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απόψεις

Ανάστατοι είναι οι έμποροι μεταχειρισμένων 
αυτοκινήτων στην Εύβοια εξαιτίας του αθέμιτου 
ανταγωνισμού που προκαλούν «βουλγάρικες» 

εταιρείες.
Νέο κόλπο φαίνεται ότι ανακάλυψαν επιτήδειοι για 

να κλέβουν το κράτος και παράλληλα να δημιουργούν 
αθέμιτο ανταγωνισμό στους υπόλοιπους εμπόρους 
μεταχειρισμένων αυτοκινήτων που πληρώνουν φόρους, 
εισφορές, ΔΕΚΟ και άλλα χαράτσια. Σύμφωνα με τα 
αποκλειστικά στοιχεία που έχει το Newsauto.gr στην 
διάθεσή του έμπορος μεταχειρισμένων αυτοκινήτων με 
έδρα την Βουλγαρία ενοικίασε ένα χωράφι στην Εύβοια 
και κατόπιν εισήγαγε μεταχειρισμένα αυτοκίνητα χωρίς 
όμως να τα δηλώσει στο Τελωνείο ή να έχει ανοίξει 
κάποια νόμιμη ελληνική επιχείρηση.

Ο συγκεκριμένος έμπορος μάλιστα όταν πωλείται 
κάποιο από τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που έχει 
στο χωράφι με το κοντέινερ δίνει τον τραπεζικό 
λογαριασμό της εταιρείας που έχει στη Βουλγαρία 
ώστε να κατατεθούν τα χρήματα και στη συνέχεια οι 
νέοι ιδιοκτήτες των βουλγάρικων μεταχειρισμένων 
φαίνεται ότι τα εισάγουν οι ίδιοι στην Ελλάδα χωρίς 
την διαμεσολάβηση του επιτήδειου εμπόρου.

Η πρακτική που έχει ακολουθήσει ο επιτήδειος 
έμπορος μεταχειρισμένων αυτοκινήτων έχει 
δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στους νόμιμους 
εμπόρους της Χαλκίδας αλλά και της ευρύτερης 
περιοχής στην Εύβοια καθώς έχει δημιουργήσει 

Επιτήδειος «μαντράς»  
έχει γεμίσει με βουλγάρικα ΙΧ την Εύβοια 
Πώς γλιτώνει το τελωνείο

αθέμιτο ανταγωνισμό σε όλους πουλώντας αμφιβόλου 
ποιότητας μεταχειρισμένα αυτοκίνητα από την 
Βουλγαρία σε χαμηλότερες τιμές.

Παράλληλα τα αυτοκίνητα που έχει στο κατάστημα-
χωράφι δεν τα δηλώνει πουθενά καθώς όπως 
έχει αναφέρει ο ίδιος αποτελούν «εκθέματα» της 
βουλγάρικης εταιρείας οπότε με αυτό τον τρόπο δεν 
βιάζεται να τα εκτελωνίσει αφού δεν υπάρχει χρονικός 
περιορισμός από το Τελωνείο.

Πάντως ο επιτήδειος έμπορος μοιράζει κάρτες 
που στην μία πλευρά αναγράφονται τα στοιχεία της 
Βουλγάρικης εταιρείας και από την άλλη πλευρά 
αναγράφονται τα στοιχεία της ανύπαρκτης ελληνικής 
εταιρείας. Το αστείο της υπόθεσης πάντως έχει να κάνει 
με το γεγονός πως και στις δύο πλευρές της κάρτας 
υπάρχουν ελληνικά τηλέφωνα επικοινωνίας!

Αυτό το παράδειγμα αποτελεί ακόμη ένα κρούσμα 
από τα εκατοντάδες προβλήματα που πρέπει να 
αντιμετωπίσουν οι νόμιμοι έμποροι μεταχειρισμένων 
αυτοκινήτων οι οποίοι εισάγουν μεταχειρισμένα 
αυτοκίνητα, τα εκτελωνίζουν μετά από ένα μήνα 
παραμονής τους στην Ελλάδα ακόμη και αν δεν τα 
έχουν πουλήσει ενώ επίσης πληρώνουν ενοίκια, 
ασφαλιστικές εισφορές, λογαριασμούς, μισθούς και 
άλλους φόρους τη στιγμή που ο… «Βούλγαρος» 
συνάδελφός τους που δραστηριοποιείται επίσης στην 
Ελλάδα δεν πληρώνει ούτε ένα ευρώ για τα παραπάνω 
στο ελληνικό κράτος!

Υπήρξε το πρόσωπο της 
χρονιάς που πέρασε και 
φαίνεται ότι θα είναι και το 

πρόσωπο της φετινής. Μιλάμε για 
τον Περιφερειάρχη, Φάνη Σπανό, 
ο οποίος κέρδισε σχεδόν άνετα 
την θέση που κατέχει σήμερα, στις 
περσινές εκλογές. Ενώ στους έξι 
μήνες της θητείας του, έχει να δείξει 
μια δημιουργική δραστηριότητα.

Με ανεξάντλητες δυνάμεις και 
σχεδιασμό κινήσεων, «τρέχει» τις 
υποθέσεις της Περιφέρειας. Στόχος 
του απ’ ότι διαπιστώνουμε να δώσει 
ακόμη μεγαλύτερη ώθηση στην 
Στερεά και να την οδηγήσει στη νέα 
δεκαετία σε μια πορεία που θα την 
φέρει σε αξιοζήλευτη θέση. Πέρα 
από τα μεγάλα και ουσιώδη έργα 
που έχει αρχίσει να υλοποιεί, οι 
παρεμβάσεις του φτάνουν σε κάθε 
τομέα. Απ’ ότι αντιλαμβανόμαστε έχει 
βάλει στοίχημα για τον εαυτό του, η 
Στερεά να εξαλείψει κάθε ανισότητα 

Το άρθρο του εκδότη 

Το πρόσωπο της χρονιάς
και να υπάρξει ισόρροπη ανάπτυξη σε 
όλους τους τομείς, σε κάθε γωνιά της. 

Χωρίς μεγάλα λόγια, κάνει πράξη το 
προεκλογικό του σύνθημα «Επιμένουμε 
στην καρδιά της Ελλάδας». Και επιμένει 
σθεναρά, για ν’ αφήσει το δικό του 
αποτύπωμα στην Στερεά, ξεπερνώντας 
τους προκατόχους του. Μπορεί κάποιος 
να πει ότι είναι νωρίς για να εξαχθούν 
συμπεράσματα, όμως τα πρώτα 
αποτυπώματα της στρατηγικής που 
αναπτύσσει, δείχνουν ότι το μέλλον του 
ανήκει και θα τον δικαιώσει.

Εμείς παρακολουθούμε όλη την μέχρι 
σήμερα πορεία του και διαπιστώνουμε, 
την συνεχή παρουσία του σε όλη την 
Περιφέρεια. Είναι μάλλον η θέλησή του 
να έχει προσωπική άποψη για κάθε θέμα. 
Διεκδικεί από την κεντρική Διοίκηση όσων 
αναλογούν στην Στερεά, μη αφήνοντας 
περιθώρια να χαθεί ούτε ένας πόρος 
που της αναλογεί, αλλά και να επιλυθούν 
τα όποια προβλήματα υπάρχουν ή 
παρουσιάζονται. Στέκεται αρωγός στους 

δημάρχους της Περιφέρειας, με τους 
οποίους συνεργάζεται για το κοινό 
καλό. Αναπτύσσει πρωτοβουλίες με τον 
ιδιωτικό τομέα για την υποβοήθηση της 
επιχειρηματικότητας και εξωστρέφειας. 
Στοχεύει να κάνει γνωστή την Στερεά και 
τις φυσικές ομορφιές της στο εξωτερικό, 
αυξάνοντας την επισκεψιμότητα 
τουριστών. Αλλά όλες οι πρωτοβουλίες 
και δράσεις έχουν επίκεντρο τον 
ανώνυμο πολίτη, στον οποίο όλα αυτά 
θα προσφέρουν αύξηση του βιοτικού και 
προσωπικού του επιπέδου.

Δεν είναι σκοπός αυτού του χώρου 
ν’ αναλύσει τις δράσεις, αυτό θα συμβεί 
σε άλλες σελίδες, μια άλλη στιγμή. Ο 
λόγος που τα γράφουμε είναι γιατί, 
ως μέσο ενημέρωσης της Στερεάς, 
αφουγκραζόμαστ τον παλμό της και 
γινόμαστε δέκτες μηνυμάτων απ’ όλα τα 
σημεία της. Αυτά καταθέσαμε, τα οποία 
συμφωνούν στην πλειοψηφία τους με τα 
όσα παρατηρούμε κι εμείς.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑΣ
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επικαιρότητα

Σοκαρισμένη η Δυτική Φθιώτιδα, θρηνεί 
γνωστό ζευγάρι επιχειρηματιών το 
οποίο διατηρούσε πρατήριο υγρών 

καυσίμων στην είσοδο της Μακρακώμης.
Ένας άντρας και μία γυναίκα, αρχικά 

φάνηκε πως αυτοκτόνησαν πριν το μεσημέρι 
της Πέμπτης. Ο 48χρονος Νίκος Μπήτος και 
η 50χρονη Μαίρη Φασιάνη έβαλαν τέλος 
στη ζωή τους με μία καραμπίνα. Σύμφωνα 
με καλά πληροφορημένες πηγές, το ζευγάρι 
πυροβολήθηκε μετά από καβγά και τους 
βρήκαν στο σπίτι μέσα στα αίματα!!! Με 
την πρώτη ματιά, όλα δείχνουν ότι ο Ν.Μ. 
πυροβόλησε την άτυχη σύζυγό του και στη 
συνέχεια προέβη στο απονενοημένο διάβημα. 
Ο γείτονας που ειδοποίησε την Αστυνομία 
γιατί τον ανησύχησε η απουσία τους, ήρθε 
αντιμέτωπος με ένα αποτρόπαιο θέαμα.

Η τοπική κοινωνία αιφνιδιάστηκε από 
την θλιβερή κατάληξη του αγαπητού και 
αγαπημένου ζευγαριού.

Όλοι όσοι τους γνώριζαν κάνουν λόγο 
για ένα πολύ καλό ζευγάρι, μη μπορώντας 
να πιστέψουν ότι η μοίρα τους επιφύλασσε 
αυτό το τραγικό τέλος. Ήταν μαζί περίπου 
20 χρόνια και δεν είχαν δώσει ποτέ δικαίωμα 
για κάποιο αρνητικό σχόλιο στην τοπική 
κοινωνία.

Τους βρήκαν σε λίμνη αίματος οι γονείς 
τους.

Το ζευγάρι βρέθηκε νεκρό το μεσημέρι 
της Πέμπτης (23/1) στη Μακρακώμη μέσα 
στο σπίτι του, πάνω από το πρατήριο, που 
διατηρούσε στον ισόγειο χώρο, στην είσοδο 
της Κωμόπολης στο ύψος της παλιάς εφορίας.

