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απόψεις

Οι τελευταίες εξελίξεις στα εθνικά θέματα έχουν 
θορυβήσει τους Έλληνες, καθώς η πιθανότητα 
ενός θερμού επεισοδίου κάθε μέρα φαίνεται όλο 

και πιο κοντά.
Πολλοί και ιδιαίτερα μερίδα της αντιπολίτευσης 

μέμφονταν την κυβέρνηση για τους χειρισμούς της 
στην εξωτερική πολιτική. Βιάζονταν όμως να εξάγουν 
συμπεράσματα, καθώς σύρονται οι ίδιοι από όσα 
λέγονται και πράττονται από την απέναντι πλευρά. Όμως 
ο πρωθυπουργός μαζί με την ηγεσία του υπουργείου 
Εξωτερικών, έδειξαν για μια ακόμη φορά ότι διαθέτουν 
σχέδιο και κτίζουν τα αναχώματα στις επιδιώξεις όσων 
επιβουλεύονται τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Χωρίς 
τυμπανοκρουσίες, αλλά με σταθερά βήματα, η Ελλάδα 
έχει την δύναμη να ορθώσει το ανάστημά της, για πρώτη 
φορά ύστερα από πολλά χρόνια, σε όσους πιστεύουν ότι 
μπορούν να κάμψουν το φρόνημά μας.

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, δείχνει 
σιγά-σιγά στους φίλους μας ότι δεν πρόκειται να είναι 
παρατηρητής των εξελίξεων. Δεν θα επιτρέψει σε κανέναν 
να ελπίζει ότι μπορεί να αποφασίσει για εμάς, Όποια 
πρωτοβουλία και να αναλάβουν, η Ελλάδα έχει την 
δύναμη και την θέληση να επιβάλλει στο τέλος το δίκιο 
της. Οι λεονταρισμοί και οι κουτοπονηριές ορισμένων δεν 

Η ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ

H Ελλάδα πρωταγωνίστρια
πρόκειται να περάσουν.

Για ν΄ ασκήσεις όμως εξωτερική πολιτική πρέπει να 
έχεις διαβάσει ιστορία. Η ιστορία μας διδάσκει διαχρονικά 
ποιοι ήταν με ποιους σε κάθε πολεμική κρίση. Όποιος 
λοιπόν έχει στοιχειωδώς παρατηρήσει τις συμμαχίες 
που κτίζει ο πρωθυπουργός, θα διαπιστώσει ότι 
διατηρεί σχέσεις με όσους υπήρξαν πραγματικά φίλοι 
της χώρας μας διαχρονικά και συντηρεί όσο χρειάζεται 
διαύλους επικοινωνίας με εκείνα τα κράτη που πάντα 
επιβουλεύονταν τη χώρα μας. Κι αυτό το έδειξε ιδιαίτερα 
τις τελευταίες ημέρες και είναι κάτι που φαίνεται ότι 
πέρασε απαρατήρητο.

Ο Λαός διαπιστώνει ότι ο ηγέτης που κυβερνά αυτή 
την χώρα, εμπνέει εμπιστοσύνη και διώχνει το φόβο, δίνει 
πραγματική ελπίδα και σιγουριά, δεν είναι τυχοδιώκτης, 
αντίθετα εργάζεται για την ανόρθωση του Έθνους και 
την ακεραιότητα της χώρας. Σηκώνει το ανάστημά του, 
έχοντας εξασφαλίσει τα νώτα μας, σε όσους νομίζουν ότι 
είναι ισχυροί. Δεν επαιτεί, αλλά απαιτεί με επιχειρήματα 
και με στέρεα λόγια και πράξεις, το δίκιο της πατρίδας. 
Με λίγα λόγια δημιουργεί μια Ελλάδα που σύντομα θα 
είναι πρωταγωνίστρια και δύναμη σταθερότητας στην 
ταραγμένη αυτή γειτονιά του πλανήτη.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑΣ

Συνέντευξη τύπου παρέθεσε ο Δήμος Λεβαδέων με 
τον  ΑΚΟΛ, παρουσία του προέδρου της ΕΑΣ Σεγας 
Ανατολικής Στερεάς και Φθιώτιδας κ. Βλάχο για τον 

ΛΕΒΑΔΟ, που χαρακτήρισε ως «καμάρι» της Βοιωτίας 
το σύλλογο του ΑΚΟ Λιβαδειάς, ενώ μετέφερε  τις ευχές 
του πρόεδρου του ΣΕΓΑΣ  κ. Παναγόπουλου και του 
Γενικού Γραμματέα κ. Σεβαστή, για την ομαλή και επιτυχή 
διεξαγωγή του ΛΕΒΑΔΟ.

Αύριο Κυριακή 19 Ιανουαρίου, αναμένεται να γεμίσουν 
οι κορυφές της Κρύας με δρομείς. Ο πρόεδρος του ΑΚΟΛ 
κ. Ακριδόπουλος, αναφέρθηκε στον «Λύκο», το σύμβολο 
των αγώνων του ΛΕΒΑΔΟ και ευχήθηκε καλή επιτυχία 
σε όλους.

Από την μεριά του ο κ. Πολατσίδης αναφέρθηκε 
στην ημέρα των αγώνων του  ΛΕΒΑΔΟ, ενώ με μεγάλη 
συγκίνηση θα υποδεχθούν τους αθλητές του Συλλόγου 
«Ελπίδα», οι οποίοι μαζί με τους φροντιστές τους θα 
συμμετάσχουν στην μικρή διαδρομή του ΛΕΒΑΔΟ και 

«ΛΕΒΑΔΟΣ»  «ΛΕΒΑΔΟΣ»  
The mountain trail The mountain trail 

είναι όλα έτοιμαείναι όλα έτοιμα

θα ανεβούν λίγο πριν την Αγία Ιερουσαλήμ ως τον Άγιο 
Μηνά.

Oι εθελοντές θα πρέπει να δώσουν το παρόν σε αυτό 
το διήμερο εκδηλώσεων, καθώς οι συμμετοχές έκλεισαν 
με 890  εγγραφές αθλητών και γι’ αυτό η κυρία Σπέρυ 
Στάμου τόνισε την ανάγκη για προσφορά από συλλόγους 
ή μεμονωμένα από συμπολίτες, που θα ήθελαν να 
βοηθήσουν. Οι εθελοντές  μπορούν να επικοινωνούν 
με την κυρία Σπέρυ Στάμου στο τηλ:6936966933

Παρόντες στην συνέντευξη ήταν από πλευράς 
ΑΚΟ Λιβαδειάς οι κ.κ. Αλογοσκούφης, Καρβούνης, η 
Εύη Σάλτα, Σπέρυ Στάμου, οι Μίχας Γιάννης, Ηλίας 
Κουκοβίνος και η κ.Κομνά.

Τους αγώνες συνδιοργανώνουν ο Αθλητικός 
Κολυμβητικός Όμιλος Λιβαδειάς, ο Δήμος Λεβαδέων, η 
Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας, ο Ο.Π.Α.ΣΤΕ., ο ΕΑΣ 
ΣΕΓΑΣ Αν. Στερεάς & Εύβοιας και συμμετέχει η Ελληνική 
Ένωση Έρευνας & Διάσωσης Λιβαδειάς.
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Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της 
Διεύθυνσης Αστυνομίας Βοιωτίας, 
σύμφωνα με τον επιχειρησιακό 

σχεδιασμό της Γενικής Περιφερειακής 
Αστυνομικής Διεύθυνσης Στερεάς Ελλάδας, 
για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, 
πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί, στον 
Οικισμό του Πυρίου Θηβών. 

Στην συγκεκριμένη επιχείρηση 
συμμετείχαν αστυνομικοί από διάφορες 
Υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας 
Βοιωτίας, συνεπικουρούμενοι από 
αστυνομικούς των Διευθύνσεων Αστυνομίας 
Φθιώτιδας, Ευβοίας και Φωκίδας. 

Στο πλαίσιο της εξόρμησης, επετεύχθη η 
εξάρθρωση δύο εγκληματικών ομάδων, τα 
μέλη των οποίων ενέχονται στη διάπραξη 
ληστειών, κλοπών και αποπειρών κλοπών, 
στην πόλη της Θήβας, στην αερογέφυρα 
του Πυρίου και πέριξ του Οικισμού.

Η εξάρθρωση των εγκληματικών ομάδων, 
είναι αποτέλεσμα εμπεριστατωμένης 
έρευνας και κατάλληλης αξιολόγησης - 

Εξάρθωσε σπείρες που δρούσαν Εξάρθωσε σπείρες που δρούσαν 
με ορμητήριο το Πυρί Θήβας,  με ορμητήριο το Πυρί Θήβας,  
η Αστυνομίαη Αστυνομία

αξιοποίησης στοιχείων, που είχαν συλλεχθεί 
με μεθοδικότητα από αστυνομικούς του 
Τμήματος Ασφαλείας Θηβών.

Αναλυτικότερα, συνελήφθησαν 
τέσσερα μέλη της πρώτης εγκληματικής 
σπείρας (όλοι ανήλικοι) και συγκεκριμένα 
τρεις 15χρονοι και ένας 16χρονος, ενώ 
ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται δύο 
ακόμη, ηλικίας 15 και 14 ετών.

Επίσης, συνελήφθη ένας 30χρονος 
ως μέλος της δεύτερης σπείρας, ενώ 
ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται τρία 
ακόμη μέλη της, ηλικίας 40, 18 και 16 ετών. 

Όπως προέκυψε από την ενδελεχή 
αστυνομική έρευνα του Τμήματος 
Ασφαλείας Θηβών:

Τα μέλη της πρώτης σπείρας, το χρονικό 
διάστημα τουλάχιστον από την 26-10-2019 
έως σήμερα, ενέχονται στη διάπραξη 
συνολικά (1) ληστείας, (8) κλοπών και 
(1) απόπειρας κλοπής, κυρίως σε βάρος 
οδηγών διερχόμενων οχημάτων. Επιπλέον, 
ενέχονται σε (1) ακόμη απόπειρα κλοπής, 

σε βάρος μηχανοδηγού αμαξοστοιχίας, 
στην περιοχή της Βοιωτίας.

Τα μέλη της δεύτερης σπείρας, το 
χρονικό διάστημα τουλάχιστον από την 
16-11-2019 έως σήμερα, ενέχονται στη 
διάπραξη 1 ληστείας και 2 κλοπών, σε 
βάρος ανυποψίαστων πεζών κινούμενων 
γυναικών (αρπαγές τσαντών).

Η λεία που αποκόμισαν τα μέλη 
των εγκληματικών ομάδων από την 
παράνομη και εξακολουθητική δράσης 
τους, περιλαμβάνει κυρίως χρηματικά 
ποσά, ηλεκτρονικές συσκευές και διάφορα 
προσωπικά αντικείμενα και έγγραφα των 
παθόντων.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, 
συνελήφθησαν επίσης δύο γυναίκες, ηλικίας 
38 και 33 ετών, ενώ ταυτοποιήθηκαν δύο 
ακόμη, ηλικίας 41 και 31 ετών. Οι ανωτέρω 
αποτελούν κηδεμόνες των ανήλικων μελών 
της πρώτης σπείρας και κατηγορούνται για 
παραμέληση της εποπτείας τους.

Συνολικά, κατά τη διάρκεια της ευρείας 

κλίμακας επιχείρησης, ελέγχθηκαν 84 
άτομα και 5 οχήματα, προσήχθησαν 31 
άτομα και διενεργήθηκαν έντεκα έρευνες σε 
οικίες, παρουσία Δικαστικού Λειτουργού.

Σημειώνεται επίσης ότι συνελήφθη ένας 
ακόμη 16χρονος, σε βάρος του οποίου 
εκκρεμούσε Ένταλμα βίαιης προσαγωγής 
του κ. Ανακριτή Θηβών, για ληστεία, ενώ 
σε νομότυπη έρευνα που διενεργήθηκε 
σε κατάλυμα όπου διέμενε ο 30χρονος 
συλληφθείς (μέλος της δεύτερης σπείρας), 
βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα μαχαίρι, με 
μήκος λάμας 12 εκατοστών.   

Οι συλληφθέντες, θα οδηγηθούν στον κ. 
Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θηβών, ενώ το 
προανακριτικό έργο διενήργησε το Τμήμα 
Ασφαλείας Θηβών.

Οι δράσεις αυτές είναι στοχευμένες και 
αποσκοπούν στην πρόληψη και καταστολή 
της εγκληματικότητας, αλλά και στην 
εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των 
πολιτών, ενώ θα συνεχιστούν με αμείωτο 
ρυθμό.

Συνελήφθησαν, την Τετάρτη το πρωί 
στη Χαλκίδα, από αστυνομικούς της 
Β΄Ο.Π.Κ.Ε. του Τμήματος Ασφαλείας 

Χαλκίδας, δύο άνδρεςί, ηλικίας 44 και 42 
ετών, για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών. 

Μετά από κατάλληλη αξιοποίηση 
στοιχείων, οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα 
Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο με οδηγό και ιδιοκτήτη 
αυτού τον 42χρονο και συνοδηγό τον 
44χρονο.

Μετά από διενέργεια ελέγχου βρέθηκαν 

Συνελήφθη 44χρονος στη Χαλκίδα,  
για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών 

και κατασχέθηκαν: 
στην κατοχή του 44χρονου ποσότητα 

ηρωίνης, μεικτού βάρους (35,2) 
γραμμαρίων, σε μορφή βράχου, καθώς και 

στην κατοχή του 42χρονου ποσότητα 
ηρωίνης, μεικτού βάρους (1,2) γραμμαρίων, 
ομοίως σε μορφή βράχου. 

Την προανάκριση διενήργησε το Τμήμα 
Ασφαλείας Χαλκίδας, ενώ οι συλληφθέντες 
θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα 
Πλημμελειοδικών Χαλκίδας.
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Ο νέος Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, 
Κωνσταντίνος Φλώρος επιστρέφει 
σε πολύ γνώριμα γι’ αυτόν 

λημέρια, αφού ήταν Υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ 
επί Αρχηγίας Ευάγγελου Αποστολάκη 
και εκτελούσε χρέη Αρχηγού ΓΕΕΘΑ 
όσο ο Ναύαρχος αντιμετώπιζε σοβαρό 
πρόβλημα υγείας.

Στο ευρύ κοινό έγινε γνωστός όταν 
ανέλαβε να μεταβεί στην Τουρκία και 
να συνοδεύσει στην πατρίδα τους 
δυο Έλληνες αξιωματικούς που είχαν 
αιχμαλωτίσει Τούρκοι στον Έβρο.

Γεννημένος στις 24 Ιουνίου 1961 στην 
Χαλκίδα. Εισήχθη στην Στρατιωτική Σχολή 
Ευελπίδων το 1979 απ’ όπου αποφοίτησε 
το 1983, ως Ανθυπολοχαγός Πεζικού.

Περάτωσε επιτυχώς, τις προβλεπόμενες 
από τον βαθμό του, εκπαιδεύσεις και 
τοποθετήθηκε ως Διμοιρίτης στην Σχολή 
Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ) του Σ.Ξ. 
και στην συνέχεια ως Διοικητής Λόχου σε 
Μονάδα Πεζικού στη Ν. Σάμο.

– Το 1986 επελέγη για τις Ειδικές 
Δυνάμεις του Σ.Ξ. και απoφοίτησε 
επιτυχώς από όλα τα υποχρεωτικά και 
μη, Σχολεία των Ελληνικών Ειδικών 
Δυνάμεων.

- Το 1989, διήλθε επιτυχώς της 
εκπαιδεύσεως ως Υποβρύχιος 
Καταστροφέας, στην Μονάδα Υποβρυχίων 
Καταστροφών, του Ελληνικού Πολεμικού 
Ναυτικού (ΜΥΚ/ΠΝ)

- Το 1992, του Σχολείου Ειδικών 
Δυνάμεων των ΗΠΑ (USAJFK Special 
Warfare Center and School), στο Fort 
Bragg, στην Βόρεια Καρολίνα, επιλεγείς ως 
ο Διακεκριμένος Αλλοδαπός Σπουδαστής, 
της εκπαιδευτικής περιόδου στην οποία 
συμμετείχε.

- Από το 1986 έως το 1994 υπηρέτησε 
ως Διοικητής Λόχου στο 575 Τάγμα 
Πεζοναυτών, στο 3ο Ειδικό Τμήμα 
Εθνοφυλακής (3ο ΕΤΕΘ) και στην 2η 
Μοίρα Αλεξιπτωτιστών (2α ΜΑΛ), όπου 
και απέκτησε τις ειδικότητες του Αρχηγού 
Ρίψεων Αλεξιπτωτιστών, καθώς και του 
Αλεξιπτωτιστού Ελευθέρας Πτώσεως.

- Το 1994 τοποθετήθηκε στο 505 
Τάγμα Πεζοναυτών (505 ΤΠΝ), στο οποίο 
εξήσκησε τα καθήκοντα του Διοικητού 
Λόχου, του Αξιωματικού 4ου Γραφείου, 
του Αξιωματικού Επιχειρήσεων και 

Ο νέος Αρχηγός ΓΕΕΘΑ,  
Κωνσταντίνος Φλώρος,  
«γέννημα θρέμμα» της Χαλκίδας

Εκπαιδεύσεως, του Υποδιοικητού και 
τέλος του Διοικητού της Μονάδος, μέχρι 
το 1997, οπότε και μετατέθηκε στην 
Διοίκηση Δυνάμεων Καταδρομών της 
Κύπρου (ΓΕΕΦ/ΔΚΔ), εξασκήσας τα 
καθήκοντα του Αξιωματικού Πληροφοριών 
και Αξιωματικού 1ου ΕΓ, μέχρι το 1999.

- Το 1999, φοίτησε στην Ανωτάτη Σχολή 
Πολέμου και το καλοκαίρι του 2000, μετά 
την αποφοίτηση του, τοποθετήθηκε στο 
13ο Σύνταγμα Αμφιβίων Καταδρομών 
(13ο ΣΑΚ.).

– Το 2005, μετατέθηκε, στην Εθνική 
Αντιπροσωπεία, στο Ανώτατο Συμμαχικό 
Στρατηγείο Δυνάμεων Ευρώπης (GRC 
NMR / SHAPE) στη Mons (ΒΕΛΓΙΟ), απ’ 
όπου με την επιστροφή του στην Ελλάδα 
το 2008, φοίτησε στην Σχολή Εθνικής 
Αμύνης (ΣΕΘΑ).

– Το 2009 τοποθετήθηκε στο Γενικό 
Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), στην 
Διεύθυνση Ειδικών Επιχειρήσεων (ΔΕΕ), 
ως Τμηματάρχης του Τμήματος Σχεδίων 
Ειδικών Επιχειρήσεων και το καλοκαίρι 

του 2011 ανέλαβε τα καθήκοντα του 
Επιτελάρχη της XVI Μ/Κ ΜΠ.

– Το 2012 προήχθη στον βαθμό του 
Ταξιάρχου και επελέγη ως Διοικητής της 
13ης Διοικήσεως Ειδικών Επιχειρήσεων 
(13 ΔΕΕ), από όπου τον Μάρτιο του 
2014 τοποθετήθηκε στο Γενικό Επιτελείο 
Στρατού, ως Διευθυντής της Διευθύνσεως 
Επιχειρήσεων (ΓΕΣ/ΔΕΠΙΧ).

– Τον Μάρτιο του 2015 προήχθη 
στον βαθμό του Υποστρατήγου και 
τοποθετήθηκε στο ΓΕΕΘΑ, ως Διευθυντής 
του Α΄ Κλάδου (Επιχειρήσεις). Από τον 
Φεβρουάριο του 2016 ανέλαβε τον 
γενικό συντονισμό του Μεταναστευτικού 
– Προσφυγικού θέματος από πλευράς του 
Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.

– Τον Ιανουάριο του 2017, κατόπιν 
αποφάσεως του ΚΥΣΕΑ, ανέλαβε τα 
καθήκοντα του Επιτελάρχη του ΓΕΕΘΑ.

- Τον Ιανουάριο του 2019 ανέλαβε ως 
Αντιστράτηγος τα καθήκοντα του Διοικητή 
1ης Στρατιάς, με έδρα την Λάρισα.

Ο Στρατηγός, πλέον, Κωνσταντίνος 

Φλώρος είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού 
Τίτλου, στην «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ 
ΚΡΙΣΕΩΝ», του Strategic Center for 
International Security (SCIS), του 
Πανεπιστημίου του ABERDEEN και 
Μεταπτυχιακού Τίτλου, στις «ΔΙΕΘΝΕΙΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ 
ΣΠΟΥΔΕΣ» του Τμήματος Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών Σπουδών του ΠΑΝΤΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ.

Είναι παντρεμένος με την Άννα-Μαρία 
Τσικρικώνη, οικονομολόγο και έχει δύο 
κόρες, την Παναγιώτα 30 ετών, δικηγόρο 
και την Μαρία 21 ετών, φοιτήτρια στο 
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 
στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών.

Κατέχει όλα τα προβλεπόμενα από 
τον βαθμό του Μετάλλια των Ελληνικών 
Ενόπλων Δυνάμεων και το Μετάλλιο 
συμμετοχής σε Ειρηνευτικές Αποστολές 
του ΝΑΤΟ. Είναι Αρίστος γνωστής της 
αγγλικής γλώσσας.

Συναντήσεις με εξαιρετικά αποτελέσματα για την 
Εύβοια, είχε η Προεδρος του Επιμελητηρίου 
Εύβοιας, Παρασκευή Αγιοστρατίτη με την 

Γενική Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής 
κα Καλογήρου Χριστιάνα και τον Ειδικό Σύμβουλο 
του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. 
Κουτουλάκη Εμμανουήλ. 

Στις συναντήσεις που έγιναν με την ευκαιρία 
πρόσκλησης της Προέδρου στην εκδήλωση κοπής πίτας 
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η κα 
Αγιοστρατίτη σε συνέχεια της 46ης Γενικής Συνέλευσης 
του Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Ελληνικών 
Νησιών, που φιλοξένησε ο Φορέας στη Χαλκίδα, έθεσε εκ 
νέου το ρόλο που πρέπει να έχει η Εύβοια στον ελλαδικό 
χώρο ως νησιωτική περιοχή. 

Άμεσο αποτέλεσμα των συναντήσεων αυτών ήταν για 
πρώτη φορά, η ωφελιμότητα της Εύβοιας από το υπό 
διαμόρφωση ειδικό επενδυτικό χρηματοδοτικό Ταμείο 
που θα είναι εστιασμένο στην επιχειρηματικότητα και 
συνδεδεμένο με το νησιωτικό χώρο και τη θαλάσσια 
οικονομία. 

Το εν λόγω Ταμείο στο οποίο θα συμμετέχουν ενεργά 
το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και 

η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα παρέχει πλέγμα 
εργαλείων, όπως εγγυοδοσία, κεφάλαια κίνησης, 
χρηματοδότηση απασχόλησης κλπ. 

Η ωφελιμότητα της Ευβοίας από το ανωτέρω Ταμείο 
επετεύχθη σε ένα γενικότερο πλαίσιο που δικαιολογεί 
πλέον, την ένταξη της στο σύνολο της ελληνικής 
νησιωτικής επικράτειας, όσον αφορά την απορρόφηση 
της από το νέο Ταμείο, παρόλο που συνδέεται με γέφυρα 
με την Ηπειρωτική Ελλάδα, αφού λήφθηκαν υπόψη από το 
Υπουργείο, οι θέσεις του Επιμελητηρίου για την εξαιρετικά 
μεγάλη ακτογραμμή της Εύβοιας και την ύπαρξη πολλών 
περιοχών με προβλήματα προσβασιμότητας και με 
κοινά χαρακτηριστικά με τις νησιωτικές περιοχές της 
επικράτειας.  

Στον απόηχο αυτών των συναντήσεων η κα 
Αγιοστρατίτη συναντήθηκε και με τον Γενικό Γραμματέα 
Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής & Ναυτιλιακών Επενδύσεων 
κ. Ευάγγελο Κυριαζόπουλο, στον οποίο κατέθεσε αίτημα 
το Υπουργείο να θέσει υπό την αιγίδα του την διοργάνωση 
του Ιστιοπλοϊκού αγώνα «ΝΗΣΟΣ EVIA REGATTA 2020», 
αίτημα που έτυχε πολύ θετικής αποδοχής και δέσμευσης 
για άμεση απάντηση. 

Ωφελημένη η Εύβοια  Ωφελημένη η Εύβοια  
από το ειδικό επενδυτικό  από το ειδικό επενδυτικό  
χρηματοδοτικό Ταμείο χρηματοδοτικό Ταμείο 
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Απαγορεύτηκε η κυκλοφορία αυτοκινήτων
Προσωρινή απαγόρευση της κυκλοφορίας όλων των 

οχημάτων στο τμήμα της επαρχιακής οδού Παραλία 
Οξυλίθου - Πλατάνα, αποφασίστηκε την Τρίτη 14-01-
2020, λόγω κατολίσθησης που σημειώθηκε στην 
περιοχή τις πρωινές ώρες, η οποία είχε ως συνέπεια 
τον ελαφρύ ευτυχώς τραυματισμό τριών αστυνομικών 
που επέβαιναν σε διερχόμενο όχημα τη στιγμή εκείνη. 

Το συμβάν αυτό ήρθε να προστεθεί στις σημαντικές 
καθιζήσεις που έχει υποστεί το συγκεκριμένο τμήμα 
του οδικού άξονα από τους σφοδρούς κυματισμούς 
που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια των πρόσφατων 
κακοκαιριών «Ζηνοβία» και «Ηφαιστίωνας».

 Η κίνηση των οχημάτων από και προς την Παράλια 
Κύμης (λιμάνι) διεξάγεται πλέον μέσω της οδού Πλατάνα- 
Μεντούλη- Διασταύρωση με Ε.Ο. 6 (Γέφυρα Σκοτεινής)- 
Κονίστρες- Χάνια Αυλωναρίου.  Εναλλακτικά, και μόνο 

Παραλίγο τραγωδία  Παραλίγο τραγωδία  
στον παραλιακό δρόμο  στον παραλιακό δρόμο  
Οξυλίθου - ΠλατάναςΟξυλίθου - Πλατάνας

για επιβατικά Ι.Χ.,  μπορεί να χρησιμοποιείται και η 
επαρχιακή οδός  Χάνια Αυλωναρίου- Γέφυρα Οξυλίθου- 
Οξύλιθος- Πλατάνα.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Εύβοιας 
έχει ήδη εκκινήσει σημαντικές παρεμβάσεις για την 
αποκατάσταση των βλαβών και την προστασία του 
οδικού άξονα από περαιτέρω διάβρωση, προκειμένου 
να παραδοθεί το συντομότερο και εφόσον η εξέλιξη των 
φαινομένων το επιτρέψει σε κυκλοφορία.

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, με πρωτοβουλία του 
Περιφερειάρχη κ. Φάνη Σπανού, έχει προβεί σε όλες τις 
απαιτούμενες ενέργειες προς τα αρμόδια υπουργεία, 
προκειμένου να δοθεί οριστική λύση στο χρονίζον αυτό 
πρόβλημα, μέσα από την έγκριση χρηματοδότησης 
έργου αντιμετώπισης καταπτώσεων-κατολισθίσεων 
στο τμήμα Παραλία Οξυλίθου-Πλατάνα συνολικού 
προϋπολογισμού € 15.320.000.

Καθήκοντα αντιπροέδρου του Συμβουλίου των 
Ευρωπαϊκών Συμβολαιογραφιών (CNUE) 
ανέλαβε ο πρόεδρος του Συμβολαιογραφικού 

Συλλόγου Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσου 
Γεώργιος Ρούσκας, ενώ καθήκοντα προέδρου ανέλαβε 
ο Γάλλος συμβολαιογράφος Pierre-Luc Vogel. Η εκλογή 
του κ. Ρούσκα για την θέση του αντιπροέδρου του 
CNUE πραγματοποιήθηκε κατά την συνεδρίαση των 
αντιπροσωπειών των μελών του.

