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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 εταιρεία Δίρφυς αποτέλεσε χορηγό των αγώνων τοξοβολίας, 
του «Αθλητικού, Πολιτιστικού και Φυσιολατρικού Συλλόγου 
Διρφύων Μεσσάπιων – Ιπποβότες», που πραγματοποιήθηκαν το 
Σαββατοκύριακο, 30 Νοεμβρίου και 1 Δεκεμβρίου, στο Δ.Α.Κ. 
Χαλκίδας Μελίνα Μερκούρη.

Ειδικότερα, το νερό δίρφυς προσέφερε στιγμές δροσιάς στους 
συμμετέχοντες, οι οποίοι διαγωνίστηκαν σε αγώνες τοξοβολίας 
ποικίλλων κατηγοριών. Οι δράσεις του «Αθλητικού, Πολιτιστικού 
και Φυσιολατρικού Συλλόγου Διρφύων Μεσσάπιων – Ιπποβότες» 
υποστηρίζονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα από τη Δίρφυς, 
η οποία αναγνωρίζει την προσπάθεια που κάνουν οι σύλλογοι 
των τοπικών κοινωνιών, για την προώθηση και την ανάδειξη 
διαφορετικών και σημαντικών πρωτοβουλιών. 

Πλαισιώνοντας χορηγικά τους αγώνες τοξοβολίας του 
«Αθλητικού, Πολιτιστικού και Φυσιολατρικού Συλλόγου Διρφύων 
Μεσσάπιων – Ιπποβότες», η Δίρφυς, αποδεικνύει, για ακόμα μία 
φορά, πως είναι ένθερμος υποστηρικτής δράσεων που θέτουν στο 
επίκεντρο τον αθλητισμό και προάγουν έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Η εταιρεία  
Δίρφυς χορηγός των 
αγώνων τοξοβολίας 

Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα το 
πρωί, στην ανοιχτή δομή φιλοξενίας προσφύγων, στη Θήβα, από 
τη Διεύθυνση Αστυνομίας Βοιωτίας.

Στην επιχείρηση, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο 
του  επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γενικής Περιφερειακής 
Αστυνομικής Διεύθυνσης Στερεάς Ελλάδας, συμμετείχαν 
αστυνομικοί από διάφορες Υπηρεσίες της Διεύθυνσης 
Αστυνομίας Βοιωτίας, συνεπικουρούμενοι από αστυνομικούς 
των Διευθύνσεων Αστυνομίας Φθιώτιδας, Εύβοιας και Φωκίδας.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης:
ελέχθησαν 98 άτομα,
προσήχθησαν 24 άτομα, 
συνελήφθησαν 14 αλλοδαποί, ηλικίας από 18 έως 47 ετών, και  
κατασχέθηκαν μεταλλικοί ράβδοι, αναδιπλούμενοι σουγιάδες, 

κατσαβίδι, ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης, πακέτα 
λαθραίων τσιγάρων και ποσότητα αδασμολόγητου καπνού.  

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών 
Θηβών.

Δέκα τέσσερις 
συλλήψεις προσφύγων 
στη Θήβα

Από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Σπερχειάδας Φθιώτιδας, μετά από αξιοποίηση στοιχείων, πραγματοποιήθηκε την 
Δευτέρα το μεσημέρι, στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου, έρευνα σε στάνη 63χρονου.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
132 φυσίγγια πολεμικού τυφεκίου, διαφόρων διαμετρημάτων,
90 φυσίγγια πιστολιού των 9mm,
7 φυσίγγια περιστρόφου, τύπου 3,57 magnum,
75 φυσίγγια κρότου των 9mm και 
βολίδα φυσιγγίου πολεμικού τυφεκίου.
Σε βάρος του 63χρονου, ο οποίος αναζητείται στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση 

νομοθεσίας περί όπλων.
Την προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Σπερχειάδας.

Γεμάτη στάνη με πολεμικά εφόδια

Την Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου, ο Μητροπολίτης 
Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος επισκέφθηκε, 
τους μαθητές του 15ου Δημοτικού Σχολείου 
Χαλκίδος, συνοδευόμενος από τον Αρχιμ. 
Χριστόδουλο Μάνια, εφημέριο της Ενορίας 
Αγ. Νεκταρίου Χαλκίδος, και τους Διακ. Ευγένιο 
Τσάλλα και Πορφύριο Γερμανό.

Κατά την επίσκεψη του ο Σεβασμιώτατος, 
έτυχε θερμότατης υποδοχής από τα παιδιά και 
τους μίλησε με λόγο απλό και κατανοητό  για 
το γεγονός της Γεννήσεως  του Κυρίου  μας, 
αλλά και για την ιστορία του τρίτου μάγου. Είπε 
στα παιδιά, και τόνισε, πως ο τρόπος να είμαστε 
περισσότερο κοντά στον Θεό, είναι να αγαπάμε 
τους συνανθρώπους μας και να τους βοηθάμε 
και εκείνα με πολύ όμορφο τρόπο και γνώση 
απαντούσαν σε ερωτήσεις του Σεβασμιωτάτου, 
ο οποίος στο τέλος τους έδωσε συγχαρητήρια 
τόσο για αυτό, όσο και για την απόλυτη τάξη 
και ησυχία που κράτησαν.

Έπειτα, οι μαθητές ανταπέδωσαν προς τον 
Ποιμενάρχη τους την αγάπη, τραγουδώντας 
επίκαιρα τραγούδια και προσφέροντάς του 
χειροτεχνήματά τους, ενώ ο Σεβασμιώτατος, 
αφού ευχαρίστησε για την πρόσκληση τον 
Διευθυντή του Σχολείου κ. Δημήτριο Δροσάτο, 
προσέφερε σε όλους αναμνηστικές ευλογίες 
και γλυκίσματα.

Στο 15ο Δημοτικό  
ο Μητροπολίτης Χαλκίδος

ειδήσεις
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Στόχος και μεγάλο στοίχημα για το Χαρίλαο Γεωργίου νέο Διοικητή του Νοσοκομείου Άμφισσας, 
φαίνεται να είναι η συνεργασία και η σύγκλιση απόψεων για να επιλυθούν θέματα και όχι οι 
συγκρούσεις και οι αντεγκλήσεις.

Θα επιθυμούσα κατ’ αρχάς να ευχαριστήσω τον Υπουργό Υγείας καθώς και τον Πρωθυπουργό για 
την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν με την τοποθέτηση μου στη θέση του Διοικητού του Γ.Ν Άμφισσας. 
Με τη γνώση και την εμπειρία που διαθέτω, θα εργαστώ για την υλοποίηση του σχεδίου αναβάθμισης 
της Δημόσιας Υγείας καθώς κύριος στόχος μου θα είναι η επίλυση των υπαρχόντων προβλημάτων 
του Νοσοκομείου και η πλέον εύρυθμη λειτουργία του σε συνεργασία με τους εργαζόμενους και την 
υποστήριξη του Υπουργείου και των άλλων αρχών.

Θα ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλους μας.
Ποιος είναι ο Χαρίλαος Γεωργίου
Ο Χάρης Γεωργίου είναι Οικονομολόγος – Financial and Quality Auditor και δραστηριοποιείται 

σήμερα ως Σύμβουλος στην Ανάπτυξη των Επιχειρήσεων στη Ελλάδα και το Εξωτερικό, ξεκινώντας 
την καριέρα του το 1988 με την ένταξη του στις Οικονομικές Υπηρεσίες της Καπνοβιομηχανίας Γ.Α. 
Κεράνης Α.Β.Ε.Ν.Ε.

Από τον Ιούνιο του 2016 προσφέρει τις υπηρεσίες του σε Επιχειρήσεις με Ολοκληρωμένα πλάνα 
Ανάπτυξης και Εσωτερικούς Ελέγχους καθώς και σε Quality Auditing ως Lead Auditor.

Διετέλεσε Σύμβουλος Διοίκησης σε Οικονομικά Θέματα και θέματα Διαχείρισης των δύο 
μεγαλύτερων Ασφαλιστικών Φορέων της χώρας το 2008 στον Ο.Α.Ε.Ε. και το 2013 στο Ι.Κ.Α, ενώ 
παράλληλα υπήρξε μέλος Επενδυτικής Επιτροπής στην Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Απέκτησε μεγάλη εργασιακή εμπειρία από τις Διοικητικές θέσεις που κατείχε ως Οικονομικός και 
Διοικητικός Διευθυντής, TUV-ICB HELLAS SA, (2008), LIBYTEC Pharmaceuticals S.A (2010) καθώς από 
το 2000 και πλέον των 7 ετών ως Financial Controller στην φαρμακευτική AstraZeneca SA.

Γεννήθηκε στην Εύβοια το 1962 και σπούδασε αρχικά Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, στη 
συνέχεια στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών όπου έλαβε τα 
αντίστοιχα πτυχία.

Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού Διπλώματος ΜΒΑ από το Πανεπιστήμιο Preston και επιπλέον είναι 
Ειδικός στη Διαχείριση Κρίσεων. Οι γνώσεις του συμπληρώθηκαν με απόκτηση Επαγγελματικών 
Διπλωμάτων και Αδειών. Α΄ τάξη Λογιστή Φοροτέχνη (ΟΕΕ), Diploma on IAS/IFRS από CPA int. London, 
IRCA Auditing on Quality Management Systems κ.λπ.

Είναι μέλος Ο.Ε.Ε, Ε.Ι.Ε.Ε, ΙΙΑ.

Αποφασισμένος  
και με όρεξη να λύσει προβλήματα  
ο νέος Διοικητής του Νοσοκομείου Άμφισσας

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς 
Ελλάδας κ. Φάνη Σπανού εγκρίθηκε 
η δράση  «Ολοκληρωμένο Σχέδιο 

Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΟΣΒΑΑ) για την 
Ανάδειξη της ενιαίας “Δια-δημοτικής Αστικής 
Λειτουργικής Περιοχής” των Αστικών Κέντρων 
των Δήμων Λεβαδέων, Θηβαίων και Αλιάρτου-
Θεσπιέων», συνολικής δημόσιας δαπάνης 
10.050.000 €.

Βασικό στοιχείο του στρατηγικού οράματος 
της Περιφέρειας είναι η αξιοποίηση των 
δυνατοτήτων των  πόλεων της Στερεάς Ελλάδας με 
ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενός συνδυασμού 
εμβληματικών παρεμβάσεων και υποστηρικτικών 
δράσεων, ώστε να διαμορφωθεί μια νέα εικόνα 
για τις πόλεις, με αυξανόμενη αναγνωρισιμότητα, 
η οποία   θα αξιοποιεί αναπτυξιακά και από 
άποψη ποιότητας ζωής, τα στρατηγικά τους 
πλεονεκτήματα.

Εγκρίθηκαν οι δράσεις Βιώσιμης 
Αστικής Ανάπτυξης των Δήμων 
Λεβαδέων, Θηβαίων και  
Αλιάρτου - Θεσπιέων

Η στρατηγική συγχρηματοδοτείται από πόρους 
του Ε.Τ.Π.Α. (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, καθώς και από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο) στο πλαίσιο  του Ε.Π. «Στερεά 
Ελλάδα» 2014-2020.

«Μετά τη χρηματοδότηση των αντίστοιχων 
δράσεων στους Δήμους Λαμιεών και Χαλκιδέων, 
προχωράμε στην έγκριση της στρατηγικής 
Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης   των Δήμων 
Λεβαδέων, Θηβαίων και Αλιάρτου-Θεσπιέων με 10 
εκατομμύρια ευρώ. Αυτή η διαδημοτική συνεργασία, 
είναι από τις ελάχιστες αντίστοιχες προσπάθειες που 
σημειώνονται στον ευρωπαϊκό χώρο και γι` αυτό, 
είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που το πετυχαίνουμε 
στη Στερεά Ελλάδα. Συνεχίζουμε να ξεδιπλώνουμε 
καθημερινά το σχέδιό μας να κάνουμε τη Στερεά 
Ελλάδα μια σύγχρονη, δυναμική και ανταγωνιστική 
Περιφέρεια»  δήλωσε ο Περιφερειάρχης Στερεάς 
Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός. 

Παρουσία του Μητροπολίτη Φθιώτιδας 
Συμεών, ξεκίνησε το απόγευμα στην αίθουσα 
της οδού Αινιάνων, η συνεδρίαση του δημοτικού 
συμβουλίου Λαμίας.

Ο κ. Συμεών ευχαρίστησε για ακόμη μια φορά 
για την υποδοχή που του επεφύλαξαν κατά την 
ενθρόνιση του, δηλώνοντας ότι ήδη αισθάνεται 
σαν να γεννήθηκε και να μεγάλωσε στη Λαμία.

Διευκρίνισε ότι δεν είναι στις προθέσεις του η 
ανάμειξη του με το έργο που παράγει το δημοτικό 
συμβούλιο, με το οποίο όμως θα συνεργαστεί για 
το καλό των πολιτών.

Ο δήμαρχος Λαμίας, Θύμιος Καραϊσκος, 
χαρακτήρισε τιμή την επίσκεψη του Μητροπολίτη, 
στο ανώτατο δημοκρατικό όργανο, έστω και 
στα πλαίσια μιας εθιμοτυπικής επίσκεψης, που 
ταυτόχρονα σηματοδοτεί και μια νέα αρχή για τις 
σχέσεις Δήμου και Μητρόπολης.

Στο δημοτικό συμβούλιο Λαμίας  
ο Μητροπολίτης Φθιώτιδας 

επικαιρότητα



4 Σάββατο 7 Δεκεμβρίου 2019ΣΤΕΡΕΑ ΝΕΑ

Όλοι περίμεναν το Δημοτικό Συμβούλιο της 
Τετάρτης στον Δήμο Λεβαδέων ότι θα έριχνε 
άπλετο φως στο θέμα του μεταναστευτικού στην 
περιοχή. Είχε προηγηθεί ένα έκτακτο Δημοτικό 
Συμβούλιο στον Ορχομενό, την προηγούμενη 
κιόλας ημέρα ενόψει των εξελίξεων, που θέλει 
στην περιοχή ανάμεσα στην πόλη του Ορχομενού 
και της Λιβαδειάς, να δημιουργηθεί hot spot για 
τους πρόσφυγες. Οργιάζουν τα δημοσιεύματα, 
καθώς και οι δημοπρατήσεις έργων και η 
πρόσληψη προσωπικού έχουν ήδη λήξει για την 
συγκεκριμένη περιοχή.

Μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα ο 
Δήμαρχος Λεβαδέων ήταν κάθετος ότι δεν είχε 
καμία επίσημη ενημέρωση, καθώς και ότι θα 
δημιουργηθεί μια διαπαραταξιακή ομάδα με 
τους επικεφαλείς των συνδυασμών και θα πάνε 
όλοι στα αρμόδια υπουργεία για να συζητήσουν. 
Αντ’ αυτού σε ανακοίνωση του σε τοπικό μέσο 
ενημέρωσης, ανέφερε ότι διαπραγματεύεται 
και εμφανίστηκε μεταξύ άλλων οκτώ δημάρχων 
στην Αθήνα μαζί με τον Κ. Μπακογιάννη, να 
συνομιλεί με τον αρμόδιο επίτροπο του ΟΗΕ. Και 
στο Δημοτικό συμβούλιο ανακοίνωσε ότι αντί για 
100% που ήταν σίγουρο ότι θα ερχόντουσαν στην 

Μην μας αφήνετε  
στο άγχος και στην αγωνία,  
ζήτησαν οι σύμβουλοι  
στη Λιβαδειά

περιοχή μετανάστες “έγκλειστου τύπου”, τώρα έχει 
καταφέρει το ποσοστό αυτό να το μειώσει στο 
50%.

Ο κ. Πλιακοστάμος, που ανήκει στην 
παράταξη του κ. Καραμάνη, έθεσε την δική του 
τεκμηριωμένη διάσταση στο θέμα. «Εγώ θα ήθελα 
να ρωτήσω το εξής: υπάρχει θέμα αξιοπιστίας στο 
πρόσωπο του κυρίου Δημάρχου; Υπάρχει κανείς 
που αμφιβάλει ότι τις αποφάσεις του Δημοτικού 
Συμβουλίου που έχουν ληφθεί θα τις μεταφέρει 
στο σύνολό τους, προκειμένου, να συζητήσει και 
βάσει επιχειρημάτων, να ληφθεί το αρνητικό της 
απόφασης δημιουργίας των hot spot;

Εγώ νομίζω κύριε Δήμαρχε ότι υπάρχει 
έντονη αμφισβήτηση στο πρόσωπό σας, ως 
προς το κομμάτι αυτό και μόνο. Η διαδικασία 
της συναλλαγής είναι βαριά διατύπωση, θέλω να 
πιστεύω πώς δεν συμβαίνει, δεν θεωρώ ότι είστε 
τέτοιος άνθρωπος, ξεκάθαρα. Από την προσωπική 
σχέση που έχω μαζί σας. Παρ’ όλα αυτά θα θέλαμε 
να είναι περισσότερο δημόσιες, αυτού του είδους 
οι συζητήσεις που κάνετε.

Η γνώμη μου είναι, το εξής: Με πολιτική 
ανοιχτών συνόρων, που μπορεί ο οποιοσδήποτε  
με πλαστά χαρτιά, με δυο ή πέντε ονόματα, με 

τα  διαβατήρια και με ομήρους μικρά παιδιά, που 
βάζουν  πάνω στις βάρκες για να έρθουν εδώ και 
εμείς να συγκινούμαστε και πολύ καλά κάνουμε 
και συγκινούμαστε, βεβαίως. Και χωρίς κανένα 
μέτρο αποτροπής, που ποτέ δεν θα είναι, «πνίξτε 
τους στην θάλασσα» που πριν από λίγο πήγε να 
κατηγορηθεί ο κ. Κακλαμάνης.

Δεν είναι δυνατόν να υποδεχθούμε και να 
διαχειριστούμε ένα πρόβλημα που θα έπρεπε να 
το διαχειριστεί η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση και σε 
έναν άλλο τόπο, σε μια άλλη ξένη χώρα, όπως 
είναι η Τουρκία. Εκεί θα έπρεπε να γίνει «διαλογή» 
των προσφύγων, όταν αυτοί οι άνθρωποι έρχονται 
εδώ,  δεν είναι προσφυγές. Και η κ. Πούλου, και 
ο κ. Κωτσικώνας, μιλάνε για προσφυγικό, είναι 
μεταναστευτικό ως και λαθρομεταναστευτικό, 
ξεκάθαρα.

Ακόμα γίνεται νοθευμένη χρήση των 
συγκεκριμένων όρων προκειμένου το κάθε 
ένα από τα δυο κόμματα που εξυπηρετούν οι 
παρατάξεις, να προβάλει την δική του ιδεολογία, 
για να εκμαυλίζει την συνείδηση των Ελλήνων. Το 
θέμα είναι λοιπόν, ότι σας έχουμε εμπιστοσύνη. 
Προχωρήστε, δημοσιοποιήστε όσο μπορείτε 
και όσο αυτό είναι εφικτό. Αλλά οφείλουμε να 

επικαιρότητα
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γνωρίζουμε. Είναι έκδηλη η ανησυχία και ο φόβος 
ότι αυτό τελικά θα μας καταλάβει εξ’ απίνης και 
στο βαθμό που εμείς, μετά δεν θα μπορούμε να 
αντιδράσουμε καν. Τότε τι θα γίνει;

Το Νοσοκομείο Λιβαδειάς που έχουμε, δεν 
μπορεί να καλύψει τον υπάρχοντα πληθυσμό 
και θα μπορέσει να καλύψει ανθρώπους που 
δεν έχουν τύχει ενός σοβαρού υγειονομικού 
συστήματος περίθαλψης και πως ξέρουμε ότι 
αυτοί οι άνθρωποι έχουν κάνει τις προβλεπόμενες 
εξετάσεις. Δεν ξέρουμε τίποτα για αυτούς. Τις 
περισσότερες φορές δεν μαθαίνουμε ούτε τα 
ονόματα τους. Βγάλτε μας αυτό το φόβο μέσα 
από την διαδικασία της ενημέρωσης και της 
δημοσιοποίησης. Σας έχουμε εμπιστοσύνη. Είστε 
ο άνθρωπος που απόλαυσε την εμπιστοσύνη του 
μεγαλύτερου μέρους του ποσοστού των  πολιτών 
της πόλης. Θα την τιμήσετε το πιστεύουμε, αλλά 
μην μας αφήνετε στο άγχος και στην αγωνία.

Γιώτα Πούλου: Η Λιβαδειά έχει κλείσει.
Αυτή την στιγμή συζητάμε πως θα πετύχουμε 

ορισμένα πράγματα όλοι εμείς ως δύναμη δίπλα 
στον Δήμαρχο. Αυτή είναι η πρόταση. Με αυτό 
άρχισε και ο κ. Καραμάνης, είμαστε μαζί, πάμε να 
διεκδικήσουμε από κοινού γιατί οι περισσότερες 
φωνές δίνουν και περισσότερη δύναμη  στην δική 
σου την δύναμη.

Πολλά συζητούνται στα κλειστά γραφεία. Είναι 
καλύτερα σε αυτά τα θέματα να υπάρχει διαφάνεια  
και δημόσιος διάλογος, έτσι ώστε την επομένη να 
μην πληρώσει κάποιος τον λογαριασμό. Αυτό το 
νόημα είχαν οι παρεμβάσεις». Κλείνοντας αφού 
αναφέρθηκε και στην δική της εμπειρία με το 
μεταναστευτικό και την από τότε δημιουργία 
της δομής ΕΣΤΙΑ και τις βολές που είχε δεχθεί, 
ανέφερε: «Δήμαρχε αν θέλεις να προστατεύσεις 
τον εαυτό σου, σου προτείνω με αγάπη και 
σεβασμό. Επειδή είναι δύσκολα, επειδή η Λιβαδειά 
έχει μπει στον σχεδιασμό, επειδή σωστά είπατε 

ότι είναι ακόμα 50-50 τώρα που συζητάμε. Εγώ 
φοβάμαι ότι  αύριο δεν θα είναι καν 50-50 .Έχοντας 
συζητήσει και με την ιδιότητα μου της Βουλευτού, 
θεωρώ ότι αυτό το πράγμα προχωρά. Αν θέλετε 
να σας ενημερώσω, επικοινώνησα με τον Διεθνή 
Οργανισμό Μετανάστευσης, να ρωτήσω σχετικά 
με αυτό, δεν είχε προκηρύξει ακόμη κάτι. Αλλά 
δεν σημαίνει ότι δεν θα προκηρύξει αύριο. Γι’ 
αυτό  λοιπόν το ξαναλέω. Μαζί σας κλείστε ένα 
ραντεβού. Βάζουμε τα πράγματα επιτακτικά στον 
Υπουργό και του λέμε, Υπουργέ η Λιβαδειά έχει 
κλείσει, απλά, όμορφα και ωραία. Και δεν είναι ότι 
δεν συνεργάζεται ο Δήμαρχος μαζί σας, άλλα είναι 
το πόσο αντέχει μια περιοχή εντέλει. Γιατί με αυτό 
που γίνεται θα τινάξουμε στον αέρα και τα καλά 
παραδείγματα της φιλοξενίας των προσφύγων».

Η συζήτηση ολοκληρώθηκε χωρίς κάτι 
ουσιαστικό. Τις επόμενες ημέρες το θέμα 
αναμένεται να έχει συνέχεια.

επικαιρότητα
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Την θέση που πρέπει να πάρει επιτέλους η 
Εύβοια στη νησιωτική πολιτική της χώρας 
όρισε και διεκδίκησε η Πρόεδρος του 

Επιμελητηρίου μας κα Παρασκευή Αγιοστρατίτη, 
στην Εκδήλωση Διευρυμένης Συζήτησης με 
θέμα ΄΄ Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική και 
Νησιωτικός Χώρος ΄΄ που πραγματοποιήθηκε 
στην Κύμη την Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2019, 
στα πλαίσια των Διευρυμένων Περιφερειακών 
Διάλογων ΕΣΠΑ 2021-2027. 

Η Πρόεδρος του Επιμελητηρίου μας, παρουσία 
της Γενικής Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής 
Πολιτικής κας Χριστιάνας Καλογήρου, του 
Ειδικού Συμβούλου κ. Υπουργού Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής κ. Κουτουλάκη Εμμανουήλ 
και του Αντιπεριφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας 
κ. Γιώργου Κελαΐδίτη, προσδιόρισε με κάθε 
σαφήνεια το ρόλο που πρέπει να έχει η Εύβοια 
στον ελλαδικό χώρο ως νησιωτική περιοχή. Το 
ρόλο που πρέπει να της αποδώσει η πολιτεία 
ως έναν τόπο που πιστοποιεί την καθημερινή 
νησιωτική πραγματικότητα των κατοίκων του 
με τη λειτουργία 4 πορθμειακών γραμμών 
και 3 ακτοπλοϊκών. Ως έναν τόπο, με όλα τα 
χαρακτηριστικά εκείνα που προσδιορίζουν 
την έννοια της νησιωτικότητας, δηλ. των 
προβλημάτων ανάπτυξης, με κυριότερο την 
απομόνωση, η οποία αναδύει χαρακτηριστικά 
όπως : 1. Υψηλότερο κόστος μετακίνησης των 
κατοίκων. 2. Υψηλότερο κόστος μεταφοράς 
εμπορευμάτων και προϊόντων. 3. Χαμηλότερο 
επίπεδο παροχής υπηρεσιών υγείας και 
κοινωνικής πρόνοιας. 

Η κα Αγιοστρατίτη έθεσε υπόψιν των 
κυβερνητικών εκπροσώπων ότι η  Εύβοια 
θα πρέπει επιτέλους να τύχει εκείνων των 
αναπτυξιακών κινήτρων που έχουν θεσπιστεί 
στις νησιωτικές περιοχές της χώρας. Θα πρέπει 
μετά από ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα 
κατά το οποίο παραμελήθηκε από την κεντρική 
εξουσία - μένοντας έξω από προγράμματα 
στήριξης υποδομών τόσο των νησιωτικών 
όσο και των ηπειρωτικών περιοχών - να μπει 
και αυτή στο χάρτη της ανάπτυξης, τονίζοντας 
ταυτόχρονα ότι αυτό θα αποτελέσει στο εξής 
μόνιμο αίτημα του Επιμελητηρίου μας.  

Στο πλαίσιο αυτό έθεσε ως αρχικά αιτούμενα 

Η πρόεδρος του Επιμελητηρίου 
όρισε τη θέση της Εύβοιας  
στην νησιωτική πολιτική 

Μέτρα για την ανάπτυξη της Εύβοιας, τα εξής: 
Ένταξη της Εύβοιας στο Μεταφορικό 

Ισοδύναμο.
Να ενταχθεί η Εύβοιας στο καθεστώς 

μεταφορικού ισοδυνάμου με την τροποποίηση 
του Νόμου, αφού από την 1η Ιανουαρίου 2019 
το μέτρο (δηλαδή το Μ.Ι) τίθεται σε πλήρη 
λειτουργία σε όλα τα νησιά της Επικράτειας πλην 
Κρήτης, Εύβοιας και Λευκάδας. Ο Νόμος θεωρεί 
κατ’ αρχήν την Εύβοια ως νησί και στη συνέχεια 
την εξαιρεί.

Σύνδεση της Εύβοιας με τις Κυκλάδες.
Να μπει η σύνδεση της Εύβοιας με τις Κυκλάδες 

στο δίκτυο των επιδοτούμενων γραμμών διότι 
εξυπηρετεί σημαντικά την μετακίνηση τόσο 
επιβατών όσο και εμπορευμάτων και προϊόντων, 
με άμεση τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας. 

Έργα για την ανάπτυξη του Λιμανιού στο 
Μαντούδι  

•Επιβατικός σταθμός.
• Αναβάθμιση του οδικού δικτύου Χαλκίδα - 

Μαντούδι.
• Αναβάθμιση της ακτοπλοϊκής συγκοινωνίας 

του λιμανιού / Σύνδεση με Θεσσαλονίκη.  
• Στην Ε65 πινακίδα να προστεθεί ένδειξη 

λιμανιών Εύβοιας. 
Έργα για την ανάπτυξη του Λιμανιού στην 

Κύμη 
• Αναβάθμιση του Λιμανιού.
• Σύνδεση με Λέσβο, Λήμνο, Χίο, Σμύρνη.
• Αναβάθμιση του οδικού δικτύου Χαλκίδα – 

Κύμη. 
Λειτουργία Υδατοδρομείων
Να λειτουργήσουν σύγχρονα συγκοινωνιακά 

δίκτυα με ενθάρρυνση και ενίσχυση της 
χρησιμότητας πολλαπλών και συγχρόνων μέσων 
εκτός της ακτοπλοΐας όπως υδροπλάνων και 
ελικοπτέρων, για την κάλυψη ειδικών αναγκών 
των πολιτών των επισκεπτών και των τουριστών. 