Ένας γείτονας και φίλος του ζευγαριού 
ανησύχησε που δεν τους είδε να ανοίγουν 
το πρατήριο. Μάλιστα χθες βράδυ είχαν και 
παραλαβή καυσίμων. Αφού δεν απαντούσαν 
στα απανωτά τηλέφωνά του, ούτε ο άνδρας 
ούτε η γυναίκα, ενημέρωσε τους συγγενείς 
τους.

Στο σημείο έφτασαν η μητέρα της γυναίκας 
και ο πατέρας του πρατηριούχου, οι οποίοι 
ενημέρωσαν την αστυνομία. Μαζί με τον 
αστυνομικό που έφτασε στο σπίτι έσπασαν 
ένα πλαϊνό παράθυρο και μπήκαν στο σπίτι.

Η εικόνα που αντίκρισαν ήταν σοκαριστική, 
αφού βρήκαν το ζευγάρι μέσα σε μια λίμνη 
αίματος. Η 50χρονη γυναίκα είχε πυροβοληθεί 
από 38άρι περίστροφο στο πρόσωπο, ενώ 
ο 48χρονος σύζυγος κείτονταν κι εκείνος 
νεκρός μέσα στα αίματα από βολή του ίδιου 
όπλου.

Βρέθηκε και πιστόλι
Από την πρώτη εικόνα στο χώρο φαίνεται 

ότι το ζευγάρι καυγάδισε και ο άνδρας 
έστρεψε το όπλο προς τη σύντροφό του την 
οποία πυροβόλησε στο πρόσωπο και τη 
σκότωσε από πολύ κοντινή απόσταση.

Στη συνέχεια το ρεπορτάζ λέει ότι έβαλε 
το περίστροφο στο δεξιό κρόταφο και 
αυτοπυροβολήθηκε. Μάλιστα στο σπίτι του 
48χρονου βρέθηκε ακόμη ένα πιστόλι. Οι 
αστυνομικοί εξετάζουν εάν κατείχε νόμιμα τα 
όπλα, τα οποία πιθανόν να είχε για προστασία 
από ληστές, λόγω του πρατηρίου, αφού στο 
παρελθόν υπήρξε απόπειρα ληστείας στο 
κατάστημα.

Τα αίτια της τραγωδίας δεν είναι ακόμη 
γνωστά, ωστόσο το ζευγάρι δεν είχε 
απασχολήσει ποτέ τις αστυνομικές αρχές και 
φανερά τουλάχιστον δεν είχε προβλήματα. 
Ωστόσο πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 
48χρονος φέρεται να ζήλευε την σύζυγό του.

Στο σημείο εκτός από τους αστυνομικούς 
του ΑΤ Σπερχειάδας βρέθηκαν και άνδρες 
της Εγκληματολογικής Υπηρεσίας για τη 
συλλογή στοιχείων. Η αστυνομική έρευνα 

Ματωμένος γάμος 
Αδιανόητη οικογενειακή τραγωδία  
στην Μακρακώμη Φθιώτιδας

είναι σε εξέλιξη ενώ οι σοροί έχουν ήδη 
μεταφερθεί στο νοσοκομείο Λαμίας, όπου θα 
υποβληθούν σε νεκροψία – νεκροτομή από 
τον ιατροδικαστή και το όπλο που φαίνεται ότι 
χρησιμοποιήθηκε στο έγκλημα κατασχέθηκε 
και θα εξεταστεί.

H νεκροτομή
Απαντήσεις θα έπρεπε να δοθούν από τα 

στοιχεία που συγκέντρωσε η Αστυνομία στον 
επιτόπιο έλεγχο και από τα αποτελέσματα 
της νεκροψίας-νεκροτομής που 
πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 23/1, μετά 
τις πέντε το απόγευμα στην ιατροδικαστική 
υπηρεσία Αθηνών. Αποκλείστηκε το 
ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας καθώς 
δεν υπήρξε διάρρηξη- χρειάστηκε κλειδαράς 
για να εισέλθουν μετά το συμβάν. Να 
σημειωθεί ότι ο Ιατροδικαστής της Αθήνας 

δεν είχε την ευκαιρία, να κάνει αυτοψία 
του χώρου του συμβάντος, από όπου θα 
μπορούσαν να προκύψουν κάποια πολύτιμα 
στοιχεία, τα οποία έμειναν αναξιοποίητα.

Ο επίλογος
Ο επίλογος της τραγικής ιστορίας, 

γράφτηκε χθες, Παρασκευή (24/1) στις 16:00’ 
στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας Μακρακώμης, 
όπου θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία της 
Μαίρης Φασιάνη και του Νίκου Μπήτου, που 
βρέθηκαν νεκροί το μεσημέρι της Πέμπτης 
μέσα στο σπίτι τους, που βρίσκεται πάνω 
από το πρατήριο υγρών καυσίμων που 
διατηρούσαν στην είσοδο της κωμόπολης.

Συγγενείς και φίλοι, χωρίς ακόμη να έχουν 
πιστέψει, τι ακριβώς έχει συμβεί, θα τους 
πουν το τελευταίο αντίο, αποχαιρετώντας 
τους μαζί, όπως ακριβώς τους είχαν συνηθίσει 
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Το πρόγραμμα ανάπτυξης δικτύων διανομής 
φυσικού αερίου στην ελληνική περιφέρεια, 
παρουσίασε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΔΑ 

κ. Μάριος Τσάκας κατά την ομιλία του χθες στο 
συνέδριο Athens Energy Dialogues.

«Η ΔΕΔΑ, μετά από μια μακρά περίοδο 
προετοιμασίας και διαβούλευσης με όλους τους 
εμπλεκόμενους φορείς, βρίσκεται σήμερα στην 
τελική ευθεία για την υλοποίηση ενός φιλόδοξου 
προγράμματος προκειμένου η ελληνική περιφέρεια να 
αποκτήσει τα μεγάλα πλεονεκτήματα που προσφέρει 
το φυσικό αέριο», υπογράμμισε ο κ. Τσάκας. 

Το αναπτυξιακό πρόγραμμα της ΔΕΔΑ, σημείωσε ο 
Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, προβλέπει μέχρι 
το τέλος του 2023:

Τη δημιουργία δικτύων διανομής φυσικού αερίου σε 
39 πόλεις, σε 7 περιφέρειες της χώρας

Την κατασκευή συνολικά 1.800 χιλιομέτρων δικτύου 
διανομής φυσικού αερίου 

Περισσότερες από 57.000 συνδέσεις βιομηχανικών, 
εμπορικών και οικιακών καταναλωτών

Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων της 
ΔΕΔΑ ξεπερνά τα 250 εκατ. ευρώ. Η α΄ φάση 
του προγράμματος περιλαμβάνει 18 πόλεις στις 
περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, 
Κεντρικής Μακεδονίας και Στερεάς Ελλάδας. Οι 
εργασίες κατασκευής των μεγάλων έργων σε αυτές 
τις τρεις πρώτες περιφέρειες θα ξεκινήσουν τον 
Σεπτέμβριο του 2020.  

Θα ακολουθήσει, στη β΄ φάση του προγράμματος, 
η υλοποίηση αντίστοιχων έργων σε 21 πόλεις στις 
περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Δυτικής Ελλάδας, 
Ηπείρου και Πελοποννήσου.

«Αναγνωρίζουμε ότι, κατά το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα, υπήρξαν καθυστερήσεις που οφείλονται σε 
κάποιες αστοχίες τόσο σε επίπεδο κεντρικής πολιτικής 
εξουσίας όσο και σε επίπεδο εταιρείας, αλλά και στη 

Τον Σεπτέμβριο ξεκινούν 
τα μεγάλα έργα Φυσικού 
Αερίου στην Στερεά

«βαριά» γραφειοκρατική διαδικασία που απαιτείται 
για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των έργων τα 
οποία έχουν ένα μεικτό σύστημα χρηματοδότησης 
μέσω ΕΣΠΑ, ΕΤΕπ και ίδιους πόρους» επεσήμανε 
ο κ. Τσάκας και πρόσθεσε: «Εμείς, ως νέα διοίκηση, 
έχουμε υποσχεθεί ότι θα κάνουμε ένα «restart», 
υπογράφοντας μια «συμφωνία αλήθειας» τόσο με τους 
πολίτες και μελλοντικούς χρήστες όσο και με όλους 
τους εμπλεκόμενους φορείς. Το 2020 θα είναι ένα έτος 
ορόσημο για τη ΔΕΔΑ».

Σημειώνεται ότι η ΔΕΔΑ είναι ο μοναδικός 
διαχειριστής διανομής φυσικού αερίου στην Ελλάδα 
που χρησιμοποιεί  «έξυπνους» μετρητές σε όλους 
τους καταναλωτές, επενδύοντας στην καινοτομία. 
Ταυτόχρονα, τα δίκτυά της έχουν σχεδιαστεί 
αξιοποιώντας όλες τις δυνατότητες εναλλακτικής 
τροφοδοσίας προκειμένου το φυσικό αέριο να φθάσει 
ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Στο 
πλαίσιο αυτό, θα αξιοποιηθούν:

Τα δίκτυα του ΔΕΣΦΑ 
Η δημιουργία εξόδων του TAP 
Η χρήση Συμπιεσμένου Φυσικού Αερίου (CNG)
Η χρήση Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG). 
Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο Διευθύνων 

Σύμβουλος της ΔΕΔΑ τόνισε τη σημασία που έχει η 
ανάπτυξη υποδομών φυσικού αερίου για την τόνωση 
της τοπικής οικονομίας. «Τα έργα της ΔΕΔΑ, τα 
οποία θα υλοποιηθούν σε περιοχές που πλήττονται 
μακροχρόνια από την κρίση, θα συμβάλλουν στη 
δημιουργία πολλών νέων θέσεων εργασίας σε τεχνικές 
ειδικότητες, ενώ θα δώσουν κίνητρα για επιστροφή στη 
χώρα επιχειρήσεων που έχουν μεταφερθεί σε όμορες 
χώρες εξαιτίας και του ακριβού κόστους ενέργειας», 
σημείωσε ο κ. Τσάκας προσθέτοντας ότι ο τομέας της 
ενέργειας μπορεί να διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο 
για μία δίκαιη και οικονομική ανάπτυξη, προς όφελος 
τόσο των πολιτών όσο και των επιχειρήσεων. 

Με απόφαση του Πρωθυπουργού, Κυριάκου 
Μητσοτάκη, αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος 
αναλαμβάνει η δημοσιογράφος Αριστοτελία Πελώνη.

Ακολουθεί το βιογραφικό της κ. Πελώνη:
H Αριστοτελία Πελώνη γεννήθηκε στο Μαυρομάτι Βοιωτίας. 

Σπούδασε στο Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απέκτησε 
τον μεταπτυχιακό τίτλο της από το Τμήμα Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου. Στο ίδιο 
τμήμα ολοκλήρωσε τη διδακτορική διατριβή της με θέμα τις 
ελληνοαμερικανικές σχέσεις τη δεκαετία του ‘60. Η διατριβή 
εκδόθηκε το 2010 από τις εκδόσεις Πόλις. («Ιδεολογία κατά 
ρεαλισμού: η αμερικανική πολιτική απέναντι στην Ελλάδα, 
1963-1976»).