Στην εκδήλωση ανάδειξης του Φθιωτικής καταγωγής, 
Γεωργίου Ρούσκα σε Πρόεδρο του Συμβουλίου των 
Συμβολαιογραφιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CNUE), 
παρευρέθηκε ο Βουλευτής Φθιώτιδας του ΣΥ.ΡΙΖ.Α., 
κ. Γιάννης Σαρακιώτης. Στο περιθώριο της εν λόγω 
εκδήλωσης, την οποία τίμησε με την παρουσία του και 
ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, κ. Προκόπης 
Παυλόπουλος, ο κ. Σαρακιώτης προέβη σε δήλωση, 
λέγοντας,  πως «η ανάδειξη του νυν Προέδρου του 
Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών – 
Πειραιώς – Αιγαίου & Δωδεκανήσου και συντοπίτη μας, 
κ. Γεώργιου Ρούσκα σε Πρόεδρο του Συμβουλίου των 
Συμβολαιογραφιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελεί 
ύψιστη τιμή για τη Φθιώτιδα και την Υπάτη, τόπο της 
ιδιαίτερης καταγωγής του. Μάλιστα σημειώνει ότι, ο 
κ. Γεώργιος Ρούσκας έχει καταγραφεί στη συνείδηση 
του κλάδου και του νομικού κόσμου εν γένει, ως μία 
ξεχωριστή προσωπικότητα, η οποία και έχει αναδείξει 
το ρόλο του συμβολαιογράφου ως έναν από τους 
θεματοφύλακες των αξιών της ευρωπαϊκής και διεθνούς 
έννομης τάξης και η υψηλής στάθμης κατάρτιση του, 
το εγνωσμένο κύρος του, καθώς και η πολυετής 
εμπειρία του, συνιστά αδιαμφισβήτητο εχέγγυο για την 
αντιμετώπιση των ολοένα και αυξανόμενων εσωτερικών 
και εξωτερικών προκλήσεων στις οποίες καλείται να 
ανταπεξέλθει το σύστημα της δικαιοσύνης».

Πρόεδρος του Συμβουλίου των  
Συμβολαιογραφιών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, ο Φθιωτός Γιώργος Ρούσκας

Το πρωί της Πέμπτης 16 Ιανουαρίου ολοκληρώθηκε 
η οικογενειακή τραγωδία ενός νέου άντρα 43 ετών, 
ο οποίος βρέθηκε νεκρός απέναντι από το σπίτι του, 

δίπλα από πυλωτή πολυκατοικίας.
Γείτονες που πήγαιναν για εργασία, τον βρήκαν 

πεσμένο δίπλα στα σταθμευμένα αυτοκίνητά τους, 
ειδοποίησαν αμέσως την αστυνομία, όμως είχε ήδη 
πεθάνει. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της πόλης, όπου 
διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Σοκαρισμένη παραμένει η γειτονιά του νεαρού άνδρα 
από τα συμβάν και ειδικά αυτοί που τον είδαν νεκρό, 
πεσμένο στα χορτάρια.

Όπως μας είπε αυτόπτης μάρτυρας ο Α.Μ. μας: «Τον 
βρήκε ο γαμπρός μου που πήγαινε για δουλειά εκείνη την 
ώρα. Ο άνθρωπος ήταν ακόμη ζεστός, ήταν σαν να είχε 
ξαπλώσει. Δεν φαινόταν χτυπημένος ή να δυσανασχετούσε 
από κάτι, ξάπλωσε και πέθανε».

Ο άτυχος άνδρας ζούσε με την μητέρα του και τον 
γιό του 15 χρονών. Είχε «χάσει» το κοριτσάκι του και τη 
γυναίκα του πριν λίγα χρόνια και αυτό προφανώς είχε 
επιβαρύνει την υγεία του.

Ξεψύχησε  
απέναντι  
από το σπίτι του
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Την Πέμπτη το μεσημέρι 
πραγματοποιήθηκαν τα 
εγκαίνια της νέας Μονάδας 

Τεχνητού Νεφρού του Γενικού 
Νοσοκομείου Λαμίας, η οποία 
είναι η μεγαλύτερη στα Βαλκάνια, 
παρουσία του Υπουργού Υγείας 
Βασίλη Κικίλια. Μεταξύ άλλων, 
παρευρισκόμενοι εκεί, ήταν ο 
Υπουργός Οικονομικών Χρήστος 
Σταϊκούρας, ο Μητροπολίτης 
Φθιώτιδας κ. κ. Συμεών, ο 
Περιφερειάρχης Στερεάς 
Ελλάδας Φάνης Σπανός, οι 
βουλευτές Γιάννης Οικονόμου, 
και Γιάννης Σαρακιώτης, ο 
Δήμαρχος Λαμιέων Θύμιος 
Καραϊσκος, ο διοικητής της 5ης 
ΥΠΕ Φώτης Σερέτης κ.ά..

Πρώτος μίλησε ο κ. 
Χατζημαργαρίτης, διοικητής 
του νοσοκομείου, και αφού 
ευχαρίστησε όλο το προσωπικό 
του Νοσοκομείου και όλους 
τους παρευρισκόμενους για την 
συνεχή συνεργασία και βοήθειά 
τους για την ολοκλήρωση 
του έργου, δήλωσε ιδιαίτερα 
συγκινημένος διότι με τα εγκαίνια 
της νέας Μονάδας Τεχνητού 
Νεφρού, οι εργαζόμενοι, οι 
τοπικοί φορείς και η κεντρική 
διοίκηση του Νοσοκομείου  
ολοκλήρωσαν ένα τόσο 
σημαντικό έργο για τους πολίτες 
και ιδιαίτερα για την ευαίσθητη 
ομάδα των ασθενών που κάνουν 
χρόνια αιμοκάθαρση.

Στην συνέχεια τον λόγο 
πήρε ο κ. Σερέτης, ο οποίος 
καλωσόρισε με τη σειρά του 
τους προσκεκλημένους, και 
με αφορμή τα εγκαίνια της 
υπερσύγχρονης Μονάδας 
Τεχνητού Νεφρού, δήλωσε 
ότι η Υγειονομική Περιφέρεια 
προγραμματίζει, πρώτον, σε 
συνεργασία με το νοσοκομείο 
Λαμίας την αύξηση των κλινών 
και παράλληλα την αύξηση 
του ιατρικού, νοσηλευτικού και 
παραϊατρικού προσωπικού. 
Δεύτερον, την καθιέρωση της 
Μονάδας Τεχνητού Νεφρού του 
Νοσοκομείου Λαμίας σαν κέντρο 
αναφοράς, με τις αντίστοιχες των 
υπόλοιπων Νοσοκομείων και με 
την επιστημονική διασύνδεση 
της νευρολογικής κλινικής 
περιτοναϊκής αιμοκάθαρσης του 
πανεπιστημιακού Νοσοκομείου 
Λάρισας. Ο κ. Σερέτης τόνισε 
πως με τη δημιουργία τέτοιων 
πρότυπων μονάδων νοσηλείας 
έχουν σαν στόχο να καλύπτουν 
απόλυτα τις ανάγκες των 
ασθενών στην αιμοκάθαρση 
με ασφάλεια, φροντίδα, 
ποιότητα και με την καθημερινή 
παρακολούθηση, έτσι ώστε να 
αναβαθμιστεί και να βελτιωθεί η 
ποιότητα ζωής τους.

Στη συνέχεια, με έναν 
σύντομο λόγο, ο Υπουργός 
Οικονομικών κ. Σταϊκούρας, 
έδωσε τα συγχαρητήριά του 
σε όλους όσους διαχρονικά 
συνέβαλαν και υλοποίησαν 
στην μεταστέγαση της Μονάδας 
Τεχνητού Νεφρού στο πλήρως 

Εγκαίνια για τη νέα Μονάδα  
Τεχνητού Νεφρού στο ΓΝΛ

ανακαινισμένο πέτρινο κτίριο 
του Νοσοκομείου τονίζοντας ότι 
είναι ένα Νοσοκομείο το οποίο 
φιλοδοξούν  να το καταστήσουν 
ισχυρό κόμβο στο Εθνικό 
Σύστημα Υγείας. Κάνοντας μια 
μικρή αναφορά στα προηγούμενα 
χρόνια, ανέφερε πως το 
Νοσοκομείο άντεξε στα χρόνια 
της κρίσης, παρά τα σφάλματα, 
χάρη στις υπεράνθρωπες 
προσπάθειες όλου του 
προσωπικού, όπως άντεξε και 
σε κάποιες πρωτοβουλίες των 
προηγούμενων κυβερνήσεων. 
Ερχόμενος στο σήμερα και 
μιλώντας για μια σημαντική 
αναβάθμιση της ποιότητας των 
παροχών υγείας προς ασθενείς με 
αυξημένες ανάγκες, περιγράφει 
την Μονάδα Τεχνητού νεφρού 
ως μία μονάδα ευαίσθητη, στην 
οποία οφείλουν από σήμερα 
και στο εξής να διασφαλίσουν 
την πλήρη, την απρόσκοπτη 
λειτουργία της σε ένα σύγχρονο 
και φιλικό περιβάλλον. 
Αποτύπωσε δε τρεις λέξεις, 
Συνεργασία, Συνέχεια, Συνέπεια. 
Συνεργασία κυβέρνησης, 
Δήμου, Περιφέρειας, διοίκησης, 
εργαζομένων. Συνέχεια 
κυβερνήσεων. Συνέπεια στην 
υλοποίηση έργου, ώστε να 
μην επαναληφθούν λάθη του 
παρελθόντος. Κλείνοντας 
ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται 
στενά με τον Υπουργό Υγείας 
κ. Κικίλια, προκειμένου να 
συγκροτηθεί αναβαθμισμένη 
ογκολογική μονάδα και να 
συμπληρωθεί το ανθρώπινο 
δυναμικό και ο τεχνολογικός 

Ένα μεγάλο έργο ξεκίνησε στην Βοιωτία.
 Ένα έργο που αφορά παρεμβάσεις για την 

βελτίωση της οδικής ασφάλειας  στην ΠΕΟ 
Θήβας – Λιβαδειάς – Λαμίας, τμήμα Θήβα - 
Λιβαδειά – όρια νομών Βοιωτίας Φθιώτιδας, 
προϋπολογισμών 3,5 εκ. ευρώ.

Πέντε κόμβοι : Μιχαηλίδη, Μαυροματίου, 
Ρωμαίικου, Αγίου Βλασίου και Παρορίου, 
κατασκευή νέου ασφαλτοτάπητα στο τμήμα 
του άξονα Θήβα – Λιβαδειά  εντός των πόλεων 
Αλιάρτου, Χαιρώνειας και των οικισμών της Αγίας 
Παρασκευής και του Θουρίου.

«Ξεκινάμε  από τον κόμβο του Μαυροματίου 
όπου σε μήκος 500 και πλέον μέτρων θα  
διαπλατυνθεί από εφτά μέτρα σε κάθε πλευρά 
του δρόμου.

Επίσης διαπλατύνεται ο κάθετος δρόμος 

Ξεκίνησε η κατασκευή των κόμβων, Ξεκίνησε η κατασκευή των κόμβων, 
από το Μαυρομάτι, παρουσία  από το Μαυρομάτι, παρουσία  
της της Φανής ΠαπαθωμάΦανής Παπαθωμά

εξόδου από το Μαυρομάτι, η κάθετη οδός που 
καταλήγει στην διασταύρωση Μαυροματίου.

Επεκτείνονται τα υφιστάμενα τεχνικά έργα 
και ανακατασκευάζονται οι αγωγοί όμβριων και 
άρδευσης καθώς επίσης και τοποθετείται νέα 
εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού.

Επίσης διανοίγονται παράλληλα με το 
οδόστρωμα και κάθετα αγροτικοί δρόμοι για την 
διευκόλυνση των αγροτών μας. 

Συνεχίζουμε  δυναμικά ολοκληρώνοντας με 
παρόμοιους τρόπους και τους πέντε κόμβους 
στο οδικό μας δίκτυο.

Είναι ένα μεγάλο αναπτυξιακό έργο που 
αναβαθμίζει το οδικό δίκτυο και συμβάλλει 
στην ασφάλεια των μετακινήσεων των 
συμπολιτών μας», τόνισε στις δηλώσεις της η 
Αντιπεριφερειάρχης, Φανή Παπαθωμά.

Με δωρεά έκτασης της Μητρόπολης 
μεταφέρονται οι Φυλακές Χαλκίδας

Συνάντηση με σκοπό την επανεκκίνηση του 
σχεδίου μεταφοράς του Καταστήματος Κράτησης 
Χαλκίδας, έλαβε χώρα σήμερα 13 Ιανουαρίου 
2020 στην έδρα της Π.Ε. Εύβοιας. 

Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε 
με πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματέως 
Αντεγκληματικής Πολιτικής κας Σοφίας 
Νικολάου, παρευρέθησαν ο Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος, ο 
Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης 
Σπανός, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Εύβοιας κ. 
Γιώργος Κελαϊδίτης , η Δήμαρχος Χαλκιδέων κα 
Έλενα Βάκα, ο Διευθυντής του Καταστήματος 
Κράτησης Χαλκίδας κ. Σπύρος Αθανασίου και ο 
Πρόεδρος του Συλλόγου Εξωτερικών Φρουρών 
των Φυλακών Χαλκίδας κ.Γιώργος Κωστίκας.

Αντικείμενο της συζήτησης αποτέλεσε 
η πρόθεση της Γενικής Γραμματέως 
Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου 

Προστασίας του Πολίτη, να διερευνηθούν άμεσα 
οι συνθήκες και οι προϋποθέσεις κατασκευής 
νέου σύγχρονου σωφρονιστικού συγκροτήματος 
στην περιοχή Πει Δοκού Χαλκίδας και σε μεγάλη 
απόσταση από τον αστικό ιστό, σε έκταση την 
οποία είναι διατεθειμένη να δωρίσει η Ιερά 
Μητρόπολη Χαλκίδος. 

Στο πλαίσιο της  συνάντησης, και αφού 
εκφράστηκαν όλα τα μέρη θετικά υπέρ του 
εγχειρήματος αυτού, συζητήθηκαν θέματα που 
αφορούν το νομικό και χωροταξικό πλαίσιο, 
καθώς και τη χρηματοδότηση του έργου. 

Κοινή πεποίθηση όλων είναι ότι η κατασκευή 
του νέου αυτού συγκροτήματος μεγαλύτερης 
χωρητικότητας, εκτός από καλύτερες συνθήκες 
διαβίωσης και εργασίας των κρατουμένων και 
των εργαζομένων αντίστοιχα, θα αποφέρει 
πολλαπλά οφέλη στην ευρύτερη περιοχή, με την 
αποσυμφόρηση ενός τόσο κεντρικού σημείου 
της πόλης και τη δημιουργία νέων άμεσων και 
έμμεσων θέσεων εργασίας. 

Με δωρεά έκτασης της Μητρόπολης  Με δωρεά έκτασης της Μητρόπολης  
μεταφέρονται οι Φυλακές Χαλκίδαςμεταφέρονται οι Φυλακές Χαλκίδας
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εξοπλισμός στο ΓΝΛ, αφού 
στόχος της κυβέρνησης, 
όπως ανέφερε, είναι το ΓΝΛ 
να αποτελέσει ένα σύγχρονο, 
λειτουργικό, ποιοτικό και 
αποτελεσματικό Περιφερειακό 
Νοσοκομείο με αναβαθμισμένες, 
ποιοτικές υπηρεσίες προς τους 
πολίτες, ενώ δεσμεύτηκε γι’ 
αυτό όπως δεσμεύτηκε και τα 
προηγούμενα χρόνια της θητείας 
του ως βουλευτής.

Με τη σειρά του ο 
Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας 
κ. Φάνης Σπανός, χρησιμοποίησε 
τρεις φράσεις, “Συγχαρητήρια, 
Ευχαριστούμε, Είμαστε δίπλα 
σας”. Συγχαρητήρια σε όλους 
όσους συνεργάστηκαν για 
όλα αυτά, όπως και για τη 
μακρόχρονη και δύσκολη 
δουλειά που έφερε το σημερινό 
αποτέλεσμα. Ευχαριστούμε 
όλους, και πρώτα και κύρια τους 
εργαζόμενους του Νοσοκομείου, 
γιατί αυτά που προσφέρουν δεν 
έχουν μέτρο, είναι ζωή, υγεία, 
είναι άνθρωπος. Είμαστε δίπλα 
σας, γιατί στο τέλος της ημέρας 
ότι κι αν κάνουν, το μέτρο, όπως 
ανέφερε, είναι ο άνθρωπος. Εκεί 
κρίνονται και λένε εάν άξιζε η 
προσπάθεια ή όχι.

Τέλος, το λόγο πήρε ο 
Υπουργός Υγείας κ. Κικίλιας, 

ο οποίος αφού χαιρέτησε 
και ευχαρίστησε τους 
παρευρισκόμενους, και ιδιαίτερα 
τους συναδέλφους γιατρούς και 
το νοσηλευτικό προσωπικό, 
άφησε στην άκρη τα εγκαίνια 
τονίζοντας πρώτα απ’ όλα την 
προσφορά του προσωπικού 
όλα αυτά τα χρόνια, οριζοντίως 
και με την οποιαδήποτε διοίκηση 
ή Υπουργική ηγεσία. Ο κ. Κικίλιας 
ανέφερε, επίσης, ότι είναι 
προφανές πως μετά από 45 
χρόνια μεταπολίτευσης και 10 

δύσκολα χρόνια περιοριστικών 
δημοσιονομικών πολιτικών, στο 
κομμάτι της υγείας δε χωρούν 
μικροπολιτικές ή κομματικές 
αντιπαραθέσεις. Κλείνοντας, 
δηλώνει πως, μετά από πάρα 
πολύ καιρό, πρέπει να βρεθεί 
ένας τρόπος, το μελετούν στο 
Υπουργείο Υγείας, έτσι ώστε 
να μην υπάρχουν ιδιωτικές 
πληρωμές και παραπληρωμές 
στο σύστημα υγείας, όπως 
δυστυχώς έχουμε συνηθίσει 
τα τελευταία χρόνια, αλλά δια 
του συστήματος αυτών και 
νέων εργαλείων να μπορούν οι 
επαγγελματίες να πληρώνονται 
σύμφωνα με τις υπηρεσίες τις 
οποίες προσφέρουν.

Κάπου εδώ να σημειώσουμε 
ότι στην είσοδο του νοσοκομείου, 
από νωρίς, είχαν μαζευτεί 
κάτοικοι της Αγίας Παρασκευής 
και των γύρω περιοχών 
διαμαρτυρόμενοι για τον πιθανό 
σχεδιασμό κέντρου φιλοξενίας 
προσφύγων-μεταναστών στην 
περιοχή Μαυρομαντήλα της 
Λαμίας. Μαζί τους μίλησε ο 
Δήμαρχος Λαμιέων κ. Θύμιος 
Καραϊσκος αλλά και ο Υπουργός 
Οικονομικών κ. Χρήστος 
Σταϊκούρας.
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ειδήσεις

Άμεση ήταν η απόκριση του Υπουργού 
Εργασίας & Κοιν. Υποθέσεων κ. 
Ιωάννη Βρούτση στην από 8/11/2019 

επιστολή του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής 
Ανάπτυξης, Κτηνιατρικής & Περιβάλλοντος κ. 
Δημήτρη Βουρδάνου για τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν οι ασφαλισμένοι στον ΕΦΚΑ 
- Περιφερειακό τμήμα Αγροτών Στερεάς 
Ελλάδας (πρώην ΟΓΑ) με έδρα την Λαμία, 
λόγω έλλειψης προσωπικού .

Στην επιστολή του ο Αντιπεριφερειάρχης 
τόνισε τα έντονα καθημερινά προβλήματα 
στην εξυπηρέτηση των απασχολουμένων 
στον πρωτογενή τομέα στις πέντε (5) 
περιφερειακές ενότητες της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας και ασφαλισμένων στον 
ΕΦΚΑ- Περιφερειακό Τμήμα Αγροτών Στερεάς 
Ελλάδας, για θέματα κύριας ασφάλισης, 
εγγραφής, διαγραφής, συνταξιοδότησης κ.α, 
που σε πολλές περιπτώσεις η καθυστέρηση 
ξεπερνά τα δύο χρόνια, καθώς επίσης και στον 
τομέα της ενημέρωσης  του ενδιαφερόμενου, 
είτε μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, είτε με 
την φυσική του παρουσία στην Λαμία.

Με την αριθ.πρωτ.1495266/13-12-2019 
απόφαση του Διοικητή ΕΦΚΑ, οι αγρότες 
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας θα 
εξυπηρετούνται για θέματα Ασφάλισης, 
Εισφορών, και Μητρώου Ασφαλισμένων στον 
τόπο κατοικίας τους, από τα Υποκαταστήματα 
Μισθωτών ΕΦΚΑ της Εύβοιας, Βοιωτίας, 
Ευρυτανίας, Φωκίδας και Φθιώτιδας.

Αιτήματα αγροτών για τα ανωτέρω θέματα 
θα διαβιβάζονται από 02/01/2020 και εφεξής 
στα υποκαταστήματα Μισθωτών ανά Νομό 
και δη: 

Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών 
Εύβοιας, Πλατεία Αγ.Βαρβάρας, ΤΚ 34100 
ΧΑΛΚΙΔΑ.

Β› Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών 
Βοιωτίας, Αισχύλου και Οδυσσέως ΤΚ 32131 
ΛΙΒΑΔΕΙΑ.

Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών 
Ευρυτανίας, Μελίνας Μερκούρη και Γερανίου 
6, ΤΚ 36100 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ.

Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών 
Φωκίδας , Επισκόπου Φιλοθέου 12-14-16 , 
ΤΚ 33100 ΑΜΦΙΣΣΑ.

Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών 
Φθιώτιδας , Θερμοπυλών 72 ΤΚ 35100 
ΛΑΜΙΑ.

Αιτήματα συνταξιοδότησης γήρατος, 
αναπηρίας, χορήγηση επιδομάτων 
παραπληγίας-τετραπληγίας, τυφλότητας, 
απολύτου αναπηρίας, παραπομπής σε 
Υγειονομικές Επιτροπές και προσφυγών 
κατά των αποφάσεων των Υγ. Επιτροπών 
θα διαβιβάζονται στο Περιφερειακό 
Υποκατάστημα Μισθωτών Φθιώτιδας (Λαμία) 
για όλους τους ασφαλισμένους τ. ΟΓΑ της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Αιτήσεις για επιδόματα μητρότητας 
και έξοδα κηδείας, θα συνεχίζουν να 
διαβιβάζονται στην Ε΄ Διεύθυνση Μητρώο 
Συνταξιούχων , Πατησίων 30 Αθήνα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορεί οι 
ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στους κατά 
τόπους ανταποκριτές ΟΓΑ των Δήμων.

Κλείνοντας ο κ. Βουρδάνος ανέφερε ότι 
ένα χρόνιο πρόβλημα των απασχολουμένων 
του  αγροτικού τομέα βρίσκει λύση μέσα από 
τη συνέργεια και την κοινή προσπάθεια των 
φορέων. Η εξυπηρέτηση των πολιτών είναι 
στις προτεραιότητες της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας και δουλεύουμε πάντα με γνώμονα 
το κριτήριο αυτό. 

Δ. Βουρδάνος:  
«Ένα χρόνιο πρόβλημα 
των απασχολουμένων 
του  αγροτικού τομέα 
βρίσκει λύση μέσα»

Οι εργαζόμενοι της εταιρίας ΛΑΡΚΟ 
διοργάνωσαν ημερίδα, που 
πραγματοποιήθηκε στη Λάρυμνα 

το πρωί της Κυριακής, με θέμα η «Πορεία 
της εταιρίας ΛΑΡΚΟ», με αφορμή τη 
σχεδιαζόμενη από την κυβέρνηση 
τριχοτόμηση της εταιρίας.

Οι εργαζόμενοι διοργάνωσαν την ημερίδα 
αυτή με σκοπό να βρεθούν λύσεις για τη 
βιωσιμότητα της εταιρίας και τη λειτουργία 
της, κάτω από το Δημόσιο έλεγχο, την 
εξασφάλιση των θέσεων εργασίας και 
τη διατήρηση όλων των κεκτημένων των 
εργαζομένων.

Στην ημερίδα παραβρέθηκε ο Υπουργός 
Οικονομικών Χρήστος Σταϊκουρας, ο οποίος 
παρουσίασε το σχέδιο της Κυβέρνησης 
για το μέλλον της ΛΑΡΚΟ, αλλά και την 
κατάσταση της εταιρείας σήμερα. Πιο 
συγκεκριμένα, πιστεύει πως είναι σημαντικό 
και για την τοπική και για την εθνική 
Οικονομία, να διατηρηθεί η δραστηριότητα 
της εξόρυξης σιδηρομεταλλεύματος και 
παραγωγής νικελίου, όχι όμως μέσω της 
σημερινής νομικής οντότητας της ΛΑΡΚΟ. 
Επιπλέον, ανέφερε πως υπάρχουν 
εργαλεία και μέθοδοι για την διάσωση 
της δραστηριότητας και την εξυγίανση της 
επιχείρησης, μέσα από κάποια πτωχευτική 
διαδικασία. Κάτι που θα συμβεί με νομικά 
ασφαλή τρόπο, με τον ηπιότερο για τους 
εργαζομένους, την τοπική κοινωνία και 
την οικονομία και με τον πιο γρήγορο, ο 
οποίος θα είναι συμβατός με τις αποφάσεις 
της Ευρωπαϊκής Eπιτροπής. Η εφαρμογή 
του σχεδίου του 2014 ή παραλλαγής αυτού, 
ανάλογα με το τι γίνεται δεκτό τώρα που η 
κατάσταση είναι χειρότερη από το ‘14 και 
η ανάληψη δραστηριότητας της εταιρείας 
από τον ιδιωτικό τομέα, είναι κάτι που το 

Κρίσιμη ημερίδα  
για το μέλλον της ΛΑΡΚΟ

πίστευε από το 2007 και δεν έχει αλλάξει 
γνώμη μέχρι σήμερα.

Ακόμη, το λόγο πήραν όλοι οι Βουλευτές 
της Φθιώτιδας Γιάννης Οικονόμου, Θέμης 
Χειμάρας, Γιώργος Κοτρωνιάς και Γιάννης 
Σαρακιώτης και Βουλευτές της Εύβοιας 
και Βοιωτίας, ο Περιφερειάρχης Στερεάς 
Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός, Περιφερειακοί 
Σύμβουλοι, Δημοτικοί Σύμβουλοι Λοκρών 
και εκπρόσωποι συνδικάτων και εργατικών 
κέντρων.

Όπως ανέφεραν όλοι στις ομιλίες τους, 
στόχος όλων είναι η διασφάλιση των 
θέσεων εργασίας.

Αναλυτικότερα, ο κ. Οικονόμου τόνισε 
πως πρέπει να βρεθεί ουσιαστική και μόνιμη 
λύση για να εξακολουθούν οι εργαζόμενοι να 
έχουν ασφαλή και αξιοπρεπή απασχόληση. 
Και αυτό κατά την άποψη του εξασφαλίζεται 
μόνο μέσα από την εμπλοκή ιδιώτη στη 
λειτουργία της επιχείρησης.

Ο κ. Χειμάρας, επιλεόν, πιστεύει πως 
η ΛΑΡΚΟ είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα 
που καλούνται να αντιμετωπίσουν άμεσα, 
νόμιμα, υπέρ του δημοσίου συμφέροντος 
και των εργαζομένων. Στο προτεινόμενο, 
από την Κυβέρνηση, σχέδιο για εκκαθάριση 
εν λειτουργία και αποκρατικοποίηση της 
εταιρείας, αγωνίζονται για τη συνέχιση 
της λειτουργίας της και τη διασφάλιση των 
θέσεων εργασίας. Τόνισε πως ο δρόμος 
είναι μακρύς και δύσκολος, μακριά από 
κρατικισμούς και παλιές τακτικές, που 
κόστισαν εκατομμύρια ευρώ και, κυρίως, 
πολλές ανθρώπινες ζωές.

Τέλος, ο Περιφερειάρχης Στερεάς 
Ελλάδας κ. Σπανός βρίσκεται, για μια 
ακόμη φορά, δίπλα στη ΛΑΡΚΟ και τους 
εργαζομένους της. Σε μια πολύ οριακή 
συγκυρία, ζητά και στηρίζει μία λύση, είτε 

εύκολη είτε δύσκολη, που να διασφαλίζει 
τη συνέχιση της παραγωγικής λειτουργίας 
και τις θέσεις εργασίας, αλλά και μια νέα 
κατάσταση στην οποία να προστατεύεται η 
ανθρώπινη ζωή, η υγεία και το περιβάλλον.

Υπενθυμίζεται πως το Σάββατο 25 
Ιανουαρίου στην Αθήνα οι εργαζόμενοι 
της ΛΑΡΚΟ, μαζί με σωματεία και φορείς 
της Στερεάς Ελλάδας, συνδικαλιστικές 
οργανώσεις από το Μέταλλο και 
άλλους κλάδους έχουν προγραμματίσει 
συλλαλητήριο ενάντια στην εκποίηση 
της εταιρείας, στην επίθεση στις θέσεις 
εργασίας και τα δικαιώματά τους.
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γεγονότα

Η ευχή του 
Αρχιεπισκόπου 
Ιερωνύμου 
στην κοπή της 
βασιλόπιτας της 
Εστία Μητέρας

«Έχουμε την υποχρέωση  
να αυξήσουμε τα τάλαντα  

που μας έδωσε ο Θεός»

“

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε 
η εθιμοτυπική πλέον κοπή της 
Βασιλόπιτας της Εστίας Μητέρας 

στην Λιβαδειά. Κλείνοντας στις 30 Νοεμβρίου 
του 2020 την λειτουργία 60 χρόνων  του 
Ιδρύματος η παρουσία του Αρχιεπίσκοπου 
Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος Β΄, 
ήταν μεγάλη τιμή  και η ευλογία του για την 
αρχή αυτού του νέου επετειακού έτους.