Πλέον αυτών, η κα Αγιοστρατίτη κατάθεσε 
την χαρά της για την παρουσία της Γενικής 
Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής 
κας Χριστιάνας Καλογήρου, εκτιμώντας ιδιαίτερα 
το γεγονός ότι η Γ.Γ. βρέθηκε και πάλι κοντά 
στην Εύβοια μετά την πρόσφατη συμμετοχή 
της  στην 46η Γενική Συνέλευση του ΕΟΑΕΝ στη 
Χαλκίδα, τονίζοντας ότι η συνεχής παρουσία της 

αποδεικνύει συνέπεια στο λόγο και στο έργο 
της. Κατέθεσε επίσης την μέγιστη ικανοποίηση 
της για την συμμετοχή εκπροσώπων του 
ΕΟΑΕΝ – για πρώτη φορά - στην σύνθεση του 
Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.), 
υπογραμμίζοντας ότι η  εκπροσώπηση του 
Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Ελληνικών 
Νησιών στο Σ.Α.Σ. είναι εξαιρετικά σημαντική 
για την νησιωτική Ελλάδα, διότι θα έχει πλέον 
Φωνή. Χαρακτηριστικά ανέφερε : << Τώρα πια 
οι νησιώτες επιχειρηματίες που βιώνουν την 
κατάσταση της ελληνικής ακτοπλοΐας, μπορούν 
και είναι σε θέση με τεκμηριωμένες προτάσεις 
να συμβάλουν στην βελτίωση των ακτοπλοϊκών 
συνδέσεων των νησιών με τον ηπειρωτικό κορμό, 
αλλά και μεταξύ τους, στον εξορθολογισμό του 
δικτύου και του θεσμικού πλαισίου, ώστε να 
διασφαλιστεί η εδαφική συνέχεια της χώρας 
και το ακτοπλοϊκό μεταφορικό έργο από και 
προς όλους τους προορισμούς της νησιωτικής 
Ελλάδας >>.  

Στην εν λόγω Διευρυμένη Συζήτηση, ο 
Εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου στην ΚΕΕΕ, κ. 
Γιάννης Γεροντίτης, με αφετηρία του γεγονότος 
ότι η ακτογραμμή στο Νομό μας αποτελεί το 
σημαντικότερο πλεονέκτημα του τουριστικού 
μας προϊόντος και συνεπώς η αξιοποίηση 
του πρέπει να αποτελεί από τις πρώτες 
προτεραιότητες, κατέθεσε προτάσεις για το νέο 
΄΄ Νόμο για τον Αιγιαλό και την Παραλία ΄΄ , με 
κατεύθυνση την άνοδο της τουριστικής κίνησης 
των τοπικών οικονομιών. 

Επίσης η Πρόεδρος του Εμπορικού Τμήματος 
του Επιμελητηρίου και Πρόεδρος του Εμπορικού 
Συλλόγου Αλιβερίου, κα Κόλλια-Βότση Σοφία, 
έθεσε τις βασικές προτεραιότητες για την 
ανάπτυξη της περιοχής που εκπροσωπεί, όπως : 

-  Tην αναβάθμιση του Λιμανιού του Καράβου 
μέσα από τη δημιουργία ενδεδειγμένων 
υποδομών με κυριότερο προσανατολισμό την 
προσέλκυση τουριστικών σκαφών. 

- Την επαναλειτουργία της ακτοπλοϊκής 
συγκοινωνίας με την Αττική όπως 
λειτουργούσε πριν χρόνια, προς όφελος της 
επιχειρηματικότητας και ιδίως του τουριστικού 
Τομέα.

Ο Malo Ervin του Ιωάννη και της Kalia το 
γένος Meta, που γεννήθηκε στη Λούνδια 
Αλβανίας και κατοικεί στην Παραλία 
Αυλίδας και η Γιουλίνα Σαμίου του 
Γεωργίου και της Μαρίας, το γένος Ραβάνη, 
που γεννήθηκε στο Αμαρούσιο Αττικής και 
κατοικεί στην Παραλία Αυλίδας, πρόκειται 
να παντρευτούν στο Δημαρχείο Αυλίδας.

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ

επικαιρότητα
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Το πράσινο φως των Βρυξελλών έχει πάρει 
σύμφωνα με πληροφορίες το σχέδιο του 
υπουργείου ενέργειας για την εκκαθάριση 

εν λειτουργία και στη συνέχεια την χωριστή 
πώληση των παγίων της βιομηχανίας νικελίου 
Λάρκο.

Συγκεκριμένα κατά τις επαφές που έγιναν στις 
Βρυξέλλες με στελέχη της Κομισιόν, η κυβέρνηση 
διασφάλισε ότι βρίσκεται σε ισχύ η απόφαση του 
2014, η οποία και προέβλεπε ότι σε περίπτωση 
που υπάρξει πώληση, τότε το πρόστιμο των 135,8 
εκατ. ευρώ δεν θα βαρύνει το νέο ιδιοκτήτη.

Η εξασφάλιση από πλευράς κυβέρνησης 
ότι βρίσκεται σε ισχύ η απόφαση του 2014, 
ισοδυναμεί με φιλί της ζωής για την Λάρκο, 
υπό την έννοια ότι το πρόστιμο καθιστούσε 
απαγορευτική την οποιαδήποτε σκέψη 
για πώληση και άρα η βιομηχανία ήταν 
καταδικασμένη σε ξαφνικό θάνατο, άμα τη 
εφαρμογή της απόφασης για την επιβολή 
προστίμου. 

Ωστόσο τα εμπόδια για το διαγωνισμό δε 
σταματούν μόνο στο θέμα της καταδίκης για τις 
παράνομες κρατικές ενισχύσεις. Πλέον το βασικό 
μέλημα του ΥΠΕΝ είναι πως θα φτάσουμε στην 
πώληση, με όρους που θα καθιστούν εφικτή την 
εξεύρεση αγοραστή. 

Σε αυτό το σκέλος εντοπίζονται δύο βασικά 
προβλήματα: πρώτο το περιβαλλοντικό, που 
αφορά στην απαράδεκτη ρύπανση του Ευβοϊκού 
κόλπου και την παραβίαση κάθε έννοιας 
νομιμότητας ως προς την περιβαλλοντική 
αδειοδότηση της βιομηχανίας. Δεύτερον τα χρέη 
της Λάρκο προς τρίτους με κυριότερη την οφειλή 
προς τη ΔΕΗ, η οποία έχει ήδη ξεπεράσει στα 
340 εκατομμύρια ευρώ και διαρκώς διογκώνεται. 

Στόχος είναι από την εκκαθάριση εν λειτουργία 
και τους δύο χωριστούς διαγωνισμούς για 
την παραχώρηση των ιδιωτικών παγίων της 
Λάρκο (εργοστάσιο Αγίου Ιωάννη και ιδιωτικά 
μεταλλεία) και των ορυχείων που ανήκουν στο 
δημόσιο και έχουν παραχωρηθεί στη βιομηχανία, 
οι πιστωτές της εταιρείας να καλύψουν το 
μεγαλύτερο δυνατό μέρος των απαιτήσεών τους.

Εφόσον βρεθεί λύση στη βάση του 
πτωχευτικού κώδικα για τους πιστωτές και 
ταυτόχρονα διευθετηθούν τα περιβαλλοντικά 
ζητήματα, εκτιμάται από πλευράς κυβέρνησης 
ότι η Λάρκο μπορεί να κινήσει το ενδιαφέρον 
επενδυτών εντός και εκτός Ελλάδος. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι απαιτούνται επενδύσεις 
εκατομμυρίων σε αντιρρυπαντικές τεχνολογίες, 

Πράσινο φως  
από Βρυξέλλες  
για την εκκαθάριση  
εν λειτουργία της ΛΑΡΚΟ

ενώ πρέπει να σταματήσει η εναπόθεση 
σκουριάς στη θάλασσα. Εκτιμάται ότι το ύψος 
των αναγκαίων περιβαλλοντικών επενδύσεων 
ξεπερνά τα 150 εκατ. ευρώ. 

Ο πυρήνας του προβλήματος
Πάντως για τη Λάρκο, η οποία αποδεδειγμένα 

αδυνατεί υπό κρατικό έλεγχο να καταστεί 
βιώσιμη και κερδοφόρος, ο πυρήνας του 
προβλήματος είναι ότι διαθέτει απαρχαιωμένο 
παραγωγικό εξοπλισμό, ο οποίος θα πρέπει να 
εκσυγχρονιστεί, ώστε το κόστος παραγωγής 
να περιοριστεί. Είναι χαρακτηριστικό ότι μέχρι 
στιγμής η Λάρκο έχει κοστίσει περισσότερα από 
500 εκατ. ευρώ σε δημόσιο και πιστωτές εκ των 
οποίων τα περισσότερα οφείλει στη ΔΕΗ, ενώ 
ακόμη 60 εκατ. οφείλει σε προμηθευτές και 50 
εκατ. σε τράπεζες. 

Την ίδια στιγμή τα κοστολόγια της εταιρείας 
εμφανίζονται ανεξέλεγκτα: 

• Το κόστος μισθοδοσίας υπερβαίνει ακόμη 
και τις 73 χιλιάδες ετησίως για τους παλαιούς 
εργαζόμενους. Το μέσο κόστος για τους 1195 

εργαζόμενους ανέρχεται σε 43.628,42 ευρώ
• Συνεχίζονται τα προκλητικά πριμ γαλοπούλας 

και οβελία 40 και 100 ευρώ αντίστοιχα, πέραν του 
δώρου Χριστουγέννων

• Καταβάλλεται πριμ παραγωγής 4 έως 6 
εκατ. ευρώ ετησίως, παρά το γεγονός ότι όσο 
μεγαλύτερη είναι η παραγωγή νικελίου τόσο 
αυξάνονται οι ζημιές 

• Δεν εφαρμόστηκε ποτέ το ενιαίο μισθολόγιο 
παρά τις ρητές εντολές που δόθηκαν το 2012

• Επιχειρήθηκε η υπογραφή νέας ΣΣΕ 
με αυξήσεις και νέα επιδόματα που όμως 
μπλοκαρίστηκε από το ΤΑΙΠΕΔ

Υπαρκτό το ενδιαφέρον
Ακόμη και σήμερα παρά τα προβλήματα, 

σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, παραμένει 
ενεργό το ενδιαφέρον επενδυτών, υπό τον όρο 
ότι η εταιρία θα παραδοθεί καθαρή από τις 
οφειλές και από το πρόστιμο της ΕΕ, προκειμένου 
να κατευθυνθούν τα επενδυτικά κεφάλαια στις 
αναγκαίες επενδύσεις εκσυγχρονισμού του 
παραγωγικού εξοπλισμού αλλά και για την 

προστασία του περιβάλλοντος. Σύμφωνα με τις 
ίδιες πηγές το ενδιαφέρον υπάρχει τόσο εντός 
της Ελλάδος όσο και από διεθνείς επενδυτές.

Με την αύξηση του προϋπολογισμού 
έργου κατά 699.830€ εξασφαλίζεται η 
επέκταση του 1ου  Δημοτικού Σχολείου 

Άμφισσας. Το έργο προορίζεται να καλύψει τις 
λειτουργικές ανάγκες τόσο της συγκεκριμένης 
σχολικής μονάδας, όσο και του  Ειδικού 
Δημοτικού Σχολείου της περιοχής.

Ειδικότερα, το νέο τριώροφο κτίριο 
συνολικού  προϋπολογισμού 1.461.522,40€, 
με συγχρηματοδότηση από το ΠΕΠ 
Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 και το εθνικό 
σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων,  περιλαμβάνει  τη δημιουργία 
σύγχρονων υποδομών με αίθουσες διδασκαλίας, 
γραφεία διδασκόντων, βοηθητικούς χώρους, 
καθώς και μεγάλη αίθουσα πολλαπλών 
χρήσεων, συνολικής κάλυψης 330,63 τ.μ.

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης 
Σπανός δήλωσε σχετικά:

«Ακούμε με προσοχή τις ανάγκες των 
τοπικών κοινωνιών και προσπαθούμε να 
βελτιώσουμε  την καθημερινότητα των 
πολιτών. Όταν δε πρόκειται για τα παιδιά μας, 
τα έργα αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη αξία, 
γιατί αποτελούν μια πραγματική επένδυση 
στο αύριο. Σε ένα καλύτερο αύριο με σωστή 
παιδεία και ίσες ευκαιρίες. Αυτό θα κάνουμε με 
το 1ο Δημοτικό Σχολείο Άμφισσας και το Ειδικό 
σχολείο. Εξασφαλίζουμε τη χρηματοδότηση και 
περιμένουμε την άμεση δημοπράτηση του έργου 
από το Δήμο Δελφών». 

Εξασφαλίστηκε από τον Περιφερειάρχη  
Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνη Σπανό  
η επέκταση του 1ου  Δημοτικού Σχολείου Άμφισσας

ειδήσεις
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Η Βοιωτία είναι κατά βάση αγροτικός νομός, αλλά 
έχει και κατά τόπους βιομηχανικές συγκεντρώσεις, 
όπως στην περιοχή των Οινοφύτων-

Σχηματαρίου. Σε πρόσφατη ημερίδα του Επιμελητηρίου 
Βοιωτίας, μίλησε ο γνωστός επιχειρηματίας, Λουκάς 
Παπαχαραλάμπους, ο οποίος και παρουσίασε την 
σημερινή θέση του νομού στο οικονομικό γίγνεσθαι 
της Στερεάς.

Ο κ. Παπαχαραλάμπους μίλησε για τις μεγάλες 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, 
όπως είναι τον όμιλο Μυτιληναίου , την ΒΙΠΕ Θίσβης, 
η οποία είναι ιδιωτική και στεγάζει τα Σωληνουργεία 
Κορίνθου, τις ΕΛΒΑΛ, ΧΑΛΚΟΡ, ΗΡΩΝ κ.ά. «Στην 
περιοχή μας βασικά είμαστε παραγωγοί βάμβακος, 
βιομηχανικής ντομάτας, η οποία όμως είναι σε φθίνουσα 
ροή, παραγωγή  πατάτας, καρότων και κρεμμυδιών, 
ενώ επίσης μια ακόμη συμπληρωματική  αγροτική-
μεταποιητική δραστηριότητα είναι αυτή της παραγωγής 
και εμφιάλωσης κρασιών. Από άποψη υποδομών είμαστε 
νομός, ο οποίος έχει καλές οδικές συνδέσεις, όπως και 
μέσα σταθερής τροχιάς που περνάνε από τον τόπο μας, 
μη αξιοποιημένα όμως.

»Από τα βασικά οικονομικά μεγέθη των επιχειρήσεων 
φαίνεται ότι  η Στερεά Ελλάδα έχει υψηλή προστιθέμενη 
αξία στο ΑΕΠ της χώρας. Και μέσα από αυτό η Βοιωτία 
συμβάλει, παρόλο που είναι πέντε οι νομοί στο 1/3 του 
ΑΕΠ της Στερεάς. Στον δε τομέα της  μεταποίησης  η μισή 
παραγωγή της Στερεάς Ελλάδας, γίνεται στην Βοιωτία. 
Την ίδια στιγμή πραγματοποιεί εξαγωγές  ύψους άνω 
του 1 δισ. Ευρώ, που είναι το 74% της Στερεάς Ελλάδας, 
με κύρια προϊόντα, μέταλλα χημικά και πλαστικά. Δεν 
έχουμε όμως οργανωμένη βιομηχανική παραγωγή, με 
το βασικό πρόβλημα των Οινοφύτων –Σχηματαρίου, 
που είναι σοβαρό θέμα το οποίο το έχουμε αναδείξει ως 
φορείς και πρωτοστατούμε στις προσπάθειες επίλυσης 
του.

 Δυστυχώς πέρα από τους μεγάλους αριθμούς 
παραγωγής η Βοιωτία παρουσιάζει πολλά ανησυχητικά 
στοιχεία. Αυτό σημαίνει ότι τα παραπάνω δεδομένα δεν 
δένουν με την πραγματικότητα, δηλαδή αυτά τα νούμερα 
δεν μας αφορούν 100%. Αυτό το αντιλαμβάνεται 
κάποιος αν συγκρίνει τα παραπάνω στοιχεία  με την 
σταθερή μείωση του πληθυσμού, με την υψηλή ανεργία 
που αγγίζει το 20 %  και με το ότι δεν έχουμε τοπικά 
σήματα και επιχειρήσεις γηγενείς. Την ίδια στιγμή 
ακολούθως δεν έχουμε τριτοβάθμιο ίδρυμα ή κάποιο 
άλλο φορέα  μεταλυκειακό ικανό να γεφυρώνει την 

Η θέση της Βοιωτίας  
σήμερα στην Στερεά

αγορά με την εκπαίδευση, δηλαδή να μπορέσει να φέρει 
κοντά τις επιχειρήσεις με το ακαδημαϊκό τμήμα και έτσι 
να παραχθεί κάτι καινούργιο. Και σε αυτό το επίπεδο 
είμαστε μόνοι μας. Το σημαντικότερο απ’ όλα είναι ότι 
δεν διαθέτουμε οργανωμένο υποδοχέα επιχειρήσεων 
στην αστική περιοχή που είναι η Λιβαδειά.

Πως πρέπει να κινηθούμε κάτω από αυτές τις συνθήκες 
για να τις αλλάξουμε;

Πρέπει  να οργανωθούνε χώροι. Έχει η Θεσσαλία 
πέντε επιχειρηματικά Πάρκα, ενώ εμείς έχουμε μόνο 
από ένα στην Λαμία  και στην Άμφισσα, που είναι ΒΙΟΠΑ 
και όλη αυτή η συγκέντρωση είναι χαοτική.

Γίνεται η προσπάθεια από το Επιμελητήριο της 
δημιουργίας οργανωμένου χώρου του τριγώνου 
Σχηματαρίου – Οινοφύτων-Λιβαδειάς. Αν γίνουν αυτά 
θα υπάρξουν και οι συνέργειες μεταξύ των επιχειρήσεων. 
Επίσης οι  επιχειρήσεις των Οινοφύτων δεν έχουν 
ιδιαίτερη επαφή με την Βοιωτία, αφού  βρίσκονται στην 
συνοριογραμμή με την Αττική, οπότε δεν συγκοινωνούν 
αρκετά με το τοπικό οικοσύστημα. Γι αυτό το λόγο είναι 
πολύ σημαντικό να αξιοποιήσουμε τα μέσα σταθερής 
τροχιάς που περνούν από εμάς.

Θα πρέπει, επίσης, να προσπαθήσουμε να βάλουμε 
τον κόσμο στην 4η βιομηχανική επανάσταση.

Δηλαδή, να μην επικεντρωνόμαστε μόνο στην μικρή 
αγροτική παραγωγή, αλλά να προσπαθήσουμε να 
δημιουργήσουμε δομές και εκπαιδευτικά ιδρύματα  
που θα βοηθούσαν στην δημιουργία μοντέρνων 
επιχειρήσεων, ώστε να έρθουν κατηρτισμένοι  άνθρωποι 
που γνωρίζουν το αντικείμενο. Αυτούς τους ανθρώπους 
πρέπει να προσελκύσουμε.

Αν δεν έχουμε ούτε καν κατάλληλο χώρο στην 
μητροπολιτική περιοχή της Λιβαδειάς, πως θα έρθουν. 
Και πρέπει επίσης οι άνθρωποι που ήδη ζουν εδώ να 
αξιοποιηθούν για να βάλουν την περιοχή μας στην 4η 
Βιομηχανική Επανάσταση. Αν δεν γίνει αυτό σε ορίζοντα 
δεκαετίας, τότε θα γίνουμε ένα άσημο αγροτικό 
κέντρο με μικρές υπηρεσίες δημόσιας διεκπεραίωσης. 
Έχουμε λοιπόν την περιοχή του Σιδηροδρομικού 
Σταθμού, που είναι ένα πολύ  καλό μέρος  Υπάρχουν 
ήδη κάποιες επιχειρήσεις εκεί και είναι σε ιδανική 
απόσταση από την πόλη. Ένα ακόμη πλεονέκτημα 
που έχει αυτή η περιοχή είναι η κεντροβαρής θέση 
σε ολόκληρη την Στερεά Ελλάδα, γιατί απέχει ίσα, 
από όλα τα σημεία της Περιφέρειας. Από το 2013 ο 
χώρος αυτός έχει θεσμοθετηθεί σαν χώρος πιθανού 
Επιχειρηματικού Πάρκου. Είναι 580 στρέμματα σε 

έκταση και χωροθετημένο ως κατάλληλο για μικτή 
χρήση επιχειρήσεων μεταποίησης, εμπορίου και logis-
tics.

Το αν θα υλοποιηθεί εξαρτάται από το αν θα υπάρξει 
το επιχειρηματικό ενδιαφέρον. Γι’ αυτό το λόγο και 
για να προσελκυσθεί το ενδιαφέρον, θα πρέπει να 
δημιουργηθεί ένας φορέας όπου θα συμμετέχουν 
επιχειρηματικοί και τοπικοί φορείς, έτσι ώστε να 
φτιάξουμε εν τοπικό οικοσύστημα. Είναι καλό να 
σκεφτούμε την δημιουργία ενός νέου επιβατικού 
σταθμού, πολύ πιο κοντά στην πόλη. Εκεί θα πρέπει να 
μείνει ο σταθμός για εμπορεύματα και ο σταθμός για 
επιβάτες να μεταφερθεί σε άλλο σημείο και νομίζω ότι 
έχουν γίνει οχλήσεις και υπάρχει και μια πιθανή χάραξη 
από το Δήμο Λιβαδειάς.

Αλλάζοντας τον προσανατολισμό της πόλης  σε μια 
μεγάλη περιοχή, που βάση του Περιφερειακού Σχεδίου 
του 2015 είναι μια Χωρική Ενότητα, που έχει πάνω από 
100.000 κατοίκους και αναφέρομαι σε όλο το σύστημα 
που ζει και λειτουργεί γύρω άπω την πόλη, όπως η 
υποστήριξη του Παρνασσού έως και η λειτουργία της 
Λάρυμνας.

Έχοντας γεωγραφική δυναμική  έχοντας δρόμους και 
τρένα, θα πρέπει όλα αυτά  να τα βάλεις σε ένα «κανάλι» 
για να φέρουν αποδόσεις.

παρουσίαση
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Στην μορφή που είναι τώρα η μητροπολιτική περιοχή 
είναι σε αδράνεια.

ΣΝ: Η περιοχή που αναφέρεστε είναι πλησίον του 
σταθμού. Θεωρείται ότι τελικά αυτό το πάρκο που 
θα έφερνε τόσο μεγάλη ανάπτυξη στην ευρύτερη 
περιοχή, κινδυνεύει να καταλήξει σε κέντρο 
υποδοχής μεταναστών, τελικά;

ΛΠ: Δεν θα ήταν μια θετική εξέλιξη, αλλά εμείς 
θα πρέπει να παρουσιάσουμε κάτι άλλο, εντελώς 
διαφορετικό και ελπιδοφόρο  για να μην φτάσουμε σε 
αυτές τις εξελίξεις. Αν δεν έχουμε να παρουσιάσουμε 
κάτι, τότε οι εξελίξεις θα είναι αυτές που κινδυνεύουμε 
να έχουμε και ακόμα παρακάτω. Ήδη έχουμε γίνει σε 
πολλά σημεία «σκουπιδοτενεκές» των Αθηνών. Και αυτό 
δεν θέλει διεκδίκηση με «τσαμπουκά», αντιθέτως θέλει 
διεκδίκηση με σχέδιο και συμμαχίες ανθρώπων, από 
διάφορα σημεία για να κάνουν πράγματα.

Άλλωστε αν είχε φτάσει σε κάποιο σημείο υλοποίησης  
δεν θα μιλούσαμε καν για πρόσφυγες.

Κάποιοι άνθρωποι είδαν το σημείο και το 2007 ενώ 
ήταν γη υψηλής παραγωγικότητας. Όμως επειδή ήταν 
αδικία για τον τόπο και περνούσαν οι δεκαετίες και η 
περιοχή μας δεν είχε στο χάρτη τον βιομηχανικό σημείο 
για Βιομηχανικά Πάρκα, έτσι οραματιστήκαν κάποιοι 
με προσωπική προσπάθεια να γίνει η  χωροθέτηση  και 
προβλέπεται αυτή η ανάπτυξη για αυτό το χώρο. Αν δεν 
γίνει τίποτα και υπάρξει ακινησία σίγουρα θα γίνουν και 
άλλα πράγματα. Όλοι μας πρέπει να κινηθούμε για να 
φέρουμε υπεραξία στο σύστημα μας και στο τόπο που 
ζούμε.

ΣΝ: Ως παράδειγμα, ποια αντίστοιχη Ευρωπαϊκή 
πόλη θα μπορούσαμε να γίνουμε;

ΛΠ: Υπάρχουν κάποιες πόλεις στην Γερμανία που 
λέγονται regiopolis, οι οποίες δεν είναι μητροπόλεις 
χαοτικές, αλλά έχουν σημαντική βαρύτητα στην 
οικονομία της χώρας. Το ίδιο θα πρέπει να γίνει και στην 
πόλη μας.

Θα πρέπει να προσελκύσει «παίκτες αξίας» και για 
να γίνει αυτό θα πρέπει να έχει κάτι χωροθετημένο 
και η άρχουσα τάξη του τόπου να προσανατολιστεί 
στοιχισμένα σε αυτό.

Κάποια παραδείγματα στο Γερμανικό οικοσύστημα 
συναντάμε στην πόλη Koblenz και στην πόλη Kempten, 
η οποία και αυτή είναι στην είσοδο προς  τις Άλπεις. 
Αποτελούν εξαιρετικά παραδείγματα»!

Ελπίζουμε η συζήτηση για το μέλλον της Βοιωτίας να 
έχει συνέχεια και η περιοχή να αποκτήσει ότι χρειάζεται 
για να προχωρήσει. Ο διάλογος και η κατάθεση 
τεκμηριωμένων θέσεων αποτελεί την βάση γι’ αυτό.  

παρουσίαση
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¨Ο πολιτισμός μας 
αυτή τη στιγμή  
βάλλεται για να  
κόψουν τις ρίζες μας¨

ΜΑΡΙΑ ΣΟΥΛΤΑΤΟΥ: 

Επισκεφθήκαμε το χώρο του Μικρασιατικού 
Συλλόγου Λιβαδειάς την Τετάρτη το 
απόγευμα λίγο πριν την πρόβα της χορωδίας. 

Μας υποδέχθηκε θερμά η κυρία Καράβα 
Αθηνά πρόεδρος του συλλόγου και η κυρία 
Μαρία Σουλτάτου η εξαιρετική ερμηνεύτρια-
τραγουδίστρια, που είμαστε περήφανοι που 
έρχεται στην Λιβαδειά εδώ και δυο χρόνια με 
απώτερο σκοπό την δημιουργία μιας εξαιρετικής 
χορωδίας.

Η Μαρία Σουλτάτου γεννήθηκε και μεγάλωσε 
στο Ηράκλειο Κρήτης. Ξεκίνησε την καλλιτεχνική 
της συνεργασία με τον Λίνο Κόκοτο και από 
τότε συνεργάστηκε με πολλούς εκπροσώπους 
της Ελληνικής μουσικής: Αριστείδη Μόσχο, 
Χριστόδουλο Χάλαρη, Σταύρο Ξαρχάκο, Γρηγόρη 
Μπιθικώτση, Χρήστο Νικολόπουλο, Μίκη 
Θεοδωράκη, Γιώργο Νταλάρα, Χρήστο Λεοντή 
κ.ά.

Δεν χάσαμε την ευκαιρία και την ρωτήσαμε 
από πότε άρχισε να τραγουδά και η απάντηση της 
ήταν  έκπληξη.  Από τα τέσσερα της μόλις χρόνια 

άρχισε να επικοινωνεί με αυτό το υπέρτατο αγαθό 
που διαθέτει.

«Άκουσα στο ραδιόφωνο μία φωνή που 
τραγουδούσε το τραγούδι η Νεραντζούλα και αυτό 
το τραγούδι μου άρεσε πολύ και το τραγούδαγα. 
Μετά από πολλά χρόνια ο Αριστείδης Μόσχος μου 
έβαλε να ακούσω ένα τραγούδι από τον δίσκο και 
έμαθα ότι ήταν η Ρίτα Αμπατζή, γιατί έμοιαζαν οι 
φωνές μας.

ΣΝ: Η καταγωγή σας είναι από την Κρήτη, άλλα  
αγαπάτε την παραδοσιακή μικρασιατική μουσική.