Στον χώρο της δημοσιογραφίας εργάζεται από το 1998. 
Ξεκίνησε από την εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ και το ελεύθερο 
ρεπορτάζ. Αργότερα, πέρασε στο Πολιτιστικό Τμήμα, όπου 
έκανε συνεντεύξεις με μεγάλες προσωπικότητες (Philip Roth, 
Norman Mailer, Amartya Sen κ.ά).

Το 2006 εντάχθηκε στο Πολιτικό Τμήμα της εφημερίδας, 
αναλαμβάνοντας το διπλωματικό ρεπορτάζ. Από το 2012 μέχρι 
το 2015 είχε και την ευθύνη της στήλης «Μικροπολιτικός».

Το 2016 εντάχθηκε στο δυναμικό της «Καθημερινής», 
όπου ανέλαβε το ρεπορτάζ της Νέας Δημοκρατίας. Στην 
«Καθημερινή» σύστησε και έγραφε και την καθημερινή στήλη 
«Το Κονκλάβιο».

Το 2008 ήταν υπότροφος του IVLP του State Department 
και το 2011 του Marshall Memorial Fellowship του German 
Marshall Fund of the US. Μιλάει αγγλικά και ισπανικά.

Αναπληρώτρια κυβερνητική 
εκπρόσωπος η Αριστ. Πελώνη 
από το Μαυρομάτι Βοιωτίας

Ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας & 
Εξωστρέφειας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
κ. Κωνσταντίνος Καραγιάννης, συμμετείχε την 

Τρίτη, στην συνάντηση - σύσκεψη  Αντιπεριφερειαρχών 
Επιχειρηματικότητας & Εξωστρέφειας που πραγματοποιήθηκε 
στην Αθήνα, φιλοξενούμενη της Περιφέρειας Αττικής.

Στην συνάντηση αποφασίστηκε να δημιουργηθεί 
ενιαίος φορέας υπό την αιγίδα όλων των Περιφερειών της 
χώρας, που θα αναπτύξει κοινές δράσεις για την τόνωση 
της Επιχειρηματικότητας και της Εξωστρέφειας. Η πρώτη 
συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί εκτός Αττικής για 
το σκοπό αυτό, θα φιλοξενηθεί στην Φθιώτιδα, κατόπιν 
πρότασης - πρόσκλησης  που κατέθεσε ο κ. Καραγιάννης. 

Στην τοποθέτησή του ο Αντιπεριφερειάρχης κ. 
Κωνσταντίνος  Καραγιάννης παρουσίασε στους ομολόγους 
του το Εκθεσιακό πλάνο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
για το έτος 2020, καθώς επίσης το Κέντρο Υποστήριξης 
Επιχειρήσεων (ΚΥΕ) της Περιφέρειας, ως φορέα 
διασύνδεσης της Επιχειρηματικότητας. Οι δράσεις στήριξης 
της Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 
βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης του φόρουμ των 
Αντιπεριφερειαρχών, και αποτέλεσαν την αφορμή για την 
ανταλλαγή απόψεων - προτάσεων.

Συνεργασία Περιφερειών 
για τόνωση της επιχειρηματικότητας

Διασφαλίζεται η συνέχιση της λειτουργίας του Κέντρου 
Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ.) 
Άμφισσας και μετά την 31η Ιανουαρίου 2020. Το 

ζήτημα αυτό αντιμετωπίστηκε κατά τη σημερινή συνάντηση 
του Βουλευτή Φωκίδας, κ. Ιωάννη Μπούγα, με τον νέο 
Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας, κ. Χαρίλαο 

Συνέχιση της λειτουργίας του ΚΕΦΙΑΠ Άμφισσας
Γεωργίου, μετά από συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας 
και την 5η Υ.ΠΕ.

Κοινός στόχος είναι η εξεύρεση οριστικής λύσης, ώστε 
το ΚΕΦΙΑΠ να παρέχει σε μόνιμη βάση υπηρεσίες ιατρικής 
και ψυχοκοινωνικής φροντίδας στους πολίτες της Φωκίδας.  
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Το Επιμελητήριο Εύβοιας καταβάλλοντας 
συνεχείς πρωτοβουλίες για την 
σύνδεση της εκπαίδευσης με την 

επιχειρηματικότητα και σε συνεργασία με 
τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
και το ΚΕΣΥ Εύβοιας πραγματοποίησε 
την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2020 στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του, επιμορφωτική 
ημερίδα για την  επιχειρηματικότητα. Η 
ημερίδα υλοποιήθηκε στα πλαίσια της 
διοργάνωσης του 7ου Περιφερειακού 
Μαθητικού Διαγωνισμού Στερεάς Ελλάδας, 
απευθυνόμενη στους μαθητές/τριες των 
σχολικών μονάδων που πρόκειται να 
συμμετάσχουν στον Μαθητικό Διαγωνισμό 
και στους εκπαιδευτικούς που έχουν οριστεί 

Επιμορφωτική ημερίδα  
για την επιχειρηματικότητα  
στο Επιμελητήριο Εύβοιας

Συνάντηση με τον  
υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής  
θέλουν οι κάτοικοι για τη Μαυρομαντήλα

Την πρόθεσή τους να συναντηθούν 
με τον υπουργό Μεταναστευτικής 
Πολιτικής, Νότη Μηταράκη, 

στην Αθήνα, εξέφρασαν οι κάτοικοι 
της ευρύτερης περιοχής του Δήμου 
Λαμιέων στη λαϊκή συνέλευση η οποία 
διεξήχθη το απόγευμα της Τετάρτης στη 
Δημοτική αίθουσα της Μεγάλης Βρύσης, 
με τη συμμετοχή κατοίκων της Αγίας 
Παρασκευής, της Μεγάλης Βρύσης και 
της ευρύτερης περιοχής.

Οι κάτοικοι αγωνιούν για το αύριο 
κι αφού συνάντησαν τους τοπικούς 
φορείς, διερευνούν τις πιθανότητες να 
συναντηθούν με τον υπουργό, ώστε να 
εκθέσουν την κάθετη αντίρρησή τους 
στη δημιουργία κέντρου φιλοξενίας 
μεταναστών και προσφύγων κλειστού 
τύπου στην περιοχή, αλλά και να 
ακούσουν την άποψη των αρμοδίων 
στο υψηλότερο επίπεδο.

Στη συνέλευση ακούστηκαν 
αρκετές ακόμη προτάσεις, απ’ τις 
οποίες προκρίθηκε η ενημέρωση 
των κατοίκων στις γύρω περιοχές και 
συγκεκριμένα στη Νέα Μαγνησία, τις 
εργατικές κατοικίες και τη Ροδίτσα. Σε 
εξέλιξη είναι η συλλογή υπογραφών 
για το θέμα, ενώ θα συνεχιστούν οι 
δυναμικές κινητοποιήσεις με πορείες 
στους κεντρικούς δρόμους της πόλης 
της Λαμίας.

«Δεν αντέχουμε άλλο βάρος»
Μήνυμα ότι «οι υποδομές τους 

σχολείου είναι ήδη υποβαθμισμένες» 
και «δεν μπορεί να δεχτεί άλλο βάρος» 
έστειλαν από κοινού οι Σύλλογοι Γονέων 
και Κηδεμόνων του 23ου Δημοτικού 
Σχολείου Μεγάλης Βρύσης και Νέας 
Μαγνησίας την Τετάρτη το πρωί. 
Στο πλευρό τους και η Οργανωτική 
Επιτροπή Αγώνα για τη Μαυρομαντήλα, 
η οποία τάσσεται κάθετα αντίθετη 
στη δημιουργία κέντρου φιλοξενίας 
μεταναστών και προσφύγων κλειστού 
τύπου στην περιοχή. 

Αργυρώ Μπακοπούλου, Πρόεδρος 
Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 
Μεγάλης Βρύσης: «Συμμετέχουμε κι 
εμείς στη διαμαρτυρία σαν Σύλλογος 

και γονείς, γιατί το θέμα μας αφορά 
σαν σχολείο, όχι μόνο ως κοινότητα. 
Το σχολείο μας δεν έχει τις υποδομές 
για τους μαθητές που υπάρχουν ήδη 
εδώ, πόσο μάλλον να μας φέρουν και 
κάποια παιδιά, τα οποία θα πρέπει να 
ενσωματωθούν σ’ αυτό το σχολείο. Δεν 
γίνεται, οπότε κάτι πρέπει να κάνουμε 
κι εμείς, να αντιδράσουμε».

Δημήτρης Μπαρτσώκας, Πρόεδρος 
Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 
Νέας Μαγνησίας: «Είμαστε ένας 
ζωντανός οργανισμός. Ανησυχούμε 
για τα προβλήματα που αναμένεται 
να δημιουργηθούν με την άφιξη των 
λαθρομεταναστών, όχι μόνο για το 
σχολείο. Αν θα μπορούμε κι εμείς οι 
ίδιοι να κυκλοφορήσουμε έξω, γιατί 
βλέπουμε ότι το πρόβλημα συνεχίζει 
να υπάρχει. Έρχονται κάθε μέρα 
εκατοντάδες κόσμος και δεν λύνεται 
αυτό το πρόβλημα μ’ αυτό τον τρόπο. 
Θέλουμε να βρεθεί μια λύση. Άνθρωποι 
είμαστε, θέλουμε να βοηθήσουμε 

αυτούς τους ανθρώπους, αλλά όχι να 
καταστραφούμε εμείς και τα παιδιά μας».

Γεωργία Καπούλα, Πρόεδρος 
Κοινότητας Μεγάλης Βρύσης: «Είμαστε 
σήμερα (σ.σ. Τετάρτη) εδώ για μια 
συμβολική διαμαρτυρία με τους γονείς 
και τους Συλλόγους τους, οι οποίοι 
εκφράζουν τις ανησυχίες τους, γιατί 
το σχολείο μας ήδη αντιμετωπίζει 
πάρα πολλά προβλήματα. Είναι πολύ 
επιβαρυμένο και δεν μπορούμε να 
δεχτούμε άλλη υποβάθμιση. Δεν 
υπάρχουν οι υποδομές για τα παιδιά 
που είναι ήδη εδώ, πόσο μάλλον να 
αντέξουμε όλο αυτό το βάρος με τη 
δημιουργία του hot spot».

Αλέξανδρος Ζήσιμος, Μέλος 
Οργανωτικής Επιτροπής Αγώνα 
για τη Μαυρομαντήλα: «Στεκόμαστε 
δίπλα στους συμπολίτες μας, οι 
οποίοι ευαισθητοποιούνται σιγά σιγά 
όλοι. Είναι μια σειρά κινητοποιήσεων, 
ειρηνικές διαμαρτυρίες. Περιμένουμε να 
ακουστούμε».

σε κάθε σχολική μονάδα για να συντονίζουν 
την προσπάθειά τους. 

Στην ημερίδα συμμετείχαν η Πρόεδρος 
του Επιμελητηρίου Εύβοιας, κα Παρασκευή 
Αγιοστρατίτη και ο υπεύθυνος του Φορέα 
για την υλοποίηση του 7ου Περιφερειακού 
Μαθητικού Διαγωνισμού, κ. Γιάννης 
Γεροντίτης. 