Οι αρχές του τόπου ήταν όλες εκεί και 
σε όλους τους βαθμούς. Η παρουσία 
σε μια τέτοια εκδήλωση πάντα τιμούσε 
τους προσκεκλημένους, καθώς και τους 
παρευρισκομένους. Η αίθουσα γέμισε 
ασφυκτικά και ο κόσμος απόλαυσε μια ζεστή 
βραδιά με βραβεύσεις, με εξαιρετική ζωντανή 
μουσική και μια συγκινητική ομιλία από την 
κυρία Βίκυ Φλέσσα. Η Κυρία Βαγιενά, μέλος 
του Δ.Σ. κέρδισε το φλουρί της Βασιλόπιτας

Εκτός από τις υπέροχες φωτογραφίες  όλων 

των παρευρισκομένων που συμμετείχαν σε 
αυτή την «εορτή», την πρώτη του 2020, είναι 
και αυτά που ειπώθηκαν πολύ σημαντικά. 
Μην ξεχνάμε ότι την Βασιλόπιτα ευλόγησε 
ο Αρχιεπίσκοπος Ελλάδας, που διατηρεί 
δεσμούς με το ίδρυμα αυτό, καθώς και με 
ολόκληρη την πόλη της Λιβαδειάς.

Μεταξύ όλων των άλλων που ανέφερε 
ο Μακαριώτατος, εμείς δώσαμε ιδιαίτερη 
σημασία στα ακόλουθα λόγια: “...να 
αποχαιρετήσουμε τον χρόνο και την εποχή 
που έφυγε και να καλωσορίσουμε το νέο 
χρόνο, αλλά τι είναι ο χρόνος; Μπορεί να 
πει κάποιος ότι ο χρόνος είναι επινόηση του 
ανθρώπου για να μπορέσει να διαχειριστεί 
πρακτικά και να αντιμετώπιση την ζωή του, 
έτσι χωρίζει την αιωνιότητα σε κομμάτια, 
σε μήνες, σε μέρες, σε ώρες και λεπτά. 
Σαν τα λουλούδια που χθες φύτρωσαν, 
τώρα ομόρφυναν το περιβάλλον και ύστερα 
πέθαναν…..

Μένει το ΤΩΡΑ το σήμερα και αυτό είναι το 
ουσιαστικό. Τα τάλαντα

Το τώρα που είναι στα χέρια μας να το 
εκμεταλλευτούμε και να το κάνουμε πιο 
πλούσιο και πιο δυνατό, όχι μόνο για εμάς και 
για τους άλλους. Και έχουμε την υποχρέωση 
να αυξήσουμε τα τάλαντα που μας έδωσε ο 
Θεός, τα ταλέντα μας, αλλά όχι μόνο για εμάς, 
μα πάντα και για τους άλλους.”

Ήταν σύντομη αλλά ουσιαστική η κυρία 
Βίκυ Φλέσσα, γνωστή δημοσιογράφος, που 
εστίασε κυρίως στις σχέσεις των γονιών 
μεταξύ τους, στην διαπαιδαγώγηση των 
παιδιών από πολύ μικρή ηλικία, αλλά μίλησε 
και για τους ηλικιωμένους.

«Να φτιάξουμε την προσχολική βαθμίδα 
που είναι πολύ σημαντικό για την δόμηση 
της ζωής του παιδιού και της μετέπειτα ζωής 
του. Ενώ μίλησε και για το «τέλος της ζωής», 
που δεν υπάρχει στην Ελλάδα φροντίδα 
για την τρίτη ηλικία. Εμπνευσμένη από τα 
τραγούδια που ακούστηκαν τόνισε ότι δεν 
υπάρχει παιδί ευτυχισμένο με ένα ζευγάρι 
που δεν είναι ευτυχισμένο στην ζωή, τους 
γονείς του. Είναι ολέθριο σφάλμα που τα 
παιδιά  θα αναπαραγάγουν το μοντέλο 
αυτό. Ο αυξημένος αριθμός των διαζυγίων 
θα πρέπει να μας προβληματίσει και να 
προσπαθήσουμε όλοι να βελτιώσουμε τις 
σχέσεις του ζευγαριού και αυτό είναι το μόνο 
και  το καλύτερο δώρο για τα παιδιά».

Η Πρόεδρος της Εστίας Μητέρας, Χριστίνα 
Αγγέλου, τους ευχαρίστησε όλους για την 
παρουσία τους και απένειμε τιμητικό πλακίδιο 

μέλους. Ευχήθηκε καλή χρονιά με λίγα, γιατί 
από εκεί θα “πηγάζουν” τα πολλά. Και έδωσε 
την τιμητική πλακίδα της Εστίας Μητέρας στα 
νέα μέλη που πλέον ανήκουν στο δυναμικό 
του ιδρύματος. Νέα μέλη που όμως πολλά 
από αυτά έχουν προσφέρει σε σειρά ετών 
στους κόλπους της Εστίας Μητέρας. Στις 
κυρίες Αννα Φλώρου, Βάσω Κατσικογιάννη, 
στην υπάλληλο Σκαλαφούτη Μαρία και στην 
κυρία Βικεντία Συροπούλου-Μπασιάκου, 
σύζυγο του αειμνήστου Βουλευτή Βοιωτίας, 
που η απώλειά του άφησε δυσαναπλήρωτο 
κενό. Η ίδια κατά την απονομή της 
πλακέτας μοιράστηκε μαζί με όλους τους 
παρευρισκομένους την εμπειρία της από την 

Εστία Μητέρας.
“Σας γνώρισα μέσω του άντρα μου, που 

σας θαύμαζε γιατί πολύ νωρίς αντιληφθήκατε 
ότι η κοινωνική αλληλεγγύη είναι αυτή που 
κάνει καλύτερη την ζωή των ανθρώπων. 
Εκτιμούσε πολύ το έργο σας, γιατί 60 χρόνια 
πριν, ήταν ασχημάτιστες τέτοιες δομές και 
πήρατε την απόφαση τότε, να στηρίξετε το 
παιδί την μάνα την οικογένεια.

Όταν σας γνώρισα περισσότερο σας 
ένιωσα πραγματικά, γιατί στην δυσκολότερη 
στιγμή για μένα και το παιδί μου, σταθήκατε 
δίπλα μας. Η αγάπη σας και η ζεστή αγκαλιά 
σας, ήταν βάλσαμο στην ψυχή μας».

Της Χρύσας Τσεπραηλίδου
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συνέντευξη

Κέρδισε το φλουρί της Βασιλόπιτας του 
Δήμου Λεβαδέων για το 2020, ανήκει 
στην αντιπολίτευση στο δημοτικό 

συμβούλιο και έχει διατελέσει πολλά χρόνια 
δημοτικός σύμβουλος.

Μας παράθεσε την πρώτη συνέντευξη 
του 2020 για ένα δήμο που καλείται να 
αντιμετωπίσει και να βρει λύση σε πολλά και 
σοβαρά προβλήματα. Ας περιεργαστούμε 
την γνώμη του για το νέο κεφάλαιο  που 
ανοίγει και που στην αρχή της δεκαετίας, 
καλείται ο Δήμος να δώσει καθοριστικές 
λύσεις, που θα μας επηρεάσουν  για πάρα 
πολλά χρόνια, στο θέμα των απορριμμάτων, 
των αδέσποτων ζώων ,της κοινωνικής 
πολιτικής και των προσφύγων. Ποιο είναι 
το όραμα του και πως θεωρεί ότι θα δοθεί 
λύσει σε όλα αυτά τα προβλήματα.

Ο κ. Δημήτρης Καραμάνης μας ανέπτυξε 
τις απόψεις του για όλα αυτά που τον 
προβληματίζουν και φαίνεται, ότι, αυτόν 
και της παράταξης που ηγείται “Αλλάζουμε 
Σελίδα” και των εκλεγμένων δημοτικών 
συμβούλων του, τους απασχολούν ιδιαίτερα.

ΣΝ Ας πάρουμε τα θέματα ένα ένα, για τη 

ΔΗΜ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ: 
«Ο Δήμος Λιβαδειάς  
είναι αδικημένος σε πολλά σημεία»

φιλοξενία αδέσποτων ζώων τι πρωτοβουλίες 
που θα πρέπει να γίνουν κατά την γνώμη 
σας;

ΔΚ: Καταρχάς είναι σαφές   ότι το 
πρόβλημα με τα αδέσποτα ζώα είναι 
από τα μεγαλύτερα προβλήματα που 
αντιμετωπίζει ο δήμος Λεβαδέων, αλλά και 
γενικότερα οι μεγάλες πόλεις .Υπάρχει θα 
έλεγα μία μειωμένη ευαισθησία των πολιτών 
απέναντι στο θέμα αυτό, οι συμπολίτες μας  
αντιμετωπίζουν πολλές φορές τα ζώα ως 
παιχνίδια και πολύ συχνά όταν τα βαριούνται 
τα αφήνουν στο δρόμο. Δεν ευθύνεται καμία 
δημοτική αρχή για τις διαστάσεις που έχει 
πάρει το πρόβλημα, όμως η δική μας 
δημοτική αρχή με το που ανέλαβε, έλαβε 
μία εισήγησή από την παράταξή μας ότι ο 
μόνος τρόπος για να λυθεί το συγκεκριμένο 
πρόβλημα είναι, αφενός η συνεργασία 
με τις φιλοζωικές οργανώσεις που 
δραστηριοποιούνται στην πόλη και αφετέρου 
η αξιοποίηση των 300 χιλιάδων ευρώ που 
δίνονται από το πρόγραμμα Φιλόδημος και  
έχουν εξαγγελθεί από το Ιούνιο του 2019. 
Νομίζουμε ότι έκανε λάθος η δημοτική αρχή 

γιατί προσπάθησε να λύσει το πρόβλημα 
στη βάση μιας άμεσης αντιμετώπισης που 
είχε στοιχεία εντυπωσιασμού και δεν είδε 
ότι σε αυτό το πρόβλημα η μόνη απάντηση 
είναι η δημιουργία ενός άρτιου κυνοκομείου 
και ιατρείου ζώων.

Απ’ όσο γνωρίζω αυτή τη στιγμή οι 
ενέργειες για την κατάθεση  πρότασης  έχουν 
καθυστερήσει σημαντικά .Ευτυχώς που 
τύχαμε μιας παράτασης στο πρόγραμμα 
Φιλόδημος ΙΙ και για τη συγκεκριμένη δράση 
μία παράταση έξι μηνών για το 2020. Νομίζω 
ότι είναι στο χέρι της Δημοτικής Αρχής να 
κάνει ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση 
και να αποκαταστήσει τις κακές εντυπώσεις 
που δημιουργήθηκαν λόγω της «άτσαλης» 
αρχικής αντιμετώπισης  στις  φιλοζωικές 
οργανώσεις και τους φιλόζωους που 
δραστηριοποιούνται στην πόλη.

ΣΝ: Υπάρχει κάποιο δημοτικό κτήμα για 
να δημιουργηθεί κυνοκομείο, έχετε κάνει 
ερευνά πάνω σε αυτό;

ΔΚ: Δημοτικές εκτάσεις υπάρχουν 
πάρα πολλές και μάλιστα πληρούν τις 
προϋποθέσεις, είναι έξω από τα όρια 

Aυτό που με 
ενδιαφέρει είναι η 
άμεση προσφορά 
πολίτη, ευκαιρία 
που σου δίνει ο 
πρώτος βαθμός 
αυτοδιοίκησης

“

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ:
Χρύσας Τσεπραηλίδου
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της πόλης.  Μελέτη δεν έχει υπάρξει για 
την αξιοποίηση μιας τέτοιας δημοτικής 
περιουσίας και στόχευση προς αυτή την 
κατεύθυνση. Μάλιστα  επειδή το μεγαλύτερο 
θέμα για ένα κυνοκομείου είναι η συντήρηση 
του, θα έπρεπε η δημοτική αρχή (και το 
έχω πει μέσα στο δημοτικό συμβούλιο) να 
επιδιώξει διαδημοτική συνεργασία για τη 
δημιουργία μιας πολύ ισχυρής διαδημοτικής 
μονάδας η οποία θα μπορεί να συντηρείται 
κιόλας. Γιατί τα έξοδα συντήρησης ενός 
κυνοκομείου είναι πάρα πολλά ετησίως. 
Σε αυτή την κατεύθυνση λοιπόν θεωρούμε 
ότι πρέπει να κινηθεί άμεσα ο Δήμος 
Λεβαδέων για να μη χαθεί η ευκαιρία αυτή 
της χρηματοδότησης

ΣΝ: Στο Δημοτικό κυνοκομείο θα πρέπει 
να υπάρχει και Δημοτικός κτηνίατρος;

ΔΚ: Eχω επιδιώξει πολλές φορές  να 
συνεργαστώ με το δήμαρχο σε αυτό το 
θέμα,γιατι ανήκω και εγω στους φιλόζωους 
και είμαι ευαίσθητος σε αυτό τον τομέα. ‘Ολη 
μου τη ζωή τυγχάνει να είχα οικόσιτα ζώα  
και εκ των πραγμάτων έχω μια εμπειρική 
γνώση πάνω στο θέμα. πρέπει φυσικά 
να υπάρξει και  δημοτικό κτηνιατρείο και  
κτηνίατρος και πρέπει να τον προβλέπουμε 
και στο προϋπολογισμό του ερχόμενου 
έτους γιατί δεν προβλέπεται στο Φιλόδημος 
.Γιατί μία μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση 
περιλαμβάνει και στείρωση ζώων και 
ιατρική περίθαλψη και  αυτά τα ζώα που 
ζουν ελεύθερα θα πρέπει να είναι ακίνδυνα 
από υγειονομικής απόψεως.

 ΣΝ: Ποια η άποψη σας για την διαχείριση 
των απορριμμάτων, έτσι όπως έχει 
διαμορφωθεί η κατάσταση στην πόλη μας;

ΔΚ: Το πρόβλημα της διαχείρισης 
των απορριμμάτων είναι πάρα πολύ 
σύνθετο .Εμείς  κρατήσαμε αρχικά μία 
εφεκτική στάση για να μπορέσουμε να το 
μελετήσουμε σε όλο του το βάθος και είπαμε 
ότι δεν θα δεσμευτούμε εξαρχής αν είναι 
συμφερότερο  να προσχωρήσουμε στον 
Περιφερειακό ΦΟ.Δ.Σ.Α. ή να συνεχίσουμε 
και να υποστηρίξουμε τη δομή της 
ΔΕΠΟΔΑΛ. ‘Όλον αυτό τον καιρό και εγώ 
και οι συνεργάτες μου αναζητούμε λύσεις 
σε αυτή την κατεύθυνση. Αυτή τη στιγμή 
που μιλάμε είμαι υπέρ της διατήρησης 
της δομής της ΔΕΠΟΔΑΛ , αλλά σε αυτή 
την κατεύθυνση Χρειάζεται και η πλήρης 
στήριξη της δημοτικής αρχής η οποία κατά 
δήλωση του δημάρχου δεν πιστεύει σε αυτή 
την προοπτική και είναι υπέρ της ένταξης 
στον περιφερειακό ΦO.Δ.Σ.A..

Εδώ λοιπόν έχουμε μία αντινομία, 
έχουμε ένα δήμαρχο που λέει ότι Θα κάνει 
ότι  αποφασίσει το δημοτικό συμβούλιο και 
από την άλλη έχει δηλώσει ότι δεν πιστεύει 
στη δομή της ΔΕΠΟΔΑΛ.

 Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι με μελέτες 
χωροταξικής φύσης και με διεκδίκηση μιας 
μικρής. όχι πολύ μεγάλης χρηματοδότησης 
,θα μπορέσουμε να φτάσουμε στην 
ολοκληρωμένη διαχείριση που δεν είναι 
τίποτα άλλο παρά η δημιουργία μιας μονάδας 
εργασίας αποβλήτων ολοκληρωμένης Δεν 
είμαστε μακριά από αυτό το στόχο. Ο ΧΥΤΑ 
που έχουμε είναι μία άρτια δομή και μένουν 
λίγα βήματα να γίνουν, αρκεί να υπάρξει και 
η πρόθεση από την πλευρά της δημοτικής 
αρχής και η ανάλογη διεκδικητικότητα.

 ΣΝ: Διεκδικητικότητα αναφέρατε και 
πάμε στο θέμα του Νερόμυλου. Είναι ένα 
οίκημα που πήρανε τα κλειδιά πριν από 
λίγο καιρό και δεν λειτουργεί , έχετε κάποια 
ενημέρωση για το τι συμβαίνει ?

ΔΚ: Γνωρίζω  ότι αυτή η εξέλιξη ήταν 
προδιαγεγραμμένη την γνώριζε και η 
προηγούμενη δημοτική αρχή και η νέα, όταν 
ανέλαβε τη διακυβέρνηση του δήμου. Έχουν 
υπάρξει κάποιες προφορικές δεσμεύσεις 
κατά την επίσκεψή του πρωθυπουργού, 
ο οποίος έκανε ένα πέρασμα από τη 
Λιβαδειά, αλλά έχουμε μείνει εκεί, από 
όσο τουλάχιστον γνωρίζω. Ήδη έχουμε 
καθυστερήσει την διαδικασία  ανανέωσης 
της παραχώρησης του δημοσίου προς 
το δήμο, οι οποίες διαδικασίες είναι 
μακροχρόνιες  για νέες μισθώσεις. Συν 
το γεγονός ότι σε αυτή τη νέα φάση της 
επαναχρησιμοποίησης των ακινήτων, 
αν αυτή επιτευχθεί, θα πρέπει Ο Δήμος 

να πληρώνει και ένα αρκετά μεγαλύτερο 
ποσό. Αυτό σημαίνει ότι θα αυξηθούν και 
τα μισθώματα στα συγκεκριμένα ακίνητα 
μοιραία, άρα θα υπάρξει δυσκολία στην 
μίσθωση των ακινήτων αυτών. Υπήρξε κατά 
τη γνώμη μου ολιγωρία η έλλειψη επίσης 
διεκδικητικότητας.

ΣΝ Ήδη είναι εμφανής η έλλειψη 
της λειτουργίας του Νερόμυλου και του 
συνεδριακού Κέντρου σε αυτό το σημείο 
της πόλης

ΔΚ: Δημιουργεί τεράστια προβλήματα 
γιατί αυτή είναι η “καρδιά “της τουριστικής 
δραστηριότητας στην πόλη μας και είναι 
ένα από τα εμβληματικά κτίρια που έχουν 
δημιουργηθεί πολύ παλιότερα και είναι 
πόλος έλξης για πάρα πολλούς τουρίστες 
και πολίτες. Και  μόνο το γεγονός ότι είναι 
κλειστό αυτή τη στιγμή στοιχίζει στην πόλη 
και σε επισκεψιμότητα και σε λειτουργικότητα  
και θα πρέπει να δοθεί όσο αμεσότερα λύση 
στο πρόβλημα.

ΣΝ: Μπορείτε να βάλετε ένα 
χρονοδιάγραμμα μέχρι πότε θα πρέπει να 
λυθεί αυτό το πρόβλημα, ήδη διαβαίνουμε 
το νέο έτος;

ΔΚ: Μιας και το θέτετε θα ζητήσω 
ενημέρωση στο επόμενο δημοτικό 
συμβούλιο για το πού βρισκόμαστε.

Σ.Ν. Ας μιλήσουμε για τον Κλεισθένη, 
πως φαντάζει στα μάτια σας ο δήμος να 
ανταπεξέλθει, περισσότερο στο κοινωνικό 
του έργο;

ΔΚ: H κατάσταση στα οικονομικά του 
δήμου δεν είναι ανθηρή. Έχουν προκύψει 
και ολιγωρίες του Κράτους, σκόπιμες σε 
πολύ μεγάλο βαθμό, για να αναδειχθούν 
πλεονασματικοί προϋπολογισμοί τα 
προηγούμενα χρόνια. Έχουν προκύψει 
αυθαίρετες απομειώσεις των επιχορηγήσεων 
που παίρνει ο Δήμος από το κράτος. 
Δύο πολύ  χαρακτηριστικές περιπτώσεις 
είναι το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας, πού 
πληρώνεται εντελώς άτακτα και σε πολύ 
μικρό ποσοστό σε σχέση με αυτό που 
έπρεπε να δίνει  το κράτος στους δήμους 
.Όπως  επίσης και τα τέλη από διαφήμιση 

Γ κατηγορίας και διάφορα άλλα έσοδα. Το 
μεγάλο όμως πρόβλημα του δήμου όπως 
αναδείχθηκε και από τις παρουσιάσεις του 
προϋπολογισμού  από τον Οικονομικό 
Διευθυντή, είναι η εισπραξιμότητα, σε σχέση 
με τα διάφορα τέλη.

Αν θέλουμε λοιπόν να μπορούμε να 
κάνουμε  κοινωνική πολιτική στα επόμενα 
χρόνια ,είναι κοινή ομολογία αυτό όλων των 
παρατάξεων και του Δημάρχου, θα πρέπει 
να βελτιώσουμε τις επιδόσεις μας στον τομέα 
της εισπραξιμότητας. Αυτό είναι μία γενναία 
πολιτική απόφαση που χρειάζεται πολιτική 
πίεση και αποφασιστικότητα, αλλά θεωρώ 
ότι είναι αναγκαίο βήμα για τη οι πολίτες που 
δεν είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους στα 
δημοτικά και αρδευτικά τέλη, δημιουργούν 
το πρόβλημα της ανταποδοτικότητας προς 
τους υπόλοιπους συμπολίτες. Ένα από τα 
ζητήματα της ανταποδοτικότητας είναι και 
η κοινωνική πολιτική. Η κοινωνική πολιτική 
του δήμου θα βελτιωθεί  και πρέπει να 
βελτιωθεί, όταν βελτιωθούν τα οικονομικά 
του. Αυτό είναι σε μεγάλο βαθμό ευθύνη 
της νέας Δημοτικής Αρχής. Το κύριο μέγεθος 
που πρέπει να αλλάξει για να βελτιωθεί είναι 
τα ποσοστά εισπραξιμότητας.

ΣΝ Ο αποκλεισμός της πόλης μας από 
τα δρομολόγια του ΟΣΕ ο εμπορευματικός 
σταθμός. Πώς θεωρείται ότι πρέπει να 
αντιμετωπιστεί;

ΔΚ: Και σε αυτό το ζήτημα θα μιλήσουμε 
για την έννοια που ήταν κεντρική και στο 
στο προεκλογικό μας πρόγραμμα και για 
αυτό ακριβώς την είχαμε προτάξει. Αυτά 
τα ζητήματα λύνονται και επιτυγχάνεται 
ευτυχής έκβαση κυρία Τσεπραηλίδου, μόνο 
όταν υπάρξει πολιτική πίεση.

Και η πολιτική πίεση είναι κάτι που για 
το δήμο Λεβαδέων, ένα δήμο αδικημένο σε 
πάρα πολλά σημεία είναι  εκ των ων ουκ 
άνευ  και στο ζήτημα του Πανεπιστημίου 
και στο ζήτημα της δημιουργίας κέντρου 
μεταναστών και προσφύγων στη  Λιβαδειά 
. Γιατί ήταν  μέσα στο σχεδιασμό ενός 
τέτοιου κέντρου υποδοχής, ευτυχώς με 
ενέργειες κυρίως της δικής μας παράταξης, 

και αναδείχθηκε το θέμα και αποσοβήθηκε. 
Τουλάχιστον για κάποιο χρονικό διάστημα. 
Στα μείζονα αυτά ζητήματα πρέπει να 
προστατευτεί η εμπορική, η οικονομική 
και η τουριστική ανάπτυξη της πόλης  
μας. Να υπάρξει και εγρήγορση και 
αποφασιστικότητα της Δημοτικής Αρχής 
και του δημοτικού συμβουλίου γενικότερα 
έτσι ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση. 
Φανταστείτε έναν ήδη υποβαθμισμένο 
συγκοινωνιακό κόμβο όπως είναι αυτός του 
ΟΣΕ να τον επιβαρύναμε, με την  αποδοχή 
μιας απόφασης, που θα δεχόταν κέντρο 
υποδοχής μεταναστών, στον ίδιο χώρο. 
Πρέπει λοιπόν να υπάρξει προσοχή και 
σχεδιασμός που πρέπει να προκύψει από 
το σύνολο του δημοτικού συμβουλίου, έτσι 
ώστε όλοι μαζί να διεκδικούμε θέματα για 
την πόλη μας. Αυτό είναι ένα σημείο κριτικής 
που  κάνω στο δήμαρχο και θα συνεχίσω να 
το κάνω, δηλαδή ότι πρέπει να συστρατεύσει 
όλες τις δυνάμεις σε θέματα που ομονοούμε,  
ώστε όλοι μαζί να διεκδικούμε.

ΣΝ Ποια είναι τα κυριότερα επιτεύγματα 
που είχαμε στην πόλη μας τα τελευταία 20 
χρόνια;

ΔΚ: Είναι πολύ ξεκάθαρο. Πολύ σημαντικό  
ήταν η ανάπλαση της Κρύας στις μέρες της 
δημαρχίας του Χρήστου Παλαιολόγου η 
οποία ήταν όταν Γενικός Γραμματέας του 
Υπουργείου Οικονομικών ήταν ο Αριστείδης 
Τσιμπλάκος  και η χρηματοδότηση ήρθε από 
κει. Ήταν ένα έργο πνοής που ανέδειξε την 
πόλη. Δεν έχει αξιοποιηθεί όσο θα έπρεπε, 
όμως είναι ένας παράγοντας που έχει 
κρατήσει όρθια την πόλη μας τουριστικά, 
πολιτιστικά και από άλλες απόψεις εδώ 
και πολλά χρόνια. Το δεύτερο και ακόμα 
σημαντικότερο και είχα την ευτυχία να 
συμμετέχω στην τότε δημοτική αρχή, ήταν 
η έλευση Πανεπιστημιακής Σχολής στην 
Λιβαδειά. ’Ένα επίτευγμα που δυστυχώς 
δεν στηρίχθηκε όσο θα έπρεπε, ούτε 
από πολιτικούς ούτε από ακαδημαϊκούς 
παράγοντες. Με αποτέλεσμα η Λιβαδειά 
αυτή τη στιγμή να βρίσκεται στη δυσχερή 
θέση. Είναι η μόνη πρωτεύουσα Νομού, 
που να μη διαθέτει Τριτοβάθμιο ίδρυμα 
Εκπαίδευσης. Αυτό είναι και ένα στοίχημα 
για τη νέα δημοτική περίοδο. Εμείς έχουμε 
αφήσει τη δημοτική αρχή να χαράξει τη δική 
της πορεία και τη δική της στρατηγική, αλλά 
πάρα πολύ σύντομα θα αρχίσουμε να το 
θέτουμε. Θεωρούμε ότι είναι κορυφαίο και 
θα πρέπει να διεκδικήσουμε, την έλευση 
μιας Πανεπιστημιακής Σχολής. Αυτό το 
επίτευγμα ήταν το σημαντικότερο και έγινε 
κατανοητό πόσο σημαντικό ήταν, όταν 
πλέον χάσαμε τη σχολή. 

ΣΝ Ποιο είναι το όραμα σας για την πόλη;
ΔΚ: H πόλη πρέπει να τονώσει τον 

κοινωνικό της ιστό και την οικονομική της 
δραστηριότητα με την έλευση μιας  Σχολής 
δεν έχει μόνο οικονομικό αποτύπωμα. 
Αλλά κυρίως έχει να κάνει με ανανέωση 
νοοτροπιών, αντιλήψεων της ζύμωσης 
με ανθρώπους που έρχονται από άλλες 
περιοχές και κυρίως από νέους ανθρώπους 
που χρειάζεται στην πόλη μας.

Αυτό που θα πρέπει να επιδιωχθεί 
με κάθε μέσο, είναι το συνταίριασμα 
του πολιτιστικού αποτυπώματος και του 
πολιτισμικού αποτυπώματος της πόλης, 
με την αύξηση της τουριστικής κίνησης και 
αν είναι δυνατόν και του τουρισμού που 
προέρχεται από το εξωτερικό. Αυτό έχει 
ως προϋπόθεση την προβολή της πόλης 
μας, η οποία κατά τη γνώμη μου είναι πάρα 
πολύ ελλιπής, από όλες τις προηγούμενες 
πολιτικές αρχές. Οι πόλεις διαφημίζονται 
πλέον με σύγχρονους τρόπους στο 
διαδίκτυο, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. 
Δεν έχει τύχει αυτής της υποδομής. Αν όλα 
αυτά τύχουν συντονισμού θεωρώ ότι η  
Λιβαδειά είναι ένας πολύ κοντινός, εύκολος 
και πολύ όμορφος προορισμός και μέσω 
της πολιτιστικής και τουριστικής αναδείξης, 
μπορεί να γνωρίσει καλύτερες μέρες . Όλα 
αυτά χρειάζονται και την αιμοδυναμική που 
λέγεται ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα.