ΜΣ: Η ψυχή μου κατάγεται από την Μικρά 
Ασία, σίγουρα. Όταν έκανα την παράσταση με 
την κυρία Καζοτάκη και μου ζήτησαν μία φωνή 
Μικρασιατική. «Θα κάνετε κάτι για μας;», με 
ρώτησε και έτσι έγινε το ΙΜΙΤΛΕΡΙΜ ΣΜΥΡΝΗ 
(ΕΛΠΙΖΩ ΣΜΥΡΝΗ) στο χώρο «Αγγέλων Βήμα» 
το 2007 και έγιναν είκοσι μία παραστάσεις, όπου 
πέρασαν όλοι οι Μικρασιάτες. Έζησα συγκινητικές 
στιγμές. Έτσι γνώρισα το Κρυονέρι, το οποίο ήρθε 
τέσσερις φορές να δει την παράσταση, πήγα και 
στην Πτολεμαΐδα για συναυλία, εκτός από πολλές 

άλλες πόλεις. Θα μου μείνει αξέχαστος ο κόσμος. 
Δεν θα το ξεχάσω ποτέ αυτό. Με χαιρέτησαν 
όλοι λες και ήταν γάμος. Είχε πάνω από 50.000 
κόσμο και έβαλαν τρεις γιγαντοοθόνες, γιατί δεν 
χώραγαν όλοι μπροστά.

Ο καλλιτέχνης πρέπει να έχει και ψυχή και αυτό 
περνά στον κόσμο. Η μουσική πάντα ενώνει. Το 
να μπορώ να κάνω κρίκο αυτά τα τραγούδια και 
να ενώνω ξανά ανθρώπους, αυτό είναι πάρα πολύ 
σημαντικό για μένα. Τα μικρασιάτικα τραγούδια 
έχουν μία τέτοιου είδους ένωση ανθρώπων και 
συναισθημάτων.

Eχουν άλλο νταλκά, έχουν περηφάνια, έχουν 
άλλη ρίζα. Η ρίζα τους ξεκινά από πολύ βαθιά. 
Oι μικρασιάτες είχαν, έχουν και θα έχουν ακόμα 
και της τετάρτης- πέμπτης γενιάς. ’Εχουν άλλη 
αντίληψη για τα πράγματα, αυτό είναι στο DNA  
τους.

ΣΝ: Για αυτό σας αρέσουν πάρα πολύ τα 
μικρασιατικά και τα  ερμηνεύεται, ή έχουν κερδίσει 
και αλλά την καρδιά σας;

ΜΣ: Mου αρέσουν πάρα πολύ, δεν υπάρχει 

περίπτωση να κάνω κάποια παράσταση και να μην 
κλείσω ή να μην πω τουλάχιστον δύο  τραγούδια 
για μένα.

ΣΝ: Ποια είναι τα πιο αγαπημένα σας τραγούδια?
ΜΣ: Αγαπημένο μου τραγούδι είναι το τζιβαέρι, 

το Μικρασιάτικο, που είναι ένας αμανές που 
γράφτηκε το 1912 στην Αμερική. Είναι ένας πολύ 
συγκινητικός αμανές, που λέει για το τζιβαέρι 
το ακριβό μου, που έφυγε στα ξένα και όχι το 
τζιβαέρι το γνωστό που γνωρίζετε. Ένα πάρα πολύ 
όμορφο τραγούδι είναι το Ιμιντλεριμ βέβαια, το 
οποίο δεν είναι ελληνικό, δεν είναι μικρασιάτικο, 
το έγραψε ένας Τούρκος το 1906, το πήραν όμως 
οι μικρασιάτες, γιατί ήταν ερωτικό τραγούδι, 
φεύγοντας από τη Μικρά Ασία. Κρατήσανε τις 
λέξεις όπως το μπενιμ «...και σηκώνομαι όρθιος», 
αυτές τις λέξεις κράτησαν φεύγοντας και αυτό είναι 
το πιο συγκινητικό τραγούδι. Με συγκινεί πάρα 
πολύ, αλλά και όλα τα αλλά. Αλλά περισσότερο 
αυτά τα δύο τραγούδια, γιατί κατέχουν ιδιαίτερη 
θέση στην καρδιά μου.

Εάν  ένας άνθρωπος δεν ξέρει τη ρίζα του, δεν 

συνέντευξη
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μπορεί να φτάσει στα φύλλα. Ένα δέντρο χωρίς 
ρίζα δεν κάνει φύλλα, οπότε και η μουσική έχει 
μεγάλη σχέση με αυτό. Ο πολιτισμός μας αυτή 
τη στιγμή βάλλεται για να κόψουν τις ρίζες. 
Αυτό έχει γίνει αισθητό από πολύ κόσμο, γι’ αυτό 
απομακρύνθηκαν οι άνθρωποι από τους χώρους 
που γίνεται η μουσική, γιατί αυτό που γίνεται 
σήμερα δεν  τους αφορά.

 ‘Οχι ότι δεν γράφονται και σήμερα όμορφα 
τραγούδια, αλλά είναι δύσκολο να ξεχωρίσουμε 
μέσα σε όλο αυτό το ξενόφερτο που μας 
βομβαρδίζουν. Η παράδοση λοιπόν είναι πολύ 
σημαντικό κομμάτι. Θεωρώ ότι ένας νέος 
τραγουδιστής που θέλει να επικοινωνήσει 
με τον κόσμο και  να γίνει ενδιάμεσος κρίκος 
συνεννόησης ψυχής, θα πρέπει να ξέρει τα 
παραδοσιακά τραγούδια. Θα πρέπει να ξέρει 
τους κλασικούς και το ρεπερτόριο τους και τους 
κλασικούς συνθέτες.

Εκεί χτυπάνε ένα λαό όταν θέλουν να τον 
αφανίσουν, αλλάζουν την ιστορία του. Ξέρουμε 
πολύ καλά και οι μικρασιάτες ακόμα περισσότερο, 
την  ιστορία και τα δρώμενα που συνέβησαν πόσο 
προσπαθούν να τα παραποιήσουν. Όταν τα παιδιά  
βομβαρδίζονται και πρέπει να μάθουν  την λάθος 
ιστορία, αυτό πρέπει να αλλάξει.

ΣΝ: Αφού μιλάμε για την ζωή των δύο αυτών 
λαών, θα ήθελα να μου πείτε για τα τουρκικά έργα, 
ποια είναι η άποψή σας;

ΜΣ: Oι άνθρωποι σαν άνθρωποι δεν έχουμε 
κάτι με αυτούς. Αλλά κρατάνε και διατηρούν 
περισσότερο τις αρχές τους οι Τούρκοι. Ατό αρέσει 
σε αυτά τα έργα στον Έλληνα. Ίσως αυτό είναι 
μία ρομαντική διάθεση των Ελλήνων, ναι μεν δεν 
το κάνουμε στο σπίτι μας εμείς, αλλά θέλουμε 
να το δούμε που το κάνουν οι άλλοι. Οι Έλληνες 
στο βάθος τους είναι πουριτανοί, έχουν αρχές 
αλλά δεν τις κάνουν πλέον στο σπίτι τους. Αυτός 
είναι ο λόγος που βλέπουν πράγματα, ειδικά στα 
τουρκικά έργα, που τους αρέσουν. Γιατί οι Τούρκοι 
έχουν πρωτόκολλα, όσον αφορά τη δομή της 
οικογένειας. Την  γιαγιά δεν την «πετάμε», υπάρχει 
μία κατάσταση άλλη. Αυτό αρέσει στους Έλληνες, 
ίσως γιατί δεν μπορούν να το κάνουν πια.

ΣΝ: Όσον αφορά την Ελλάδα και την παράδοση 
μας, πώς θεωρείτε ότι μπορούν να προσεγγιστούν 
οι νέοι άνθρωποι  για να επιστρέψουν στις ρίζες 
τους;

ΜΣ: Αυτό εξαρτάται από την οικογένεια και 
από το σχολείο. Aν η οικογένεια κρατά ένα δυτικό 
τρόπο ζωής και αντίληψης, τότε δεν θα μάθουν 
ποτέ παραδοσιακούς χορούς, ούτε θα πάνε σε 
ένα χοροδιδασκαλείο να μάθουν παραδοσιακή 
μουσική ή τραγούδια του τόπου τους. Αν όμως 
η οικογένεια τραγουδά ή μαζεύεται την Κυριακή, 
τότε  έχουν εικόνες τα παιδιά. Αν έχουν αυτή την 
εικόνα τότε ίσως να το κάνουν και αυτό, να μάθουν 
παραδοσιακή  μουσική.

ΣΝ: Για τον σύλλογο Μικρασιατών στη Λιβαδειά 
ποια η άποψή σας;

ΜΣ: Εγώ είμαι ενθουσιασμένη. Είμαι πάρα 
πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ. Πριν δύο χρόνια 
γνωριστήκαμε σε μία συναυλία με την πρόεδρο 
και με όλες τις κύριες. Δεν ξέρω, συγγενέψαμε.

Κάπως έτσι το βλέπω, τους βλέπω σαν 
οικογένεια. Θεωρώ ότι έρχομαι στο χωριό μου 
να δω τις φίλες μου, να τις βοηθήσω να μάθουμε 
πέντε τραγούδια και να περάσουν όμορφα, 
να εκτονωθούν και αυτό είναι όλο. Αλλά είναι 
υπέροχο όλο αυτό.

ΣΝ: Τι προετοιμάζεται για τις γιορτές του 
Δεκεμβρίου, ρωτήσαμε την πρόεδρο.

ΑΚ: Στις 15 Δεκεμβρίου είναι κάτι που έχουμε 
καθιερώσει εδώ και τρία χρόνια. Κάνουμε «το 
δέντρο της αγάπης», από κουτιά  γάλα. Θα το 
μεγαλώσουμε λοιπόν φέτος και θα το γίνει στην 
πλατεία του Συνοικισμού. Θα συγκεντρωθούν 
από όλα τα Δημοτικά Σχολεία της περιοχής 
με κουτιά γάλα, που θα ζωγραφίσει το κάθε 
παιδάκι επάνω και θα βάλει το όνομά του και θα 
κολλήσει πάνω στο  κουτί. Και έτσι με αυτό τον 
τρόπο θα περάσουμε στα παιδιά το πνεύμα των 
Χριστουγέννων και το  πνεύμα προσφοράς και 
αγάπης. Ότι  δεν είμαστε μόνο εμείς. Ότι το γάλα 
θα το πάρει ένα παιδάκι  που δεν έχει να πιει τα 
Χριστούγεννα.

Εκείνη την ημέρα, στις 15 Δεκεμβρίου θα 
έρθουν τα παιδάκια από τα σχολεία να κάνουμε 
το δέντρο της αγάπης. Θα έχουμε μουσική, τον Άη 
Βασίλη και θα ετοιμάσουμε δώρα για τα παιδιά. 
Στη συνέχεια με τη βοήθεια του Δήμου Λεβαδέων 
θα παρουσιαστεί  Θέατρο Σκιών με τίτλο «Τα 
Χριστούγεννα του Καραγκιόζη», με ελεύθερη 
είσοδο για τα παιδάκια στο 5ο Νηπιαγωγείο. Το 
5ο νηπιαγωγείο και Δημοτικό, είναι ένα σχολείο 
σταθμός για εμάς τους Μικρασιάτες, γιατί όλοι 

έχουμε μεγαλώσει και φοιτήσει εκεί. Στοχεύουμε 
να κάνουμε μία όμορφη και ζεστή γιορτή πάνω 
από όλα για φιλανθρωπικό σκοπό. Χρόνια 
τώρα προσπαθούμε στο σύλλογο μας για το 
συνάνθρωπο μας, με κάθε τρόπο και με κάθε μέσο 
να βοηθάμε τον διπλανό μας.

Προετοιμάζουμε και ένα ταξίδι που θα γίνει 
στις 9 Δεκεμβρίου - σε λίγες ημέρες - και είναι 
μεγάλη τιμή για μας που μας κάλεσαν στο Κέντρο 
Μικρασιατικού Πολιτισμού. Θα παρουσιαστούμε 
ως χορωδία στη Νέα Ιωνία όπου γιορτάζονται τα 
96  χρόνια εγκατάστασης των μικρασιατών στη 
Νέα Ιωνία και βεβαίως είναι τιμή για μας που θα 
μας συνοδεύσει η δασκάλα μας κυρία Σουλτάτου 
και θα παρουσιαστούμε, έστω και αυτοί που 
είμαστε. Αλλά θα γίνει κάτι με πολλή αγάπη γιατί 
θα ανταμώσουμε όλοι οι Μικρασιάτες μαζί.

Η κυρία Σουλτάτου πήρε το λόγο και είπε: 
Kαι στο παρελθόν είχε κάνει μία τέτοια στο 
Πολιτιστικό Κέντρο Νέας Ιωνίας, μία αξέχαστη 
συναυλία. Περισσότερο θυμάμαι τις συναυλίες 
που έχω κάνει με μικρασιάτες, παρά όλες τις άλλες 
συναυλίες μου.

ΣΝ: Τα μελλοντικά σας σχέδια  κυρία Σουλτάτου 
θα μπορούσατε να τα μοιραστείτε μαζί μας;

ΜΣ: Είναι πολλές οι εκδηλώσεις και συναυλίες. 

Εκτός από τις κύριες εδώ, πηγαίνω και στο 
Κρυονέρι στη χορωδία τους, όπου υπάρχει άλλος 
ένας σύλλογος με βαθιά μικρασιατική ρίζα. Κάνω 
μαθήματα φωνητικής, ενώ κάθε Παρασκευή 
παρουσιάζομαι live  με την τραγουδίστρια 
Φωτεινή Σαββατιανού, στην Ηλιούπολη. Κάνουμε 
«Τις γειτονιές του κόσμου». Μία πολύ ωραία 
παράσταση.

«Η ζωή γυναίκα είναι», συνεχίζεται. Ξεκίνησε 
από την Σφίγγα και θα ξαναγίνει στις 8 του Μάρτη 
ημέρα της γυναίκας, πάλι στην Σφίγγα. Ενώ θα 
ταξιδέψει και σε άλλες πόλεις.

ΣΝ: Δηλαδή μπορούμε να σας δούμε και στη 
Λιβαδειά και να σας απολαύσουμε;

ΜΣ: Ναι πιθανότατα υπάρχει μία τέτοια 
περίπτωση. Η μουσική ενώνει. Όπου γίνεται όλο 
αυτό ενώνονται οι φωνές των ανθρώπων, είναι 
κάτι σαν μικρή πολιτική συγκέντρωση, υπάρχει 
φοβερή ένωση, κάτι το οποίο τα σημερινά 
τραγούδια δεν το έχουν. Αυτό το δέσιμο φωνών 
και ψυχών.

συνέντευξη
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ΒΟΙΩΤΙΑ

Η 3η Δεκεμβρίου κάθε έτους έχει ορισθεί ως Ημέρα των 
Ατόμων με Αναπηρία και αποτελεί ημέρα προώθησης των 
δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία και παράλληλα 

ημέρα άσκησης κοινωνικού ελέγχου και διαμαρτυρίας.
Με αφορμή αυτή την ημέρα, ο Δήμαρχος Θηβαίων Γεώργιος 

Δ. Αναστασίου, θέλοντας να στείλει ένα ηχηρό μήνυμα ισότητας 
και αλληλεγγύης,  επισκέφθηκε το Κέντρο Διημέρευσης & 
Ημερήσιας Φροντίδας του Συλλόγου Γονέων και Φίλων ΑμεΑ 
«Άγιοι Ανάργυροι», μαζί με τον Αντιδήμαρχο Υγείας κ. Αναστάσιο 
Καμούτση, φέρνοντας δώρα στα παιδιά (γραφική ύλη και 
γλυκίσματα) εν όψει και των εορτών των Χριστουγέννων.

Ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος συνομίλησαν με μέλη του 
Συλλόγου, την Πρόεδρο κα Αθηνά Ράικου, τον Γραμματέα κ. 
Δημήτρη Λαζάρου και την Ταμία κα Σοφία Φραμπασκάλη 
και το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό του ΚΔΗΦ 
προκειμένου να ενημερωθούν αναλυτικά για τις υπηρεσίες που 
παρέχονται στο Κέντρο, τις ανάγκες των ατόμων με Αναπηρία 
και γενικότερα  τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, ώστε να 
συμβάλλουν στο μέτρο που αναλογεί στο Δήμο στην βελτίωση 
της καθημερινότητάς τους.  

 «Όλοι είμαστε διαφορετικοί αλλά ταυτόχρονα  και ίσιοι 
σε μία ευνομούμενη κοινωνία. Αυτό έρχεται να μας θυμίσει 
η  3η Δεκεμβρίου κάθε χρόνο, ότι τα άτομα με αναπηρία 
δικαιούνται και πρέπει να έχουν ίσες ευκαιρίες στην κοινωνική 
τους  ζωή καθώς και την εργασία τους. Η λήψη μέτρων από 
πλευράς Κράτους, Δήμων και Περιφερειών για τη βελτίωση της 
καθημερινότητά τους είναι απαραίτητη όχι μόνο γιατί αποτελεί 
συνταγματική υποχρέωση αλλά γιατί τίθεται πραγματικό ζήτημα 
ισοπολιτείας και δημοκρατίας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εν 
δυνάμει μπορούμε όλοι να γίνουμε άτομα με αναπηρία, εμείς, 
ένας συγγενής ή ένας φίλος μας. Επομένως, οι δράσεις και τα 

Η ημέρα ατόμων με αναπηρία  
και τα Χριστούγεννα στην Θήβα ενώθηκαν

έργα μας θα πρέπει να είναι φιλικές προς τα ΑμεΑ.  
Στον Δήμο Θηβαίων, με σεβασμό στον συνάνθρωπο,  

προσπαθούμε να βελτιώνουμε την προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ 
στο κοινωνικό περιβάλλον και μεριμνούμε μέσω της Κοινωνικής 
μας Υπηρεσίας για την έγκαιρη καταβολή των επιδομάτων που 
δίνονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για τη δωρεάν 
φαρμακευτική περίθαλψη των δικαιούχων ΑμεΑ και την ένταξή 
τους σε δομές και δράσεις καταπολέμησης της φτώχειας και 
του κοινωνικού αποκλεισμού, εάν πληρούν τις προϋποθέσεις. 
Παράλληλα, συνεργαζόμαστε με ιδρύματα και συλλόγους ΑΜΕΑ 
και στηρίζουμε τα ειδικά σχολεία που λειτουργούν στην περιοχή 
μας, προσπαθώντας να βρούμε λύσεις για τη βελτίωσή τους» 

Ανάβουμε το Χριστουγεννιάτικο δέντρο
 με κάλαντα, χορό και κεράσματα.

Την έναρξη της εορταστικής περιόδου θα σηματοδοτήσει  
το άναμμα του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου από την Δήμαρχο  
Ορχομενού  κ. Βούλα Καράλη στην κεντρική πλατεία του 
Ορχομενού, την Κυριακή 8 Δεκεμβρίου και ώρα 6 το απόγευμα. 
Τη σκυτάλη στη συνέχεια παίρνουν  η παιδική χορωδία και 
το παιδικό χορευτικό του Λαογραφικού Ομίλου Ορχομενού. 
Ακολουθούν κεράσματα σε μικρούς και μεγάλους.

          Και  οι εκδηλώσεις συνεχίζονται…

Μικροί μαθητές με σπουδαίες επιδόσεις!
ΕΜΕ Παράρτημα Βοιωτίας
Η βράβευση των μαθητών  θα ξεκινήσει στις 11.30π.μ
Η Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος Βοιωτίας 

της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας σας προσκαλεί να 
παραβρεθείτε στην τελετή βράβευση των διακριθέντων 
μικρών μαθητών του 13ου μαθητικού διαγωνισμού «Παιχνίδι 
και Μαθηματικά»

• για τους μαθητές/τριες της περιοχής Λιβαδειάς:
το Σάββατο 7 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 7:00 μ.μ. στην 

Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων της Περιφερειακής Ενότητας 
Βοιωτίας και

• για τους μαθητές/τριες της περιοχής Θήβας:
την Κυριακή 8 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 11:30 π.μ. στο 

Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Θηβαίων
Τις εκδηλώσεις θα τιμήσει με την παρουσία του ο Δρ. 

Μιχαήλ Χρυσοβέργης, μαθηματικός-Αστροφυσικός.
Θέμα της ομιλίας του: «Αστρονομία- Ιεραρχία στο σύμπαν- 

Διαστημικό τηλεσκόπιο Humbble-παράθυρο στο σύμπαν»
Συνολικά 172 μαθητές/τριες της Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού των 

σχολείων του Νομού Βοιωτίας διακρίθηκαν με την επίδοσή 
τους. Ο διαγωνισμός οργανώθηκε από τα κεντρικά της Ε.Μ.Ε. 
στο πλαίσιο του περιοδικού της «Μικρός Ευκλείδης», υπό 
την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 
και διεξήχθη σε συνεργασία με το παράρτημα της Ε.Μ.Ε. Ν. 
Βοιωτίας, με τη στήριξη της Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπ/σης Ν. 
Βοιωτίας, των δασκάλων και διευθυντών των 44 δημοτικών 
σχολείων που πήραν μέρος.

Ευχαριστούμε όλους όσους στήριξαν αυτή τη διοργάνωση. 
Η μεγάλη συμμετοχή των μαθητών/τριών δείχνει το μέγεθος 
της αποδοχής του διαγωνισμού από αυτούς και τους 
δασκάλους τους, οι οποίοι στηρίζουν το θεσμό δίνοντας βήμα 
στην καλλιέργεια της μαθηματικής σκέψης και ταυτόχρονα 
ενθαρρύνουν τα παιδιά να ονειρευτούν πολλά και σπουδαία 
για το μέλλον τους. Προς τον ίδιο στόχο θα συντελέσει και 
η παρουσία των εκπαιδευτικών, διευθυντών των σχολείων 
και των αγαπημένων τους προσώπων.

Μαθηματικά και Παιχνίδι"

Η Λιβαδειά θα φωταγωγήσει το Χριστουγεννιάτικο δέντρο της 
την Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου στην Κεντρική Πλατεία της πόλης στις 
19:30.

Η μουσική θα πρωτοστατήσει του φωτισμού αφού υπεροχές 
μελωδίες από παιδιά θα ακουστούν σε ολόκληρη την πόλη.

Θα βραβευθούν οι μαθητές των Δημοτικών σχολείων που 
ζωγράφισαν τις Χριστουγεννιάτικες κάρτες εκ των οποίων η μια 
θα ταξιδέψει σε όλα τα σπίτια των κατοίκων της πόλης με τις ευχές 
του Δημάρχου.

Θα τραγουδήσει η χορωδία της Ακαδημίας Μουσικής και Τεχνών
και η παιδική διαπολιτισμική χορωδία ωφελουμένων του 

προγράμματος φιλοξενίας ESTIA της ΚΕΔΗΛ σε συνεργασία με το 
9ο Δημοτικό Σχολείο της πόλης μας.

Η Δημοτική Φιλαρμονική θα δώσει το “τέμπο”  και ένα υπέροχο 
απόγευμα θα μα βρει με αναμμένο το δέντρο και το αίσθημα των 
Χριστουγέννων στις καρδιές μας.

Το δέντρο της Αγάπης 
και των Χριστουγέννων 
θα ανάψει την Πέμπτη 
στη Λιβαδειά

επίκαιρα
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ΒΟΙΩΤΙΑ
Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. 

Βοιωτίας , καλεί τους κτηνοτρόφους που έχουν την έδρα 
της εκμετάλλευσής τους στην ΠΕ Βοιωτίας να προσέλθουν 

εντός 30 ημερών στα γραφεία της Κτηνιατρικής (τόσο στο Γραφείο 
της Θήβας όσο και της Λιβαδειάς) κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες, ώστε να ενημερωθούν ενυπόγραφα σχετικά με τα στοιχεία 
της κατανεμηθείσας έκτασης στις κατανομές βοσκοτόπων, που 
σχετίζονται με τις ετήσιες επιδοτήσεις του έτους 2019. Κτηνοτρόφοι 
οι οποίοι δεν ανταποκρίνονται στην ειδοποίηση της ΔΑΟΚ εντός 
τριάντα (30) ημερών θεωρείται ότι αποδέχονται την κατανομή ως 
έχει και χάνουν το δικαίωμα για αίτηση χωροταξικής ανακατανομής 
για το επόμενο έτος. Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να λαμβάνουν στα τηλέφωνα & 22613 50165 & 22613 
50179 Παρακαλούμε τους αποδέκτες για την ενημέρωση των 
ενδιαφερομένων.

 Ο Σύλλογος Δρομέων Υγείας Μαραθωνοδρόμων Θήβας 
διοργανώνει Εθελοντική Αιμοδοσία την Κυριακή 8 Δεκεμβρίου από 
τις 9:00 έως τις 13:00 στο ΚΑΠΗ Θήβας, Βουρδουμπά & Επαμεινώνδα 
(έναντι ΟΤΕ). Ας δείξουμε και σ αυτόν τον Αγώνα Ζωής πόσο δυνατή 
ομάδα είμαστε. 

ΔΕΥΤΕΡΑ  9  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  7.45 ΜΜ.
CINEPLEX ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ
ΠΑΤΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ
ΤΟΥ ΓΚΑΜΠΡΙΕΛΕ ΣΑΛΒΑΤΟΡΕΣ
Το 5° περιοδεύον αφιέρωμα Άρωμα Ιταλίας ταξιδεύει στην Ελλάδα 

μέσω του Δικτύου Ελληνο-Ιταλικής Πολιτιστικής Συνεργασίας. Το 
αφιέρωμα στο ιταλικό σινεμά σε εθνικό επίπεδο είναι διοργανωμένο 
από την Ιταλική Πρεσβεία και το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο 
Αθηνών σε συνεργασία με τον ΑΙΑΛ, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας 
Tempo Forte - Italia_Ελλάδα 2019.

Οι επιλεγμένες ταινίες - διανομέας στην Ελλάδα η εταιρία Odeon- 
αντιπροσωπεύουν φέτος μια επιλογή του ιταλικού κινηματογράφου 
της τελευταίας δεκαετίας, στην οποία εμφανίζονται τα μεγαλύτερα 
ονόματα των σύγχρονων σκηνοθετών της Ιταλίας.Τα θέματα 
των έργων αντιμετωπίζουν υπαρξιακά καθώς και κοινωνικά 
προβλήματα, ευρέως διαδεδομένα στην σύγχρονη κοινωνία όχι 
μόνο στους ενήλικους αλλά και στους νεαρούς. Δεν είναι τυχαίο 
ότι σε δύο ταινίες ο πρωταγωνιστής είναι ένας έφηβος...

Ενημέρωση κτηνοτρόφων  
για την ισχύουσα κατανομή  
επιλέξιμων βοσκοτόπων  
της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης  
του έτους 2019

Την Τρίτη είχαν συνάντηση οι αγρότες της ευρύτερης περιοχής 
Λιβαδειάς στην Χαιρώνεια.Στις 18:30 στο Δημοτικό κατάστημα 
της Χαιρώνειας καλέστηκαν να αποφασίσουν αν θα αρχίσουν 

τις κινητοποιήσεις μαζί με τους Θεσσαλούς. Γιαυτό το λόγο ήταν 
παρόν και ο Μαρούδας Ρίζος μέλος της Πανελλαδικής Επιτροπής 
Μπλόκων από την Λάρισα.Δεν μπορούσε να λείπει και ο Γιάννης 
Βάγγος και αυτός μέλος της Πανελλήνιας Επιτροπής μαζί τους 
και ο Λουκάς Αλεξίου και ο κύριος Γκικόπουλος Περιφερειακός 
Σύμβουλος.

Οι αγρότες που συμμετείχαν ήταν μόλις τριάντα άτομα
Συζητήθηκε το να δημιουργηθεί ένας αγροτικός σύλλογος που 

να διεκδικεί και να βρίσκεται στο τραπέζι των συζητήσεων, εκεί 
που λαμβάνονται οι αποφάσεις για την τιμή του βαμβακιού και 
όχι να αποφασίζουν όλοι οι άλλοι που δεν είναι αγρότες, που δεν 
πονούν την γη και την παραγωγή της. Ίσως να καταλήξουν να 
αναβιώσουν έναν ήδη υπάρχων σύλλογο που είναι τα ίδια μέλη 
και έτσι να αποφύγουν την γραφειοκρατία.