Η ημερίδα μεταδόθηκε διαδικτυακά 
στο κανάλι Μαθητεία ΕΠΑΛ, https://
w w w . y o u t u b e . c o m / c h a n n e l /
UCIFxZTLWcA2n1oS2piit7oQ. μετά από 
πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Εύβοιας 
και σε συνεργασία με το ΕΠΑΛ, με στόχο 
την καλύτερη διάχυση της.
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Στην υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με τίτλο «Γ’ 
ΦΑΣΗ ΛΙΜΕΝΑ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ», για την υλοποίηση 
έργου συνολικού προϋπολογισμού 10.000.000 ευρώ 

(ΣΑΕΠ 066), προχώρησε ο Περιφερειάρχης Στερεάς 
Ελλάδας Φάνης Σπανός. 

Με το νέο έργο, σύμφωνα με την εγκεκριμένη τεχνική 
μελέτη, προβλέπεται η συνέχιση της κατασκευής του Λιμένα 
Μαντουδίου – Γ’ Φάση.

Ειδικότερα, προβλέπεται :
Κατασκευή του εναπομείναντος τμήματος του 

προσήνεμου μόλου μήκους 220μ. περίπου, με το ακρομόλιο 
προστασίας του, τα οποία αποτελούνται αποκλειστικά από 
Φυσικούς Ογκολίθους

Κατασκευή του κρηπιδωμένου τμήματος του υπήνεμου 
μόλου μήκους 160μ. περίπου.

Κατασκευή του τμήματος του υπήνεμου μόλου, το οποίο 
αποτελείται αποκλειστικά από Φυσικούς Ογκολίθους, 
μήκους 140μ. περίπου, με το ακρομόλιο προστασίας του.

Κατασκευή του παραλιακού κρηπιδώματος, μήκους 110μ. 
περίπου.

Πρόκειται για ένα μεγάλο έργο αναπτυξιακού χαρακτήρα, 
το οποίο θα απελευθερώσει τις πραγματικές δυνατότητες 
και τον κομβικό ρόλο του Λιμένα Μαντουδίου, στον τομέα 
των θαλάσσιων μεταφορών της ευρύτερης ζώνης του 
Βορειοανατολικού Αιγαίου. 

Το σημαντικό αυτό έργο το οποίο με επιμονή και 
μεθοδικότητα εξασφάλισε η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 
προχωρά άμεσα προς δημοπράτηση  και αναμένεται με 
την ολοκλήρωση του ότι θα συμβάλλει καθοριστικά στην 
ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, την ανάπτυξη του 
Τουρισμού και στην αναβάθμιση της ζωής των πολιτών. 

10.000.000 ευρώ  
για τον Λιμένα  
Μαντουδίου

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχοντας ως στόχο την 
δυναμική προβολή των ποιοτικών προϊόντων των 
εταιρειών και παραγωγών εντός της χωρικής της 

αρμοδιότητας,  πρόκειται να συμμετάσχει στην για πρώτη 
φορά 26η Διεθνή Έκθεση Τροφίμων - Ποτών FOOD & 
DRINK 2020, που διοργανώνεται στο εκθεσιακό κέντρο NEC 
Μπέρμινγχαμ, στο Ην. Βασίλειο.  

H FOOD & DRINK EXPO είναι η παλαιότερη και 
μεγαλύτερη επαγγελματική έκθεση της βιομηχανίας των 
τροφίμων για την αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου, διαρκεί 
για 3 ημέρες και πραγματοποιούνται ταυτόχρονα 5 εκθέσεις 
κάτω από την ίδια στέγη.

Για πρώτη φορά η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας σε 
συνεργασία με την RECO Exports / Promo Solutions και 
υπό την αιγίδα του Ελληνο - Βρετανικού Επιμελητηρίου, 
γίνονται συντονισμένες δράσεις προκειμένου να ενισχυθεί 
η προβολή των προϊόντων του Αγροδιατροφικού Κλάδου 
και να αυξηθεί η προστιθέμενη αξία των προϊόντων της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην βρετανική αγορά και 
όχι μόνο.

Το Περίπτερο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας θα 
βρίσκεται σε στρατηγικό σημείο του Hall 18 όπου λαμβάνει 
χώρα η έκθεση Food & Drink, στο σταυροδρόμι των κεντρικών 
διαδρόμων, στο επίκεντρο των διαφόρων εκδηλώσεων που 
θα πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της έκθεσης.  

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας θα καλύψει το 60% του 

Πρόσκληση συμμετοχής  
στην FOOD & DRINK EXPO 2020

κόστους συμμετοχής στην έκθεση. Επομένως το κόστος 
συμμετοχής ανά εκθέτη θα ανέρχεται στα 1.214,00€ 
(απαλλάσσεται Φ.Π.Α. λόγω τιμολόγησης από Μεγάλη 
Βρετανία). Στο κόστος συμμετοχής συμπεριλαμβάνονται:

• Ενοίκιο χώρου
• Παροχές Περιπτέρου (λεπτομέρειες παροχών στο 

διπλανό Παράρτημα)
• Μεταφορά και Ασφάλιση εμπορευμάτων στην 

Έκθεση
• Εισαγωγή στον Κατάλογο των Εκθετών
• Προβολή του Εθνικού Περιπτέρου και των εταιρειών 

σε κλαδικά περιοδικά της Μεγάλης Βρετανίας
• Registration & Marketing Fee
Τα έξοδα εισιτηρίων μετάβασης, διαμονής, διατροφής 

και τυχόν επιστροφής των προϊόντων επιβαρύνουν εξ΄ 
ολοκλήρου τον εκθέτη.

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετέχουν, θα πρέπει 
να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους το συντομότερο και όχι 
αργότερα από τις 31 Ιανουαρίου 2020, συμπληρώνοντας 
την Αίτηση Συμμετοχής και αποστέλλοντάς τη προς το Κ.Υ.Ε. 
Στερεάς Ελλάδας, στο email: info@kye.com.gr. 

Σε περίπτωση που επιθυμείτε διευκρινήσεις για την 
πρωτοβουλία της Περιφέρειας καθώς και για άλλες δράσεις 
εξωστρέφειας και υποστήριξης, παρακαλούμε όπως 
επικοινωνήσετε με το γραφείο της κεντρικής δομής ΚΥΕ 
στο τηλέφωνο 2231030190.

Σε καθαρισμό των κυρίων αρδευτικών – 
αποστραγγιστικών τάφρων του Κωπαΐδικού πεδίου, 
προχωρά η αντπεριφέρεια Βοιωτίας, παρεμβαίνοντας 

σε:
Μέλανα ποταμό, στο τμήμα του από τη γέφυρα 

Τουρλογιάννη μέχρι τη συμβολή του με την Εσωτερική Τάφρο 
και την Κεντρική Τάφρο.

Κεντρική Τάφρος σε όλο το μήκος της.

Εσωτερική Τάφρος σε όλο το μήκος της

Αρδευτική Τάφρος Μέλανας (Ποταμάκι) από την εκβολή 
της στην Εσωτερική Τάφρο μέχρι την οδό Ορχομενός – 
Πύργος.

Τάφρος «Μαυροπόταμος».

Ένα μεγάλο και σπουδαίο  
αντιπλημμυρικό έργο  
προϋπολογισμού 1.500.000 ευρώ 
υλοποιείται στην Κωπαΐδα

Επίσης ήδη καθορίζονται επί τόπου, από τις Τεχνικές 
Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας, παρεμβάσεις και 
σε άλλα κανάλια, καθώς και σε άλλους τάφρους.

«Ένα μεγάλο αποστραγγιστικό έργο σε εξέλιξη μέσα στην 
Κωπαΐδα. Προσπαθούμε με κάθε τρόπο να διασφαλίσουμε 
πλημμυρικές συνέπειες οι οποίες δημιουργούνται από έντονα 
καιρικά φαινόμενα. Στεκόμαστε δίπλα στους καλλιεργητές 
μας, λαμβάνοντας υπόψη, πέραν των βασικών καθαρισμών 
και τις δικές τους απόψεις και ανάγκες. Συνεργαζόμαστε 
μαζί τους για το καλύτερο αποτέλεσμα. Ένα αντιπλημμυρικό 
έργο της τάξεως του 1.500.000 ευρώ βρίσκεται σε εξέλιξη 
διασφαλίζοντας την ποιότητα των καλλιεργητών των αγροτών 
μας. Συνεχίζουμε δυνατά…», τόνισε σε δηλώσεις της η 
Αντιπεριφερειάρχης, Φανή Παπαθωμά.
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επικαιρότητα

Στις τέσσερις θέσεις 
της πρώτης δεκάδας 
καταγραφής υψηλών 

θερμοκρασιών για το 2019 
είναι πόλεις που ανήκουν στην 
Στερεά Ελλάδα. Ενώ στην ορεινή 
Παρνασσίδα σημειώθηκαν 
ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες 
από την αρχή του χειμώνα.

Καιρικές ακρότητες, ως 
απότοκο της κλιματικής αλλαγής, 
γνώρισε και η χώρα μας το 2019. 
Η θερμοκρασία στη μέγιστη τιμή 
της άγγιξε τους 42 βαθμούς και 
έπεσε 22 υπό το μηδέν, ενώ 
εντυπωσιακές ήταν οι ποσότητες 
της βροχής που έπεσαν σε 
ορισμένες περιοχές. Οι εξελίξεις 
αυτές αφορούν άμεσα και τη 
Φωκίδα. Κι αυτό γιατί η Άμφισσα 
καταλαμβάνει την 5η θέση 
πανελλαδικά στις υψηλότερες 
θερμοκρασίες για το 2019 με 40,9 
βαθμούς κελσίου το καλοκαίρι που 
πέρασε, ενώ το Γαλαξίδι βρίσκεται 
στην 10η θέση με το υδράργυρο 
να φτάνει την ίδια περίοδο μέχρι 
και τους 40, 6 βαθμούς.

Σε επίπεδο Επικράτειας πάντα, 
οι 405 μετεωρολογικοί σταθμοί 
του Εθνικού Αστεροσκοπείου 
Αθηνών που είναι εγκατεστημένοι 
σε όλη την χώρα, κατέγραψαν 
εντυπωσιακά στοιχεία στις 13 
κακοκαιρίες που επηρέασαν 
τη χώρα μας, το 2019. Το 
πιο εντυπωσιακό ήταν οι 
βροχοπτώσεις. Είχαμε πάρα πολύ 
μεγάλα ύψη βροχής στην Εύβοια 
και ειδικά στην Κρήτη. Στην Δυτική 
Κρήτη είχαμε ετήσιο ύψος βροχής 
που σε ορισμένα σημεία έφτασε 
σχεδόν τα 3 μέτρα βροχής. Ήταν 
πανευρωπαϊκό ρεκόρ για τον 
Φεβρουάριο που μας πέρασε. 
Αντίθετα, τα μικρότερα ετήσια ύψη 
βροχόπτωσης εντοπίζονται στην 
βόρεια Ελλάδα, όπου η χρονιά 
ήταν ιδιαίτερα ξηρή, με την ετήσια 

Η κλιματική αλλαγή «χτυπά»  
και την Στερεά Ελλάδα

βροχόπτωση στην πόλη της 
Θεσσαλονίκης να υστερεί ακόμη 
και σε σχέση με τις Κυκλάδες.

