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

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

ηχογραφήσεως ή άλλο,
χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

ειδήσεις

Τις αναγκαίες ενέργειες για ολοκλήρωση του έργου 
«Αποκατάσταση, ανάδειξη, ανάπτυξη και λειτουργική 
επανένταξη της Δημοτικής Αγοράς της Χαλκίδας καθώς 

και των επιφανειών της γειτνιάζουσας πλατείας Αγοράς», 
προχώρησε αμέσως από την ανάληψη καθηκόντων τον 
π. Σεπτέμβριο η νέα Δημοτική Αρχή. Μετά την έγκριση 
της οριστικής μελέτης του από την Δ/νση Προστασίας και 
Αναστήλωσης Νεωτέρων και Σύγχρονων Μνημείων του 
ΥΠΠΟΑ: 

- Ανατέθηκε στις 13/5/19 σε εξωτερικό συνεργάτη, για 
την τεχνική και χρηματοοικονομική υποστήριξη για την 
ωρίμανση και ανάθεση του έργου, η σύνταξη των τευχών 
δημοπράτησης. Στην παρούσα φάση τα τεύχη δημοπράτησης 
βρίσκονται στο στάδιο των διορθώσεων, σύμφωνα με τις 
υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χαλκιδέων, 
τα οποία στη συνέχεια θα παραδοθούν ολοκληρωμένα από 
τον ανάδοχο.

- Στις 20/6/2019 κατατέθηκε η αίτηση προέγκρισης 
της οικοδομικής άδειας. Για την έκδοση της οικοδομικής 
άδειας, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η Απόφαση Έγκρισης 
των Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), ωστόσο η σχετική 
απαιτούμενη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων(ΜΠΕ) 
δεν είχε συνταχθεί. 

-  Με την ανάληψη των καθηκόντων, το Σεπτέμβριο του 
2019, η νέα Δημοτική Αρχή προχώρησε στη σύνταξη της 
ΜΠΕ του έργου κι ο φάκελος υποβλήθηκε στην οριστική 
του μορφή στις 12/12/2019 στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος 
& Χωρικού Σχεδιασμού Στερεάς Ελλάδας (ΠΕΧΩ). Για την 
έκδοση ΑΕΠΟ από την ΠΕΧΩ, ύστερα από την οποία θα 
είναι δυνατή η έκδοση της οικοδομικής άδειας, για έργα 
υποκατηγορίας Α2, μετά τον έλεγχο πληρότητάς της, 

Η Δημοτική Αγορά  
της Χαλκίδας λίγο πριν  
την αποκατάστασή της

απαιτούνται κατά χρονική σειρά οι εξής διαδικασίες:
Αποστολή του φακέλου της ΜΠΕ προς τις υπηρεσίες και 

τους φορείς της Διοίκησης
Δημοσιοποίηση της ΜΠΕ για την έναρξη της διαδικασίας 

διαβούλευσης (προθεσμία 35 εργάσιμων ημερών)
Συλλογή γνωμοδοτήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες 

και τους φορείς της Διοίκησης και απόψεων του κοινού κι 
άλλων φορέων

Αξιολόγηση και στάθμιση γνωμοδοτήσεων κι απόψεων
Σύνταξη ΑΕΠΟ
Η Δημοτική αρχή, από την πρώτη ημέρα ανάληψης των 

καθηκόντων της, έθεσε ως προτεραιότητα την κατασκευή 
του έργου της Δημοτικής Αγοράς Χαλκίδας. Έχει ήδη 
προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, προκειμένου 
το έργο να δημοπρατηθεί το συντομότερο δυνατό, με 
στόχο η δημοπράτηση να γίνει στο πρώτο 6μηνο του 2020. 
Παράλληλα, ήδη πραγματοποιούνται εργασίες τοποθέτησης 
συμπαγούς περίφραξης με μεταλλικά πετάσματα στις 
υφιστάμενες κτιριακές εγκαταστάσεις, προκειμένου αφενός 
να επιτευχθεί η προστασία του μνημείου κι αφετέρου να 
αποτραπεί η είσοδος εντός του χώρου, ώστε να διασφαλιστεί 
η σωματική ακεραιότητα των ατόμων που εισέρχονται σε 
αυτόν. 

Επιτέλους η σίγουρη υλοποίηση του έργου θ’ 
αποκαταστήσει μια άθλια εικόνα στην καρδιά της πόλης, 
που οι κάτοικοι της αποφεύγουν να ρίχνουν τα μάτια τους, 
μιας και τους πληγώνει. Οι παλινωδίες των τελευταίων 
δεκαετιών όσων ασχολήθηκαν με την αποκατάστασή της, 
θ’ αποτελέσουν σύντομα μια μακρινή ανάμνηση και το σημείο 
θα ξαναβρεί την θέση που του αξίζει. 

Έντονο κοινωνικό πρόβλημα αποτελεί η εναπόθεση, 
πολλές φορές επικίνδυνων για την δημόσια υγεία, 
απορριμμάτων σε παράνομες χωματερές.

Το θέμα είναι σοβαρό, αλλά όπως πάντα σε μεγάλο βαθμό 
οι αντιδράσεις που σημειώνονται είναι και υποκριτικές. Ο 
λόγος γιατί κι εμείς οι ίδιοι έχουμε βρεθεί στη θέση εναπόθεσής 
τους σε απομακρυσμένα σημεία ή σε δασικές εκτάσεις. 
Να μην μιλήσουμε για εταιρείες διαχείρισης βιομηχανικών 
αποβλήτων, που διοχετεύουν με το «αζημίωτο» σε δημόσιους 
ΧΥΤΑ και ΧΑΔΑ ή τα μπαζώνουν ανεξέλεγκτα σε αφύλακτες 
εκτάσεις.

Όλα αυτά συμβαίνουν γιατί οι αρχές που οφείλουν να 
ελέγχουν την διακίνησή τους, δεν πραγματοποιούν τους 
οφειλόμενους ελέγχους. Κι ο έλεγχος είναι απλός, αρκεί να 
ρίχνουν μια ματιά στα παραστατικά διακίνησης. Τόσο τα 
υλικά οικοδομών, όσο και τα βιομηχανικά απόβλητα, πρέπει 
να οδηγούνται σε συγκεκριμένους χώρους επεξεργασίας. 
Από εκεί το επεξεργασμένο υλικό πρέπει να είναι εμφανές, 
οπότε η σωστή ή όχι διαχείρισή τους δεν μπορεί να κρυφτεί.

Οφείλουμε λοιπόν όλοι μαζί να απαιτήσουμε τον 
συστηματικό έλεγχο στην διακίνηση και επεξεργασία κάθε 
είδους απορριμμάτων και αποβλήτων. Η αυξανόμενη 

παραγωγική διαδικασία, έχει ως αποτέλεσμα την δημιουργία 
μεγαλύτερου όγκου αποβλήτων, για τα οποία χρειάζεται να 
γίνει η σωστή διαχείρισή τους.

Το φαινόμενο της ανεξέλεγκτης εναπόθεσής τους σε 
παράνομους χώρους, δεν επιφέρει μόνο την μόλυνση 
του περιβάλλοντος, αλλά εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους 
για την δημόσια υγεία. Βασική προϋπόθεση εξάλειψης 
του φαινομένου, η ευαισθητοποίηση των πολιτών με 
ενημέρωση για τους κινδύνους, που πρέπει να ξεκινήσει από 
τις μικρότερες ηλικίες, ώστε να εμπεδωθεί στη συνείδηση 
όλων. Και κυρίως πρέπει η Πολιτεία να επιβάλλει κανόνες 
στις ρυπογόνες επιχειρήσεις. Μπορεί το κόστος γι’ αυτές ν’ 
αυξηθεί, αλλά η προστασία της δημόσιας υγείας υπερβαίνει 
αυτό. Δεν θέλουμε το κλείσιμό τους – άλλωστε είμαστε 
θιασώτες της ιδιωτικής πρωτοβουλίας – αλλά παράλληλα 
απαιτούμε υγιείς κανόνες λειτουργίας σε όλα και για όλους.

Ας αφήσουν λοιπόν τα «κορκοδείλια» δάκρυα, που 
ρίχνουν κάποιοι, όταν διαπιστώνουν την αυθαιρεσία και να 
κοιτάξουν να επιβάλλουν το νόμο προς όλους και ια όλα. Κι 
ας μην ξεχνάμε «η φύση εκδικείται».

 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑΣ

ΑΡΘΡΟ 
Διαχείριση απορριμμάτων



3ΣΤΕΡΕΑ ΝΕΑΣάββατο 11 Ιανουαρίου 2020

επικαιρότητα

Άμεση ήταν η παρέμβαση του Δημάρχου Θήβας σχετικά με το θέμα της 
παράνομης εναπόθεσης απορριμμάτων, σε ιδιωτική έκταση στη θέση 
«ΒΑΓΙΕΝΙΑ» στην περιοχή της λίμνης Υλίκης, προχωρώντας σε όλες τις 

απαιτούμενες ενέργειες ενημερώνοντας εγγράφως τις αρμόδιες αρχές και τους 
εμπλεκόμενους φορείς. 
Όπως έγινε γνωστό η ανταπόκριση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ήταν άμεση 
και αρμόδιο κλιμάκιο προέβη σε αυτοψία και αναμένεται η σχετική έκθεση, τα 
αποτελέσματα της οποίας θα καθορίσουν και τις περαιτέρω ενέργειες, που αφορούν 

Παράνομη χωματερή  
στην Υλίκη

Όπως έχει κυκλοφορήσει στην πρωτεύουσα της 
Φθιώτιδας,  πρέπει να θεωρείται βέβαιη η δημιουργία 
κέντρου φιλοξενίας κλειστού τύπου στην περιοχή της 

Μαυρομαντήλας, η δυναμικότητά του οποίου θα ανέρχεται 
σε 2.000 πρόσφυγες και θα έχει μέσα στη δομή σχολείο και 
υγειονομική περίθαλψη, αντικαθιστώντας και το HotSpot των 
Θερμοπυλών.

Όλα αυτά ίσως να είναι η λύση μετά την αναστολή επ’ 
αόριστον της δημιουργίας κέντρου φιλοξενίας προσφύγων 
στη θέση του Καραβόμυλου.

Εάν τελικά η πληροφορία αυτή προτιμηθεί, αναμένεται να 
δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα στην κοινωνία.

Οι πρώτες αντιδράσεις έρχονται από την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση, τον Δήμαρχο Λαμιέων κ. Θύμιο Καραϊσκο 
και τον πρώην Δήμαρχο Λαμιέων κ. Νίκο Σταυρογιάννη, τον 
Βουλευτή Φθιώτιδας ΣΥ.ΡΙΖ.Α κ. Γίαννη Σαρακιώτη, αλλά και 
πλήθος κόσμου της περιοχής διαμαρτύρεται στο άκουσμα της 
ανακοίνωσης αυτής.

Πιο συγκεκριμένα, ο Δήμαρχος Λαμιέων, μετά το τέλος 
της Κυβερνητικής ενημέρωσης για το θέμα φιλοξενίας 
πολιτών τρίτων χωρών έκανε κάποιες δηλώσεις κατηγορεί 
για παρουσίαση δήθεν προειλημμένων αποφάσεων και 
άσκηση έντονων πιέσεων, τονίζοντας πως τίποτα δεν πρέπει 
να θεωρείται δεδομένο και ζητά διάλογο από μηδενική βάση. 
Επιπλέον, ενημερώνει πως ο Δήμος της Λαμίας, μέχρι σήμερα, 
έγγραφα και προφορικά, τηλεφωνικά και με επιστολές, έχει 
ζητήσει συγκεκριμένα πράγματα. Όλα έχουν δοθεί στη 
δημοσιότητα και για όλα έχει ενημερωθεί το Δημοτικό Συμβούλιο 

Έντονες αντιδράσεις για τη δημιουργία Κέντρου Φιλοξενίας 
Προσφύγων στην περιοχή Μαυρομαντήλα 

και εσχάτως, οι αρχηγοί των παρατάξεων. Τελειώνοντας, 
ο Δήμαρχος Λαμιέων επανέλαβε στους συναρμόδιους 
εκπροσώπους της Κυβέρνησης, ότι πρέπει όλοι μας, να 
σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων, χωρίς δογματισμούς, 
χωρίς αποκλεισμούς, χωρίς προειλημμένες αποφάσεις και με 
περίσσεια ευθύνης, απέναντι στην αντιμετώπιση ενός τόσο 
κρίσιμου εθνικού θέματος.

Πρόχειρη, χωρίς σχεδιασμό, χαρακτηρίζει την πρόταση για 
δημιουργία κέντρου υποδοχής προσφύγων στη Μαυρομαντήλα 
ο πρώην Δήμαρχος Λαμιέων κ. Νίκος Σταυρογιάννης και ζητεί 
ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες που του αναλογούν… Στις 
δηλώσεις του ανέφερε πως ένα σύνθετο, δύσκολο πρόβλημα 
όπως αυτό της μετανάστευσης και των προσφυγικών ροών 
που απασχολεί όλη την Ευρώπη και όχι μόνο, γίνεται ακόμη 
πιο δυσεπίλυτο όταν πέραν της εργαλειοποίησης του από την 
Τουρκία, η πατρίδα μας έχει να αντιμετωπίσει, την έλλειψη 
συγκροτημένου και αποτελεσματικού σχεδίου από την πλευρά 

της κυβέρνησης αλλά, και την απουσία εθνικής στρατηγικής 
για ένα ζήτημα μείζονος σημασίας για την κοινωνία αλλά και 
την ίδια την πολιτεία. Μίλησε δε για προχειρότητα, έλλειψη 
ύπαρξης σχεδιασμού, και χωρίς προβλέψεις για το μέλλον, 
της κυβέρνησης, η οποία φορτώνει τις τοπικές κοινωνίες με 
επιπλέον μεγάλα προβλήματα αρνούμενη να ακούσει τις δικές 
τους θέσεις και προτάσεις.

Από την άλλη, «Στο ίδιο έργο θεατές» λέει ο Βουλευτής 
Φθιώτιδας του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. κ. Γιάννης Σαρακιώτης και  με αφορμή 
τις εξελίξεις γύρω από τη δημιουργία Κέντρου Φιλοξενίας 
Προσφύγων και Μεταναστών στη Μαυρομαντήλα και το 
γεγονός ότι ο ίδιος δεν προσκλήθηκε σε μια τόσο σημαντική 
σύσκεψη που αφορά ολόκληρη την κοινωνία του νομού που 
εκπροσωπεί, καταγγέλλει αντιδημοκρατικές διαδικασίες και 
κάνει λόγο για αποφάσεις πίσω από κλειστές πόρτες χωρίς 
διαβούλευση και με τρόπο που καταδεικνύει απαξίωση των 
αιρετών εκπροσώπων.

Τέλος, έντονες είναι και οι αντιδράσεις μεγάλου αριθμού 
πολιτών και συγκεκριμένα κατοίκων της περιοχής στο 
ενδεχόμενο να μεταφερθούν πρόσφυγες δίπλα στο χωριό, 
δηλώνοντας πως δεν θα δεχτούν 2.000 πρόσφυγες δίπλα σε 
ένα χωριό 320 κατοίκων.

την επιβολή προστίμων στους δράστες και την παραπομπή τους στο αρμόδιο 
Δικαστήριο για την επιβολή των προβλεπόμενων ποινικών κυρώσεων, καθώς 
επίσης και για την απομάκρυνση των αποβλήτων και την εξυγίανση του χώρου.
Δηλώσεις Φανής Παπαθωμά
Από την πλευρά της Π.Ε. Βοιωτίας, έγινε γνωστό ότι είναι σε γνώση του θέματος 
από την πρώτη στιγμή που έγινε η καταγγελία. Οι υπηρεσίες ανταποκρίθηκαν άμεσα 
και διενέργησαν αυτοψία, η οποία διαπίστωσε την ύπαρξη ποσοτήτων στερεών 
αποβλήτων. Ακολουθούνται ήδη οι νόμιμες διαδικασίες.
«Σε απόλυτη συνεργασία με τον Θεματικό Αντιπεριφερειάρχη  Αγροτικής Ανάπτυξης, 
Κτηνιατρικής και Περιβάλλοντος κ. Βουρδάνο Δημήτρη και σε συντονισμό με όλες τις 
αρμόδιες  υπηρεσίες, έχουμε προβεί και συνεχίζουμε τις απαιτούμενες ενέργειες που 
προβλέπονται από την Περιβαλλοντική Νομοθεσία», τόνισε η Αντιπεριφερειάρχης 
της Π. Ε.  Βοιωτίας , Φανή  Παπαθωμά.
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Οι πρόσφατες κακοκαιρίες που έπληξαν 
την Βοιωτία, αντιμετωπίστηκαν από 
την Πολιτική Προστασία, υπό την 

καθοδήγηση με την αντιπεριφερειάρχη, Φανή 
Παπαθωμά, με επιτυχία. Ο προϊστάμενος της 
υπηρεσίας Μάριος Κακοσαίος, μίλησε στην 
εφημερίδα μας, για τα όσα αντιμετωπίζει, μαζί 
με τον συνεργάτη του, Αλέξανδρο Μεταξά, 
κάτω από αντίξοες καταστάσεις. 

Σε ένα πόστο διαχείρισης κρίσεων, επί το 
πλείστον, στην Βοιωτίας, ποιο είναι το moto 
σας;

ΠΡΩΤΑ Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΖΩΗ. 
Ποιο είναι το προσόν που θα πρέπει να 

έχει κάποιος που διαχειρίζεται μια τέτοια θέση;
Στην ερώτηση αυτή θα απαντήσω κάπως 

διαφορετικά και θα ξεκινήσω από την απόλυτη 
εμπιστοσύνη που μου έδειξε και μου δείχνει 
η Αντιπεριφερειάρχης μου κ. Παπαθωμά 
αναθέτοντάς μου εδώ και πέντε χρόνια την 
καυτή πατάτα της Π. Προστασίας. Αυτό θα 
έλεγα είναι ένα από τα προσόντα γιατί όπως 
και να χει, κάνοντας καλά την δουλειά μου 
η Π.Ε. Βοιωτίας και γενικά η Π.ΣΤ. Ελλάδας 
αναδεικνύονται χωρίς αυτό να σημαίνει ότι 
πάντα όλα θα είναι καλά λόγω αστάθμητων 
παραγόντων, εξάλλου όποιος εργάζεται 
συνειδητά θα κάνει και λάθη. 

Ένα άλλο προσόν είναι οι σχέσεις με τους 
συνεργάτες μου-υπηρεσιακούς και ιδιώτες-και 
εδώ θα κάνω ένα μικρό σχόλιο όσο αφορά 
τους ιδιώτες χειριστές μηχ/των. Αυτοί οι 
άνθρωποι πέρα από την τεράστια εμπειρία 
τους σε όλα τα άσχημα καιρικά φαινόμενα, 
παίρνουν θα έλεγα το παιχνίδι πάνω τους 
κάνοντας πράγματα πέρα από την λογική 
και μη σας φανεί καθόλου υπερβολικό γιατί 
πάντα εργάζονται σε άσχημες εως ακραίες 
καιρικές συνθήκες. Είναι προσόν λοιπόν να 
στέλνεις έναν απ αυτούς τους ανθρώπους 
με την αλλαγή του χρόνου να κάνει έναν 
απεγκλωβισμό μέσα σε χιονοθύελλα και να 
μην το σκέφτεται δεύτερη φορά. Προσόν 
είναι επίσης το γεγονός ότι εδώ και 36 χρόνια 
στην Π.Ε.Βοιωτίας γνωρίζω στο απόλυτο το 
ανάγλυφο του Νομού μας καθώς το επαρχιακό 
και εθνικό (αγροτικό και ορεινό) δίκτυο με όλες 
τις ιδιαιτερότητές του. 

Εδώ ίσως αναρωτηθείτε αν θα έπρεπε 
να είχα και κάποια επιστημονικά ή 
τεχνικά προσόντα. Ένας απλός χειριστής 
διαγραμμιστικού μηχ/τος είμαι και ίσως 
κάποιοι αναρωτηθούν πως είναι δυνατόν να 

Αυτό που μένει στο τέλος είναι η αγκαλιά όσων βοηθάς 
 
Συζήτηση  με τον Μάριο Κακοσαίο, Αναπληρωτή Προϊστάμενο Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Βοιωτίας

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: Χρυσάνθη Τσεπραηλίδου

μπορώ να διαχειριστώ θέματα που πολλές 
φορές αφορούν την ανθρώπινη ζωή.

  Σας απάντησα παραπάνω. Η 
εμπιστοσύνη των ανωτέρων μου, οι 
άριστες σχέσεις με τους υπηρεσιακούς 
και εξωυπηρεσιακούς συνεργάτες, ο 
συντονισμός με τους εμπλεκόμενους 
φορείς-Γ.Γ.Π.Π, Π.Υ, Αστυνομία, Δήμους και 
η λήψη αποφάσεων χωρίς την εμπλοκή σε 
καταχώρηση αρμοδιοτήτων που καμιά φορά 
μπορεί να στοιχίσουν ανθρώπινες ζωές είναι 
τα προσόντα που πρέπει να έχει κανείς σε 
αυτή τη θέση και βέβαια ένα μεγάλο στομάχι. 
Σημαντικό επίσης είναι η συνεχής μελέτη 
και ενημέρωση στους σχεδιασμούς της 
Γ.Γ.Π.Π που αφορούν σεισμούς, πλημύρες, 
χιονοπτώσεις, πυρκαγιές και τεχνολογικά 
ατυχήματα. Καλά είναι τα πτυχία αλλα 
όταν έχεις να κάνεις με την διάσωση μιάς 
ανθρώπινης ζωής, όσες γνώσεις και να 
έχεις πρέπει να ξέρεις να βαδίσεις στην 
χιονοθύελλα, στην πυρκαγιά, στην πλημμύρα 
και γενικά σε άσχημες καιρικές συνθήκες.        

Περάσαμε δυο ακραία καιρικά φαινόμενα, 
στην αρχή του χειμώνα, συνεχόμενα, αυτό 
πόσο σας κούρασε;

Η λέξη κούραση δεν υπάρχει στο λεξιλόγιο 
της Π.Προστασίας όταν υπάρχει κρίση. Απλά 
οπλιζόμαστε με υπομονή για να μπορέσουμε 
να εφαρμόσουμε τους σχεδιασμούς μας με 
κυριότερο μέλημά μας την ανθρώπινη ζωή.

Ήσασταν επιφυλακή συνεχόμενα για 
τέσσερα εικοσιτετράωρα την τελευταία φορά 
στον Ηφαιστίωνα ενώ είχε προηγηθεί η 
Ζηνοβία. Που δώσατε μεγαλύτερη προσοχή 
και μεταφέρατε το κέντρο βάρους των 
προσπαθειών της Περιφέρειας;

Στις ήδη βεβαρυμμένες από χιόνι 
περιοχές, αλλά ως Τμήμα είμαστε έτοιμοι να 
επέμβουμε όπου χρειαζόταν. Αυτό πράξαμε 
και πράττουμε άλλωστε. 

Ποιο ήταν ένα από τα δυσκολότερα 
περιστατικά που αντιμετωπίσατε στην 
Ζηνοβία;

Όλα τα περιστατικά έχουν τον ίδιο βαθμό 
δυσκολίας γιατί έχουν να κάνουν με την 
ανθρώπινη ζωή. Το δυσκολότερο είχε 
να κάνει με τον ΗΦΑΙΣΤΙΩΝΑ παραμονή 
Πρωτοχρονιάς όταν καλεστήκαμε να 
απεγκλωβίσουμε 20χρονο στο δάσος των 
Δερβαινοχωρίων ο οποίος παρά τα ακραία 
φαινόμενα θέλησε να κάνει βόλτα με το αυτ/
το του στο δάσος. Κινητοποιήθηκε αρχικά η 

Π.Υ με διασωστικό άρμα το οποίο παρά τις 
υπεράνθρωπες προσπάθειες των χειριστών 
να διανύσουν μια απόσταση 15χμ περίπου 
μέσα σε χιονοθύελλα και σε πάχος χιονιού 
τουλάχιστον 2m σε κάποια σημεία, δεν τα 
κατάφεραν και στην συνέχεια και εφόσον το 
πλήρωμα του άρματος ήταν ασφαλές, μηχ/
μα ερπυστριοφόρο D9 της Π. Προστασίας 
επιχείρησε να προσεγγίσει το σημείο με την 
βοήθεια G.P.S και τα κατάφερε ύστερα από 
πολύωρη προσπάθεια και ενώ είχε πλέον 
νυχτώσει. Στη συνέχεια και εφόσον ο νεαρός 
επέστεψε σε ασφαλές σημείο στο χωριό 
Σκούρτα έγινε δεύτερη προσπάθεια για το 
πλήρωμα των Ε.Κ.Α.Μ με την αλλαγή του 
χρόνου και στέφθηκε με επιτυχία. Σ αυτό το 
περιστατικό τα λόγια και τα συναισθήματα 
περισσεύουν.      

Ο Ηφαιστίων καθυστέρησε σύμφωνα με τις 
προβλέψεις και είχατε ήδη όγκο προβλημάτων 
να επιλύσετε, πείτε μας  ένα περιστατικό που 
σας έκανε εντύπωση;

‘Όλα τα περιστατικά αντιμετωπίζονται 
με σχεδιασμό ώστε να διασφαλιστεί 

πρώτα η ασφάλεια των ανθρώπων που 
θα επιχειρήσουν στο περιστατικό για να 
μπορέσουν να προσεγγίσουν στο συμβάν. 
Όσο αφορά την ερώτησή σας, εντύπωση μου 
κάνει το γεγονός ότι ενώ υπάρχει ενημέρωση 
από την Γ.Γ.Π.Π, από τα Μ.Μ.Ε, από όλους 
τους εμπλεκόμενους φορείς με δελτία τύπου 
κ.τ.λ για ακραία καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες 
τα αψηφούν με αποτέλεσμα να εγκλωβίζονται, 
και ένας ολόκληρος μηχανισμός να 
κινητοποιείτε με όποιο κόστος, ψυχολογικό, 
οικονομικό συνεπάγετε.    

Αν κοιτάξουμε το χάρτη θα διαπιστώσουμε 
ότι χτυπήθηκαν οι ίδιες περιοχές, πιστεύετε 
ότι ο ΔΕΔΔΗΕ έπραξε τα μέγιστα, σύμφωνα 
με το μέγεθος του φαινομένου;

Δεν θα ήθελα να μπώ στην διαδικασία να 
σας απαντήσω στο ερώτημα αλλά εμείς σαν 
Π. Προστασία όπου καλεστήκαμε να δώσουμε 
πρόσβαση σε ηλεκτρικούς σταθμούς, 
αντλιοστάσια, το κάναμε αν και θα έπρεπε 
ο ΔΕΔΔΗΕ να έχει κάποια μηχανήματα 
που να μπορούν να προσεγγίσουν σε 
δύσκολες περιοχές με δύσκολες καιρικές 
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συνθήκες. Εκείνο όμως που δεν θα ήθελα 
να παραλείψω είναι το γεγονός ότι οι τεχνικοί 
που αναλαμβάνουν τέτοιες καταστάσεις και 
με αντίξοες συνθήκες δίνουν τον καλύτερο 
εαυτό τους.    

Εκτός από τα ακραία καιρικά φαινόμενα 
είναι και η αντιμετώπιση των ανθρώπων που 
βάζουν σε κίνδυνο τον εαυτό τους ,χωρίς να 
συνυπολογίζουν τις συνέπειες των πράξεων 
τους  πείτε μας με κάποια παραδείγματα τι 
αντιμετωπίσατε που θα έπρεπε οι πολίτες 
να είχαν αντιμετωπίσει με διαφορετικό 
τρόπο. Για να καταλάβουμε αν οι ενέργειες 
μας ,μεμονωμένα ,μπορεί να στοιχίσουν 
και σε εμάς αλλά και σε άλλους, καθώς  η 
υπερβολική προσπάθεια της πολιτείας δεν 
μπορεί να μας σώζει κάθε φορά.