Τι θα διεκδικήσει όμως αυτό ο σύλλογος. Ακούστηκε ότι μόνο 
οι ίδιοι και οι ίδιοι κατεβαίνουν με τα τρακτέρ,δεν έρχονται οι 
νέοι να παλέψουν μαζί τους,και ήδη οι αγρότες που τόσα χρόνια 

Ιδρύεται για πρώτη φορά  
Αγροτικός Σύλλογος  
Επαρχίας Λιβαδειάς

προσπαθούν για καλύτερες τιμές η καλύτερες γενικότερες 
συνθήκες,έχουν κουραστεί. Ο κύριος Ρίζος τόνισε ότι χωρίς αγώνες 
δεν θα είχαν κερδίσει τίποτα,θύμισε ότι από τις κινητοποιήσεις του 
2016 κέρδισαν το αφορολόγητο ενώ στις κινητοποιήσεις του 2018 
το ακατάσχετο.

Το μέλλον στο ασφαλιστικό των αγροτών θα είναι καταστροφικό 
όσοι βγαίνουν τώρα  στα 67 έτη εργασίας στην σύνταξη θα πάρουν 
μόνο 300€ .

Μίλησε για το ΕΛΓΑ και για τον τρόπο που χρησιμοποιήθηκε και 
τι αποφέρει στους αγρότες.

Ακόμα οι τιμές στο Βαμβάκι δεν έχουν οριστικοποιηθεί και όπως 
διαβλέπετε μειώνουν την τιμή κατά  το 20% .

Τελικά αποφασίστηκε η δημιουργία για πρώτη φορά Συλλόγου 
Αγροτών Επαρχίας Λιβαδειάς.

Ο κύριος Αλεξίου μας ενημέρωσε ότι θα γίνει ανοιχτή ενημέρωση 
και συνάντηση με όλους που μπορεί να ενδιαφέρονται να γίνουν 
μέλη και να ενημερωθούν τις προσεχείς ημέρες ,ίσως και στο 
χώρο του Παλιού Δημαρχείου για πληροφορίες για την συμμετοχή 
σας στον σύλλογος μπορείτε να καλείται τον κύριο Αλεξίου στο 
τηλέφωνο 6976974190.

Επί της ουσίας θα γίνει Λευκή η Νύχτα  της 13η Δεκεμβρίου στην 
Θήβα,αφού σε συνεργασία  με τον Εμπορικό Σύλλογο ο Δήμος 
Θηβαίων  θα ανάψει το Χριστουγεννιάτικο του δέντρο ενόψει των 
εορτών.

Οι εκδηλώσεις θα αρχίσουν με το άναμμα του Χριστουγεννιάτικου 
Δέντρου  στις 19:00

Από τις 20:00 οι μικροί μας φίλοι θα είναι οι πρωταγωνιστές  με 
δρώμενα για παιδιά,όπως  φουσκωτά παιχνίδια,ξωτικά και πολλά 
άλλα.

Και στις 22:00 «για τα μεγαλύτερα παιδιά» στην Κεντρική Πλατεία 
θα αρχίσει η συναυλία με Mad Clip και Υποχθόνιος.Τα καταστήματα 
θα μείνουν ανοιχτά μέχρι αργά το βράδυ.

Λευκή Νύχτα  
στην Θήβα

επίκαιρα
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«Το Χαμόγελο του Παιδιού», και φέτος τα Χριστούγεννα, 
προσκαλεί τους φίλους του, να επισκεφτούν τα 
χριστουγεννιάτικα bazaars που διοργανώνει σε πολλές 
περιοχές της Ελλάδας - και στην Χαλκίδα - για να 
στηρίξουν το έργο και τις δράσεις του!

Μικροί και μεγάλοι, μπορούν να κάνουν τις 
χριστουγεννιάτικες αγορές τους σε προσιτές τιμές και να 
χαρίσουν χαμόγελα τόσο στους φίλους και την οικογένειά 
τους όσο και στα παιδιά που στηρίζει «Το Χαμόγελο του 
Παιδιού».

Γιορτινές πρωτότυπες κατασκευές, χριστουγεννιάτικα 
είδη και στολίδια, δώρα για μικρούς και μεγάλους 
που δημιούργησαν οι εργαζόμενοι και οι εθελοντές 
των Εθελοντικών Δημιουργικών Εργαστηρίων του 
οργανισμού, για τη στήριξη των χιλιάδων παιδιών που 
μας έχουν ανάγκη.* Χαλκίδα Έως 10 Ιανουαρίου 2020 στο 
κατάστημα του «Χαμόγελου», Αβάντων 40,λειτουργία στις  
ώρες των καταστημάτων.

Βazaars από το 
Χαμόγελο του 
Παιδιού στην 
Αβάντων

Με χαρά ανακοίνωσε ο δήμαρχος Σκύρου 
την υπογραφή της σύμβασης για το έργο 
δικτύου αποχέτευσης στην περιοχή 

‘’Μώλος’’ ύψους 3,5 εκατομμυρίων ευρώ.
Νίκος Μαυρίκος-΄΄Μετρώντας ελάχιστο 

χρόνο θητείας, καταθέτουμε ταχύρυθμη δράση 
γνωστοποιώντας σας πως ήδη υπογράψαμε 
τη σύμβαση και ξεκινά άμεσα το έργο δικτύου 
αποχέτευσης στην περιοχή ‘’Μώλος’’ ύψους 3,5 
εκατομμυρίων ευρώ. Το έργο περιλαμβάνει την 
κατασκευή 12 χλμ αγωγών αποχέτευσης στις 
περιοχές Μαγαζιά-Μώλος-Γυρίσματα. Επιπλέον 
για την συγκεκριμένη περιοχή, έχουμε υποβάλει 
πρόταση στο πρόγραμμα ‘’Φιλόδημος ‘’ για την 
ολοκλήρωση του κτηρίου ‘’Χιώτη’’ σε χώρο 
φιλοξενίας και αίθουσα συνεδρίων καθώς 
επίσης και πρόταση για τον ηλεκτροφωτισμό 
του γηπέδου ποδοσφαίρου, την αντικατάσταση 
του πλαστικού τάπητα και τον εξωραϊσμό του 
περιβάλλοντος χώρου. Παραμένοντας πιστοί στις 
δεσμεύσεις μας, δεν θα αφήσουμε ούτε μια μέρα 
να πάει χαμένη!

Δήμος Σκύρου 
Ξεκινά το έργο δικτύου  
αποχέτευσης  
στην περιοχή ‘’Μώλος’’  

Ηδη εχει αρχίσει στην πόλη της Χαλκίδας η 
Διεθνή Συνάντηση Ρυθμικής Γυμναστικής .

Ο Γυμναστικός  Αθλητικός Σύλλογος  
«ΓΑΣ Ευβοίας» σε συνεργασία με την Ελληνική 
Γυμναστική Ομοσπονδία, το Δήμο Χαλκίδας, 
τον Οργανισμό Άθλησης (ΔΟΑΠΠΕΧ) και την 
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας που διοργανώνει 
για πρώτη φορά τη “Διεθνή Συνάντηση Ρυθμικής 
Γυμναστικής” στις 6,7 και 8 Δεκεμβρίου 2019, 
στο Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο « Τάσος 
Καμπούρης».

Διεθνή Συνάντηση  
Ρυθμικής Γυμναστικής  
“1o EVIA CUP”

Ο Δήμος Χαλκιδέων γνωστοποιεί ότι η Λαϊκή 
Αγορά του Σαββάτου μεταφέρεται. Από το 
Σάββατο 7 Δεκεμβρίου 2019 και για διάστημα 
ενός χρόνου, θα πραγματοποιείται επί των οδών 
25ης Μαρτίου και Λέλας Καραγιάννη, στην 
περιοχή της Νεάπολης.

Αλλάζει θέση  
η Λαϊκή Αγορά  
του Σαββάτου  
για ένα χρόνο

Ξεκινώντας μέσα Σεπτέμβρη η Περιφέρεια 
Στερεάς Ελλάδας παραδίδει στους 
πολίτες της Νότιας Εύβοιας, τη σύνδεση 

Μαρμαρίου-Πόρτο Λάφια, ολοκληρώνοντας την 
ασφαλτόστρωση τμήματος που δυσχέραινε την 
πρόσβαση.

Πιο κοντά οι κάτοικοι 
στο Μαρμάρι,ασφαλτο-
στρώθηκε μεγάλο τμή-
μα του οδικού άξονα

Παράλληλα με την επιτάχυνση των 
εργασιών των συνοδών έργων 
του νέου Νοσοκομείου Χαλκίδας 

σε συνεργασία με τον Δήμο Χαλκιδέων 
και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Εύβοιας, 
σήμερα ήρθαμε ένα βήμα πιο κοντά στην 
ολοκλήρωση του σημαντικού αυτού έργου.

Εκδόθηκε η απαραίτητη θετική εισήγηση 
από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο 
για το έργο του νέου δικτύου ύδρευσης του 
συγκροτήματος με φορέα υλοποίησης την 
ΔΕΥΑΧ.

Με εξασφαλισμένη τη χρηματοδότηση 
και όλες τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις, και 
την προσήλωση όλων των εμπλεκόμενων 
φορέων στον κοινό στόχο, όλα δείχνουν ότι 
είμαστε κοντά στη γραμμή του τερματισμού.

Λίγο πριν  
την γραμμή τερματισμού   
το νέο νοσοκομείο Χαλκίδας

επίκαιρα
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Σε ισχύ τίθεται από την Κυριακή 15 
Δεκεμβρίου 2019 μέχρι και την Τρίτη 31 
Ιανουαρίου του 2019 το εορταστικό ωράριο 

των εμπορικών καταστημάτων της Χαλκίδας.
Τα εμπορικά καταστήματα στη Χαλκίδα, 

θα λειτουργήσουν τις Κυριακές 15, 22 και 29 
Δεκεμβρίου, ενώ θα παραμείνουν κλειστά την 
ημέρα των Χριστουγέννων και την επομένη, 
τη Δευτέρα της Πρωτοχρονιάς και την Τρίτη 2 
Ιανουαρίου 2019.

Το προτεινόμενο εορταστικό ωράριο από τον 
Εμπορικό και Βιομηχανικό Σύλλογο Χαλκίδας, έχει 
ως εξής:

Κυριακή 15/12 11:00-16:00
Δευτέρα 16/12 09:00 – 14:00 και 17:00 – 21:00
Τρίτη 17/12 09:00 – 14:00 και 17:00 – 21:00
Τετάρτη 18/12 09:00 – 14:00 και 17:00 – 21:00
Πέμπτη 19/12 09:00 – 21:00
Παρασκευή 20/12 09:00 – 21:00
Σάββατο 21/12 09:00 – 18:00
Κυριακή 22/12 11:00 – 18:00
Δευτέρα 23/12 09:00 – 21:00
Τρίτη 24/12 09:00 – 21:00
Τετάρτη 25/12 Αργία
Πέμπτη 26/12 Αργία
Παρασκευή 27/12 09:00 – 21:00
Σάββατο 28/12 09:00 – 18:00
Κυριακή 29/12 11:00 – 18:00
Δευτέρα 30/12 09:00 – 21:00
Τρίτη 31/12 09:00 – 17:00
Τετάρτη 1/1/2020 Αργία
Πέμπτη 2/1/2020 Κλειστά

Εορταστικό Ωράριο  
καταστημάτων

Ήταν δύσκολη η διάσωση των 14 μελών 
πληρώματος του φορτηγού πλοίου που 
έπλεε ακυβέρνητο μεταξύ Λέσβου και 

Σκύρου – Στην επιχείρηση μετείχαν πλοία του 
Λιμενικού, του Πολεμικού Ναυτικού, ελικόπτερο 
του Πολεμικού Ναυτικού και δύο super puma της 
Πολεμικής Αεροπορίας.

Το πλοίο «NEW LEO» σημαίας Λιβερίας, 
παρουσίασε μετατόπιση φορτίου 30 μοιρών. Ο 
κυβερνήτης του ζήτησε την άμεση συνδρομή 
των ελληνικών αρχών ώστε να εγκαταλείψουν το 
πλοίο και οι 14 επιβαίνοντες.

Ένα πλοίο ανοιχτής θαλάσσης ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, 
δύο πλοία του Πολεμικού Ναυτικού, πέντε 
παραπλέοντα πλοία καθώς και ένα ελικόπτερο του 
Πολεμικού Ναυτικού και δύο ελικόπτερα super 
puma της Πολεμικής Αεροπορίας, παρέλαβαν 
με ασφάλεια τους δεκατέσσερις αλλοδαπούς 
και τους μετέφεραν στη Σκύρο. Δύο εξ αυτών 
κρίθηκε ότι πρέπει να νοσηλευτούν καθώς έφεραν 
τραύματα, που δεν κρίνονται ωστόσο σοβαρά.

Ολοκληρώθηκε θετικά  
η διάσωση των 14 ναυτικών  

Μέχρι στιγμής δεν έχει παρατηρηθεί ρύπανση 
από το πλοίο, το οποίο παραμένει στην περιοχή 
διατηρώντας την κλίση που είχε έως και την 
διάσωση του πληρώματος.

 Όσον αφορά το σκάφος, γίνονται προσπάθειες 
ώστε μη  βυθιστεί. Το πλοίο βρίσκεται κοντά και 
νοτιοανατολικά της Σκύρου!

Τραγικό θάνατο στην άσφαλτο βρήκε 
ο 39χρονος ορθοπεδικός Δημήτρης 
Ανδρίτσος, ο οποίος εργαζόταν στο 

Νοσοκομείο ΚΑΤ.Το μοιραίο συνέβη στις 
14:00 το μεσημέρι της Τρίτης (03.12.2019) στο 
46ο χλμ. της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, 
όταν ο 39χρονος γιατρός του ΚΑΤ κινούμενος 
στον παράδρομο, στο ρεύμα προς Λαμία, 
συγκρούστηκε μετωπικά με φορτηγό – νταλίκα 
που οδηγούσε 45χρονος Έλληνας. Από την 
σφοδρή σύγκρουση βρήκε ακαριαίο θάνατο ο 
39χρονος πατέρας δύο παιδιών, ενώ, σύμφωνα 
με το ρεπορτάζ, ο 45χρονος συνελήφθη λίγο 
αργότερα και οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα. 
Προανάκριση για τα αίτια της τραγωδίας διενεργεί 
το Α’ Τμήμα Τροχαίας της Βορειοανατολικής 
Αττικής.Ο ορθοπεδικός Δημήτρης Ανδρίτσος, που 
είχε περάσει παλαιότερα και από το Νοσοκομείο 
Χαλκίδας, εργαζόταν στο Νοσοκομείο ΚΑΤ και 
διέμενε με την οικογένειά του, στην περιοχή 
Παπαθανασίου.Η κηδεία του τελέστηκε στις 15:30 
το μεσημέρι της Πέμπτης (6.12.2019) στον Ιερό 
Ναό του Αγίου Ιωάννη, στην Αμάρυνθο.

Χαλκίδα:  
Θρήνος  
για τον 39χρονο 
ορθοπεδικό  
του ΚΑΤ

Το απόγευμα της Τετάρτης 4 Δεκεμβρίου 2019, ο 
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος, 
συνοδευόμενος από τον Πρωτοσύγκελλό του Αρχιμ. 

Νικόδημο Ευσταθίου και τους Διακ. Νικόλαο Πριμηκύριο 
και Ευγένιο Τσάλλα, μετέβη στο Πνευματικό Κέντρο του 
Μητροπολιτικού Ι. Ναού Αγ. Δημητρίου Χαλκίδος, όπου 
τον υποδέχθηκαν οι Αρχιμανδρίτες Ιωάννης Καραμούζης – 
Ιεροκήρυξ της Ι. Μητροπόλεως και τον  Αιμιλιανός Χρήστου 
– Προϊσταμένος του Ι. Ναού Αγ. Δημητρίου και τέλεσαν τον 
Αγιασμό έναρξης των φετινών μαθημάτων της Ειδικής Σχολής 
Υποψηφίων Κατηχητών της Ι. Μητροπόλεως.

Επιπλέον, συνεχάρη τον Αρχιμ. Αιμιλιανό Χρήστου και τους 
συνεργάτες του, οι οποίοι με την αρχοντική και ανιδιοτελή 
διακονία τους φιλοξενούν, και φέτος, στο Πνευματικό Κέντρο 
του Ι. Ναού τη Σχολή Κατηχητών.Αμέσως μετά, ο Υπεύθυνος 
της Σχολής, Αρχιμ. Ιωάννης Καραμούζης πραγματοποίησε 
εισαγωγική προσφώνηση και στη συνέχεια ο Σεβασμιώτατος 
Ποιμενάρχης, ανέπτυξε το θέμα «Ο Κατηχητής ως παιδαγωγός» 
στην πρώτη, για φέτος, εισήγηση της Σχολής. Εστίασε στο 
γεγονός, ότι πρέπει ο κατηχητής να λειτουργεί σύμφωνα, πάντα, 
με τα παιδιά και τους ανθρώπους, με τους οποίους έχει να κάνει, 
δηλαδή παιδαγωγικά. Τόνισε, επίσης, πως πρέπει οι κατηχητές να 
έχουν άριστη επικοινωνία τόσο με τους Ιερείς των Ενοριών τους, 
όσο και με τον Επίσκοπο. Ο ρόλος του κατηχητή, επεσήμανε ο 
Σεβασμιώτατος, είναι πολύ σοβαρός και σημαντικός. Πρέπει 
με σοβαρότητα και υπευθυνότητα να τον διακονεί. Όμως ο 
Σεβασμιώτατος δεν έκρυψε, για μια ακόμα φορά, την μεγάλη του 
επιθυμία να μαθαίνουν τα παιδιά να ψάλλουν και να ετοιμάζουν 
τα δώρα της Θείας Λειτουργίας. Θα είναι κοντά τους, είπε, 
κάθε φορά που θα θέλουν να κάνουν κάποια Θεία Λειτουργία, 
παίρνοντας μεγάλη χαρά.

Η επόμενη ομιλίας θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 
11 Δεκεμβρίου 2019 με θέμα «Γνωριμία με την Ενορία και 
τη Μητρόπολη στα πλαίσια της Κατήχησης», το οποίο θα 
αναπτύξει ο Αρχιμ. Νικόδημος Ευσταθίου-Πρωτοσύγκελλος 
της Ι. Μητροπόλεως.

Έναρξη της Σχολής  
Υποψηφίων Κατηχητών  
στην Χαλκίδα

επίκαιρα
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Μην κάνεις πίσω, μίλησε

¨Υπάρχουν όλες  
οι δομές και οι  
άνθρωποι να σε στηρίξουν

Ο Μορφωτικός Πολιτιστικός & Φιλανθρωπικός Σύλλογος Γυναικών Αγίου Νικολάου 
Λιβαδειάς, σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας διοργάνωσε 
ημερίδα με θέμα την «Παγκόσμια ημέρα για την εξάλειψη της βίας των γυναικών», 

στην αίθουσα εκδηλώσεων του Διοικητηρίου Βοιωτίας
Μίλησαν οι: κ. Μελετίου, δικηγόρος από  το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών του 

Δήμου Θήβας, κ. Γερονικολού, μέλος ΟΚΕ, δικηγόρος, κ. Λιάπης, Ανθυπαστυνόμος  και ο κ. 
Παντρευτής, o-DOMESTIC-VIOLENCE-e1511777341252δικηγόρος ,υποψήφιος Διδάκτορας.

Η πρόεδρος του συλλόγου, Γεωργία Καρβούνη – Λιάσκου, δικηγόρος, που συντόνισε 
την εκδήλωση, φανέρωσε πως ήταν όνειρό της να πραγματοποιήσει μια τέτοια εκδήλωση, 
γιατί θεωρεί ότι το θέμα είναι ιδιαιτέρως σοβαρό. Ενημέρωσε για το κέντρο στην Θήβα, 
που είναι το πλησιέστερο σε όλο το νομό και μπορεί να συμβουλεύσει τις κακοποιημένες 
γυναίκες τι πρέπει να κάνουν και ότι στην Φθιώτιδα μπορούν να βρουν στέγη και φροντίδα 
αν την χρειαστούν. 

Το κοινό που παρακολούθησε την συζήτηση έμαθε ότι έχουν καταγραφεί περισσότερες 
από 100 υποθέσεις τα τελευταία τρία χρόνια με μηνύσεις για κακοποίηση και ότι είναι 
δικαίωμα του ανθρώπου να μπορεί να ζει μια ήρεμη και όμορφη ζωή. Επίσης στο χωριό 
Ανάληψη ετοιμάζεται ένα κέντρο υποδοχής κακοποιημένων γυναικών.

Η αντιπεριφερειάρχης, Φανή Παπαθωμά, ευαισθητοποιημένη σε τέτοια ιδιαίτερα θέματα 
τόνισε: «Θα ήθελα η αίθουσα να είναι περισσότερο γεμάτη, αλλά προφανώς αυτό το θέμα 
συνεχίζει να ανήκει στην κατηγορία των «ομερτά» φαινομένων και ζητημάτων εκεί που 
η σιωπή «κλείνει» τα στόματα. Σε κάθε περίπτωση όμως εμείς, όσοι ήμαστε σήμερα εδώ 
μπορούμε να γίνουμε πρεσβευτές όλων αυτών των ιδεών που έχουν να κάνουν με την 
εξάλειψη της βίας των γυναικών. Ως ειδική και όχι ως περιφερειάρχης θα μπορούσα να 
αναπτύξω αυτό το κομμάτι, αλλά επειδή πραγματικά έχουμε εξαιρετικούς ομιλητές σήμερα 
θα το αφήσω σε εκείνους. Είναι τιμή για εμάς  και αγκαλιάσαμε την πρωτοβουλία του 
συλλόγου γυναικών και ας γίνουμε εμείς η αφετηρία έτσι ώστε να ανοίξουν στόματα.

Εγκαινιάσαμε με την Διευθύντρια του Τμήματος Υγείας την κυρία Καϊτατζή το γραφείο 
επικοινωνίας κακοποιημένων γυναικών με συγκεκριμένη γραμμή, η οποία αναφέρεται στο 
συγκεκριμένο τμήμα και βεβαίως σε συμβουλευτικό επίπεδο παρείχαμε υποστήριξη και 
δώσαμε κατευθυντήριες γραμμές σε αρκετά περιστατικά. Δημόσια  ήθελα να ευχαριστήσω 

το Τμήμα Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας και ιδιαιτέρως την κυρία Καϊτατζή, 
γιατί πέρα από τα καθήκοντά της δέχθηκε να αναλάβει και αυτό το καθήκον.

Ο ανθυπαστυνόμος κύριος Λιάπης αναφέρθηκε στην σημερινή κατάσταση και νομίζουμε 
πως ενδιαφέρει η καταγραφή του. Ξεκίνησε με τον καθορισμό τι  είναι η ενδοοικογενειακής 
Βία. «Είναι η βία που με άπλες σωματικές, είτε με επικίνδυνες σωματικές βλάβες, με παράνομη 
βία, δηλαδή, με υποχρέωση μιας γυναικάς σε πράξη ή ανοχή που δεν έχει υποχρέωση να 
τα κάνει ή να τα υποστεί. Η απειλή του αν δεν κάνεις αυτό θα έχει αρνητικές συνέπειες για 
το άτομο σου.

Καθώς και η προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας από οποιοδήποτε μέλος της 
οικογένειας, όχι μόνο από τον σύζυγο, αλλά και από τον πατριό ή και τον αδελφό.  Από 
οποιοδήποτε μέλος της οικογένειας μέχρι και δευτέρου βαθμού συγγένειας ή και τέταρτου 
βαθμού, καθώς μένουν στην ίδια οικία. Και από πρώην συντρόφους, σύμφωνα με την 
πρόσφατη προσθήκη στον Νόμο στο άρθρο 3.

Στο διαδικαστικό μέρος. Ένα άτομο υπόκειται ενδοοικογενειακή βία, είτε από  το σύζυγο 
ή από άλλο μέλος της οικογένειας που προαναφέραμε. Θα πρέπει καταρχάς να υπάρξει 
μία καταγγελία, είτε με κατάθεση του θύματος, είτε με μαρτυρία, είτε με απλό τηλέφωνο. Η 
αστυνομία είναι υποχρεωμένη να εξακριβώσει το τι ακριβώς έχει διαδραματιστεί. (Το τι θα 
γίνει από εκεί και πέρα θα το αναλύσω στην συνέχεια). Πρέπει όμως να γίνει αυτό το πρώτο 
βήμα. Αν δεν γίνει αυτό το βήμα ότι και να πούμε πάνε χαμένα. Πρέπει να βρει το θάρρος 
να σηκώσει το τηλέφωνο, είτε η γυναίκα, είτε το παιδί, είτε ο αδελφός, ο οποιοσδήποτε 
μάρτυρας ακόμη και ο γείτονας. Πολλοί από  το περιβάλλον, ενώ ξέρουν ότι συστηματικά, 
επανειλημμένα και με σκληρή βία, ένα πρόσωπο υπόκειται την βία, προτιμούν να σιωπήσουν.

Αφού λοιπόν γίνει αυτή η καταγγελία, η αστυνομία είτε θα πάρει κατάθεση, είτε με 
άλλους τρόπους, αν δεν δέχεται ή φοβάται το θύμα, ή δεν θέλει ο γείτονας να μπλεχτεί 
σε διαδικασίες, υπάρχουν τρόποι η αστυνομία να επέμβει,. Να το πώς. Με παραγγελία 
ιατροδικαστικής εξέτασης, με ενημέρωση του εισαγγελέα, ο οποίος μπορεί να διατάξει 
σχετικά για το περιστατικό που συνέβη.

Από κει και πέρα αν υπάρξει ένορκη κατάθεση ή αδιάβλητα στοιχεία σε αρχικό στάδιο, 
όπως είναι οι μώλωπες. Τότε γίνεται αναζήτηση του δράστη και σύλληψή του εντός των 
ορίων του αυτοφώρου. Από κει και πέρα σχηματίζεται δικογραφία και υποβάλλεται στον 

γυναίκα
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εισαγγελέα. Η υπόθεση φεύγει από τα χέρια της αστυνομίας, 
αλλά αυτό δεν σημαίνει  ότι σταματά το έργο μας εκεί. Η 
αστυνομία υποχρεούται να είναι σε συνεργασία με κάποια 
κέντρα, όπως είναι το συμβουλευτικό κέντρο υποστήριξης 
γυναικών της Θήβας, ούτως ώστε να δώσει μια διέξοδο 
ψυχολογική, κοινωνική. Μπορεί αυτή η γυναίκα ή η κόρη, 
να χρειάζεται να φύγει άμεσα από το σπίτι. Ας μην ξεχνάμε ότι 
οι περισσότερες περιπτώσεις από αυτές είναι συστηματικές.

Στατιστικά περίπου το 70% των περιπτώσεων βιασμού η 
κακοποίησης είναι χρόνιες και οχι απλα συστηματικές. Από 
κει και πέρα γιατί δεν προχωρούν οι υποθέσεις; Νομίζω 
ότι όλοι μπορούμε να καταλάβουμε ότι ο φόβος,  για να 
μη πω ο τρόμος των γυναικών, είναι τόσο μεγάλος που 
αναρωτιούνται: Το κράτος θα με βοηθήσει; Και τι θα κάνω 
μετά, θα γυρίσω σπίτι, υπάρχει κράτος να με προφυλάξει ή 
θα με βρει και το παιδί τι θα το κάνω;

Εάν σκεφθείτε αυτά τα ερωτήματα θα καταλάβετε γιατί 
δεν προχωρούν οι υποθέσεις, γιατί μια γυναίκα αναγκάζεται 
να συμβιβαστεί και να μην προχωρήσει την υπόθεση στον 
εισαγγελέα.

Στατιστικά στοιχεία από τον Νομό Βοιωτίας  μας δείχνουν 
: Το 2017 υπήρξαν καταγεγραμμένα (με σχηματισμό 
δικογραφίας-μηνύσεις) 33 υποθέσεις. Το 2018 υπήρξαν 28 
υποθέσεις. Το 2019 υπήρξαν 31 υποθέσεις.

Πάνω από 100 υποθέσεις σε τρία χρόνια. Αυτό μπορεί 
να μην είναι ούτε η κορυφή του παγόβουνου, αλλά είναι οι 
γυναίκες που βρήκαν το θάρρος και είπαν αρκετά. Αρκετά θα 
πάω και ότι γίνει. Δεν αντέχω άλλο. Εάν το συνειδητοποιήσει 
αυτό κάποιος είναι τρομακτικό.

Αν δηλαδή σε τρία χρόνια είχαμε εκατό υποθέσεις, 
σκεφτείτε πόσες είναι οι γυναίκες και ειδικά οι γυναίκες που 

γυναίκα
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Η πορεία της αγροτικής παραγωγής στη 
νέα εποχή θέλει αγρότες συνεταιριστές, 
εκσυγχρονισμένους, με έμπρακτη ευαισθησία στο 
περιβάλλον και στα χωράφια τους να δουλεύουν 
οι λεγόμενοι μετανάστες. Ήδη βρίσκεται σε 
διαβούλευση, αλλά οι κατευθυντήριες γραμμές 
που έχουν δοθεί είναι αυτές. Αν θέλουν να 
συμμετάσχουν, θα πρέπει να προετοιμαστούν 
έγκαιρα και να εκμεταλλευτούν προς όφελος της 
αγροτικής ανάπτυξης τα μετρά αυτά.