Συνηθισμένα τα βουνά 
στα χιόνια και η Φλώρινα 
στην κατακόρυφη πτώση του 
υδραργύρου. Εκεί καταγράφηκε 
και το ρεκόρ της χαμηλότερης 
θερμοκρασίας σε ολόκληρη την 
Ελλάδα, για τον περασμένο 
χρόνο. Στις 6 Ιανουαρίου του 
2019, ανάμεσα στις κακοκαιρίες 
Σοφία και Τηλέμαχος, το 
θερμόμετρο στο Νέο Καύκασο 
της Φλώρινας, έδειξε 22,5 κάτω 
από μηδέν και ήταν η χαμηλότερη 

θερμοκρασία για την χώρα. Στο 
ίδιο σημείο σημειώθηκε και η 
χαμηλότερη τιμή βροχής 425 
χιλιοστά μόλις. Ταυτόχρονα, να 
σημειωθεί πως και στην ορεινή 
Παρνασσίδα, στη Δ.Ε. Καλλιέων 
ειδικότερα, το φετινό χειμώνα 
καταγράφονται σταθερά ιδιαίτερα 
χαμηλές θερμοκρασίες, από τις 
μικρότερες στη χώρα.

ΟΙ 10 ΥΨΗΛΟΤΕΡΕΣ 
ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΓΙΑ 
ΤΟ 2019

ΧΑΛΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ 41,9
ΛΑΡΙΣΑ 41,6
ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 41,4

ΛΕΥΚΟΧΩΡΙ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 41,1
ΑΡΤΑ 40,9
ΑΜΦΙΣΣΑ 40,9
ΑΜΑΛΙΑΔΑ 40,9
ΑΡΦΑΡΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 40,7
ΚΡΑΝΙΔΙ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 40,7
ΓΑΛΑΞΙΔΙ 40,6
Για άλλη μια φορά η Λάρισα 

στέφθηκε πρωταθλήτρια στις 
υψηλές θερμοκρασίες. Στις 
8 Ιουλίου στην κοινότητα της 
Χάλκης, το θερμόμετρο έδειξε 
41, 9 βαθμούς Κελσίου, ενώ την 
επόμενη μέρα μέσα στην πόλη ο 
υδράργυρος σκαρφάλωσε τους 
41,6.

Είχαμε τρία θερμά επεισόδια 
μικρής διάρκειας, ένα στις αρχές 
Ιουλίου και δύο μέσα στον 
Αύγουστο, οπότε και καταγράφηκε 
η υψηλότερη θερμοκρασία στην 
Λάρισα, στους 42 βαθμούς. Όλο 
αυτό οφείλεται στην γεωγραφική 
θέση της Λάρισας, καθώς και 
στο μικροκλίμα της περιοχής. 
Υπερισχύει το δυτικό ρεύμα το 
οποίο καθώς κατέρχεται από 
τους ορεινούς όγκους, χάνει την 
υγρασία του και καθίσταται θερμός 
και ξηρός αέρας, με αποτέλεσμα 
να ανεβάζει σημαντικά την 
θερμοκρασία στην πόλη.

Σύμφωνα με ανάρτηση του 
Δήμου Λεβαδέων στο 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ προτίθεται να προβεί 

σε μίσθωση εδαφικής έκτασης, που 
να πληρεί τους όρους, για δημιουργία 
καταφυγίου αδέσποτων ζώων.

Οι άλλες παρατάξεις του 
Δήμου Λεβαδεών, πλην του 
Νώντα Κωτσικώνα που ήταν 
αμφιταλαντευόμενος, είχαν 
δηλώσει σε προηγούμενο δημοτικό 
συμβούλιο ότι ο ίδιος ο Δήμος κατέχει 
και υπενοικιάζει τέτοιες εκτάσεις και 
καλό θα ήταν να δημιουργήσουν 
ένα καταφύγιο ζώων εξολοκλήρου 
δικής τους νομής και κατοχής. Να 
σημειωθεί ότι ο Δήμος υποχρεούται 
να επανδρώσει την ενοικιαζόμενη γη, 
με όλα τα απαραίτητα που χρειάζεται 
ένα νοσοκομείο για να λειτουργήσει.

Εκτίμηση του δημάρχου είναι 
ότι υπάρχει ήδη ένα οικόπεδο που 
διαθέτει τις αντίστοιχες άδειες, ενώ 
ο Δήμος Λεβαδέων δεν μπορεί, 
γιατί για να τις συντάξει και να 
εγκριθούν θα παρέλθει σημαντικό 
χρονικό διάστημα με κίνδυνο να 
τον «πετάξει» εκτός προγράμματος 
Φιλόδημος ΙΙ. Πηγές μας αναφέρουν 
ότι πολλές δημοτικές εκτάσεις 
υπάρχουν στην κατοχή του Δήμου, 
που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν 

ως καταφύγιο αδέσποτων ζώων.
Συγκεκριμένα στην Χαιρώνεια 

στην θέση Πετσάλα-Μελίσσια 
έκταση 14 στρ. Στο Λαφύστιο  το 
Μακρινάρι, δημοτική καλλιεργήσιμη 
γή 11 στρ. Στον Προφήτη Ηλία  της 
Τ.Κ. Χαιρωνίας έκταση 15 στρ. Και 
άλλη μια στην ίδια περιοχή έκτασης 
18 στρ., που ονομάζεται Μαρμάρι. 
Στο Μαυρονέρι η έκταση 248 
περίπου 10 στρ.,

στο Προσήλιο στην θέση Λιβάδι 
έκταση 41 στρ. Στην Χαιρώνεια στη 
θέση Μαχαίρια έκταση 21 στρ.

Βεβαίως δεν είναι δουλειά μας 
να τις ελέγξουμε αν διαθέτουν τα 
ανάλογα χαρακτηριστικά, αλλά σε 
ένα Καποδιστριακό Δήμο, όπως είναι 
της Λιβαδειάς, είναι λίγο δύσκολο 
να πιστέψει κανείς ότι δεν διαθέτει 
δημοτική έκταση για την φιλοξενία 
αδέσποτων ζώων, ενώ αντίστοιχα 
ένας ιδιώτης διαθέτει. Υπάρχει και η 
άλλη πλευρά βεβαίως που λέει ότι 
κανείς δεν έχει ενδιαφερθεί σοβαρά, 
δημοτικός σύμβουλός, ή παράταξη, 
με το θέμα, έτσι ώστε να δώσει 
συγκεκριμένες προτεινόμενες λύσεις 
και εμπεριστατωμένες, παρά μόνο 
μία δημότης που αγαπά τα ζώα και 
έχει ασχοληθεί σοβαρά με αυτό. 

Μίσθωση έκτασης για την δημιουργία  
καταφύγιου αδέσποτων ζώων  

του Δήμου Λεβαδέων
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ειδήσεις

Όλο το μεγαλείο της Αντικαρκινικής 
Λιβαδειάς αναδείχθηκε την 
Κυριακή στο Διοικητήριο 

Βοιωτίας, όπου πραγματοποιήθηκε η 
κοπή της βασιλόπιτας του και μάθαμε 
από την Στέλλα Ταπανλή, ότι είναι 
το πρώτο τμήμα Αντικαρκινικής που 
ιδρύθηκε.

Η Πρόεδρος του τμήματος Λιβαδειάς 
μονοπώλησε για άλλη μια φορά το 
ενδιαφέρον των παρευρισκομένων 
με τον αστείρευτο λόγο της, που δεν 
ξέχασε να αναφέρει κανέναν από τους 
παρευρισκομένους. Μέσα σε αυτούς 
τιμώμενος θα ήταν ο Αρχιεπίσκοπος 
Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. 
Ιερώνυμος, αλλά λόγω βεβαρημένου 
προγράμματος δεν είχε καταφέρει να 
προγραμματίσει την παρουσία του στην 
εκδήλωση με αποτέλεσμα να είναι απών. 
Την Σοπράνο της Λυρικής που ήταν ειδικά 
προσκεκλημένη για τον Αρχιεπίσκοπο, 
απόλαυσαν οι συμμετέχοντες στην 
κατάμεστη αίθουσα, με αποτέλεσμα να 
δημιουργηθεί πρόβλημα με τα καθίσματα 
των επισήμων.

Στην εκδήλωση ο Μητροπολίτης κ.κ. 
Γεώργιος, που ευλόγησε την Βασιλόπιτα 
του παραρτήματος της Αντικαρκινικής 
Λιβαδειάς και οι βουλευτές Ανδρέας 
Κουτσούμπας, Γιώτα Πούλου και Γεώργιος 
Μουλκιώτης. Η αντιπεριφερειάρχης 
Βοιωτίας Φανή Παπαθωμά, η Δήμαρχος 
Ορχομενού Παρασκευή Καράλη, ο 
Περιφ. Σύμβουλος Χαρ. Σανιδάς, ο 
αντιδήμαρχος Μάριος Σάκκος, η σύζυγος 
του Δημάρχου Λιβαδειάς, Μαρία Λιάκου, 
ο γ.γ. του Δήμου, Γιώργος  Ζιώγας και ο 
Δημ.  Καραμάνης, δημοτικός σύμβουλος. 
Ακόμη το παρόν έδωσαν ο πρόεδρος του 
Επιμελητηρίου Βοιωτίας, Παν. Αγνιάδης, 
όπως και πολλοί γιατροί της πόλης.

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής 
Αντικαρκινικής Εταιρείας κ. Φιλόπουλος, 
μαζί με την Στέλλα Ταπανλή, βράβευσαν 
την αντιπεριφερειάρχη Φανή Παπαθωμά, 
για την συνεχή συνδρομή της στο έργο 
του παραρτήματος και την αγαστή σχέση 
που διατηρούν. Παρούσα και η κυρία 
Μπασιάκου, σύζυγος του εκλιπόντα 
βουλευτή Βοιωτίας.

Έπειτα από τις ομιλίες, η Λυρικός, Τζίνα 
Φωτεινοπούλου, χάρισε μια υπέροχη 
βραδιά. Η Τζίνα Φωτινοπούλου είναι  
καταξιωμένη σοπράνο που επιμελήθηκε 
μια μουσική παράσταση εμπνευσμένη 
από αγαπημένες μελωδίες Ελλήνων 
συνθετών, αλλά και από το λόγο Ελλήνων 
ποιητών. Μαζί με το φωνητικό σύνολο 
vocal Inventions Enswmble, υπό  την 
διεύθυνση της Ολγας Αλεξοπούλου και 
την συνοδεία του διακεκριμένου πιανίστα, 
Θωμά Κοντογεώργη, παρουσίασαν ένα 
πρόγραμμα με ποικίλα ηχοχρώματα και 
ρυθμικές εναλλαγές, σε ένα «πάντρεμα» 
με στοιχεία δραματοποίησης και 
κινησιολογίας.  Ένα πρόγραμμα με 
άρωμα Ελλάδας

Η βασιλόπιτα καθώς και ο λόγος 
της προέδρου του παραρτήματος της 
αντικαρκινικής εταιρείας ήταν ορμώμενος 
από τον αείμνηστο και μέγα Νίκο 
Καζαντζάκη, «Με πινέλα κ ’χρώματα 
μόνο... ζωγράφισε την δική σου ευτυχία 
κ ΄ζησε την».