Δυστυχώς, οι πολίτες δεν συμμορφώνονται 
ούτε με τα έκτακτα δελτία καιρού, ούτε 
με τις υποδείξεις  των αρμόδιων Αρχών. 
Θεωρώ απαράδεκτο να μην έχουν μαζί τους 
αντιολισθητικές αλυσίδες (ακόμη και εάν και 
δεν γνωρίζουν πώς να τις χρησιμοποιούν) 

και να επισκέπτονται χειμερινούς ορεινούς 
προορισμούς.  Επίσης, θα πρέπει και μόνοι 
τους να αντιλαμβάνονται ότι κάποιες ευπαθείς 
ομάδες του πληθυσμού (π.χ. παιδιά, έγκυες, 
ηλικιωμένοι) δεν πρέπει να μετακινούνται σε 
τέτοιες δύσκολες καιρικές συνθήκες ,αλλά 
πρέπει να παραμένουν σε σημεία που να 
έχουν πρόσβαση σε νοσοκομεία, χώρους 
θέρμανσης κ.λ.π.. Επιπλέον δεν γνωρίζουν 
τους βασικούς κανόνες   και δεν έχουν 
εφοδιαστεί κατάλληλα για να μπορέσουν να 
ανταπεξέλθουν σε περιπτώσεις εγκλωβισμού. 
Παρατηρείτε επίσης, το φαινόμενο να 
περιμένουν από το Δήμο ή και την Περιφέρεια  
να ξεχιονίσει ή να  ρίξει αλάτι στις αυλές τους  ή 
στα πεζοδρομία έξω από τις οικείες του. Τέλος, 
με την ευκαιρία που μου δίνεται, κάτι που δεν 
μας αφορά άμεσα χρονικά, αλλά σίγουρα το 
διαπιστώνουμε κάθε χρόνο, οι συμπολίτες 
ξεχνούν ή αγνοούν ότι η αντιπυρική περίοδος 
ξεκινάει 1 Μαΐου και τελειώνει 31 Οκτωβρίου 
κάθε έτους, αλλά συνεχίζουν τις εργασίες τους 
στην ύπαιθρο με  κίνδυνο πυρκαγιάς.

 Καλείσθε να δώσετε λύσεις σε καιρικά 

φαινόμενα και σε πράξεις συμπολιτών μας 
πόσο ψυχοφθόρο είναι αυτό;

Τα συναισθήματα μας αλλάζουν καθ΄ όλη 
τη διάρκεια μιας επιχείρησης. Από την αγωνία 
και την απογοήτευσή μέχρι την επιμονή  και 
την επίτευξη του στόχου. Ναι , είναι αρκετά 
ψυχοφθόρο να θες να βοηθήσεις και να μην 
μπορείς να το πραγματοποιήσεις άμεσα ή 
λόγω των συνθηκών ο βαθμός των εμποδίων 
να αυξάνεται. Αυτό που μου μένει στο τέλος της 
ημέρας ή μετά από μια δύσκολη επιχείρηση, 
είναι η ζεστή αγκαλιά των συμπολιτών μου και 
η ευχαρίστηση και η χαρά που βλέπω κάθε 
φορά στα μάτια τους. 

Το φαινόμενο του θερμοκηπίου και οι 
μετατροπές των καιρικών φαινομένων, σας 
έχουν κατατάξει πρώτους στην λίστα των 
αναγκαίων υπηρεσιών μια περιφέρειας, σε 
πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Τι ακόμη 
θα έπρεπε να συμβεί για να λειτουργείτε 
ορθότερα και να παράσχετε αποτελέσματα 
άμεσα και καθοριστικά. Η πολιτική προστασία 
πόσο έτοιμη είναι;

Το φαινόμενο του θερμοκηπίου και οι 
έντονες αυξομειώσεις των θερμοκρασιών 
είναι μια πραγματικότητα που δυστυχώς 
επηρεάζει και πλήττει όλο τον πλανήτη.  
Βέβαια τα φαινόμενα αλλού παρουσιάζονται 
με μεγαλύτερη ένταση και αλλού με μικρότερη, 
βλέπε τις καταστροφικές πυρκαγιές στην 
Αυστραλία.  Το Τμήμα μας μαζί με την Δ/νση 
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας καλείται να 
ανταπεξέλθει σε όποιες συνθήκες προκύψουν.  
Το πόσο έτοιμη είμαστε, αποδεικνύετε κάθε 
φορά εκ του αποτελέσματος και από τις 
αντιδράσεις των συμπολιτών μας. Κάνουμε το 
ανθρωπίνως δυνατό και ακόμη περισσότερο, 
παρά τις ελλείψεις που έχουμε σε ανθρωπινό 
δυναμικό και εξοπλισμό. Θυμηθείτε το moto 
μας.  

Οι φορείς και τα άτομα που καλούνται να 
συνεργάζονται, πόσο καλά εκπαιδευμένοι 
είναι;

Οι περισσότεροι εκ των εμπλεκόμενων 
φορέων είναι εκπαιδευμένοι, αλλά πάντα 
σχεδόν καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε 
και πρωτόγνωρα για εμάς γεγονότα. Πέρα 
από την εκπαίδευση , θα πρέπει να υπάρχει 
και η αντίληψη, η υπομονή, η επιμονή και η 
ψυχραιμία για να αντιμετωπίσουμε το όποιο 
συμβάν.  

Ο εθελοντής και η εκπαίδευσή του 

,ως προς το να λειτουργεί σύμφωνα 
με ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο είναι 
απαραίτητα?Tι θεωρείτε ότι πρέπει να γίνει; 
Μπορεί ο Έλληνας να συνεργαστεί και να 
λειτουργήσει μαζί με άλλους;

Ο εθελοντισμός γενικότερα  στις ημέρες μας 
είναι πολύ σημαντικός. Χάρη στους εθελοντές  
και στις εθελοντικές ομάδες έχουν προληφθεί 
φαινόμενα (π.χ.  περιπτώσεις πυρκαγιών, 
με διάφορες περιπολίες που διενεργούν, 
έρευνας και διάσωσης, πρώτες βοήθειες)  
και έχουν βοηθήσει αρκετές φορές και τους 
συμπολίτες μας, αλλά έχουν συνδράμει  
αποτελεσματικά  και  στο έργο των Αρχών. 
Το σημαντικότερο βέβαια είναι η εκπαίδευση 
που θα πρέπει να ακολουθήσουν.  Μπορεί 
όλοι μας να θέλουμε να βοηθήσουμε, αλλά 
χωρίς την κατάλληλη εκπαίδευση αυτό μπορεί 
να αποτελέσει τροχοπέδη αντί για ουσιαστική 
βοήθεια. Για το λόγο αυτό, καλό θα είναι πέρα 
από την απαραίτητη εκπαίδευση  που θα 
λάβει κάποιος που επιθυμεί να γίνει εθελοντής 
, πρέπει να είναι καταγεγραμμένος  και στο 
μητρώο της Πολιτικής Προστασίας. Δια μέσω 
της Πολιτικής Προστασίας εκπαιδεύονται 
και πιστοποιούνται για να μπορέσουν να 
ανταπεξέλθουν στις ανάλογες συνθήκες.    Όσο 
αναφορά το κατά πόσο οι Έλληνες μπορούν 
να συνεργαστούν και να λειτουργήσουν 
μαζί με άλλους θα σας αναφέρω τα 
έξης δυο τετριμμένα, αλλά πραγματικά 
γεγονότα. Πρώτον, όσες φορές σαν λαός 
έχουμε συνεργαστεί, έχουμε καταφέρει 
πολλά πράγματα και δεύτερον οι Έλληνες  
πάντα έχουμε στο DNA μας το κομμάτι της 
συνεισφοράς και της αλληλοβοήθειας.  Τέλος, 
έχω παρατηρήσει και δια μέσω της δουλειάς 
μου ότι μόνο όταν υπάρχει συνεργασία και 
σύμπνοια, όλα λειτουργούν ορθά.  

Πότε θα πάρετε ρεπό;
Η λέξη «ρεπό», σε μια τέτοια θέση 

ευθύνης είναι άτοπη αυτή τη χρονική 
περίοδο και γενικότερα κατά περιόδους. 
Ευτυχώς, περιβάλλομαι από ανθρώπους 
που έχουν ανεπτυγμένο το αίσθημα του 
καθήκοντος τους και της ευθύνης απέναντι 
στους συνανθρώπους μας, οπότε μπορώ 
να αναφέρω ότι καταφέρνω να «ξεκλέψω» 
κάποιες στιγμές για έμενα και την οικογένεια 
μου, χάρη σε εκείνους.  Οι συνεργάτες μου 
καταφέρνουν να με αντικαταστήσουν επάξια, 
όποτε χρειαστεί να απουσιάσω.
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Ο νέος Δήμαρχος Λοκρών, Θανάσης Ζεκεντές, Γεννήθηκε 
και μεγάλωσε στην Αταλάντη. Είναι απόφοιτος του 
Οικονομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών 

και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην «Οικονομική 
Πολιτική και Εφαρμοσμένη Οικονομική».

Έχει ενεργή συμμετοχή στα κοινά, έχοντας διατελέσει στο 
παρελθόν, αντιδήμαρχος, αλλά και υποψήφιος βουλευτής, 
όπως και σε άλλες υπεύθυνες θέσεις. Από τον Σεπτέμβριο 
2019, ανέλαβε τα ηνία του Δήμου Λοκρών και με την 
επαγγελματική εμπειρία του προχωρά τον Δήμο σε μια νέα 
εποχή, όπως λέει ο ίδιος «της εξωστρέφειας». Κύριο μέλημά 
του η ορθολογική οργάνωση των υπηρεσιών και η βελτίωση 
της ποιότητας ζωής, προς όφελος του πολίτη, ώστε να νιώσουν 
την σιγουριά να δραστηριοποιηθούν στον τόπο τους. 

Ο κ. Ζεκεντές, όπως μας δηλώνει στην προσπάθεια αυτή 
δεν έχει «δυσκολία να συμπορευτεί με κανέναν αρκεί να θέτει 
το κοινό καλό της περιοχής ως προτεραιότητα.

ΣΝ: Ύστερα από τέσσερις και πλέον μήνες στη θέση του 
Δημάρχου Λοκρών, τι είναι αυτό που σας έχει απασχολήσει 
περισσότερο;

ΘΖ: Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να 
επικοινωνήσω με τους αναγνώστες της εφημερίδας σας. Η 
ανάληψη καθηκόντων στο τελευταίο τετράμηνο ενός έτους είναι 
μια δύσκολη διαδικασία, καθώς η νέα Δημοτική αρχή δεσμεύεται 
από τις αποφάσεις και τις επιλογές της προηγούμενης, σε 
σχεδιασμό και προϋπολογισμό. Εμείς παραλάβαμε το Δήμο 
Λοκρών σε οικονομική αδυναμία αποπληρωμής τιμολογίων 
λόγω έλλειψης διαθεσίμων, απορρόφηση προϋπολογισμού 
που ξεπερνούσε το 85% στο μη μισθολογικό κομμάτι, έλλειμμα 
895 χιλιάδες ευρώ στο πρώτο 8μηνο, διαλυμένο στόλο 
οχημάτων και μηχανημάτων έργου, προσωπικό που δεν είχε 
λάβει άδειες και αναδρομικά, κανένα έργο σε εξέλιξη και εικόνα 
εγκατάλειψης από σκουπίδια και κλαδιά σε όλο το Δήμο.

Ως ομάδα εργαστήκαμε με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα 
και ήδη διορθώσαμε αρκετά σημεία, θέτοντας τις βάσεις για να 

ΘΑΝΑΣΗΣ ΖΕΚΕΝΤΕΣ 
Δήμαρχος Λοκρών

Προτεραιότητες μας είναι 
η αναδιοργάνωση των 
υπηρεσιών του Δήμου, η 
προώθηση έργων υποδομής 
και βελτίωση της ποιότητας 
ζωής των κατοίκων και 
επισκεπτών μας

βελτιώσουμε τη λειτουργία του Δήμου και την καθημερινότητα 
των Δημοτών. Υποβάλλαμε ήδη 4 προτάσεις για έργα στο 
πρόγραμμα Φιλόδημος και έχουμε ήδη λάβει εγκρίσεις για 
εντάξεις 3 έργων που θα βελτιώσουν τις υποδομές του Δήμου 
Λοκρών.

ΣΝ: Η οικονομική κατάσταση του Δήμου, επιτρέπει να 
υλοποιήσετε το πρόγραμμά σας; Ποιες είναι οι προτεραιότητες;

ΘΖ: Η προηγούμενη Δημοτική Αρχή στο πρώτο 8μηνο του 
2019 κατάφερε να μειώσει κατά 14% τις εισπράξεις από τα 
λειτουργικά έσοδα του Δήμου σε σχέση με το πρώτο 8μηνο 
του 2018 και να αυξήσει κατά 24% τις λειτουργικές δαπάνες. Η 
χαλαρή πολιτική της είχε σαν στόχο την εκλογική της ενίσχυση. 
Παρόλα αυτά, οι Δημότες καταψήφισαν τη συνολική πολιτική 
λειτουργία και διαχείριση της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής. 
Παραλάβαμε ένα Δήμο με οικονομικό άνοιγμα, υποχρεώσεις 
προς προμηθευτές και πολλές ανοικτές δικαστικές διαμάχες 
από αγωγές σε βάρος του Δήμου. Οι υποχρεώσεις του 
Δήμου μας δυσκολεύουν ιδιαίτερα στο να αναπτύξουμε το 
πρόγραμμα μας, καθώς πρέπει πρώτα να εξυπηρετήσουμε 
τις υποχρεώσεις παρελθόντων οικονομικών ετών. Ωστόσο, 
έχουμε φροντίσει να λειτουργούμε με σύνεση και σεβασμό 
στα χρήματα των Δημοτών και ήδη υπάρχει βελτίωση στην 
οικονομική κατάσταση του Δήμου μας.

Θέλουμε να διαμορφώσουμε ανθρώπινες συνθήκες για 
όλους τους Δημότες, με έμφαση στη νέα γενιά, τους νέους 
γονείς και όλους όσοι θέλουν να μείνουν και να δημιουργήσουν 
στην περιοχή μας. Ειδικότερα, δίνουμε έμφαση στην προστασία 
του περιβάλλοντος, στην καλυτέρευση της ποιότητας ζωής 
των Δημοτών μέσω αναβάθμισης των δικτύων ύδρευσης και 
αποχέτευσης, στην αναβάθμιση των υποδομών παιδείας και 
αθλητισμού και στην ανάδειξη της πολιτισμικής- ιστορικής μας 
κληρονομιάς.

ΣΝ: Ελπίζετε στο τέλος της πρώτης θητείας σας να 
έχετε οδηγήσει τον Δήμο σε «ψηλότερο» σημείο απ’ ότι τον 

“

Συνέντευξη: Βασιλική Ράγγου

Εργαζόμαστε σκληρά  
και θέλουμε να φτάσουμε το 
Δήμο Λοκρών  
εκεί που του αξίζει
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αναλάβατε κι αν ναι, ποιο είναι το σχέδιό σας;
ΘΖ: Είμαστε αισιόδοξοι ως ομάδα πως μπορούμε να 

φέρουμε θετικά αποτελέσματα στο Δήμο μας. Εργαζόμαστε 
σκληρά για τους στόχους που έχουμε θέσει και θέλουμε να 
φτάσουμε το Δήμο Λοκρών εκεί που του αξίζει.

Ο Δήμος Λοκρών, ο δεύτερος μεγαλύτερος Δήμος στο Νομό 
Φθιώτιδας, έχει μεγάλα Δημοτικά Διαμερίσματα με διαφορετικά 
μεταξύ τους χαρακτηριστικά και συνθήκες. Η έκταση του Δήμου 
είναι 614,7 τ.χλμ και ο πληθυσμός του 19.623 κάτοικοι.

Θέλουμε να συνθέσουμε και να δημιουργήσουμε ένα Δήμο 
με κοινά σημεία αναφοράς. Η προσπάθεια αυτή δεν είναι 
ούτε απλή ούτε εύκολη. Στοχεύουμε στη ριζική αναμόρφωση 
της δομής και οργάνωσης του Δήμου. Επιδιώκουμε να 
βελτιώσουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες στους Δημότες 
μας, θέσπιση σύγχρονων διαδικασιών, που συμβάλλουν στη 
λογιστική και προμηθευτική  διαφάνεια των οικονομικών του 
Δήμου, διασφάλιση της νομιμότητας και της ισονομίας των 
Δημοτών, αναβάθμιση των υποδομών του Δήμου.

ΣΝ: Καθημερινά έρχεστε σε επαφή με δημότες. Τι είδους 
αιτήματα σας απευθύνουν;

ΘΖ: Οι Δημότες θέτουν κυρίως ζητήματα καθημερινότητας 
και ποιότητας ζωής. Χρόνια προβλήματα που επηρεάζουν τον 
τρόπο διαβίωσης των Δημοτών μας. 

Το θέμα της απασχόλησης και της οικονομίας είναι κομβικά 
ζητήματα για τον τόπο μας. Είναι διάχυτος ο προβληματισμός 
για το μέλλον των νέων ανθρώπων, αλλά και την επιβίωση 
των ανέργων, όλων των ηλικιών. 

Επιδιώκουμε να θέσουμε τις βάσεις για την οικονομική  
–  τουριστική ανάπτυξη του Δήμου Λοκρών. Στοχεύουμε 
στην εξωστρέφεια του Δήμου μας μέσα από την προβολή 
της περιοχής μας, την αξιοποίηση των συγκριτικών 
πλεονεκτημάτων (πρωτογενής τομέας, βιομηχανία, τουρισμός 
και παραθερισμός, αξιοποίηση της γεωγραφικής θέσης και των 
οδικών αρτηριών), την ενεργή υποστήριξη της υπάρχουσας 
επιχειρηματικότητας και ενθάρρυνση πρωτοβουλιών για την 
ανάπτυξη των θέσεων εργασίας, με σεβασμό στο περιβάλλον. 

ΣΝ: Με το προσφυγικό που απασχολεί έντονα το κοινωνικό 
σύνολο, πώς έχει εμπλακεί ο Δήμος σας; Σας έχει ζητηθεί να 
υποδεχθείτε και άλλα άτομα και ποια είναι η θέση σας;

ΘΖ: Οι πρόσφυγες είναι θύματα του πολέμου και της 
φτώχειας. Συμπάσχουμε με το δράμα τους, αλλά η χώρα δεν 
έχει τους πόρους και τα μέσα να φιλοξενήσει μεγάλο αριθμό 
προσφύγων. Στο Δήμο μας φιλοξενούνται ασυνόδευτα παιδιά 
από το Αφγανιστάν σε δομή φιλοξενίας. Παρακολουθούν 
μαθήματα στα σχολεία του Δήμου μας και έχουν ενταχθεί σε 
δραστηριότητες κοινωνικοποίησης. Θέση μας είναι πως κάθε 
Δήμος πρέπει να φιλοξενεί έως ένα συγκεκριμένο ποσοστό 
προσφύγων ή μεταναστών και να υπάρξει κατανομή σε όλους 
τους Δήμους και όχι μόνο σε ορισμένους. 

ΣΝ: Τον ρόλο της Περιφέρειας στη συνεργασία της με τον 
Δήμο, αλλά και γενικότερα με τους υπόλοιπους Δήμους της 
Στερεάς, πώς την κρίνετε; Υπάρχουν σημεία που χρειάζεται 
να βελτιωθούν;

ΘΖ: Η σχέση μας με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 
είναι σχέση συνεργασίας και άμεσης επικοινωνίας για την 
αντιμετώπιση των προβλημάτων που αφορούν το Δήμο μας 
και είναι στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας, όπως ρέματα ή 
πολιτική προστασία. Επίσης, διεκδικούμε την αύξηση των 
επενδυτικών δαπανών για έργα υποδομής, καθώς η περιοχή 
μας έχει μείνει πίσω σε υποδομές. Σε επίπεδο νομού, υπάρχει 
άριστη σχέση και συνεννόηση μεταξύ του Δήμου μας της 
Περιφέρειας και των υπόλοιπων 6 Δήμων. Το ζητούμενο βέβαια 
είναι η δρομολόγηση των έργων που έχει ανάγκη η Φθιώτιδα 
και ο Δήμος Λοκρών, για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε το 
αναπτυξιακό μέλλον του τόπου μας.

ΣΝ: Μέσα στα πλαίσια του «Κλεισθένη» νιώθετε ανεξάρτητος 
να υλοποιήσετε το πρόγραμμά σας; Κι αν όχι ποια είναι τα 
σημεία που χρειάζονται αλλαγή.

ΘΖ: Στις εκλογές όλοι μας γνωρίζαμε το εκλογικό σύστημα. 
Εμείς ως συνδυασμός «Λοκρίδα για όλους» καταθέσαμε 
προτάσεις και στηρίξαμε συγκεκριμένες θέσεις αρχών στην 
προεκλογική περίοδο. Κερδίσαμε και στους δυο γύρους γιατί 
μπορέσαμε να ενώσουμε τις τοπικές κοινωνίες και να δώσουμε 
προοπτική για το μέλλον. Καλέσαμε όλες τις δυνάμεις που 
θέλουν να βοηθήσουν,  να στηρίξουν την προσπάθεια μας. 
Κάποιοι ανταποκρίθηκαν και κάποιοι επέλεξαν να μείνουν 
στην αντιπολίτευση. Εμείς θα συνεχίσουμε ό,τι καλό υπάρχει 
και θα αλλάξουμε ό,τι κακό παραλάβαμε. Στην πορεία αυτή 
δεν έχουμε δυσκολία να συμπορευτούμε με κανέναν αρκεί 
να θέτει το κοινό καλό της περιοχής μας ως προτεραιότητα.

Στο πλαίσιο αυτό εμείς λειτουργούμε το Δήμο στο πλαίσιο 
του «Κλεισθένη». Η κυβέρνηση εξήγγειλε ήδη την αλλαγή 
του εκλογικού νόμου και την επαναφορά του πλειοψηφικού 
συστήματος. Ως Δημοτική αρχή δεν ασχολούμαστε με τα 
εκλογικά συστήματα, αλλά με το έργο μας το οποίο και θα 
είναι και αυτό για το οποίο θα μας κρίνουν οι Δημότες.

ΣΝ: Σχετικά με την μεγάλη τουριστική επένδυση Atalanti 
Hills, μπορείτε να μας ενημερώσετε σε ποιο σημείο βρίσκεται 
και αν η θέση σας είναι θετική σ’ αυτήν;

ΘΖ: Στηρίζουμε νέες επενδύσεις στην περιοχή μας για 
να δημιουργηθούν επιπλέον θέσεις εργασίας, είτε από 
τις υφιστάμενες μονάδες είτε από νέες. Πιστεύουμε στην 
τουριστική προοπτική του τόπου μας και είμαστε αρωγοί 

κάθε σύννομης και ολοκληρωμένης επενδυτικής πρότασης 
ανάπτυξης της περιοχής μας. 

Από τη συνάντηση που είχα με τους εκπροσώπους της 
τουριστικής επένδυσης Atalanti Hills εκτιμούμε πως εντός του 
2020 θα έχουμε θετικές εξελίξεις. Είμαστε θετικοί στην εν λόγω 
και σε κάθε τουριστική επένδυση που εντάσσει το Δήμο μας 
στον τουριστικό χάρτη.

Με την ευκαιρία θέλω να επισημάνω και την περίπτωση 
του ΚΑΛΥΨΩ  για το οποίο είχα συνάντηση τον Οκτώβριο με 
τον τότε Πρόεδρο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, 
στην ιδιοκτησία του οποίου ανήκει,  για  να συζητήσουμε για 
τις ενέργειες που έχουν γίνει ως σήμερα για την ανάδειξη 
εκμισθωτή. Πιστεύω πως το ΤΠΔ δεν θα πάψει να εργάζεται 
προς την κατεύθυνση αυτή, μέχρι να βρεθεί ανάδοχος. 

Σε κάθε περίπτωση είναι ευθύνη δική μας  ως Δήμου 
και κατοίκων, να γίνουμε περισσότερο εξωστρεφείς και να 
αναδείξουμε τον τόπο  μας προς κάθε κατεύθυνση, ώστε να 
γίνουμε πιο γνωστοί ως τουριστικός προορισμός.

ΣΝ: Πόσο πιστεύετε ότι μπορεί να επηρεάσει την οικονομική 
ζωή του τόπου η αλλαγή ιδιοκτησίας της ΛΑΡΚΟ;

ΘΖ: Ως Δήμος ενισχύουμε τις προσπάθειες των 
επιχειρήσεων του τόπου μας, είτε είναι μεγάλες είτε είναι 

μικρότερες. Θέλουμε τον εκσυγχρονισμό και τη βιωσιμότητα 
των μεγάλων βιομηχανιών με περιβαλλοντική πρόνοια και 
σε συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας για τους εργαζόμενους. 
Μας ενδιαφέρει πρωτίστως η βιωσιμότητα της ΛΑΡΚΟ και η 
διατήρηση των θέσεων εργασίας.

ΣΝ: Ολοκληρώνοντας η συζήτηση, θέλουμε να μας πείτε 
ποιες είναι οι προτεραιότητες του Φο.Δ.Σ.Α., στον οποίο 
συμμετέχετε ως Δήμος, σχετικά με την διαχείριση των 
απορριμμάτων;

ΘΖ: Τα περιβαλλοντικά ζητήματα είναι προτεραιότητα για 
τη Δημοτική Αρχή Λοκρών και για το Φο.Δ.Σ.Α. στον οποίο 
συμμετέχω με την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. Η μείωση 
των απορριμμάτων που θάβονται,  με την ενίσχυση της 
ανακύκλωσης και της διαλογής και ανάκτησης  είναι οι βασικές 
προτεραιότητες για τα χρόνια που έρχονται.

Εύχομαι το 2020 να είναι έτος δημιουργίας για το Δήμο μας 
και για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.



8 Σάββατο 11 Ιανουαρίου 2020ΣΤΕΡΕΑ ΝΕΑ

απόψεις

Για τις συνθήκες, τα αίτια και την σημαντικότητα της 
εξολόθρευσης του Διοικητού της Δύναμης των Φρουρών 
της Ισλαμικής Επανάστασης (Islamic Revolutionary Guard 

Corps-IRGC) Στρατηγού Κασέμ Σολειμανί), ενός «Celebrity» 
της Μέσης Ανατολής», από τους Αμερικανούς στην αγδάτη και 
για το ποιος ήταν αυτός, έχουν γραφτεί τόσα πολλά και δεν 
έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο στο άρθρο αυτό.

Το μόνο που θα ήθελα να θίξω, που στην Ελλάδα δεν 
τονίστηκε είναι ότι ο Σολειμανί δεν ήταν ένας επικίνδυνος 
πονοκέφαλος μόνον για τις ΗΠΑ και τους Συμμάχους τους 
στην περιοχή, Ισραήλ και Σαουδική Αραβία, αλλά ήταν και για 
κάποια κέντρα εξουσίας μέσα στην ίδια την Τεχεράνη καθόσον 
είχε αποκτήσει τεράστια δύναμη και είχε πλήρως αυτονομηθεί.

Το σοβαρό όμως ερώτημα που τίθεται πλέον είναι αν αυτή η 
δραματική κλιμάκωση μπορεί να ελεγχθεί και να μην καταλήξει 
σε γενικευμένη πολεμική σύρραξη, τόσο από τις ΗΠΑ και τους 
Συμμάχους τους στην περιοχή της Μέσης Ανατολής όσο και 
από το Ιράν και τους … «εταίρους και πληρεξούσιους» του, 
που είναι απλωμένοι από τον Λίβανο μέχρι και το Ιράκ ενώ 
υπάρχουν επικίνδυνοι θύλακες και στην «από εκεί μεριά» στο 
Αφγανιστάν.

Πέρα από την ρητορική των απειλών για αιματηρά αντίποινα 
από πλευράς Ιράν και … «φίλων» από την μία πλευρά και 
της διακηρυκτικής αποτροπής από πλευράς ΗΠΑ από την 
άλλη, οι πρώτες εκτιμήσεις που έχουμε στο τετραήμερο που 
ακολούθησε την θανατηφόρα εξουδετέρωση του Σολειμανί 
και των συντρόφων του, καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι δεν 
επίκειται γενική πολεμική αναμέτρηση.

Παρενθετικά κρίνεται σκόπιμο να αναφέρουμε ότι μαζί με 
τον Ιρανό Στρατηγό Σολειμανί, φονεύθηκε από την αμερικανική 
προσβολή και ο Αρχηγός της ελεγχόμενης από την Τεχεράνη 
Ιρακινής παραστρατιωτικής οργάνωσης Κατάιμπ Χεζμπολάχ 
Αμπού Μαχντί αλ Μουχάντις. Επιπροσθέτως σύμφωνα με 
ανεπιβεβαίωτες ακόμα πληροφορίες φονεύθηκε εκεί και ο 
Υπαρχηγός της Λιβανέζικης Χεζμπολάχ Ναίμ Κασέμ. Κάτι 
που καταδεικνύει τις κοινές δράσεις των πληρεξουσίων της 
Τεχεράνης στην περιοχή.