Αυτά μετέφερε στην ημερίδα που συμμετείχε 
ο Γεν.Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής 
και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων κύριος 
Μπαγινέτας. Η ημερίδα έγινε στο Επιμελητήριο 
Βοιωτίας, ενώ άλλη μια συνάντηση με το ίδιο θέμα 
θα επαναληφθεί στην Φθιώτιδα.

Στην εισήγησή του ο κ. Μπαγινέτας, ανέφερε:
Σε επίπεδο προτάσεων κανονισμών για τη 

νέα ΚΑΠ αλλά και για τις διαβουλεύσεις και 
τις συζητήσεις που γίνονται στα συμβούλια 
υπουργών θεωρείται πάνω κάτω δεδομένο ότι οι 
αγρότες μας από παραγωγή τροφίμων θα γίνουν 
προστάτες του περιβάλλοντος. Και ότι για να 
συνεχίσουν να απολαμβάνουν της επιδότησης 
είτε του πυλώνα ένα είτε του προγράμματος  
αγροτικής ανάπτυξης στα επενδυτικά θα πρέπει 
αποδεικνύουν με νούμερα πλέον ,γιατί άλλαξε 
και το πλαίσιο επίδοσης στόχου φύγαμε από τη  
συμμόρφωση και πάμε στα νούμερα στους δείκτες 
.Θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι αυτό που κάνουν 
και  τα λεφτά που παίρνουν κατά 30% τουλάχιστον, 
θα σας πω και μία δυσάρεστη εξέλιξη, θα πρέπει 
να  αποδεικνύουν ότι αυτό που κάνω το κάνουν 
προστατεύοντας το περιβάλλον. Στο πρόσφατο 
συμβούλιο των  Υπουργών που ήμασταν τη 
Δευτέρα συζητήθηκαν δύο σημαντικά θέματα 
το ένα ήταν ο μεταβατικός  κανονισμός για να 
μπορούμε να συνεχίσουμε με τη χρηματοδότηση 
όσον αφορά το Brexit και τα  προβλήματα που 
έχουν δημιουργηθεί, έτσι ώστε να μπορέσουμε 
να συνεχίσουμε και το 2012 τη χρηματοδότηση 
και την  ένταξη των νέων έργων τουλάχιστον στον 
πυλώνα 2. Στο οποίο υπήρχε  μία συμφωνία όλων 
των κρατών μελών. Πιέστηκε αρκετά ο επίτροπος 
να επιτρέψει ένα διετή μεταβατικό  κανονισμό.

Η άλλη κουβέντα που κάναμε που συμμετείχαν 
όλα τα κράτη μέλη εκτός της Μεγάλης  Βρετανίας, 
αναφερόταν σε μία πρόταση της προεδρείας της 
Φιλανδίας,να  υπάρχει ένα οριζόντιο  ποσοστό 
η ποσό ,υποχρεωτικά για περιβαντολλοντικά 
μέτρα. Αυτό που έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή  
επιτροπή είναι 30% των πόρων του πυλώνα 2 
να αναφέρετε και  να χρηματοδοτεί δράσεις 
και  αναπτυξιακά  προγράμματα που θα 
προστατεύουν το περιβάλλον. Αυτό που έφερε 

σαν σημείο συζήτηση  το συμβούλιο υπουργών 
η Φιλανδικής Δημοκρατίας είναι να επεκταθεί 
σε όλη την ΚΑΠ και στον πυλώνα  . Επτά κράτη 
μέλη εντός των οποίων ήταν και η Ελλάδα 
είπαμε όχι θέλουμε μεγαλύτερη ευελιξία ενώ  τα 
υπόλοιπα 17 είπανε ΝΑΙ και τα μισά από αυτά ήταν 
κάθετα ΝΑΙ. Οπωσδήποτε αυτό δείχνει το κλίμα  
που επικρατεί .Ο αρμόδιος αντιπρόεδρος της 
ευρωπαϊκής επιτροπής ,  κάτω από την ομπρέλα 
του οποίου ,είναι η Κοινή Αγροτική Πολιτική 
,προωθεί και έχει βάλει σαν  προμετωπίδα το 
Green deal την πράσινη αρχιτεκτονική ,όλα για 
το περιβάλλον. Για παράδειγμα, που  πετάμε τα 
πλαστικά από το λίπασμα .Οι χώρες οι οποίες 
εντάσσονται υπέρ,αναφανδόν ,είναι οι  βόρειες 
χώρες,γιατί είναι ήδη προετοιμασμένες για την 
προστασία του περιβάλλοντος. Άρα με απλά  
λόγια προτεραιότητες και πού πάει το πράγματα

 Πάμε ανεξαρτήτως νομού και ανεξαρτήτως 
παραγωγής ζωικής η  μεικτής εκμετάλευσης. 
Προστασία του περιβάλλοντος μπορεί να 
σημαίνει:

Xρήση- καινοτομία χρήση νέων καλλιεργητικών 
πρακτικών χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,

χρήση διαφορετικών τρόπων εισροών 
φυτοφάρμακων κ.λ.π.

Δεύτερον καινοτομία Εκπαίδευση-Κατάρτιση. 
Σας αναφέρω τρία συγκεκριμένα πράγματα τα 
οποία είναι οριζόντιες υποχρεωτικές πολιτικές 
τακτικές που έδωσε ο επίτροπος ανεξάρτητους 
κράτους-μέλους. Προστασία περιβάλλοντος- 

καινοτομία Εκπαίδευση Κατάρτιση  (σύστημα 
γεωργικών συμβουλών) και Συλλογικά σχήματα 
- Τοπική Ανάπτυξη Leader.

 Αυτά είτε θέλεις είτε δεν θέλεις  από τη 
στιγμή που θα είσαι αποδέκτης της Κοινής 
Αγροτικής Πολιτικής θα πρέπει να τα βάλεις 
στο πρόγραμμά σου στις δράσεις,στα μέτρα 
σου, στα πάντα .Επιπλέον όμως μπορούμε να 
το χρησιμοποιήσουμε προς όφελός μας το 
μεταναστευτικό. Είτε το πιστεύετε είτε όχι στην 
ανακοίνωση του επιτρόπου πέρσι το Νοέμβριο 
,η τελευταία παράγραφος αναφέρει αυτό. 
Αναφέρει την ενσωμάτωση μεταναστών σε 
αγροτικές εκμεταλλεύσεις .Γιατί το λέω αυτό 
θέλω να αρχίσετε να καταλαβαίνετε ότι πλέον η 
κοινή Αγροτική πολιτική θα συνεχίσει να είναι μία 
σημαντική Ευρωπαϊκή πολιτική αλλά πέραν από 
την παραγωγή θα καλεστεί να συμβάλλει στην 
αντιμετώπιση πολλών άλλων προτεραιοτήτων.

 Ο Απόδημος Οργανισμός Εμπορίου έχει  
κατάθεση συστάσεις και προτάσεις. Οι στόχοι 
της βιώσιμης ανάπτυξη συμπεριλαμβάνονται και 
πρέπει να υιοθετηθούν.

 Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής η 
συμφωνία των Παρισίων ενσωματώνεται στην 
κοινή Αγροτική πολιτική.

 Το μεταναστευτικό ενσωματώνεται επίσης 
στην κοινή Αγροτική πολιτική.

Η  πολιτική προστασία το μέτρο 8.3 και 8.4  Η 
πρόληψη φυσικών καταστροφών ενσωματώνεται 
στην κοινή Αγροτική πολιτική η τοπική ανάπτυξη 

leader ενσωματώνεται στην κοινή Αγροτική 
πολιτική.

 θέλω να σας πω ότι πρέπει να αρχίσουμε να 
γινόμαστε  ευέλικτοι. Το καλό είναι ότι οι αγρότες 
θα πάρουν τα λεφτά για να μπορέσουν να τα 
κάνουν όλα αυτά. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει 
να το συνειδητοποιήσουμε, όσο γρηγορότερα 
τόσο καλύτερο.  ‘Όσα μέτρα υπάρχουν να 
τα εκμεταλλευτούμε όπως πρέπει  και να τα 
εκμεταλλευτούμε για να μπούμε περισσότερο   
προετοιμασμένοι  στα επόμενα 2-3 χρόνια. Έτσι 
θα μπορέσουμε  να δούμε στη συνέχεια την Κοινή 
Αγροτική Πολιτική την επομένη το 2021 2027 
πως θα ολοκληρωθεί και πώς μπορούμε να τη 
χρησιμοποιήσουμε προς όφελος και των τοπικών 
κοινωνιών και των περιφερειακών ενοτήτων και 
όλης της Ελλάδας.

 Αυτό που θέλω να σας περάσω σήμερα είναι  
ότι  καλείστε σαν αγροτικός τομέας σαν αγροτικός 
κόσμος και σαν Υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης 
να κάνετε πράγματα  πολλών άλλων υπουργείων, 
καλώς ή κακως, όσο το δυνατόν καλύτερα. 
Μπορούμε πολλά από αυτά να τα φέρουμε στα 
μέτρα μας, να τα κάνουμε προαιρετικά και όχι 
υποχρεωτικά. Αλλά δυστυχώς, όπως και εμείς 
είμαστε αντιμέτωποι με νέες προκλήσεις, έτσι 
και όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αντιμέτωπη με 
νέες προκλήσεις. Και καλώς ή κακώς κάθε φορά 
που λιγοστεύουν τα λεφτά σφίγγει και ο έλεγχος.

Το μέλλον της Νέας ΚΑΠ  
θέλει αγρότες συνεταιριστές

αγροτικά
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ΦΘΙΩΤΙΔΑ
Χιονοδρομικά τμήματα  
από τον “Αθλητικό Σύλλογο Δωρίδα”  
με το πρόγραμμα “Parnassos 2020’’

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Το νέο τμήμα του Αθλητικού Συλλόγου 

ΔΩΡΙΔΑ μέσα από το πρόγραμμα 
‘’Parnassos 2020’’, έχει σκοπό να δώσει την 
δυνατότητα στους ανθρώπους της ευρύτερης 
περιοχής να ασχοληθούν με το άθλημα της 
χιονοδρομίας.

Ένα άθλημα ιδανικό για τον τόπο μας, που έχει 
την τύχη να διαθέτει έναν πανέμορφο ορεινό όγκο 
και να φιλοξενεί το μεγαλύτερο χιονοδρομικό 
κέντρο της Ελλάδας στον Παρνασσό.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά από 
7 χρονών αλλά και ενηλίκους που θέλουν να 
μάθουν ski ή να το εξελίξουν, καθώς πρόθεση 
του συλλόγου για τον φετινό χειμώνα είναι να 
λειτουργήσουν τα εξής τμήματα :

1  Αρχαρίων (με τμήματα παιδιών-ενηλίκων)
2  Νέων χιονοδρόμων (με τμήματα παιδιών-

ενηλίκων) και περιλαμβάνει :
6 μαθήματα ski στο Χ.Κ.Παρνασσού
Μεταφορά με ski bus
Ενοικίαση εξοπλισμού
Ημερήσια κάρτα αναβατήρων 6 μονάδων
Ασφάλιση αθλητών
Συνοδό εκδρομής
Εγγραφές έως 20/12/2019

Δηλώστε έγκαιρα συμμετοχή, για την καλύτερη 
κατάρτιση των τμημάτων.

Κόστος συμμετοχής 340€
Το ποσό μπορεί να καταβληθεί και σε 2 δόσεις.
Με την εγγραφή 170€ ευρώ και έως 15/1/2020 

το υπόλοιπο.

Πληροφορίες: 6944.222.344 (10.00-14.00)

                           6976.700.021 (18.00-21.00)

ΠΑΡΟΧΕΣ
6 μαθήματα ski στο Χιονοδρομικό Κέντρο 

Παρνασσού
–      Το κάθε μάθημα έχει διάρκεια 4 ώρες με 

ενδιάμεσο διάλειμμα και θα γίνεται σε group από 
έμπειρους δασκάλους.

–      Οι συμμετέχοντες, θα χωριστούν ύστερα 
από αξιολόγηση από τους δασκάλους των 
τμημάτων, σε τμήματα Αρχαρίων, για όσους 
ξεκινούν το ski & Νέων Χιονοδρόμων, για όσους 
μπορούν να φρενάρουν, να στρίβουν και να 
κάνουν χρήση των αναβατήρων με ασφάλεια.

Μεταφορά με ski bus
–      Η διαδρομή και οι στάσεις του ski bus θα 

διαμορφωθούν αναλόγως των συμμετοχών.
–      Ενδεικτικό δρομολόγιο: Ερατεινή-

Γαλαξίδι-Ιτέα-Άμφισσα-Χρισσό-Δελφοί-Αράχωβα-
Χ.Κ.Παρνασσού.

–      Οι συνοδοί επιβαρύνονται με το κόμιστρο 
του ski bus (12€) καθώς και με το εισιτήριο του 
Χ.Κ. Παρνασσού.

–      Κατόπιν διαθεσιμότητας θέσεων, δυνατότητα 
μεταφοράς μεμονωμένων χιονοδρόμων και 
επισκεπτών.

Εξοπλισμός
–      Περιλαμβάνεται η ενοικίαση του βασικού 

εξοπλισμού (πέδιλα ski, μπότες και μπατόν) και 
για τις 6 αναβάσεις.

Ημερήσια κάρτα αναβατήρων 6 μονάδων

–      Αφορά τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα 
ηλικίας έως 25 ετών, που θα εκδώσουν δελτίο 
αθλητή στην Ε.Ο.Χ.Α.

–      Όσοι θέλουν να συμμετέχουν στο 
πρόγραμμα και δεν πληρούν τα παραπάνω θα 
πρέπει να επιβαρυνθούν για την έκδοση της 
κάρτας τους.

Ασφάλιση αθλητών

–      Αφορά τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα 
ηλικίας έως 25 ετών, που θα εκδώσουν δελτίο 
αθλητή στην Ε.Ο.Χ.Α.

Συνοδός εκδρομής

–      Σε όλες τις αναβάσεις θα υπάρχει υπεύθυνος 
εκδρομής από τον σύλλογο.

Τμήμα χιονοδρομίας – Α.Σ. ΔΩΡΙΔΑ

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δικτύου Πόλεων 
με Λίμνες, σας καλούν να τιμήσετε με την 
παρουσία σας την Ετήσια Τακτική Γενική 

Συνέλευση έτους 2019, που θα πραγματοποιηθεί 
στον Δήμο Δωρίδος, το Σάββατο 7 Δεκεμβρίου 
2019, στις 10:00, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 
Δημαρχείου Λιδωρικίου.

Το Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες είναι Ένωση 
Δήμων της χώρας μας, αλλά και του εξωτερικού, 
που μέσα στα γεωγραφικά τους όρια υπάρχουν 
μία ή περισσότερες λίμνες.

Σήμερα έχει ως μέλη, 44 Δήμους από την 
Ελλάδα, την Κύπρο, την Αλβανία, την Βουλγαρία 
και την Ουκρανία.Επίσης έχει ως μέλη την 
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και το Ευρωπαϊκό 
Κέντρο Περιβάλλοντος Έρευνας & Κατάρτισης του 
Παντείου Πανεπιστημίου.

Συνεργάζεται για διάφορες δράσεις με Δήμους 
από χώρες τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και 
από τρίτες χώρες.

Το Δίκτυο Πόλεων 
με Λίμνες  
πραγματοποιεί 
στο Λιδωρίκι  
την Ετήσια  
Τακτική Γενική  
Συνέλευση του.

επίκαιρα
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Τους 339 αριστούχους αποφοίτους Λυκείων των Νομών 
Αττικής, Εύβοιας, Βοιωτίας και Φωκίδας  βράβευσε η 
Eurobank στην Αθήνα, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Η 

Μεγάλη Στιγμή για την Παιδεία» που αποτελεί το μακροβιότερο 
πρόγραμμα  Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του ομίλου Eurobank. 

Σε μια ζεστή και συγκινητική τελετή, παρουσία των οικογενειών 
τους, οι  αριστούχοι μαθητές που ξεχώρισαν φέτος με τις υψηλές 
επιδόσεις τους στις Πανελλήνιες εξετάσεις βραβεύθηκαν στις 2 
Δεκεμβρίου 2019.

Για την Eurobank η Παιδεία είναι η σημαντικότερη επένδυση 
που μπορεί και οφείλει να κάνει μια χώρα προκειμένου να 
διασφαλίσει το μέλλον της, καθώς λειτουργεί ως προστιθέμενη 
αξία με πολλαπλές επιδράσεις στην κοινωνία, τον πολιτισμό, 
την οικονομία, την ανάπτυξη και την πρόοδο. Η στήριξη της 
νέας γενιάς στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον αποτελεί 
προτεραιότητα για την Eurobank, η οποία έχει επιλέξει να 
εστιάσει την κοινωνική της δράση σε τομείς που συνδέονται 
με τη νέα γενιά και τις προσπάθειές της για μάθηση και 
διάκριση και, συγκεκριμένα, στους τομείς της Παιδείας, της 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της Καινοτομίας και της Νεανικής 
Επιχειρηματικότητας.

Από το 2003 που ξεκίνησε το πρόγραμμα «Η Μεγάλη Στιγμή 
για την Παιδεία», με την υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, η Eurobank έχει βραβεύσει 
συνολικά 17.725 αριστούχους μαθητές από όλη την Ελλάδα, ενώ 
μαζί με τους 859 που βραβεύονται φέτος ο αριθμός ανέρχεται 
σε 18.584. 

Κύριος σκοπός του Προγράμματος είναι η επιβράβευση 
της προσπάθειας των νέων για την κατάκτηση της γνώσης 
και η αναγνώριση των ικανών και των άξιων, που αποτελούν 
προοπτική και εγγύηση για το μέλλον. 

Διανύοντας τη δεύτερη δεκαετία διεξαγωγής του, το 
Πρόγραμμα αυτό αποτυπώνει τη σταθερή απόφαση της 
Eurobank να στηρίζει την Παιδεία, κύριο παράγοντα σύγκλισης 
ισοδύναμων ευκαιριών και δυνατοτήτων, ως πυρήνα της 
δημοκρατίας και κύριο χαρακτηριστικό κάθε πολιτισμένης 
και ανεπτυγμένης κοινωνίας, ιδιαίτερα σε περιόδους που τα 

17 χρόνια η Eurobank  
στο πλευρό των αριστούχων μαθητών

περιθώρια πολλών οικογενειών να στηρίξουν τις σπουδές των 
παιδιών τους είναι δραματικά συμπιεσμένα.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος, το οποίο αφορά όλους τους 
μαθητές και μαθήτριες της Γ’ Λυκείου, η Eurobank επιβραβεύει 
κάθε χρόνο τον αριστούχο απόφοιτο που συγκέντρωσε τον 
μεγαλύτερο αριθμό μορίων πρόσβασης (πάνω από 18.000) 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε κάθε ένα από τα 1.760 Γενικά 
και Επαγγελματικά Λύκεια της χώρας.  Η επιβράβευση του κάθε 
αριστούχου συνοδεύεται από το χρηματικό ποσό των 800 ευρώ.

Οι339 αριστούχοι που βραβεύθηκαν συγκέντρωσαν από 
18.012 έως 19.753 μόρια. Εξ αυτών, 100 εισήχθησαν σε  ιατρικές 
και σχολές υγείας, 83 σε πολυτεχνικές σχολές, 36 σε σχολές 
θετικών επιστημών και πληροφορικής, 65 σε ανθρωπιστικές, 
νομικές και κοινωνικές σχολές, 39 σε σχολές οικονομικών 
επιστημών και διοίκησης, και 16 σε  στρατιωτικές σχολές.

Απευθυνόμενος στις μαθήτριες και τους μαθητές που 
αρίστευσαν και βραβεύθηκαν, ο Διευθύνων Σύμβουλος της 
Eurobank κ. Φωκίων Καραβίας είπε μεταξύ άλλων: «Δεκαεφτά 
χρόνια είναι μεγάλο διάστημα. Δεν υπάρχουν πολλές ανάλογες 
πρωτοβουλίες, όπως το πρόγραμμα «Η Μεγάλη Στιγμή για την 
Παιδεία» που να καταφέρνουν να πλησιάζουν στην ενηλικίωση. 
Σήμερα κάνουμε τα πρώτα σταθερά βήματα όχι μόνο για να 
αφήσουμε πίσω μας οριστικά την κρίση, αυτό πιστεύουμε πως 
έχει ήδη συντελεστεί, αλλά για να ανακτήσουμε το ταχύτερο 
δυνατόν το χαμένο έδαφος. Δεν είναι μια εύκολη προσπάθεια, 
γιατί η υποχώρηση ήταν μεγάλη, αλλά η Ελλάδα έχει τις δυνάμεις, 
κυρίως έχει τους ανθρώπους, για να στηρίξουν την ανάκαμψη». 
Και απευθυνόμενος προς τους αριστούχους πρόσθεσε: «είναι 
μια ευνοϊκή συγκυρία ότι ξεκινάτε την ακαδημαϊκή σας 
πορεία σε αυτή τη χρονική στιγμή, μια στιγμή προοπτικής για 
τη χώρα μας και τους νέους της. Συγχρόνως όμως πρέπει να 
δημιουργήσουμε τις ευκαιρίες, τις δυνατότητες, τις προοπτικές 
ώστε οι χιλιάδες νέοι, συνομήλικοί σας, που εγκατέλειψαν τη 
χώρα τα προηγούμενα χρόνια, να μπορούν, αν το αποφασίσουν, 
να επιστρέψουν. Η Eurobank δεσμεύεται ότι θα εργαστεί με 
όλες τις δυνάμεις της σε αυτή την κατεύθυνση δημιουργίας 
προοπτικών, δηλαδή πρώτα από όλα για τη δημιουργία νέων 

«Η Μεγάλη Στιγμή  
για την Παιδεία»

εταιρική ευθύνη
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θέσεων εργασίας υψηλών προδιαγραφών  στην οικονομία μας - για 
εσάς και για όλους τους νέους της χώρας μας.    Από την πλευρά μας, 
έτσι βλέπουμε τη δική μας ευθύνη και συμβολή».

Η Γενική Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
κα. Αναστασία Γκίκα σημείωσε: «Όπως όλοι γνωρίζουμε η νέα γενιά, 
ενσαρκώνει την ελπίδα, την προοπτική και νοηματοδοτεί κάθε μας 
πράξη. Όλα τα νέα παιδιά και ακόμη περισσότερο εσείς, οι αριστούχοι 
μας, είστε αυτοί που αναμένουμε να αποτελέσουν τη μελλοντική 
παρακαταθήκη της χώρας μας, δίνοντας ώθηση στην κοινωνική και 
οικονομική της ανάπτυξη. Γι΄ αυτό και όραμά μας, είναι να σταθούμε 
αρωγοί στην προσπάθεια που καταβάλλετε διαμορφώνοντας ένα 
ποιοτικό εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο όχι μόνο θα σας οπλίζει με 
γνώσεις αλλά, επίσης, θα σας παρέχει ευκαιρίες για διεύρυνση των 
οριζόντων σας και ανάπτυξη ήπιων και ψηφιακών δεξιοτήτων. Σκοπός 
μας είναι, τελικά, ολοκληρώνοντας όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης 
να είστε ολοκληρωμένοι, κριτικά σκεπτόμενοι άνθρωποι με ικανότητα 
προσαρμογής σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Βασική μας 
επιδίωξη είναι να καταστείτε, μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας, 
σύγχρονοι ενεργοί πολίτες μιας δημοκρατικής κοινωνίας με 
πολυπολιτισμικά στοιχεία και σεβασμό στη διαφορετικότητα».

Στην εκδήλωση, πέραν των αριστούχων μαθητών και μαθητριών, 
βραβεύθηκαν και τα δεκατέσσερα Λύκεια απ΄ όπου αποφοίτησε ο 
αριστούχος μαθητής με τον μεγαλύτερο αριθμό μορίων πρόσβασης 
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε κάθε νομό, σε ένδειξη αναγνώρισης 
της συμβολής του κάθε σχολείου στη διάκριση αυτών των μαθητών 
αλλά και συνολικά στη μαθησιακή διαδικασία. 

Τα βραβεία των Λυκείων απένειμαν, ο Πρόεδρος του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Eurobank κ. Γιώργος Ζανιάς και οι αναπληρωτές 
Διευθύνοντες Σύμβουλοι της Eurobank κκ. Σταύρος Ιωάννου, Θεόδωρος 
Καλαντώνης και Κωνσταντίνος Βασιλείου.

Ομιλία πραγματοποίησε η βραβευθείσα του Προγράμματος «Η 
Μεγάλη Στιγμή για την Παιδεία» το 2008 Αναστασία Θεοδόση Κοντού. 
Η Αναστασία μετά τις σπουδές της στη Νομική Αθηνών, ολοκλήρωσε  
δύο προγράμματα  μεταπτυχιακών σπουδών, έχει ήδη ξεκινήσει  την 
εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στον τομέα δημοσίου δικαίου της 
Νομικής Αθηνών, ενώ εργάζεται στο δικό της  δικηγορικό γραφείο στην 
ιδιαίτερη πατρίδα της τη Ζάκυνθο. Απευθυνόμενη στα παιδιά σημείωσε: 
«Η σημερινή πρωτοβουλία στηρίζει τα νέα παιδιά δείχνοντάς τους ότι 
αναγνωρίζει και επιβραβεύει τους κόπους και τις θυσίες τους. Κυρίως 
όμως η πρωτοβουλία αυτή φανερώνει κάτι περισσότερο, κι αν θέλετε 
πιο ουσιαστικό, την αξία των σπουδών, της σκληρής δουλειάς και της 
επιμονής που πρέπει να έχει κάθε άνθρωπος ο οποίος αναγνωρίζει την 
προσωπική του επιτυχία, ως ένα βήμα που συμβάλλει στην ανάπτυξη 
της κοινωνίας στην οποία ζει».

Χαιρετισμό απηύθυναν οι χάλκινοι Ολυμπιονίκες ιστιοπλοΐας  
Παναγιώτης Μάντης και  Παύλος Καγιαλής οι οποίοι αφού συνεχάρησαν 
τους μαθητές αναφέρθηκαν στον αγώνα προς την αριστεία και τις αξίες 
που πρέπει να τον συνοδεύουν όπως το ευ αγωνίζεσθαι, η ευγενής 
άμιλλα και ο σεβασμός στον συνάνθρωπο, ενώ προέτρεψαν τα νέα 
παιδιά να συνεχίσουν με την ίδια παρακίνηση, το ίδιο όραμα, το ίδιο 
πάθος αλλά και με τις ίδιες αρχές, να αγωνίζονται για κάθε στόχο της 
ζωής τους.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο εκπρόσωπος του 
Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, Πρωτοπρεσβύτερος 
Δημήτριος Νίκου, βουλευτές, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης 
και της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Στην εκδήλωση βραβεύθηκαν και 20 αριστούχοι που αποφοίτησαν 
από σχολεία των Νομών Δωδεκανήσου, Κυκλάδων, Λέσβου, Σάμου 
και Χίου και φοιτούν σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Αθήνας.

Τα δεκατέσσερα Λύκεια που βραβεύθηκαν: Από την Α’ περιφέρεια 
Αθήνας, βραβεύθηκε για πρώτη φορά στο πλαίσιο του προγράμματος 
«Η Μεγάλη Στιγμή για την Παιδεία» το 3ο Γενικό Λύκειο Ζωγράφου.Στη 
Β’ περιφέρεια Αθήνας, διακρίθηκε, επίσης για πρώτη φορά, το 4ο Γενικό 
Λύκειο Αμαρουσίου. Από την Γ’ περιφέρεια Αθήνας, και από το Ιδιωτικό 
Γενικό Λύκειο Αυγουλέα-Λιναρδάτου, το οποίο βραβεύεται για τέταρτη 
φορά, αποφοίτησε ο πρώτος των πρώτων, με τον υψηλότερο αριθμό 
μορίων σε όλη τη χώρα. Στην Δ’ περιφέρεια Αθήνας, βραβεύθηκε 
για πρώτη φορά το 3ο Γενικό Λύκειο Αλίμου. Από την περιφέρεια 
Ανατολικής Αττικής, βραβεύθηκε επίσης για πρώτη φορά, το Ιδιωτικό 
Γενικό Λύκειο «Εκπαιδευτική Αναγέννηση. Από την περιφέρεια Δυτικής 
Αττικής, βραβεύθηκε για τέταρτη φορά, το Γενικό Λύκειο Μάνδρας. 
Στην περιφέρεια Πειραιά διακρίθηκε για πρώτη φορά, το 2o Γενικό 
Λύκειο Πειραιά. Στο νομό Εύβοιας, βραβεύθηκε το 1ο Γενικό Λύκειο 
Αλιβερίου για τέταρτη φορά. Από το νομό Βοιωτίας, βραβεύθηκε για 
δεύτερη φορά το Γενικό Λύκειο Άσπρων Σπιτιών. Στο νομό Φωκίδας, 
βραβεύθηκε για τέταρτη φορά το Γενικό Λύκειο Ιτέας. Από το νομό 
Δωδεκανήσου βραβεύθηκε για δεύτερη φορά το 1ο Γενικό Λύκειο 
Ρόδου. Από το νομό Κυκλάδων, βραβεύθηκε για δεύτερη φορά το 
Γενικό Λύκειο Πάρου. Από το νομό Λέσβου, διακρίθηκε για πρώτη φορά 
το Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης Πανεπιστημίου Αιγαίου. Και 
τέλος, από το νομό Σάμου, βραβεύθηκε για τέταρτη φορά το Γενικό 
Λύκειο Καρλοβασίου.