Το αδιαχώρητο  
στην κοπή της Βασιλόπιτας  
του παραρτήματος της  Αντικαρκινικής Λιβαδειάς
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Σε μια κατάμεστη αίθουσα του 
ξενοδοχείου «Φίλιππος», στην 
Λιβαδειά, πραγματοποιήθηκε, 

με εξαιρετική επιτυχία, την Τετάρτη 22 
Ιανουαρίου, η εορταστική εκδήλωση του 
Επιμελητηρίου Βοιωτίας.

Τους παρευρισκόμενους καλωσόρισε ο Α΄ 
Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Βοιωτίας, 
Αλέκος Στάικος, ο οποίος ευχήθηκε, όπως 
η επιχειρηματική κοινότητα της χώρας 
σταθεροποιήσει τον αναπτυξιακό βηματισμό 
της, μετά από μια δεκαετία κρίσης και ύφεσης.

Στην συνέχεια, ο σεβασμιότατος 
Μητροπολίτης Θηβών & Λεβαδείας, 
κ. Γεώργιος ευλόγησε την πίτα του 
Επιμελητηρίου μας και ευχήθηκε σε όλους, 
ο νέος χρόνος να φέρει υγεία και προκοπή.

Ακολούθως, ο Οικονομικός Επόπτης του 
Επιμελητηρίου, Λουκάς Παραχαραλάμπους 
παρουσίασε την δυναμική της βοιωτικής 
οικονομίας, αναφέροντας, ότι τα μέλη του 
Επιμελητηρίου Βοιωτίας ανέρχονται στις 
8.605 επιχειρήσεις.

Τον λόγο έπειτα πήρε ο Πρόεδρος του 
Επιμελητηρίου, Παναγιώτης Αγνιάδης, ο 
οποίος αναφέρθηκε στα προβλήματα, που 
αντιμετωπίζει η επιχειρηματικότητα στην 
χώρα μας και εκτίμησε ότι, αν δουλέψουμε 
όλοι μαζί, μπορούμε να αντικρύσουμε, με 
αισιοδοξία, το 2020 και την νέα δεκαετία.

Με την ευκαιρία της εορταστικής 
εκδήλωσης, το Επιμελητηριο Βοιωτίας θέλησε 
να βραβεύσει ανθρώπους, που διακρίθηκαν 
για την πολυετή παρουσία τους στην βοιωτική 
επιχειρηματικότητα, στον τοπικό πολιτισμό 
και στην τοπική αυτοδιοίκηση. 

Στο πλαίσιο αυτό, αποδόθηκαν τιμητικές 
διακρίσεις στους κάτωθι:

Στον Δήμαρχο Αθηναίων, Κώστα 
Μπακογιάννη, στον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ και 
Δήμαρχο Τρικκαίων, Δημήτριο Παπαστεργίου 
και στον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, 
Γεώργιο Χατζημάρκο, για την προσφορά 
τους στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Στον Πρόεδρο του Ε.Β.Ε.Α. και της 

Παναγιώτης Αγνιάδης:  
«Αν δουλέψουμε όλοι μαζί, μπορούμε να αντικρύσουμε,  
με αισιοδοξία, το 2020»

Κ.Ε.Ε.Ε., Κωνσταντίνο Μίχαλο και  στον 
Πρόεδρο της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., κ. Γεώργιο 
Καββαθά, για τα εκατό χρόνια προσφοράς 
και δράσης του Ε.Β.Ε.Α. και της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., 
αντίστοιχα.

Στον Εμπορικό Σύλλογο Θήβας για την 
συμπλήρωση εκατό χρόνων λειτουργίας 
του και συνεισφοράς του στην τοπική 
επιχειρηματικότητα.

Στην δημοσιογράφο, Λένα Παρασκευά, 
για την προσφορά της στην ελληνική 
δημοσιογραφία  και στην ανάπτυξη του 
τόπου μας

Στα παλιά μέλη του Επιμελητηρίου μας 
Πόπη Καθάριου, Αφροδίτη Σεχρεμέλη και 
Σωτήριο Καραουλάνη για την πολύχρονη 
και επιτυχημένη επιχειρηματική τους δράση.

Στον Γεώργιο Κωσταγιάννη, στον Πέτρο 
Χουτζούμη, στον Γεώργιο Αγραφιώτη και 
στον Σπύρο Γουργιώτη για την πολύχρονη 
και πολύτιμη προσφορά τους στον πολιτισμό 
του τόπου μας.

Επίσης, την εκδήλωση τίμησαν με την 
παρουσία τους ο Βουλευτής Βοιωτίας κ. 
Ανδρέας Κουτσούμπας, ο Περιφερειάρχης 
Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός, η 
Αντιπεριφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας 
Φανή Παπαθωμά, ο Δήμαρχος Λεβαδέων 
Ιωάννης Ταγκαλέγκας, ο Δήμαρχος Θηβαίων 
κ. Γεώργιος Αναστασίου, ο Δήμαρχος 
Αλιάρτου-Θεσπιέων κ. Γεώργιος Ντασιώτης, 
ο Δήμαρχος Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας 
Ιωάννης Σταθάς, η Δήμαρχος Ορχομενού  
Βούλα Καράλη, η ηγεσία της Αστυνομικής 
Διεύθυνσης Στερεάς Ελλάδας, με επικεφαλής 
τον Υποστράτηγο Γιώργο Κανέλλο, οι 
Πρόεδροι των Επιμελητηρίων Εύβοιας, 
Φθιώτιδας και Φωκίδας Βούλα Αγιοστρατίτη, 
Θανάσης Κυρίτσης και Βασίλης Αυγερινός, 
ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών 
Στερεάς Ελλάδας Νίκος Κουδούνης, 
πολλοί εκπρόσωποι του α` και β` βαθμού 
αυτοδιοίκησης, εκπρόσωποι επιμελητηρίων 
της χώρας,  παραγωγικών τάξεων, συλλόγων 
και φορέων, καθώς και πολλά μέλη μας 
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Παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών 
και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου 
Β΄, πραγματοποιήθηκε το απόγευμα 
της Δευτέρας 20/1/2020, η κοπή της 
Βασιλόπιτας για τη νέα ημερολογιακή χρονιά 
στην Βιβλιοθήκη  Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου 
Β΄.

Την Βασιλόπιτα της Βιβλιοθήκης 
ευλόγησε ο  Μακαριώτατος, ευχόμενος καλή 
και δημιουργική χρονιά . Στην εκδήλωση 
παρέστησαν κληρικοί, εκπρόσωποι της 
τοπικής αυτοδιοίκησης, άνθρωποι των 
γραμμάτων και του πολιτισμού, εκπρόσωποι 
συλλόγων της περιοχής και εκπαιδευτικοί .

Προηγήθηκε  με επιτυχία  η ολοκλήρωση  
και η αξιολόγηση του προγράμματος  
«Θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης της 
ενδοοικογενειακής βίας», του Ιδρύματος 
Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ι.Α.Α 
από τον αρχιμ. Θεολόγο Αλεξανδράκη, 
αναπληρωτή διευθυντή του Ιδρύματος, το 
οποίο παρακολούθησαν εκπαιδευτικοί από 
την ευρύτερη περιοχή της Βοιωτίας. 

Ακολούθως η  κα Αδαμαντία Ματθαίου 
Λιάπη έκανε έναν σύντομο απολογισμό των 
δράσεων της προηγούμενης χρονιάς και 
έδωσε το στίγμα για όσα θα ακολουθήσουν. 
Eιδικότερα στην Βιβλιοθήκη Ιερωνύμου Β΄ 
υλοποιήθηκαν  οι εξής δράσεις :

Συνεργασία με το Ευρωπαϊκό 
Πανεπιστήμιο Κύπρου που επισφραγίστηκε 
με την  υλοποίηση Ημερίδων παιδαγωγικού 
ενδιαφέροντος , την τελετή έναρξης 
του προπτυχιακού εξ΄ αποστάσεως 
προγράμματος “Βυζαντινή Μουσική –
Ψαλτική Τέχνη” και την χορήγηση  3 πλήρων 
υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές σε 
παιδιά της περιοχής. 

Συνεργασία με το Ίδρυμα Ποιμαντικής  
Επιμόρφωσης της Ι.Α.Α. με την υλοποίηση 
πιστοποιημένων προγραμμάτων .  Το 
αντικείμενο του πρώτου προγράμματος 
ήταν «Υποστήριξη σε προβλήματα της 
παιδικής και εφηβικής ηλικίας». Ακολούθησε 
το πρόγραμμα «Θέματα πρόληψης και 
αντιμετώπισης της ενδοοικογενειακής βίας». 

Συνεργασία με τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών 
Στερεάς Ελλάδος. Στον χώρο της βιβλιοθήκης 
ανακοινώθηκε από τον Σύνδεσμο η Ίδρυση 
της Εταιρείας Διαχείρισης Επιχειρηματικού 
και Βιομηχανικού Πάρκου στα Οινόφυτα.

Κοπή Βασιλόπιτας στην 
Βιβλιοθήκη του Αρχιεπισκόπου 
Ιερωνύμου Β΄ στα Οινόφυτα 

Ενημέρωση για το Αλτσχάϊμερ, και 
δωρεάν τεστ μνήμης σε συνεργασία με 
το Καρέλλειο Ίδρυμα Πρότυπο Κέντρο  
Αλτσχάϊμερ.

Μαθήματα Αγιογραφίας για ενήλικες  
από τη φιλόλογο –αγιογράφο κα Δωροθέα 
Γιαννούκου.

Μαθήματα Ρομποτικής για παιδιά 
Γυμνασίου – Λυκείου από τον καθηγητή των 
Τ.Ε.Ι Στερεάς Ελλάδος κ. Πέτρο Κωφάκη.

Εισηγήσεις τοπικής ιστορίας της Βοιωτίας  
από την ιστορικό κα. Λιάπη Ελένη και 
ιστορίας της ελληνικής γλώσσας από την 
φιλόλογο              κα. Δήμητρα Ντουλαβέρη.

Ομιλίες πνευματικού ενδιαφέροντος 
από  τον αρχιμ. π. Θεολόγο  Αλεξανδράκη 
Αναπληρωτή Δ/ντή του Ιδρύματος 
Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ι.Α.Α. και 

τον π. Σιλουανό Πεπονάκη, καθηγούμενο 
της Ι. Μ. Αγίου Γεωργίου Μαυροματίου .