Καμία πλευρά όμως δεν επιθυμεί έναν γενικευμένο πόλεμο 
από τον οποίο θα δημιουργηθεί ένα χάος με σχεδόν αδύνατη 
την πολιτική εξόδου. Θα μπορούσε να ρωτήσει κάποιος «μα 
καλά το Ιράν δεν θα ανταποδώσει» το αμερικανικό κτύπημα 
το οποίο δεν ήταν μόνο συμβολικό εναντίον μίας Ιρανικής 
εμβληματικής προσωπικότητας αλλά και ουσιαστικό! Και 
βέβαια θα ανταποδώσει σε βαθμό «τόσο…. όσο»! Και 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ:  
Η «εξολόθρευση» Σολειμανί και οι πιθανότητες πολέμου!
Του Κωνσταντίνου Λουκόπουλου*

φυσικά μετά και οι ΗΠΑ θα ανταποδώσουν το οποιοδήποτε 
….ανταποδοτικό κτύπημα.

Το καθεστώς της Τεχεράνης με όλα τα υφιστάμενα 
παρακλάδια εξουσίας ξέρει ότι αν πάει σε γενικευμένο πόλεμο 
με τις ΗΠΑ διακινδυνεύει την συνέχιση της ύπαρξης του και αυτό 
που θεωρεί Ισλαμική Επανάσταση. ασίζεται σε ασύμμετρες 
δυνατότητες αποτροπής και φυσικά στους πληρεξούσιες που 
έχει αναπτύξει στην περιοχή. Οι όποιες συγκρίσεις σε αριθμούς 
διαφόρων οπλικών συστημάτων, όπως άρματα, πυροβόλα, 
αεροσκάφη είναι παιδαριώδεις.

Η γενική εκτίμηση είναι ότι η Τεχεράνη δεν θα βιαστεί να 
προβεί σε αντίποινα. Και αν και όταν αυτά πραγματοποιηθούν 
εκτιμάται ότι θα είναι τόσα και τέτοια που να μην οδηγούν 
σε ολοκληρωτικό πόλεμο χωρίς να εξαλείφεται όμως και 
ο κίνδυνος ενός κακού υπολογισμού. Για τον λόγο αυτό 
πιστεύεται ότι μάλλον αυτά θα επικεντρωθούν μέσα στο 
Ιράκ κάτι που άλλωστε γίνεται εδώ και αρκετούς μήνες με τις 
Ιρανικές παραστρατιωτικές ομάδες με ταυτόχρονη αύξηση 
της πολιτικής πίεσης για να εξαναγκάσει την αποχώρηση των 
Αμερικανικών Στρατευμάτων.

Δεν μπορούμε βέβαια να αποκλείσουμε την πιθανότητα 
να προχωρήσει σε αντίποινα η Λιβανέζικη Χεζμπολάχ είτε 
προσβάλλοντας Αμερικανικούς στόχους στον Λίβανο είτε με 
εκτόξευση ρουκετών κατά του Ισραήλ! Αυτό όμως σημαίνει 
ότι θα εμπλακεί σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο με το Ισραήλ 
διακινδυνεύοντας την καταστροφή της όντας εξασθενημένη 
μετά τις πολυετείς επιχειρήσεις στην Συρία και θα το σκεφτεί 
σοβαρά.

Πυραυλικές και άλλες επιθέσεις που αποσκοπούν 
στην ενεργειακή-οικονομική αναταραχή παραμένουν στις 
επιλογές της Τεχεράνης μετά τις επιτυχείς προσβολές στις 
Σαουδαραβικές εγκαταστάσεις τον περασμένο Σεπτέμβριο. 
Εδώ επικεντρώνεται και η ανησυχία της χώρας μας καθόσον 
σημαντική άνοδος στην τιμή του αργού πετρελαίου υπονομεύει 
την προσπάθεια οικονομικής ανάταξης. Αυτό όμως που 
είναι βέβαια είναι ότι το Ιράν θα συνεχίσει τις διαδικασίες 
εμπλουτισμού ουρανίου για να ξεπεράσει το 19% κάτι που θα 
καταστεί σε επόμενο στάδιο εφικτή την κατασκευή πυρηνικών 
κεφαλών.

Οι ΗΠΑ με την εξολόθρευση του Σολειμανί έκαναν μία σωστή 
κίνηση σε τακτικό επίπεδο και πέτυχαν μία αδιαμφισβήτητη 
νίκη όπως επεσήμανε ο γνωστός πρώην Ανώτατος Διοικητής 
Συμμαχικών Δυνάμεων Ευρώπης (SACEUR) Ναύαρχος 
ε.α. Σταυρίδης. Επίσης μπορεί να έθεσαν την βάση για να 

αποτρέψουν περαιτέρω Ιρανικές δραστηριότητες κατά τον 
Στρατηγό ε.α. Πετράουες πρώην Διοικητή Αμερικανικών 
Δυνάμεων στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν και πρώην Διευθυντής 
της CIA. Και οι δύο τους, όπως και κάποιοι άλλοι έγκυροι 
Αμερικανοί αναλυτές δεν διαβλέπουν επί του παρόντος μία 
συνεκτική Στρατηγική μετά τις συνεχείς διαχρονικές παλινωδίες 
της Αμερικανικής πολιτικής στην περιοχή.

Το γεγονός ότι δεν υπάρχει εσωτερική συναίνεση και 
πρωτίστως νομιμοποίηση για οποιαδήποτε στρατιωτική 
κλιμάκωση της Διοίκησης Τραμπ συνιστά ακόμα έναν 
ανασταλτικό παράγοντα αποφυγής γενικευμένης σύγκρουσης. 
Και αυτό έρχεται να προστεθεί στην αδυναμία συγκρότησης 
ενός «Συνασπισμού Προθύμων» με τοπικούς Συμμάχους και 
στην απουσία διαύλων συνεργασίας με Δυτικούς Συμμάχους 
αλλά και με Κίνα και Ρωσία. Ο ίδιος ο Πρόεδρος Τραμπ, ο 
οποίος εναγωνίως αναζητεί όλα αυτά τα χρόνια μία διπλωματική 
επιτυχία, το τελευταίο που θα ήθελε, θα ήταν να χαρακτηριστεί 
«Πρόεδρος Πολέμου», κάτι που υποδηλώθηκε και από τις 
δηλώσεις που έκανε μετά την Αμερικανική ενέργεια.

Μία τακτική ενέργεια, όπως αυτή με την οποία σκοτώθηκε 
ο Σολειμανί και «οι συν αυτώ» δεν επιλύει το πρόβλημα 
αστάθειας στην περιοχή αλλά θα ήταν και αστείο να ισχυριστεί 
κάποιος ότι ανατρέπει τις ισορροπίες γιατί απλούστατα δεν 
υπάρχουν. Πόσο χειρότερη μπορεί να γίνει η κατάσταση στην 
Συρία, στην Υεμένη ή ακόμα στον Λίβανο και με το Ιράν να 
υλοποιεί χωρίς πλέον κανέναν φραγμό τις πυρηνικές του 
φιλοδοξίες με την Συμφωνία JCPOA να είναι κλινικά νεκρή 
εδώ και καιρό..

Συμπερασματικά θα έλεγα στους συμπατριώτες μας που 
αναμένουν έναν μεγάλο γενικευμένο πόλεμο στην Μέση 
Ανατολή, ότι μάλλον θα περιμένουν πολύ! Κατά πάσα 
πιθανότητα θα έχουμε περαιτέρω κλιμάκωση της κρίσης 
με ανταποδοτικές ενέργειες που όμως θα είναι τέτοιες που 
δεν θα οδηγούν σε γενικευμένη σύρραξη. Και έναν τέτοιον 
πόλεμο όπως προαναφέρθηκε δεν το επιθυμεί καμία πλευρά 
για τους δικούς της λόγους. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι δεν 
υπάρχουν διπλωματικοί δίαυλοι για να ελπίζουμε έστω και 
μεταγενέστερα σε προσέγγιση των δύο πλευρών μέσα από ένα 
διπλωματικό μονοπάτι. Η υφιστάμενη κατάσταση «μη ειρήνης 
και μη πολέμου» όπως την έχει χαρακτηρίση και ο Ανώτατος 
Θρησκευτικός Ηγέτης του Ιράν Αλή Χαμενέι θα συνεχιστεί.

*Ο Αντιστράτηγος ε.α. Κωνσταντίνος Λουκόπουλος είναι 
επικεφαλής στο «Παρατηρητήριο Liberal»
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απόψεις

Οι ανοικτές κοινωνίες, για να μην 
υποκύψουν στους εχθρούς τους, 
χρειάζονται περισσότερα ανοικτά 

μυαλά, ικανά να συλλάβουν και να καταλάβουν 
τις πολύπλοκες πραγματικότητες της εποχής 
μας.

Όλες οι έρευνες το αποδεικνύουν σε 
Ευρώπη και Αμερική. Όσο πιο χαμηλό είναι 
το μορφωτικό, εκπαιδευτικό και εισοδηματικό 
επίπεδο μιας χώρας ή μιας περιοχής, τόσο 
πιο εύκολα και γρήγορα περνά και διαχέεται 
στους κόλπους της ο λαϊκισμός. Πιο απλά, τόσο 
ευκολότερα οι υπεραπλουστεύσεις γίνονται 
τρόπος ζωής και πολιτικής συμπεριφοράς.

Όπως έγραψε η καθηγήτρια Κάρλα 
Νορλόφ στην επιθεώρηση «Foreign Affairs» η 
διαπίστωση αυτή επαληθεύτηκε μέχρι κεραίας 
με την εκλογή Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ, όπου 
όμως σημαντικός υπήρξε και ο ρόλος του 
εκπαιδευτικού επιπέδου. Παράλληλα, ωστόσο, 
στην περίπτωση των ΗΠΑ, ο Τραμπ έφερε 
στο προσκήνιο μεταναστευτικά και φυλετικά 
κριτήρια, τα οποία για μια μακρά περίοδο είχαν 
ατονήσει. Άρα προσφέρονταν σε μια δεδομένη 
στιγμή για επίπεδη πολιτική εκμετάλλευση, 
όπως και αυτό συνέβη. Πιθανώς δε να 
ξανασυμβεί και στις προσεχείς αμερικανικές 
προεδρικές εκλογές.

Στην Ευρώπη, η παιδεία έχει αποδειχθεί 
σημαντικός παράγοντας διαμόρφωσης 
εκλογικών συσχετισμών. Για παράδειγμα, 
στη Σουηδία, στις εκλογές του 2018, το 
35% των ψηφοφόρων, χωρίς απολυτήριο 
λυκείου και το 27% όσων είχαν μόνο πτυχίο 
λυκείου, υποστήριξαν τους λαϊκιστές δεξιούς 
Σουηδούς, σε σύγκριση με μόλις 9% των 
ατόμων με πανεπιστημιακό πτυχίο. Ο πολιτικός 
επιστήμονας Anders Sanoerstedt έδειξε ότι 
η σχέση μεταξύ εκπαίδευσης και λαϊκισμού 
εξακολουθεί να υφίσταται ακόμη και όταν 

Περισσότερη εκπαίδευση για λιγότερο λαϊκισμό
Του Αθ. Χ. Παπανδρόπουλου

υπολογίζεται και το εισόδημα.
Στη Γαλλία, ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν 

νίκησε την ακροδεξιά υποψήφια Marine Le 
Pen το 2017, κερδίζοντας σε περιοχές με 
υψηλό μορφωτικό επίπεδο. Κέρδισε το 84% 
των ψήφων στο ανώτερο 10% των δήμων 
κατά επίπεδο εκπαίδευσης. Στο κατώτατο 
δεκατημόριο κέρδισε μόλις 53%. Μετά τις 
ολλανδικές γενικές εκλογές του 2017, μια 
έρευνα από τους «Financial Times» έδειξε 
ότι τα επίπεδα εκπαίδευσης συσχετίζονταν 
αντιστρόφως ανάλογα με τη στήριξη του 
ακροδεξιού Κόμματος για την Ελευθερία, του 
Geert Wilders.

Μια ξεχωριστή έρευνα των «Financial Times» 
έδειξε ότι το ίδιο ισχύει και για την υποστήριξη 
του Brexit στο Ηνωμένο Βασίλειο. Παρόμοια 
τάση εμφανίζεται στη Γερμανία, αν και η παιδεία 
είναι λιγότερο σαφής προγνωστικός δείκτης της 
λαϊκιστικής υποστήριξης εκεί.

Ορισμένοι ακαδημαϊκοί ισχυρίστηκαν ότι το 
λαϊκιστικό κύμα αντικατοπτρίζει τις ανησυχίες 
των ψηφοφόρων σχετικά με τη διάβρωση 
της εθνικής κυριαρχίας. Στην περίπτωση 
του Τραμπ, αυτό φαίνεται στην αντίθεσή του 
στην παράνομη μετανάστευση. Στο Ηνωμένο 
Βασίλειο, οι υποστηρικτές του Brexit ήθελαν 
«να πάρουν πίσω τον έλεγχο» της χώρας τους. 
Αλλά οι ανησυχίες για την κυριαρχία συχνά 
αφορούν την πραγματικότητα, τη φυλή ή την 
εθνικότητα.

Ακριβώς όπως η δυσαρέσκεια των 
Ευρωπαίων με την E.E. συχνά εκδηλώνεται 
σε ξενοφοβία -σκεφτείτε τα στερεότυπα 
των σπάταλων Ελλήνων και των λιτών 
Γερμανών- είναι αδύνατο να παραβλεφθούν 
επίσης οι φυλετικοί τόνοι στη συζήτηση για 
τη μετανάστευση. Αν και το θέμα αυτό είναι 
πολυσύνθετο και σοβαρό και δεν σηκώνει 
επικίνδυνες υπεραπλουστεύσεις.

Όμως, οι παραπάνω τάσεις που περιγράψαμε 
αποδυναμώνονται στο μέτρο που ανεβαίνει 
το επίπεδο της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης 
και η είσοδος περισσότερων ανθρώπων σε 
αυτήν. Σημειώνεται όμως ότι η πρόσβαση 
περισσότερων ανθρώπων στο κολέγιο είναι 
σημαντική, αλλά n επίδραση των σπουδών 
ανώτερης εκπαίδευσης έχει σημασία πέρα από 
τον σκέτο αριθμό των φοιτητών. Δεδομένου ότι 
οι ελίτ σχεδόν σε κάθε τμήμα της κοινωνίας 
έχουν πτυχία κολεγίων, τα πανεπιστήμια έχουν 
μεγάλη επίδραση στον πολιτισμό, την πολιτική, 
την οικονομία, την επιστήμη και τη δημόσια 
τάξη.

Αυτό δεν σημαίνει ωστόσο ότι οι ελίτ αυτές 
διαθέτουν και τις φιλελεύθερες αξίες που 
κινητοποιούν παραγωγικές και δημοκρατικές 
δυνάμεις σε μια κοινωνία. Ας μην ξεχνάμε 
ότι στο παρελθόν, πλήρως αντιδραστικές 
και απεχθείς δυνάμεις ξεπήδησαν μέσα από 
πανεπιστήμια.

Η παιδεία στην Ελλάδα από τους ανθρώπους 
του ολοκληρωτισμού που κυκλοφορούν και 
νέμονται τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα 
υποφέρουν. Όχι λίγες φορές, στους χώρους 
της μάθησης, οι εχθροί της κριτικής σκέψης 
έχουν τον πρώτο λόγο. Διαμορφώνουν τάσεις 
και συμπεριφορές, ερήμην της κοινωνικής και 
οικονομικής προοπτικής. Το μέλλον τους είναι 
ενοχλητικό, αδιάφορο και ευνοϊκό στη σκέψη 
που είναι ο μεγάλος εχθρός.

Αυτούς πρέπει να απομονώσουν οι 
φοιτητικές και πανεπιστημιακές κοινότητες αν 
πράγματι θέλουν να αποκτήσουν γνώσεις εν 
ελευθερία, δημοκρατία και πρόοδο.

Ο πολιτικός  επιστήμονας Anders 
Sanoerstedt έδειξε ότι η σχέση μεταξύ 
εκπαίδευσης και λαϊκισμού εξακολουθεί να 
υφίσταται ακόμη και όταν υπολογίζεται και το 
εισόδημα. 

Έρευνες το 
αποδεικνύουν:
Όσο πιο χαμηλό 
είναι το μορφωτικό, 
εκπαιδευτικό και 
εισοδηματικό 
επίπεδο μιας χώρας 
ή μιας περιοχής, 
τόσο πιο εύκολα 
και γρήγορα περνά 
και διαχέεται στους 
κόλπους της ο 
λαϊκισμός

“



10 Σάββατο 11 Ιανουαρίου 2020ΣΤΕΡΕΑ ΝΕΑ

επικαιρα

Σφοδρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 02.00 
τα ξημερώματα  στο ύψος της Ε.Ο. Λαμίας – Δομοκού 
στο ύψος της Αγίας Αικατερίνης.

Ένας 29χρονος οδηγός από χωριό του Δήμου Δομοκού 
συγκρούστηκε με νταλίκα  που ήταν σταματημένη στο 
αντίθετο ρεύμα λόγω μηχανικού προβλήματος.  Από την 
σύγκρουση τραυματίστηκε ο νεαρός οδηγός που μεταφέρθηκε 
στο Νοσοκομείο Λαμίας όπου και νοσηλεύεται σε κρίσιμη 
κατάσταση μετά από χειρουργείο στο οποίο υπεβλήθη, αφού 
είχε χτυπήσει στο σώμα και στο κεφάλι.

Τα ακριβή αίτια του σοβαρού ατυχήματος διερευνά η Τροχαία 
Λαμίας, ενώ ο οδηγός της νταλίκας συνελήφθη.

Σοβαρό τροχαίο με νταλίκα 
στο δρόμο Λαμίας-Δομοκού

Ο  Εορτασμός των Θεοφανείων στη Στυλίδα

Με κάθε επισημότητα εορτάσθηκε η 
Άγια Ημέρα των Θεοφανείων στο 
μεγαλύτερο λιμάνι της Φθιώτιδας, 

στη Στυλίδα.
Στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου έγινε το 

πρωί η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία από το 
Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Φθιώτιδας κ. 
Συμεών.

Ακολούθησε πομπή με την ιερή εικόνα 
ως το λιμάνι, όπου κάτω από τους ήχους 
της Φιλαρμονικής του Δήμου Λαμιέων, 
πραγματοποιήθηκε η τελετή καθαγιασμού 
των υδάτων με την κατάδυση του Τιμίου 
Σταυρού.

Παρά τις συνθήκες ψύχους τέσσερις 
θαραλλέοι βούτηξαν στο λιμάνι της Στυλίδας 
όπου τελέσθηκε ο Αγιασμός των Υδάτων 
από το Μητροπολίτη Φθιώτιδας Συμεών. 
Όλοι τους κέρδισαν την πατρική ευχή 
του Σεβασμιότατου και του κόσμου, που 
χειροκρότησε την προσπάθειά τους η οποία 
έγινε κάτω από διαπεραστικό ψύχος, αφού 
το θερμόμετρο ήταν ελάχιστα πάνω από το 
μηδέν και φυσούσε παγωμένος αέρας.

Παρόντες δεκάδες συμπολίτες 
μας,σύσσωμη η Δημοτική Αρχή,ο υπουργός 
Οικονομικών,βουλευτές της Φθιώτιδας, 
εκπρόσωποι της περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας , της Αστυνομίας ,της Λιμενικής 
Αρχής και τοπικών συλλόγων.

Παρά το τσουχτερό κρύο πραγματοποιήθηκε και φέτος στο Γοργοπόταμο ο Εορτασμός των 
Θεοφανείων και η τελετή Αγιασμού των Υδάτων με την τέλεση της Θείας Λειτουργίας και 
της Δοξολογίας στην Εκκλησία της Ζωοδόχου Πηγής του χωριού στην οποία χοροστάτησε 

ο Αρχ. Πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως π Άγγελος Αγαθοπουλος .
Μετά την Θεία Λειτουργία και με την συνοδεία της Φιλαρμονικής του Δήμου Λαμιέων λαός 

και κλήρος κατευθύνθηκαν με πομπή στην γέφυρα της εισόδου της Τοπικής Κοινότητας όπου 
τελέστηκε ο Αγιασμός των Υδάτων .

Αψηφώντας το κρύο και τα παγωμένα νερά του Γοργοποτάμου τρεις θαρραλέοι νεαροί 
βούτηξαν για να πιάσουν τον Τίμιο Σταυρό.

Η τελετή του Αγιασμού των Υδαρών έγινε παρουσία του Δημάρχου Λαμιέων Θύμιου Καραϊσκου 
και των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και κόσμου που δεν είχε την προέλευση, λόγω του 
κρύου, που είχε τα προηγούμενα χρόνια.

Ο Δήμαρχος Λαμιέων κ. Θύμιος Καραΐσκος δήλωσε για τον εορτασμό της ημέρας:
“Ο Αγιασμός των υδάτων, μια ευκαιρία να αναγεννηθούμε μέσα από την Θεία Βάπτιση 

συνεχίζοντας με το ίδιο σθένος την προσπάθεια αναβάθμισης και προόδου του τόπου μας 
που τόσο το έχει ανάγκη.

–Χρόνια Πολλά με υγεία σε όλους!”

Θεοφάνεια στο  Γοργοπόταμο

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
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Βαρύ πένθος στη Στυλίδα

Σήμερα το πρωί η Στυλίδα είπε το τελευταίο αντίο σε ένα 
από τα καλύτερα παιδιά της ανατολικής Φθιώτιδας.

Ο Αντώνης Αντωνιάδης, πατέρας δύο παιδιών, 
«έφυγε» ξαφνικά σε ηλικία 40 ετών, από ανακοπή, βυθίζοντας 
στο πένθος όχι μόνο τους δικούς του ανθρώπους, αλλά και όλη 
την ανατολική Φθιώτιδα, αφού ήταν ένα από τα πιο καλά και 
αγαπητά παιδιά της περιοχής. Πενθούν επίσης και οι φίλοι της 
ΑΕΚ, αφού ο Αντώνης είχε μεγάλο πάθος για την αγαπημένη 
του ομάδα.

Ο άτυχος 40χρονος είχε πάει βόλτα την Κυριακή με την 
οικογένειά του στον Μύλο των Ξωτικών στα Τρίκαλα. Εκεί είχε 
κάποιες ενοχλήσεις και κάποια σημάδια με πόνο στην πλάτη, 
ωστόσο παρά την παρότρυνση της συζύγου του να πάνε στο 
νοσοκομείο εκείνος αρνήθηκε για να μην τους "χαλάσει" την 
εκδρομή. Επιστρέφοντας πέρασε από το νοσοκομείο Λαμίας, 
αλλά και πάλι δεν έμεινε γιατί δεν ήθελε να ταλαιπωρήσει την 
οικογένειά του. Δυστυχώς όμως η καρδιά του τον πρόδωσε 
λίγες ώρες αργότερα όταν επέστρεψε στο σπίτι του.

Η κηδεία του Αντώνη έγινε σήμερα το πρωί στον Ιερό Ναό 
Αγίας Αικατερίνης, στη Στυλίδα.

Με κάθε λαμπρότητα γιορτάστηκαν τα Άγια Θεοφάνεια 
στο Καινούργιο Φθιώτιδας, στην παραλία του 
Καινούργιου, μπροστά από τις κατασκηνώσεις της 

Αγίας Αικατερίνης, όπου όμως σημειώθηκε ένα ευτράπελο.
Ο τοπικός εφημέριος Ιωάννης Ελευθερίου, (κατά κόσμο 

ΠαπαΓιάννης) είδε ότι δεν είχε κανένας το θάρρος να βουτήξει 
να πιάσει το Σταυρό, καθώς χιόνιζε και το κρύο ήταν τσουχτερό 
κι αποφάσισε να βουτήξει ο ίδιος για να τον πιάσει.

Βούτηξε ο παπάς για το Σταυρό

Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Λαμίας από 
την είδηση ότι ένας 36χρονος βρέθηκε νεκρός νωρίς 
χθες το μεσημέρι της, μέσα σε εγκαταλελειμμένο σπίτι 

στο κέντρο της πόλης, έχοντας βρει τραγικό θάνατο από 
εκτεταμένα εγκαύματα σε όλο του το σώμα.

Πρόκειται για χρήστη ναρκωτικών και το απανθρακωμένο 
του πτώμα ανακαλύφθηκε σε ένα ερειπωμένο κτίριο που 
είναι στέκι χρηστών.

Ο άνδρας άναψε φωτιά για να ζεσταθεί αλλά 
αποκοιμήθηκε, με αποτέλεσμα ένα παλιό πάπλωμα που 
είχε σκεπαστεί να πάρει φωτιά.

Ωστόσο τα χαρακτηριστικά του προσώπου του που δεν 
είχαν αλλοιωθεί, οδήγησαν στην αναγνώριση του από 
οικείους του που τον αναζητούσαν τις τελευταίες ώρες και 
έσπευσαν στο σημείο.

Σε κοντινό σημείο, στο ίδιο στέκι τοξικομανών, που 

Βρέθηκε απανθρακωμένο πτώμα  
στο κέντρο της Λαμίας

Θύμα κλοπής έπεσε χθες το απόγευμα Λαμιώτης που 
έπινε καφέ σε καφετέρια της πόλης.

Εκεί, ένας 29χρονος του έκλεψε το κινητό και 
τράπηκε σε φυγή.

Άμεσα ειδοποιήθηκε η αστυνομία και λίγο αργότερα, 
σταθμός της Ομάδας ΔΙΑΣ του Τμήματος Άμεσης Δράσης 
Λαμίας, εντόπισε  και συνέλαβε το νεαρό κλέφτη. Μαζί του 
είχε και το κλεμμένο κινητό που αποδόθηκε στον νόμιμο κάτοχό 
του.

Την προανάκριση διενήργησε το Τμήμα Ασφαλείας Λαμίας.

Χειροπέδες σε 29χρονο  
για κλοπή κινητού

αποτελεί ντροπή για την πόλη της Λαμίας, είχε βρεθεί 
νεκρός ένας ακόμη τοξικομανής, ο οποίος ήταν ρομά 
πατέρας έξι παιδιών.

Έκκληση από τους κατοίκους της πόλης στη νέα Δημοτική 
Αρχή να παρέμβει

Είναι μόλις δύο βήματα από τις κεντρικές πλατείες 
της πόλης, σε μια από τις πιο γραφικές συνοικίες της 
με τα σκαλάκια που οδηγούν στο κάστρο, μεταξύ των 
οδών Εκκλησιών και Ησαΐα. Εκεί τα μισογκρεμισμένα 
και εγκαταλειμμένα σπίτια έχουν γίνει στέκι τοξικομανών. 
Σκουπίδια και σύριγγες παντού με τα ποντίκια να κάνουν 
βόλτες μέσα στα χαλάσματα.

Οι κάτοικοι χρόνια τώρα προσπαθούν για το αυτονόητο, 
αλλά κάνεις δεν τους ακούει. Έχουν μαζέψει και υπογραφές 
και έχουν ενημερώσει όλους τους αρμόδιους φορείς. Τίποτα 
όμως.

Συνελήφθη χθες το πρωί στη Λαμία, από αστυνομικούς 
του Τμήματος Ασφαλείας Λαμίας, μετά από κατάλληλη 
αξιοποίηση στοιχείων, ένας 39χρονος Λαμιώτης, 

κατηγορούμενος για διακίνηση ναρκωτικών και παράβαση 
της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, τόσο στην κατοχή του όσο και σε νομότυπη 
έρευνα, που ακολούθησε στο σπίτι του, βρέθηκαν και 
κατασχέθηκαν:

• (29,5) γραμμάρια κοκαΐνης,
• ζυγαριά ακριβείας,
• πιστόλι με φυσίγγιο στη θαλάμη,
• μαχαίρι με μήκος λάμας (18) εκατοστών,
• (4) φυσίγγια, διαφόρων διαμετρημάτων καθώς και
• το χρηματικό ποσό των (50) ευρώ.
Η προανάκριση έγινε στο Τμήμα Ασφαλείας Λαμίας, ενώ 

ο 39χρονος θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών 
Λαμίας.