ΣΝ. Μιλήσατε για τουρισμό και πρέπει να 
ρωτήσω για το πως «είδατε» το  τρενάκι  στην 
πόλη μας τις ημέρες των Χριστουγέννων;

ΔΚ: Το σύνολο των δράσεων που έγιναν 
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κατά την διάρκεια των Χριστουγέννων είχε 
θετικό αποτύπωμα .Και το Χριστουγεννιάτικο 
χωριό και το τρενάκι που λειτούργησε 
δοκιμαστικά όπως είπε ο δήμαρχος. 
Περισσότερες όμως ημέρες από όσες μας 
είχε πει στην αρχή. Είχε θετική ανταπόκριση 
από την πλευρά των πολιτών. Το ζήτημα της 
μετάβασης των τουριστών προς την περιοχή 
της Κρύας ,είναι ένα χρόνιο αίτημα πράγματι. 
Επειδή συνήθως οι  πολίτες μας που μας 
επισκέπτονται είναι  μεγάλης ηλικίας, στο 
να μεταβαίνουν εκεί πεζοί, δεν είναι ότι 
καλύτερο. Θα πρέπει να δοκιμάσουμε και 
αυτή τη λύση.

Όμως οφείλω να επισημάνω ότι όσα 
έγιναν φέτος τα Χριστούγεννα μπορεί να 
ήταν θετικά από πλευράς τουριστικής 
κίνησης  και εικόνας της πόλης, αλλά δεν 
είχαν πίσω τους, ούτε σχεδιασμό, ούτε 
νομιμότητα και αυτό είναι ένα πράγμα που 
πρέπει να το εξετάσουμε στις επόμενες 
ανάλογες περιόδους, έτσι ώστε όλες αυτές 
οι δραστηριότητες να συνδυάζονται και με 
παροχές στους πολίτες και να μην είναι 
κάτι απλά που πληρώνεται, έρχεται και 
φεύγει.  Θα τα συζητήσουμε αυτά τα θέματα 
στα επόμενα δημοτικά συμβούλια θεωρώ 
όμως για να δείτε , ότι η αντιπολίτευση 
που ασκούμε εμείς δεν είναι στείρα, ότι 
οι ενέργειες όλες όσες έγινε στις γιορτές 
των Χριστουγέννων ήταν προς τη θετική 
κατεύθυνση.

ΣΝ Προς ποια κατεύθυνση θα πρέπει να 
στραφεί ο Δήμος Λεβαδέων για να ξεκινήσει 
την νέα δεκαετία;

ΔΚ: Εγώ θεωρώ ότι στην Ελληνική 
πραγματικότητα, μιλάμε για δήμους που 
σε χώρες της Δυτικής Ευρώπης  δεν θα 
θεωρούνταν ούτε καν Δήμοι,  λόγω του 
πληθυσμιακού τους δυναμικού. Δηλαδή 
μιλάμε για αδύναμους και κατ΄ επέκταση 
οικονομικά, δήμους. Θεωρώ ότι η 
επόμενη δεκαετία θα είναι επιτυχής, για 
την τοπική αυτοδιοίκηση, αν σε όσο το 
δυνατόν περισσότερα επίπεδα υπάρξουν 
διαδημοτικές συνεργασίες. Θα σας δώσω 
ένα παράδειγμα: έχει πει ο δήμαρχος 
ότι μέσα στη στόχευση - και μπορεί να 
είμαστε και κοντά – είναι η επίτευξη μιας 
χρηματοδότησης για κλειστό κολυμβητήριο. 
Τα έργα, φάνηκε αυτό στην περίοδο της 
Ολυμπιάδας, δεν είναι και τόσο  δύσκολο 
να γίνουν, ειδικά  αν υπάρχουν Ευρωπαϊκά 
προγράμματα. Τα έργα είναι δύσκολο 
να συντηρηθούν και να αξιοποιηθούν 
σε ένα βάθος δεκαετίας, εικοσαετίας ή 
πεντηκονταετίας. Λοιπόν, μεγάλα έργα 
επιτυγχάνονται, αλλά και συντηρούνται 
και ευοδώνεται η δημιουργία τους, όταν 
υπάρχουν διαδημοτικές συνεργασίες. Σε 
αυτή την κατεύθυνση θεωρώ ότι πρέπει 
να κινηθεί και  ο δικός μας δήμος. Είμαστε 
ένας μικρός δήμος των 30.000 κατοίκων και  
δεν μπορούμε να σηκώσουμε από μόνοι 
μας και να χρηματοδοτούμε καθημερινά 
και να στηρίζουμε μεγάλα έργα, άρα σε 
κάθε περίπτωση θα πρέπει να επιδιωχθεί 
η διαδημοτική συνεργασία.

 ΣΝ Με ποιούς δήμους προτείνεται 
συνεργασία;

ΔΚ: Τούς όμορους δήμους που έχουν 
κοινά χαρακτηριστικά με τη Μητρόπολη του 
νομού, που είναι η Λιβαδειά, αλλά και κοινά 
προβλήματα. Γιατί ξέρετε ότι τα προβλήματα 
δεν σταματούν στα όρια ενός δήμου, 
επεκτείνονται και πέρα από αυτά πολλές 
φορές. Άρα η αξιοποίηση του ορεινού όγκου 
του Ελικώνα, η  αξιοποίηση του Παρνασσού, 
η αξιοποίηση της Κωπαΐδας, με πολλά έργα 
που μπορούν να γίνουν εκεί, μπορούν να 
γίνουν μόνο με διαδημοτικές συνεργασίες.

ΣΝ Θεωρείται ότι η Λιβαδειά μπορεί να 
διαχειριστεί περισσότερο όγκο προσφύγων, 
έχουμε φύγει πλέον από τον κίνδυνο;

ΔΚ: Νομίζω ότι ήσασταν στα δημοτικά 
συμβούλια που συζητήθηκε το θέμα και 
μάλιστα έντονα. Είναι λογικό να συζητηθεί 
έντονα, γιατί παντού έντονα συζητείται. Είναι 
το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει 
η χώρα μας. Είναι ξεκάθαρο ότι όχι μόνο 
η Λιβαδειά δεν μπορεί να δεχτεί άλλους 
πρόσφυγες, γιατί έχει εκπληρώσει και 
την ανθρωπιστική της υποχρέωση, αλλά 
και την τυπική της υποχρέωση απέναντι 
στην  πολιτεία. Έχουμε πιάσει το στόχο του 

1%. Αν ερχόταν το κέντρο φιλοξενίας των 
μεταναστών θα προσεγγίζαμε το 10%. Θα 
μιλάγαμε για μία δεκαπλάσια επιβάρυνση 
στο δήμο μας, σε σχέση με αυτό που λένε 
οι ειδικοί ότι μπορεί να αντέξει μία κοινωνία. 
Είναι και πολλά άλλα τα ζητήματα που 
δημιουργούνται, όμως θα πρέπει να είναι 
ξεκάθαρο ότι ο δήμος Λεβαδέων δεν θα 
μπορέσει να αντέξει, ούτε καν κάποιες 
δεκάδες προσφύγων ακόμα. Και το κυριότερο 
είναι ότι,  όποια βοήθεια μας ζητηθεί στο 
μέλλον σε αυτή την κατεύθυνση, να είναι στη 
βάση της υπάρχουσας επιτυχημένης δομής  
του προγράμματος ESTIA. Η κυβέρνηση 
σε τέτοιους είδους λύσεις θα πρέπει να 
προσανατολιστεί, σε συνδυασμό βέβαια 
ότι θα πρέπει να  αποτραπεί η περαιτέρω 
είσοδος μεταναστών και λαθρομεταναστών 
στη χώρα, γιατί αυτό είναι ένας  φαύλος 
κύκλος .

Οι κοινωνίες μπορεί να αντέξουν 
και να αφομοιώσουν και να εντάξουν 
συγκεκριμένους  αριθμούς ατόμων. Δεν 
μπορούμε να  γίνουμε “η φιλάνθρωπη 
αγκαλιά”. Θα το θέλαμε, αλλά δεν 
μπορούμε. Που θα φιλοξενήσει όλους τους 
αναξιοπαθούντες της γης; Ούτε εμείς ως 
δήμος Λεβαδέων, ούτε η  Ελλάδα ολόκληρη.

ΣΝ Θεωρείτε ότι θα υπάρξει κάποια λύση 
σε Εθνικό επίπεδο;

ΔΚ: Την αναμένουμε, είναι πολύ πέρα 
από τα όρια της τοπικής αυτοδιοίκησης κάτι 
τέτοιο. Το μόνο που πρέπει να κάνουν οι 
πολίτες, είναι να αντιδρούν σε περιπτώσεις 
που  θεωρούν ότι αδικούνται ή σε 
περιπτώσεις που θεωρούν ότι λαμβάνονται 
λανθασμένες αποφάσεις και η δημιουργία 
κέντρου μεταναστών στα όρια του δήμου 
μας και μάλιστα  δίπλα σε σιδηροδρομικό 
σταθμό, ήταν μια τέτοια απόφαση. Αλλά 

και η προηγούμενη προσπάθεια της 
κυβέρνησης να φέρει πρόσφυγες σε  ορεινά 
χωριά του δήμου μας και να τους φιλοξενεί 
απομονωμένους σε ξενοδοχεία, ήταν πάρα 
πολύ κακές λύσεις και  μη διαχειρίσιμες από 
τις δυνατότητες που έχει ο δήμος μας.

ΣΝ: Έχουμε φύγει από το κίνδυνο η 
θεωρείτε ότι η Λιβαδειά παραμένει μια πόλη 
που μπορούν να έρθουν πρόσφυγες;

ΔΚ: Από όσο γνωρίζω στο σχεδιασμό 
και στο χάρτη έχουμε φύγει από πρώτη 
επιλογή. Είμαστε όμως εφεδρεία.

ΣΝ Έχετε την αναγνώριση από τον 
πολιτικό χώρο στον οποίο ανήκετε;

ΔΚ: Ένας πολίτης θα πρέπει να 
δραστηριοποιείται χωρίς να περιμένει 
κανενός είδους αναγνώριση. Η μόνη 
αναγνώριση που θα πρέπει  να επιδιώκεται 
είναι η αναγνώριση από τους πολίτες, στην 
περίπτωση που προσφέρεις και μάλιστα 
ανιδιοτελώς. Εγώ δραστηριοποιήθηκα 
αρχικά στην τοπική αυτοδιοίκηση, έκανα ένα 
διάλειμμα δύο χρόνων, υπήρξα πρόεδρος 
της ΝΟΔΕ και για λόγους που είχαν να 
κάνουν με θέματα  υγείας κάποιων μελών 
της οικογένειάς μου απέστην  από τα 
πολιτικά δρώμενα για πέντε με έξι χρόνια. 
Αυτά τα χρόνια ήταν τα χρόνια τα οποία με 
δυσκόλεψαν πάρα πολύ, γιατί δεν είχα τη 
δυνατότητα να συμμετέχω και να προσφέρω 
από όποια θέση με τάξει ο λαός και όπου 
φανώ χρήσιμος. Είμαι πολύ χαρούμενος 
που μπόρεσα να επαναδραστηριοποιηθώ. 
Δεν θα κρίνω τις αποφάσεις του κόμματος 
για το αν θα έπρεπε να δώσει στήριξη σε 
ένα από τα δύο πρόσωπα που συμμετείχαν, 
από το χώρο, στις τελευταίες Δημοτικές 
Εκλογές. Βαθιά μου πίστη είναι ότι οι τοπικές 
κοινωνίες πρέπει να αποφασίζουν για τους 
δημοτικούς και τοπικούς άρχοντες, μακριά 

και πέρα από κομματικά κριτήρια. Είμαι πολύ 
ευχαριστημένος που με πέντε ανθρώπους, 
είμαστε μέσα στο δημοτικό συμβούλιο και 
στη βάση της λογικής και της θεμελιωμένης 
πρότασης πάντα, προτείνουμε και 
αντιπροτείνουμε πράγματα και βοηθάμε στο 
να  επιτευχθεί το οποιοδήποτε έργο. Σε αυτή 
την κατεύθυνση θα κινηθούμε.

ΣΝ Ως αντιπολίτευση στον Δήμο 
Λεβαδέων πως καθορίζεται η θέση σας 
απέναντι στην πλειοψηφία για την επίλυση 
των τοπικών προβλημάτων;

ΔΚ: Κύρια Τσεπραηλίδου υπάρχει ή 
λανθασμένη άποψη ότι επειδή είμαστε 
δύο παρατάξεις των οποίων οι αρχηγοί 
προέρχονται  από τον ίδιο πολιτικό χώρο ότι 
θα υπάρχει σύμπλευση και κοινή θέση  σε 
όλα τα θέματα. Αυτό δεν μπορεί να  ισχύσει 
γιατί η τοπική αυτοδιοίκηση έχει τα δικά της 
χαρακτηριστικά, τα δικά της προβλήματα και  
τις δικές της ιδιαιτερότητες. Δεν καθορίζεται 
από κομματικές προσλαμβάνουσες 
Άρα εμείς και πριν την έκβαση του 
αποτελέσματος των εκλογών και μετά, 
ως συνδυασμός   έχουμε  αποφασίσει να  
βαδίζουμε  βήμα-βήμα και κρίνοντας κάθε 
φορά την ιδιαιτερότητα κάθε θέματος και 
κάθε ζητήματος να αποφασίζουμε με μόνο 
γνώμονα το συμφέρον των πολιτών και 
χωρίς καμία κομματική δέσμευση.

ΣΝ Και θα συνεχίσετε έτσι;
ΔΚ: Βεβαίως. Ως άνθρωπος  είμαι 

πλέον κατασταλαγμένος στο ότι θέλω να 
προσφέρω στην τοπική αυτοδιοίκηση δεν 
με ενδιαφέρει κεντρική κεντρική πολιτική 
σκηνή. αυτό που με ενδιαφέρει είναι η άμεση 
προσφορά πολίτη, ευκαιρία που σου δίνει ο 
πρώτος βαθμός αυτοδιοίκησης.
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Στην κεντρική διώρυγα της Κωπαίδας, τη 
διαπλάτυνση της γέφυρας της Πέτρας και 
την ασφαλτόστρωση του κατεστραμμένου 

τμήματος του άξονα Αλίαρτος Στροβίκι περιλαμβάνει 
το έργο του οποίου υπεγράφη η σύμβαση 
κατασκευής από το Δήμο Αλιάρτου Θεσπιών πριν 
απο λίγες ημέρες. Στόχος είναι  τα χαρακτηρισμένα 
γεφύρια του θανάτου της κωπαίδας λόγω των 
τροχαίων δυστυχημάτων που έχουν σημειωθεί 
στο παρελθόν, σταδιακά να αποκατασταθούν. 
Σύμφωνα με το δήμαρχο Γιώργο Ντασιώτη το 
συγκεκριμένο έργο βελτιώνει την πρόσβαση και την 
ασφάλεια των διερχόμενων από τα συγκεκριμένα 
σημεία.

Συγκεκριμένα αναφέρει ο κ.Ντασιώτης:
ΓΕΦΥΡΕΣ ΖΩΗΣ, ΔΡΟΜΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ!!!!!
Έχω γράψει (FB) και άλλη φορά και το 

επαναλαμβάνω πως, αν με ρωτούσε κάποιος ποιά 
έργα είναι αυτά που με ικανοποιούν περισσότερο, 
χωρίς δεύτερη σκέψη θα έλεγα ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ και θα 
το αιτιολογούσα, κυρίως, ως προς τον συμβολισμό 
τους.

Ο Δρόμος, συμβολίζει ανοιχτούς ορίζοντες, 
ελευθερία κίνησης, οικονομική πρόοδο και 
εξωστρέφεια, τη φυγή αλλά και την επιστροφή, το 
ταξίδι και την ασφάλεια.

Ο Δρόμος πάντα ήταν εμβληματικό έργο,υπό 
τις παραπάνω έννοιες,αλλά και πρακτικά είναι η 
διευκόλυνση, η άνεση και όταν αναφερόμαστε σε 
μια Πεδιάδα όπως η ΚΩΠΑΙΔΑ , τότε ο δρόμος είναι 
ταυτοσήμος με την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, 
που τόσο έχουμε ανάγκη.

Αντικατάσταση  
της Γέφυρας του θανάτου  
στη Κωπαΐδα 

Η λογική αυτή μας οδήγησε ως Δημοτική Αρχή, 
στην εκπόνηση μελετών και στην υποβολή τους για 
χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα ""ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 
IΙ "" του Υπουργείου Εσωτερικών που, η αλήθεια 
είναι πως, η Αυτοδιοίκηση έλυσε πάρα πολλά 
χρόνια προβλήματα με αυτό το Πρόγραμμα.

Στο πρόγραμμα λοιπόν εντάξαμε:
1. Την Θανατηφόρα γέφυρα της Κεντρικής
Διώρυγας που έκλεισε τα 100 χρόνια
ζωής .
2. Ομοίως τη γέφυρα της Πέτρας προς την
εσωτερική Διώρυγα ,ίδιας ηλικίας και
επικινδυνότητας.
3. Τον κατεστραμμένο δρόμο ,μήκους περίπου
ενός χιλιομέτρου αμέσως μετά την γέφυρα
του Κηφισού.
Τώρα λοιπόν υπογράψαμε την σύμβαση με 

τον ανάδοχο και τα έργα ξεκινούν, με αρχικό 
προϋπολογισμό περίπου 850.000 ευρώ, κάνοντας 
πιο ασφαλές ένα οδικό δίκτυο στο οποίο έχουμε 
θρηνήσει πολλές ζωές.

Θυμίζω ,επίσης, ότι με δικούς του πόρους ο 
Δήμος Αλιάρτου Θεσπιέων, πριν πέντε χρόνια 
ανακατασκεύασε τη γέφυρα στην Εσωτερική 
Διώρυγα και απομένει στον άξονα αυτό , η γέφυρα 
""s"",η οποία είναι επιτακτική ανάγκη σύντομα να 
κατασκευαστεί.

Σε συνδυασμό, τέλος ,με τις πολύ σημαντικές 
παρεμβάσεις της Περιφέρειας στο Κωπαΐδικό 
πεδίο,(καθαρισμός ποταμών, οδοποιία ,κ.α ) , 
νομίζω ότι κάτι αλλάζει προς το καλύτερο στον 
κάμπο μας.

 Επιστολή απέστειλε ο Δημάρχος ΔΙστόμου-Αντίκιρας-Αράχωβας 
προς τον Υπουργό Μεταφορών κι Υποδομών που αναφέρει

ΘΕΜΑ: «Παράκαμψη Αράχωβας».
Κύριε Υπουργέ,Παρακαλώ να υπογράψετε:
1. Την επέκταση της σύμβασης για την μελέτη της παράκαμψης της 

Αράχωβας, η οποία έληξε την 31-12-2019.
2. Να εγκρίνετε τον συγκριτικό πίνακα της μελέτης παράκαμψης 

Αράχωβας, ώστε
να αποπληρωθεί η μελέτη (160.000 € περίπου) και να μπορέσει να 

ενταχθεί το έργο.

Ο Γ. Σταθάς ζήτησε την 
αποπεράτωση του δρόμου 
παράκαμψης στην Αραχωβα

Στην  σύσκεψη του Δημάρχου Γιάννη Σταθά 
με τους υπαλλήλους της τεχνικής υπηρεσίας, 
παρουσία Αντιδημάρχων και Δημοτικών 

Συμβούλων, στο δημοτικό κατάστημα Αράχωβας, 
που πραγματοποιήθηκε  την  Τετάρτη 15/01/2020 
για το θέμα των βλαβών του δικτύου ύδρευσης 
στην Αράχωβα, αποφασίστηκαν τα εξής:

1. Να μπει άμεσα σε λειτουργία η δεξαμενή 
«Μητσέλαινα».

2. Να επισκευαστούν όλες οι κατεστραμμένες 
βάνες και να γίνει μελέτη του δικτύου ύδρευσης, 
για τη δημιουργία ζωνών – εκτόνωσης.

3. Να μην πληρώσουν τέλη νερού για 3 μήνες 
για το έτος 2019 όλα τα νοικοκυριά και καταστήματα 
εντός οικισμού Αράχωβας.

4. Δεν θα γίνουν αλλαγές στο υπάρχον καθεστώς 
τραπεζοκαθισμάτων των καταστημάτων στην 
Αράχωβα μέχρι 30/04/2020.

Ευχαριστούμε τους κατοίκους και επισκέπτες 
της Αράχωβας για την κατανόηση, καθώς και την 
ΔΕΥΑΛ για την προμήθεια υλικών για την επισκευή 

Δεν θα πληρώσουν τα τέλη νερού  
του Δ΄ τριμήνου του 2019 στην Αράχωβα

των ζημιών.
Οι προσπάθειες για άμεση αποκατάσταση των 

βλαβών είναι εντατικές και σε συνεργασία με τις 
τεχνικές υπηρεσίες του δήμου.

Να θυμίσουμε ότι την Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 
πολλές επιχειρήσεις αναγκάστηκαν να κλείσουν 
και όσες έμειναν ανοικτές, υπολειτουργούσαν 
στην Αράχωβα.

Η ταλαιπωρία και η αγανάκτηση των επισκεπτών 
ήταν μεγάλη . Φωνές, παράπονα, ακυρώσεις, 
μέχρι και καταστάσεις ακραίες διαδραματίστηκαν 
από επισκέπτες. Χαρακτηριστικό το παράδειγμα 
επιβατών τουριστικού λεωφορείου που 
αναγκάστηκε να μεταβεί με τους επιβάτες σε 
γειτονική περιοχή για τις άκρως απαραίτητες 
ανθρώπινες ανάγκες .

Είναι η δεύτερη μεγάλη ζημιά μέσα σε διάστημα 
3-4 μηνών και σε συνδυασμό με άλλες που είχαν 
προηγηθεί, αρκεί για να βγει το συμπέρασμα 
ότι κάτι δεν λειτουργεί καλά και όχι δεν είναι ένα 
τυχαίο γεγονός ούτε ένα μεμονωμένο περιστατικό.

Στην 5η ΥΠΕ  ορκίστηκαν  ο κ.Κατσικονούρης  ο κ.Αποστολίνας 
και  ο κ.Τσαντήλας

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2020 στα 
Γραφεία της Διοίκησης της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας 
και Στερεάς Ελλάδας η Ορκωμοσία και Ανάληψη Υπηρεσίας των 
νέων Διοικητών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας 
Δημητρίου Κατσικονούρη, του Υποδιοικητή του ίδιου Νοσοκομείου, 
Γεωργίου Αποστολίνα και του Γενικού Νοσοκομείου Λιβαδειάς – 
Θήβας Αθανασίου Τσαντήλα.

Η ορκωμοσία τους έγινε παρουσία του Διοικητή της 5ης ΥΠΕ Φώτη 
Σερέτη και των Υποδιοικητών της Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας 
– Στερεάς Ελλάδας, Ηλία Τσιαούση και Σταύρου Παπαγεωργίου.

Ο κ.Τσαντήλας ανέλαβε αμέσως τα καθήκοντά του ξεκινώντας απο 
το Νοσοκομείο της Λιβαδειάς. Ήδη χθες Παρασκευή ενημερώθηκε και 
γνώρισε το προσωπικό του Νοσοκομείου Λιβαδειάς.

Ενώ είχε την ευκαιρία να παραστεί και στο κόψιμο της Βασιλόπιτας 
που έκανε το Νοσοκομείο Λιβαδειάς με το προσωπικό του και των 
Σεβασμιότατο κ.κ. Γεώργιο.

Ορκίστηκε και ανέλαβε  
καθήκοντα  ο νέος διοικητής 
του Γ.Ν. Λιβαδειάς – Θήβας
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Συνάντηση με σκοπό την επανεκκίνηση του 
σχεδίου μεταφοράς του Καταστήματος Κράτησης 
Χαλκίδας, έλαβε χώρα στις 13 Ιανουαρίου 2020 

στην έδρα της Π.Ε. Εύβοιας.
Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε 

με πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματέως 
Αντεγκληματικής Πολιτικής κας Σοφίας Νικολάου, 
παρευρέθησαν ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος, ο Περιφερειάρχης Στερεάς 
Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. 
Εύβοιας κ. Γιώργος Κελαϊδίτης , η Δήμαρχος Χαλκιδέων 
κα Έλενα Βάκα, ο Διευθυντής του Καταστήματος 
Κράτησης Χαλκίδας κ. Σπύρος Αθανασίου και ο 
Πρόεδρος του Συλλόγου Εξωτερικών Φρουρών των 
Φυλακών Χαλκίδας κ.Γιώργος Κωστίκας.

Αντικείμενο της συζήτησης αποτέλεσε η πρόθεση της 
Γενικής Γραμματέως Αντεγκληματικής Πολιτικής του 
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, να διερευνηθούν 

Με δωρεά έκτασης της Μητρόπολης  
μεταφέρονται οι Φυλακές Χαλκίδας

άμεσα οι συνθήκες και οι προϋποθέσεις κατασκευής 
νέου σύγχρονου σωφρονιστικού συγκροτήματος στην 
περιοχή Πει Δοκού Χαλκίδας και σε μεγάλη απόσταση 
από τον αστικό ιστό, σε έκταση την οποία είναι 
διατεθειμένη να δωρίσει η Ιερά Μητρόπολη Χαλκίδος.

Στο πλαίσιο της  συνάντησης, και αφού εκφράστηκαν 
όλα τα μέρη θετικά υπέρ του εγχειρήματος αυτού, 
συζητήθηκαν θέματα που αφορούν το νομικό και 
χωροταξικό πλαίσιο, καθώς και τη χρηματοδότηση 
του έργου.

Κοινή πεποίθηση όλων είναι ότι η κατασκευή του νέου 
αυτού συγκροτήματος μεγαλύτερης χωρητικότητας, 
εκτός από καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και εργασίας 
των κρατουμένων και των εργαζομένων αντίστοιχα, θα 
αποφέρει πολλαπλά οφέλη στην ευρύτερη περιοχή, με 
την αποσυμφόρηση ενός τόσο κεντρικού σημείου της 
πόλης και τη δημιουργία νέων άμεσων και έμμεσων 
θέσεων εργασίας.

Μετά την απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα 
Πολιτικής Προστασίας, 

με την οποία από τις 22 
Δεκεμβρίου 2019 έως και 22 
Ιουνίου 2020 κηρύχθηκαν σε 
κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης 
Πολιτικής Προστασίας οι 
Δημοτικές Κοινότητες Βαθέος 
και Καλοχωρίου–Παντειχίου 
της Δημοτικής Ενότητας 
Αυλίδας του Δήμου Χαλκιδέων 
και σε εφαρμογή της 
προβλεπόμενης διαδικασίας 

Υποβολή αιτήσεων πληγέντων  Υποβολή αιτήσεων πληγέντων  
στις κηρυχθείσες σε κατάσταση  στις κηρυχθείσες σε κατάσταση  
έκτακτης ανάγκης κοινότητες  έκτακτης ανάγκης κοινότητες  
του Δήμου Χαλκιδέωντου Δήμου Χαλκιδέων

χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης 
πολιτών που πλήττονται από 
φυσικές καταστροφές, η Δήμαρχος 
Χαλκιδέων Έλενα Βάκα προχώρησε 
σε Συγκρότηση Επιτροπής 
Καταγραφής Καταστροφών από 
έντονα καιρικά φαινόμενα.  Έργο 
της Επιτροπής είναι η επιτόπια 
μετάβαση στις πληγείσες περιοχές 
του Δήμου Χαλκιδέων, προκειμένου 
να γίνει καταγραφή των ζημιών.

Όσοι κατοικούν στις ανωτέρω 
περιοχές, υπέστησαν καταστροφές 
από τα καιρικά φαινόμενα και 

πληρούν τις προϋποθέσεις της 
υπ’ αριθμ. 33862 απόφασης 
των Υπουργών Εσωτερικών – 
Οικονομικών (ΦΕΚ 1699/2019), 
μπορούν να υποβάλλουν σχετική 
αίτηση χορήγησης οικονομικής 
ενίσχυσης, στο Δημαρχείο Χαλκίδας, 
κτίριο Διοικητικών Υπηρεσιών 
(Ληλαντίων & Μεγασθένους, 
Χαλκίδα 34100), μέχρι τις 
24/01/2020.