Αυξημένο ενδιαφέρον των ξένων 
επενδυτών για ελληνικές μετοχές 
και ιδιαίτερα για επιχειρήσεις οι 

οποίες δεν βρίσκονται στον δείκτη υψηλής 
κεφαλαιοποίησης,

Ανοίγει το βιβλίο προσφορών η Elvalhalcor 
προκειμένου να πωλήσει το 8-10% των μετοχών 
της, όπως έγραψε από χθες «business stories». 
Ανάδοχοι της προσφοράς είναι η Axia Ventures 
και άλλη μια μεγάλη χρηματιστηριακή.

Όπως θα δούμε το άνοιγμα του βιβλίου 
προσφορών επιβεβαιώνει το αυξημένο 
ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών για ελληνικές 
μετοχές και ιδιαίτερα για επιχειρήσεις οι 
οποίες δεν βρίσκονται στον δείκτη υψηλής 
κεφαλαιοποίησης, αν και διαθέτουν ικανά 
οικονομικά μεγέθη.

H ελληνική εισηγμένη, θυγατρική του ομίλου 
Bιοχάλκο, πραγματοποιεί επένδυση ύψους 
150 εκατ. ευρώ με το θερμό έλαστρο το οποίο 
θα αυξήσει την παραγωγική της δυνατότητα 
στους 330 χιλ. τόνους, ώστε να ικανοποιήσει 
την αυξημένη ζήτηση κυρίως από την Δυτική 
Ευρώπη.

Elvalhalcor:  
Ανοίγει το βιβλίο  
προσφορών για  
το 8-10% των μετοχών

Με το book building επιβεβαιώνεται το 
αυξημένο ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών 
για ελληνικά assets, το οποίο μέρα με τη μέρα 
κινείται ανοδικά, ιδιαίτερα για τις εταιρείες που 
εμφανίζουν προοπτικές ανάπτυξης, Η Βιοχάλκο 
κατέχει το 91,44% των μετοχών της Elvalhalcor 
και με την αύξηση της διασποράς θα αυξηθεί και 
η εμπορευσιμότητα της μετοχής για μια εταιρεία 
στην οποία πρόσφατα ξεκίνησε η κάλυψη της και 
απο ξένους αναλυτές.

Η αύξηση της διασποράς είναι ένα από τα 
κριτήρια προκειμένου η μετοχή να ενταχθεί σε 
βασικούς δείκτες FTSE, σε μια μελλοντική φάση. Η 
μετοχή έκλεισε στη συνεδρίαση της περασμένης 
Παρασκευής στα 1,7620 ευρώ με άνοδο 0,69% και 
όγκο 100 χιλ. Τεμάxευρώ στις 2 Ιανουαρίου 2019.

εταιρική ευθύνη
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Ως μία χρονιά με μεγάλο ενδιαφέρον και γεμάτη προκλήσεις 
χαρακτήρισε το 2020 ο Ευάγγελος Μυτιληναίος κατά την 
παρουσίαση της Mytilineos χθες στην Ένωση Θεσμικών 

Επενδυτών. Είμαι σίγουρος ότι θα συνεχιστεί η θετική εξέλιξη 
της εταιρείας και τα μεγέθη θα αποπνέουν υγεία, πρόσθεσε, 
υπογραμμίζοντας ότι η αλλαγή του 2017 με την τριπλή συγχώνευση 
αποδείχθηκε ότι ήταν βιώσιμη, οδηγώντας την εταιρεία να 
σταθεροποιείται σε υψηλά επίπεδα και να μεγαλώνει ακόμη 
περισσότερο. 

Ο ίδιος έστειλε μήνυμα εμπιστοσύνης στην ελληνική αγορά 
αλλά και στις εξαγγελίες της κυβέρνησης λέγοντας χαρακτηριστικά 
ότι «δεν υπάρχει, αλλά ούτε και βρίσκεται στον προγραμματισμό 
της εταιρείας project αλλαγής έδρας. Εάν γίνουν όσα έχει εξαγγείλει 
η κυβέρνηση, θα φύγει τελείως από το τραπέζι το θέμα”, πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον κ. Μυτιληναίο οι διαβεβαιώσεις του 
πρωθυπουργού αλλά και το κυβερνητικό πρόγραμμα για μείωση 
του φόρου εισοδήματος είναι θετικές εξαγγελίες και η υλοποίησή 
τους θα ενισχύσει την αξιοπιστία της κυβέρνησης στην αγορά.  
Βλέπουμε τις καινούριες πολιτικές της κυβέρνησης που είναι σε 
κάθε περίπτωση φιλικότερη στις επιχειρήσεις, πρόσθεσε ο ίδιος, 
παρατηρώντας ότι η εμπιστοσύνη των διεθνών επενδυτών στην 
πρόσφατη έκδοση του ευρωομολόγου έδειξε ότι η Mytilineos 
είναι πλήρως αποδεκτή από τις αγορές και ότι εάν αποφασιζόταν 
αλλαγή έδρας θα ήταν μια πετυχημένη μεταφορά. 

Ομόλογο
Ο κ. Μυτιληναίος χαρακτήρισε εκ νέου ορόσημο για την εταιρεία 

την έκδοση του ευρωομολόγου, υπογραμμίζοντας ότι για πρώτη 
φορά μετά από χρόνια είναι η πρώτη διεθνής ελληνική έκδοση 
με rating. Ο ίδιος ανέφερε ότι το επιτόκιο θα μπορούσε να είναι 
ακόμη μεγαλύτερο ωστόσο αποφασίστηκε να κινηθεί στα επίπεδα 
του 2,5% προκειμένου να ενισχυθεί η παρουσία των διεθνών 
επενδυτών.

Ο κ. Μυτιληναίος χαρακτήρισε την υψηλή συμμετοχή 
ξένων ως σημαντικό βήμα διεθνοποίησης. Μάλιστα κατά τις 

Μυτιληναίος:  
Ψήφος εμπιστοσύνης  
στην φιλοεπενδυτική  
πολιτική της κυβέρνησης

παρουσιάσεις που έγιναν σε επενδυτές στα roadshows που 
προηγήθηκαν σημαντικό ρόλο έπαιξαν, το διεθνές προφίλ των 
πωλήσεων, οι θετικές χρηματοροές αλλά και η διαφοροποίηση 
της δραστηριότητας. 

ΒΟΤ φωτοβολταϊκών
Ο επικεφαλής της Mytilineos έδωσε μεγάλη έμφαση στη 

σημαντική ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών δραστηριοτήτων 
και ειδικότερα στη διαδικασία BOT φωτοβολταϊκών (Building 
Operating Transfer), μια νέα δραστηριότητα που είχε περιγράψει 
και στο παρελθόν και η οποία πλέον μπαίνει στη φάση της 
υλοποίησης.

Συγκεκριμένα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα αναμένεται 
να γίνει η πώληση των πρώτων έτοιμων συνδεδεμένων και σε 
λειτουργία φωτοβολταϊκών πάρκων, που ανέπτυξε και υλοποίησε 
ο κλάδος κατασκευών της Mytilineos (ΜΕΤΚΑ EGN) και τα οποία θα 
πουληθούν έτοιμα με το κλειδί στο χέρι σε επενδυτές.

Τα πρώτα πάρκα τα οποία έχουν ήδη ολοκληρωθεί ή επίκειται 
η διασύνδεση και λειτουργία τους θα είναι πάρκα ισχύος 47MW 
στην Ελλάδα ενώ θα ακολουθήσουν αντίστοιχες συναλλαγές 
στην Αυστραλία. Στόχος της πρώτης αγοραπωλησίας είναι να 
καταδειχθεί στην αγορά η φιλοσοφία αλλά και οι υψηλές αποδόσεις 
της συγκεκριμένης δραστηριότητας. Όπως είπε ο κ. Μυτιληναίος, 
τα περιθώρια θα αποτελέσουν θετική έκπληξη για την αγορά. 

Αλουμίνιο
Ο κ. Μυτιληναίος παρατήρησε ότι φέτος η διεθνής αγορά 

εμπορευμάτων δέχθηκε πιέσεις σε επίπεδο τιμών, που 
αποσυνδέθηκαν από την πορεία του πετρελαίου, εξέλιξη που 
αποδίδεται κυρίως στον εμπορικό πόλεμο. 

Η άμυνα της Αλουμίνιον απέναντι στην αναταραχή και την 
αβεβαιότητα που επικρατεί στην αγορά θα είναι η εφαρμογή 
ενός νέου, του 4ου κατά σειρά προγράμματος μείωσης κόστους. 
Σύμφωνα με το πρόγραμμα «Ήφαιστος” οι συνολικές μειώσεις 
θα είναι της τάξης των 120 εκατ.  ευρώ. Την «άμυνα” του τομέα 
μεταλλουργίας θα βοηθήσουν επίσης τόσο η καλύτερη ισοτιμία 

δολαρίου - ευρώ, αλλά και η μείωση των πρώτων υλών (LNG, 
βωξίτες). Το όφελος μόνο από τις πρώτες ύλες ξεπερνά τα 100 
δολάρια/ τόνο.

Νέα επένδυση
Σε ό,τι αφορά στη μεγάλη επένδυση για τη δημιουργία νέου 

εργοστασίου αλουμίνας, ο κ. Μυτιληναίος τόνισε ότι η βασική 
μηχανολογική μελέτη κόστους 10 εκατ. ευρώ βρίσκεται στο στάδιο 
της ολοκλήρωσης, ενώ παράλληλα τρέχει το πολύπλοκο θέμα της 
αδειοδότησης. Η τελική επενδυτική απόφαση θα ληφθεί μέχρι το 
Μάρτιο του 2020, ενώ σε περίπτωση που η απόφαση είναι θετική 
τότε το εργοστάσιο θα λειτουργεί σε διάστημα 2,5 με 3 ετών.

Όπως τόνισε ο επικεφαλής της Mytilineos, η απόφαση δε θα 
εξαρτηθεί από τη χρηματοδότηση, αλλά από τις μακροπρόθεσμες 
εμπορικές συμφωνίες που θα κλείσουν με πολύ μεγάλα εργοστάσια 
ή traders που διακινούν το μεγαλύτερο μέρος από τα 130 εκατ. 
τόνους αλουμίνας που παράγονται κάθε χρόνο στην παγκόσμια 
αγορά. Ο ίδιος επανέλαβε ότι εφόσον η απόφαση είναι θετική θα 
είναι game changer για την εταιρεία και θα προσθέσει σημαντική 
λειτουργική κερδοφορία της τάξης των 100 εκατ. δολαρίων. 

Ναι σε ΔΕΠΑ όχι σε Λάρκο
Για τις αποκρατικοποιήσεις ο κ. Μυτιληναίος επανέλαβε ότι 

υπάρχει ενδιαφέρον από πλευράς της Mytilineos. «Η ΔΕΠΑ μας 
ενδιαφέρει πάρα πολύ”, τόνισε ο ίδιος ωστόσο επισήμανε ότι πολλά 
θα εξαρτηθούν από την οριστικοποίηση των όρων πώλησης. 
Αντίθετα για την περίπτωση της Λάρκο ο κ. Μυτιληναίος τόνισε 
ότι η βιομηχανία για να είναι βιώσιμη θα πρέπει να λειτουργήσει 
διαφορετικά ξεκινώντας από μια νέα κουλτούρα υγιεινής και 
ασφάλειας.

«Για το θέμα της Λάρκο έχω μιλήσει τα τελευταία 20 χρόνια 
με 4 υπουργούς Οικονομικών (Παπαντωνίου, Αλογοσκούφη, 
Παπαθανασίου και Στουρνάρα). Δεν είμαι σίγουρος ότι θέλω να 
μιλήσω και με πέμπτο”, ανέφερε αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεν 
υπάρχει πλέον ενδιαφέρον για την απόκτηση της Λάρκο. 

οικονομία
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Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, νέα προϊόντα και στρατηγικές 
συνεργασίας και προσήλωση στους εταιρικούς στόχους 
είναι οι τρεις πυλώνες στους οποίους θα στηριχθεί ο νέος 

αναπτυξιακός κύκλος της εταιρείας
Με ένα ξεχωριστό πάρτυ γιόρτασε η Ελληνική Ζυθοποιία 

Αταλάντης τα 30 χρόνια δραστηριοποίησης της στην ελληνική 
αγορά.

Ο Προέδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικής 
Ζυθοποιίας Αταλάντης, Αθανάσιος Συριανός μίλησε για τα 30 
χρόνια απρόσκοπτης και επιτυχημένης πορείας της εταιρείας 
στην αγορά, σκιαγραφώντας μέσα από ημερομηνίες σταθμούς, 
3 επάλληλους κύκλους μιας ενιαίας ανοδικής εξέλιξης που 
διαμορφώσαν το σημερινό της χαρακτήρα.

Παράλληλα, αναδεικνύοντας το δημιουργικό όραμα της 
Ελληνικής Ζυθοποιίας Αταλάντης, που αποτελεί ταυτόχρονα 
κάλεσμα και δυναμική πρόκληση για νέους δρόμους και 
προοπτικές στον κλάδο της ζυθοποιίας, έκανε λόγο για τις 10 αξίες 
που συνθέτουν το DNA της: Μεράκι για τη συνταγή, Αυθεντικότητα 
στη γεύση, Περηφάνεια για την ποιότητα, Εμπιστοσύνη στους 
ανθρώπους της, Σεβασμό στους συνεργάτες της, Ειλικρίνεια στις 
σχέσεις της, Τόλμη για καινοτομία, Επιμονή για εξωστρέφεια, Πίστη 
στην Ελλάδα αλλά πάνω από όλα το Πάθος για την μπίρα.

Επιπλέον, ο κ. Συριανός, τόνισε πως ένας νέος αναπτυξιακός 
κύκλος ανοίγει για την Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης, ο οποίος 
βασίζεται σε 3 κυρίως μοχλούς. Ο πρώτος αφορά την απαιτούμενη 
αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, η οποία θα χρηματοδοτήσει τον 
εκσυγχρονισμό της εταιρείας και θα βελτιώσει σημαντικά την 
ανταγωνιστικότητα της, ενώ θα αναβαθμίσει παράλληλα και 
την εταιρική διακυβέρνηση με νέες ιδέες και δυνατό παλμό. 
Ο δεύτερος σχετίζεται με τα νέα προϊόντα και τις στρατηγικές 
συνεργασίες, τα οποία και θα ανακοινωθούν στα εγκαίνια της νέας 
γραμμής εμφιάλωσης, επένδυσης ύψους 10 εκατομμυρίων, στην 
Αταλάντη, τον Απρίλιο του 2020. Ο σημαντικότερος όμως, μοχλός 
όλων αλλά και εγγύηση της περαιτέρω ανάπτυξης και ευημερίας 
της εταιρείας, είναι η προσήλωση των ανθρώπων της στο όραμα 
και τους εταιρικούς της στόχους, με σιγουριά και ασφάλεια, με 
αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση.

Κλείνοντας ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικής 
Ζυθοποιίας Αταλάντης αναφέρθηκε στη Διττή Εκπαίδευση, το 3ετές 
πρόγραμμα πρακτικής και θεωρητικής εκπαίδευσης ζυθοποιών 
που υλοποιεί η εταιρεία σε συνεργασία με το Ελληνογερμανικό 
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, κατά το οποίο οι 
εκπαιδευόμενοι αμείβονται από την επιχείρηση, συμβάλλοντας 
έτσι στη μείωση της ανεργίας της χώρας μας και τη στήριξη του 
συνολικού οικοσυστήματος του κλάδου της ζυθοποιίας στην 
Ελλάδα.

Την ομιλία του κ. Συριανού ακολουθήσε μια ιδιαίτερα 
συγκινητική στιγμή καθώς βραβευτήκαν τα 5 παλαιότερα στελέχη 

της εταιρείας, που την στηρίζουν από το έτος ίδρυσης της μέχρι 
και σήμερα, παράγοντας έργο και αξία. Οι βραβευθέντες ανέβηκαν 
στην σκηνή και έλαβαν ξεχωριστά προσωποποιημένα δώρα από 
τον ίδιο τον κ. Συριανό.

Η βραδιά συνεχίστηκε και έκλεισε με ένα ξεχωριστό live show 
από το γνωστό συγκρότημα Alcatrash.

Ο Αθανάσιος Συριανός, Προέδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 
της Ελληνικής Ζυθοποιίας Αταλάντης, δήλωσε σχετικά: «Όλοι 
εμείς, στην Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης, είμαστε ιδιαίτερα 
χαρούμενοι και συγκινημένοι που το πάθος και το μεράκι μας για 
ποιοτική μπίρα, 30 χρόνια τώρα μας φέρνει στην κορυφή. Όλοι 
μαζί καταφέρνουμε καθημερινά να πετυχαίνουμε τους στόχους 
μας και να θέτουμε ακόμη υψηλότερους για την επόμενη ημέρα, 
με σκοπό να δημιουργούμε μπίρα που ξεδιψά και ευφραίνει. Πιστοί 
στις αρχές και τις αξίες μας, με ακόρεστη υπομονή και επιμονή, 
δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να παράγουμε καλή μπίρα με το 
σωστό τρόπο, προσφέροντας στους λάτρεις του είδους την μπίρα 
που τους αξίζει και για τα επόμενα 30 χρόνια!»

Ζυθοποιία  
Αταλάντης:  

Γιόρτασε  
30 χρόνια  

στην ελληνική αγορά

Από αριστερά: Ο Νίκος Ζωγόπουλος, Οικονομικός Διευθυντής της Ελληνικής 
Ζυθοποιίας Αταλάντης και ο Γεώργιος Κανακάρης, Γενικός Διευθυντής της 

Ελληνικής Ζυθοποιίας Αταλάντης

επιχειρήσεις
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Την άμεση ανάγκη υλοποίησης σειράς 
μέτρων και δράσεων που θα έπρεπε να 
είχαν αποφασισθεί και υλοποιηθεί ήδη 

πριν αρκετά χρόνια προκειμένου η ελληνική 
εξωστρεφής βιομηχανία να ανταγωνίζεται 
επί ίσοις όροις τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες, 
θέτει ως μια από τις βασικές του στρατηγικές 
το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας της 
Ελλάδας-CompeteGR, που έχει δημιουργηθεί 
με την συνένωση δυνάμεων σημαντικών 
προσωπικοτήτων που ηγούνται επιτυχημένων 
επιχειρήσεων, οργανισμών και επιμελητηρίων.

Στο πλαίσιο του 30ου ετήσιου συνεδρίου 
που διοργανώνει το Ελληνο-Αμερικανικό 
Εμπορικό Επιμελητήριο σε συνεργασία με το 
Χρηματιστήριο Αθηνών, πραγματοποιήθηκε 
συνάντηση με πρωτοβουλία του Συμβουλίου 
Ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας-CompeteGR 
με θέμα συζήτησης την «Ανταγωνιστικότητα της 
Βιομηχανίας στην Ελλάδα».

Ομιλητές ήταν οι κκ Σίμος Αναστασόπουλος, 
πρόεδρος του CompeteGR, Κωνσταντίνος 
Μίχαλος, πρόεδρος του ΕΒΕΑ, Αθανάσιος 
Σαββάκης, πρόεδρος του ΣΒΕ, Ευριπίδης Δοντάς, 
μέλος διοικητικού συμβουλίου «Ελληνική 
Παραγωγή». Στη συνάντηση προσκεκλημένοι 
ήταν σημαντικοί παράγοντες της ελληνικής 
επιχειρηματικής κοινότητας, κυβερνητικά 
και ευρωπαϊκά στελέχη και εκπρόσωποι 
συλλογικοτήτων.

Κοινό σημείο σύγκλισης όλων των ομιλητών 
ήταν σημεία όπως η ανάγκη ταχύτερων 
αποσβέσεων για μηχανολογικό εξοπλισμό 
ώστε να ολοκληρώνεται πρακτικά σε 3-4 χρόνια 
έναντι 10 ετών που είναι σήμερα, μείωσης των 
εργοδοτικών εισφορών, καθώς και το πολύ 
σημαντικό ζήτημα της μείωσης του ενεργειακού 
κόστους. Σύμφωνα με μελέτη του ΙΟΒΕ η τιμή 
χονδρικής για την ηλεκτρική ενέργεια στην 
Ελλάδα είναι διαχρονικά 10-40 % υψηλότερη από 
το μέσο όρο της Ευρώπης, ενώ κατά το δεύτερο 
τρίμηνο του 2019 η χώρα μας είχε την πιο ακριβή 

τιμή στην Ευρώπη. Επίσης έγινε αναφορά στη 
μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων και 
στην ανάγκη ενίσχυσης των επενδύσεων στη 
μεταποίηση από το ΕΣΠΑ.

Επίσης, τονίσθηκε η ανάγκη δημιουργίας ενός 
Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την Βιομηχανία 
με ξεκάθαρο όραμα και υλοποιήσιμα παραδοτέα 
σε συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα, κάτι που 
έπρεπε να είχε γίνει στην χώρα μας εδώ και 
δεκαετίες, όπως επισημάνθηκε.

Ο πρόεδρος του CompeteGR, Σίμος 
Αναστασόπουλος, δήλωσε ότι η μεγάλη και 
ενεργή συμμετοχή των επιχειρηματικών 
φορέων, των ανθρώπων της αγοράς και των 
εκπροσώπων της κυβέρνησης στη συζήτηση για 
την Ανταγωνιστικότητα της Βιομηχανίας δίνει και 
στο Συμβούλιο ένα σαφές μήνυμα για την πορεία 
που πρέπει να ακολουθήσει για να επιτύχουμε 

όλοι μαζί την βελτίωση που απαιτείται για 
την ανασυγκρότηση της Οικονομίας και της 
Βιομηχανίας.

«Το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας της 
Ελλάδος, αποτελεί πολυσυμμετοχικό και 
ταυτόχρονα απλό μηχανισμό, ο οποίος 
συνδέει διαδραστικά και ανεξάρτητα όλον τον 
παραγωγικό και επιχειρηματικό ιστό της χώρας. 
Με μόνο στόχο να διαμορφώσει και να ενισχύσει 
κανάλια ανοικτής επικοινωνίας, διάχυσης της 
γνώσης και ανταλλαγής εμπειριών και καλών 
πρακτικών σχετικά με την ανταγωνιστικότητα 
και τα οφέλη της για την επίτευξη ουσιαστικής 
οικονομικής ανάπτυξης, ενίσχυσης της 
δημιουργικότητας και της κοινωνικής προόδου, 
το Εθνικό Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας 
(compete gr) έρχεται να καλύψει το κενό αυτό», 
αναφέρουν τα ιδρυτικά του μέλη. Βασικός 

στόχος του Συμβουλίου, πέραν των προτάσεων 
που θα διατυπώνονται με στόχο την επίλυση 
συγκεκριμένων ζητημάτων, των μελετών που θα 
παρουσιάζονται, είναι και η διάδοση της έννοιας 
της ανταγωνιστικότητας στο ευρύ κοινό και 
ιδιαίτερα το ανθρώπινο δυναμικό του δημόσιου 
και ιδιωτικού τομέα, ώστε να καταλάβει τα οφέλη 
και να συμβάλει στην επίτευξη του στόχου της 
ενίσχυσης της.

Τα ιδρυτικά στελέχη προχωρούν ένα βήμα 
παραπάνω: έχοντας συλλέξει εμπειρίες από την 
μακρόχρονη σταδιοδρομία τους από την Ελλάδα 
και το εξωτερικό φιλοδοξούν να συμβάλουν με 
τις δικές τους δυνάμεις στη δημιουργία ενός νέου 
αφηγήματος για την Ελλάδα που θα εμπνεύσει 
και θα την οδηγήσει στη νέα εποχή.

CompeteGR:  
Ανάγκη άμεσων μέτρων  
ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας 
της βιομηχανίας

ΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Σ’ ΟΛΗ ΤΗΝ ΣΤΕΡΕΑ 

-  Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των μελών του Ο.Ε.Ε. που θα 
ψηφίσουν στις εκλογές, δημοσιεύουμε αναλυτικά τους χώρους, 
στους οποίους θα λειτουργήσουν τα εκλογικά τμήματα.

Θα λειτουργήσουν συνολικά 53 Εκλογικά 
Τμήματα,  αριθμημένα από 1 μέχρι  53. 

Για την Στερεά τα εκλογικά Τμήματα είναι:
26. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (Π.Ε.) 

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
Καρπενήσι - Κεντρικό κτήριο της Π.Ε. Ευρυτανίας, Γεωργίου 

Καραϊσκάκη 1.
27. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (Π.Ε.) 

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Λαμία - Πλατεία Ελευθερίας 3 (3ος όροφος), Γραφείο 

Περιφερειακού Τμήματος Κεντρικής Στερεάς Ελλάδος.
28. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (Π.Ε.) ΦΩΚΙΔΑΣ
Άμφισσα - Διοικητήριο Π.Ε. Φωκίδας, Γιδογιάννου 31(ισόγειο).
29. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (Π.Ε.) 

ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Λιβαδειά - Διοικητήριο της Π.Ε. Βοιωτίας, Φίλωνος 35-39 (ισόγειο).
30. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (Π.Ε) ΕΥΒΟΙΑΣ
Χαλκίδα - Λ. Χαϊνά 75 & 25ης Μαρτίου, Γραφείο Περιφερειακού 

Τμήματος Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας.
Η ψηφοφορία θα διαρκέσει από τις 08:00 π.μ. μέχρι τις 06:00 μ.μ. 

της Κυριακής 15 Δεκεμβρίου 2019.
Η αστυνομική ταυτότητα ή το διαβατήριο είναι απαραίτητο για 

την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος.

Τα εκλογικά Τμήματα  
για την ανάδειξη νέων Διοικήσεων  

των Τοπικών Τμημάτων του ΟΕΕ

οικονομία
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Ο Τομέας Μεταλλουργίας της 
MYTILINEOS εντάχθηκε στην 
Πρ ωτοβουλία  Υπεύθυνης 

Διαχείρισης Αλουμινίου (ASI) ως μέλος 
Παραγωγής και Μεταποίησης.

Η ASI είναι ένας παγκόσμιος,  
πολυμετοχικός οργανισμός  δημιουργίας 
προτύπων και πιστοποίησης, μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ο οποίος έχει 
αναπτύξει ένα ανεξάρτητο πρόγραμμα 
πιστοποίησης με σκοπό να διασφαλίσει ότι 
οι αρχές της Βιωσιμότητας, της Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης, της Διακυβέρνησης 
και των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θα 
ενσωματώνονται σε συνεχώς μεγαλύτερο 
βαθμό στην παραγωγή, τη χρήση και την 
ανακύκλωση αλουμινίου.

Μεγάλοι, παγκόσμιοι παραγωγοί 
αλουμινίου/αλουμίνας, όπως οι Rio Tinto, 
Alcoa, Hydro και Rusal έχουν ενταχθεί σε 
αυτή την πρωτοβουλία δεσμευόμενοι 
να μεγιστοποιήσουν τη συμβολή του 
αλουμινίου σε μία βιώσιμη κοινωνία.

Τα πρότυπα της Πρωτοβουλίας ASI 
προσδιορίζουν αρχές και κριτήρια τα 
οποία σχετίζονται με την κοινωνία, το 
περιβάλλον και τη διακυβέρνηση με σκοπό 
τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις 
δεσμεύσεις  βιωσιμότητας της αλυσίδας 
αξίας του αλουμινίου.