Συνελήφθη Λαμιώτης για 
κατοχή όπλου και ναρκωτικών

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
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Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν οι 
Κοινότητες Βαθέος και Καλοχωρίου-Παντειχίου της 
Δημοτικής Ενότητας Αυλίδας του Δήμου Χαλκιδέων, 

ύστερα από επιστολή της Δημάρχου Χαλκιδέων Έλενας Βάκα 
προς την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Οι έντονες καιρικές συνθήκες που εκδηλώθηκαν από την 
Κυριακή 22 Δεκεμβρίου 2019 έως την Τρίτη 24 Δεκεμβρίου 
2019 δημιούργησαν πλημμυρικά φαινόμενα και έπληξαν 
σπίτια, καλλιέργειες καθώς και το οδικό δίκτυο των περιοχών 
αυτών.

Η Δημαρχος Χαλκιδέων, απέστειλε αίτημα, για την 
εκτέλεση των απαραίτητων ενεργειών προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν οι συνέπειες, που προέκυψαν από τα 
έντονα καιρικά φαινόμενα. Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης 
θα ισχύει από τις 22 Δεκεμβρίου 2019 έως και τις 22 Ιουνίου 
2020.

Σε κατάσταση έκτακτης  
ανάγκης Βαθύ και Καλοχώρι

Επίσκεψη – έκπληξη στον Περιφερειάρχη Στερεάς 
Ελλάδος κ. Φάνη Σπανό επεφύλαξε στις 6 Ιανουαρίου 
ο Μητροπολίτης Φθιώτιδας κ. Συμεών.

Μετά την πολύωρη Ιερά ακολουθία της γιορτής των 
Θεοφανείων και την κατάδυση του Τιμίου Σταυρού στο λιμάνι 
της Στυλίδας, ο Μητροπολίτης Φθιώτιδας κ. Συμεώ και ύστερα 
από το επίσημο γεύμα που παρέθεσε στις Αρχές του τόπου 
η Δήμαρχος Στυλίδας κ. Βιργινία Στεργίου, μετέβη, παρά 
την κακοκαιρία, στην Χαλκίδα προκειμένου να ευχηθεί για 
την ονομαστική του εορτή στον εορτάζοντα Περιφερειάρχη 
Στερεάς Ελλάδος κ. Φάνη Σπανό. 

Ο Περιφερειάρχης κ. Σπανός δεν έκρυψε την έκπληξη και 
την συγκίνηση του γι’ αυτήν την απρόσμενη επίσκεψη του 
Μητροπολίτη.

Από τη Στυλίδα στην Εύβοια 

Ο κ. Συμεών ευχήθηκε στον κ. Σπανό
" Να έχει υγεία και δύναμη για το πολυεύθυνο έργο του και 

πλούσιο τον φωτισμό του Θεού σε κάθε του δραστηριότητα 
προς όφελος των πολιτών της Στερεάς Ελλάδος".

 Επίσης, τον ευχαρίστησε για την μέχρι τώρα υποδειγματική 
μεταξύ τους συνεργασία.

Το Επιμελητήριο Εύβοιας σε 
συνεργασία με το Πανεπιστήμιο 
Πειραιώς διοργανώνει τη 

Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2020 
εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα 
«Τουριστικό Μάρκετινγκ» διάρκειας 
8 ωρών.Στόχος του σεμιναρίου είναι 
η εκτενή και ολιστική εκπαίδευση στο 
Στρατηγικό Μάρκετινγκ Υπηρεσιών με 
ειδίκευση στον Τουρισμό. Το σεμινάριο 
απευθύνεται σε επιχειρηματίες, 
ιδιοκτήτες και στελέχη τουριστικών 
επιχειρήσεων και εστίασης.
Ενότητες σεμιναρίου
1. Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ και το 
Μάρκετινγκ Τουριστικών Υπηρεσιών
2. Σχεδιασμός Στρατηγικής 
Μάρκετινγκ και Πωλήσεων για 
Υπηρεσίες

Τουριστικό Μάρκετινγκ  
από το Επιμελητήριο Ευβοίας 

– Ανάλυση Αγορών, Positioning και 
Branding
– Ανάπτυξη Στρατηγικής και Μίγματος 
Μάρκετινγκ
– Προώθηση και Ηλεκτρονικό 
Μάρκετινγκ
3. Ηλεκτρονική Στρατηγική 
Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
– Ηλεκτρονική Στρατηγική στις 
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις
– Social Media & Reviews στις 
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις
– Ανάλυση Επιτυχημένων 
Περιπτώσεων Ηλεκτρονικής 
Στρατηγικής ξενοδοχειακών 
επιχειρήσεων.

Τόπος διεξαγωγής: Επιμελητήριο 
Εύβοιας, Ελ. Βενιζέλου 12, 2ος όροφος 
/ Διάρκεια: 8 ώρες (10:00 – 18:00).

Η Αίτηση Συμμετοχής υποβάλλεται 
ως εξής :

Α) Ηλεκτρονικά στα email: info@
eviachamber.gr ή anagnos@evia-
chamber.gr.

Β) Με Fax στο 2221080918.
Γ) Στο Επιμελητήριο.
Στην αίτηση συμμετοχής 

πρέπει να δηλωθούν τα εξής : 
Επωνυμία επιχείρησης, Αντικείμενο 
Δραστηριότητας, Όνομα, Επώνυμο, 
Τηλέφωνο κινητό, Τηλέφωνο σταθερό, 
Email.Για τη συμμετοχή θα τηρηθεί 
σειρά προτεραιότητας καθώς ο αριθμός 
θέσεων είναι περιορισμένος.

Εισηγήτρια θα είναι η Δρ. Γεωργία 
Ζούνη.

Στις 11 Ιανουαρίου η υποδοχή των Ι. Λειψάνων Αγ. Ραφήλ, 
Νικολάου και Ειρήνης στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της 
Θεοτόκου στην Κάνηθο

Η κατά Χαλκίδα Εκκλησία του Χριστού, με ιδιαίτερη χαρά 
προετοιμάζεται για την υποδοχή των Ιερών Λειψάνων των 
Νεομαρτύρων Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης, τα οποία 
φυλάσσονται στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Λέσβο της Ιεράς 
Μητροπόλεως Μυτιλήνης.

Η τελετή υποδοχής των Ιερών Λειψάνων, θα 
πραγματοποιηθεί στα προπύλαια του Ιερού Ναού 
Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Κανήθου Χαλκίδος το Σάββατο 
11 Ιανουαρίου 2020, στις 18:00 το απόγευμα, προεξάρχοντος 
του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χαλκίδος κ. Χρυσοστόμου.

Στη συνέχεια, ο Σεβασμιώτατος κ. Χρυσόστομος θα 
χοροστατήσει στον Μέγα Πανηγυρικό Αρχιερατικό Εσπερινό, 
ο οποίος θα τελεστεί.

Η Τιμία Κάρα θα παραμείνει για προσκύνημα έως το 
απόγευμα της Κυριακής 26 Ιανουαρίου 2020, ενώ ο Ιερός 
Ναός όλες αυτές τις ημέρες θα παραμένει καθημερινά 
ανοικτός από τις 7.30 το πρωί έως τις 21.00 το βράδυ και 
θα τελούνται συνεχώς Ιερές Ακολουθίες.

Στις 11 Ιανουαρίου η υποδοχή  
των Ιερών Λειψάνων  
Αγ. Ραφαήλ στην Κάνηθο 

Το Παράρτημα Χαλκίδος της Ελληνικής Αντικαρκινίκης 
Εταιρείας θα κόψει την Πρωτοχρονιάτικη Βασιλόπιτα 
την Κυριακή 12 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 11:00 στο 

ξενοδοχείο «Παλίρροια»

Κόβει την βασιλόπιτα το  
παράρτημα Χαλκίδας της  
Αντικαρκινικής Εταιρείας 

Θυελλώδεις και ισχυροί είναι οι άνεμοι τις τελευταίες 
ημέρες, με αποτέλεσμα να έχουν προκαλέσει ζημιές 
σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Μάλιστα, στην 

Εύβοια, φτάνοντας τα 11 μποφόρ, ταχύτητας 160 χλμ., 
έσπασαν ανεμογεννήτριες – θηρία στην Κάρυστο και 
συγκεκριμένα στο αιολικό πάρκο στο Κατσαρώνι.

Οι κάτοικοι, τώρα, ανησυχούν για τα πάρκα που είναι κοντά 
στα χωριά και αναρωτιούνται τι θα μπορούσε να συμβεί, 
εάν έσπαγε ένα φτερό ή ένα κομμάτι της τεράστιας αυτής 
κολόνας και με το πέταγμα της έφτανε σε σημείο να χτυπήσει 
άνθρωπο.

Να σημειωθεί πως το συγκεκριμένο αιολικό είναι ανενεργό 
και δυστυχώς, με τις ανεμογεννήτριες να μην  έχουν 
απομακρυνθεί από το σημείο.

«Γονάτισαν» ανεμογεννήτριες  
 μπροστά στους ισχυρούς ανέμους της Εύβοιας

ΕΥΒΟΙΑΣ
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ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Αγαπάτε την Χιονοδρομία και ζείτε στην Λιβαδειά,έχετε 
μικρά παιδιά που θέλετε να μάθουν να κάνουν σκι,τι 
καλύτερο από τον ΑΚΟΛ.Το τμήμα χιονοδρομίας του 

ΑΚΟΛ θα ξεκινήσει τις αναβάσεις στο Χ.Κ. Παρνασσού το 
Σάββατο 18 Ιανουαρίου του 2020.

Μόνο αυτή η ανάβαση θα είναι το Σάββατο 18 του μηνός 
γιατι πραγματοποιείται στις 18 και 19 Ιανουαρίου στον 
Παρνασσό το «Word show day»

Οι αναβάσεις για το υπόλοιπο της χειμερινής περιόδου θα 
πραγματοποιούνται κάθε Κυριακή αλλά λόγω του ορεινού 
αγώνα «Λεβαδο» που θα γίνει στην πόλη μας την Κυριακή 
19 Ιανουαρίου δεν θα κάνουν ανάβαση στον Παρνασσό.
Έγραφες και πληροφορίες καθημερινά στα γραφεία του 
ΑΚΟΛ από τις 17:00 έως τις 20:00 στην Λιβαδειά και στην 
οδό Αρκαδίου 1 & Έρκυνας και στο τηλέφωνο 2261 021100

Ο «Γύρος Καδμείας» πραγματοποιήθηκε με επιτυχία 
στην Θήβα 

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε ο Γύρος της Καδμείας 
στη Θήβα,παρά την αναστολή του για μια βδομάδα και τα 
έντονα καιρικά φαινόμενα που καταπόνησαν την ευρύτερη 
περιοχή.

Χιονοδρομία στον Παρνασσό  
ξεκίνησαν τα τμήματα του ΑΚΟΛ 

150 αθλητές και αθλήτριες επέδειξα το πείσμα τους 
και συμμετείχαν παρά το τσουχτερό κρύο στον ιστορικό 
αγώνα,την Κυριακή 5 Ιανουαρίου 2020 ,στον  «Γύρος 
Καδμείας», διανύοντας τη διαδρομή γύρω από τις Επτά 
Πύλες της Αρχαίας Καδμείας.

Μετά το πέρας του αγώνα, πραγματοποιήθηκε η 
τελετή απονομής στην Κεντρική Πλατεία Θήβας, όπου 
στους πρώτους νικητές κάθε κατηγορίας οι διοργανωτές 
απένειμαν κύπελλα και μετάλλια. Μετάλλια αναμνηστικά 
απονεμήθηκαν, επίσης, σε όλους τους συμμετέχοντες.

Τον αγώνα διοργάνωσε ο Δημοτικός Οργανισμός του 
Δήμου Θηβαίων με συνδιοργανωτή τον Σύλλογο Δρομέων 
Υγείας Μαραθωνοδρόμων Θήβας, ενώ το Τμήμα Τροχαίας 
Θηβών, η Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων, το Τοπικό 
Συμβούλιο Νέων, ο γυμναστικός σύλλογος Παγκράτης αλλά 
και ομάδα εθελοντών δημοτών συνέβαλαν στην εύρυθμη 
πραγματοποίηση των διαδρομών για την ασφάλεια των 
συμμετεχόντων.Ευχαριστούμε τους χορηγούς:Σύλλογο 
Γυναικών Ισμήνη, Super Market ΑΒ Βασιλόπουλος, Super 
Market Σκλαβενίτης, Super Market Σταμάτης, καφετέρια 
Bean Brothers

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε  από τον 
Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας η Δημοτική 
Ενότητα Πλαταιών Δήμου Θηβαίων, κατόπιν επιστολής 

που απέστειλε ο Δήμαρχος Θηβαίων Γιώργος Αναστασίου 
στον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν οι έκτακτες ανάγκες και η διαχείριση 
των συνεπειών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά 
φαινόμενα (ισχυρές χιονοπτώσεις) που εκδηλώθηκαν στις 
29 και στις 30 Δεκεμβρίου 2019.

Η απόφαση του Γενικού Γραμματέα  θα είναι σε ισχύ 
έως και τις 13 Ιανουαρίου 2020.  Μετά το πέρας του 
καθορισμένου χρόνου θα αρθεί η παραπάνω κατάσταση.

Στο «Φίλιππος» η κοπή της βασιλόπιτας του 
Επιμελητηρίου Βοιωτίας 

Σε αίθουσα του ξενοδοχείου Φίλλιπος στην Λιβαδειά 
αποφάσισε να κόψει την Βασιλόπιτα του το Επιμελητήριο 
του νομού Βοιωτίας την τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2020.

Σε κατάσταση έκτακτης  
ανάγκης κηρύχθηκε η Δημοτική 
Ενότητα Πλαταιών 

Ο Δήμος Τανάγρας ενημερώνει τους Δημότες του 
Δήμου Τανάγρας και τους οδηγούς που κινούνται 
ή πρόκειται να κινηθούν στον Δρόμο παράλληλα 

με τον Ασωπό ποταμό από Οινόφυτα προς Άγιο Θωμά ότι:
Μεταξύ της εταιρείας ̈ ΓΛΑΡΟΣ¨ στο ύψος της γέφυρας 

του Ασωπού ποταμού και της εταιρείας των αποθηκών 
¨ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ¨,  (πλησίον της εταιρείας ΜΕΤΡΟ), λόγω 
υπερχείλισης  του Ασωπού, έχει καλυφθεί το οδόστρωμα 
με νερά σε ύψος περίπου ένα (1) μέτρο.  Στα σημεία 
εκατέρωθεν του πλημμυρισμένου οδοστρώματος, έχει 
απαγορευθεί ή κίνηση  και έχουν τοποθετηθεί από την 
τροχαία κινητά σημεία σήμανσης .

Πλημμύρισε ένα τμήμα του 
Ασωπού με αποτέλεσμα την 
διακοπή κυκλοφορίας δρόμου 

Η αγωνιστική του Μπάσκετ για το 2020 ξεκινά στην 
Λιβαδειά με το

μεγάλο ντέρμπι το Σάββατο του Α.Σ.Απόλλων με 
τον Πρωτέα Σχηματαρίου στις 18:00

Ενώ επίσης να ενημερώσουμε για τις δράσεις του 
Αθλητικού Συλλόγου στα παιδιά οπου την Κυριακή 5 
ιανουαρίου  οι αθλητές της ακαδημίας μας συμμετείχαν σε 
φιλικό  στις αθλητικές εγκαταστάσεις Eurohoops Dome των 
Παπαλουκά – Διαμαντίδη και γνώρισαν από κοντά τους δύο 
θρύλους του Ελληνικού μπάσκετ.

Ντέρμπι του Α.Σ. Απόλλων  
Λιβαδειάς το Σάββατο  
με τον Πρωτέα Σχηματαρίου 

Μεγάλο θέμα έχει δημιουργηθεί εν όψει της αρχής 
της Χειμερινής Σεζόν στην τιμολογιακή πολιτική που 
εφάρμοσε για το νέο έτος 2020 το Χιονοδρομικό 

Κέντρο Παρνασσού. Οι περισσότεροι την βρίσκουν υψηλή 
και ειδικά προς τους συλλόγους και τις ομαδικές προσπάθειες 
σε αυτό το χειμερινό άθλημα.

Η Κυρία Πούλου ως Βουλευτής Βοιωτίας πήρε θέση έπειτα 
από την συνάντηση που είχε με την κ. Στάμου Σπυριδούλα 
που είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής 
Ομοσπονδίας Χειμερινών Αθλημάτων (ΕΟΧΑ) και μέλος 
του ΑΚΟ Λιβαδειάς

Συζητήθηκαν προβλήματα του Χιονοδρομικού Κέντρου 
Παρνασσού, η ανάπτυξη της Χιονοδρομίας στην Περιφέρεια 
Στερεάς Ελλάδας που έχει καθυστερήσει, η τιμολογιακή 
πολιτική του Χ.Κ. Παρνασσού στο τρέχον έτος, για τους 
αθλητές και τα φυτώρια των Παραπαρνάσσιων Συλλόγων 
που είναι υψηλή και η μη πρόβλεψη της ειδικής κάρτας 
εντοπιότητας των επισκεπτών από τις Παραπαρνάσσιες 
Περιφερειακές Ενότητες.

Η βουλευτής δεσμεύτηκε πως θα προβεί σε όλες τις 
απαραίτητες ενέργειες και θα διεκδικήσει την επίλυση των 
παραπάνω προβλημάτων.

Πολύ ακριβή η είσοδος στο Χ.Κ.
Παρνασσού για τους συλλόγους 

Το βιβλιοπωλείο ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΦΡΑΣΗ και οι εκδόσεις 
ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ,

σε συνεργασία με την Ομάδα Φωτογραφίας της 
Βιβλιοθήκης Λιβαδειάς,

σας προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του 
Νίκου Βατόπουλου

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΤΑΞΙΔΕΨΩ-Περπατώντας σε 24 πόλεις
την Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2020, στις 8:15 μ.μ.,
στον χώρο του βιβλιοπωλείου (Δημάρχου I, Ανδρεαδάκη), 

στη Λιβαδειά.
Θα προλογίσουν:Η βουλευτής Βοιωτίας του Σύριζα Γιώτα 

Πούλου
και ο Δήμαρχος Λεβαδέων Ιωάννης Ταγκαλέγκας.
Ο Νίκος Βατόπουλος θα μιλήσει για το βιβλίο  του  θα 

απαντήσει σε ερωτήσεις του κοινού και θα υπογράψει 
αντίτυπα του βιβλίου του.

Θα ακολουθήσει προβολή ψηφιακού υλικου.

Ο Νίκος Βατόπουλος στην  
Λιβαδειά και το βιβλίο του  
«Όπου και να ταξιδέψω» 
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επίκαιρα

Πέταξε τα ναρκωτικά από το  
αυτοκίνητο και τράπηκε σε φυγή 

ΦΩΚΙΔΑΣ

Συνελήφθη, το Σάββατο το μεσημέρι στην 
Ιτέα, από αστυνομικούς της Α’ Ο.Π.Κ.Ε. 
του Τμήματος Ασφαλείας Άμφισσας – 

Δελφών, ένας 21χρονος, κατηγορούμενος για 
διακίνηση ναρκωτικών.

O 21χρονος εντοπίστηκε να κινείται 
στην περιοχή με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και σε 
έλεγχο, πέταξε από το αυτοκίνητό του, 
τέσσερις νάιλον συσκευασίες που περιείχαν 
μικροποσότητες ακατέργαστης κάνναβης 
και ένα αυτοσχέδιο τσιγάρο κάνναβης και 
στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή.Στο πλαίσιο 
επιστάμενων αναζητήσεων, οι αστυνομικοί 
εντόπισαν τον 21χρονο στο σπίτι του και σε 
έρευνα που πραγματοποιήθηκε, βρέθηκαν 
και κατασχέθηκαν:

μικροποσότητες ακατέργαστης κάνναβης 
και σπόροι κάνναβης,

ζυγαριά ακριβείας και 2 μεταλλικοί τρίφτες, 
καθώς και

το χρηματικό ποσό των 360 ευρώ.
Την προανάκριση διενήργησε το 

Αστυνομικό Τμήμα Ιτέας, ενώ ο συλληφθείς 
οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών 
Άμφισσας.

Την Βασιλόπιτα του Δήμου Δελφών θα κόψει στο 
Πνευματικό Κέντρο Άμφισσας  ο Δημαρχος Δελφών 
κύριος Παναγιώτης Ταγκαλής το Σάββατο 11 

Ιανουαρίου το απόγευμα στις 19:30.
Την εκδήλωση θα πλαισιώσουν μουσικά η Σύγχρονη 

Ορχήστρα της Φιλαρμονικής Άμφισσας σε συνεργασία με 
την Δημοτική Χορωδία έτσι ώστε να έχουν ένα μουσικό 
διάλειμμα οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Κοπή Βασιλόπιτας 
Δήμου Δελφών 
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επίκαιρα

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Αναλυτικότερα, η επιτροπή αποφάσισε τη μείωση στην 
επιβολή των τελών ύδρευσης παγίων, ελάχιστης 
κατανάλωσης και αποχέτευσης για το οικονομικό έτος 

2020, σε βάρος αυτών που κάνουν χρήση των δικτύων 
υδρεύσεως και αποχέτευσης του Δήμου στις τοπικές 
κοινότητες του Δήμου Αγράφων ως εξής:
 
Τέλη ύδρευσης για το έτος 2020

Πάγιο συμπεριλαμβανομένου της ελάχιστης 
κατανάλωσης σε οικίες- στάβλοι 30,00 ευρώ ετησίως.  
Σε καταστήμααΥγειονομικού ενδιαφέροντος  50,00 ευρώ 
ετησίως και σε  ενοικιαζόμενα δωμάτια.

Σε ξενοδοχεία 100,00 ευρώ ετησίως, 
οπως και σε βιοτεχνίες – εργοστάσια  
Σε λοιπά καταστήματα 50,00 ευρώ ετησίως.

Όσον αφορά τα τέλη αποχέτευσης θα ανέρχονται στο 
30% του παγίου κατανάλωσης νερού. Ορίζεται ως ελαχίστη 
οικιακή κατανάλωση η ποσότητα των τριάντα (30) κ.μ. νερού 
ανά μήνα. Αντίστοιχα για τα καταστήματα, ενοικιαζόμενα 
δωμάτια, ξενοδοχεία ορίζεται ως ελάχιστη κατανάλωση η 
ποσότητα των πενήντα (50) κ.μ. νερού ανά μήνα.

Για τα παραδοσιακά καφενεία ορίζεται ως μέση 
κατανάλωση η ποσότητα τωντριάντα (30) κ.μ. νερού ανά 
μήνα και για το λόγο αυτό η ποσότητα αυτή θα χρεώνεται με 
την κατώτερη δυνατή τιμή. Για τα οικόπεδα ή Αγροτεμάχια 

Καθορίστηκαν τα τέλη για το 2020  
στο Δήμο Αγράφων με μειώσεις για την ύδρευση 
και αυξήσεις για την αποχέτευση

με παροχή ύδατος η ελάχιστη κατανάλωση ορίζεται σε πέντε 
(5) κ.μ. νερού ανά μήνα. 

Η περίοδος καταμέτρησης θα καθορίζεται με απόφαση 
Δημάρχου η οποία θα εκδίδεται έως τέλος Απριλίου ειδάλλως 
θα ισχύει ετησία κατανάλωση ύδατος. Η κατανάλωση θα 
αθροίζεται συνολικά κατά την περίοδο καταμέτρησης και 
θα διαιρείται με τους μήνες κατανάλωσης (Δηλαδή θα 
επιτρέπεται η μεταφορά ποσοτήτων κυβικών σε άλλον 
μήνα).

Σχετικά με το δικαίωμα σύνδεσης στο δίκτυο ύδρευσης 
η τιμή θα ανέρχεται στο ποσό των 100,00 €/παροχή για 
απόσταση έως 10 m από το δίκτυο. Άνω των 10 m η χρέωση 
θα γίνεται απολογιστικά. Το δικαίωμα σύνδεσης στο δίκτυο 
αποχέτευσης θα ανέρχεται στο ποσό των 100,00 €/σύνδεση, 
ενώ το τέλος επανασύνδεσης μετά από διακοπή θα ανέρχεται 
στο ποσό των 50,00 €. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν τον 
ΦΠΑ.Για τις παραβάσεις των κανονισμών λειτουργίας των 
δικτύων του Δήμου επιβάλλονται πρόστιμα όπως ορίζονται 
στον κανονισμό. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τη 
σχετική νομολογία τα επιβαλλόμενα τέλη πρέπει να είναι 
αντικειμενικά και δίκαια. 

Επίσης πρέπει να τηρείται αυστηρά η θεμελιώδης αρχή 
της ανταποδοτικότητας και η αύξηση των τελών είναι 
ανάλογη µε την αύξηση του κόστους των παρεχόμενων 
υπηρεσιών.

Στη Γέφυρα της Επισκοπής πραγματοποιήθηκε τελετή 
καθαγιασμού των υδάτων και κατάδυσης του Τιμίου 
Σταυρού του δήμου Αγράφων.

Ένας τολμηρός νέος, ο 17 χρονος Κωνσταντίνος 
Κρικώνης , με καταγωγή από τον Ψηλόβραχο Αιτωλ/νίας, 
ήταν αυτός που ανάμεσα σε τέσσερα άτομα (Βασίλης & 
Κων/νος Κρικώνης-Γεωργία Δ, Παναγιώτης Μακρής), που 
πήδηξαν στα παγωμένα νερά των Κρεμαστών, κατάφερε 
να πιάσει για δεύτερη φορά τον σταυρό.

Στην τελετή το παρών έδωσαν πλήθος Αγραφιωτών 
και Αιτωλ/νων ,Δημοτικοί σύμβουλοι, πρόεδροι Τοπικών 
Κοινοτήτων κ.ά., ενώ μετά το τέλος της τελετής, 
πραγματοποιήθηκε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας 
τόσο του δήμου Αγράφων όσο και του δήμου Αγρινίου.

Ένας ατρόμητος 17χρονος 
έπιασε τον Σταυρό  
στα παγωμένα νερά  
της Λίμνης Κρεμαστών 

Την τελετή του εορτασμού 
των Θεοφανείων στο 
Καρπενήσι προεξάρχοντος 

του Μητροπολίτου Καρπενησίου 
κκΓεωργίου παρακολούθησε 
η Υφυπουργός Παιδείας & 
Θρησκευμάτων κα Σοφία Ζαχαράκη.
Παρευρέθηκαν επίσης ο Βουλευτής 

Η υφ. Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη τίμησε  
τον εορτασμό των Θεοφανείων στο Καρπενήσι

Ευρυτανίας κ.Κώστας Κοντογεώργος 
,ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ευρυτανίας 
κ.Άρης Τασιός ,ο Δήμαρχος 
Καρπενησίου κ.Νίκος Σουλιώτης ,ο 
επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης 
κ.Δημήτρης Λερογιάννης,αντιδήμαρχοι
,δημοτικοί σύμβουλοι,εκπρόσωποι της 
Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής 

,εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων.Η 
τελετή ρίψης του τιμίου Σταυρού 
για τον αγιασμό των υδάτων 
πραγματοποιήθηκε στο κολυμβητήριο 
Καρπενησίου.Τον σταυρό έπιασε για 
πρώτη φορά η 13χρονη Σοφία Γαβριήλ 
αθλήτρια του ΑΟΛ Εύρυτος.

Για ναρκωτικά συνέλαβαν έναν 31χρονο, χθες το 
μεσημέρι στο Καρπενήσι Ευρυτανίας, αστυνομικοί της 
Β’ Ο.Π.Κ.Ε. του Τμήματος Ασφαλείας Καρπενησίου.

Πάνω του βρέθηκε και κατασχέθηκε χάρτινη συσκευασία, 
η οποία περιείχε μικροποσότητα κάνναβης.

Την προανάκριση διενήργησε το Τμήμα Ασφαλείας 
Καρπενησίου.

Χειροπέδες για ναρκωτικά  
στο Καρπενήσι 

Ο Δήμος Καρπενησίου στάθηκε απο την πρώτη 
στιγμή στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι 
γείτονες μας στην Αλβανία μετά τον καταστροφικό 

σεισμό και με την βοήθεια των πολιτών συγκέντρωσε τρείς 
τόνους κλινοσκεπασμάτων και είδη ρουχισμού τα οποία 
σε συνεργασία με τον Δήμο Αγρινίου θα μεταφερθούν στις 
πληγείσες περιοχές της Αλβανίας.Ο Δήμαρχος κ. Σουλιώτης 
αφου ευχαρίστησε όλους όσους πρόσφεραν ευχήθηκε τα 
πράγματα που συγκεντρώθηκαν στο Καρπενήσι να φανούν 
πολύ χρήσιμα στους ανθρώπους που δοκιμάζονται κάτω 
απο άσχημες καιρικές συνθήκες τώρα τον χειμώνα στη 
γείτονα Αλβανία.