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις 
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
επικοινωνούν στο 2221060152

Προσωρινή απαγόρευση της κυκλοφορίας όλων 
των οχημάτων στο τμήμα της επαρχιακής οδού 
Παραλία Οξυλίθου – Πλατάνα, αποφασίστηκε την 

Τρίτη 14-01-2020, λόγω κατολίσθησης που σημειώθηκε 
στην περιοχή τις πρωινές ώρες, η οποία είχε ως συνέπεια 
τον ελαφρύ ευτυχώς τραυματισμό τριών αστυνομικών 
που επέβαιναν σε διερχόμενο όχημα τη στιγμή εκείνη.

Το συμβάν αυτό ήρθε να προστεθεί στις σημαντικές 
καθιζήσεις που έχει υποστεί το συγκεκριμένο τμήμα 
του οδικού άξονα από τους σφοδρούς κυματισμούς 
που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια των πρόσφατων 
κακοκαιριών «Ζηνοβία» και «Ηφαιστίωνας».

Η κίνηση των οχημάτων από και προς την Παράλια 
Κύμης (λιμάνι) διεξάγεται πλέον μέσω της οδού Πλατάνα- 
Μεντούλη- Διασταύρωση με Ε.Ο. 6 (Γέφυρα Σκοτεινής)- 
Κονίστρες- Χάνια Αυλωναρίου.  Εναλλακτικά, και μόνο 
για επιβατικά Ι.Χ.,  μπορεί να χρησιμοποιείται και η 
επαρχιακή οδός  Χάνια Αυλωναρίου- Γέφυρα Οξυλίθου- 
Οξύλιθος- Πλατάνα.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Εύβοιας 
έχει ήδη εκκινήσει σημαντικές παρεμβάσεις για την 
αποκατάσταση των βλαβών και την προστασία του 
οδικού άξονα από περαιτέρω διάβρωση, προκειμένου 
να παραδοθεί το συντομότερο και εφόσον η εξέλιξη των 
φαινομένων το επιτρέψει σε κυκλοφορία.

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, με πρωτοβουλία του 
Περιφερειάρχη κ. Φάνη Σπανού, έχει προβεί σε όλες τις 
απαιτούμενες ενέργειες προς τα αρμόδια υπουργεία, 
προκειμένου να δοθεί οριστική λύση στο χρονίζον αυτό 
πρόβλημα, μέσα από την έγκριση χρηματοδότησης 
έργου αντιμετώπισης καταπτώσεων-κατολισθίσεων 
στο τμήμα Παραλία Οξυλίθου-Πλατάνα συνολικού 
προϋπολογισμού € 15.320.000.

Παραλίγο τραγωδία  
στον παραλιακό δρόμο Οξυλίθου- Πλατάνας
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EYBOIA

Παραλίγο τραγωδία  
στον παραλιακό δρόμο Οξυλίθου- Πλατάνας

Από το Τμήμα Ασφαλείας Χαλκίδας εξιχνιάστηκε άμεσα 
υπόθεση απάτης σε βάρος 77χρονης, η οποία συνέβη 
την Παρασκευή το πρωί, σε περιοχή της Χαλκίδας.

Ταυτοποιήθηκε και αναζητείται 37χρονος, ο οποίος έχει 
απασχολήσει  ξανα τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα και σε 
βάρος του σχηματίσθηκε σχετική ποινική δικογραφία.

Ειδικότερα, ο 37χρονος προσέγγισε την 77χρονη, η οποία 
κινούταν πεζή προς το σπίτι της, προσποιούμενος τον λογιστή 
του γιού της και με το πρόσχημα ότι εκείνος δικαιούται επιστροφή 
χρημάτων από την Εφορία, την έπεισε να εισέλθουν στην οικία 
της.

Στη συνέχεια, χωρίς να γίνει αντιληπτός, αφαίρεσε το 
χρηματικό ποσό των 700 ευρώ, το οποίο η ηλικιωμένη, με την 
παράθεση των ψευδών γεγονότων ως αληθινών, προόριζε να 
του δώσει και τράπηκε σε φυγή.

Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Ασφαλείας Χαλκίδας.

Άμεση εξιχνίαση  
υπόθεσης απάτης σε 
βάρος ηλικιωμένης 
στη Χαλκίδα

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε ξημερώματα της Δευτέρας 
13 Ιανουαρίου 2020 στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, στο 
ύψος των Οινοφύτων, όταν νταλίκα συγκρούστηκε με το 

πίσω μέρος του λεωφορείο του ΚΤΕΛ Εύβοιας το οποίο εκείνη την 
στιγμή κατευθυνόταν προς  Αθήνα ,χωρίς επιβάτες και χωρίς να 
εκτελεί προγραμματισμένο δρομολόγιο.Προφανώς ετοιμαζόταν 
για την επόμενη ημέρα όπου θα επιβίβαζε επιβάτες από την 
Αθήνα,αλλά αυτό δεν έγινε λόγω της σφοδρής σύγκρουσης 
που υπέστη.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, το τροχαίο 
σημειώθηκε στο 60 χλμ, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την 
Αθήνα, στο ύψος των Οινοφύτων στις 0:30. Από την σύγκρουση 
έχασε τη ζωή του ο οδηγός του φορτηγού, ενώ τραυματίστηκαν 
η συνεπιβάτης του οχήματος και ο οδηγός του λεωφορείου.

Και τα δύο οχήματα κινούνταν στο ρεύμα προς Αθήνα.
Η κυκλοφορία έως αυτή την ώρα διεξάγεται από την αριστερή 

και τη μεσαία λωρίδα. Προανάκριση για το δυστύχημα διενεργεί 
το Β’ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Αττικής

Θανατηφόρο τροχαίο 
με λεωφορείο των 
ΚΤΕΛ Εύβοιας και  
νταλίκας στα Οινόφυτα
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Την Τρίτη το μεσημέρι έλαβε χώρα 
έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Επιμελητηρίου 

Φθιώτιδας, με μοναδικό θέμα συζήτησης  
τη δημιουργία νέου Hot Spot στην περιοχή 
της Μαυρομαντήλας του Δήμου Λαμιέων. 
Μέλη του συμβουλίου πήραν το λόγο και 
παρέθεσαν τους προβληματισμούς τους 
σχετικά με την είδηση αυτή, ανησυχώντας 
για το μέλλον της περιοχής.

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου 
Φθιώτιδας κ. Θανάσης Κυρίτσης αφού 
ευχήθηκε σε όλους “Χρόνια πολλά” και 
“Καλή χρονιά”, μπήκε κατευθείαν στο 
θέμα. Ξεκινώντας, γενικά, για το πρόβλημα 
του μεταναστευτικού και προσφυγικού 
ζητήματος, τόνισε πως δεν πρόκειται για 
ένα πρόσκαιρο ή συγκυριακό φαινόμενο, 
αλλά είναι ίσως το σημαντικότερο ζήτημα 
μακράς διάρκειας που θα συνεχίσει να 
αντιμετωπίζει η χώρα μας, η διαχείριση 
του οποίου ανάγεται σε μείζονος σημασίας 

Θ. Κυρίτσης:  
Λέμε ΟΧΙ στον σχεδιασμό για μας, χωρίς εμάς

εθνικό θέμα. Το φαινόμενο αυτό βρήκε την 
πατρίδα απροετοίμαστη, απροστάτευτη, 
βαθιά καταπονημένη από την πολυετή 
κρίση και χωρίς αποτελεσματικό σχεδιασμό 
αντιμετώπισης των επιπτώσεων. “Η 
Ελλάδα κλίθηκε να σηκώσει στις πλάτες 
της αρκετά δυσανάλογο βάρος από αυτό 
που αντέχει”, ανέφερε στις δηλώσεις του.

Ειδικότερα, σε σχέση με την περιοχή της 
Λαμίας, μετά την διαφαινόμενη πρόταση 
του αρμόδιου Υπουργείου για τη δημιουργία 
κέντρου φιλοξενίας προσφύγων στη θέση 
Μαυρομαντήλα του Δήμου Λαμιέων, ο 
κ. Κυρίτσης θεωρεί πως πολλά είναι τα 
ερωτήματα και τα δυσεπίλυτα ζητήματα 
που δημιουργούνται. Ξεκαθάρισε, ωστόσο, 
από την αρχή ότι το αίσθημα αλληλεγγύης, 
ανθρωπιάς και συμπαράστασης των 
κατοίκων της Φθιώτιδας και συγκεκριμένα 
της Λαμίας βρίσκεται στο υψηλότερο 
επίπεδο και όλοι οι φορείς αντιμετωπίζουν 
την κατάσταση με ιδιαίτερη σοβαρότητα 

και ευαισθησία. Θεωρούν, λοιπόν, πως η 
φαινόμενη ως πρόταση του Υπουργείου 
για τη δημιουργία πρόχειρου καταυλισμού 
στο σημείο πλησίον της ΒΙ.ΠΕ Λαμίας, θα 
οξύνει αντί να αμβλύνει το ήδη τεταμένο 
κλίμα.

Ο κ. Κυρίτσης αναφέρει στις δηλώσεις 
του πως το Επιμελητήριο Φθιώτιδας 
εκπροσωπώντας το σύνολο των 
επιχειρήσεων, εκφράζει τις επιφυλάξεις 
και τη σθεναρή αντίδρασή του σε αυτό το 
σχεδιασμό. Θέτοντας ως παράδειγμα το 
γεγονός ότι στην ευρύτερη περιοχή της 
ΒΙ.ΠΕ μετακινούνται εμπορεύματα μέσω 
βαρέων οχημάτων με συγκεκριμένους 
κανόνες, πιστεύει πως με την εγκατάσταση 
του πληθυσμού αυξάνονται οι πιθανότητες 
ατυχήματος με σοβαρές συνέπειες τόσο 
για τις επιχειρήσεις, όσο και για τους 
διοικούντες του κέντρου. Τόνισε δε, πως 
η οικονομική και επιχειρηματική ζωή της 
Λαμίας έχει βγει πληγωμένη από την 
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πολυετή κρίση, και μια απόφαση της κεντρικής 
διοίκησης για εγκατάσταση προσφύγων στον 
επιχειρηματικό πνεύμονα της ΒΙ.ΠΕ Λαμίας, 
θα αποτελέσει το τελειωτικό χτύπημα. Δεν είναι 
αρνητικός ως προς την υποδοχή και τη φιλοξενία 
των προσφύγων, είναι όμως απέναντι στον 
πρόχειρο σχεδιασμό, στα πασαλείμματα, στο 
κουκούλωμα του προβλήματος και στις λύσεις 
του ποδαριού. Η διαχείριση του προβλήματος 
απαιτεί οργανωμένες δομές με συγκεκριμένες 
προϋποθέσεις, που δεν θα διαταράσσεται η 
λειτουργία της κοινωνίας και της οικονομίας, 
με εγκαταστάσεις, οι οποίες να ικανοποιούν τις 
ανθρώπινες ανάγκες και η λειτουργία να διέπεται 
από κανόνες οι οποίοι θα ελέγχονται για την 
τήρησή τους. Απαιτείται, επίσης, οργανωμένη 
φύλαξη του κέντρου, ολοκληρωμένη παροχή 
λειτουργιών οικονομικού ενδιαφέροντος, 
ιατροφαρμακευτική και νοσηλευτική περίθαλψη.

Έτσι, ο κ. Κύρίτσης αναφέρει:
Λέμε ΟΧΙ στη δημιουργία πρόχειρων 

καταυλισμών τύπου Μαυρομαντήλα, 
κουκουλώνοντας το πρόβλημα, δημιουργώντας 
περισσότερα προβλήματα από αυτά που καλείται 
να επιλύσει.

Λέμε ΟΧΙ στην προχειρότητα και στον 
σχεδιασμό για εμάς, χωρίς εμάς.

Λέμε ΟΧΙ στην υποβάθμιση της ΒΙ.ΠΕ Λαμίας, 
τον μοναδικό βραχίωνα ανάπτυξης της περιοχής 
μας

Λέμε ΝΑΙ στη δημιουργία οργανωμένων 
δομών φιλοξενίας με όρους ανθρωπιάς και 
αλληλεγγύης με κανόνες και προϋποθέσεις, 
με σεβασμό του κοινωνικού συνόλου και των 
τοπικών ιδιαιτεροτήτων της κάθε περιοχής σε 
συνεννόηση και με συναπόφαση με τους φορείς 

της της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του οποίους και 
στηρίζουμε.

Λέμε ΟΧΙ σε οργανισμούς και σε 
οποιοδήποτε παραοργανισμό, να αναλάβουν 
τη διαχείριση χωρίς έλεγχο και κανόνες, να μην 
δραστηριοποιείται καμία οργάνωση σε δομή και 
να μη γίνει η οποιαδήποτε ανάθεση αρμοδιοτήτων 
σε αυτές.

Ο κ. Κυρίτσης πιστεύει πως οι φορείς 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατέχουν την 
τεχνογνωσία ώστε να έχουν τον απόλυτο έλεγχο 
για τη σύνθεση των φιλοξενούμενων, έτσι ώστε 
να εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία της δομής, 
αλλά και η ομοιογένειά της απρόσκοπτα και χωρίς 
προστριβές και οχλήσεις στις τοπικές κοινωνίες 
και στον ευρύτερο ανθρωπογεωγραφικό χώρο.

Στο πλαίσιο αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο 
του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας θα αποφασίσει 
από κοινού και η απόφαση θα σταλεί προς 
ψήφισμα στο Υπουργείο Προστασίας του 
Πολίτη, στον Υπουργό κ. Χρυσοχοϊδη και στο 
γενικό Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής και 
Υποδοχής Ασύλου, στον κ. Πάτροκλο Γεωργιάδη, 
με την έκκληση να ληφθούν σοβαρά υπόψη οι 
παρατηρήσεις και οι προτάσεις του

Κλείνοντας, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου 
Φθιώτιδας κ. Κυρίτσης ανέφερε:

“Όπως και στις επιχειρήσεις μας, λοιπόν, 
έχουμε ένα σαφές πλάνο, προγραμματισμό, 
σχεδιασμό, τήρηση και έλεγχο αντίστοιχα, το 
ίδιο πρέπει να γίνει και για τις δομές που θα 
δημιουργηθούν σε σημείο που θα συμφωνηθεί, 
ειδάλλως θα οδηγηθούμε σε καταστάσεις όπου οι 
τοπικές κοινωνίες θα ζουν σε συνθήκες έκτακτης 
ανάγκης με ανυπολόγιστες επιπτώσεις στην 
Ελληνική οικονομία.”

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει σε κατοίκους, επιχειρηματίες και 
δημοτική αρχή η πρόταση της κυβέρνησης για τη δημιουργία 
κέντρου φιλοξενίας προσφύγων - μεταναστών κοντά στην ΒΙ.ΠΕ. 

της Λαμίας.
Ο δήμαρχος Λαμιέων Θύμιος Καραΐσκος στην πολύωρη έκτακτη 

συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, ανέφερε ότι η δημοτική αρχή 
έχει αντιρρήσεις που αφορούν «κυρίως στην προχειρότητα των 
εγκαταστάσεων που θα δημιουργηθούν, και τα λειτουργικά θέματα».

Η πρόταση για δημιουργία ενός hot spot 2000 ανθρώπων σε πρόχειρες 
εγκαταστάσεις απορρίφθηκε από την πλειοψηφία του δημοτικού 
συμβουλίου, ενώ παράλληλα με βάση την απόφαση του δημοτικού 
συμβουλίου τίθενται σειρά από προϋποθέσεις για την ίδρυση και 
λειτουργία κέντρου φιλοξενίας ευρύτερα στο Δήμο της Λαμίας ανεξάρτητα 
σε ποια θέση θα λειτουργήσει. Πρώτον οι χώροι να μην αποτελούνται από 
πρόχειρα καταλύματα αλλά από κλασσικά κοντέινερ, δεύτερον να έχει ο 
δήμος τον έλεγχο της δομής και όχι οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και 
τρίτον να υπάρξουν αντισταθμιστικά οφέλη για τον Δήμο.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης υπήρξαν αντιδράσεις από κατοίκους 
των κοντινών χωριών, Αγία Παρασκευή και Μεγάλη Βρύση, ενώ 
αντιρρήσεις εξέφρασαν και επιχειρηματίες της βιομηχανικής περιοχής 
δίπλα στην οποία σχεδιάζεται να δημιουργηθεί το συγκεκριμένο hot spot.

Σε αποκλεισμό δρόμου προχωρούν οι κάτοικοι
Ουρές χιλιομέτρων σχηματίστηκαν στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας, 

καθώς οι κάτοικοι της περιοχής, έκλεισαν τον κόμβο της εθνικής οδού, λίγο 
πριν τα διόδια της «Μαυρομαντήλας» και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, 
διαμαρτυρόμενοι για την απόφαση της κυβέρνησης να εγκαταστήσει 
κέντρο φιλοξενίας προσφύγων στην περιοχή τους.

Οι κάτοικοι του ΤΔ Αγίας Παρασκευής που παρακολούθησαν, το 
Σάββατο, τη συζήτηση του ΔΣ, πραγματοποίησαν το ίδιο απόγευμα 
Γενική Συνέλευση και αποφάσισαν να δείχνουν καθημερινά την αντίδρασή 
τους στο ενδεχόμενο δημιουργίας κέντρου φιλοξενίας πολιτών τρίτων 
χωρών στην περιοχή τους. Χθες, λοιπόν, η διαμαρτυρία ξεκίνησε στις 
12 το μεσημέρι από τον κόμβο της Αγίας Παρασκευής προς τον ΠΑΘΕ, 
όπου έγινε η πρώτη συγκέντρωση. Λίγο αργότερα και αφού είχαν 
καταφτάσει εκατοντάδες κάτοικοι και από τα γύρω χωριά αλλά και την 
Λαμία, οι διαμαρτυρόμενοι μπήκαν με οχήματα στον αυτοκινητόδρομο και 
διέκοψαν την κυκλοφορία. Τελικά, απέκλεισαν και την παλιά εθνική που 
εξυπηρετούσε ως εκείνη την ώρα κάπως την κίνηση. Είχαν στο μεταξύ 
σχηματιστεί ουρές από οχήματα που κινούνταν και στα δύο ρεύματα 
κυκλοφορίας προς Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Σε αποφάσεις των συντονιστικών τους επιτροπών, οι κάτοικοι της 
περιοχής σημειώνουν ότι ο συγκεκριμένος αποκλεισμός είναι συμβολικός 
και ότι το επόμενο διάστημα θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, είτε 
με αποκλεισμούς δρόμων είτε με καταλήψεις δημοσίων και δημοτικών 
κτιρίων και υπηρεσιών.

Πλήθος αντιδράσεων για 
τη δημιουργία Hot Spot 
με πρόχειρα καταλύματα
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Τις προθέσεις της κυβέρνησης σχετικά με 
τη λειτουργία των καταστημάτων ΕΛΤΑ 
στη Φθιώτιδα και τι πρόκειται να πράξει 

αναφορικά με τις συμβάσεις των εργαζομένων 
που τα υποστηρίζουν, ζητεί να μάθει ο Βουλευτής 
Φθιώτιδας ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Γιάννης Σαρακιώτης με 
ερώτησή του προς τον Υπουργό Επικρατείας & 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκο Πιερρακάκη.

Ο κ. Σαρακιώτης στην ερώτησή του υπενθυμίζει 
τις ενέργειες της προηγούμενης ηγεσίας του 
αρμοδίου Υπουργείου, που είχε αναλάβει εγκαίρως 
πρωτοβουλίες για τη διάσωση και ακολούθως την 
εύρυθμη λειτουργία τους σε όλη την επικράτεια.

Ο Βουλευτής επισημαίνει την αναγκαιότητα λήψης 
άμεσων πρωτοβουλιών, που θα διασφαλίσουν την 
απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας όλων των 
καταστημάτων στη Φθιώτιδα, η οποία επιβάλλεται 
να περνάει μέσα από τη διατήρηση του αναγκαίου 
δικτύου εργαζομένων.

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Σαρακιώτης πιστεύει ότι 
τα ΕΛΤΑ αποτελούν μία εταιρεία κοινής ωφέλειας 
και ειδικότερα φορέα που παρέχει βασικές 
ταχυδρομικές και οικονομικές υπηρεσίες στο σύνολο 
της ελληνικής επικράτειας. Επιπλέον, θεωρεί ότι 
τα ΕΛΤΑ έχουν την υποχρέωση να λειτουργούν 
κυρίως με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και να 
διαθέτουν τις υπηρεσίες αυτές, τόσο στις μεγάλες 
πόλεις, όσο και στις πιο δυσπρόσιτες περιοχές των 
περιφερειακών ενοτήτων.

Αναφερόμενος δε στην προηγούμενη ηγεσία 
του αρμοδίου Υπουργείου, τονίζει πως προέβη 
σε σημαντικές ενέργειες για τη διάσωση και κατ’ 
επέκταση την εύρυθμη λειτουργία του Οργανισμού, 
περιλαμβανόμενης της διατήρησης του υφιστάμενου 
δικτύου. Κομβικής σημασίας ενέργεια θεωρεί και 
τη νομοθέτηση και αποζημίωση της καθολικής 
υπηρεσίας των ΕΛΤΑ από τα έτη 2013 και έπειτα, 
με αποτέλεσμα την επίλυση ενός ζωτικής σημασίας 
προβλήματος που είχε δημιουργηθεί εξαιτίας της 
παρελθούσης νωθρότητας.

Δίνοντας και κάποια στοιχεία, ανέφερε πως η 
έκβαση των ενεργειών της προηγούμενης ηγεσίας 
του αρμόδιου Υπουργείου ήταν η είσπραξη 90 
εκ. ευρώ, για την αποζημίωση της καθολικής 
υπηρεσίας ετών 2013 έως και 2018. Επιπροσθέτως, 
ελήφθησαν πρωτοβουλίες για το σύνολο των από 
το 2012 εκκρεμουσών οφειλών, με αποτέλεσμα 
την είσπραξη περίπου 45 εκ. ευρώ έως και τα 
μέσα του 2019. Έτσι, ο κ. Σαρακιώτης πιστεύει 
πως, σε αντίθεση με τα παραπάνω, τα οποία και 
εξασφάλισαν τη βιώσιμη λειτουργία των εν λόγω 
υπηρεσιών, σήμερα φαίνεται ότι εκλείπουν ανάλογες 
πρωτοβουλίες που θα διασφαλίσουν τη συνέχιση 
της λειτουργίας όλων των καταστημάτων, η οποία 

και περνάει μέσα από τη διατήρηση του υπάρχοντος 
δικτύου εργαζομένων.

Ειδικότερα, όσων αφορά τους Δήμους της 
Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, υπογράμμισε 
πως απασχολούνται δέκα εργαζόμενοι, οι 
οποίοι καλύπτουν τις ανάγκες των κατοίκων των 
περισσότερων Δήμων και ιδίως των πιο δύσβατων 
και δυσπρόσιτων περιοχών της, και είναι υπό το 
καθεστώς συμβάσεων οι οποίες λήγουν το αμέσως 
επόμενο διάστημα.

Ο βουλευτής κ. Σαρακιώτης πιστεύει πως είναι 
αναγκαία η συνέχιση της απρόσκοπτης λειτουργίας 
των υπηρεσιών, καθώς και της ύπαρξης του 
υφιστάμενου δικτύου εργαζομένων για τη διατήρηση 
της εύρυθμης κοινωνικο-οικονομικής δραστηριότητος 
που αναπτύσσεται στην παραπάνω περιοχή, και πως, 
οι ανάγκες περιοχών των Δήμων της Π.Ε.Φθιώτιδας 
παραμένουν πολυάριθμες και συναρτώνται άρρηκτα 
με την ιδιαίτερη γεωμορφολογική ιδιομορφία 
ορισμένων δημοτικών διαμερισμάτων και κοινοτήτων 
τους.

Με βάση, λοιπόν, τις παραπάνω απόψεις του, ο 
κ Σαρακιώτης έθεσε στον αρμόδιο Υπουργό τα εξής 
ερωτήματα:

1. Προτίθεται όντως το αρμόδιο Υπουργείο να 
προβεί σε κατάργηση καταστημάτων ΕΛΤΑ και αν ναι 
ποια είναι τα κριτήρια που θα καθορίσουν τη λήψη 
των σχετικών αποφάσεων;

2. Προτίθεσθε, σε κάθε περίπτωση, να προβείτε 
σε παρέμβαση, ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η 
ύπαρξη του υφισταμένου δικτύου εργαζομένων στα 
καταστήματα της Π.Ε. Φθιώτιδας;

3. Σε ποιο βαθμό η όποια μελλοντική 
αναδιάρθρωση εγγυάται την εξυπηρέτηση των 
αναγκών των κατοίκων και ιδίως των ηλικιωμένων 
που διαμένουν σε δυσπρόσιτες περιοχές Δήμων της 
Π.Ε. Φθιώτιδας;

Απαράδεκτες συνθήκες καταγγέλλουν για τους κρατούμενους και 
εργαζόμενους στις φυλακές Δομοκού οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι 
και βέβαια δηλώνουν σε όλους τους τόνους αποφασισμένοι να 

προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις. Είναι, μάλιστα, 2η φορά σε διάστημα 
13 μηνών που καταθέτουν την κραυγή αγωνίας τους, αφού και πριν 7 
μήνες παρόμοια κραυγή των σωφρονιστικών υπαλλήλων στις φυλακές 
Δομοκού δεν συγκίνησε κανέναν. Έτσι, τα προβλήματα σε αυτές, όχι 
μόνο παραμένουν, αλλά διογκώνονται.

Καταγράφοντας κάποια από τα προβλήματά τους μέσα από την 
έλλειψη αντοχής των σωφρονιστικών υπαλλήλων να αναφερθούμε 
στο αποδεκατισμένο προσωπικό φύλαξης, στις συνεχείς μετακινήσεις 
αυτού, στην έλλειψη λειτουργίας του συναγερμού και καταγραφικών 
στις κάμερες. Ακόμη, σε ένα κατάστημα με 623 κρατούμενους, υπάρχει 
έλλειψη στρωμάτων, πρόβλημα χωρητικότητας και ταξινόμησης.

Όπως, βέβαια, προαναφέραμε οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι είναι 
αποφασισμένοι για κινητοποιήσεις αλλά “ουέ κι αλλοίμονο” εάν υπάρξουν 
εντάσεις και από τους κρατούμενους…

Κραυγές αγωνίας  
των σωφρονιστικών υπαλλήλων 
στις φυλακές Δομοκού

Αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Λαμίας συνέλαβαν, χθες 
το πρωί σε περιοχή της Λαμίας,  έναν 48χρονο, ο οποίος 
κατηγορείται για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών. Επιπλέον, 

αντιμετωπίζει κατηγορίες για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων 
και  περί προστασίας αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής 
κληρονομίας.

Ειδικότερα, μετά από κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων, 
πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του, όπου βρέθηκαν και 
κατασχέθηκαν:

• 1 κιλό και 642 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,   
• μονόκαννο κυνηγετικό όπλο, που κατείχε παράνομα,
• μεταλλική σπάθα, με μήκος λάμας (50) εκατοστών, καθώς 

και
• πήλινο αντικείμενο (τμήμα Μεγαρικού σκύφου ομηρικού 

τύπου), που εμπίπτει στις διατάξεις της νομοθεσίας περί προστασίας 
αρχαιοτήτων.

Την προανάκριση έκανε το Τμήμα Ασφαλείας Λαμίας, ενώ ο 
48χρονος θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λαμίας.

Σύλληψη για κατοχή και διακίνηση 
ναρκωτικώνστη Λαμία

Ερώτηση Σαρακιώτη  
για την τύχη των ΕΛΤΑ στη Φθιώτιδα

Τα εγκαίνια της νέας Μονάδας Τεχνητού Νεφρού του Νοσοκομείου Λαμίας, 
πραγματοποιήθηκαν σήμερα το μεσημέρι στο ανακαινισμένο πέτρινο κτίριο 
(πρώην Σανατόριο), από τον Υπουργό Υγείας κ. Βασίλη Κικίλια.

Ο κ. Κικίλιας που παρουσιάστηκε ενωτικός, υποστηρίζοντας ότι στο χώρο της 
υγείας δεν υπάρχουν περιθώρια για μικροκομματικές ή πολιτικές αντιπαραθέσεις, 
για αυτό και ευχαρίστησε όλους όσοι από το 2006 σχεδίασαν για να φτάσει σήμερα 
να υλοποιείται το συγκεκριμένο έργο. Επέμεινε επίσης πολύ στην προσπάθεια όλου 
του προσωπικού του Νοσοκομείου για την καλή λειτουργία του και επανέλαβε πολλές 
φορές τις ευχαριστίες του προς αυτό. Αποκάλυψε τέλος ότι θα ξαναέρθει σύντομα 
στο νομό για τα εγκαίνια αυτή τη φορά του Κέντρου Υγείας Καμένων Βούρλων.