Μυτιληναίος:  
Στην πρωτοβουλία  
υπεύθυνης διαχείρισης  
αλουμινίου εντάχθηκε  
ο τομέας μεταλλουργίας

Η συμμετοχή στην Πρωτοβουλία ASI 
αντανακλά τη δέσμευση της MYTILINEOS 
ως προς τη βιώσιμη παραγωγή, μαζί με 
τον στόχο χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας στον Τομέα Μεταλλουργίας 
σε ποσοστό 100% μέχρι το 2030, όπως 
ανακοινώθηκε πρόσφατα από τον Πρόεδρο 
και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, 
Ευάγγελο Μυτιληναίο, κατά τη διάρκεια 
εκδήλωσης για την θεμελίωση του νέου 
σταθμού φυσικού αερίου συνδυασμένου 
κύκλου (CCGT).

Όπως δήλωσε ο κ. Δημήτριος 
Στεφανίδης, Γενικός Διευθυντής του Τομέα 
Μεταλλουργίας της MYTILINEOS: «Η 
Αειφόρος Ανάπτυξη αποτελεί κορυφαία 
προτεραιότητα για τη MYTILINEOS και 
εκφράζεται μέσω της υπεύθυνης παραγωγής 
βωξίτη, αλουμίνας και αλουμινίου, καθώς 
και μέσω της διαρκούς αυτοβελτίωσης και 
αδιάλειπτης διαδικασίας επιμόρφωσης 
με σκοπό την αύξηση του θετικού 
αντίκτυπου των δραστηριοτήτων μας 
στην ευρύτερη κοινωνία. Για εμάς, η ένταξη 
στην Πρωτοβουλία ASI αντιπροσωπεύει 
μία δημιουργική πρόκληση και πάγια 
δέσμευση, πλήρως ευθυγραμμισμένη με το 
όραμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για ταχεία 
μετάβαση προς μία παραγωγή ουδέτερη 
από άνθρακα».

Έχοντας ολοκληρώσει μία από τις 
μεγαλύτερες επενδύσεις που έχουν 
πραγματοποιηθεί στον ιδιωτικό τομέα στην 
Ελλάδα, η MYTILINEOS έχει εδραιωθεί ως 
ένας από τους ισχυρότερους παίκτες στον 
κλάδο της Μεταλλουργίας στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση.

Η MYTILINEOS διαθέτει μία από τις 
μεγαλύτερες καθετοποιημένες μονάδες 
παραγωγής και εμπορίας βωξίτη, αλουμίνας 
και αλουμινίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 
μπορεί να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης της 

εθνικής και Ευρωπαϊκής οικονομίας καθώς 
και των περιφερειακών οικονομιών της 
χώρας. Ο Τομέας Μεταλλουργίας σήμερα 
απασχολεί άμεσα περίπου 1.200 άτομα, 
με ενοποιημένο κύκλο εργασιών ο οποίος 
ξεπερνά τα €600 εκατ.

Η Αθηναϊκή Οικογενειακή Αρτοποιεία FERRO’ 
γράφει ιστορία στα ελληνικά αρτοσκευάσματα   
για περισσότερο από έναν αιώνα!

Ήταν στις αρχές του 1900 όταν ο παππούς 
Σταμάτης Ρεμούνδος έψησε τα πρώτα 
αρτοσκευάσματα  σε έναν μικρό ξυλόφουρνο 
στην Άνδρο….. Κάπως έτσι ξεκίνησε ένα  
ταξίδι στη γεύση και την ποιότητα. Με εφόδιο 
τις αγνές, παραδοσιακές συνταγές, με την 
ψυχή γεμάτη αγάπη και μεράκι, με τόλμη και 
αποφασιστικότητα, ανοίγει ο φούρνος στην 
αστική Αθήνα του ́ 20 κερδίζοντας και τους πιο 
απαιτητικούς της γεύσης. 

Σχεδόν έναν αιώνα μετά, οι αξίες παρέμειναν 
ίδιες: εξαιρετικές πρώτες ύλες, αυθεντικές 
ελληνικές συνταγές, πνεύμα καινοτομίας, 
αγάπη και μεράκι, δημιουργούν απίθανα 
αρτοσκευάσματα για σνακ, συνοδευτικά 
γευμάτων ή  επιδόρπιο, σε παραδοσιακές αλλά 
και gourmet γεύσεις. 

Ποικιλία Kριτσινιών, Mπισκότων Digestive, 
Cookies, Γαλλικές Καρδιές, Wafer Rolls, είναι 
μερικά από τα προϊόντα που χαρίζουν γευστική 
απόλαυση σε Ελλάδα και εξωτερικό. 

Η FERRO’, η πρώτη εταιρία στην Ελλάδα 
που τυποποίησε το Kριτσίνι, μεγαλώνει 

FERRO:   
H ελληνική εταιρία  
που ταξιδεύει την ελληνική γεύση  
σε ολόκληρο τον κόσμο

μέρα με τη μέρα. Παραμένει όμως σταθερή 
στην ελληνικότητά της, διατηρώντας μία 
υπερσύγχρονη μονάδα παραγωγής   στη 
Λαμία,  προσφέροντας εργασία στην τοπική 
κοινωνία, ενώ  ταξιδεύει με τις γεύσεις της σε 
πάνω από 30 χώρες, σε Ευρώπη, Αμερική και 
Aσία, συνεργαζόμενη μεταξύ των άλλων με 
σημαντικούς λιανέμπορους και διανομείς. 

Προϊόντα της έχουν βραβευτεί στο 
εξωτερικό, όπως στην Γερμανία τα Wafer Rolls 
(German Agricultural Society) και στην Γαλλία 
τα Κριτσίνια με χαμηλά λιπαρά (SIAL Paris).  Οι 
εξαγωγές της  αποτελούν πάνω από το 70% 
του συνολικού κύκλου εργασιών της, ο οποίος 
μάλιστα παρουσίασε αύξηση της τάξης του 47% 
το 2018 έναντι της προηγούμενης χρονιάς.

Κατανοώντας την ανάγκη αλλά και το δικαίωμα 
στο φαγητό εκατοντάδων συνανθρώπων μας, 
η εταιρία FERRO’  προσφέρει σε φορείς και 
ιδρύματα συμβάλλοντας στην καταπολέμηση 
της σπατάλης του περισσευούμενου φαγητού,  
με δράσεις για την αξιοποίησή του για καλό 
σκοπό!

επιχειρήσεις
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Νέες τεχνολογίες & drones φέρνουν την 
επανάσταση στην πρωτογενή παραγωγή 
– Πώς οι παραγωγοί μπορούν να παίρνουν 

τις σωστές αποφάσεις, τη σωστή στιγμή, για τις 
καλλιέργειες και τις μονάδες τους

Drones που χρησιμοποιούνται για την 
επιθεώρηση του εδάφους και των ζώων, ψηφιακές 
πλατφόρμες για την παρακολούθηση της 
αγροτικής παραγωγής και των μετεωρολογικών 
συνθηκών και της προόδου των λιβαδιών με 
εικόνες από δορυφόρο. Προηγμένες διαδικασίες 
συλλογής, επεξεργασίας, ανάλυσης και σύνδεσης 
δεδομένων σε ειδικές πλατφόρμες, με στόχο 
ο παραγωγός να παίρνει σωστές αποφάσεις, 
την κατάλληλη στιγμή. Η ευφυής γεωργία 
και κτηνοτροφία, έρχεται να υποστηρίξει τον 
πρωτογενή τομέα και να δώσει ολοκληρωμένες 
λύσεις στην καθημερινότητα και την τσέπη 
των παραγωγών, αλλά και να συμβάλλει στην 
προστασία του περιβάλλοντος, με έναν εντελώς 
καινοτόμο τρόπο.

Με άλλα λόγια, σήμερα, η χρήση νέων 
τεχνολογιών στη γεωργία, βοηθά τον άνθρωπο 
της υπαίθρου να παράγει με ακρίβεια πιο ποιοτικό 
προϊόν, μειώνοντας το κόστος παραγωγής και 
αυξάνοντας, παράλληλα, την ανταγωνιστικότητά 
του.

Πλέον ο παραγωγός αποφασίζει πότε, πού, 
πόσο και πώς θα εφαρμόζει τα λιπάσματα και 
τις αρδεύσεις με βάση τις ατμοσφαιρικές και 
τις εδαφολογικές συνθήκες, από τις οποίες 
προκύπτουν οι ανάγκες της καλλιέργειας, κάθε 
στιγμή.

Έτσι, μπαίνει το λίπασμα που χρειάζεται 
η καλλιέργεια, ανάλογα με το χωράφι που 
βρίσκεται. Τα ποτίσματα γίνονται στον κατάλληλο 
χρόνο, ενώ οι ψεκασμοί εφαρμόζονται ακριβώς 
τη στιγμή που υπάρχει ο κίνδυνος. Ως εκ τούτου 
ο παραγωγός αντιμετωπίζει πιο αποτελεσματικά 
τους κινδύνους που απειλούν το προϊόν του, 
μειώνει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της 
δράσης του και δημιουργεί πρόσθετη αξία στα 
αγαθά του μέσω της εξασφάλισης της ασφάλειας 
των τροφίμων και της πλήρους ιχνηλάτησης των 

Ευφυής γεωργία & κτηνοτροφία:  
Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι  
συναντούν την τεχνητή νοημοσύνη

προϊόντων σε όλα τα στάδια παραγωγής.
Η καινοτομία συναντά τους πρωτοπόρους 

παραγωγούς
Τη σύσταση των νέων τεχνολογιών στους 

Έλληνες παραγωγούς, έχει κάνει εδώ και λίγο 
καιρό η ΑΒ Βασιλόπουλος σε συνεργασία με 
το Ίδρυμα Μποδοσάκη και την Αμερικανική 
Γεωργική Σχολή, μέσα από το Πρόγραμμα 
Ευφυούς Γεωργίας.

Μέσα από την εγκατάσταση 12 τηλεμετρικών 
διατάξεων τελευταίας τεχνολογίας σε Καβάλα, 
Κιλκίς, Πελοπόννησο, Χαλκιδική, Κεντρική 
Μακεδονία, Ελασσόνα και Ξάνθη, παραγωγοί που 
συμμετέχουν στο Πρόγραμμα έχουν πρόσβαση 
σε ακριβείς πληροφορίες για τον καιρό και την 
κατάσταση της καλλιέργειάς τους σε πραγματικό 
χρόνο, οι οποίες απεικονίζονται μέσω χάρτη, με 
τη χρήση υπολογιστή και έξυπνων συσκευών.

Όπως εξηγεί στο ΝΜ ο Διευθυντής 
του Γραφείου Διαχείρισης Στρατηγικών 
Προγραμμάτων της Αμερικανικής Γεωργικής 
Σχολής, Δρ. Φίλιππος Παπαδόπουλος, «το 
Πρόγραμμα αυτό επιτρέπει την γνωριμία του 
Έλληνα αγρότη με τις αναδυόμενες ψηφιακές 
τεχνολογίες πριν από τους ανταγωνιστές του. 
Είναι πολυδιάστατο και περιλαμβάνει ψηφιακές 
υποδομές σε επίπεδο αγρού & σύνδεσης των 
παραγωγών με την εφοδιαστική αλυσίδα, 
δράσεις κατάρτισης των παραγωγών και τοπικών 
γεωπόνων στην αξιοποίησή τους, και πιλοτικές 
εφαρμογές νέων τεχνολογιών και πρώτων υλών. 
Είναι συνδεδεμένο με την Ευρωπαϊκή θεματική 
πλατφόρμα “S-3 Smart Farming Platform” που 
στοχεύει στην μεταφορά ψηφιακής τεχνογνωσίας 
ανάμεσα στις Ευρωπαϊκές περιφέρειες και 
συνάδει πλήρως με τον Ευρωπαϊκό κώδικα 
δεοντολογίας για τα αγροτικά δεδομένα του 
2018. Τα ψηφιακά στοιχεία, δηλαδή, ανήκουν 
στους παραγωγούς, ιδιοκτήτες της γης απ’ 
όπου προέρχονται και παραχωρούνται στην 
Αμερικανική Γεωργική Σχολή για επεξεργασία 
και συμβουλευτική προς τους ιδιοκτήτες τους. 
Αν όμως κάποιος θελήσει να τα αξιοποιήσει προς 
οικονομικό όφελος, θα πρέπει να μοιραστεί αυτό 

γεωργία
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Το πρόγραμμα «Νέα Γεωργία για τη 
Νέα Γενιά» είναι μια πρωτοβουλία που 
στοχεύει στη δημιουργία ευκαιριών 

απασχόλησης και επιχειρηματικότητας για 
νέους στον αγροδιατροφικό τομέα στην 
Ελλάδα. Το πανεπιστήμιο Rutgers ηγείται αυτού 
του καινοτόμου πολυετούς προγράμματος σε 
συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών και την Αμερικανική Γεωργική Σχολή. 
Το πρόγραμμα υλοποιείται με αποκλειστική 
δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Οι εταίροι του έργου, διερευνούν τη 
δυνατότητα ανάπτυξης ενός Κέντρου 
Καινοτομίας του Τροφίμου και Θερμοκοιτίασης 
Αγροδιατροφικών Επιχειρήσεων {πρόγραμμα/
εγκαταστάσεις}, που θα δημιουργηθεί στην 
ηπειρωτική Ελλάδα. Αναμένεται ότι το εν 
λόγω Κέντρο Καινοτομίας του Τροφίμου 
και Θερμοκοιτίασης Αγροδιατροφικών 
Επιχειρήσεων θα προσφέρει χρήσιμες και 
πρακτικές γνώσεις, οι οποίες θα βοηθούν 
τους νέους επιχειρηματίες να αναπτύξουν μια 
βιώσιμη καριέρα στον τομέα των τροφίμων 
και της γεωργίας, να αναπτύξουν αγροτικά 
προϊόντα προστιθέμενης αξίας και να 
ξεκινήσουν νέες επιχειρήσεις τροφίμων.  

Οι εταίροι του έργου απευθύνουν την 
παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων σε 
συμβούλους που ενδιαφέρονται να διεξάγουν 
προγραμματική μελέτη, για την αξιολόγηση της 
ανάγκης/ζήτησης του προτεινόμενου Κέντρου 
Καινοτομίας του Τροφίμου και Θερμοκοιτίασης 
Αγροδιατροφικών Επιχειρήσεων και των 
προγραμμάτων του, τον καθορισμό των 
προγραμμάτων και των υπηρεσιών που θα 
προσφέρονται, την ανάπτυξη κριτηρίων 
για την επιλογή της ιδανικής τοποθεσίας 
και την ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού 
επιχειρησιακού, οικονομικού, λειτουργικού 
και διαχειριστικού μοντέλου.

Εάν σας ενδιαφέρει η διεξαγωγή της εν 
λόγω προγραμματικής μελέτης και επιθυμείτε 
περισσότερες πληροφορίες για το αντικείμενο 
της εργασίας και τα απαιτούμενα προσόντα, 
παρακαλούμε επισκεφθείτε τον διαδικτυακό 
τόπο του προγράμματος http://bit.ly/prota-
seisfic

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή: 
13 Ιανουαρίου 2020 

Το πρόγραμμα «Νέα Γεωργία για τη Νέα 
Γενιά» και οι δράσεις του στον κλάδο της 
αγροδιατροφής 

Το πολυετές πρόγραμμα «Νέα Γεωργία 
για τη Νέα Γενιά», το οποίο αποσκοπεί 
στη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης 
και επιχειρηματικότητας για τους νέους 
στον αγροδιατροφικό τομέα στην Ελλάδα, 
υλοποιείται με πρωτοβουλία και αποκλειστική 
δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), 

Πρόσκληση υποβολής  
προτάσεων για Δημιουργία  
Κέντρου Καινοτομίας Τροφίμου 

συνολικού ύψους €24,5 εκατομμυρίων, υπό την 
καθοδήγηση του Πανεπιστημίου Rutgers και 
σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών και την Αμερικανική Γεωργική Σχολή.

Στόχος του προγράμματος είναι η 
δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης 
και επιχειρηματικότητας για τους νέους 
στην Ελλάδα και η αναζωογόνηση του 
αγροδιατροφικού κλάδου.

Οι δράσεις του προγράμματος 
προσφέρονται δωρεάν στους συμμετέχοντες 
και αφορούν τρεις βασικούς άξονες: την 
παροχή προγραμμάτων κατάρτισης και 
συμβουλευτικής, την υποστήριξη της 
καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας, 
καθώς και τη δημιουργία υποδομών. 
Μέσω των δράσεων αυτών, το πρόγραμμα 
χτίζει τις δεξιότητες των ανθρώπων που 
απασχολούνται και επιχειρούν στον 
κλάδο, διευρύνει συμβουλευτικά δίκτυα, 
καλλιεργεί την καινοτομία, υποστηρίζει την 
επιχειρηματικότητα και ενισχύει τη συνεργασία 
και το διάλογο.

Το πρόγραμμα έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες 
για τη δημιουργία  στην Ελλάδα ενός Κέντρου 
Καινοτομίας του Τροφίμου και Θερμοκοιτίασης 
Αγροδιατροφικών Επιχειρήσεων, με διεθνείς 
προδιαγραφές. Πρόκειται για μία δομή 
μοναδική στο είδος της στην Ελλάδα, που 
θα παρέχει υποστήριξη σε επιχειρήσεις τόσο 
σε επιστημονικό/τεχνικό επίπεδο όσο και 
σε επιχειρηματικό (έρευνα και ανάπτυξη, 
δημιουργία νέων προϊόντων, ανάλυση και 
έρευνα αγοράς, εξαγωγές κ.α).

Το έργο προβλέπεται να αλλάξει το τοπίο 
στο χώρο της αγροδιατροφής στην Ελλάδα, 
υποστηρίζοντας τις συνέργειες, προωθώντας 
τη μεταφορά τεχνογνωσίας από την έρευνα 
στην αγορά, ενισχύοντας την ανάπτυξη νέων 
προϊόντων και την εμπορική αξιοποίηση της 
γνώσης.

Το Πανεπιστήμιο Rutgers, το οποίο ηγείται 
του προγράμματος «Νέα Γεωργία για τη Νέα 
Γενιά», απευθύνει πρόσκληση σε εταιρείες 
συμβούλων προκειμένου να υποβάλουν τις 
προτάσεις τους σχετικά με την κατάρτιση 
προγραμματικής μελέτης για την κατασκευή 
του Κέντρου Καινοτομίας του Tροφίμου 
και Θερμοκοιτίασης Αγροδιατροφικών 
Επιχειρήσεων. 

Η συγκεκριμένη μελέτη θα καθορίσει 
μεταξύ άλλων την τοποθεσία στην οποία θα 
δημιουργηθεί η δομή, τις προσφερόμενες 
υπηρεσίες καθώς και το επιχειρηματικό 
μοντέλο λειτουργίας της. Στο πλαίσιο αυτής 
της μελέτης προβλέπεται επίσης εκτενή 
διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους του 
κλάδου.

το όφελος με τους παραγωγούς».
Ο Ιωάννης Νάτσιος, παραγωγός ακτινιδίων 

στην Κατερίνη, ο οποίος συμμετέχει στο 
Πρόγραμμα Ευφυούς Γεωργίας, περιγράφει 
τη δική του εμπειρία: «Μέσα σε μικρό χρονικό 
διάστημα μάθαμε τόσα πολλά πράγματα για 
την καλλιέργεια που πραγματικά δεν θυμάμαι 
τον τρόπο που καλλιεργούσα πριν από αυτό και 
πιο πολύ τον τρόπο που έπαιρνα τις αποφάσεις 
μου. Είναι πολύ μεγάλη υπηρεσία να γνωρίζω 
πράγματα που δεν ήξερα πριν. Πράγματα που 
δεν θα μπορούσα μόνο με το μάτι να ξέρω. Όλη 
η πληροφορία είναι αποθηκευμένη στο ίντερνετ 
και διαθέσιμη πάντα όταν τη χρειάζομαι», 
δηλώνει. «Με τον εξοπλισμό που εγκαταστάθηκε 
έχουμε πλήρη γνώση των περιβαλλοντικών 
συνθηκών στον αγρό. Η Σχολή μάς βοηθά να 
καταλαβαίνουμε τις επιπτώσεις που έχουν 
όλοι αυτοί οι παράγοντες στην καλλιέργειά 
μας», εξηγεί και αναδεικνύει και τον θετικό 
αντίκτυπο στη δικτύωση και την ενίσχυση του 
επαγγελματικού προφίλ του, καθώς και στη 
βελτίωση των δεικτών των πωλήσεων.

Νέα εργαλεία για τους ωφελούμενους 
κτηνοτρόφους

Ειδικά σε ό,τι αφορά στους ωφελούμενους 
κτηνοτρόφους, εκείνοι έχουν τη δυνατότητα να 
διαχειρίζονται πιο αποτελεσματικά τις εκτάσεις 
τους αλλά και τα ζώα τους, μέσα από τα νέα 
εργαλεία.

– Χρήση drones για τη διαχείριση των 
βοσκοτόπων και για τον ψεκασμό ενεργοποιητή 
εδάφους*: που συμβάλλουν στη βελτίωση και 
την ενίσχυση των βοσκοτόπων κατά τέτοιο 
τρόπο ώστε να καλύπτονται οι θρεπτικές 
ανάγκες των ζώων μέσα από τη βόσκησή τους, 
και να επιτυγχάνεται η καλύτερη απόδοση καθώς 
& η εξοικονόμηση στο κόστος της διατρoφής.

*Ο ενεργοποιητής εδάφους είναι ένα μείγμα 
διαφόρων ωφέλιμων μικροοργανισμών που 
υπάρχουν ελεύθεροι στη φύση. Όταν αυτοί οι 
ενεργοί μικροοργανισμοί έρθουν σε επαφή με 
οργανικό υλικό, αποβάλλουν ωφέλιμες ουσίες, 
όπως βιταμίνες, οργανικά οξέα, ορυκτές χημικές 
ενώσεις και αντιοξειδωτικά.

– Χρήση κολάρων IoT (Internet of Things) με 
την τεχνολογία Digitanimal για την εκτροφή 

των ζώων: που επιτρέπουν την εξ’ αποστάσεως 
παρακολούθηση και τη διαχείριση των ζώων 
σε πραγματικό χρόνο. Με αυτόν τον τρόπο, 
επιτυγχάνεται η ιχνηλασιμότητα, το στίγμα 
και η ταυτότητα των ζώων από τη βοσκή έως 
την τελική κατανάλωση, με πληροφορίες που 
αποτυπώνονται σε Google Earth και είναι 
διαθέσιμες στον κτηνοτρόφο, αλλά και στους 
τελικούς καταναλωτές.

Οι ωφελούμενοι και τα οφέλη του 
Προγράμματος

Περισσότεροι από 100 παραγωγοί και 
κτηνοτρόφοι συμμετέχουν στο Πρόγραμμα 
Ευφυούς Γεωργίας, ενώ χιλιάδες, σε κάθε γωνιά 
της Ελλάδας, επωφελούνται έμμεσα μέσα από 
την ανάπτυξη πλατφόρμας με ανοιχτή πρόσβαση 
για όλους (open data).

Οι περιοχές που επιλέχθηκαν περιλαμβάνουν 
προϊόντα με μεγάλη σημασία για την τοπική και 
την εθνική οικονομία.

Η εγκατάσταση των 12 σταθμών έχει γίνει σε:
• 4 αμπελώνες σε Καβάλα, Κιλκίς και 

Πελοπόννησο
• 2 ελαιώνες σε Καλαμάτα και Χαλκιδική
• 4 κτήματα παραγωγής ακτινιδίων στην 

Κεντρική Μακεδονία
• 2 σημεία/εκτάσεις λειμώνων (βοσκοτόπων) 

στην Ελασσόνα και την Ξάνθη
Οι παραγωγοί και κτηνοτρόφοι, που 

συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Ευφυούς Γεωργίας 
και Κτηνοτροφίας έχουν την δυνατότητα να:

• ενημερωθούν για την αποτελεσματική χρήση 
των παραγωγικών πόρων, των λιπασμάτων και 
των φυτοφαρμάκων

• εξοικειωθούν με τις νέες τεχνολογίες και να 
εναρμονιστούν με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους 
γεωργούς

• ενταχθούν σε μια «κοινότητα», η οποία 
επιτρέπει την άμεση επικοινωνία και ανταλλαγή 
γνώσεων και ιδεών

• έρθουν σε επαφή με καταξιωμένους και 
εκκολαπτόμενους επιστήμονες του κλάδου 
μέσω επισκέψεων επίδειξης στα κτήματα με τις 
εγκατεστημένες διατάξεις γεωργίας ακριβείας

• συμβάλλουν στην προστασία του 
περιβάλλοντος

γεωργία
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ΟΙΚΙΕΣ
ΝΕΑ ΑΡΤΑΚΗ κέντρο, Παραλία, νεόδμητο 
διαμέρισμα 65 τ.μ., 1ου, προσόψεως, 1 
υ/δ, κατασκευή ‘07, μπάνιο, επιπλωμένο, 
ενιαίο σαλόνι κουζίνα, τέντες, θέα 
θάλασσα, αποθήκη, ελεύθερο, Διατίθεται 
με τον ορο σε περίπτωση πώλησης να 
λυθεί η ενοικίαση και να αποζημιωθεί ο 
ενοικιαστής με τα έξοδα μετακόμισης 
επίσης ενοικιάζεται χωρίς επίπλωση , τιμή 
400€, συζητήσιμη, , 08:00-22:00  
τηλ:6970687083

ΛΑΜΙΑ Αμπλιανη, νεόδμητη γκαρσονιέρα 
30 τ.μ., 1ου, διαμπερής, 1 υ/δ, κατασκευή 
‘10, studio, αυτόνομη θέρμανση, 
κλιματισμός, απεριόριστη θέα βουνό, 
κλειστό παρκινγκ, παρκινγκ πιλοτής, 
χωρίς κοινόχρηστα, ενεργ. κλ. Α, ιδανική 
για φοιτητές, ευχάριστο περιβάλλον, 
οικονομική προσεγμένη γκαρσονιέρα 
πολύ κοντά στα ΤΕΙ, εξυπηρετεί όλες 
τις ανάγκες super market, λεωφορείο, 
πάνω στον ποδηλατόδρομο, ήσυχη 
και ασφαλής γειτονιά, ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΟ ΡΕΥΜΑ ,ΤΟ 
ΝΕΡΟ,ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ και ίντερνετ , τιμή 
290€, συζητήσιμη  τηλ:6979/445483

ΚΥΜΗ οικία 110 τ.μ., υπερυψωμένου 
ισογείου - 1ου, διαμπερής, γωνιακή, 2 
υ/δ, μπάνιο, διατηρητέα, παραδοσιακή, 
πέτρινη, επιπλωμένη, τζάκι, θέα δάσος, 
χωρίς κοινόχρηστα, καλή κατάσταση, του 
1897 , πρόσφατα ανακαινισμένο, πολύ 
καλό σημείο, τιμή 220   
τηλ:6951/006469

ΘΗΒΑ ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΥ 49, νεόδμητη 
γκαρσονιέρα 65 τ.μ., 1ου, 1 υ/δ, 
κατασκευή ‘09, 2 μπάνια, τιμή 270€ 
τηλ:6981/630153

ΛΙΒΑΔΕΙΑ νεόδμητο διαμέρισμα 60 τ.μ., 
2ου, 1 υ/δ, μπάνιο, επιπλωμένο, ενιαίο 
σαλόνι, κουζίνα και τραπεζαρία, αυτόνομη 

θέρμανση, κλιματισμός, πόρτα ασφαλείας, 
θέα βουνό, αποθήκη, ενεργ. κλ. Α, 
ανακαίνιση '09, Διαθέτει: Διπλό Κρεβάτι, 
Εντοιχισμένη Κουζίνα, Τραπεζαρία με 
6 καρέκλες, Καθρέπτη Τοίχου, Γωνιακό 
καναπέ, Έπιπλο Τηλεόρασης, Κουρτίνες, 
Φωτιστικά, Πολυθρόνα, Ψυγείο, 
Κλιματιστικό, Αυτόνομη Θέρμανση. , 
διαθέσιμο από 01/02/2020, τιμή 350€, 
09:00-22:00 
τηλ:6977617803

ΘΗΒΑ Αγία Τριάδα, νεόδμητη 
μονοκατοικία 55 τ.μ., ισόγεια, 1 υ/δ, 
κατασκευή ‘17, μπάνιο, Νεόδμητο 
δυάρι, περιοχή Αγίας Τριάδας Θηβών, με 
αυτόνομη θέρμανση, ιδιωτικό παρκινγκ, 
κατάλληλο για δασκάλους καθηγητές, 
φοιτητές, (πρώτη ενοικίαση) κ. Ιωάννα., 
διαθέσιμη από 4/11/2019, τιμή 250€ 
τηλ: 6977/164320