Τρείς (3) Τόνοι κλινοσκεπασμάτων & είδη 
ρουχισμού για τους σεισμόπληκτους  
της Αλβανίας
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ειδήσεις

Η αντίστροφη μέτρηση για την υποβολή των συμμετοχών 
στα Διεθνή Βραβεία LafargeHolcim, τον μεγαλύτερο και 
πλέον καταξιωμένο θεσμό στον τομέα των βιώσιμων 

κατασκευών, έχει ήδη ξεκινήσει. Μέχρι τις 25 Φεβρουαρίου 2020 
τόσο επαγγελματίες όσο και η νέα γενιά του κατασκευαστικού 
κλάδου έχουν την ευκαιρία να καταθέσουν κορυφαία έργα και 
καινοτόμες ιδέες για αειφόρες κατασκευές στις δύο κατηγορίες 
του διαγωνισμού και να διεκδικήσουν βραβεία ύψους 2 εκατ. 
δολαρίων. 

Η διεθνούς κύρους αυτή διοργάνωση του Ιδρύματος για 
Αειφόρες Κατασκευές της LafargeHolcim, μητρικής του 
Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ, λαμβάνει χώρα για 6η χρονιά σε πέντε 
γεωγραφικές περιοχές: Ευρώπη, Βόρεια Αμερική, Λατινική 
Αμερική, Μέση Ανατολή-Αφρική και Ασία-Ειρηνικός. Σε κάθε 
περιοχή έχει συσταθεί κριτική επιτροπή από ανεξάρτητους 
εμπειρογνώμονες, οι οποίοι αναζητούν και αναδεικνύουν 
έξυπνες λύσεις για βιώσιμες πόλεις. 

Πιο αναλυτικά, η κύρια κατηγορία του διαγωνισμού των 
Βραβείων LafargeHolcim απευθύνεται σε αρχιτέκτονες, 
μηχανικούς, κατασκευαστές και κατασκευαστικές εταιρίες, 
που δίνουν αειφόρες λύσεις στις σύγχρονες κατασκευές. Τα 
υποψήφια έργα θα πρέπει να βρίσκονται σε προχωρημένο 
στάδιο μελέτης και να έχουν μεγάλη πιθανότητα εκτέλεσης, 
ενώ η κατασκευή τους δεν θα πρέπει να έχει ξεκινήσει πριν 
από την 1η Ιανουαρίου 2019. Επιπλέον, φοιτητές και νέοι 
επαγγελματίες έως 30 ετών έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν 
στην κατηγορία «Επόμενη Γενιά» και να υποβάλουν τις 
φρέσκες ιδέες τους που βρίσκονται σε προκαταρκτικό στάδιο 
μελέτης.

Τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψήφιων έργων βασίζονται 
στους πέντε στόχους για αειφόρες κατασκευές του Ιδρύματος 
LafargeHolcim: καινοτομία και δυνατότητα μεταφοράς 
τεχνογνωσίας, δεοντολογικά πρότυπα και κοινωνική ένταξη, 
αποδοτική χρήση πόρων και περιβαλλοντική επίδοση, 
οικονομική βιωσιμότητα και συμβατότητα, καθώς και αισθητική.

Οι νικητές της κάθε επιμέρους περιοχής θα ανακοινωθούν 
σε ειδικές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στο δεύτερο 
μισό του 2020. Τα κορυφαία έργα προκρίνονται αυτομάτως 
στον παγκόσμιο διαγωνισμό Διεθνών Βραβείων LafargeHolcim 
2021, ώστε να αξιολογηθούν από κριτική επιτροπή, της οποίας 
ηγείται ο κ. Hashim Sarkis, επιμελητής της 17ης Biennale 
Αρχιτεκτονικής της Βενετίας. 

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, 
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τη σελίδα http://
www.lafargeholcim-awards.org/intro

 
Σχετικά με τη LafargeHolcim

Η LafargeHolcim είναι παγκόσμιος ηγέτης στον κλάδο 
δομικών υλικών και λύσεων και εξυπηρετεί τεχνίτες, οικοδόμους, 
αρχιτέκτονες και μηχανικούς σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο Όμιλος 
δραστηριοποιείται στην παραγωγή τσιμέντου, αδρανών και 
σκυροδέματος που χρησιμοποιούνται σε οικοδομικά έργα από 
οικονομικά προσιτή στέγαση και μικρά τοπικού χαρακτήρα 
έργα, μέχρι τα μεγαλύτερα και πλέον τεχνικά και αρχιτεκτονικά 
σύνθετα έργα υποδομών. Καθώς η αστικοποίηση επηρεάζει 
ολοένα και περισσότερους ανθρώπους σε ολόκληρο 
τον πλανήτη, ο Όμιλος παρέχει καινοτόμα προϊόντα και 
κατασκευαστικές λύσεις, με μία ξεκάθαρη δέσμευση προς 
την κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα.  Κατέχοντας 
ηγετικές θέσεις σε όλες τις περιοχές, ο Όμιλος LafargeHolcim 
απασχολεί περίπου 90.000 υπαλλήλους σε περισσότερες 
από 80 χώρες και διαθέτει ένα ισορροπημένο χαρτοφυλάκιο 
ανάμεσα στις αναπτυσσόμενες και τις ώριμες αγορές. 

Περισσότερα στο www.lafarge.gr και www.lafargeholcim.
com

Ίδρυμα για Αειφόρες Κατασκευές της LafargeHolcim
Από το 2003 το Ίδρυμα προάγει το διάλογο για τις αειφόρες 

κατασκευές μέσα από τους διαγωνισμούς των Διεθνών 
Βραβείων, τα ακαδημαϊκά φόρουμ και τις εκδόσεις του. Το 
Ίδρυμα υποστηρίζεται από τον Όμιλο LafargeHolcim.

Μέχρι τις 25 Φεβρουαρίου  
η υποβολή συμμετοχών για τα 
Διεθνή Βραβεία LafargeHolcim 

Μετά την συνάντηση στην Χαιρώνεια και την ανάδειξη 
των προβλημάτων του αγροτικού χώρου, ήρθε η στιγμή 
να πάρει «σάρκα και οστά» ο Αγροτικός Σύλλογος. 

Αρκετοί είναι οι υποψήφιοι που θα μετέχουν στο Δ.Σ. 
του συλλόγου, καθώς και πολλά είναι τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζει αυτός ο «θεμέλιος» κλάδος της τοπικής 
μας οικονομίας. Στις εκλογικές διαδικασίες μπορούν να 
συμμετάσχουν όλοι όσοι, τους ενδιαφέρει να προχωρήσει ο 
κλάδος. Κάποιος θα πει, βέβαια, πώς είναι από τους πρώτους 
καλλιεργούμενους κάμπους και θα έχει απόλυτο δίκιο, αλλά 
από ότι έδειξε η πράξη και τα τεκταινόμενα όλα αυτά τα χρόνια, 
δεν φτάνει μόνο αυτό. Απαιτείται και αλληλεγγύη, συνένωση και 
ενημέρωση και πολλά άλλα ακόμα. Σε ένα Αγροτικό Σύλλογο 
θα τα βρεις αυτά, για να γίνει το επόμενο βήμα, όχι μόνος σου 
αλλά μαζί με άλλους.

Οι εκλογές για νέο Διοικητικό Συμβούλιο και Εξελεγκτική 
Επιτροπή θα διεξαχθούν τις ακόλουθες ημερομηνίες:

Χαιρώνεια Κυριακή 12/1 στο Δημαρχείο ΩΡΑ: 11 – 13 μ.μ.
Λιβαδειά Τετάρτη 15/1 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ 

Λιβαδειάς ΩΡΑ: 6 -8 μ.μ.
Ορχομενός Πέμπτη 16/1 στην αίθουσα συνεδριάσεων του 

Δ.Σ.ΩΡΑ: 6 -8 μ.μ
Κάστρο Παρασκευή 17/1 στο Κοινοτικό Κατάστημα ΩΡΑ: 

6 -8 μ.μ
Μαυρονέρι Κυριακή 19/1 στο Κοινοτικό Κατάστημα Ωρα : 

Ξεκινούν  
οι εκλογικές διαδικασίες  
του Αγροτικού Συλλόγου  
Επ. Λιβαδειάς 

11 -13 μ.μ.
Αλίαρτος Δευτέρα 20/1 στην αίθουσα Δ.Σ. στα Πέτρινα 

ΩΡΑ: 6 -8 μ.μ.
Θεσπιές Τρίτη 21/1 στο Δημαρχείο Θεσπιών (Β. 

Κάπρου) ΩΡΑ: 6 -8μ.μ.
Δίστομο Πέμπτη 23/1 στο Δημαρχείο ΩΡΑ: 6 -8 μ.μ.
Λιβαδειά Παρασκευή 24/1 στην αίθουσα συνεδριάσεων 

του Δ.Σ. Λιβαδειάς
ΩΡΑ: 6-8μ.μ
Η κατάθεση υποψηφιοτήτων για Δ.Σ και Ε.Ε μπορεί 

να γίνεται στην Εφορευτική Επιτροπή μέχρι το Σάββατο 
11/1/2020 και ώρα 12:00

Με ανακοίνωσή του ο Σύλλογος, αναφέρει: «Καλούμε 
όλους όσους καλλιεργούν την γη και πλήττονται από 
τα προβλήματα που υπάρχουν όπως μεγάλο κόστος 
καυσίμων, οι χαμηλές, εξευτελιστικές τιμές των προϊόντων 
μας, η κατάσταση στις υποδομές (αγροτική οδοποιία, 
αποστραγγιστικά, άρδευση), η κατάσταση στην Κωπαΐδα 
κτλ να έρθουν να εγγράφουν και να πάρουν μέρος στον 
Αγροτικό Σύλλογο. Εγγραφές θα γίνονται και κατά την 
διάρκεια της ψηφοφορίας.

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΕΝΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ 
ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΟΥΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΣ ΣΤΗΝ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΖΩΗΣ».
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ειδήσεις

Λύση ψάχνει να βρει και να ενώσει τα κομμάτια του παζλ 
ο Δήμαρχος Λεβαδέων,για να έχει την αυτοδυναμία στα 
καίρια προβλήματα που εντείνονται και περιμένουν 

αποφάσεις ουσίας. Αλλά μέχρι τώρα η συμπεριφορά του 
δεν μας έχει δείξει κάτι τέτοιο ως το 2019 .Το 2020 ξεκίνησε 
μια καινούργια εποχή για το Δήμο Λιβαδειάς,θέλουμε να 
πιστεύουμε και στον τρόπο λήψης των αποφάσεων,που 
ενωτικά θα καταφέρει να επιλέξει την σωστότερη λύση  για τα 
προβλήματα του τόπου μας,απόφαση πολλών και όχι ενός.

Μέσα σε κλίμα αγάπης και αλληλοσεβασμού,έκοψε την  
Βασιλόπιτα ο Δήμαρχος Λεβαδέων σήμερα το πρωί στις 
11:00 στην αίθουσα του Παλιού Δημαρχείου Λιβαδειάς. Ο  
κ.Ταγκαλέγκας,βαθιά θρησκευόμενος άνθρωπος,λειτούργησε 
μέσα στο Πνεύμα των Χριστουγέννων και των εορτών  και 
έκοψε την Πρωτοχρονιάτικη Βασιλόπιτα σε ατμόσφαιρα 
ηρεμίας με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου για το 
καλό του τόπου,ως είθισται.

Το φλουρί της Βασιλόπιτας για το 2020 κέρδισε ο κύριος 
Δημήτρης Καραμάνης ως επικεφαλής του συνδυασμού του.

«Όπως είπε και ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Βοιωτίας 
κύριος Αγνιάδης  : «…είμαστε πολύ λίγοι,για να είμαστε 
διχασμένοι.»

Ο Δήμαρχος φωτογραφήθηκε με όλους και μοίρασε ευχές 
σε όλους για ένα ευτυχισμένο νέο έτος.

Παρόντες ήταν αιρετοί και οι αντιπρόσωποι φορέων και 
συλλόγων .  Ενώ ο επισμηναγός κ.Παπακώστας παρέστη ως 
αναπληρωτής του Διοικητή της Βάσης Καυσίμων Αντίκυρας 
της Ανώτερης Φρουράς.

Τον Μητροπολίτης μας π.Γεώργιος αναπλήρωσε ο πατέρας 
Αλέξιος και χάρισαν στον Δήμαρχο Λιβαδειάς μια χειροποίητη 
αγιογραφημένη  εικόνα του Αγίου Παρθένιου.

Ευχές όλων ήταν η συνεννόηση όλων των δυνάμεων για 
το καλύτερο μέλλον του Καποδιστριακού Δήμου Λεβαδέων. 
Από ότι μάθαμε εκ των υστέρων η κ.Πούλου ήταν άρρωστη 
και δεν παρέστη στην εκδήλωση,αλλά ως αντιπρόσωπος της 
παράταξη της,την αντικατέστησε ο κύριος Καπλάνης.

Ο Δήμος Λεβαδέων ήταν από τους “τυχερούς Δήμους” 
της Στερεάς Ελλάδας, μετά την επέλαση της “Ζηνοβίας”,που 
δεν του άφησε το αποτύπωμα της έντονα. Έτσι κατάφερε και 
γιόρτασε την Πρωτοχρονιά με “χαμόγελα”.

Φανερά ο κ. Ταγκαλέγκας άπλωσε το χέρι της ενότητας στον 

Η Βασιλόπιτα του Δήμου Λεβαδέων  

δεν “κόπηκε” αλλά “ένωσε τα κομμάτια” 
Της Χρύσας Τσεπραηλίδου

κ. Καραμάνη παίρνοντας πίσω τους βαρείς χαρακτηρισμούς 
που είχαν ανταλλάξει το προηγούμενο διάστημα. Ανήκοντας 
στο ίδιο πολιτικό χώρο όλοι περιμέναμε μια αλληλοϋποστήριξη 
μεταξύ τους,πράγμα που δεν έγινε ως τα τέλη του 2019.
Το 2020 απλώνεται σαν λευκό χαρτί μπροστά τους για  να 
“διαγράψουν” την πορεία τους.

Η νέα δεκαετία που ξεκινά,για τα τέσσερα πρώτα χρόνια,θα 

σφραγιστεί από το όνομα Ιωάννης Ταγκαλέγκας με πολλές 
σημαντικές αποφάσεις που θα καθορίσουν την μελλοντική 
πορεία της περιοχής. Με πολλά έργα υπό υλοποίηση και με 
πολλά ανοικτά προβλήματα που θα πρέπει να λυθούν,έχοντας 
στην διάθεση του Δήμου προϋπολογισμούς που περιλαμβάνουν 
μόνο τα απαραίτητα και ελάχιστα για κοινωνικό έργο.

Βούτηξαν να πιάσουν τον Σταυρό στην Λιβαδειά  
και φέτος παρά το τσουχτερό κρύο

Με τα χιόνια ολόγυρα της και παρά το κρύο η 
Λιβαδειά γιόρτασε τα ‘Αγια Θεοφάνεια με τον 
πατροπαράδοτο τρόπο και με όση μεγαλοπρέπεια 

του αρμόζει.
Τα Θεοφάνεια που εορτάζονται σήμερα σε ολόκληρη 

τη χώρα, είναι μια από τις μεγαλύτερες γιορτές της 
Ορθοδοξίας. Με τα Φώτα τελειώνει η εορταστική περίοδος 
των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Η ελληνική 
παράδοση είναι πλούσια σε ήθη και έθιμα και κάθε γωνιά 
της χώρας τα γιορτάζει με διαφορετικό τρόπο.

Η νίκη του φωτός απέναντι στο σκοτάδι και ένα νέο 
ξεκίνημα της ανθρωπότητας που σηματοδοτείται από 
το χριστιανικό βάπτισμα και τον αγιασμό του κόσμου 
κυριαρχούν ως συμβολισμοί στη γιορτή των Θεοφανείων και 
στα έθιμα που τη συνοδεύουν . Στον αγιασμό των υδάτων 
και το περιεχόμενο των μεταμφιέσεων που κυριαρχούν 
και πάλι στα εορταστικά δρώμενα συνυπάρχουν στοιχεία 
που ξορκίζουν το κακό, συνθήκες που σηματοδοτούν 
την αύξηση της διάρκειας της ημέρας και τη μείωση της 
διάρκειας της νύχτας

Αρκετός κόσμος περίμενε στην Κρύα από πιο νωρίς για 
να πάρουν την κατάλληλη θέση και για να δουν τον Σταυρό 
να «βουτάει» στα νερά της ‘Ερκυνας

Η εορτή των Θεοφανείων λέγεται επίσης και Επιφάνια 
και Φώτα ή Φωτά (ή Εορτή των Φώτων).

Φώτα ονομάζονται επειδή όπως λέει στο τέλος το 
Απολυτίκιο της Εορτής, ήλθε ο Χριστός για να φωτίσει 
τον κόσμο, μπολιάζοντας τον και πνευματικά δια του 
Βαπτίσματος και του Χρίσματος.
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γεγονότα

Ομαδικές αγωγές, διεκδικώντας αναδρομικά και κρατήσεις 
που όπως ισχυρίζονται παρακρατήθηκαν παράνομα 
από το 2014 μέχρι και σήμερα, ετοιμάζουν πρώην 

και νυν δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι και πρόεδροι δημοτικών 
επιχειρήσεων σε όλη τη χώρα. Ήδη δεκάδες εν ενεργεία 
και πρώην αιρετοί ζητούν ενημέρωση από δικηγόρους που 
ασχολούνται με ζητήματα τοπικής αυτοδιοίκησης, προκειμένου 
να μάθουν με ποιον τρόπο θα τους επιστραφούν χρήματα 
που τους κρατήθηκαν παρανόμως, όπως ισχυρίζονται, από 
τη μηνιαία αποζημίωση που λαμβάνουν. Τα χρήματα που 
διεκδικεί ένας δήμαρχος περιοχής με περισσότερους από 
100.000 κατοίκους μπορεί να φτάσουν ακόμα και τις 10.000 
ευρώ. Την ίδια ώρα, τις τελευταίες ημέρες πρώην και νυν 
αιρετοί έσπευδαν να καταθέσουν στα δημαρχεία τους αιτήσεις 
διακοπής της παραγραφής λόγω παρέλευσης πενταετίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες πολλοί είναι εκείνοι οι 
αυτοδιοικητικοί σε όλη τη χώρα που έχουν ξεκινήσει διαδικασίες 
προσφυγής ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων για να 
διεκδικήσουν κρατήσεις της τάξης του 4,2% της αποζημίωσης 
των δημάρχων, αντιδημάρχων και προέδρων δημοτικών 
επιχειρήσεων για την πενταετία από 1 Σεπτεμβρίου 2014 έως 
και την 31η Αυγούστου 2019, οπότε και έληξε η προηγούμενη 
αυτοδιοικητική περίοδος. Όπως αναφέρει πρώην δήμαρχος 
και δικηγόρος που «τρέχει» τη σχετική διαδικασία Κώστας 
Δημόπουλος, με το νόμο 3986 του 2011 και πιο συγκεκριμένα 
το άρθρο 38 -πρόκειται ουσιαστικά για το πρώτο μνημόνιο 
επί κυβέρνησης Γιώργου Παπανδρέου, με το οποίο υπήρξαν 
περικοπές και στη μισθοδοσία των αιρετών- «καθιερώθηκε 
ειδική εισφορά αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της 
ανεργίας. Η εισφορά αυτή υπολογίζεται σε ποσοστό δύο 
τοις εκατό (2%) επί των τακτικών αποδοχών και πρόσθετων 
αμοιβών και αποζημιώσεων όλων των μισθοδοτούμενων 
υπαλλήλων του δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., καθώς και των 
υπαλλήλων όλων ανεξαιρέτως των δημοσίων επιχειρήσεων και 
οργανισμών και των Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένων και των 
τραπεζών και των θυγατρικών επιχειρήσεων των τραπεζών 
ή των συνδεδεμένων με αυτές εταιρειών, που ανήκουν 
στον ίδιο όμιλο με τις τράπεζες». Επίσης, με τον ίδιο νόμο 

Πρώην και νυν δήμαρχοι  
διεκδικούν αναδρομικά  
χιλιάδων ευρώ από το 2014

υπήρξε εισφορά 1% υπέρ του ΟΑΕΔ και κράτηση ποσοστού 
1% για φόρο χαρτοσήμου και ποσοστό 20% επί του φόρου 
χαρτοσήμου υπέρ ΟΓΑ. Σύμφωνα με τον κ. Δημόπουλο, οι 
παραπάνω εισφορές «παρακρατήθηκαν παρανόμως, καθώς 
θεωρήθηκε πως οι αιρετοί ήταν δημόσιοι υπάλληλοι, κάτι 
που δεν ισχύει. Οι αιρετοί άλλωστε, σύμφωνα με το άρθρο 
29 του ιδίου νόμου, υπόκεινται σε εισφορά αλληλεγγύης 
της τάξης του 8% επί του συνολικού εισοδήματός τους. «Η 
παρακράτηση των ποσών σε ποσοστό 4,2% από τη μηνιαία 
τακτική αντιμισθία, η οποία εξακολουθεί να εφαρμόζεται, είναι 
παράνομη γιατί αντιλαμβάνονται το δήμαρχο ως υπάλληλο. 
Μόνο που οι αιρετοί δεν είναι υπάλληλοι, γι’ αυτό άλλωστε 
δεν έχουν μισθό, αλλά αποζημίωση» σχολιάζει ο πρώην 
δήμαρχος Δίου - Ολύμπου και δικηγόρος. Σύμφωνα με τον κ. 
Δημόπουλο, υπάρχει απόφαση του εφετείου Πατρών το 2018 
που στηρίζεται σε πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου το 2012, 
με την οποία αιρετός δικαιώθηκε. «Ενημερώσαμε τους πρώην 
και τους νυν δημάρχους για το δικαίωμά τους να διεκδικήσουν 
τα χρήματά τους» σχολιάζει ο κ. Δημόπουλος που εκτιμά πως 
θα κινηθούν νομικά περισσότεροι από 100 πρώην αιρετοί 
πανελλαδικά. «Διεκδικούμε αυτά τα χρήματα ως αχρεωστήτως 
καταβληθέντα και παρακρατηθέντα αχρεωστήτως από εμάς 
από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, τον ΟΑΕΔ και τον ΟΓΑ, 
που παρανόμως τα παρακρατούσαν» συμπληρώνει.

Τα ποσά που διεκδικούν
Ενδεικτικά, όσοι διετέλεσαν δήμαρχοι σε δήμους άνω των 

100.000 κατοίκων, σύμφωνα με τον κ. Δημόπουλο μπορούν να 
διεκδικήσουν το ποσό των 10.000 ευρώ, σε δήμους 20.000 - 
100.000 κατοίκων το ποσό των 9.000 ευρώ και σε δήμους κάτω 
των 20.000, το ποσό των 6.000 ευρώ. Για τους αντιδημάρχους 
για περίοδο 2,5 χρόνων τα ποσά ξεκινούν από 1.600 ευρώ 
και ανεβαίνουν ανάλογα με τον πληθυσμό της κάθε περιοχής. 
Σύμφωνα με τον κ. Δημόπουλο, αν και ο ίδιος ενημέρωσε τα 
αρμόδια όργανα των δήμων, οι διεκδικήσεις θα γίνουν ιδιωτικά 
και όχι μέσα από τα συνδικαλιστικά όργανα των αιρετών. «Το 
θέμα το ανακάλυψα τυχαία. Πήγα για άλλο ζήτημα που με 
απασχολούσε και το πληροφορήθηκα» λέει ο κ. Δημόπουλος.

Από την πλευρά του, πρόεδρος Περιφερειακής Ένωσης 

Δήμων δηλώνει πως γνωρίζει το ζήτημα, ωστόσο, εάν κάποιος 
θελήσει να κινηθεί νομικά, θα πρέπει να το πράξει ιδιωτικά. 
«Ο καθένας κατά μόνας μπορεί να πράξει ό,τι θέλει. Πρακτικά 
ως ΚΕΔΕ δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι» τονίζει από την 
πλευρά του ο δήμαρχος Τρικκαίων και πρόεδρος της Κεντρικής 
Ένωσης Δήμων Ελλάδας Δημήτρης Παπαστεργίου.

Υπέρ της διεκδίκησης των παρακρατηθέντων χρημάτων, 
που κρατήθηκαν παράνομα, όπως υποστηρίζει τάσσεται άλλος 
πρώην δήμαρχος, ο οποίος μάλιστα θα κινηθεί από κοινού 
με τους πρώην αντιδημάρχους της διοίκησής του. «Αν δεν τα 
διεκδικήσουμε από το δήμο αλλά από το Γενικό Λογιστήριο 
του Κράτους, τότε θα το προχωρήσω από κοινού με την ομάδα 
μου» αναφέρει από την πλευρά του, δήμαρχος.

Για «παράνομες»,  
όπως ισχυρίζονται,  
κρατήσεις της αντιμισθίας τους 
λόγω μνημονίου

“



19ΣΤΕΡΕΑ ΝΕΑΣάββατο 11 Ιανουαρίου 2020

επικαιρότητα

Την 18η Δεκεμβρίου 2019 ψηφίστηκε από 
το Περιφερειακό Συμβούλιο το πλάνο 
συμμετοχής της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας σε Επιχειρηματικές Εκθέσεις 
Εσωτερικού και Εξωτερικού για το έτος 2020, 
μετά την εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη 
Επιχειρηματικότητας & Εξωστρέφειας, κ. 
Κωνσταντίνου Καραγιάννη.

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, έχει ως 
στόχο την οργανωμένη και αποτελεσματική 
προβολή των προϊόντων και του συνόλου 
του παραγωγικού κεφαλαίου της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας στην εγχώρια και διεθνή 
αγορά. Η επιλογή των συμμετοχών της 
Περιφέρειας γίνεται βάση των δυνατών 
κλάδων της, οι οποίοι είναι ο αγροδιατροφικός 

Η Περιφέρεια κοντά στις επιχειρήσεις
ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΠΛΑΝΟ 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

κλάδος, αλλά και άλλοι, όπως αυτός των 
δομικών υλικών, που παρουσιάζει μεγάλες 
εξαγωγικές δυνατότητες.

Όπως ενδεικτικά παρουσίασε ο κ. 
Καραγιάννης, από το έτος 2016 μέχρι σήμερα, 
η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας συμμετέχει 
σε ολοένα και περισσότερες εκθέσεις. Πιο 
συγκεκριμένα:

- Το έτος 2016, η Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας συμμετείχε σε 4 εκθέσεις – εκ 
των οποίων μία ήταν στο εξωτερικό. Οι 
επιχειρήσεις που συμμετείχαν συνολικά στις 
εκθέσεις ανήλθαν στις 40.

- Το έτος 2017, για πρώτη φορά, 
προχωρήσαμε στην κατάρτιση Ετήσιου Πλάνου 
συμμετοχής σε επιχειρηματικές εκθέσεις, 

με στόχο την πληρέστερη ενημέρωση των 
επιχειρήσεων και την καλύτερη προετοιμασία 
της παρουσίας μας. Το ετήσιο πλάνο εγκρίθηκε 
από το περιφερειακό μας συμβούλιο και 
ανακοινώθηκε στην επιχειρηματική μας 
κοινότητα. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 
συμμετείχε σε 10 εκθέσεις – εκ των οποίων οι 
πέντε (5) ήταν στο εξωτερικό. Οι επιχειρήσεις 
που συμμετείχαν συνολικά στις εκθέσεις 
ανήλθαν στις 175. Κατά τον απολογισμό 
των συμμετοχών μας, έχουν καταγραφεί στα 
ερωτηματολόγια των επιχειρήσεων 700 Β2Β 
συναντήσεις. Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί 
στο 1/3 των επιχειρήσεων που συμμετείχαν, 
καθώς τις περισσότερες φορές οι επιχειρήσεις 
δεν συμπληρώνουν τα ερωτηματολόγια 
αποτίμησης.

Ο αριθμός των δράσεων της Περιφέρειας 
σε ένα έτος διπλασιάστηκε, και ο αριθμός 
των επιχειρήσεων που επωφελήθηκαν 
τετραπλασιάστηκε.