Ψυχαγωγικές εκδηλώσεις σε συνεργασία 
με τον σύλλογο γυναικών Οινοφύτων και 
δωρεές σε ευαγή Ιδρύματα της περιοχής σε 
συνεργασία με την εταιρεία  ΕΛΒΑΛ.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ένα 
μουσικό ταξίδι υπό  τη συνοδεία βιολιών 
και πιάνου  από την κα. Νίνα Πατρικίδου, 
Μαέστρο της Παιδικής Νεανικής Συμφωνικής 
Ορχήστρας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής 
Αθηνών και τους μαθητές της. 

Ακολούθησε κέρασμα και όλοι οι 
παριστάμενοι δέχτηκαν την πατρική ευλογία 
του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών 
και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου Β΄ και 
ξεναγήθηκαν στον  φιλόξενο χώρο της 
προσωπικής του Βιβλιοθήκης.
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“ΛEΒΑΔΟΣ mounten trail “ 2020 
Ρεκόρ μεγάλης  διαδρομής 2.09.19  
ο Λιβαδείτης Γιώργος Διαλεκτός

Με πολύ μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε για άλλη 
μια φορά ο “ΛEΒΑΔΟΣ mounten trail “ στην πόλη 
της Λιβαδειάς στις 19 Ιανουαρίου του 2020. Στις δύο 

διαδρομές πήραν εκκίνηση συνολικά 760 αθλητές  μαζί  και 
από τον Σύλλογο Ελπίδα ο νεαρός Σπύρος Ρούσσος που 
μαζί με την ομάδα υποστήριξης  του ανέβηκε  το βουνό ως 
τον Άγιο Μηνά. Ο καιρός ήταν ιδανικός. Η προσπάθεια των 
αθλητών στον αγώνα βουνού είναι πολύ μεγάλη και αξίζουν 
συγχαρητήρια σε όσους συμμετείχαν ενώ κατάφεραν να 
απολαύσουν όλη αυτή την μοναδική διαδρομή.

Ο ΑΧΟΛ πάντα εκεί με την ομάδα της ορειβασίας έκανε 
την ίδια διαδρομή με τον δικό του τρόπο.

Και επειδή αγώνας δεν είναι μόνο η αρχή άλλα και το τέλος 
του δείτε πως τερμάτισαν οι πρώτοι αθλητές.

Στη μεγάλη διαδρομή πρώτος έφτασε στον τερματισμό 
ο Λειβαδίτης αθλητής της SALOMON HELLAS Γιώργος 
Διαλεκτός με ρεκόρ διαδρομής 2.09.19 , στη 2η θέση 
τερμάτισε ο Ηλίας Σαγκριώτης KASIMISTRAINNING MY 
ATHLETE MY NUTRITION SAUCONY GREECE με χρόνο 
2.16.14 ενώ τρίτος ήταν ο Βασίλης Μπαλαμώτης VMAX με 
χρόνο 2.16.15..

Στη μικρή διαδρομή  νικητής αναδείχτηκε ο Κώστας 
Ζήνδρος Α.Κ.Ο. Λιβαδειάς με χρόνο 0.56.55, δεύτερος 
ο Νίκος Δημητριάδης MY ATHLETE με χρόνο 0.57.37 

και τρίτος ο Γιώργος Μανιώτης Α.Κ.Ο. Λιβαδειάς με χρόνο 
0.57.47 ενώ στις γυναίκες νικήτρια ήταν η Κρυσταλλία 
Κουτσιμάνη MY ATHLETE CHOZEN TEAM με χρόνο 1.10.34 
, δεύτερη η Βίκυ Κατσάνου TELMISSOS TEAM PORIKOS με 
χρόνο 1.12.00 και τρίτη η Βάσω Ανέστη με χρόνο 1.15.27 .

Και μια πρωτιά για συμμετοχή ομάδας με αθλητή ΑμΕΑ!
Μαζί μας ήταν ο youyou Hellas και η ομάδα του οι Δρομείς 

Ελπίδας!
Mε πιλότο το Σπύρο Ρούσση, έτρεξαν στην διαδρομή 

των 10.8km και απέσπασαν το θερμότερο χειροκρότημα 
όλης της πόλης!

Οι δρομείς Ελπίδας είναι μια ομάδα δρομέων που τρέχουν 
παιδιά ΑΜΕΑ με “ζοελέτ” υποστηρίζοντας την χωρίς όρους 
συμμετοχή στην ζωή!

Σε ένα από τα ωραιότερα σημεία εκκίνησης αγώνα στην Ελλάδα, 
δόθηκαν οι δυο εκκινήσεις για 5η συνεχή χρονιά του “ΛΕΒΑΔΟΣ moun-
tain trail” την Κυριακή που μας πέρασε 19 Ιανουαρίου 2020. Στις δύο 
διαδρομές πήραν εκκίνηση συνολικά 760 αθλητές.

Η περιοχή των πηγών και του φαραγγιού του ποταμού Έρκυνα 
στην Λιβαδειά -(που ονομάζεται Κρύα) αποτελεί περιοχή απαράμιλλου 
φυσικού κάλλους με τα γάργαρα νερά να κυλάνε σε επίπεδα 
διαμορφώνοντας καταρράκτες, ενώ πλατάνια και πλούσια βλάστηση 
συμπληρώνουν την εικόνα- πλημμύρισε από αθλητές συνοδούς και 
επισκέπτες !

Οι καιρικές συνθήκες ήταν σχεδόν ιδανικές,2 χλμ.της διαδρομής 
έγιναν σε ζώνες με χιόνι που απόλαυσαν οι αθλητές και η Λιβαδειά 
γέμισε δρομείς από όλα σχεδόν τα μέρη της Ελλάδας που βρέθηκαν 
στην πόλη για να τρέξουν στις δύο διαδρομές.

Στη μεγάλη διαδρομή πρώτος έφτασε στον τερματισμό ο Λειβαδίτης 
αθλητής της SALOMON HELLAS Γιώργος Διαλεκτός με ρεκόρ 
διαδρομής 2.09.19 , στη 2η θέση τερμάτισε ο Ηλίας Σαγκριώτης 
KASIMISTRAINNING MY ATHLETE MY NUTRITION SAUCONY 
GREECE με χρόνο 2.16.14 ενώ τρίτος ήταν ο Βασίλης Μπαλαμώτης 
VMAX με χρόνο 2.16.15..

Στην ίδια απόσταση για τις γυναίκες, πρώτη ήταν η Ελένη Σαριδάκη 
RETHIMNO CRETE με χρόνο 2.43.19 ,δεύτερη η Ξανθή Μαρία THE 
RUNNERS PROJECT με χρόνο 2.44.28, και στην τρίτη θέση ήταν η 
Φωτεινή Κολόκα SALOMON HELLAS με χρόνο 2.49.20.

Την παράσταση έκλεψε ο πρόεδρος του Ολυμπιακού Παναγιώτης 
Αγγελόπουλος που προκάλεσε «σεισμό» στα σημεία που περνούσε.

Στη μικρή διαδρομή  νικητής αναδείχτηκε ο Κώστας Ζήνδρος 
Α.Κ.Ο. Λιβαδειάς με χρόνο 0.56.55, δεύτερος ο Νίκος Δημητριάδης 
MY ATHLETE με χρόνο 0.57.37 και τρίτος ο Γιώργος Μανιώτης 
Α.Κ.Ο. Λιβαδειάς με χρόνο 0.57.47 ενώ στις γυναίκες νικήτρια ήταν 
η Κρυσταλλία Κουτσιμάνη MY ATHLETE CHOZEN TEAM με χρόνο 
1.10.34 , δεύτερη η Βίκυ Κατσάνου TELMISSOS TEAM PORIKOS με 
χρόνο 1.12.00 και τρίτη η Βάσω Ανέστη με χρόνο 1.15.27 .

Και μια πρωτιά για συμμετοχή ομάδας με αθλητή ΑμΕΑ!
Μαζί μας ήταν ο youyou Hellas και η ομάδα του οι Δρομείς Ελπίδας!
Mε πιλότο το Σπύρο Ρούσση, έτρεξαν στην διαδρομή των 10.8km 

και απέσπασαν το θερμότερο χειροκρότημα όλης της πόλης!
Οι δρομείς Ελπίδας είναι μια ομάδα δρομέων που τρέχουν παιδιά 

ΑΜΕΑ με “ζοελέτ” υποστηρίζοντας την χωρίς όρους συμμετοχή στην 
ζωή!

Ο Αθλητικός Κολυμβητικός Όμιλος Λιβαδειάς, συγχαίρει τους αθλητές 
για τις επιδόσεις τους και όλους τους δρομείς για τη συμμετοχή και την 
προσπάθειά τους καθώς επίσης όλους τους πολίτες της Λιβαδειάς που 
αγκάλιασαν την εκδήλωση.

Επίσης ευχαριστούμε θερμά τον Δήμο Λεβαδέων, την Περιφερειακή 
Ενότητα Βοιωτίας, τον Ο.Π.Α.ΣΤΕ. και την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Αν. Στερεάς – 
Εύβοιας, που μας εμπιστεύθηκαν και μας στήριξαν με όλη τους την 
δύναμη.

Ευχαριστούμε για τη σημαντική συμβολή τους:
Τους δεκάδες εθελοντές, από την Λιβαδειά, και την Δεσφίνα που 

με τη δική τους πολύτιμη προσφορά συμβάλλουν ουσιαστικά στην 
υλοποίηση του αγώνα.

Για την σημαντική βοήθεια στην ασφαλή διεξαγωγή του αγώνα που 
πρόσφερε η Ελληνική Ένωση Έρευνας & Διάσωσης Λιβαδειάς,

Επίσης:
Το γιατρό και συνοδοιπόρο μας κ. Ιωάννη Περγαντά .
Το Ε.Κ.Α.Β Λιβαδειάς.
Το Δασαρχείο Λιβαδειάς.
Την τροχαία Λιβαδειάς
Το Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών της πόλης.
Το προσωπικό του Δήμου Λεβαδέων
Τον Γιάννη Καραγιάννη για τα χειροποίητα έπαθλα που φιλοτέχνησε 

για τον ΛΕΒΑΔΟ mountain trail nefosland.gr
Τους μεγάλους χορηγούς:
Αλουμίνιο της Ελλάδος
Βιομηχανία ζυμαρικών Ήλιος
Καφέ Αrt Νouveau.
Την εταιρία αθλητικών ειδών Saucony
Την Αθηναϊκή Ζυθοποιεία
Το Κτήμα Μουσών της οικογένειας ΖΑΧΑΡΙΑ
Τους χορηγούς που είτε υλικά είτε χρηματικά στήριξαν αυτήν την 

προσπάθεια
PRESSTEAZE – ESPRESSOBAR, ΚΩΤΣΑΔΑΜ – Παραδοσιακό 

Παντοπωλείο, ΣΟΔΕΙΑ – ΑΦΟΙ Ακριδόπουλοι , Καραγιάννης Ελαστικά, 
Φροντιστήρια Ξένων γλωσσών PALSO, MELKART –LOGISTICS, 
BROSTA-Τροφοδοσίες – Διανομές, ΑΦΟΙ ΑΝΔΡΕΟΥ ΟΕ – Προϊόντα 
γάλακτος, ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ – Υλικά Οικοδομών, ΚΥΝΣΕΠ ΕΡΚΥΝΑ, RED 
BULL, ΖΥΜΗ ΨΑΧΝΩΝ, PICCOLO PIZZA, ΠΑΝΘΕΟΝ , ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 
SUPER MARKET, ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΤΣΙΦΗ – 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, κ. Λίτσα Γεραντώνη.