Χαιρετισμό απηύθυναν επίσης ο Διοικητής του ΓΝ Λαμίας Ευάγγελος 
Χατζημαργαρίτης, ο Διοικητής της 5ης ΥΠΕ Φώτης Σερέτης, ο Περιφερειάρχης 
Φάνης Σπανός και ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας. Την τελετή 
ευλόγησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Φθιώτιδας κ. Συμεών, μετά του 
Πανοσιολογιότατου Πρωτοσύγκελου της ΙΜ Αρχιμανδρίτη Άγγελου Ανθόπουλου και 
του Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου της, Αιδεσιμολογιώτατου Πρωτοπρεσβύτερου 
π. Νεόφυτου Ραφαηλίδη.

Εγκαίνια για τη νέα Μονάδα 
Τεχνητού Νεφρού στο ΓΝΛ

ΦΘΙΩΤΙΔΑ
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Σε νέα κινητοποίηση προέβησαν το πρωί της Δευτέρας οι κάτοικοι 
της Αγίας Παρασκευής, της Μεγάλης Βρύσης και των γύρω περιοχών 
με αφορμή την πιθανή έλευση προσφύγων στην περιοχή της 
Μαυρομαντήλας. Βροντοφωνάζοντας για μια ακόμη φορά την αντίθεση 
τους στα σχέδια της κυβέρνησης για δημιουργία hot spot απέκλεισαν 
την είσοδο του ΧΥΤΑ Λαμίας τονίζοντας για μια ακόμη φορά πως δεν 
αντέχουν άλλα βάρη στην περιοχή τους.

Σημειωτέον ότι ο ΧΥΤΑ Λαμίας, ο βιολογικός καθαρισμός, τα σφαγεία 
και η λατομική ζώνη, είναι τα κυριότερα επιχειρήματα, μαζί με την ύπαρξη 
της ΒΙ.ΠΕ., των κατοίκων υποστηρίζοντας την επιβάρυνση στο μέγιστο 
βαθμό της περιοχής τους και τη δραματική επιδείνωση των συνθηκών 
με τη δημιουργία ενός hot spot.

Να θυμίσουμε ότι την Κυριακή το μεσημέρι οι κάτοικοι προχώρησαν 
σε δίωρο αποκλεισμό της εθνικής στον κόμβο της ΒΙ.ΠΕ, μαζί με τον 
αποκλεισμό της Παλαιάς Εθνικής και του παραδρόμου.

Επιπλέον, προγραμματίζονται εκ νέου κινητοποιήσεις προκειμένου 
να τεθεί τροχοπέδη στα σχέδια της Κυβέρνησης χωρίς τη συγκατάθεση 
της τοπικής κοινωνίας.

Έκλεισαν τον ΧΥΤΑ Λαμίας 
για την Μαυρομαντήλα

Δεν τα κατάφερε τελικά το 29χρονο παλικάρι, που είχε σοβαρό 
τροχαίο, λίγο μετά τα μεσάνυχτα ξημερώνοντας Τετάρτη (8/1) 
στην Ε.Ο. Λαμίας – Δομοκού στο ύψος της Αγίας Αικατερίνης,όταν 

έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω σε ακινητοποιημένη νταλίκα.
Έτσι, ο Βασίλης Ακρίβος, άφησε την τελευταία του πνοή το πρωί 

της Δευτέρας στην Εντατική, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες 
του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού της ΜΕΘ του ΓΝ Λαμίας.

Από την πρώτη στιγμή η κατάστασή του είχε χαρακτηριστεί εξαιρετικά 
σοβαρή και δύσκολη, καθώς έφερε βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές 
κακώσεις πλην των άλλων τραυμάτων.

Η οικογένειά του με αγωνία περίμενε όλες αυτές τις ημέρες ένα 
ευχάριστο νέο, τελικά όμως ο άνθρωπός τους μετά από πέντε ημέρες 
νοσηλείας, «έφυγε» για το μεγάλο ταξίδι…

Στο πλευρό της οικογένειας ο Μητροπολίτης
Από την πρώτη στιγμή της αναγγελίας του θανάτου του 29χρονου, 

κοντά στην οικογένεια του εκλιπόντος, βρέθηκε ο Μητροπολίτης 
Φθιώτιδας κ. Συμεών, θέλοντας με τα λόγια του και την έμπρακτη αγάπη 
του να απαλύνει τον πόνο αυτών των ανθρώπων. Με ιδιαίτερη στοργή 
και αγάπη ευχήθηκε ο Κύριος να χαρίζει στον Βασίλη τον παράδεισο 
και στους γονείς και στην οικογένειά του να δώσει την εξ ύψους δύναμη 
και παρηγοριά στο πένθος και στην θλίψη τους.

Η κηδεία του θα γίνει σήμερα το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίου 
Γεωργίου, στα Καλύβια Λαμίας. Η οικογένεια επιθυμεί αντί στεφάνων 
να δοθούν χρήματα υπέρ των Ορφανοτροφείων της πόλης και γι' αυτό 
θα υπάρχει ειδικός κουμπαράς στην είσοδο της εκκλησίας.

Θλίψη για το χαμό  
του 29χρονου Βασίλη

Την βασιλόπιτα του Φιλανθρωπικού Συλλόγου 
Γυναικών «Φιλόπτωχος Αδελφότης Στυλίδος 
ο Άγιος Αθανάσιος», ευλόγησε το απόγευμα 

της Κυριακής, ο Μητροπολίτης Φθιώτιδας κ. 
Συμεών.

Αποδεχόμενος την ευγενή πρόσκληση της 
Προέδρου του Συλλόγου κ. Ευαγγελίας Ζακούλα 
και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, 
παρεβρέθηκε στην παραθαλάσσια πόλη της 
Στυλίδας, όπου στο Κατάστημα «Ανεμόϊσα», 
ευλόγησε την πρωτοχρονιάτικη πίτα του Συλλόγου 
και ευχήθηκε για τη νέα χρονιά.

Τον Μητροπολίτη προσφώνησε και ευχαρίστησε 
για την τιμητική και αγιαστική παρουσία του η κ. 
Πρόεδρος, η οποία του ευχήθηκε χρόνια πολλά, 
καλή και ευλογημένη χρονιά και την από Θεού 
δύναμη στην Αρχιερατεία του.

Στην σύντομη ομιλία του ο Μητροπολίτης 
ευχαρίστησε την κ. Ζακούλα και τα μέλη της 
Φιλοπτώχου Αδελφότητος για την πρόσκληση και 
εξέφρασε την χαρά του που ευρέθη στην όμορφη 
αυτή εκδήλωση, συνεχάρη τα μέλη του Συλλόγου 
για το έργο τους και ευχήθηκε καλή επιτυχία στο 
έργο τους.

Στο χώρο της αγάπης και της φιλανθρωπίας 
μπορεί κανείς να κάνει πολλά, διότι η αγάπη δεν έχει 
όρια. Στο έργο σας θέλω να με θεωρείται μέλος και 
συμπαραστάτη της Αδελφότητος σας. Αυτή λοιπόν 
την αγάπη σας εύχομαι μέσα από την ψυχή μου και 
ως Επίσκοπος και Μητροπολίτης σας, σας επαινώ 
και σας ευλογώ. Καλή και ευλογημένη χρονιά σε 
όλους!, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Μητροπολίτης.

Ακολούθως ο Μητροπολίτης μετέβη στην πόλη 
των Καμένων Βούρλων, προκειμένου και εκεί 

Στη Στυλίδα και στα Καμένα Βούρλα 
την Κυριακή το απόγευμα  
ο Μητροπολίτης Φθιώτιδας

να χαιρετίσει την εκδήλωση κοπής βασιλόπιτας 
του Παραρτήματος Καμένων Βούρλων της 
Αντικαρκινικής Εταιρείας, μετά από ευγενή 
πρόσκληση αγάπης της Προέδρου κ. Γιούλης 
Σουσώνη, η οποία έλαβε χώρα στο κατάστημα 
“Φλοίσβος” στην παραλία της πόλης.

Τον Μητροπολίτη καλωσόρισε και ευχαρίστησε 
για την μεγάλη χαρά που έδωσε στα μέλη του 
Συλλόγου η τιμητική παρουσία Του, η Πρόεδρος 
κ. Γιούλη Σουσώνη και του ευχήθηκε με αγάπη 
καλή και ευλογημένη η νέα χρονιά.

Ο Μητροπολίτης απηύθυνε χαιρετισμό 
αγάπης, ευχαριστώντας για την πρόσκληση και 
συγχαίροντας πατρικώς το έργο της Αντικαρκινικής 
Εταιρείας, διαβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά 
την Πρόεδρο και τα μέλη, ότι η Ιερά Μητρόπολη 
Φθιώτιδας, είναι αρωγός και συμπαραστάτης στο 
σημαντικό έργο της Αντικαρκινικής Εταιρείας.

Η πραγματική αγάπη, εμπνέει και ανοίγει 
τους ορίζοντες για πραγματική αλληλεγγύη 
και φιλανθρωπία. Το έργο της Αντικαρκινικής 
Εταιρείας, έχει πολύ μέλλον και το έργο σας, 
ωφελεί πρώτα απ’ όλα εσάς, την περιοχή μας 
αλλά και το ευρύ κοινωνικό σύνολο. Έχει και ένα 
παιδαγωγικό χαρακτήρα, διότι μας προτρέπει 
όλους σε πράξεις και έργα αγάπης. Η πίεση και 
το άγχος της καθημερινότητος μας πιέζει και δεν 
μας αφήνει πολλές φορές να δούμε την ουσία της 
ζωής, διότι η ζωή παίρνει πραγματικό νόημα και 
αξία όταν ο άνθρωπος αγαπά και ασχολείται με τον 
συνάνθρωπό μας δίδοντας του αγάπη.

Το έτος αυτό εύχομαι να είναι έτος υγείας, 
δημιουργίας, έμπνευσης και αγάπης, ανέφερε 
χαρακτηριστικά ο Μητροπολίτης.

ΦΘΙΩΤΙΔΑ
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Υπεγράφη η ανταλλαγή ακινήτων 
που θα διευρύνει το Ναυτικό- Ιστορικό 
Μουσείο

Μία πολύ σημαντική ημέρα για το 
Γαλαξίδι

Ένα χρόνιο αίτημα των κατοίκων 
του Γαλαξιδίου ικανοποιείται, καθώς 
το Ναυτικό και Ιστορικό Μουσείο της 
περιοχής αποκτά τις πλέον απαραίτητες 
συνθήκες ώστε να αναπτυχθεί ακόμα 
περισσότερο. Συγκεκριμένα τη Δευτέρα 
13 Ιανουαρίου 2020 υπεγράφη στο 
συμβολαιογραφείο της κ. Β. Ζέτου 
στην Ερατεινή, μεταξύ του Δήμου 
Δελφών και της κ. Τζ. Δέδε, παρουσία 
του Αντιδημάρχου Δ.Ε. Γαλαξιδίου 
κ. Ευθυμίου Γρίβα και του Προέδρου 
Κοινότητας Γαλαξιδίου κ. Σπυρίδωνα 
Μπαρλιακού, η συμβολή των οποίων 
ήταν καθοριστική για την επιτυχή 
ολοκλήρωση της διαδικασίας, η 
ανταλλαγή ακινήτων, με το Δήμο να 
αποκτά το μοναδικό γειτνιάζον ακίνητο 
του Μουσείου.

Η διαδικασία ξεκίνησε το 2011, όπου 
και διατυπώθηκε επίσημα η πρόθεση 
της κας Τζ. Δεδε να ανταλλάξει το 
ιδιόκτητο ακίνητό της προς όφελος της 
επέκτασης του Ναυτικού και Ιστορικού 
Μουσείου Γαλαξιδίου με άλλο ακίνητο 
ιδιοκτησίας του Δήμου Δελφών, εντός της 
Κοινότητας Γαλαξιδίου. Η πρόταση του 
Δήμου ήταν να διαθέσει προς ανταλλαγή 
το ακίνητο του Κληροδοτήματος Λουΐζας 
Νικολοπούλου, βασιζόμενος στη 
θεμελιώδη αντίληψη για επωφελέστερη 
αξιοποίηση του ακινήτου. Τούτο, στην 
εν λόγω περίπτωση, μεταφράζεται στην 
δυνατότητα εντυπωσιακής επέκτασης 
του υπάρχοντος κτιρίου του Ναυτικού 
και Ιστορικού Μουσείου Γαλαξιδίου με 
σημαντικούς κύριους και βοηθητικούς 
χώρους. Πιο συγκεκριμένα, το ακίνητο 
που ο Δήμος Δελφών ανταλλάσσει με 
εκείνο της κ. Δέδε είναι μία διώροφη 
οικία στην οδό Οδ. Ανδρούτσου 2 στο 
Γαλαξίδι, εμβαδού 52,24 τ.μ. ο όροφος 
και 34,00 τ.μ. βοηθητικά κτίσματα, 
κτισμένη σε οικόπεδο εκτάσεως 72,76 
τ.μ.

Σε συνέχεια των παραπάνω, με 

H επέκταση του Ναυτικού και Ιστορικού  
Μουσείου Γαλαξιδίου είναι πια γεγονός

την υπ’ αρ. 718/2013 απόφαση το 
Εφετείο Αθηνών καθόρισε τον τρόπο 
για την πληρέστερη και επωφελέστερη 
ικανοποίηση της θελήσεως της 
διαθέτιδος, την άρση του όρου του 
αναπαλλοτρίωτου της οικίας και την 
ανταλλαγή αυτής με το οίκημα επί της 
οδού Στ. Νιάρχου 3, το οποίο είναι 
συνεχόμενο του Ναυτικού και Ιστορικού 
Μουσείου Γαλαξιδίου και το οποίο θα 
χρησιμοποιηθεί για την επέκταση του 
ως άνω Μουσείου.

Η υπόθεση παρέμεινε χωρίς καμία 
ουσιαστική εξέλιξη τα τελευταία χρόνια. 
Η νυν Δημοτική Αρχή του Δήμου 
Δελφών, όμως, κρίνοντας άκρως 
απαραίτητη την ολοκλήρωσή της, 

ενήργησε άμεσα με την ανάληψη των 
καθηκόντων της, με αποτέλεσμα την 
υπογραφή της ανταλλαγής των ακινήτων 
μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών το 
πρωί της Δευτέρας. Απόρροια αυτής, 
μέσω των κατάλληλων παρεμβάσεων, 
θα είναι η επίτευξη της διεύρυνσης 
και του εμπλουτισμού των χώρων του 
Μουσείου, η καλύτερη λειτουργία του, 
αλλά και η ικανοποίηση της κοινής 
γνώμης του Γαλαξιδίου, των επισκεπτών 
και των φίλων του ιστορικού χώρου.

Ο Δήμαρχος Δελφών κ. Παναγιώτης 
Ταγκαλής, σε δήλωσή του για την εξέλιξη 
σημείωσε πως πρόκειται για μία πολύ 
σημαντική ημέρα για το Γαλαξίδι, καθώς 
ένας από τους πλέον σπουδαίους 

χώρους του αποκτά ακόμα μεγαλύτερη 
δυναμική. «Το αίτημα για την επέκταση 
του Μουσείου ικανοποιείται, μέσω της 
διαδικασίας της ανταλλαγής ακινήτων. Ο 
Δήμος Δελφών κάνει πράξη την επιθυμία 
της τοπικής κοινωνίας και ταυτόχρονα 
ενισχύει τις υποδομές που αποτελούν, 
από τη μία πλούτο του τόπου, και από 
την άλλη πόλο έλξης επισκεπτών», 
τόνισε ο κ. Ταγκαλής, καταλήγοντας: 
«Η επένδυση στην ιστορία και στον 
πολιτισμό μας αποτελεί ασφαλή δρόμο 
για ένα καλύτερο μέλλον. Η Δημοτική 
Αρχή αποδεικνύει πως έχει και την 
πολιτική βούληση αλλά και τον τρόπο 
να δίνει λύσεις σε χρονίζοντα ζητήματα».

Το ποσό των 986.676 ευρώ 
εισέπραξαν οι Δήμοι Δελφών 
(800.283,08 €) και Δωρίδας 

(186.393,66 €) από τα βεβαιωθέντα και 
εισπραχθέντα μισθώματα δικαιωμάτων 
μεταλλειοκτησίας. Τα δικαιώματα αυτά 
αφορούν τα έτη από 2013-2016, ενώ 
για τα 2017 και 2018, η απόδοση των 
χρηµάτων βρίσκεται σε διαδικασία 
υλοποίησης από τις αρµόδιες 
οικονοµικές υπηρεσίες του Υπουργείου 

Ένα εκατομ. ευρώ  
σε Δελφούς και Δωρίδα από το Κράτος

Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Την απάντηση αυτή έλαβε ο βουλευτής του νομού Φωκίδας, Ι. Μπούγας, σε 

ερώτηση που απηύθυνε προς τον αρμόδιο υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Να σημειωθεί ότι αυτά αποτελούν το 20% του συνολικού ποσού που εισπράττει 

το Δημόσιο από τους ενοικιαστές.
Πιο αναλυτικά τα ποσά που αποδόθηκαν ανά έτος είναι:
ΕΤΟΣ         ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ      ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ
2013                 156.020,25 €                   79.324,17 €
2014                 184.369,56 €                   24.627,88 €
2015                 226.294,65 €                   41.380,16 €
2016                 233.598,62 €                   41.061,45 €

ΦΩΚΙΔΑ
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 «Καλύτερες μετακινήσεις με σύγχρονο 
σιδηρόδρομο» είναι το μήνυμα που επιδίωξε 
να περάσει στους εργαζόμενους του ΟΣΕ 

ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού 
Κώστας Σπηλιόπουλος, τονίζοντας ότι στόχος είναι η 
απόσταση Αθήνα - Θεσσαλονίκη το 2022 να καλύπτεται 
σε τρεις ώρες με το τρένο.

Ο κ. Σπηλιόπουλος, κατά τη διάρκεια κοπής της 
βασιλόπιτας των εργαζομένων, ανακοίνωσε ότι σύντομα 
θα προχωρήσει σε ενεργειακή αναβάθμιση και ανακαίνιση 
του Μεγάρου στην Καρόλου, όπου είναι τα γραφεία του 
ΟΣΕ, προσθέτοντας, «ξεκινήσαμε αγώνα δρόμου για να 
οδηγήσουμε τον ΟΣΕ στη νέα εποχή, με υπερσύγχρονο 
σιδηροδρομικό δίκτυο».  

Αυτό σημαίνει ότι σύντομα ο βασικός κορμός ΠΑΘΕ 
θα διαθέτει σύγχρονο δίκτυο ευρωπαϊκών προδιαγραφών 
-φιλοδοξεί το 2021 η απόσταση Αθήνα - Θεσσαλονίκη να 
καλύπτεται σε 3,30 ώρες-, καθώς θα δοθεί έμφαση στις 
υποδομές και μεγάλη σημασία στη συντήρηση του δικτύου. 

Ικανό δυναμικό
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο πρόεδρος και διευθύνων 

σύμβουλος του ΟΣΕ στα πρόσφατα γεγονότα, όπως οι 
πλημμύρες στην Κινέτα και οι χιονοπτώσεις, όπου «τα 
στελέχη και όλοι οι εργαζόμενοι στις έκτακτες αυτές 
καταστάσεις έδειξαν ότι υπάρχει τεράστιο και ικανό 
δυναμικό στον Οργανισμό που μπορεί να πετύχει υψηλούς 
στόχους όταν υπάρχει συντονισμός και συνεργασία».

Ο κ. Σπηλιόπουλος ανέφερε ότι σύντομα θα προχωρήσει 
στον εκσυγχρονισμό του δυτικού προαστιακού με 
ανακαίνιση της παλαιάς γραμμής και ανακοίνωσε ότι από 
τον Φεβρουάριο ο προαστιακός της Πάτρας θα φτάνει έως 
την Κάτω Αχαΐα, ενώ στο πρώτο εξάμηνο του 2020 το τρένο 
από Αθήνα θα φτάνει από το Κιάτο στο Αίγιο.

Στο προσκήνιο του ενδιαφέροντος βρίσκεται και 
η σιδηροδρομική σύνδεση της Θεσσαλονίκης με 
Αλεξανδρούπολη - Ορμένιο.

Η συμπρωτεύουσα αναμένεται να πρωταγωνιστήσει, 
καθώς το πετρέλαιο φτάνει διά θαλάσσης στα διυλιστήρια 
και φορτώνεται απευθείας στο τρένο με προορισμό 
γειτονικές χώρες, συμπληρωματικά δε θα μπορούν να 
βοηθήσουν τα λιμάνια Καβάλας και Αλεξανδρούπολης. Η 
νέα παραλιακή χάραξη της μονής γραμμής Θεσσαλονίκη-
Αμφίπολη-Νέα Καρβάλη, μήκους 160 χλμ., με ταχύτητες 
ως 200 χλμ./ώρα, βάζει σε ράγες τον ανατολικό άξονα της 
Σιδηροδρομικής Εγνατίας.   

Επίσης, ένα πάγιο αίτημα του Κιλκίς, η σιδηροδρομική 
σύνδεση της Βιομηχανικής Περιοχής Σταυροχωρίου με το 
δίκτυο του ΟΣΕ, εισέρχεται σε πορεία υλοποίησης, με την 
ένταξη του έργου της σχετικής μελέτης, ύψους 800 χιλ. 

Προτεραιότητα για τον ΟΣΕ  
η σύνδεση των βιομηχανικών περιοχών 
Μελετάται κι αυτός της Θίσβης

ευρώ, στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. 
Προτεραιότητες
Γενικότερα, ο ΟΣΕ, στοχεύοντας αφενός στην επαύξηση 

των εσόδων του και αφετέρου στη ραγδαία αναρρίχηση 
των εμπορευματικών μεταφορών της χώρας, αναμένεται 
να δώσει προτεραιότητα στη σύνδεση του δικτύου με τις 
Βιομηχανικές Περιοχές (ΒΙΠΕ).

Η σύνδεση του δικτύου με τις βιομηχανικές περιοχές, 
στα πρότυπα των συμφωνιών με τη Motοr Oil για τα 
διυλιστήρια της Κορίνθου και με τα ΕΛΠΕ για την ανάταξη 
της παροπλισμένης γραμμής ΣΚΑ-Ελευσίνα, αποτελεί 
προτεραιότητα του ΟΣΕ. Μόνο οι προγραμματικές 
συμβάσεις για τη διασύνδεση διυλιστηρίων και 
βιομηχανικών μονάδων πέριξ της Κορίνθου με το δίκτυο, 
εκτιμάται ότι θα δημιουργήσουν μεταφορική ικανότητα 
300.000 τόνων ετησίως.

Ως το 2022 προβλέπονται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα 
του ΟΣΕ, μελέτες για βιομηχανικές συνδέσεις ύψους 4 εκατ. 
ευρώ, επικεντρώνοντας στις περιοχές Αλεξανδρούπολης, 
Θίσβης, Βοιωτίας, Κιλκίς, Διαλογής Θεσσαλονίκης, Οινόης, 
Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας, Έδεσσας. Ιδιαίτερη σημασία 
δίδεται στις περιοχές με πρωτογενή παραγωγή, όπως 
Έδεσσα, Κομοτηνή, Νάουσα, που αναζητούν διέξοδο στις 
αγορές του εξωτερικού. Παράλληλα, εξετάζονται περίπου 
70 βιομηχανικές περιοχές για να τεθούν προτεραιότητες, 
με στόχο μέρος των επενδύσεων να χρηματοδοτηθεί και 
από την ΕΤΒΑ-ΒΙΠΕ.

Τα ρεκόρ εμπορευματοκιβωτίων στο λιμάνι του Πειραιά, 
αλλά και η δρομολόγηση του μεγαλύτερου logistics park 
της χώρας στο Θριάσιο εκτιμάται ότι θα δημιουργήσουν 
μεγάλο φόρτο στην Αττική. Ένα εμβληματικό έργο για την 
αποφόρτιση του κεντρικού άξονα το οποίο προβλέπεται 
να μελετηθεί σε ορίζοντα τριετίας, είναι η σιδηροδρομική 
παράκαμψη Αττικής, από τον σταθμό Θριασίου ως τον 
σταθμό Σφίγγας στην περιοχή της Θήβας. Το μήκος της 
νέας γραμμής θα είναι 48 χλμ. και ο προϋπολογισμός της 
μελέτης 3,5 εκατ. ευρώ.   

Τέλος, εξετάζονται οι συνδέσεις του λιμανιού του 
Βόλου. Οι οριστικές μελέτες, συνολικού κόστους 1,6 
εκατ. ευρώ, έχουν ορίζοντα ολοκλήρωσης δύο ετών, 
ενώ ο προϋπολογισμός των έργων εκτιμάται στα 100 
εκατ. ευρώ. Πρόκειται για τη σύνδεση της βιομηχανικής 
περιοχής Αλμυρού με το σιδηροδρομικό δίκτυο Λάρισας - 
Βόλου, με νέα μονή γραμμή μήκους 35 χλμ., καθώς και τη 
σύνδεση των ΒΙΠΕ1 και 2 και του Πορθμείου Βόλου με τη 
γραμμή Λάρισας-Βόλου. Ήδη ετοιμάζεται η πρόταση για 
χρηματοδότηση μέσω Connecting Europe Facility (CEF), 
ΕΣΠΑ, εθνικών πόρων.

Μετά τη απόφαση του υπουργείου Υγείας για 
αξιολόγηση του έργου των διοικήσεων των δημόσιων 
νοσοκομείων, η οποία θα γίνεται κάθε τρεις μήνες, με 

βάση ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους (σύμφωνα με την 
Αριστοτέλους οι διοικητές που δεν θα πετύχουν τους στόχους 
θα απολύονται αυτοδικαίως και χωρίς αποζημίωση), ανάλογα 
κριτήρια και σύστημα αξιολόγησης αναμένεται να ισχύσει και 
για τη λειτουργία των νοσηλευτικών ιδρυμάτων και κέντρων 
υγείας.

Ειδικότερα, επιτροπή αξιολόγησης θα ελέγχει την «πρόοδο” 
των δημόσιων δομών σε τομείς όπως η έγκαιρη αντιμετώπιση 
των περιστατικών, η διασφάλιση της ασφάλειας των ασθενών, 
τα ποσοστά πληρότητας κλινών, οι χρόνοι νοσηλείας και η 
αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Τη 
γνώμη του για τη λειτουργία των νοσοκομείων θα καταθέτει 
και το προσωπικό που απασχολείται στις δομές, γιατροί και 
νοσηλευτές.

Στο νομοσχέδιο για τη δημόσια περίθαλψη που αναμένεται 
να τεθεί εντός των επόμενων ημερών σε δημόσια διαβούλευση 
θα υπάρχουν ρυθμίσεις προς αυτή την κατεύθυνση, σύμφωνα 
με τις πληροφορίες. Η αξιολόγηση των νοσοκομείων 
αναμένεται επίσης να γίνεται σε τακτική βάση, πιθανότατα 
κάθε δύο έτη.

Σημειώνεται πως οι διοικητές των νοσοκομείων  καλούνται 
να πετύχουν

οικονομικούς στόχους όπως τη μείωση της αξίας των 
ληξιπρόθεσμων οφειλών, τη μείωση του κόστους προμηθειών, 
την παρακολούθηση και μείωση δεικτών κόστους (φάρμακο, 
υγειονομικό υλικό, υλικά εργαστηρίων-αντιδραστήρια, 
ορθοπεδικό υλικό), αλλά και ποιοτικούς στόχους, όπου 
περιλαμβάνονται η μείωση των ενδονοσοκομειακών 
λοιμώξεων, της χρήσης αντιβιοτικών, των χρόνων αναμονής 
στα εξωτερικά ιατρεία και στα Τμήματα Επειγόντων 
Περιστατικών, τη μέτρηση και βελτίωση του βαθμού 
ικανοποίησης ασθενών και εργαζομένων, όπως και την 
αύξηση του βαθμού αξιοποίησης ηλεκτρονικού ιατρικού 
φακέλου ασθενή.

Πώς θα γίνεται  
η αξιολόγηση  
των νοσοκομείων
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Στην ίδρυση της Διεπαγγελματικής 
Οργάνωσης για τη Φέτα 
προχώρησαν εκπρόσωποι 

κτηνοτρόφων, μεταποιητών και 
βιομηχάνων σε σύσκεψη, διάρκειας 
7 ωρών που πραγματοποιήθηκε στο 
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, παρουσία της ηγεσίας του. 