- Το έτος 2018 η Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας συμμετείχε συνολικά σε 17 
εκθέσεις (11 εσωτερικού και 6 εξωτερικού). 
Επιχειρήσαμε για πρώτη φορά την προβολή 
μας στην Ασιατική αγορά, στις ΗΠΑ, αλλά 
και στη Σουηδία, καθώς είναι η Νο1 στην 
Ευρώπη στην αγορά και κατανάλωση 
βιολογικών και φυσικών προϊόντων. Συνολικά 
331 επιχειρήσεις-εκθέτες επωφελήθηκαν και 
σύμφωνα με τα ερωτηματολόγια αποτίμησης, 
πραγματοποίησαν 2.531 επαφές.

- Το έτος 2019, η Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας συμμετείχε συνολικά σε 19 εκθέσεις 
(εσωτερικού και εξωτερικού). Κρατήσαμε τη 
συμμετοχή μας στις δυνατές και δοκιμασμένες 
εκθέσεις εσωτερικού και προσθέσαμε όσες 
οι ίδιοι οι παραγωγοί και επιχειρηματίες 
επιθυμούν να συμμετέχουν. Επιχειρήσαμε 
για πρώτη φορά την προβολή μας στην 
Ιταλική αγορά και στο Ηνωμένο Βασίλειο. 
Επιπρόσθετα, έγινε άνοιγμα και σε άλλους 
κλάδους πέραν του αγροδιατροφικού, όπως 
αυτόν του πολιτισμού και της παράδοσης 
καθώς επίσης υπήρξε δυναμική παρουσία 
στην εγχώρια έκθεση της Οικοδομής και 
Δομικών Υλικών. Συνολικά 301 επιχειρήσεις-
εκθέτες επωφελήθηκαν και σύμφωνα με τα 
ερωτηματολόγια πραγματοποίησαν 2.957 
επαφές.

Είναι φανερή η βελτίωση των αριθμών 
και η θετική επίδραση που έχει η εκθεσιακή 
πολιτική στην προβολή και ανάπτυξη των 
εταιρειών-παραγωγών και στην αύξηση της 
προστιθέμενης αξίας των προϊόντων της 
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Αυτό οφείλεται 
στην διαρκή και σταθερή συμμετοχή της 

Περιφέρειας σε εκθέσεις, στην απόκτηση 
εμπειριών των εταιρειών γνωρίζοντας από 
κοντά ποικιλία αγορών και καταναλωτικού 
κοινού και στην συνεχή εξέλιξή τους σε πιο 
επαγγελματικό και οργανωμένο επίπεδο. Αυτή 
η εξέλιξη των εταιρειών έχει αναβαθμίσει το 
επίπεδο παροχής δράσεων υποστήριξης 
από την Περιφέρεια Στερεάς και ταυτόχρονα 
αυτό προσφέρει περισσότερα στοιχεία 
από τις απαντήσεις των ερωτηματολογίων 
αποτίμησης. Με τα ερωτηματολόγια 
αποτίμησης, οι παραγωγοί και οι 
επιχειρηματίες αναπτύσσουν ένα πιο στενό 
κλίμα συνεργασίας με την Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας, αφού αναγνωρίζουν το γεγονός ότι η 
άποψή τους έχει αξία για τον φορέα που τους 
στηρίζει με συνέπεια και αποτελεσματικότητα. 
Έχοντας κάνει τον παραπάνω απολογισμό 
των συμμετοχών μας και τις δράσεις 
εξωστρέφειας και επιχειρηματικότητας, που 
λαμβάνουν χώρα όχι μόνο κατά την διάρκεια 
των εκθέσεων αλλά και πριν και μετά από 
τις εκθέσεις (σωστή προετοιμασία των 
εκθετών), αποτελούν σημαντικό κίνητρο για 
την Περιφέρεια να συνεχίσει να ενισχύει 
την Εκθεσιακή Πολιτική της για το έτος 
2020 και γύρω από αυτήν να αναπτυχθούν 
και άλλες πτυχές και τρόποι ενίσχυσης της 
Επιχειρηματικότητας και της Εξωστρέφειας. 
Οι παραγωγοί και οι επιχειρηματίες έχουν 
εκφράσει ανοικτά την ικανοποίησή τους 
σχετικά με την υποστήριξη της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας που λαμβάνουν μέσα από 
της Εκθεσιακή Πολιτική της.

Εν κατακλείδι, γίνεται μια μεγάλη 
προσπάθεια για την τόνωση των επιχειρήσεών 
μας και την ενίσχυση της εξωστρέφειάς 
τους, αλλά έχουμε ακόμη δρόμο μπροστά 
μας. Ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος και 
σκοπεύουμε ως Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 
να μην τους αφήσουμε χωρίς την ουσιαστική 
υποστήριξη. Αυτή η υποστήριξη έχει να κάνει 
με την προετοιμασία των μικρομεσαίων 
εταιρειών για να βγουν όσο γίνεται το 
δυνατόν πιο έτοιμοι σε αγορές που οι ίδιοι 
αποσκοπούν. Αναλόγως του επιπέδου που 
βρίσκεται κάθε εταιρεία, επιλέγεται σε ποια 
έκθεση είναι καταλληλότερο να συμμετέχει, 
προκειμένου σταδιακά να ανατπυσσεται και 
να εξελίσσεται. Ολοένα και περισσότεροι 
παραγωγοί επιθυμούν να λαμβάνουν αυτή 
την υποστήριξη και ολοένα και περισσότεροι 
παραγωγοί - εταιρείες αναβαθμίζονται και 
εξελίσσονται, συμβάλλοντας παράλληλα 
στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας 
των ποιοτικών προϊόντων της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας.
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Θετικά νέα και αρνητικές διαπιστώσεις , 
από το Υπ. Υποδομών, σχετικά με το 
ζήτημα των παρεμβάσεων στην Α5 

υγειονομική διάταξη, πρόταση για ειδικό χωρικό 
γύρω από τον ταμιευτήρα Μόρνου και τεχνικές 
λύσεις για βιολογικούς Λιδωρικίου και Φυλακών 
Μαλανδρίνου».

Με συνεχείς παρεμβάσεις μας και 
αρθρογραφία, αναζητούμε το status της 
κατάστασης – καθώς ουδεμία ουσιαστική 
κίνηση έγινε για την περιοχή από το 2012 και 
μετά – και ταυτόχρονα προτείνουμε λύσεις 
για την «ανάγκη για παρεμβάσεις στην Α5 
υγειονομική διάταξη, πρόταση για ειδικό χωρικό 
γύρω από τον ταμιευτήρα Μόρνου και τεχνικές 
λύσεις για βιολογικούς Λιδωρικίου και Φυλακών 
Μαλανδρίνου».

Τον Νοέμβριο του 2019 κατατέθηκε 
κοινοβουλευτική ερώτηση από τον κ. Δ. 
Κωνσταντόπουλο, βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας 
για το συγκεκριμένο θέμα. Περιμένουμε με 
ενδιαφέρον τις απαντήσεις του Υπουργείου 
Προστασία του Πολίτη (καθώς η αρμοδιότητα 
τω Φυλακών πέρασε από το Υπ. Δικαιοσύνης 
στο Προστασίας του Πολίτη) για το κόστος 
,τα τελευταία είκοσι χρόνια για το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης από την μη ύπαρξη βιολογικού 
στις Φυλακές Μαλανδρίνου, για να δούμε, όλοι τι 
συμβαίνει, όταν δεν υπάρχουν βιώσιμες λύσεις…

Περιμένουμε την απάντηση του Υπ. Υγείας για 
την Α5 υγειονομική διάταξη, που όμως σαφώς 
ακολουθεί σχεδιασμό έργων περιβαλλοντικής 
ορθής πρακτικής και προστασίας στην περιοχή.

Επίσης για τις προθέσεις και τον 
επικαιροποιημένο σχεδιασμό – ελπίζουμε 
πραγματικά να υπάρχει – των αρμοδίων 
διευθύνσεων σχετικά με την ουσιαστική ολική 
λύση για το θέμα των βιολογικών στην περιοχή, 
βιολογικός Λιδωρικίου και αποχετευτικό 

Αφροδίτη Παπαθανάση:  
Δεν μπορούμε να ζητούμε «μοναδικές λύσεις»

όμορων κοινοτήτων και βιολογικό Φυλακών 
Μαλανδρίνου.

Από την κατάθεση της παραπάνω ερώτησης, 
ήρθε απάντηση από το Υπουργείο Υποδομών, 
επί της ουσίας αναφέρονται τρία σημεία, ο 
σχεδιασμός για το αποχετευτικό, ο σχεδιασμός 
για ένα ειδικό χωρικό για την περιοχή γύρω από 
το Μόρνο και ο σχεδιασμός της ΕΥΔΑΠ ΑΕ για 
την περιοχή. 

Από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπ. 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ και ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 
(Δ18), λαμβάνουμε τις πληροφορίες :

σχεδιασμού δημιουργίας βάσης δεδομένων 
για την υφιστάμενη κατάσταση Πανελλαδικά 
σε σχέση με τις μονάδες επεξεργασίας υγρών 
αποβλήτων και την ανάγκη ανάπτυξης δικτύων 
αποχέτευσης και μονάδων επεξεργασίας, 

την επικοινωνία της Υπηρεσίας για τον 
παραπάνω σκοπό με όλες τις Περιφέρειες, 

την εικόνα ότι έως στιγμής η Περιφέρεια 
Στερεάς ΔΕΝ έχει στείλει στοιχεία, 

δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή εικόνα από την 
Αυτοδιοίκηση στην Υπηρεσία για το πρόβλημα 
στην περιοχή…

η Υπηρεσία ΠΡΟΤΙΘΕΤΑΙ ΝΑ ΑΝΑΘΕΣΕΙ 
δημόσια σύμβαση σχετική με την καταγραφή 
των υπαρχουσών και επιτρεπόμενων 
δραστηριοτήτων της ευρύτερης περιοχής γύρω 
από τους Ταμιευτήρες Μόρνου και Εύηνου, 
καθώς και στη διαχείριση της αποχέτευσης και 
επεξεργασίας των λυμάτων των γύρω περιοχών. 

από την μελέτη θα προκύψουν μέτρα…, για 
τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης και λειτουργίες, τα 
οποία θα ληφθούν υπόψη κατά την ανανέωση 
των περιβαλλοντικών όρων που αφορούν το 
έργο «Υδραγωγείο Μόρνου – Υλίκης και συνοδών 
έργων….ΑΔΑ Β1460- Υ0Β».

Από την ΕΥΔΑΠ ΑΕ λαμβάνουμε την απάντηση 

ότι «δεν σχεδιάζει, ούτε πρόκειται να σχεδιάσει 
κανένα έργο στην εν λόγω περιοχή».

Τα συμπεράσματα από τα παραπάνω και σε 
αναμονή των υπολοίπων απαντήσεων :

Εχει χαθεί – και πάλι πολύτιμος χρόνος – σε 
σχέση με την ΣΥΝΕΧΗ ΑΝΑΓΚΗ συνεργασίας με 
τους αρμόδιους Φορείς και Διευθύνσεις για το 
έργο, 

Αυτό που θεωρούμε εμείς ως Φωκίδα 
«σπουδαίο και σημαντικό» δεν είναι καν στον 
πίνακα ΑΜΕΣΗΣ εφαρμογής, 

Τα καλά νέα – αν τα προλάβουμε - αφορούν 
το σχεδιασμό για  μελέτη που θα δει τις 
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ στην περιοχή – 
δηλαδή μιλάμε πλέον για δυνατότητες ενός 
ΕΙΔΙΚΟΥ ΧΩΡΙΚΟΥ, 

Υπάρχει στο σχεδιασμό της Δ18 να δει 
τα ζητήματα αποχετεύσεων και μονάδων 
επεξεργασίας. Δεν έχουμε όμως την εικόνα 
της αντίληψης των Υπηρεσιών (παλιά η ΘΕΜΙΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ) που  πρέπει να απαντήσει για 
τις Φυλακές.

Κόστος διαχείρισης έργου βιολογικού και 
αγωγού στην περιοχή δεν μπορεί να καλυφθεί 
στο σύνολο του από το Δήμο Δωρίδας – η ΕΥΔΑΠ 
ΑΕ πρέπει και οφείλει να αναλάβει ευθύνη. Οι 
Αιρετοί μας θα βοηθούσαν πολύ αν κατέθεταν 
συνολική ατζέντα ζητημάτων της περιοχής και 
στο Υπ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ και στην ΕΥΔΑΠ ΑΕ.  

Δεν μπορούμε να ζητούμε «μοναδικές λύσεις» 
. Ότι αφορά εμάς για τον Ταμιευτήρα Μόρνου, 
αφορά και Εύηνο και Υλίκη και Μαραθώνα. 
Ελπίζω κάποια στιγμή αυτό – μετά από πολλά 
χρόνια που το επισημαίνουμε – να γίνει σαφές.

Λύση, η καλύτερη δυνατή, βιώσιμη, 
θέλουμε να βρεθεί. Και για αυτό εδώ και χρόνια 
επιμένουμε στα θέματα της περιοχής, γιατί 
αφορούν τις δυνατότητες ή όχι ανάπτυξης της 
σε ένα περιβάλλον δύσκολο. 
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Ένα νέο ασφαλιστικό σύστημα, με 
σημαντικές δομικές αλλαγές σε σχέση 
με το σύστημα που καθιέρωσε πριν 

από 3,5 χρόνια ο νόμος Κατρούγκαλου, 
φιλοδοξεί να θεσμοθετήσει η κυβέρνηση, με 
το νόμο Βρούτση, ο οποίος εκτιμάται ότι θα 
κατατεθεί στη Βουλή εντός των επόμενων 
ημερών.

Το… αποτύπωμα των προωθούμενων 
αλλαγών στο σύστημα θα φανεί με την 
ολοκλήρωση της αναλογιστικής μελέτης που 
σύμφωνα με τον ίδιο τον υπουργό Εργασίας 
Γ. Βρούτση θα είναι έτοιμη έως αύριο Πέμπτη. 
Βάσει της μελέτης αυτής άλλωστε θα ληφθούν 
και οι οριστικές αποφάσεις της ηγεσίας του 
υπουργείου Εργασίας, προκειμένου στη 
συνέχεια, το νομοσχέδιο να προωθηθεί προς 
διαβούλευση και προς ψήφιση στη Βουλή. 
Ο κυβερνητικός σχεδιασμός προβλέπει το 
σχέδιο νόμου να έχει ψηφιστεί έως το τέλος 
Ιανουαρίου, προκειμένου οι προωθούμενες 
αλλαγές, κυρίως στον τομέα των εισφορών, 
να εφαρμοστούν χωρίς καθυστέρηση.

Ο βασικός πυρήνας του σχεδίου νόμου έχει 
αποκαλυφθεί από την ηγεσία του υπουργείου 
Εργασίας και φαίνεται πως αφορά πάνω 
από ένα εκατομμύριο δικαιούχους κύριων 
συντάξεων, παλαιών και νέων, που έχουν 
αποχωρήσει με περισσότερα από 33 έτη 
ασφάλισης, περίπου 320.000 δικαιούχους 
επικουρικών συντάξεων που θα δουν αυξήσεις 
άμεσα στην τσέπη από 5 έως 196 ευρώ και 
μεσοσταθμικά 99,57 ευρώ, καθώς και 1,44 
εκατομμύρια ελεύθερους επαγγελματίες, 
αυτοαπασχολούμενους και αγρότες που θα 
ενταχθούν σε ένα νέο σύστημα εισφορών από 
το 2020.

Καθώς η πλειοψηφία των αλλαγών έρχεται 
σε εφαρμογή των πρόσφατων αποφάσεων του 
Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), οι αλλαγές 
στις συντάξεις -κύριες και επικουρικές- θα 
ισχύσουν αναδρομικά από 4 Οκτωβρίου.

Οι βασικές αλλαγές στο ασφαλιστικό είναι:
1. Αύξηση στις κύριες συντάξεις
Με την ψήφιση του νέου ασφαλιστικού και 

αναδρομικά, από 4 Οκτωβρίου, θα αυξηθούν 
οι κύριες ανταποδοτικές συντάξεις για όσους 
έχουν συνταξιοδοτηθεί ή συνταξιοδοτούνται με 
περισσότερα από 33 χρόνια ασφάλισης, λόγω 
της αύξησης των συντελεστών αναπλήρωσης 
που θα φτάσουν στο 50% - 50,5% στα 40 
έτη ασφάλισης έναντι 42,80% σήμερα. Βάσει 
των προωθούμενων αλλαγών, η κλιμακωτή 
αύξηση της αναπλήρωσης που οδηγεί σε 
50% - 50,5% αναπλήρωση στη 40ετία έναντι 
42,80% σήμερα δείχνει αυξήσεις της τάξης 
του 10% στα τελικά ποσά των συντάξεων για 
συντάξιμες αποδοχές έως 1.500 ευρώ και έως 
15% για υψηλότερες.

Στην πράξη, η δομή του συστήματος 
θα παραμείνει ίδια. Θα αυξηθούν όμως 
οι συντελεστές αναπλήρωσης για τον 
υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης, 
με στόχο να οδηγούν σε αναπλήρωση 
50% - 50,5% για 40 έτη ασφάλισης (έναντι 
42,80% σήμερα) και 40% - 40,5% για 35ετία 
ασφάλισης (έναντι 33,81% σήμερα).

2. Αύξηση των επικουρικών συντάξεων
Αυξήσεις στις επικουρικές τους συντάξεις 

αναμένεται να δουν περίπου 320.000 
συνταξιούχοι που οι συντάξεις τους μειώθηκαν 
το καλοκαίρι του 2016, επειδή είχαν τότε 
άθροισμα κύριας και επικουρικής άνω των 
1.300 ευρώ. Οι αυξήσεις των επικουρικών θα 
κυμαίνονται από 5 ευρώ έως 196 ευρώ, ενώ 
μεσοσταθμικά θα είναι 99,57 ευρώ. Οι νέες 
επικουρικές θα ξεκινήσουν να καταβάλλονται 
μετά την ψήφιση του ασφαλιστικού 
νομοσχεδίου, δηλαδή πιθανότατα με την 
καταβολή των συντάξεων του Μαρτίου ή 
του Απριλίου. Θα ισχύσουν βέβαια και αυτές 
αναδρομικά, από τις 4 Οκτωβρίου.

3. Αλλαγή στον υπολογισμό των 
εισφορών για ελεύθερους επαγγελματίες και 
αυτοαπασχολούμενους

Από την 1η Ιανουαρίου 2020 και μετά, θα 
υπάρχουν 6 επίπεδα ασφαλιστικών εισφορών, 
τα οποία θα επιλέγει ελεύθερα, στην αρχή 
κάθε έτους, ο ασφαλισμένος. Βάσει του νέου 
σχεδίου, οι εισφορές αποσυνδέονται από το 
εισόδημα και από τον κατώτατο μισθό.

Τι περιλαμβάνει το 
σχέδιο νόμου που 
βγαίνει σε διαβούλευση 
και οδεύει μετά στη 
Βουλή. Ο ρόλος-κλειδί 
της αναλογιστικής 
μελέτης για το ύψος 
παλαιών και νέων 
κύριων συντάξεων. Τι 
αλλάζει στις επικουρικές. 
Πότε θα ισχύσουν οι 
νέες εισφορές.

Όλες οι αλλαγές σε συντάξεις και εισφορές

“

Η πρώτη ασφαλιστική κατηγορία θα είναι 
υποχρεωτική και οι επόμενες προαιρετικές. 
Όσο υψηλότερες εισφορές καταβάλλει 
κάποιος τόσο μεγαλύτερη σύνταξη θα 
λαμβάνει. Η κατώτατη εισφορά για την κύρια 
σύνταξη θα είναι 155 ευρώ τον μήνα. Σε αυτήν 
θα προστεθεί η εισφορά για υγειονομική 
περίθαλψη ύψους 55 ευρώ τον μήνα. Βέβαια, 
οι μη μισθωτοί καταβάλλουν και 10 ευρώ για 
ανεργία. Συνεπώς ο τελικός λογαριασμός 
ανέρχεται σε 210 ευρώ για σύνταξη και υγεία 
και 10 ευρώ για ανεργία, ήτοι 220 ευρώ τον 
μήνα.

Για όσους δικαιούνται (κυρίως δικηγόροι 
και μηχανικοί) ορίζεται κατώτατη εισφορά και 
για την επικουρική ασφάλιση, της τάξης των 
42 ευρώ. Αντίστοιχα, η κατώτατη εισφορά για 
εφάπαξ είναι 26 ευρώ τον μήνα.

Ειδική πρόνοια ισχύει για τους νέους 
επαγγελματίες. Συγκεκριμένα, η κατώτατη 
εισφορά για τους κάτω της 5ετίας 
δραστηριοποιούμενους επαγγελματίες 
θα είναι 93 ευρώ τον μήνα για την κύρια 
σύνταξη και 33 τον μήνα για την υγεία. Σε 
αυτό θα προστίθεται επίσης το 10ευρω για 
την ανεργία.

Εισφορές ελεύθερων επαγγελματιών και 
αυτοαπασχολούμενων από την 1/1/2020
Κύρια Σύνταξη   Υγεία    Σύνολο

1η κατηγορία        155 €            55 €        210 €
2η κατηγορία       186 €            66 €        252 €
3η κατηγορία      236 €            66 €        302 €
4η κατηγορία       297 €            66 €        362 €
5η κατηγορία       369 €           66 €        435 €
6η Κατηγορία      500 €           66 €        566 €

Νέοι ασφαλισμένοι κάτω 5ετίας
93 €            33 €          126 €
*Συν 10 ευρώ για ανεργία.
4. Αλλαγή στον υπολογισμό των εισφορών 

για τους αγρότες
Ανατροπές έρχονται και για τους αγρότες, 

επίσης από την αρχή του έτους, με την πρώτη 
υποχρεωτική κατηγορία να ορίζεται σε 87 
ευρώ για κύρια σύνταξη και 32 ευρώ για την 
υγεία.

Εισφορές ελεύθερων αγροτών από την 
1/1/2020

Κύρια Σύνταξη         Υγεία           Σύνολο
1η κατηγορία          87 €                32 €              119 €
2η κατηγορία         105 €              38 €              143 €
3η κατηγορία         133 €               38 €               171 €
4η κατηγορία         167 €               38 €              205 €
5η κατηγορία        208 €               38 €               246 €
6η κατηγορία         281 €              38 €                319

Νέοι ασφαλισμένοι κάτω 5ετίας 
           62 €               23 €              85 €

5. Αλλαγή στην επιβολή εισφορών στα 
«μπλοκάκια»

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου που 
προωθείται, αλλαγές θα υπάρξουν και στο 
καθεστώς ασφάλισης των μισθωτών με 
παράλληλη απασχόληση για την οποία 
αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών 
(μπλοκάκι). Έτσι αν η μισθωτή δραστηριότητα 
είναι πλήρης (25 ημέρες τον μήνα) και ο 
μισθός είναι άνω των 750 ευρώ, ώστε να 
καλύπτει με τις εισφορές του το κατώτατο όριο 
εισφορών που θα οριστεί για τους ελεύθερους 
επαγγελματίες (210 €/μήνα), τότε δεν θα έχει 
ο ασφαλισμένος υποχρέωση καταβολής 
εισφορών για τη δεύτερη αυτή δραστηριότητα.

6. Αλλαγή στις εισφορές για όσους 
λαμβάνουν αμοιβές με τίτλους κτήσης (δελτίο 
δαπάνης)

Το σχέδιο νόμου αναμένεται να θέσει 
νέο όριο στο ύψος των εισοδημάτων που 
θα μπορεί κάποιος να αμείβεται με τίτλο 
κτήσης. Ενδέχεται μάλιστα αυτό να πέσει 
στις 3.000 ευρώ (από 10.000 που είναι 
σήμερα). Παράλληλα βέβαια, τα ποσά αυτά θα 
απαλλαγούν από την υποχρέωση καταβολής 
εισφορών.

7. Περιορισμός στη μείωση της σύνταξης 
για τους απασχολούμενους συνταξιούχους

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουργείου 
Εργασίας, από το 2020 θα μειωθεί η 
περικοπή της σύνταξης των συνταξιούχων 
που απασχολούνται στο 30% από 60% που 
ισχύει σήμερα.

8. Δημιουργία του e-ΕΦΚΑ
Στον κεντρικό πυρήνα της ασφαλιστικής 

μεταρρύθμισης βρίσκεται η δημιουργία ενός 
υπερ-φορέα ασφάλισης, του Ηλεκτρονικού 
Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης 
(e-ΕΦΚΑ), που θα προκύψει από την 
οργανωτική και διοικητική ενοποίηση του 
ΕΦΚΑ και του ΕΤΕΑΕΠ. Ο νέος ενιαίος φορέας 
θα δημιουργηθεί μέσω της οργανωτικής και 
σε δεύτερη φάση της διοικητικής ενοποίησης 
του ΕΦΚΑ (κύρια ασφάλιση) και του ΕΤΕΑΕΠ 
(επικουρική ασφάλιση και εφάπαξ) και 
θα αφορά 381.379 εργοδότες, 1,4 εκατ. 
αυτοτελώς απασχολούμενους, σχεδόν 
3 εκατ. μισθωτούς, 143.000 παράλληλα 
ασφαλισμένους μισθωτούς και μη μισθωτούς, 
καθώς και 2,7 εκατ. συνταξιούχους. Θα έχει 
ενιαία δομή μεν, διακριτή όμως λογιστική 
διαχείριση για κάθε κλάδο.
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Ως 35% μπορεί να φθάσει η συμμετοχή στο μετοχικό 
κεφάλαιο – Με 10 μέλη και Συνεταιριστικό Κεφάλαιο από 
10.000 ευρώ η δυνατότητα σύστασης - Θα μπορούν 

να εξασκούν οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα – 
Έρχεται μεγάλη εκκαθάριση στα «φαντάσματα» - Ποιες διώξεις 
μελών ΔΣ παγώνουν για πέντε χρόνια

Μεγαλύτερο χώρο στην ιδιωτική πρωτοβουλία δίδει στους 
Αγροτικούς Συνεταιρισμούς το νομοσχέδιο που έθεσε σε 
δημόσια διαβούλευση το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων. Με αυτό η ηγεσία του υπουργείου επιχειρεί 
αφενός να βάλει σε μία τάξη σε ένα παραγωγικό τμήμα όπου 
τέσσερις στις πέντε οντότητες (Συνεταιρισμοί) έχουν καταστεί 
«φαντάσματα» και παράλληλα να επιτρέψει την ανεύρεση 
χρηματοδοτικής υποστήριξης τους μέσω ιδιωτών.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, δίδεται η δυνατότητα 
συμμετοχής ιδιωτών επενδυτών στο μετοχικό κεφάλαιο των 
αγροτικών συνεταιρισμών σε ποσοστό μέχρι 35%. Κάτι, που 
σύμφωνα με τον υπουργό κ. Μάκη Βορίδη αναμένεται να 
βοηθήσει σημαντικά στην επίλυση του παγίου προβλήματος 
χρηματοδοτήσεως της λειτουργίας των Αγροτικών 
Συνεταιρισμών.

Επιπρόσθετα το προτεινόμενο νομοσχέδιο διευκολύνει και 
την ανάπτυξη οποιασδήποτε επιχειρηματικής δραστηριότητας 
εκ μέρους του Αγροτικού Συνεταιρισμού καθώς παρέχει 
αυξημένες δυνατότητες στα μέλη ώστε, μέσω των διατάξεων 
του Καταστατικού που εκείνα θα ορίσουν, να διαμορφώσουν 
το κατάλληλο γι’ αυτούς πλαίσιο λειτουργίας του Αγροτικού 
Συνεταιρισμού ως ιδιωτικής και αυτόνομης επιχείρησης. Μίας 
επιχείρησης που θα έχει πρόσβαση σε όλες τις επιχειρηματικές 
δραστηριότητες που όμως δεν αλλοιώνουν τον αγροτικό 
χαρακτήρα της.

Πιο εύκολη η σύσταση
Επίσης δίδεται η δυνατότητα σύστασης Συνεταιρισμού από 

μόλις 10 μέλη και με ελάχιστο συνεταιριστικό κεφάλαιο τα 10.000 
ευρώ. Οι συγκεκριμένοι περιορισμοί μάλιστα δεν θα ισχύουν 
καν για περιοχές κάτω των 3.500 κατοίκων. Η δε διαδικασία για 
την ίδρυση απλοποιείται καθώς οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν 
πλέον να υποβάλλουν μία διοικητική πράξη που εκδίδεται από 
το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και όχι με 
δικαστική απόφαση όπως προβλέπει ο παρών νόμος.