ΛΙΒΑΔΕΙΑ Αγίας Παρασκευής, 
μονοκατοικία 75 τ.μ., 1ου, 2 υ/δ, 
κατασκευή 1950, μπάνιο, αυτόνομη 
θέρμανση, κλιματισμός, τζάκι, αποθήκη 
25 τ.μ., ιδιόκτητη ταράτσα 25 τ.μ., καλή 
κατάσταση, ανακαίνιση ‘00, καλοριφέρ, 
αιρκοντίσιον, τζάκι. πλέον δεν είναι 
επιπλωμένο, τιμή 200€ , email: jcbpanos@
yahoo.gr τηλ: 6972/666834

ΛΙΒΑΔΕΙΑ διαμέρισμα 40 τ.μ., υπερυψω-
μένο ισόγειο, διαμπερές, 1 υ/δ, μπάνιο, 
επιπλωμένο, σε οικόπεδο 240 τ.μ., αυτό-
νομη θέρμανση, καλή κατάσταση, δυάρι, 
διώροφης οικίας, επιπλωμένο, ενοικιάζε-
ται, τιμή 230€, 6945/535306, 09:00-21:00 

ΑΥΛΙΔΑ Παραλία, μονοκατοικία 60 τ.μ., 
μπάνιο, σε οικόπεδο 250 τ.μ., 2 δωμάτια, 
κουζίνα, 300 μ. από θάλασσα, σκεπαστή 
κλειστή βεράντα, θέρμανση σταθερή 
και κλιματισμός, είσοδος για γκαράζ, 
μεγάλη εξωτερική αποθήκη, τιμή 250€, 
210/2842644 

Δ. ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ Κεφαλοχώρι, 
μονοκατοικία 80 τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ, 2 μπά-

νια, παραδοσιακή, πέτρινη, επιπλω-
μένη, κλιματισμός, τζάκι, θέα βουνό, 
κήπος 40 τ.μ., χωρίς κοινόχρηστα, 
ελεύθερη, ανακαινισμένη, ανακαίνιση 
‘12, 3 επίπεδα, στο ισόγειο σαλόνι 
κουζίνα και στα άλλα δύο κρεβατο-
κάμαρες με λουτρά, τζάκι, θέα βουνό, 
χωρίς κοινόχρηστα, κήπος 40 τ. μ., 
στο κέντρο της πόλης (απέναντι από 
ΚΕΠ), μπροστά σε πεζόδρομο, κουζίνα 
αερίου, απορροφητήρας, ενεργειακό 
τζάκι με αεραγωγούς, πλυντήριο 
ρούχων, πλυντήριο πιάτων SIEMENS, 
συναγερμό, κλιματιστικό MITSUBISHI 
σε κάθε στάθμη, νυχτερινό ρεύμα, 
δορυφορική κεραία, ηχοσύστημα, tv 
32 « και 42 ‘’, τραπεζαρία, καρέκλες, 
διαθέσιμη από 01/07/2018, τιμή 320€ 

ΑΡΑΧΟΒΑ ΖΕΜΕΝΟΣ, μονοκατοικία 
90 τ.μ., υπερυψωμένη ισόγεια, 2 υ/δ, 
μπάνιο, πέτρινη, επιπλωμένη, σε οικό-
πεδο 4.500 τ.μ., Καθιστικό με κουζίνα 
και τζάκι, σαλόνι μεγάλο, αυτόνομη 
θέρμανση, τζάκι, θέα βουνό, ελεύθε-
ρη, ανακαινισμένη, Διαθέτει WiFi. Γύρω 
γύρω με δέντρα, έχει πηγάδι και πέρ-
γκολα, 2 κούνιες για παιδιά, περιφραγ-
μένο. Έχει χαγιάτι για να κάθεστε και 
να απολαμβάνετε τη φύση πίνοντας το 
καφεδάκι σας. Πολύ κοντά σε δρόμο 
για πεζοπορία μέσα στη φύση. Πάρα 
πολύ κοντά με την ταβέρνα Άγγελος 
House. Πολύ κοντά με την Αράχωβα 
(ούτε 10 λεπτά με το αυτοκίνητο)., τιμή 
500€, συζητήσιμη,09:00-21:00 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 260,65 τμ με 
παλιά οικία 81,74 τμ στην περιοχή του 
Αγίου Παντελεήμονα στον συνοικισμό 
Λιβαδειάς στην οδό 25ης Μαρτίου 
& Κασιμίδου, γωνιακό, επίπεδο, 
άρτιο, οικοδομήσιμο. Τιμή 80.000€. 
Πληροφορίες: 6972728612.

ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΑΡΤΙΟ & 
ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΟ που βρίσκεται στη 
ΔΑΥΛΕΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, εντός σχεδίου 
πόλεως 307 τ.μ. Μπορείς να οικοδομή-
σεις με κάλυψη 50-60%, με συντελε-
στή δόμησης 1-1,2, ύψος 7,5 μέτρα, 
δύο ορόφους και ζώνη Α’. Με δένδρα, 
4 όψεων, περίφραξη, απεριόριστη 
θέα βουνό - δάσος, ελεύθερο, μεσίτες 
δεκτοί. Η Δαύλεια έχει υψόμετρο 
340 μέτρων και βρίσκεται ανατολικά 
του Παρνασσού. Αποστάσεις : 158 
χιλιόμετρα από την Αθήνα. 28’ περίπου 
από την πλησιέστερη ακτή Άσπρων 
Σπιτιών, 24’ από την Αράχοβα, 55’ 
από το χιονοδρομικό κέντρο του 
Παρνασσού, 35’ από τους Δελφούς και 
29’ από την ιερά μονή Οσίου Λουκά. 
Μαζί με το οικόπεδο δίδονται και 
πέντε αγροτεμάχια 9,5 στρεμμάτων με 
110 ελιές, 8 αμυγδαλιές και 6 καρυδιές. 
Τηλέφωνο 6977016159.

ΕΡΓΑΣΙΑ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ αυτοκινήτων, με 
εμπειρία, γνώσεις και στα ελαστικά, 
με όρεξη για δουλειά, ζητείται για 
μόνιμη εργασία, σε γενικό συνερ-
γείο - βουλκανιζατέρ - οδική βοήθεια 
στην Κάρυστο Ευβοίας, αποστολή 
βιογραφικών e-mail: akekis@otenet.
gr, αμοιβή 1.000€, συζητήσιμη, 08:00 - 
21:00 , email: akekis@otenet.gr

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ μηχανών ζητούνται από 
εταιρεία εύκαμπτης συσκευασίας  

Καθήκοντα Θέσης: 
-Παραμετροποίηση & αποτελεσματική 
λειτουργία των μηχανών παραγωγής  
- Προληπτική συντήρηση του εξοπλισμού 

Προσόντα: 
 -Βασικές γνώσεις Η/Υ & Αγγλικών  
-Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώ-
σεις  
-Ικανότητα επικοινωνίας & συνεργασίας  
-Εμπειρία στο χώρο της εύκαμπτης συ-
σκευασίας & Τίτλος Τεχνικής Κατάρτισης 
θα συνεκτιμηθούν

Προσφέρονται: 
-Εκπαίδευση & Μόνιμη θέση εργασίας 
-Ικανοποιητικές αποδοχές ανάλογες των 
προσόντων  
-Φιλικό περιβάλλον εργασίας  
-Προοπτική εξέλιξης. 

Αποστολή βιογραφικών στο email 
cv.novapack@gmail.com

αμοιβή 760€, συζητήσιμη, , 09:00-15:00 , 
email: cv.novapack@gmail.com

Μάθετε περισσότερα: http://www.
novapack.gr  

Η ΦΑΜΑΡ Α.Β.Ε. Ελληνική Εταιρεία που 
δραστηριοποιείται στην Ευρώπη, με 
ηγετική θέση στο χώρο της παραγωγής 
φαρμάκων και καλλυντικών, ζητά να 
προσλάβει για το Κέντρο Διανομής της 
στη Θήβα:

Χειριστή Ανυψωτικού Μηχανήματος 
(ΚΛΑΡΚ) (Κωδ.: ΧΑΜΘ_2019)

Ο κάτοχος της θέσης θα αναφέρεται στον 
Προϊστάμενο της αποθήκης και θα έχει τις 
εξής αρμοδιότητες:

•Παραλαβή παλετών και τοποθέτησή 
τους στις ενδεδειγμένες από το σύστημα 
θέσεις (με χρήση σκάνερ). 
•Ανεφοδιασμό παλετών από τις θέσεις 
αποθήκευσης στις ενδεδειγμένες από το 
σύστημα θέσεις (με χρήση σκάνερ). 
•Σωστή τοποθέτηση των παλετών στα 
ράφια και αναπαλετοποίηση αυτών όταν 
απαιτείται. 
•Καθημερινός έλεγχος της καλής λειτουρ-
γίας των περονοφόρων ανυψωτικών 
μηχανημάτων βάσει του υπάρχοντος 
πλάνου συντήρησης 
•Τήρηση των κανόνων ασφαλείας και σω-
στής πρακτικής διανομής των προϊόντων.

Απαραίτητα Προσόντα:

•Απόφοιτος Λυκείου ή Μέσης Εκπαίδευ-
σης/Logistics 
•Εμπειρία 1-3 ετών σε αντίστοιχη θέση 
βιομηχανικού περιβάλλοντος 
•Απαραίτητη η άδεια χειρισμού ηλεκτρο-
κίνητου περονοφόρου οχήματος (κλαρκ) 
•Γνώση χειρισμού Η/Υ.

Αποστολή βιογραφικού στον παρακάτω 
σύνδεσμο: 

Μάθετε περισσότερα: http://famarforms.
applymycv.gr/mainsite/careers.html

ΕΤΑΙΡΕΙΑ εύρεσης Ανθρώπινου Δυναμι-
κού PVL effective development Α.Ε. ζητεί 
να πλαισιώσει για λογαριασμό πελάτη 
της, τις θέσεις Συντηρητών, Εφαρμοστών 
και Ηλεκτροσυγκολλητών σε εργοστάσιο 
στην περιοχή της Θήβας. Αποστολή βιο-
γραφικών στο email: pvlrecr@gmail.com ή 
στο Fax: 22610/25527, 08:00-16:00

ΤΕΧΝΙΤΕΣ - Επιπλοποιοί και χειριστές μη-

χανημάτων ζητούνται για μόνιμη εργασία 
από βιομηχανία επίπλων στο Σχηματάρι, 
e-mail info@lattas.gr, αμοιβή 1.000€, 
συζητήσιμη, , 08:00-17:00

Μάθετε περισσότερα: http://lattas.gr/  

ΙΤΑΙ  απόφοιτος ΤΕΙ Αισθητικής και 
Κοσμητολογίας, για χειρισμό λέιζερ 
αποτρίχωσης, σε ιατρείο στο κέντρο της 
Λαμίας.

Προϋπηρεσία προαιρετική.  
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6976368907  
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: 
ik.plastiki@gmail.com

ΠΙΤΣΑΔΟΡΟΣ  & ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΑ 
25 - 45 ετών, με εμπειρία σε ξυλόφουρνο, 
όρεξη για δουλειά, για καινούρια πιτσαρία 
στο Σχηματάρι Βοιωτίας, μόνιμη εργασία 
με ικανοποιητικές αποδοχές, ασφάλιση 
και ρεπό. 
Τηλ. επικοινωνίας 6948584451 
10:00-22:00 , email: an.charalambidou@
gmail.com

BOUTIQUE ξενοδοχείο στα Νέα Στύρα 
Ευβοίας ζητεί έμπειρο/έμπειρη υπάλλη-
λο υποδοχής, 25 - 35 ετών, με γνώσεις 
συστήματος κρατήσεων, επικοινωνιακές 
δεξιότητες, προϋπηρεσία στον τουρισμό, 
εμπειρία στις πωλήσεις, οργανωτικές 
ικανότητες, γνώσεις ξένων γλωσσών 
(άριστη γνώση), Microsoft Office και social 
media, παρέχεται διαμονή και διατροφή. 
Αποστολή βιογραφικών με φωτογραφία 
στο email: info@sunday-hotel.gr

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ στους Δελ-
φούς ζητεί άνδρα για νυχτερινή βάρδια, 
ρεσεψιόν και σερβιτόρο. Απαραίτητα 
προσόντα: καλή γνώση Αγγλικών και 
Η/Υ, προϋπηρεσία στην ειδικότητα θα 
εκτιμηθεί, συζητήσιμη , email: delphxen@
otenet.gr

ΑΝΑΖΗΤΕITΑΙ Χημικός, Μηχανολόγος, 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή Τεχνολόγος 
Τροφίμων για Υπεύθυνος Παραγωγής σε 
Τυροκομική μονάδα. Επιθυμητή προϋπη-
ρεσία. Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ τηλ.:69326030326

αγγελίες
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Mini Cooper Pepper '07, 6.500 €, 9 / 2007, 100.500 χλμ., Βενζίνη, 1.598 cc, 122 bhp, Χειροκίνητο, Κόκκινο, Κτεο εως:  10 / 2020, Ζυγό.

Mini Cooper '17, 23.900 €, 9 / 2017, 7.500 χλμ., Βενζίνη,  1.499 cc, 
136 bhp, Αυτόματο, Ασπρο (Μεταλλικό), Euro 6c, Μονό.

Renault Clio Eco2/Dci/Expression '13, 8.500 €, 12 / 2013, 160.200 
χλμ., Πετρέλαιο, 1.461 cc, 75 bhp, Χειροκίνητο, Ασπρο, Euro 5, 
Ζυγό.

Renault Clio Eco2/Dci/Expression '13, 8.500 €, 12 / 2013, 160.200 
χλμ., Πετρέλαιο, 1.461 cc, 75 bhp, Χειροκίνητο, Ασπρο, Euro 5, 
Ζυγό.

Renault Megane Privelege/Full Extra '11, 8.900 €, 12 / 2011, 
138.400 χλμ., Πετρέλαιο,  1.461 cc,  110 bhp, Χειροκίνητο, Γκρι 
(Μεταλλικό), Euro 5, Τέλη κυκλοφορίας: 102,90 €, 

Nissan Primera TECHNA '03,  3.500 € question 11 / 2003, 
36.000 χλμ., Βενζίνη, 1.597 cc, Ίπποι: 115 bhp, Χειροκίνητο, 
Μπλέ (Μεταλλικό). Σε πολύ καλή κατάσταση! Σχεδόν καινούργια 
ελαστικά.

Nissan Pulsar Energy/DCi '18, 13.900 € , 10 / 2018, 12.000 χλμ., 
Πετρέλαιο, 1.461 cc, 110 bhp, Χειροκίνητο, Ασπρο, 3,6 (Μικτό), 
Ζυγό.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

Αφοί Γεωργόπουλοι 
α.ε.β.ε

Διεύθυνση: 2ο km 
Λιβαδειάς-Λαμίας 

Πόλη: ΛΙΒΑΔΕΙΑ Ν. 
ΒΟΙΩΤΙΑΣ 32100

Τηλ.: 2261025522, 
2261027754

Κινητό: 6973346400

Τώρα βγείτε 
κερδισμένοι με τις 

καλύτερες τιμές 
σε όλα τα νέα 

μοντέλα BMW, MINI, 
NISSAN, RENAULT 
και DACIA, καθώς 

και μεταχειρισμένα 
οχήματα από 
την επίσημη 

αντιπροσωπεία μας 
Νομού Βοιωτίας

αγγελίες



30 Σάββατο 7 Δεκεμβρίου 2019ΣΤΕΡΕΑ ΝΕΑ

Τον ναό του Μάρτυρα Λεωνίδη στο Κλαυσί, το σημαντικότερο 
υλικό τεκμήριο και μοναδικό ανασκαμμένο μνημείο της 
παλαιοχριστιανικής περιόδου στην Ευρυτανία, θέλησε να 
προβάλλει η 24η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων στο πλαίσιο 
του εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων 2014, που είχε 
θέμα «Οι συλλογές των μουσείων μας ενώνουν».

Μετά από πρόσκληση της Εφορείας στη Διεύθυνση 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας, πραγματοποιήθηκε 
για πρώτη φορά εκπαιδευτική ξενάγηση σε μαθητές του 1ου 
Δημοτικού Σχολείου Καρπενησίου από την αρχαιολόγο της 
Εφορείας Αθανασία Τσόκα. Οι μαθητές παρέλαβαν εποπτικό 
υλικό και ξεναγήθηκαν στο εσωτερικό του ναού γνωρίζοντας τα 
αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά του και την ιστορία του.

Ο ναός του Μάρτυρα Λεωνίδη ανήκει στον τύπο της τρίκλιτης 
ξυλόστεγης βασιλικής εξωτερικών διαστάσεων 28×18,50 μ., 
με εγκάρσιο κλίτος στα ανατολικά που καταλήγει σε κόγχες και 
νάρθηκα στα δυτικά, χωρίς προσκτίσματα. Από την ανωδομή του 
κτιρίου διατηρήθηκαν σε μικρό ύψος οι περιμετρικοί τοίχοι και η 
βάση του συνθρόνου στην κόγχη του ιερού.

Όλοι οι χώροι, πλην της κόγχης του ιερού, καλύπτονταν από 
ψηφιδωτό δάπεδο το οποίο διασώζεται κατά το μεγαλύτερο μέρος 
του, με φυτική και γεωμετρική διακόσμηση και σκηνές από το 
ζωικό βασίλειο (παραστάσεις με ζώα, πτηνά και ψάρια). Ιδιαίτερη 
σημασία μεταξύ των ψηφιδωτών έχουν οι αφιερωτικές επιγραφές, 
οκτώ τον αριθμό, στις οποίες αναφέρονται μέλη της τοπικής 
εκκλησιαστικής κοινότητας, η αφιέρωση του ναού στον Μάρτυρα 
Λεωνίδη και η χρονολογία κατασκευής των ψηφιδωτών, η οποία 
θα πρέπει να τοποθετηθεί στο β’ τέταρτο του 6ου αι. μ.Χ. Το κτήριο 
καταστράφηκε πιθανότατα από σεισμό, ίσως του 551 μ.Χ., τον 
οποίο ακολούθησε πυρκαγιά. Ο Άγιος Λεωνίδης είχε εκτεταμένη 

Άγιος Λεωνίδης:  
Ένα ιδιαίτερο παλαιοχριστιανικό 
μνημείο της Ευρυτανίας

λατρεία κατά τον 5ο-6ο αι. στην Κόρινθο, την Αθήνα (Βασιλική 
Ιλισσού) και ενδεχομένως τη Θεσσαλία. Μετά τις καταστροφές του 
6ου αι. το όνομα και η λατρεία του νεανία αγίου δεν εμφανίζονται 
ξανά.

H βασιλική εντοπίστηκε το 1956 μετά από έντονες βροχοπτώσεις. 
Η πλήρης αποκάλυψή της πραγματοποιήθηκε σε δύο ανασκαφικές 
περιόδους (1958 και 1959) με δαπάνες της Αρχαιολογικής Εταιρείας. 
Το 1966 έγινε απόσπαση, συντήρηση και επανατοποθέτηση των 
ψηφιδωτών. Ακολούθησε η συμπλήρωση της τοιχοδομίας και 
η τοποθέτηση ξύλινης στέγης, η οποία ανακαλεί τη μορφή της 
στέγης των ναών αυτού του τύπου. Οι εργασίες συντήρησης του 
δαπέδου επαναλήφθηκαν τα έτη 1975 και 1990. Περιμετρικά 
της Παλαιοχριστιανικής Βασιλικής έχει θεσμοθετηθεί Ζώνη Α 
προστασίας του αρχαιολογικού χώρου. Το 2013 τοποθετήθηκαν 
οδικές και ενημερωτικές πινακίδες και ελήφθησαν άμεσα μέτρα 
συντήρησης του κτιρίου και των ψηφιδωτών.

H βασιλική  
εντοπίστηκε το 1956

προτάσεις
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Στην κατάμεστη αίθουσα του Ορχομενού «Πέτρινα» το 
απόγευμα της Κυριακής 24 Νοεμβρίου η αρχαιολόγος Δρ. 
Ελενα Κουντούρη  αρχαιολόγος, προϊσταμένη Διεύθυνσης 

Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, ανακοίνωσε τα 
ευρήματα της μέχρι τώρα ανασκαφικής της ερευνάς στην περιοχή 
της Ακρόπολης του Γλά.

«Ο Ορχομενός αλλάζει κοιτάζει την ιστορία του» έτσι ξεκίνησε 
η Δήμαρχος Ορχομενού την ομιλία της για να προλογίσει την 
Δρ.Κουντουρη . «Ο Ορχομενός αλλάζει, αρχίζει να κοιτάει την 
ιστορία του, τα δεδομένα του, να ενημερώνεται και αρχίζει να τα 
χρησιμοποιεί, για να κοιτάξει μέσα από αυτά το μέλλον. Είχατε πάρει 
χαμπάρι λοιπόν, ότι στο Γλά γινόταν μια τόσο σημαντική δουλειά; 
Πόσος κόσμος αλήθεια ήξερε που ήταν ο Γλά, πόσος κόσμος ήξερε 
την ιστορία του; Σας πληροφορώ ότι είναι πάρα πολλοί λίγοι, σας 
πληροφορώ ότι και στο Κάστρο υπάρχουν άνθρωποι που δεν το 
γνωρίζουν, σίγουρα στον Ορχομενό αρκετοί. Και όμως είναι ένα 
πολύ σημαντικό κομμάτι της ιστορίας του τόπου μας, η κυρία 
Κουντούρη έχει ασχοληθεί διεξοδικά και συνεχίζει. Θα σας πει και 
η ίδια τα σημαντικά ευρήματα υπάρχουν στον Γλά, το πρόγραμμα 
που υπάρχει και τι προοπτικές έχει. Εμείς σαν Δήμος Ορχομενού 
σκεφτόμαστε πως θα συνδέσουμε όλα αυτά τα για να φτιάξουμε 
ένα Δήμο που προχωρά μπροστά, κοιτώντας και αναδεικνύοντας 
την ιστορία του».

Στα τέλη του 13ου π.χ.αιώνα ο Γλάς είναι η μεγαλύτερη 
Μυκηναϊκή ακρόπολη που γνωρίζουμε. Είναι επταπλάσια από 
αυτή των Μυκηνών, δεκαπλάσια από αυτή της Τίρυνθας και την 
Ακρόπολη της Αθήνας. Μέχρι πρόσφατα όμως θεωρούσαν ότι 
μόνο το 30% της έκτασης των 200 στρεμμάτων καταλαμβάνεται 
από δομικά κατάλοιπα. Αυτό το γεγονός άλλα και με τις άλλες 
πυκνοκατοικημένες ακροπόλεις δημιουργούσε πάρα πολλούς 
προβληματισμούς, για το ιδιόρρυθμο σχεδιασμό του, για τις 
αρχιτεκτονικές του ιδιαιτερότητες, κυρίως όμως για τον χαρακτήρα 
και το ρόλο που διαδραμάτιζε στο περιβάλλον της Βόρειας Βοιωτίας 
και την σχέση που είχε ο Γλάς με τον Ορχομενό και τη Θήβα.

«Οι ανασκαφές του τελευταίου έτους μας παρουσίασαν 

Ο χάλκινος πέλεκυς  
που βρέθηκε στην Ακρόπολη του Γλά

καινούργια στοιχεία ανάμεσα σε αυτά τον σημαντικό χάλκινο 
πέλεκυ που βρέθηκε μέσα σε ένα τοιχίο. Δεν έχει διευκρινιστεί 
ακόμη αν αποτελούσε απόκρυψη ή τελετουργικό θεμελίωσης 
κτηρίου. Ενώ επίσης σημαντικό είναι και τα φύλλα μολύβδου που 
ανακαλύφθηκαν.

Τα χάλκινα αντικείμενα είναι σπάνια, γιατί ο χαλκός είναι πολύτιμο 
υλικό. Πολλές φορές τα κρύβουν και τα ξαναχρησιμοποιούν, έχουν 
βρεθεί θησαυροί (σ.σ. σύνολα πολύτιμων αντικειμένων) από χάλκινα 
αυτής της περιόδου στη μυκηναϊκή Ελλάδα. Στον Γλα δεν έχουμε 
άλλο τέτοιο εύρημα ούτε και γενικώς στην περιοχή, παρά μόνο από 
τον Ορχομενό, έναν θησαυρό ελαφρώς μεταγενέστερο», εξηγεί η 
κ. Κουντούρη, συμπληρώνοντας ότι ο διπλός χάλκινος πέλεκυς του 
Γλα βρέθηκε μαζί με άλλα αντικείμενα, όπως ένα μολύβδινο σκεύος 
και λίθινα εργαλεία. «Ο πέλεκυς έχει πολύ λίγη χρήση, προφανώς 
γιατί μετά εγκατέλειψαν τον οικισμό. Ίσως τον έκρυψαν κοντά στο 
δάπεδο, ώστε όταν επιστρέψουν να μπορέσουν να τον βρουν, αλλά 
αυτό δεν έγινε κι έτσι έφτασε σε εμάς».

Τα μελλοντικά έργα σε όσα ήδη έχουν ανασκαφεί, σύμφωνα με 
την κυρία Κουντούρη είναι:

«Εργασίες αναστηλωτικές και στερεωτικές της Ακροπόλεως του 
Γλά και πριν από αυτό μια σειρά από μελέτες.

Σε αυτό έχουμε και την υποστήριξη του Υπουργείου και είμαστε 
σε πολύ καλή συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας 
και την υποστήριξη της Περιφέρειας. Έχουν δρομολογηθεί μια 
σειρά από μελέτες για τις Πύλες. Θα ξεκινήσουμε φέτος από την πιο 
εύκολη πύλη, η πιο προσιτή στην κλίμακα των τεσσάρων πυλών, που  
είναι η Βόρεια πύλη γιατί είναι και η πιο χαμηλή και προσεγγίσιμη 
για να στηθεί εκεί ένα εργοτάξιο. Φέτος λοιπόν κάνουμε μια μελέτη 
αρχιτεκτονική στατική για τη βόρεια πύλη και παράλληλα η εφορία 
αρχαιοτήτων Βοιωτίας θα κάνει τώρα προς το τέλος του 2019 και 
στις αρχές του 2020 κάποιες μελέτες για τα κτήρια του κεντρικού 
περιβόλου.

Στο  Υπουργείου Πολιτισμού, θα γίνου μελέτες για την Νότια 

Πύλη έτσι ώστε να ενταχθεί στο επόμενο ΕΣΠΑ. Υπάρχει σχεδιασμός 
,απλώς είναι μεγάλο το μέγεθος του έργου που πρέπει να υλοποιηθεί 
σε θέματα στερεώσεων. Δεν είναι όμως τίποτα δύσκολο ούτε 
αδύνατον. Αν δείτε την Τίρυνθα πριν από 15 χρόνια και σήμερα, 
παρουσιάζει εντελώς άλλη εικόνα. Υπάρχει εμπειρία από τους 
συνεργάτες μου την Σοφία Σπυροπούλου και τον κ. Λινή, πολιτικό 
μηχανικό. Η ομάδα μας δεν είναι μόνο μια ομάδα ανασκαφική, αλλά 
μια ομάδα με εμπειρία που μπορεί να κάνει τέτοιου είδους έργα.

Ο δικός μου στόχος και των συνεργατών μου δεν είναι μόνο να 
ανασκάψουμε μία θέση, αλλά να της αποδώσουμε και την πρέπουσα 
αξιοποίηση και αποκατάσταση. Ο Γλάς με τον Ορχομενό έχουν μια 
πολύ στενή σχέση και θα μπορούσε να υπάρξει μια διασύνδεση».

Η χρηματοδότηση των έργων από την Π.Ε. Βοιωτίας άγγιξε τις 
100.000€ και  60.000 € δόθηκαν για τις μελέτες.

Οι συστηματικές ανασκαφές στην Ακρόπολη του Γλα γίνονται στο 
πλαίσιο πενταετούς διεπιστημονικού αρχαιολογικού προγράμματος 
(2018-2022), το οποίο διενεργείται από την εν Αθήναις Αρχαιολογική 
Εταιρεία, υπό τη διεύθυνση της Δρ. Έλενας Κουντούρη, με τη στενή 
συνεργασία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Βοιωτίας και την υποστήριξη 
του Δήμου Ορχομενού και της Ενορίας Παναγίας Σκριπούς.

Στο ανασκαφικό πρόγραμμα συμμετείχαν 22 φοιτητές και 
πτυχιούχοι των Τμημάτων Ιστορίας και Αρχαιολογίας των 
Πανεπιστημίων Ιωαννίνων και Aθηνών και της Σχολής Αρχιτεκτόνων 
Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου.

πολιτισμός