«Είμαστε χαρούμενοι γιατί 
καταφέραμε να υλοποιήσουμε 
μια προσωπική δέσμευση του 
πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, 
την οποία είχε αναλάβει ήδη πριν 
της εκλογές» δήλωσε ο υπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
Μάκης Βορίδης, προσθέτοντας ότι 
«η Διεπαγγελματική Οργάνωση θα 
είναι αρκετά σημαντική γιατί θα μας 
εκπροσωπεί σε αρκετά διεθνή φόρα 
όπου γίνονται διαπραγματεύσεις για 
τη προστασία του ΠΟΠ προϊόντος σε 
εμπορικές συμφωνίες».

Σημείωσε ότι μέσα στις επόμενες 
ημέρες όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς 
θα συνυπογράφουν ένα σχέδιο 
καταστατικού και «θα προχωρήσουν 
στην κατάθεση ενός ενιαίου φακέλου 
που εν συνεχεία το υπουργείο θα 
εγκρίνει».

«Η φέτα είναι το νούμερο ένα 
κτηνοτροφικό μεταποιημένο εξαγώγιμο 
προϊόν της Ελλάδας» δήλωσε από την 
πλευρά του ο υφυπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας 
Σκρέκας, συμπληρώνοντας πως με 
τη συγκρότηση διεπαγγελματικής θα 
δοθεί τεράστια δυνατότητα στο προϊόν 
«να παρέχει τα έσοδα τα οποία πρέπει 
σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, 
ξεκινώντας από τον κτηνοτρόφο και να 
πάρει τη θέση που του αρμόζει στην 
υποστήριξη της εθνικής οικονομίας 
και μέσα από αυτό στο εισόδημα των 
παραγωγών». 

Για μια κεντρική προεκλογική 
δέσμευση της Νέας Δημοκρατίας 
και του πρωθυπουργού, Κυριάκου 

Συμφωνία για την ίδρυση  
Διεπαγγελματικής Οργάνωσης 
για τη Φέτα
Μητσοτάκη που αποκτά «σάρκα και 
οστά» μίλησε η υφυπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, Φωτεινή 
Αραμπατζή, η οποία επισήμανε πως 
με τη δημιουργία της Διεπαγγελματικής 
Οργάνωσης προασπίζεται το «εθνικό 
μας προϊόν».

Θετική η εξέλιξη της Διεπαγγελματικής 
πρόσθεσε ο πρόεδρος του 

Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών 
Γαλακτοκομικών Προϊόντων, Χρήστος 
Αποστολόπουλος, υπογραμμίζοντας 
ωστόσο «δεν πρέπει να μας εφησυχάσει 
γιατί το σημαντικότερο είναι πώς θα 
λειτουργήσει αυτό που ιδρύθηκε και 
όχι ότι ιδρύθηκε. Το ότι ιδρύθηκε ήταν ο 
μεγάλος σκόπελος, αλλά η δουλειά είναι 
από εδώ και πέρα».

Στόχος, ανέφερε, είναι να «δώσει 
αξία στο προϊόν με πολλούς τρόπους. 
Όχι μόνο προωθώντας το, αλλά 
διασφαλίζοντας την εμπιστοσύνη του 
καταναλωτή ότι αυτό το προϊόν που 
αγοράζει είναι άξιο των χρημάτων που 
δίνει και νόμιμο. Ότι τηρεί το πρότυπο 
που τηρεί η νομοθεσία. Πρέπει να 
είμαστε αυστηροί σε όποιον σκεφτεί να 
κάνει το αντίθετο».

«Μετά από πολύχρονες συζητήσεις 
και διαπραγματεύσεις όλοι μας έχουμε 
καταλάβει ότι πρέπει να είμαστε ενωμένοι 
για ένα προϊόν που φέρνει στο κράτος 
400 εκατ. ευρώ από εξαγωγές σε 57 
χώρες» είπε ο πρόεδρος του Συνδέσμου 
Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ) 
Παναγιώτης Πεβερέτος και σημείωσε 
ότι «εάν η Διεπαγγελματική δουλέψει 
σωστά, θα μπορεί να χτυπήσει τα 
προβλήματα από τις ελληνοποιήσεις».

«Μετά από μεγάλη πορεία και 
πράξαμε το αυτονόητο: αυτά που μας 
ενώνουν είναι πολύ πιο ισχυρά από αυτά 
που μας χωρίζουν» δήλωσε ο πρόεδρος 
του Αγροτικού Γαλακτοκομικού 
Συνεταιρισμού Καλαβρύτων και της 
Οικολογικής Διαχείρισης Προϊόντων, 
Παραπροϊόντων-υποπροϊόντων Φέτας 
ΠΟΠ (ΟΔΙΠΑΦ), Παύλος Σατολιάς και 
πρόσθεσε: «Ευελπιστούμε σε μια καλή 
συνεργασία με το υπουργείο και θα 
την έχουμε. Από εδώ και πέρα θέλει 
δουλειά για να πάρει η φέτα και όλοι 
όσοι εμπλέκονται στην παραγωγή της, 
αυτό που της αξίζει στην ελληνική και 
διεθνή αγορά».

Τέλος, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας 
Κτηνοτροφικών Συλλόγων Θεσσαλίας, 
Νίκος Παλάσκας μίλησε για 
δικαίωση προσπαθειών χρόνων, 
υπογραμμίζοντας ότι «οι κτηνοτρόφοι 
από σήμερα πρέπει να αισθάνονται 
ότι στήθηκε ένα εργαλείο φύλαξης του 
εθνικού προϊόντος. Ήταν το μοναδικό 
όπλο το οποίο θα μπορούσε να 
προστατεύσει την ΠΟΠ Φέτα».

Η αξία των πωλήσεων της 
Παπουτσάνης κατά το έτος 2019 ανήλθε 
σε 30,6 εκατ. ευρώ, έναντι 24,2 ευρώ το 
2018

Η Παπουτσάνης κατέγραψε σημαντική 
ανάπτυξη του κύκλου εργασιών της κατά 
26% το 2019, σε σχέση με το 2018.

Η ανάπτυξη του κύκλου εργασιών 
της Παπουτσάνης οφείλεται σε νέες 
συνεργασίες και διεύρυνση υφισταμένων 
στον τομέα παραγωγής προϊόντων για 
τρίτους και σε συνεργασίες στον κλάδο 
των ξενοδοχειακών προϊόντων στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό.  Θετική επίδραση 
στην αύξηση του κύκλου εργασιών της 
εταιρίας είχε και η περαιτέρω ανάπτυξη 
των πωλήσεων σαπωνόμαζας σε αγορές 
του εξωτερικού.

Οι εξαγωγές της εταιρίας Παπουτσάνης 
ανήλθαν σε 15 εκατ. ευρώ το 2019, που 
αντιπροσωπεύει ποσοστό 49% του 
συνολικού κύκλου εργασιών. Το 18% του 
συνολικού κύκλου εργασιών προέρχεται 
από πωλήσεις επωνύμων προϊόντων 
της Παπουτσάνης στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό, το 30% από πωλήσεις προς 
τη ξενοδοχειακή αγορά, το 38% από 
παραγωγές προϊόντων για τρίτους και 
το 14% από βιομηχανικές πωλήσεις 
σαπωνομαζών.

Παπουτσάνης:  
Αύξηση του κύκλου εργασιών 26% το 2019

Αξίζει να σημειωθεί πως η Παπουτσάνης, 
την πρόσφατη δεκαετία και μεσούσης της 
οικονομικής κρίσης, υπερδιπλασίασε τις 
πωλήσεις, σημειώνοντας την τελευταία 
τετραετία διψήφια ποσοστά ανάπτυξης 
που ξεπερνούσαν το 15% ετησίως. 
Συγκεκριμένα, η αξία των πωλήσεων 
της εταιρείας το 2010 άγγιζε τα 12,9 εκατ. 
Ευρώ ενώ το 2019 ανήλθε σε 30,6 εκατ. 
Ευρώ.

Ο Μενέλαος Τασόπουλος, Διευθύνων 
Σύμβουλος της Παπουτσάνης 
ΑΒΕΕ, σχολίασε: «Είμαστε ιδιαίτερα 
ικανοποιημένοι από την πορεία του 2019. 
Το συνεχώς εξελισσόμενο προϊοντικό 
χαρτοφυλάκιο μας, οι εμπορικές 
πρωτοβουλίες και οι σημαντικές 
συνεργασίες που αναπτύσσουμε σε 
διαφορετικούς τομείς, συνεισέφεραν 
στη σημαντική ανάπτυξη του κύκλου 
εργασιών, θέτοντας τις βάσεις για τη νέα 
χρονιά. Με σταθερή και επιτυχημένη την 
εξωστρεφή στρατηγική των τελευταίων 
ετών, εστιάζουμε στην ανάπτυξη όλων 
των προϊοντικών κατηγοριών της 
Παπουτσάνης. Παράλληλα, επιδιώκουμε 
τη διατήρηση της δυναμικής της εταιρίας, 
με στόχο την συνεχή επέκταση του 
κύκλου εργασιών με διψήφιους ρυθμούς 
ανάπτυξης σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο».
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Εκτός δικαστηρίων αναμένεται 
να βγάλει το νέο πλαίσιο 
αφερεγγυότητας μεγάλο μέρος των 

υποθέσεων που αφορούν τη ρύθμιση του 
ιδιωτικού χρέους  και οι οποίες σήμερα 
οδεύουν προς επίλυση στα δικαστήρια. Το 
θέμα της αποφόρτισης των δικαστηρίων 
και η επιτάχυνση της έκδοσης δικαστικών 
αποφάσεων κρίνεται ζωτικό για τη μείωση 
των κόκκινων δανείων, αλλά και για 
ολόκληρη τη λειτουργία της Οικονομίας, 
αποτελώντας βασικό ζητούμενο τόσο των 
Θεσμών, όσο και των επενδυτών.

Από πλευράς τραπεζών εκτιμάται 
ότι για να είναι αποτελεσματικό το νέο 
πλαίσιο, θα πρέπει να αφήσει στα 
δικαστήρια μόνο το 10% των υποθέσεων 
που αφορούν δανειακές συμβάσεις που 
δεν εξυπηρετούνται και η συντριπτική 
πλειοψηφία αυτών να επιλύεται 
εξωδικαστικά. «Το νέο νομικό πλαίσιο 
πρέπει να δίνει κίνητρα για την άμεση 
λύση των διαφορών ιδιωτικού χρέους 
και να διασφαλίζει ότι θα τηρούνται οι 
υποχρεώσεις που απορρέουν από μια 
δανειακή σύμβαση. Είναι καρκίνος για 
το σύστημα να χρονίζουν οι υποθέσεις. 
Χρειάζεται ένα απλό, καθαρό πλαίσιο 
αφερεγγυότητας, χωρίς τρύπες και 
κερκόπορτες που θα επιτρέπουν στους 
δικηγόρους να κάνουν πανηγύρι», είπε 
χθες, σε συνάντησή του με εκπροσώπους 
του Τύπου, ο πρόεδρος της Ελληνικής 
Ένωσης Τραπεζών και πρόεδρος της Τρ. 
Πειραιώς, Γιώργος Χαντζηνικολάου. 

Κινούμενη στο ίδιο μήκος κύματος, 
η νομικός και γενική γραμματέας της 

Εκτός δικαστηρίων ο κύριος όγκος ρυθμίσεων οφειλών  
με το νέο πτωχευτικό, σε ισχύ η διαμεσολάβηση

Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, Χαρούλα 
Απαλαγάκη, είπε ότι το γενικότερο 
νομοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα είναι 
σύγχρονο και πλήρες, αλλά το ζητούμενο 
είναι η αποτελεσματική εφαρμογή του στην 
πράξη. «Εδώ υπάρχει ομολογουμένως 
πρόβλημα, κυρίως στον προσδιορισμό 
δικασίμων στα μεγάλα Πρωτοδικεία της 
χώρας. Για παράδειγμα, οι χρόνοι που 
προέβλεπε ο νόμος Κατσέλη για την 
έκδοση απόφασης (6 – 12 μήνες) ήταν 
εύλογοι. Αυτό όμως δεν ανταποκρίθηκε 
στην πράξη. Από το 2010 και την 
εφαρμογή του νόμου Κατσέλη, οι μισές 
υποθέσεις δεν έχουν ακόμη εκδικαστεί 
και σήμερα παραμένουν εκκρεμείς 58.000 
υποθέσεις», ανέφερε, προσθέτοντας ότι 
από τις υποθέσεις που εκδικάζονται, το 
60% απορρίπτεται από τα δικαστήρια. 

«Η ΕΕΤ δεν μπορεί να έχει λόγο 
στις υλικοτεχνικές υποδομές απονομής 
δικαιοσύνης. Είναι κοινή ευθύνη όλων 
των νομικών, αλλά και των διαδίκων να 
επιταχύνουμε σημαντικά τους ρυθμούς 
εκδίκασης των υποθέσεων. Θα πρέπει να 
αξιοποιήσουμε όλα τα μέσα εναλλακτικής 
(εκτός δικαστηρίων) επίλυσης του 
ιδιωτικού δικαίου διαφορών. Και γι΄αυτό, 
το κυρίαρχο στοιχείο θα πρέπει να 
είναι η ενίσχυση των εξωδικαστικών 
μηχανισμών», τόνισε η κυρία Απαλαγάκη. 

Υποχρεωτική γίνεται η διαμεσολάβηση
«Προάγγελος» των εξελίξεων που 

έρχονται για την επίλυση των διαφορών 
ιδιωτικού χρέους (εν προκειμένω, για τα 
μη εξυπηρετούμενα δάνεια) είναι ο θεσμός 
της διαμεσολάβησης που ψηφίστηκε με 

τον νόμο 4640/2019 (1/12/2019) και θα 
ισχύει από σήμερα για τις οικογενειακές 
υποθέσεις (π.χ. επιμέλεια τέκνων, 
περιουσιακές διαφορές του ζευγαριού για 
αποκτήματα κατά τον γάμο κ.λπ.). 

Από τις 15 Μαρτίου, η διαμεσολάβηση 
θα αφορά υποχρεωτικά και όλες τις 
εμπορικές διαφορές άνω των 30.000 
ευρώ. Όπως εξηγεί ειδικότερα στο 
Capital.gr, η κυρία Τέτα Αγαλίδου, 
δικηγόρος διαμεσολαβήτρια και νομική 
σύμβουλος του Ελληνικού Κέντρου 
Χρηματοοικονομικής Διαμεσολάβησης, 
αυτό που θα είναι υποχρεωτικό για τους 
έχοντες τις διαφορές που υπάγονται 
σε διαμεσολάβηση, θα είναι, πριν 
απευθυνθούν στο δικαστήριο, να 
απευθυνθούν σε έναν διαμεσολαβητή 
ώστε να ενημερωθούν για τις δυνατότητες 
και το περιεχόμενο της διαμεσολάβησης. 
Ο διαμεσολαβητής θα τους ενημερώσει, 
ενδεικτικά, για την υποχρέωση εχεμύθειας 
όσων θα συζητηθούν μεταξύ των δύο 
πλευρών, για την μη τήρηση πρακτικών, 
για το ότι το κάθε μέρος δεν μπορεί 
να επικαλεστεί σε άλλες διαδικασίες 
(π.χ. δικαστήριο) τις προτάσεις που 
συζητήθηκαν στη διαμεσολάβηση 
κ.λπ.), αλλά και για το πόσες είναι οι 
δυνατότητες επίλυσης της διαφοράς με 
διαμεσολάβηση, αφού κάποιες υποθέσεις 
μπορούν να επιλυθούν μόνο δικαστικά. «Ο 
διαμεσολαβητής δεν είναι ούτε δικαστής, 
ούτε διαιτητής. Είναι εκπαιδευμένος στις 
διαπραγματεύσεις διαφορών. Μέσω της 
διαμεσολάβησης, οι έχοντες διαφορές 
μπορούν να τις επιλύσουν με αμοιβαίες 

υποχωρήσεις και με το βλέμμα το μέλλον», 
επισημαίνει η κυρία Αγαλίδου, τονίζοντας 
ότι η διαμεσολάβηση θα μπορεί να 
αξιοποιηθεί και στις υποθέσεις του νόμου 
Κατσέλη προκειμένου να αποφευχθούν οι 
πλειστηριασμοί.

Όπως επισημαίνει η νομική 
σύμβουλος του Ελληνικού Κέντρου 
Χρηματοοικονομικής Διαμεσολάβησης, 
ο νόμος 4640/2019 προβλέπει ότι για 
να συζητηθεί η υπόθεση στο δικαστήριο, 
ο δικηγόρος θα πρέπει να προσκομίσει 
βεβαίωση υπογεγραμμένη από τον 
πελάτη του ότι τον ενημέρωσε (τον 
πελάτη) για τις δυνατότητες εξωδικαστικής 
διαμεσολάβησης. Όπως σημειώνει η 
κυρία Αγαλίδου, η ενημέρωση αυτή 
προβλέπεται, ως δεοντολογικό καθήκον, 
και από τον Κώδικα Δικηγόρων.

Σημειώνεται ότι το κόστος της 
διαμεσολάβησης είναι 50 ευρώ (το 
μοιράζονται οι δύο πλευρές που 
προσφεύγουν στον διαμεσολαβητή) για 
την πρώτη συνάντηση ενημέρωσης. Σε 
περίπτωση που ακολουθηθεί η διαδικασία 
της διαμεσολάβησης για την επίλυση της 
διαφοράς, το κόστος συμφωνείται με τον 
διαμεσολαβητή, με τον νόμο να προβλέπει 
κατώτατη ωριαία αμοιβή 80 ευρώ. «Εάν 
η διαπραγμάτευση φτάσει σε συμφωνία, 
σε 1 – 2 μήνες η υπόθεση θα έχει λυθεί. 
Με προσφυγή στο δικαστήριο, το κόστος 
σε χρόνο και πόρους, είναι μεγάλο και 
ούτε καν μπορεί να υπολογιστεί εκ των 
προτέρων ώστε ο πολίτης να ξέρει τι τον 
περιμένει», λέει η κυρία Αγαλίδου.
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Στην αγκαλιά της φύσης, που 
λέγεται Ευρυτανία, μπορεί κανείς 
να φτάσει απ’ όλα τα σημεία του 

ορίζοντα, κινούμενος σε “φιδίσιους” αλλά 
πανοραμικούς δρόμους, με τη μουσική 
των δασών, βουητό του ανέμου και μέσα 
από αρχοντικά, αλλά αφτιασίδωτα χωριά. 
Κοσμήματα ενός μαγικού τόπου, που 
τα καμαρώνεις και τα χαίρεσαι, μαζί με 
πυκνά ελατοδάση, τρεχούμενα νερά και 
πανύψηλα πλατάνια, Στον “αυθεντικό” 
αυτό χώρο, ζεις και αναπνέεις την ψυχή 
του βουνού, τη βαθιά ελληνικότητα 
που αναδίδει η ξύλινη λότζα, το τζάκι 
που καπνίζει, το φρεσκοφουρνισμένο 
ζυμωτό ψωμί, ενώ απολαμβάνεις τον 
παραδοσιακό μπακλαβά! Συνθέτοντας 
τώρα τις αξέχαστες αποδράσεις των 
επισκεπτών στέκεσαι στο πανέμορφο 
Κρίκελλο, με τη φύση εκεί στην πλήρη δόξα 
της, στη Δομνίστα αλλά και την Άμπλιανη, 
τον χαμένο παράδεισο της Ευρυτανίας. 
Σε μια άλλη ακολούθως διαδρομή, 
ξεχωρίζουν ο ποταμός Καρπενησιώτης, 
με την απλότητά του, που ξεκουράζει 
και τη βουή του, που ξεπλένει σκέψεις 

Ευρυτανία:  
Αφτιασίδωτη Αρχόντισσα 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΗΤΡΟΥ

και ανησυχίες. Ακόμη οι Κορυσχάδες με 
την παραδοσιακή αρχιτεκτονική και το 
Μουσείο Εθνικής Αντίστασης, ο Γαύρος, 
τα “πατήματα της Παναγιάς”, η Μονή 
Προυσού, αλλά κι ο Συγκρέλλος μαζί με τα 
τουριστικά, Μικρό και Μεγάλο Χωριό, στα 
περίχωρα του Καρπενησίου. Εδώ όπου 
ο Αλέξανδρος Καρβέλης μεγαλουργεί με 
όποιας μορφής επιχείρηση καταπιάνεται 
κι ο Γιάννης Βονόρτας τον ακολουθεί, 
στο πακέτο γνήσια Ευρυτανικά προϊόντα. 
Σημεία αναφοράς των εραστών της 
αλπικής Ευρυτανίας, τα: Πλαστήρι, 
Γλυκοπλαστείο, Camelot, Heaven, Εν 
Αμπάραις, Status Club, Πέρασμα, Άνεσις, 
Ελβετία, Saloon Park, River, Retro Cafe, 
Αλ. Καρβέλης, Ρακόμελο, Γ. Βονόρτας, 
Prestige Cafe, 11oz, Senso Cafe, 
Σκάλα Cafe, Σπίτι του Ψαρά, Κονάκι και 
Λαδόκολλα. Στον υπέροχο αυτό τόπο 
χιλιάδες φυσικά οι επισκέπτες και δεκάδες 
οι επώνυμες προσωπικότητες, κυρίως 
από τον αθλητικό χώρο…
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Δυστυχώς, πολλοί από εμάς 
περνάμε τον περισσότερο χρόνο 
μας αναλώνοντας τη σκέψη μας 

στο αύριο, στο τι μπορεί να έρχεται, τι 
μπορεί να μας περιμένει

Μερικά λόγια για τα όνειρα, τις 
επιθυμίες, την αναβλητικότητα και την 
τέχνη του να ζεις, όχι απλά να υπάρχεις. 

Ο Kahlil Gibran είχε πολύ εύστοχα πει 
σχεδόν πριν από 100 χρόνια πως «για 
το σήμερα, το χθες δεν είναι παρά μια 
ανάμνηση και το αύριο απλά ένα όνειρο». 
Άρα το μόνο πράγμα που έχουμε 
πραγματικά να το κάνουμε ότι θέλουμε, 
είναι το σήμερα, το εδώ και τώρα.

Δυστυχώς, πολλοί από εμάς περνάμε 
τον περισσότερο χρόνο μας αναλώνοντας 

Γεμίσαμε το μέσα μας με όνειρα  
και ξεχάσαμε να ζούμε

τη σκέψη μας στο αύριο, στο τι μπορεί 
να έρχεται, τι μπορεί να μας περιμένει. 
Το κακό με αυτό είναι πως περιμένοντας 
αυτό που μπορεί να έρχεται, ξεχνάμε 
να ζούμε αυτό που συμβαίνει εδώ και 
τώρα (που στην πραγματικότητα είναι 
το μόνο που έχουμε). Και μοιάζει να 
πιστεύουμε πως δεν έχουμε αρκετό 
χρόνο να κάνουμε αυτά που θέλουμε 
σήμερα, ξεγελώντας τον εαυτό μας να 
πιστέψει πως τα πράγματα αύριο θα 
είναι διαφορετικά. Τίποτα όμως δε θα 
είναι διαφορετικό αύριο, αν δεν κάνουμε 
κάτι να το αλλάξουμε σήμερα. Και το να 
αναβάλουμε τη ζωή μας από μέρα σε 
μέρα, δε μας φτάνει πιο κοντά σε τίποτα. 
Οφείλουμε στον εαυτό μας να αρχίσουμε 

να ζούμε τη ζωή που θέλουμε εδώ και 
τώρα. Μόνο έτσι το πέρασμα μας από 
αυτόν τον κόσμο θα έχει νόημα. Γιατί 
το νόημα είναι στο να ζούμε, όχι στο να 
υπάρχουμε. Στον περιορισμένο αριθμό 
ημερών που έχουμε, πόσες μπορούμε 
να θυσιάσουμε, περιμένοντας κάτι να 
μας δοθεί, χωρίς να το διεκδικήσουμε

Νομίζω πως μια από τις πιο γνωστές 
φράσεις του Κοέλιο από τον Αλχημιστή, 
«όταν θέλεις κάτι πολύ, όλο το σύμπαν 
συνωμοτεί για να το κατακτήσεις», 
παρερμηνεύτηκε τόσο πολύ, που πολλοί 
τείνουν να πιστεύουν πως η πραγματική 
επιθυμία για κάτι είναι αρκετή. Δυστυχώς, 
δεν είναι. Γιατί τίποτα δε μας χαρίζεται. 
Και δεν πειράζει. Άλλωστε, η ικανοποίηση 

που μας προσφέρει μια προσωπική μας 
κατάκτηση (κάτι που πετύχαμε με τον 
κόπο μας και όχι απλά μας χαρίστηκε) 
έχει πολύ μεγαλύτερη ένταση και διάρκεια 
από αυτήν που παίρνουμε από κάτι που 
απλά μας δόθηκε. Νομίζω λοιπόν ότι 
στην πραγματική ζωή είναι λιγάκι πιο 
εύστοχο το αρχαίο ελληνικό ρητό «συν 
Αθηνά και χείρα κίνει».

Στα δικά μου μάτια έχουμε δύο 
επιλογές: μπορούμε είτε να αναλάβουμε 
δράση, είτε να χαθούμε μέσα σε 
δικαιολογίες. Το κακό με τις δικαιολογίες 
όμως είναι πως δεν είναι παρά ένας 
«εύκολος» τρόπος να αναβάλουμε το 
να ξεκινήσουμε να κάνουμε αυτά που 
επιθυμούμε πραγματικά. Γινόμαστε οι 
δικαιολογίες μας. Γιατί είναι πολύ εύκολο 
πάντα να φταίει κάτι που μας σταματάει: 
η έλλειψη χρόνου, μέσων, ικανοτήτων, 
κτλ. Τι μένει όμως τελικά για μας;

Η ζωή μας είναι δική μας. Και για να έρθει 
η αλλαγή χρειάζεται μια στιγμή. Η στιγμή 
που θα σταματήσουμε να φοβόμαστε και 
θα αρχίσουμε να διεκδικούμε. Γιατί οι 
περισσότεροι άνθρωποι αποτυγχάνουν 
να επιτύχουν αυτό που επιθυμούν 
επειδή απλά δεν αναλαμβάνουν δράση. 
Η αναβλητικότητα είναι μια άκρως 
παθητική συμπεριφορά – αναλώνουμε 
το χρόνο μας παρατηρώντας τα όνειρα 
μας, αντί ενεργητικά να τα κυνηγήσουμε. 
Και δυστυχώς, όσο περισσότερο 
σκεφτόμαστε και αναλύουμε κάτι, τόσο 
περισσότερο απομακρυνόμαστε στην 
πραγματικότητα από αυτό. Γιατί όσο 
περισσότερο σκεφτόμαστε κάτι, τόσο 
περισσότερο αμφισβητούμε τον εαυτό μας 
και τις ικανότητες μας να το πετύχουμε. 
Γιατί για να καταφέρουμε κάτι, πρέπει 
πρώτα ενεργά να πειραματιστούμε, 
ακόμη κι αν αυτό σημαίνει ότι στην αρχή 
θα αποτύχουμε. Ας προσπαθήσουμε 
λοιπόν να θυμόμαστε κάτι: κανένα μωρό 
δε θα κατάφερνε ποτέ να περπατήσει αν 
καθόταν πρώτα να αναλύσει ενδελεχώς 
αυτό που πάει να κάνει. Για να φτάσουμε 
οπουδήποτε, πρέπει να είμαστε έτοιμοι 
να κάνουμε ένα βήμα

Και για τον καθένα από εμάς, για να 
καταφέρει να κάνει αυτό το πρώτο βήμα, 
πρέπει πρώτα να συνειδητοποιήσει και 
να αποδεχτεί πως η ζωή μας, σε μεγάλο 
βαθμό, είναι έξω από τον έλεγχο μας. 
Κι όσο οξύμωρο κι αν ακούγεται, αυτή 
η συνειδητοποίηση είναι που θα μας 
ελευθερώσει. Μπορεί να είναι αδύνατον 
να ελέγξουμε όλους τους εξωτερικούς 
παράγοντες. Και σίγουρα είναι αδύνατον 
να ελέγξουμε άλλους ανθρώπους. Αυτό 
όμως που μπορούμε να ελέγξουμε είναι 
οι επιλογές μας. Αυτό που μπορούμε να 
ελέγξουμε είναι οι αποφάσεις μας και ο 
τρόπος που θα αντιδράσουμε στη ζωή 
που τρέχει δίπλα μας. Γιατί είναι οι δικές 
μας αποφάσεις, δράσεις και αντιδράσεις 
που θα μας φέρουν πιο κοντά ή θα μας 
απομακρύνουν από ότι επιθυμούμε 
περισσότερο στη ζωή μας. Και το να 
περιμένουμε το αύριο, δε μας πάει πολύ 
μακριά.

Το τι κρατάει πίσω τον καθένα μας, 
μπορεί να είναι τελείως διαφορετικό. 
Μπορεί να είναι ο φόβος, το βόλεμα, 
η συνήθεια. Το κοινό όμως για όλους 
είναι ότι για να πάμε μπροστά, πρέπει 
να αποφασίσουμε να αφήσουμε αυτό το 
«κάτι» πίσω.