Ο ρόλος του Κράτους
Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο ρυθμίζεται και ο ρόλος του 

κράτους, ο οποίος περιορίζεται στις διαδικασίες καταχώρησης 
στο Μητρώο, στον έλεγχο νόμιμης λειτουργίας και στην μέριμνα 
για την ανάπτυξη των Αγροτικών Συνεταιρισμών.

«Παγώνουν» για μία 5ετία οι διώξεις
Επιπλέον, στο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται σημαντική 

διάταξη που προβλέπει το πάγωμα για μια πενταετία των 
διώξεων που αντιμετωπίζουν μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων 
των Συνεταιρισμών που τελούν υπό εκκαθάριση, εξυγίανση 
ή πτώχευση και αφορούν την μη καταβολή εισφορών ή/και 
φόρων στο δημόσιο. Από την παραπάνω διάταξη εξαιρούνται 
περιπτώσεις που αντιμετωπίζουν δίωξη για υπεξαίρεση και 
κατάχρηση όπως επίσης και οφειλές προς τραπεζικά ιδρύματα.

Λύση στα «φαντάσματα»
Στο μεταξύ ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης έχει δηλώσει 

πως έχει δώσει εντολή για την εκκαθάριση του μητρώου των 
Αγροτικών Συνεταιρισμών. Ο κ. Βορίδης εκτιμά ότι από τους 

περίπου 6.000 θα υπάρξει λύση για περίπου 5.000 ενώ 
από τους εναπομείναντες οι 800 είναι στην πραγματικότητα 
σήμερα ενεργοί. Έχει τονίσει παράλληλα ότι σε πραγματικά 
μεγέθη οικονομίας οι ισχυροί συνεταιρισμοί ανέρχονται σε 60, 
σημειώνοντας ωστόσο ότι υπάρχουν αρκετοί μικρομεσαίοι 
συνεταιρισμοί για τους οποίους υπάρχει προοπτική.

Η δημόσια διαβούλευση του νομοσχεδίου αναμένεται να 
ολοκληρωθεί στις 14 Ιανουαρίου. Υπενθυμίζεται ότι η αλλαγή 
του νομικού πλαισίου που αφορά τους Συνεταιρισμούς 
αποτελεί προεκλογική δέσμευση του ίδιου του πρωθυπουργού 
και περιλαμβάνεται στον μπλε φάκελο που παρέδωσε ο 
Κυριάκος Μητσοτάκης στον Μάκη Βορίδη κατά την ανάληψη 
των υπουργικών του καθηκόντων.

Νομοσχέδιο  
για Συνεταιρισμούς:  

Ανοίγει το δρόμο  
στους ιδιώτες

Στο 32,7% έφθασε το ποσοστό 
απορρόφησης στις 31 Δεκεμβρίου - 
«Αυτό δείχνει ότι οι υπηρεσίες έχουν 

αρχίσει να παίρνουν μπρος και το σύστημα 
να λειτουργεί», δήλωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης

Στο 32,7% έφθασε το ποσοστό 
απορρόφησης των κονδυλίων του ΕΣΠΑ στις 
31 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με τα στοιχεία που 
ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, σημειώνοντας ότι κατά το 
χρονικό διάστημα Αύγουστος - Δεκέμβριος 
2019, το ποσοστό δαπανών αυξήθηκε κατά 
8%, επίδοση τέσσερις φορές μεγαλύτερη από 
την αντίστοιχη αύξηση που είχε σημειωθεί 
κατά τους πρώτους επτά μήνες του 2019.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα τελευταία 
διαθέσιμα στοιχεία από το Ολοκληρωμένο 
Πληροφοριακό Σύστημα της 31/12/2019, οι 
συνολικές πληρωμές των Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ αντιστοιχούν 
σε ποσοστό 32,7% της συνολικής 
διαθέσιμης Δημόσιας Δαπάνης (35,8% 
συμπεριλαμβανομένου του Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης).

Ιδιαίτερα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα 
και Καινοτομία, το οποίο χρηματοδοτεί και 
δράσεις επιχειρηματικότητας, η αύξηση των 
δαπανών ανέρχεται σε 14,5% κατά τους 
τελευταίους πέντε μήνες, επίδοση εννιά φορές 
μεγαλύτερη από την αντίστοιχη αύξηση κατά 
τους πρώτους επτά μήνες του έτους.

Ακόμη, επισημαίνεται ότι τα συνολικά 
αιτήματα πληρωμών προς την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή (ποσό Ενωσιακής Στήριξης) 
για το 2019 ανέρχονται σε 1,65 δισ. ευρώ, 
πόροι που θα εισρεύσουν ως έσοδα 
του κράτους ενισχύοντας περαιτέρω την 
ελληνική οικονομία. Η αντίστοιχη επίδοση 
του προηγούμενου έτους 2018 ανήλθε σε 
1,4 δισ. ευρώ.

Υπουργείο Ανάπτυξης:  
Τετραπλάσιος ρυθμός απορρόφησης των κονδυλίων του ΕΣΠΑ

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
Άδωνις Γεωργιάδης, δήλωσε:

«Παραλάβαμε μετά τις εκλογές της 7ης 
Ιουλίου μία πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση 
στο ΕΣΠΑ. Παρά τις ψευδείς θριαμβολογίες της 
προηγούμενης Κυβερνήσεως, η Ελλάδα ήταν 
από τις τελευταίες χώρες σε απορρόφηση με 
προγράμματα που έχουν υπερδέσμευση και 

άρα δεν μπορούμε εύκολα να διαχειριστούμε 
και με σοβαρό κίνδυνο, σύμφωνα με επιστολή 
του αρμοδίου Επιτρόπου της ΕΕ, να χάσουμε 
χρήματα.

Το πρώτο ταμείο για την προσπάθειά μας 
έγινε 31 Δεκεμβρίου 2019. Από την ημέρα που 
αναλάβαμε μέχρι το τέλος του χρόνου, είχαμε 
περίπου τετραπλάσιο ρυθμό απορρόφησης 

απ’ ότι το διάστημα 1 Ιανουαρίου 2019 - 7 
Ιουλίου 2019. Αυτό δείχνει ότι οι υπηρεσίες 
έχουν αρχίσει να παίρνουν μπρος και το 
σύστημα να λειτουργεί. Ευχαριστώ θερμά 
τον αρμόδιο Υφυπουργό, κ. Τσακίρη, τον 
Γενικό Γραμματέα, κ. Σκάλκο, την Ειδική 
Γραμματέα, κ. Δανδόλου καθώς και όλους 
τους υπηρεσιακούς παράγοντες για την 
επιτυχία. Η προσπάθεια θα συνεχιστεί. Δεν 
δικαιούμαστε να χάσουμε ούτε ένα ευρώ».

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Γιάννης 
Τσακίρης, επισήμανε:

«Όπως είχα πει όταν ανέλαβα τα καθήκοντα 
μου στο Υπουργείο, η απορρόφηση και 
του τελευταίου ευρώ από τα προγράμματα 
του ΕΣΠΑ είναι ο βασικός μας στόχος 
μέχρι το 2023, γιατί όλα αυτά τα κονδύλια 
διοχετεύονται στην πραγματική οικονομία. 
Είχαμε ένα καλό αποτέλεσμα το 2019 και 
συνεχίζουμε αυτόν τον αγώνα δρόμου για την 
απορρόφηση του 100% των κονδυλίων. Θα 
ήθελα να ευχαριστήσω τον Γενικό Γραμματέα 
Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, κ. Δημήτρη 
Σκάλκο, την Ειδική Γραμματέα Διαχείρισης 
Προγραμμάτων ΕΤΠΑ,ΤΣ και ΕΚΤ, κ. Νίκη 
Δανδόλου και όλο το προσωπικό των 
υπηρεσιών του Υπουργείου που εργάστηκαν 
σκληρά όλο αυτό το διάστημα για να 
καταφέρουμε να αυξήσουμε σημαντικά τον 
βαθμό απορρόφησης του ΕΣΠΑ».

Το υπουργείο σημειώνει τέλος ότι 
η αποτελεσματική αξιοποίηση των 
συγχρηματοδοτούμενων πόρων του ΕΣΠΑ 
2014-2020 αποτελεί ένα από τα κύρια μέσα 
δημόσιας χρηματοδότησης της ελληνικής 
οικονομίας και συνεπώς η επιτάχυνση του 
ρυθμού απορρόφησης των διαθέσιμων 
κοινοτικών πιστώσεων αποτελεί πρώτη 
προτεραιότητα. 
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οικονομία

Καύση αποβλήτων για παραγωγή ενέργειας και 
είσοδος ιδιωτών και στην αποκομιδή

Από την πολύχρονη απραξία που οδήγησε 
στην επιβολή δυσθεώρητων προστίμων αλλά και στη 
διατήρηση των τριτοκοσμικών χωματερών, η κυβέρνηση 
βάζει γκάζι στην διαχείριση των απορριμμάτων με συνολικά 
έργα που αναμένεται να ξεπεράσουν τα 500 εκατ. ευρώ. 
Σύμφωνα με την τελευταία κυβερνητική απόφαση, στόχος 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι εντός 
του έτους να δημοπρατηθούν 17 Μονάδες Επεξεργασίας 
Απορριμμάτων σε όλη την Επικράτεια και τα νησιά.

Στον αριθμό αυτό δεν περιλαμβάνονται τα έργα 
της Αττικής, για τα οποία δρομολογείται αντίστοιχος 
ρυθμός επιτάχυνσης για να αντιμετωπιστούν οι μεγάλες 
καθυστερήσεις της προηγούμενης κυβέρνησης που έφεραν 
στο «αμήν» την πρωτεύουσα της χώρας και οδήγησαν 
στην επέκταση του χρόνου ζωής της Φυλής κατά 3 χρόνια.

Για την Αττική, σύμφωνα με το σχεδιασμό της 
Περιφέρειας προβλέπεται εντός του α΄ τριμήνου του 2020 να 
προκηρυχθούν οι διαγωνισμοί για δύο έργα που αφορούν 
την περιοχή του Σχιστού και του Ελαιώνα. Και οι δύο 
μονάδες συνολικής δυναμικότητας 180.000 τόνων ετησίως 
και αντίστοιχα 130.000 τόνων προγραμματίζεται να γίνουν 
με ΣΔΙΤ. Παράλληλα εντός του επόμενου διαστήματος 
αναμένεται να ξεκολλήσει ακόμη ένας διαγωνισμός, ο 
οποίος αφορά την μονάδα που θα κατασκευαστεί στην 
περιοχή του Γραμματικού στην οποία υπάρχει ήδη ένας 
ΧΥΤΥ.

Το συγκεκριμένο έργο, το οποίο αφορά μονάδα 
μικρότερης δυναμικότητας θα γίνει ως δημόσιο και θα 
διαχειρίζεται περίπου το 3% των απορριμμάτων της Αττικής.

Το ΥΠΕΝ έχει αποφασίσει να προχωρήσει στην 
αναθεώρηση του εθνικού σχεδιασμού για τα σκουπίδια, 
καθώς όπως έχουν παραδεχτεί και δημόσια αξιωματούχοι 
του υπουργείου όπως ο γενικός γραμματέας διαχείρισης 

Σε Λαμία, Χαλκίδα και Φωκίδα 
δημοπρατούνται μονάδες  
επεξεργασίας απορριμμάτων

αποβλήτων κ. Μανώλης Γραφάκος, η χώρα είναι αδύνατον 
να πιάσει τους στόχους των κοινοτικών οδηγιών. Εντός του 
πρώτου εξάμηνου του 2020, στόχος είναι να υπάρξει νέος 
σχεδιασμός για τα απορρίμματα που θα είναι ανοικτός τόσο 
στα ΣΔΙΤ, όσο και σε τεχνολογίες παραγωγής ενέργειας από 
τα απόβλητα, προοπτική που ανοίγει ξεκάθαρα το δρόμο 
για την καύση απορριμμάτων.

Παράλληλα,  η κυβέρνηση επιδιώκει να περιορίσει το 
ρόλο του κράτους στον τομέα των σκουπιδιών, προωθώντας 
ριζικές αλλαγές και στον τομέα της αποκομιδής των 
αποβλήτων, με την είσοδο ιδιωτών. Πρόκειται για μία 
πρακτική που παρά τις αντιδράσεις που συναντά, θεωρείται 
ότι θα δώσει οικονομικότερες αλλά και αποτελεσματικότερες 
λύσεις και σε τοπικό επίπεδο.

«Η ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων είναι ζήτημα 
εθνικής προτεραιότητας και δεν γίνεται να καθυστερούμε. 
Πρέπει να σηκώσουμε τα μανίκια και να δουλέψουμε 
συστηματικά έτσι ώστε να έχουμε άμεσα αποτελέσματα» 
δήλωσε στις αρχές της εβδομάδας, ο υπουργός 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωστής Χατζηδάκης, 
αμέσως μετά την σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο 
υπουργείο για τον προγραμματισμό των έργων και την 
επιτάχυνση των διαδικασιών έγκρισης της χρηματοδότησης, 
της αδειοδότησης και της δημοπράτησης Μονάδων 
Επεξεργασίας Απορριμμάτων. Στο πλαίσιο αυτό αίρονται οι 
γραφειοκρατικές δυσκολίες και αναμένεται να τρέξουν άμεσα 
τα έργα σε 17 περιοχές της χώρας:  Δυτική Θεσσαλονίκη, 
Πάτρα, Βόλος, Λαμία, Βόρειος Έβρος, Λέσβος, Χαλκίδα, 
Λάρισα, Ηράκλειο, Αγρίνιο, Σητεία, Χερσόνησος, Μύκονος, 
Φωκίδα, Άνδρος, Τήνος και Κεφαλονιά.

Σήμερα, στην Επικράτεια λειτουργούν μόνον 4 
σύγχρονες μονάδες επεξεργασίας, στην Κοζάνη, τις 
Σέρρες, τα Γιάννενα και τα Χανιά και 2 επιπλέον μονάδες 
που χρήζουν αναβάθμισης, στην Αττική (ΕΜΑΚ Φυλή) και 
στην Κρήτη (Ηράκλειο).

Όπως είπε ο πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του 
Διαχειριστή οι τοπικές κοινωνίες βλέπουν μόνο κέρδη από 
την εγκατάσταση μονάδων ΑΠΕ στα διοικητικά τους όρια και 
αυτό είναι ένα μήνυμα που στέλνουμε με έμφαση

Την καταβολή πόρων ύψους 5,757 εκατ. ευρώ ολοκλήρωσε 
τις προηγούμενες μέρες ο Διαχειριστής ΑΠΕ και Εγγυήσεων 
Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ) προς 101 δήμους σε όλη τη χώρα. 
Το ποσό που καταβλήθηκε αφορά στα αντισταθμιστικά οφέλη 
που λαμβάνουν οι δήμοι, εντός των διοικητικών ορίων των 
οποίων φιλοξενούνται μονάδες ΑΠΕ. Με την καταβολή αυτή 
του ΔΑΠΕΕΠ εξοφλούνται τα αντισταθμιστικά οφέλη του 
πρώτου εξαμήνου του 2019.

“Ο ΔΑΠΕΕΠ βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της εθνικής 
προσπάθειας για την περαιτέρω αύξηση του μεριδίου των 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Η επιτυχία του εθνικού 
στόχου περνά μέσα από την κοινωνική αποδοχή των ΑΠΕ 
και σε αυτήν την κατεύθυνση σημαντικό ρόλο καλούνται 
να διαδραματίσουν οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης”, 
αναφέρει με αφορμή την ολοκλήρωση της καταβολής των 
αντισταθμιστικών ωφελημάτων προς τους 101 δήμους, ο 
πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΔΑΠΕΕΠ Γιάννης 
Γιαρέντης. “Οι τοπικές κοινωνίες βλέπουν μόνο κέρδη από 
την εγκατάσταση μονάδων ΑΠΕ στα διοικητικά τους όρια και 
αυτό είναι ένα μήνυμα που στέλνουμε με έμφαση”, προσθέτει 
ο κ. Γιαρέντης.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουολος του ΔΑΠΕΕΠ είχε 
επικοινωνία με τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ Δ. Παπαστεργίου, τον 
οποίο και ενημέρωσε για την ολοκλήρωση της καταβολής των 
αντισταθμιστικών για το Α εξάμηνο του έτους. Ο κ. Γιαρέντης 
διαβεβαίωσε τον κ. Παπαστεργίου ότι οι πληρωμές στους 
δήμους αποτελούν προτεραιότητα για το Διαχειριστή ενώ 
συμφωνήθηκε να υπάρξει συνεργασία με την ΚΕΔΕ με στόχο 
να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη για τους δήμους που φιλοξενούν 
σταθμούς ΑΠΕ στα διοικητικά τους όρια.

Ως γνωστόν από κάθε παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας 
από ΑΠΕ (πλην των παραγωγών ΑΠΕ από φ/β σε κτίρια 
και των αυτοπαραγωγών) παρακρατείται το 3% επί της προ 
ΦΠΑ τιμής πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας, από το οποίο 
1% αποδίδεται υπέρ των οικιακών καταναλωτών εντός των 
διοικητικών ορίων των δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων, 
το 0,3% αποδίδεται υπέρ του Ειδικού Ταμείου Εφαρμογής 
Ρυθμιστικών και Περιβαλλοντικών Σχεδίων (ΕΤΕΡΠΣ) και το 
1,7% αντιστοιχεί στο ειδικό τέλος υπέρ ΟΤΑ.

Σημειώνεται τέλος ότι τα αντισταθμιστικά οφέλη υπέρ 
ΟΤΑ προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για αξιοποίηση 
σε περιβαλλοντικές δράσεις, έργα τοπικής ανάπτυξης και 
κοινωνικής υποστήριξης εντός των διοικητικών ορίων του 
κάθε δήμου.

ΔΑΠΕΕΠ:  
Αντισταθμιστικά  
ύψους 5,757 εκ. ευρώ 
σε 101 δήμους  
για τα έργα ΑΠΕ
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διαδρομές

Ορεινός όγκος με σπάνια φυσική 
ομορφιά και μεγάλη οικολογική 
αξία, φορέας μιας ανεκτίμητης 

πολιτισμικής κληρονομιάς, ο Παρνασσός 
αποτελεί σημείο αναφοράς για ολόκληρη 
τη Στερεά Ελλάδα, καθώς αποτελεί κομμάτι 
των Περιφερειακών Ενοτήτων Βοιωτίας, 
Φθιώτιδας και Φωκίδας

Παρνασσός : Σημείο αναφοράς για 
ολόκληρη τη Στερεά Ελλάδα | in.gr

Η Επτάλοφος (Αγόριανη), χωριό του 
Παρνασσού πνιγμένο στα έλατα (πηγή: 
Απόστολος Χατζηδήμου - Δήμος Δελφών)

Ορεινός όγκος με σπάνια φυσική ομορφιά 
και μεγάλη οικολογική αξία, φορέας μιας 
ανεκτίμητης πολιτισμικής κληρονομιάς, ο 
Παρνασσός αποτελεί σημείο αναφοράς 
για ολόκληρη τη Στερεά Ελλάδα, καθώς 
αποτελεί κομμάτι των Περιφερειακών 
Ενοτήτων Βοιωτίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας.

Ο Παρνασσός είναι ένα βουνό με 
εντυπωσιακές ορθοπλαγιές και βραχώδεις 
εκτάσεις, του οποίου το μεγαλύτερο τμήμα 
καταλαμβάνουν οι σκληροί ασβεστόλιθοι.

Το κλίμα της περιοχής χαρακτηρίζεται 
υγρό: οι χειμώνες είναι κατά κανόνα δριμείς 
και με μεγάλη διάρκεια, τα δε καλοκαίρια 
δροσερά και περιορισμένης διάρκειας.

Παρά την ένταση των βροχοπτώσεων, 
η επιφανειακή απορροή είναι μικρή, ως 
συνέπεια μάλλον της επικράτησης του 
υδατοπερατού ασβεστόλιθου.

Ο Παρνασσός είναι ένα σύνθετο 
οικοσύστημα με μεγάλη ποικιλία τοπίων και 
βιοτόπων, αλλά και σπάνια βιοποικιλότητα.

Η ευρύτερη περιοχή του Παρνασσού 
είναι ιδανική για ποικίλες εναλλακτικές 
δραστηριότητες (σκι στο μεγαλύτερο 
χιονοδρομικό κέντρο της χώρας, ορειβατικές 
και πεζοπορικές εξορμήσεις, αναρρίχηση, 
ορεινή ποδηλασία, αλεξίπτωτο πλαγιάς, 
αιωροπτερισμό κ.ά.).

Όσον αφορά τη βλάστηση της περιοχής, 
παρατηρούνται τρεις ζώνες:

α. Η χαμηλή βλάστηση (θαμνώδη, 
φρυγανώδη και ποώδη είδη), η οποία 
βρίσκεται πάνω από το ανώτατο όριο στο 

Παρνασσός:  
Σημείο αναφοράς για ολόκληρη τη Στερεά Ελλάδα

οποίο αναπτύσσονται δάση και επεκτείνεται 
έως την κορυφή του βουνού (Λιάκουρα, 
υψόμετρο 2.457).

β. Η δενδρώδης βλάστηση, η οποία 
εντοπίζεται σε υψόμετρο 600-1.800 και 
περιλαμβάνει τα δάση της κεφαλληνιακής 
ελάτης, της μαύρης πεύκης και των 
φυλλοβόλων δρυών.

γ. Η θαμνώδης βλάστηση (πουρνάρι, 
αριά, σχίνος κ.ά.), η οποία περιλαμβάνει 
τους φυτικούς σχηματισμούς κυρίως κάτω 
από την προηγούμενη ζώνη και μέχρι τους 
πρόποδες του Παρνασσού.

Η πανίδα του Παρνασσού θεωρείται 
ευλόγως σημαντική.

Στην περιοχή διαβιούν δεκάδες είδη 
πτηνών που προστατεύονται από διεθνείς 
συμβάσεις, τουλάχιστον επτά είδη 
θηλαστικών που προστατεύονται από την 
ελληνική νομοθεσία, καθώς και αρκετά 
είδη σπονδυλοζώων που περιλαμβάνονται 
στο Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων 
Σπονδυλοζώων της Ελλάδας.

Όσον αφορά την ανθρώπινη παρουσία 
στην ευρύτερη περιοχή του Παρνασσού, 
σήμερα υπάρχουν δεκαοκτώ οικισμοί.

Οι κάτοικοί τους δραστηριοποιούνται στους 
τομείς της γεωργίας, της κτηνοτροφίας, της 
μεταποίησης, της εξόρυξης μεταλλευμάτων 
και του τουρισμού.

Στη Βοιωτία ανήκουν η Δαύλεια, το Ζεμενό, 

η φημισμένη Αράχοβα και το Παρόριο.
Στη Φωκίδα, οι ξακουστοί στα πέρατα 

του κόσμου Δελφοί, το Χρισσό, ο Ελαιώνας 
(Τοπόλια), το Δροσοχώρι, η Βάργιανη, 
η θρυλική Γραβιά, η Μαριολάτα, η Λιλαία 
(Κάτω Αγόριανη), η Επτάλοφος (Αγόριανη), 
η Πολύδροσος (Σουβάλα) και η Άνω 
Πολύδροσος (Πάνω Σουβάλα).

Τέλος, στη Φθιώτιδα ανήκουν η Αμφίκλεια, 
η Τιθορέα (Βελίτσα) και η Αγία Μαρίνα.
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προτάσεις

Διοικητικό, οικονομικό, βιομηχανικό και 
πνευματικό κέντρο της Εύβοιας, η πόλη 
της Xαλκίδας απλώνεται τόσο στην 

ευβοϊκή όσο και στη βοιωτική ακτή του πορθμού 
του Eυρίπου

Πρωτεύουσα της Eύβοιας, διοικητικό, 
οικονομικό, βιομηχανικό και πνευματικό κέντρο, 
η πόλη της Xαλκίδας απλώνεται τόσο στην 
ευβοϊκή όσο και στη βοιωτική ακτή του πορθμού 
του Eυρίπου.

Σταυροδρόμι λαών και πολιτισμών λόγω της 
σημαντικής γεωγραφικής θέσης της και μήλον 
της Έριδος για τους ισχυρούς κάθε εποχής, η 
Χαλκίδα υπήρξε μία από τις τέσσερις ευβοϊκές 
πόλεις (οι άλλες ήταν η Ερέτρια, η Ιστιαία και 
η Κάρυστος) που έκοψαν δικά τους νομίσματα 
κατά την αρχαιότητα.

Η πόλη της Χαλκίδας με τη μακρά πνευματική 
παράδοση έχει αναδείξει σημαντικότατες 
μορφές των γραμμάτων και των τεχνών, όπως 
τον Nίκο Σκαλκώτα, τον Γιάννη Σκαρίμπα, τον 
Δημήτρη Mυταρά, τον Oρέστη Mακρή και την 
Ελένη Χατζηαργύρη.

Την εικόνα της σύγχρονης πόλης συνθέτουν, 
μεταξύ άλλων, ο παραλιακός πεζόδρομος, οι 
μεγαλοπρεπείς ναοί (Άγιος Δημήτριος, Άγιος 
Νικόλαος, Αγία Παρασκευή κ.ά.), οι πλατείες, τα 
νεοκλασικά αρχοντικά, το δημαρχιακό μέγαρο 
(μέγαρο Κότσικα), το «Κόκκινο Σπίτι», το τζαμί 
Εμίρ Ζαδέ, τα βιομηχανικά οικοδομήματα και 
το ρωμαϊκό υδραγωγείο. 

Ξεχωριστό χρώμα στη Xαλκίδα, που 
ικανοποιεί τις επιθυμίες και ανταποκρίνεται στις 
προσδοκίες των πολυπληθών επισκεπτών όλες 
τις εποχές του χρόνου, δίνουν τα πολυάριθμα 
εμπορικά καταστήματα, τα εστιατόρια, τα ουζερί 
και τα μεζεδοπωλεία, τα καφέ μπαρ και τα 
κλαμπ με την έντονη νυχτερινή ζωή.

Του καιρού γυρίσματα
Η Χαλκίδα φημίζεται για το ιδιόμορφο 

παλιρροϊκό φαινόμενο στον πορθμό του 
Eυρίπου.

Τα νερά του πορθμού αλλάζουν κατεύθυνση 
κάθε έξι ώρες. Το ρεύμα κινείται προς μία 
κατεύθυνση επί έξι ώρες, κι αμέσως μετά 
ακολουθεί ένα διάστημα περίπου οκτώ λεπτών 
όπου τα νερά παραμένουν στάσιμα. Εν συνεχεία 
κινούνται προς την αντίθετη κατεύθυνση τις 
επόμενες έξι ώρες κ.ο.κ.

Χαλκίδα :  
Η πρωτεύουσα της Εύβοιας  
με το ξεχωριστό χρώμα

Από την παλαιά γέφυρα, γραφική γωνιά της 
πόλης, στο στενότερο σημείο του πορθμού 
του Eυρίπου, μπορείτε να δείτε το μοναδικό 
παλιρροϊκό φαινόμενο της Xαλκίδας.

Εξάλλου, η εντυπωσιακή νέα γέφυρα της 
Χαλκίδας αποτελεί την κύρια πύλη εισόδου 
στην Eύβοια.

Το κάστρο Καράμπαμπα
Χτισμένο σε λόφο των βοιωτικών ακτών, 

σε θέση στρατηγικής σημασίας, το κάστρο 
Καράμπαμπα ήλεγχε τα στενά του Ευρίπου 
και τη Χαλκίδα.

Σύμφωνα με ορισμένους μελετητές, το 
κάστρο κατέχει τη θέση της αρχαίας πόλης 
Κανήθου (σώζονται σποραδικά ίχνη κτισμάτων 
και τάφων, στην επιφάνεια του εδάφους). Ο 
λόφος πιθανότατα οχυρώθηκε πρώτη φορά 
κατά τους Ρωμαϊκούς Χρόνους, αλλά είναι 
βέβαιο ότι δεν υπήρχε εκεί οχύρωση κατά 
τους Βυζαντινούς χρόνους, επί Ενετοκρατίας 
και στους πρώτους αιώνες της Τουρκοκρατίας.

Το σωζόμενο κάστρο είναι τουρκικό 
οχυρωματικό έργο του 1684, που αποσκοπούσε 
στην προστασία της Χαλκίδας από τους 
Ενετούς.

Το κάστρο πολιορκήθηκε ανεπιτυχώς από 
τον Μοροζίνι το 1688, αλλά και από τους 
Έλληνες κατά τη διάρκεια της Επανάστασης.

Οι Τούρκοι κατόρθωσαν να διατηρήσουν τον 
έλεγχο του κάστρου έως την απελευθέρωση 
της Ελλάδας.