Μόνο εσύ ξέρεις ποιο είναι αυτό που 
πραγματικά επιθυμείς, και εσύ είσαι ο 
πιο κατάλληλος για να διεκδικήσεις, να 
χτίσεις και να απολαύσεις τη ζωή που 
ονειρεύεσαι. Και δεν έχεις λόγο να 
περιμένεις το αύριο, όταν έχεις ακόμη το 
σήμερα. Ξεκίνα τώρα.

Η ζωή δε χρωστάει σε κανέναν. Έχει 
όμως να δώσει πολλά και απλόχερα σε 
όσους δε φοβούνται να διεκδικήσουν. 



27ΣΤΕΡΕΑ ΝΕΑΣάββατο 18 Ιανουαρίου 2020

υγεία

Ο σύγχρονος εξοπλισμός και οι 
νέες μέθοδοι χειρουργικής που 
αφορούν τη μύτη δίνουν τέλος στη 

δυσκολία αναπνοής, σε άπνοιες, ροχαλητό, 
πρωινούς πονοκεφάλους και αδιαθεσία!

Η μύτη αποτελεί ένα κυρίαρχο 
χαρακτηριστικό του προσώπου και 
συμβάλλει καταλυτικά στην αρμονία του, 
γι’ αυτό και η όποια δυσμορφία της έχει 
άμεσα ορατές αισθητικές συνέπειες. 
Ωστόσο, οι λειτουργικές ιδιότητές της είναι 
ακόμα πιο σημαντικές, με την ελεύθερη 
ρινική αναπνοή να είναι κριτήριο ευεξίας 
και ποιότητας ζωής.

Όπως επισημαίνει στο Health More 
ο Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος, 
Δρ Ιωάννης Γκουντάκος, πλέον στις 
σύγχρονες χειρουργικές μεθόδους που 
αφορούν τη μύτη η αισθητική της βαδίζει 
χέρι χέρι με τη σωστή λειτουργία της και 
αυτό πρέπει να επιδιώκει τόσο ο γιατρός 
όσο και ο ασθενής. Άλλωστε μια όμορφη 
μύτη δεν σημαίνει τίποτα, αν δεν έχουν 
λυθεί λειτουργικά προβλήματα, όπως η 
δυσκολία στη ρινική αναπνοή.

Στις πλέον σύγχρονες χειρουργικές 
μεθόδους γύρω από τα αισθητικά 
και λειτουργικά ζητήματα της μύτης 
συγκαταλέγονται:

Ρινοπλαστική με χρήση πιεζοτόμου 
(Diamond Rhinoplasty

Πρόκειται για την πλέον ασφαλή και 
ατραυματική χειρουργική επέμβαση, με 
πολλά οφέλη για τον ασθενή:

Γίνεται «γλυπτική» της μύτης και 
αποφεύγονται σε πολλές περιπτώσεις 
οστεοτομίες.

Προστατεύονται οι μαλακοί ιστοί της 
μύτης.

Επιτυγχάνεται ελάχιστος μετεγχειρητικός 
πόνος.

Επιτυγχάνεται καλύτερη και γρηγορότερη 
αποθεραπεία.

Επιτυγχάνεται μόνιμο και εξαιρετικό 
αισθητικό αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με τον Δρα Ι. Γκουντάκο, η 
σύγχρονη τάση της ρινοπλαστικής απαιτεί 
λιγότερο «μειωτικές» και περισσότερο 
ενδορινικές τεχνικές συρραφής και χρήση 
μοσχευμάτων, που επιτρέπουν την αλλαγή 
του περιγράμματος της μύτης, με ενίσχυση 
του σκελετού της και χωρίς αισθητικές και 
λειτουργικές ατέλειες μετά το χειρουργείο.

Ενδοσκοπική Χειρουργική Μύτης 
Παραρινίω

Αποτελεί τη σύγχρονη, ανώδυνη και 
αναίμακτη μέθοδος αντιμετώπισης των 
μορφών της ρινοκολπίτιδας (ιγμορίτιδας) 
με ή χωρίς ρινικούς πολύποδες που 
δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με 
φαρμακευτικά σκευάσματα

Κατά την εν λόγω επέμβαση, ο 
χειρουργός, με τη βοήθεια ενδοσκοπίων 
και ειδικής κάμερας, διανοίγει τα στόμια 
των παραρινίων κόλπων προς τη μύτη, 
αφαιρώντας τον παθολογικό βλεννογόνο, 
αποφεύγοντας εξωτερικές τομές και 
μειώνοντας την επιβάρυνση του ασθενούς. 
Κατά αυτόν τον τρόπο μειώνεται η βαρύτητα 
του χειρουργείου και η νοσηρότητα του 
ασθενούς.

Ο ασθενής επιστρέφει στο σπίτι του 
λίγες ώρες μετά το χειρουργείο, ενώ δεν 
απαιτείται πωματισμός της μύτης. Ο χρόνος 
απουσίας από την εργασία υπολογίζεται σε 
λιγότερο απο μία εβδομάδα.

Εκτός βέβαια από τη χρόνια 
ρινοκολπίτιδα, η ενδοσκοπική χειρουργική 
εκτείνεται στην αντιμετώπιση ενός ευρέος 
φάσματος παθήσεων, όπως παθήσεις 
του δακρυϊκού συστήματος, καλοήθεις και 
κακοήθεις όγκοι της μύτης, των παραρινίων 
κόλπων και της βάσης του κρανίου.

Αποκατάσταση ρινικού διαφράγματος

Η σκολίωση του ρινικού διαφράγματος 
αποτελεί το συχνότερο αίτιο ρινικής 
δυσχέρειας. Ωστόσο, ο κλασικός τρόπος 
χειρουργικής αντιμετώπισης του με τη 
χρήση μετεγχειρητικού πωματισμού με 
γάζες της μύτης, αποτελούσε ανασταλτικό 
παράγοντα για πολλούς ασθενείς.

Η σύγχρονη χειρουργική του ρινικού 
διαφράγματος απαιτεί τη διόρθωση των 
σκολιωτικών χόνδρων και οστών με μερική 
αφαίρεση τους και την επανατοποθέτηση 
τους με την βοήθεια ειδικών ραφών. Η 
χειρουργική του ρινικού διαφράγματος 
μπορεί να συνδυαστεί με την επέμβαση 
της ρινοπλαστικής, προκειμένου στον ίδιο 
χρόνο να διορθωθούν οι όποιες αισθητικές 
ατέλειες.

Με τις νέες μεθόδους χειρουργικής και 
τον σύγχρονο εξοπλισμό, οι επεμβάσεις 
τόσο στο ρινικό διάφραγμα όσο και στις 
ρινικές κόγχες έχουν απλοποιηθεί και είναι 

Η αισθητική σε αρμονία  
με τη σωστή λειτουργία της μύτης

ανώδυνες. Επιτυγχάνεται η αποκατάσταση 
του ρινικού διαφράγματος, άρα και η 
φυσιολογική ροή αέρα στη μύτη ανώδυνα, 
χωρίς πωματισμό της μύτης, με ολιγόωρη 
παραμονή στην κλινική και ταχεία επάνοδο 
του ασθενούς στις δραστηριότητές του.

Είναι ενδεικτικό ότι οι περισσότεροι 
ασθενείς επιστρέφουν στο σπίτι τους λίγες 
ώρες μετά το χειρουργείο. Η αποκατάσταση 
υπολογίζεται σε μία εβδομάδα και 
συνιστάται αποφυγή σωματικής εργασίας 
ή άσκησης για 2-3 εβδομάδες. Το τελικό 
αποτέλεσμα είναι πλήρως αντιληπτό 
από τον ασθενή 10-15 ημέρες μετά το 
χειρουργείο. 

«Η τεχνολογία βρίσκεται πια στη 
διάθεση της χειρουργικής και μας βοηθά 
να ελαχιστοποιούμε την ταλαιπωρία του 
ασθενούς και να πετυχαίνουμε το καλύτερο 
δυνατό αποτέλεσμα» τονίζει ο Δρ Ι. 
Γκουντάκος.

Η σύγχρονη τάση της 
ρινοπλαστικής απαιτεί 
λιγότερο «μειωτικές» 
και περισσότερο 
ενδορινικές τεχνικές 
συρραφής και χρήση 
μοσχευμάτων, που 
επιτρέπουν την αλλαγή 
του περιγράμματος της 
μύτης

“
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ΟΙΚΙΕΣΟΙΚΙΕΣ
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

Ένωση – Υψηλάντης 

Το ντέρμπι της αγωνιστικής. Ενδιαφέρον παιχνίδι με 
τις πιο φορμαρισμένες ομάδες του πρωταθλήματος. Η 
Ένωση μπήκε «ακάθεκτη» και στο 2020 και δείχνει να 
μην καταλαβαίνει τίποτα. Είναι εννέα αγώνες αήττητη 
μετρώντας 8 νίκες και 1 ισοπαλία. Ανεβασμένος και ο 
Υψηλάντης έχοντας στις τελευταίες έξη αγωνιστικές πέντε 
νίκες και μια ισοπαλία που τον έφεραν στην τέταρτη θέση 
του βαθμολογικού πίνακα.

 
Παναλίαρτος – 
Κυπάρισσος 

Μια βδομάδα παραπάνω αγωνιστικής απραξίας για 
τον Παναλίαρτο (πήρε ξεκούραστα τους 3 βαθμούς με 
Δάφνη) και δεν ξέρουμε πως θα παρουσιαστεί. Πάντως 
τις δυο τελευταίες αγωνιστικές μάζεψε έξη βαθμούς και 
ανέκαμψε βαθμολογικά. Θέλει τη νίκη για πιο ψηλά. Ο 
Κυπάρισσος έχασε το αήττητο της έδρας και τώρα θέλει 
να αναπληρώσει. Εκτός έδρας όμως δεν τα πάει και τόσο 
καλά. Ο πρωτοπόρος Αμβρυσσέας, που υποδέχεται το 
Λεοντάρι, ευελπιστεί σε… «γκέλα» της Ένωσης για να 
αυξήσει τη διαφορά.

 
Παμβαγιακός – Κόκκινο 

Μια βδομάδα παραπάνω χωρίς παιχνίδι και ο 
Παμβαγιακός αφού είχε το ρεπό του. Πάντως στους 
δυο τελευταίους αγώνες στην έδρα του πήρε 6 βαθμούς 
που κάπως τον ανέβασαν βαθμολογικά. Η ομάδα των 
Βαγίων βρίσκεται οριακά πάνω από τη ζώνη και μια 
τέτοια νίκη θα της δώσει «φτερά». Το Κόκκινο μπορεί να 
έχασε το αήττητο στην έδρα του αλλά δείχνει ότι τέτοια 
παιχνίδια τα παίρνει. Άλλωστε, παρά την εντός έδρας 
ήττα,  προέρχεται και από δυο συνεχόμενες εκτός έδρας 
νίκες.

 

Κεραυνός – Ελλοπιακός 

Ο Κεραυνός και προέρχεται από μια μεγάλη εκτός 
έδρας νίκη  και δεν έχει χάσει τις τελευταίες πέντε 
αγωνιστικές αλλά και είναι αήττητος στην έδρα του. 
Μια νίκη ακόμα μπορεί να τον φέρει και ψηλότερα στην 
βαθμολογία. Ο Ελλοπιακός προέρχεται από τέσσερις 
συνεχόμενες ήττες και μάλιστα οι δυο τελευταίες με βαρύ 
σκορ. Στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια έχει δεχθεί 16 
γκολ κι έχει πετύχει μόλις 2.

Αμβρυσσέας – Λεοντάρι 

Αγώνας με ξεκάθαρο φαβορί. Οι πρωτοπόροι δεν 
σκέφτονται καν την απώλεια βαθμών. Θέλουν τη νίκη 
για να διατηρήσουν την απόσταση απ’ ευθείας ανόδου 
και ίσως να την αυξήσουν υπό προϋποθέσεις. Για το 
λεοντάρι αυτός ο αγώνας είναι εκτός προγράμματος 
αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα το παλέψει για την… 
εκπληξάρα χωρίς άγχος και ότι βγει.

 
Ορχομενός – Θήβα  

Το πρώτο από τα δυο συνεχόμενα εντός έδρας 
παιχνίδια που έχει να δώσει η Α.Ε.Ο. πριν κλείσει τον 
πρώτο γύρο. Με δεδομένο ότι το δεύτερο είναι με τον 
πρωτοπόρο Αμβρυσσέα, η ομάδα του Ορχομενού έχει 
μια ευκαιρία για να πάρει, αν μπορεί, την πρώτη της νίκη. 
Από την άλλη πλευρά η Θήβα παρά τα όσα ακούγονται 
και με το υπάρχον υλικό δεν πάει κι άσχημα έχοντας και 
μια διαφορά ασφαλείας από την ζώνη…

Αμφίρροπη  μάχη στα Άσπρα Σπίτια 

Ένα σπουδαίο παιχνίδι θα γίνει στα Άσπρα Σπίτια. Η Ένωση θα υποδεχθεί τον Υψηλάντη και όλα τα βλέμματα 
θα στραφούν πάνω σε αυτό τον αγώνα, αφού οι δυο αντίπαλοι αυτή τη στιγμή είναι οι πιο φορμαρισμένοι του 
πρωταθλήματος κι έχουν τις δικές τους φιλοδοξίες. Ο πρωτοπόρος Αμβρυσσέας υποδέχεται το Λεοντάρι και περιμένει 
και… γκέλα της Ένωσης για να αυξήσει τη διαφορά. Σπουδαίο και το παιχνίδι στην Αλίαρτο με τον Παναλίαρτο και 
τον Κυπάρισσο να θέλουν να ανέβουν ψηλότερα βαθμολογικά. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η συνάντηση στα Βάγια 

Συνέντευξη τύπου παρέθεσε ο Δήμος Λεβαδέων 
με τον  ΑΚΟΛ, παρουσία του προέδρου της ΕΑΣ 
Σεγας Ανατολικής Στερεάς και Φθιώτιδας κ. Βλάχο 

για τον ΛΕΒΑΔΟ, που χαρακτήρισε ως «καμάρι» της 
Βοιωτίας το σύλλογο του ΑΚΟ Λιβαδειάς, ενώ μετέφερε  
τις ευχές του πρόεδρου του ΣΕΓΑΣ  κ. Παναγόπουλου 
και του Γενικού Γραμματέα κ. Σεβαστή, για την ομαλή 
και επιτυχή διεξαγωγή του ΛΕΒΑΔΟ.

Αύριο Κυριακή 19 Ιανουαρίου, αναμένεται να 
γεμίσουν οι κορυφές της Κρύας με δρομείς. Ο πρόεδρος 
του ΑΚΟΛ κ. Ακριδόπουλος, αναφέρθηκε στον «Λύκο», 
το σύμβολο των αγώνων του ΛΕΒΑΔΟ και ευχήθηκε 
καλή επιτυχία σε όλους.

Από την μεριά του ο κ. Πολατσίδης αναφέρθηκε 
στην ημέρα των αγώνων του  ΛΕΒΑΔΟ, ενώ με μεγάλη 
συγκίνηση θα υποδεχθούν τους αθλητές του Συλλόγου 
«Ελπίδα», οι οποίοι μαζί με τους φροντιστές τους θα 
συμμετάσχουν στην μικρή διαδρομή του ΛΕΒΑΔΟ και 
θα ανεβούν λίγο πριν την Αγία Ιερουσαλήμ ως τον Άγιο 
Μηνά.

Oι εθελοντές θα πρέπει να δώσουν το παρόν σε 
αυτό το διήμερο εκδηλώσεων, καθώς οι συμμετοχές 
έκλεισαν με 890  εγγραφές αθλητών και γι’ αυτό η 
κυρία Σπέρυ Στάμου τόνισε την ανάγκη για προσφορά 
από συλλόγους ή μεμονωμένα από συμπολίτες, που 
θα ήθελαν να βοηθήσουν. Οι εθελοντές  μπορούν 
να επικοινωνούν με την κυρία Σπέρυ Στάμου στο 
τηλ:6936966933

Παρόντες στην συνέντευξη ήταν από πλευράς 
ΑΚΟ Λιβαδειάς οι κ.κ. Αλογοσκούφης, Καρβούνης, η 
Εύη Σάλτα, Σπέρυ Στάμου, οι Μίχας Γιάννης, Ηλίας 
Κουκοβίνος και η κ.Κομνά.

Τους αγώνες συνδιοργανώνουν ο Αθλητικός 
Κολυμβητικός Όμιλος Λιβαδειάς, ο Δήμος Λεβαδέων, 
η Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας, ο Ο.Π.Α.ΣΤΕ., ο 
ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Αν. Στερεάς & Εύβοιας και συμμετέχει η 
Ελληνική Ένωση Έρευνας & Διάσωσης Λιβαδειάς.

«ΛΕΒΑΔΟΣ»  
The mountain trail, 
είναι όλα έτοιμα

Όλες οι σημαντικές αθλητικές, κοινωνικές και 
πολιτιστικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις 
που θα γίνουν το 2020 από το Tihio Race θα 

παρουσιαστούν σε μεγάλη εκδήλωση – συνέντευξη 
σήμερα, Σάββατο 18 Ιανουαρίου 2020 από 10:00 έως 
14:00 στο ξενοδοχείο Intercontinental της Αθήνας.

Η πρόσκληση είναι ανοιχτή και όποιος επιθυμεί μπορεί 
να παρακολουθήσει την εκδήλωση που θα έχει και 
εκπλήξεις.

Όλες οι εκδηλώσεις του 
Tihio Race για το 2020 θα 
παρουσιαστούν το Σάββατο 
στο Intercontinental

Σε τρίτη μεταγραφή 
προχώρησε ο 
 Απόλλωνας Ευπαλίου  
 

Στην τρίτη του μεταγραφή προχώρησε την περίοδο 
αυτή του Ιανουαρίου ο Απόλλων Ευπαλίου Tihio Race 
αποκτώντας τον Θανάση Παλιάτσα, εμπλουτίζοντας 

έτσι ακόμα περισσότερο το ρόστερ του.
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αθλητικά

Για όλους και για όλα μίλησε, ο 
προπονητής - «αναγεννητής» του 
ΠΑΣ Λαμία, Άκης Μάντζιος.

Ο Άκης Μάντζιος είναι ο «αναγεννητής» 
της Λαμίας. Μια χρονιά που φαινόταν 
καταστροφική, εξελίσσεται σε 
«ονειρική», με την αλλαγή προπονητή. 
Οι «κυανόλευκοι» με τον ερχομό του 
έμπειρου προπονητή έχουν μια απίστευτη 
πορεία, μετρώντας μόλις τρεις ήττες σε 11 
αγώνες πρωταθλήματος, εξασφαλίζοντας 
παράλληλα την πρόκριση για τα 
προημιτελικά του κυπέλλου Ελλάδας.

Ο Ελληνας τεχνικός, μίλησε στο Αθηναϊκό 
Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων για την 
εξαιρετική πορεία της ομάδας του. Για τις 
αλλαγές που έφερε στη Λαμία και φυσικά 
τα όνειρά του. Μπορεί οι «κυανόλευκοι» 
να βρίσκονται κοντά στα Play offs αλλά 
ο στόχος είναι πρώτα η παραμονή. Ο 
Μάντζιος, παραδέχθηκε ότι το 2019 είναι γι 
αυτόν μια πολύ καλή προπονητική χρονιά 
και ευελπιστεί το 2020 να είναι ανάλογη…

Αναλυτικά η συνέντευξη του Ακη 
Μάντζιου στο ΑΠΕ – ΜΠΕ:

-Η Λαμία πήρε την πρόκριση. Φαντάζομαι 
είστε απόλυτα ικανοποιημένος, παρά το 
γεγονός ότι αγχωθήκατε…

«Απόλυτα ικανοποιημένος για την 
πρόκριση είμαι σίγουρα. Αυτά τα παιχνίδια, 
με ομάδες χαμηλότερης κατηγορίας, αν δεν 
τα τελειώνεις, ο αντίπαλος ψάχνει τη δική 
του ευκαιρία. Παρ΄ όλο που δεν πιάσαμε 
υψηλό στάνταρ απόδοσης, ήμασταν 
καλύτεροι. Δημιουργήσαμε ευκαιρίες, αλλά 
δυστυχώς δεν «τελειώσαμε» το ματς. Ο 
αντίπαλος βρήκε μια φάση στο τελευταίο 
δευτερόλεπτο, είχε το δοκάρι και ευτυχώς 
δεν το πληρώσαμε».

-Το κύπελλο είναι ο θεσμός των 
εκπλήξεων, κάτι που το έχετε γευτεί και ως 
παίκτης. Η Λαμία μπορεί να φτάσει μακριά;

«Σ’ αυτό το επίπεδο, είναι όλες οι ομάδες 
καλές. Σε διπλά παιχνίδια αν παίξεις και με 
μεγάλες ομάδες, ο βαθμός δυσκολίας είναι 
μεγαλύτερος. Θα δούμε την κλήρωση και 
τι θα διεκδικήσουμε».

 -Αναλάβατε την Λαμία σε μία δύσκολη 
περίοδο. Δεν είχε πετύχει νίκη στο 
πρωτάθλημα και πολλοί την θεωρούσαν… 
ξεγραμμένη. Εσείς, όμως την έχετε 
αναμορφώσει. Τι άλλαξε όλο αυτό το 
διάστημα;

«Αλλάξαμε αρκετά πράγματα. Αλλάξαμε 
τον τρόπο που παίζει η ομάδα, τον τρόπο 
που προπονείται. Ζητήσαμε περισσότερα 
πράγματα όσον αφορά στην ένταση που 
πρέπει να βγάζουμε στην προπόνηση 
και στους αγώνες. Πλέον η Λαμία, δείχνει 
ότι είναι μια ομάδα καλή και πέραν από 
τα βαθμολογικά οφέλη παίζει και καλό 
ποδόσφαιρο».

-Μέχρι στιγμής ως προπονητής της 
Λαμίας, έχετε γνωρίσει μόλις τρεις ήττες. 
Μία στο ντεμπούτο σας με τον Αστέρα στην 
Τρίπολη (4-1), μία στην 14η αγωνιστική 
με τον Παναθηναϊκό (2-0) και μία στο 
τελευταίο παιχνίδι πρωταθλήματος με 
τον Ολυμπιακό (4-0). Οταν αναλάβατε, 
πιστεύατε ότι θα κάνετε τόσο καλή πορεία; 

«Σίγουρα πίστευα ότι η ομάδα μπορούσε 
να βελτιωθεί πάρα πολύ. Πίστευα και 

Μάντζιος:  
«Θα κυνηγήσουμε τα play offs»

Σε παραίτηση οδηγήθηκε η Επιτροπή 
Διαιτησίας της Ένωσης Ποδοσφαιρικών 
Σωματείων Φθιώτιδας, μετά την επεισοδιακή 
συνεδρίαση του Δ.Σ. της Τρίτης, όπως έκανε 
γνωστό με ανακοίνωσή της.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Επιτροπής, 
την οποία υπογράφουν ο πρόεδρος και τα 
μέλη,  αναφέρει:

«Μετά τα γεγονότα που έλαβαν χώρα στο 
συμβούλιο της ΕΠΣΦ την Τρίτη 14/1/2020, 
τα οποία δεν συνάδουν με το δικό μας όραμα 
για το Φθιωτικό ποδόσφαιρο και έπειτα από 
ώριμη σκέψη αποφασίσαμε ομόφωνα να 
υποβάλουμε την παραίτησή μας.

Παραιτήθηκε  
η Επιτροπή Διαιτησίας 
της ΕΠΣ Φθιώτιδας 

Ευχαριστούμε τον πρόεδρο κ. Σακελλάρη 
και τα μέλη της ΕΠΣΦ για την εμπιστοσύνη 
που έδειξαν στα πρόσωπά μας.

Επίσης ευχαριστούμε από καρδιάς τους 
συναδέλφους διαιτητές για την άψογη 
συνεργασία και την στήριξη στο έργο μας, 
καθώς και τους φίλους παράγοντες και 
ποδοσφαιριστές των σωματείων με τους 
οποίους στην συντριπτική πλειοψηφία είχαμε 
άριστες σχέσεις , για την συμβολή τους στην 
ομαλή διεξαγωγή των πρωταθλημάτων την 
τελευταία διετία.

Ευχόμαστε καλή δύναμη σε όσους 
εμπλέκονται με το Φθιωτικό ποδόσφαιρο».

συνεχίζω να πιστεύω ότι η Λαμία έχει πολύ 
καλούς ποδοσφαιριστές. Στο ποδόσφαιρο 
δεν μπορείς, βέβαια, να προβλέπεις 
αποτελέσματα. Το σημαντικό είναι να 
ξέρεις τι έχεις στα χέρια σου και από το 
υλικό που έχεις να πάρεις το 100%».

-Η Λαμία, πλέον, είναι κοντά στις θέσεις 
που οδηγούν στα Play offs. Θα είναι ένα 
όνειρο για σας;

«Ο πρωταρχικός στόχος είναι η ομάδα 
να μείνει στην κατηγορία. Αυτό συζητήσαμε 
με τον πρόεδρο όταν ήλθα να αναλάβω 
την ομάδα. Σ’ αυτόν τον στόχο είμαστε 
σε πολύ καλό δρόμο. Από εκεί και πέρα, 
παιχνίδι με παιχνίδι κι αν δούμε ότι η ομάδα 
μπορεί να αντεπεξέλθει και να διεκδικήσει 
περισσότερα πράγματα, σίγουρα θα το 
κυνηγήσουμε».

-Επόμενο παιχνίδι με τον Παναιτωλικό. 
Τι περιμένετε από αυτό το ματς;

«Σίγουρα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. 
Θα παίξουμε απέναντι σε μία ομάδα που 
είναι αρκετά πίσω βαθμολογικά. Θέλει 
βαθμούς για να ανέβει. Από εκεί και πέρα, 

όμως κι εμείς θέλουμε βαθμούς και θα 
προσπαθήσουμε να διεκδικήσουμε ό,τι 
περισσότερο μπορούμε».

-Αρχίσατε την χρονιά στον Πανιώνιο. 
Μπορεί να αποφευχθεί ο υποβιβασμός, 
κάτι που από την αρχή της χρονιάς 
έμοιαζε… μοιραίο;

«Σίγουρα από το καλοκαίρι είναι τα 
πράγματα δύσκολα και εξακολουθούν να 
είναι. Εχει ακόμη δρόμο το πρωτάθλημα. 
Πρέπει η ομάδα να βρει βαθμούς για 
να διεκδικήσει τη σωτηρία της. Θέλει 
προσπάθεια και παιχνίδια υπάρχουν 
πολλά».

-Υπάρχει κάποια ομάδα, από τις δύο 
(σ.σ. Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ) που είναι 
φαβορί για το πρωτάθλημα και που 
ενδεχομένως να σας έχει εντυπωσιάσει 
περισσότερο;

«Το πρωτάθλημα είναι μια κούρσα 
για τους δύο. Η ΑΕΚ για παράδειγμα 
δεν μπορεί να μπει, μιας κι έχει μείνει 
πίσω. Ο ΠΑΟΚ ως πρωταθλητής έχει 
μια ομάδα με ποιότητα και εμπειρία που 

ήταν τόσο καιρό αήττητη. Από την άλλη, 
ο Ολυμπιακός είναι μια πολύ καλή ομάδα 
με εξαιρετικούς ποδοσφαιριστές. Είναι δύο 
ομάδες διαφορετικές, όσον αφορά στον 
τρόπο παιχνιδιού. Επομένως, δεν μπορεί 
κανείς να κάνει κάποια πρόβλεψη, για το 
ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα».

 -Παρακολουθώ την προπονητική σας 
καριέρα από την αρχή της. Το 2019, 
φαντάζομαι, είναι η καλύτερη χρονιά για 
εσάς, κυρίως λόγω της πορείας με τη 
Λαμία. Τι περιμένετε το 2020;

«Το 2019 δεν ήταν μόνο καλό, λόγω της 
Λαμίας. Ηταν και το εξάμηνο του Πανιωνίου. 
Οταν πήγα πέρυσι, ήταν σε πολύ 
δύσκολη κατάσταση με πολλά εσωτερικά 
προβλήματα. Η ομάδα κατάφερε όχι απλά 
να μείνει στην κατηγορία, αλλά να βγει 6η 
και ήταν και πολύ κοντά στον ημιτελικό 
του κυπέλλου, αν δεν γινόντουσαν όλα 
αυτά στο παιχνίδι της Τούμπας. Αρα 
νομίζω, ότι το 2019 ήταν μια καλή χρονιά 
προπονητικά. Ευελπιστώ και το 2020 να 
υπάρχει μια ανάλογη συνέχεια. Αν και στο 