Σε αρκετά σημεία του οχυρωματικού 
περιβόλου έχουν εντοιχιστεί αρχαία 
αρχιτεκτονικά μέλη. Στο εσωτερικό του 
περιβόλου βρίσκεται η εκκλησία του Προφήτη 
Ηλία (1895).

Κοντά στην είσοδο του κάστρου αναπαύεται 
στο διακριτικό μνημείο του ο πεζογράφος, 
ποιητής και θεατρικός συγγραφέας Γιάννης 
Σκαρίμπας (1893-1984), αγναντεύοντας την 
πόλη που τόσο πολύ αγάπησε.
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Ζήσε πλάι της όσο περισσότερο γίνεται. 
Γεύσου τις στιγμές μαζί της, σαν να 
μην υπάρχει αύριο. Δημιούργησε 

εμπειρίες. Δε θα υπάρξουν άλλες που όταν 
τις αναπολείς θα σου γαργαλάνε την ψυχή. 
Μην ακυρώνεις ποτέ τις συναντήσεις σας και 
μη χάνεις ευκαιρία να της εκφράζεις το πόσο 
σημαντική είναι η παρουσία της στη ζωή σου.

Άκου προσεχτικά τα λόγια, τις φιλοσοφίες, 
τις συμβουλές και τα γνωμικά της. Τη δεδομένη 
στιγμή ίσως να σου φαίνονται κουραστικά, 
υπερβολικά ως κι αστεία, ωστόσο, πίστεψέ 
με, θα έρχονται μέρες και στιγμές που θα 
επαληθεύονται και με το παραπάνω κι εσύ 
θα σιγοψιθυρίζεις: «Πόσο δίκαιο είχε, τελικά, 
η γιαγιά!».

Δυο μόνο συλλαβές που όταν, όμως, τις 
προφέρεις αισθάνεσαι πως είσαι ικανός να 
κινήσεις βουνά, να ξεπεράσεις φουρτούνες 
και κάθε εμπόδιο. Κι όλα αυτά γιατί η γιαγιά 
είναι στην ουσία ένα θαύμα. Ένα θαύμα το 
οποίο έχεις την τύχη να βιώνεις απ’ την πρώτη 
κιόλας στιγμή που θα ανοίξεις τα μάτια σου, 
αφού είναι ένα απ’ τα πρώτα άτομα που θ’ 
αντικρίσεις. Θα αισθανθείς τη ζεστασιά και την 
αγάπη της και θα την ξεχωρίσεις πριν καλά-
καλά ξεκινήσεις να αντιλαμβάνεσαι χρώματα 

Ο ρόλος της γιαγιάς στη ζωή μας  
είναι αναντικατάστατος
Της Γαβριέλας Αγησιλάου 

κι εικόνες. Η μορφή της, όμως, σου είναι 
πάντα οικεία.

Όσο μεγαλώνεις τόσο πιο σημαντικό ρόλο 
θα της επιτρέπεις να κρατάει στη ζωή σου. 
Αρχικά ίσως να το κάνεις από συμφέρον. Παιδί 
είσαι κι εσύ! Ποιο παιδί δεν αγαπάει κάποιον 
που του λέει σε όλα «Ναι!». Ποια γιαγιά χαλά 
χατίρια στο εγγόνι της; Στην πορεία, όταν 
ξεκινάς να αντιλαμβάνεσαι πόσο καλό σου 
κάνει ως άνθρωπο η επαφή μαζί της και πόση 
σοφία και γνώση σου αποφέρει η τριβή μαζί 
της τότε θα αντιληφθείς πόσο ουσιώδης είναι 
η ύπαρξή της στη ζωή σου.

Και κάπου εδώ αναπολείς το χέρι της, το 
τόσο απαλό, ελαφρώς ζαρωμένο και ζεστό 
της χέρι μπλεγμένο με το δικό σου, τότε όταν 
σου μάθαινε να διασταυρώνεις τη λεωφόρο. 
Τότε που σε πήγαινε στην παιδική χαρά, τότε 
που σε κρατούσε σφικτά στις βόλτες σας στα 
μαγαζιά, στα πανηγύρια, στις εκκλησιές. Τότε 
που το χέρι της γράπωνε απαλά το δικό σου, 
προκειμένου να σου διδάξει την τέχνη του να 
κρατάς την ξύλινη κουτάλα και να ανακατεύεις 
με μαεστρία το μείγμα του κέικ που φτιάχνατε 
μαζί κάθε Σάββατο και μοσχοβολούσε το 
σπίτι. Πόσο σου λείπει αυτή η μυρωδιά;

Η γιαγιά μας είναι το πιο κουλ άτομο στον 

κόσμο, με το δικό της τρόπο. Εκείνο που του 
εκμυστηρεύτηκες την πρώτη σου ζαβολιά, 
καθώς ήξερες πώς όχι μόνο δε θα σε μαλώσει, 
αλλά θα σε κάλυπτε κιόλας στους γονείς 
σου, αν χρειαζόταν. Είναι το άτομο εκείνο 
που έτρεχες όταν κτυπούσες τα γόνατά σου, 
εκείνο που πήγαινες κλαμένος όταν ένιωθες 
αδικημένος, που μίλησες για τον πρώτο 
σου έρωτα και σε συμβούλεψε στην πρώτη 
ερωτική σου απογοήτευση.

Η γιαγιά μας είναι ο σπόνσοράς μας όταν 
το χαρτζιλίκι μας γινόταν καπνός, το άτομο 
εκείνο που συγκινήθηκε κι έκλαψε όσο κανείς 
άλλος όταν αποφοιτήσαμε απ’ το δημοτικό, 
το γυμνάσιο και το λύκειο και πλάνταξε στο 
κλάμα όταν φύγαμε για σπουδές. Η γιαγιά 
μας θα είναι αυτή που θα χαίρεται πάντοτε 
δυο φορές για εμάς και θα εξακολουθεί να 
μας κανακεύει όταν ακόμη θα έχουμε κι εμείς 
ίδιοι τα δικά μας παιδιά. Η γιαγιά μας είναι 
αυτή που θα μας προσέχει πάντοτε όπου κι 
αν βρίσκεται.

Αφιερωμένο στις γιαγιάδες που έφυγαν κι η 
απουσία τους μας καθόρισε, ωστόσο πάντοτε 
τις νιώθουμε κοντά μας και τις «καλούμε» για 
βοήθεια όταν τις χρειαστούμε!
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Όταν φέρνεις ένα παιδί στον κόσμο αντιλαμβάνεσαι 
τι πραγματικά σημαίνει «δεν έχω χρόνο να πάω 
στην τουαλέτα». Όσο εργασιομανής/ δουλευταράς/ 

δραστήριος άνθρωπος κι αν είσαι, αντιλαμβάνεσαι ότι τίποτα 
δεν συγκρίνεται με τη διαρκή φροντίδα ενός πλάσματος 
μικρού και ανίκανου να κάνει οτιδήποτε για τον εαυτό του. 
Ευτυχώς, όμως, για να σε βοηθήσουν να τα βγάλεις πέρα 
σ’ αυτές τις δύσκολες συνθήκες, υπάρχουν οι γιαγιάδες, τα 
αδέρφια, οι καλοί φίλοι, ο παιδικός σταθμός ή μια νταντά. Κι 
αν δεν υπάρχουν;

Δεν μπορούμε να πούμε ότι οι μαμάδες που μεγαλώνουν 
τα παιδιά τους χωρίς καμία συστηματική βοήθεια αποτελούν 
πλειοψηφία. Είναι όμως σε κάθε περίπτωση μια κοινωνική 
ομάδα στην οποία αξίζει όλη μας η αλληλεγγύη και ο 
θαυμασμός, αφού αγωνίζονται μόνες καθημερινά για να 
προσφέρουν το 100% του (κουρασμένου) εαυτού τους.

Είναι οι μαμάδες που ζουν χωρίς τους γονείς τους. Οι 
γυναίκες που έχασαν τους δικούς τους πριν κάνουν παιδιά 
ή εκείνες που έχουν για οποιοδήποτε λόγο πάρει ξεχωριστό 
δρόμο απ’ την οικογένειά τους.

Είναι οι μαμάδες που έφυγαν από τη χώρα τους για να 
δουλέψουν, για να ακολουθήσουν τον καλό τους στη νέα 
του δουλειά, για να αναζητήσουν καλύτερη ποιότητα ζωής.

Είναι όλες αυτές οι μαμάδες που έφτιαξαν το σπίτι και 
την οικογένειά τους μακριά απ’ τους δικούς τους και ζουν 
χιλιόμετρα μακριά απ’ την «ευκολία» που θα μπορούσε να 
τους προσφέρει η μαμά τους.

Είναι, ακόμη, γυναίκες που απλώς… δεν τις βοηθούν. 
Άλλος βαριέται, άλλος έχει εξαιρετικά βεβαρημένο πρόγραμμα, 
άλλος έχει ήδη τρία παιδιά κι άλλος είναι απλώς απών -από 
άποψη.

Είναι οι μαμάδες που μετά βίας τα βγάζουν πέρα και για 

Στις μαμάδες που μεγαλώνουν τα παιδιά τους  
χωρίς βοήθεια

ιδιωτικό παιδικό σταθμό δεν μπορεί να γίνει ούτε λόγος. 
Είναι οι μαμάδες που ψάχνουν κάθε χρόνο τα κριτήρια και 
τις αιτήσεις για τους παιδικούς σταθμούς και ελπίζουν ότι 
φέτος το παιδί τους θα γίνει δεκτό.

Και αν όλα αυτά ισχύουν, τότε πού είναι ο μπαμπάς; Όταν 
μιλάμε για απόλυτη έλλειψη βοήθειας, μιλάμε για μπαμπά 
απών -εκούσια ή ακούσια. Μπορεί να δουλεύει σε δύο 
δουλειές για να τα βγάλει κάπως πέρα η οικογένεια ή να έχει 
φύγει για δουλειά στη Σαουδική Αραβία, στη Γερμανία ή στο 
Κουβέιτ ή, απλώς, να έχει αποφασίσει -κόντρα στον καιρό 
του- ότι το μεγάλωμα του παιδιού είναι δουλειά αποκλειστικά 
γυναικεία.

«Πόσο δύσκολο μπορεί να είναι να μεγαλώσεις ένα παιδί 
μόνη σου;»

Πάρα πολύ δύσκολο. Το να μεγαλώνεις ένα παιδί είναι 
δουλειά που απαιτεί σίγουρα περισσότερα από δύο χέρια. 
Χρειάζεται τη διαρκή σου αφοσίωση και επαγρύπνηση και 
την συνεχή σου παρουσία. Είναι η δυσκολότερη δουλειά που 
μπορεί κανείς να «πιάσει», με το πιο απαιτητικό αφεντικό, τα 
πιο παράλογα και εξαντλητικά ωράρια και, φυσικά, αμισθί. 
Όταν υπογράφεις το συμβόλαιο της μητρότητας, δυστυχώς 
δεν υπάρχει παράγραφος για τους βοηθούς σου.

Κάθε μικρή και μεγάλη ανάγκη του παιδιού -ή των παιδιών- 
πρέπει να καλυφθεί από εσένα -χωρίς παραλείψεις, χωρίς 
λάθη, χωρίς αναβολές- γιατί είσαι κυριολεκτικά ο μοναδικός 
άνθρωπος που μπορεί να το αναλάβει.

Ο προσωπικός χρόνος είναι όνειρο θερινής νυκτός. Όταν 
οι περισσότερες μαμάδες μπορούν να αφήσουν για δυο 
ώρες το παιδί στη μαμά τους, ώστε να πεταχτούν για ψώνια/ 
λογαριασμούς/ κομμωτήριο ή ό,τι άλλο προκύψει, οι μαμάδες 
που μεγαλώνουν μόνες τα παιδιά τους δεν έχουν άλλη 
επιλογή απ’ το να τα ζαλωθούν τσάντες, παιχνίδια, καρότσια 

και μάρσιπο και να… πορευτούν όσο καλύτερα γίνεται.
Η δουλειά δεν είναι επιλογή. Και ενώ για πολλούς το να μην 

δουλεύεις και να μεγαλώνεις τα παιδιά θεωρείται πολυτέλεια, 
μπορεί στην πραγματικότητα να γίνει αιτία πολλής θλίψης και 
μειωμένης αυτοεκτίμησης. Η δουλειά είναι για πολλές μητέρες 
ευχάριστη διέξοδος. Για τις μαμάδες που είναι μόνες όμως, 
δεν αποτελεί καν επιλογή.

Με δυο λόγια: οι μοναχικές έξοδοι μοιάζουν με παραμύθι, 
όπως και η ξεκούραση, η δουλειά -τουλάχιστον για τα 
πρώτα χρόνια- αποκλείεται και, γενικά, οι ηρωικές μαμάδες 
αφιερώνονται κυριολεκτικά στο παιδί τους!

Και, τελικά… πώς τα καταφέρνουν;
Όσες γυναίκες έχουν τη μαμά τους να τους προσφέρει 

την πολύτιμη εμπειρία της και τα… εργατικά της χέρια ή, 
αντίστοιχα, την πεθερά, τον παππού κ.ο.κ., πρέπει να 
σκεφτούν για ένα λεπτό: τι θα έκαναν όλες εκείνες τις φορές 
που πετάχτηκαν στο super market, που βγήκαν για ένα 
γρήγορο καφέ με μια φίλη τους, που κατάφεραν να φύγουν 
για δυο μέρες αν δεν υπήρχε ο διαθέσιμος φροντιστής; Θα 
πήγαιναν με το μωρό, είναι η απάντηση.

Οι μανούλες που μεγαλώνουν χωρίς καμιά βοήθεια το παιδί 
τους, περνούν όλη τους τη μέρα μαζί του. Κι όσο δύσκολο και 
περιοριστικό κι αν γίνεται αυτό (που, σίγουρα γίνεται πολύ!), 
προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία δεσίματος μεταξύ τους. 
Δεν μπορούμε να δώσουμε τη συνταγή της επιτυχίας για 
το «πώς τα βγάζουν πέρα τελικά;». Είμαστε όμως απόλυτα 
σίγουροι ότι έχουν απεριόριστη υπομονή (εφόσον ζουν 24 
ώρες το 24ωρο με ένα -για παράδειγμα- δίχρονο), φοβερή 
αυταπάρνηση (εφόσον η ζωή τους είναι πια η ζωή του παιδιού 
τους), πολλή αγάπη για το παιδί που έχει μπει στη ζωή τους 
και καλή οργάνωση.
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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
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αθλητικά

Με δύο ντέρμπι 
η συνέχεια της 
Α΄Βοιωτίας 
Μετά από ένα περίπου μήνα «απραξίας» οι ομάδες της α’ 
κατηγορίας ρίχνονται στη «μάχη» με τους αγώνες της 13ης 
αγωνιστικής. Και η «απραξία» αυτή δεν ξέρουμε αν θα 
«στοιχίσει» ή θα «ευνοήσει». Πάντως το μεγάλο ντέρμπι θα 
γίνει στο Κόκκινο ανάμεσα σε Π.Α.Ο.Κ. και Ένωση. Δυο ομάδες 
που σίγουρα θα είναι στην πρώτη τριάδα και είναι οι δυο που 
«απειλούν» άμεσα τον πρωτοπόρο Αμβρυσσέα. Ντέρμπι 
έχουμε και στην Αντίκυρα ανάμεσα σε Κυπάρισσο και Κεραυνό. 
Άλλες δυο ομάδες που έχουν βλέψεις για πολύ ψηλότερα. 
Βέβαια «καραδοκεί» και ο Υψηλάντης που έχει θεωρητικά 
εύκολο έργο και με νίκη σταθεροποιείται στην πρώτη τετράδα. 
Ο πρωτοπόρος Αμβρυσσέας ούτε που σκέφτεται απώλεια 
στην Ελλοπία. Στα παιχνίδια Μαυρομματίου – Αρματηλάτη και 
Λεονταρίου – Θήβας και οι τέσσερις αντίπαλοι θα «παλέψουν» 
για να ξεφύγουν από την… ζώνη.

Μαυρομμάτι – Αρματηλάτης
Κομβικής σημασίας παιχνίδι και για τις δυο ομάδες. Το 
Μαυρομμάτι στηρίζεται στην απόρθητη έδρα του (πέντε νίκες, 
μια ήττα) και θέλει τη νίκη για να ξεφύγει περισσότερο από 
την επικίνδυνη ζώνη. Ο Αρματηλάτης θα ζητήσει τη νίκη για 
να έχει σοβαρές ελπίδες παραμονής στην κατηγορία. Και οι 
δυο ομάδες έχουν «σκαμπανεβάσματα».

Εκτίμηση: Η έδρα θα παίξει καθοριστικό ρόλο κι έχει το 
προβάδισμα

Κυπάρισσος – Κεραυνός
Ντέρμπι με δυο ισόβαθμες ομάδες που έχουν βλέψεις 
τετράδας. Η ομάδα της Αντίκυρας κρατάει το αήττητο στην 
έδρα της με πέντε στις πέντε νίκες και φυσικά θέλει να το 
συνεχίσει. Η ομάδα του Αγίου Θωμά με νέο προπονητή στον 
πάγκο θέλει να μπει με το δεξί στη νέα χρονιά.

Εκτίμηση: Ισοδύναμες οι δυο ομάδες θα δώσουμε ένα ελαφρύ 
προβάδισμα στην έδρα.

Ελλοπιακός – Αμβρυσσέας
Ο πρωτοπόρος Αμβρυσσέας πάει στην Ελλοπία για μια ακόμη 
νίκη έτσι ώστε να διατηρήσει την απόσταση ασφαλείας από τη 
δεύτερη θέση και ίσως να την αυξήσει κιόλας. Ο Ελλοπιακός 
δείχνει «χαμένος» τις τρεις τελευταίες αγωνιστικές με τρεις 
ήττες, τις δυο μάλιστα εντός έδρας και έπεσε χαμηλά στην 
βαθμολογία.

Εκτίμηση: Φαβορί ο Αμβρυσσέας

Υψηλάντης – Ορχομενός
Ανεβασμένος ο Υψηλάντης αήττητος στις πέντε τελευταίες 
αγωνιστικές με τέσσερις νίκες και μάλιστα τις δυο σερί εκτός 
έδρας στις δυο προηγούμενες αγωνιστικές. Η ομάδα δείχνει 
χαρακτήρα και ποιότητα και πάει για ψηλότερα. Ο Ορχομενός 
τώρα έχει μόλις ένα βαθμό και δεν ξέρουμε αν μπορεί να 
ανταπεξέλθει σε τέτοια παιχνίδια. Δείχνει αγωνιστικά πιο 
βελτιωμένος αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό.

Εκτίμηση: Ακλόνητο φαβορί ο Υψηλάντης

Λεοντάρι – Θήβα 

Με νέο προπονητή τον Γιάννη Γερούλια το Λεοντάρι θέλει να 
κάνει ένα νέο ξεκίνημα και να ξεφύγει πάνω από την ζώνη 
που «έπεσε» τώρα τελευταία. Η Θήβα έδειξε ανεβασμένη τα 
τελευταία παιχνίδια αλλά δεν ξέρουμε πως θα παρουσιαστεί 
μετά τις τελευταίες εξελίξεις με την παραίτηση του προπονητή.
Εκτίμηση: Αμφίρροπο παιχνίδι με ελαφρύ προβάδισμα στην 
έδρα

Το μεγάλο ντέρμπι της 13ης αγωνιστικής. Ο 
Π.Α.Ο.Κοκκίνου με την απόρθητη έδρα του (πέντε 
στα πέντε) με την Ένωση με τους περισσότερους 

βαθμούς εκτός έδρας. Και οι δυο ομάδες είναι και 
οι μοναδικές που μπορούν να «απειλήσουν» την 
«πρωτοκαθεδρία» του Αμβρυσσέα. Επόμενως η νίκη 
είναι το ζητούμενο και για τους δυο για να μην χαθεί άλλο 

Κόκκινο – Ένωση

έδαφος. Το Κόκκινο προέρχεται από τρεις συνεχόμενες 
νίκες και θέλει να συνεχίσει το σερί. Η Ένωση έρχεται από 
ρεπό αλλά είναι αήττητη στις 8 τελευταίες αγωνιστικές. 
Μάλιστα έχει τρεις συνεχόμενες εκτός έδρας νίκες. 
Σπουδαίο παιχνίδι…

Εκτίμηση: Σε ένα τέτοιο παιχνίδι δεν χωράνε 
προγνωστικά. Κάθε αποτέλεσμα είναι μέσα…

Την εξαιρετική πορεία της και στο Κύπελλο συνέχισε 
η Λαμία! Η φορμαρισμένη ομάδα του Άκη Μάντζιου 
«απέδρασε» από την έδρα των μαχητικών Τρικάλων 

(1-0) και πήρε τεράστιο προβάδισμα πρόκρισης στους 
«8».

Αν και δεν δικαιολόγησε τη διαφορά δυο κατηγοριών 
από τα εξαιρετικά Τρίκαλα, η ομάδα του Άκη Μάντζιου 
πέρασε με 1-0 από την έδρα τους και απέκτησε μεγάλο 
προβάδισμα για να βρεθεί στα προημιτελικά.

Έπειτα από ένα άγονο και επιφυλακτικό πρώτο μέρος, 
οι φιλοξενούμενοι βρήκαν τον τρόπο να πετύχουν το 
πολύτιμο γκολ. Έστω κι αν χρειάστηκε η συνδρομή της 

Με φόρα και στο Κύπελλο η Λαμία
τύχης γι’ αυτό…

Σε μια σύγχυση λοιπόν μέσα στην περιοχή ο Ρόμανιτς 
έπιασε ένα σουτ που είναι αμφίβολο αν θα κατέληγε με 
άλλο τρόπο στα δίχτυα και η μπάλα (αφού κόντραρε και 
πήρε περίεργη τροχιά) κατέληξε εντέλει στα δίχτυα.

Κάπως έτσι, η Λαμία πήρε αυτό που ήθελε και 
επικεντρώθηκε στο πώς θα το προστατεύσει.

Μπορεί λοιπόν να πιέστηκε ως τη λήξη (και οι μαχητικοί 
γηπεδούχοι να έφτιαξαν ευκαιρίες για το γκολ της 
ισοφάρισης) ωστόσο κράτησε ως το τέλος το αποτέλεσμα 
που την καθιστά ακόμα μεγαλύτερο φαβορί για να περάσει 
στην επόμενη φάση.
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αθλητικά

Οι άνθρωποι που έγραψαν ιστορία  
στις σελίδες του Βοιωτικού Ποδοσφαίρου 

Μια εκδήλωση που συγκέντρωσε 
την «ψυχή» και την «καρδιά» του 
Βοιωτικού ποδοσφαίρου και όχι μόνο 

πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 4 Ιανουαρίου 
του 2020

Κι όμως μια τέτοια εκδήλωση αναδείκνυε 
το κοινωνικό πρόσωπο του αθλητισμού και 
του ποδοσφαίρου ειδικότερα. Γιαυτό και ήταν 
εκεί όλη η «αφρόκρεμα» της Βοιωτίας. Για να 
συμβάλλει σε αυτό το κοινωνικό γεγονός που 
μέσα από τον αθλητισμό μας κάνει όλους 
ένα και μας “τραβάει” μαζί του στις χαρές 
και στις λύπες. Μας έχει μάθει ότι μεσώ 
του ποδοσφαίρου προσφέρεις πρώτα στον 
εαυτό σου,γιατί γυμνάζεις το σώμα σου και 
το πνεύμα σου και κατά δεύτερον,στους 
ανθρώπους που σε παρακολουθούν και 
ταυτίζονται με την προσπάθεια σου. Επίσης 
μας είχε δείξει ,σε εκείνες τις εποχές,ότι 
μπορείς να ξεχωρίσεις εξαιτίας στο πείσματος 
σου και των φυσικών ικανότητων σου.

Ηταν όλοι εκεί για να δώσουν το δικό τους 
στίγμα στο ποδόσφαιρο και να σημειώσουν 
πως και αυτό τους έχει σημαδέψει.

Όσα ειπώθηκαν ιδιαιτέρως σημαντικά.
Την Βασιλόπιτα ευλόγησε ο πάτερ 

Παναγιώτης μεταφέροντας τις ευχές του 
Σεβασμιότατου κ.κ. Γεώργιου,ο οποίος 
πριν γίνει παπάς ήταν και αυτός μέλος 
ποδοσφαιρικής ομάδας, είπε λοιπόν ότι 
“πρέπει να δουλέψουμε σε βάθος και να 
ξέρετε ότι πάντα στο τέλος της χρονιάς 
έρχεται η Γέννηση του Χριστού”

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας 
ήταν εκεί και αυτός πρώην παίκτης του 
ποδοσφαίρου εξήρε το έργο των προπονητών 
και αποκάλυψε στην γυναίκα του και σε 
όλους τους παρευρισκομένους ,ότι: «Το πιο 
δυνατό συναίσθημα είναι ο έρωτας,αυτό το 
λέει κάποιος όμως που δεν έχει βάλει γκολ 
στη ζωή του».

Έτσι βράβευσε τον Γιάννη Τοπαλίδη που 
υπήρξε βοηθός προπονητή του Οτο Ρεχάγκελ 
όταν η Εθνική μας ομάδα κατέκτησε το Euro 
το 2004.

Ο Βουλευτής Βοιωτίας κύριος Μουλκιώτης 
τόνισε κατά την Βράβευση που έκανε ότι:

«…θα πρέπει να δώσουμε σημασία στην 
διάπλαση  του χαρακτήρα του αθλητή …»

Ο κύριος Αγνιάδης με μακρόχρονη 
πορεία στα αθλητικά δρώμενα και στο 
χώρο του ποδοσφαίρου ως πρόεδρος του 
Επιμελητηρίου Βοιωτίας τόνισε :

«Αν από τα γήπεδα σας βγάλετε το χόρτο 
θα φανεί το αίμα μας και ο ιδρώτας μας»

Βραβεύοντας την ομάδα του Λεβαδειακού 
που πέρασε στην Α’ Εθνική,για πρώτη 
φορά, την χρονική περίοδο του 1986-1987 
ο Δήμαρχος Λεβαδέων κ.Ταγκαλέγκας τόνισε 
μεταξύ άλλων,πως :

"Αυτή η ομάδα είναι η ομάδα της καρδιάς 
μας"

Ο αντιδήμαρχος Θήβας αντικαθιστώντας 
των κ.Αναστασίου,ως μέλος της ομάδας 
της Θήβας και αυτός βράβευσε τους 
συναθλητές του.

Η κυρία Καράλη Δήμαρχος Ορχομενού 
βραβεύοντας την ομάδα του Ορχομενού 
τόνισε:

" …δεν είναι μόνο μια ποδοσφαιρική 
ομάδα για μένα γιατί με καθοδήγησε στα 
βήματά μου του Δήμου Ορχομενού …με 
δίδαξε να κάνω άμυνα…επίθεση..και τελικά 
να βάζω γκολ" 

Ο κύριος Ξηρογιάννης πρώην Δήμαρχος 
Ορχομενού τιμώμενος και αυτός,ως μέλος 
της ομάδας,ανέφερε και όσους δεν είναι 
πλέον κοντά μας με ιδιαίτερη συγκίνηση.

Πολλές οι βραβεύσεις και για αθλητές και 
για παράγοντες του ποδοσφαίρου και για 
προπονητές.

Χώρος υπάρχει για όλους που 
υπηρετούν πιστά τον αθλητισμό,όπως και 
ο Αμβρυσσέας Διστόμου που τιμήθηκε από 
τον Δήμαρχο κύριο Σταθά.

Έκπληξή για πολλούς ήταν όταν έμαθαν 
από μικροφώνου ότι ο ιερέας Πατέρας 
Παναγιώτης που ευλόγησε και έκοψε 
την βασιλόπιτα,ήταν πρώην ονομαστός 
τερματοφύλακας του Παναλίαρτου.Ο 
Δήμαρχος Αλιάρτου και Θεσπιέων κύριος 
Ντασιώτης είπε επιρεαζόμενος απο τα 
ακραία καιρικά φιανόμενα και τις τριβές 
που είχε μτ ον ΔΕΔΗΕ,οτι :"..ριχνουμε και 
καμμιά φορά κοκκινη κάρτα,για το καλό των 
πολιτών μας"

Την εκδήλωση παρουσίασε ο Θηβαίος 
δημοσιογράφος κύριος Σοβατζης.

Η βραδιά συνεχίστηκε με πολύ κέφι και 
χορό.