Τους ανθρώπους που φρόντισαν για το γεύμα των αθλητών
Λουκάς Μαμούρης, Χρήστος Μπούρας, Γιώργος Αυγέρης, Γιάννα 

Μπούρδη και τον Βασίλη Κουτσούμπα
Τους Χορηγούς Επικοινωνίας που συμβάλουν σημαντικά στην 

προβολή του αγώνα
ΕΡΑ ΣΠΟΡ , STAR ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛAΔΑΣ, ΣΕΙΡΙΟΣ FM, STEREA 

SPORT, RUNNING NEWS, I-RUN, RUNNER MAGAZINE, FREE 
RUN, ΡΑΔΙΟ ΘΗΒΑ, SPORT EVENT, CITY FM 92, STEREA NEWS, 
ΣΚΥΤΑΛΗ, ASOPICHOS, VIOTIA PLUS, E-HANI, ΕΝ ΟΨΕΙ ΑΛΙΑΡΤΟΣ, 
ΔΙΑΒΗΜΑ ORCHOMENOSPRESS, PERMISSOSPRESS

Ευχαριστούμε για την εξαιρετική συνεργασία:
Το Foto – Trexoume που ανέλαβε την φωτογραφική κάλυψη του 

αγώνα.
Και μπορείτε να δείτε και να προμηθευτείτε τις φωτογραφίες σας στο 

link https://foto-trexoume.gr/levadosmountaintrail2020
Την Chronolog που φρόντισε για την χρονομέτρηση των αθλητών μας

Λέβαδος 2020  
τα αποτελέσματα 
του αγώνα από τον 
Α.Κ.Ο.Λιβαδειάς 
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Ο Δήμαρχος Θηβαίων κ. Γιώργος Αναστασίου 
συναντήθηκε σήμερα Δευτέρα  με τον 
Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης, 

Κτηνιατρικής και Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Στ. Ελλάδος 
κ. Δημήτριο Βουρδάνο και τον Γενικό Διευθυντή Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Στ.Ε. κ. Σταύρο Τσελά.

Η συζήτηση κινήθηκε κυρίως γύρω από διάφορα 
περιβαλλοντικά και αγροτικά ζητήματα που απασχολούν τον 
Δήμο Θηβαίων. Στη συνάντηση συμμετείχε και ο Αντιδήμαρχος 
του Δήμου Θηβαίων κ. Ανδρέας Χατζησταμάτης.

Συνάντηση κ.Βουρδάνου 
με τον Δήμαρχο Θηβαίων

Μετά από διαπραγμάτευση του Δημάρχου Δ.Α.Α. κου 
ΣΤΑΘΑ με την Ε.Τ.Α.Δ. , επιτεύχθηκε νέα μείωση 
τιμών για συγκεκριμένες κατηγορίες.

Πιο συγκεκριμένα :
80, 00 ευρώ  για τα "φυτώρια"  που ανεβαίνουν στο 

χιονοδρομικό τα Σαββατοκύριακα  μέχρι τέλος της σαιζόν.
Για τους αθλητές , θα είναι 100,00 ευρώ  μέχρι τις 5 

Μαρτίου και 200,00 ευρώ μέχρι τέλος της σαιζόν.

Νέα μείωση τιμών για το 
χιονοδρομικό Παρνασσού

Σε τακτική Γενική Συνέλευση και Εκλογές για την 
ανανέωση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου 
ΧΕΝ Θήβας

Την Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 5.30 μμ.
Στο τοπικό μας κέντρο, Κάδμου 56-60
Καλούμε τα μέλη μας, σε τακτική Γενική Συνέλευση και 

εκλογές για την ανανέωση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Σωματείου μας, την Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 
5.30μμ., στο τοπικό μας κέντρο, Κάδμου 56-60.

Θέματα ημερησίας διατάξεως
· Έγκριση της Έκθεσης πεπραγμένων 2019
· Έγκριση του διαχειριστικού απολογισμού του Διοικητικού 

Συμβουλίου για το οικονομικό έτος 2019.

Εκλογές στην ΧΕΝ Θήβας

Συνεχίζει τις συναντήσεις της η ακαδημία με επίκεντρο 
την Κωπαΐδα. Στο Θολωτό της Κρύας το Σάββατο 
25 Ιανουαρίου στις 18:00 θα συναντηθούν να 

συζητήσουν ,όσοι ενδιαφέρονται και να ακούσουν τις 
εισηγήσεις απλών ανθρώπων η και ακαδημαϊκών,για την 
καλλιέργεια κάνναβης στην Κωπαΐδα , για τους Μινύες και 
το αποστραγγιστικό και αντιπλημμυρικό έργο της λίμνης 
,για τις πηγές του Βοιωτικού Κηφισού και να γνωρίσουν 
πιο είναι το Κωπαϊδικό ζήτημα.

Θα πρέπει να γνωρίσουμε τον τόπο μας αν θέλουμε 
να βρούμε λύσεις για αυτόν .Και όχι να περάσουμε σαν 
απλοί διαβάτες από πάνω του.

Να σταθούμε και να μάθουμε από την ιστορία του,να τον 
γνωρίσουμε όσο καλύτερα γίνεται για να το καταλάβουμε 
και να το βοηθήσουμε.Το φυσικό μας περιβάλλον εδώ 

7η συνάντηση της 
Τροφώνιου Ακαδημίας 
Λιβαδειάς με θέματα γύρω 
από την Κωπαΐδα

που ζούμε,έχει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του.Είναι 
μπροστά μας ,το θέμα είναι αν εμείς τα «βλέπουμε» και 
αν μπορούμε να του φερθούμε ανάλογα.

Η γνώση της ιστορίας ενός τόπου  είναι πολύ σημαντικό 
«όπλο» για να το αξιοποιήσεις κατάλληλα,σύμφωνα με το 
δικό του χαρακτήρα,τον τοπικό του χαρακτήρα.

Αυτό προσπαθεί,κατά την γνώμη μου, να κάνει η 
τροφώνιος ακαδημία,να μας συστήσει ,δηλαδή να μας 
γνωρίσει τον «χαρακτήρα» που έχει αυτός ο τόπος. 
Ένα μεγάλο του και ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι το 
Κωπαϊδικό  πεδίο,για αρχή.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους καθώς και για τις 
εισηγήσεις,αρκεί να αγαπάς αυτό τον τόπο και να θες να 
καταπιεστείς με αυτόν.

Στην ιστορική πόλη της Βοιωτίας,τον Ορχομενό, 
όπου θα πραγματοποιηθεί για 5η χρονιά αυτός ο 
μοναδικός και πρωτότυπος αγώνας δρόμου που δεν 

έχει νικητές και ηττημένους, αρκεί να είσαι στη γραμμή 
εκκίνησης και… κέρδισες. Πράγματι, αυτή είναι η νίκη, 
η συμμετοχή στη χαρά, στην άθληση, εκεί όπου θα 
συναντήσεις χαρούμενα πρόσωπα, γιορτινή ατμόσφαιρα, 
θετική διάθεση,

μουσική, χορό, και πολίτες κάθε ηλικίας να συμμετέχουν 
σε αυτή τη γιορτή που

τους προσφέρει το MASKARUN  Ορχομενού.
Μια διαφορετική εικόνα θα δώσουν οι δρομείς το 

μεσημέρι της Κυριακής 23
Φεβρουαρίου στον Ορχομενό οι οποίοι θα κινηθούν 

σε Καρναβαλικούς ρυθμούς στο

Για το 5o maskarun Ορχομενού  Για το 5o maskarun Ορχομενού  
άρχισαν οι εγγραφέςάρχισαν οι εγγραφές

πλαίσιο των εκδηλώσεων για το Καρναβάλι Ορχομενού 
την έναρξη των οποίων δίνει το

5ο MASKARUN.
Πολίτες κάθε ηλικίας θα βγουν στους δρόμους της 

ιστορικής πόλης της
Βοιωτίας δηλώνοντας παρών σε κάτι διαφορετικό όπως 

είναι το MaskaRun το οποίο
ξεκίνησε το 2016 από τον Ορχομενό.
Οι εγγραφές ξεκίνησαν από την Παρασκευή 17 

Ιανουαρίου
«άνοιξαν» οι συμμετοχές και όσοι ενδιαφέρονται πρέπει 

να βιαστούν και
να δηλώσουν τη συμμετοχή τους
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ και ΜΟΝΟ στην επίσημη
ιστοσελίδα της διοργάνωσης WWW.MASKARUN.GR



13ΣΤΕΡΕΑ ΝΕΑΣάββατο 25 Ιανουαρίου 2020

επίκαιρα

ΒΟΙΩΤΙΑ

Με ανακοίνωσή της, η Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας, γνωστοποιεί ένα μεγάλο και σπουδαίο 
αντιπλυμμηρικό έργο προϋπολογισμού 1.500.000 

ευρώ στην Κωπαϊδα.
Καθαρισμός των κυρίων αρδευτικών – αποστραγγιστικών 

τάφρων του
Κωπαΐδικού πεδίου. Παρεμβαίνουν:
1) Μέλανας ποταμός, στο τμήμα του από τη γέφυρα 

Τουρλογιάννη μέχρι τη
συμβολή του με την Εσωτερική Τάφρο και την Κεντρική 

Τάφρο.
2) Κεντρική Τάφρος σε όλο το μήκος της.
3) Εσωτερική Τάφρος σε όλο το μήκος της
4) Αρδευτική Τάφρος Μέλανας (Ποταμάκι) από την εκβολή 

της στην Εσωτερική
Τάφρο μέχρι την οδό Ορχομενός – Πύργος.
5) Τάφρος «Μαυροπόταμος».
Επίσης ήδη καθορίζονται επί τόπου, από τις Τεχνικές 

Υπηρεσίες της Περιφερειακής μας Ενότητας, παρεμβάσεις 
και σε άλλα κανάλια καθώς και σε άλλους τάφρους.

Μεγάλο αντιπλημμυρικό 
έργο Προϋπολογισμού 
1.500.000 ευρώ 
υλοποιείται στην Κωπαΐδα

Ο Δήμος Λεβαδέων ενημερώνει ότι στις 15-1-2020 
ξεκίνησαν τη λειτουργία τους τα πρώτα 4 τμήματα 
μάθησης για τα προγράμματα:

-Αρωματικά –Φαρμακευτικά φυτά (20 εκπαιδευόμενοι)
-Εργαστήρι Δημιουργίας Κοσμήματος (40 εκπαιδευόμενοι)
-Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο (20 εκπαιδευόμενοι)
Τα προγράμματα υλοποιούνται σε συνεργασία με το 

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και το Ίδρυμα 
Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης.

Ευχαριστούμε για την στήριξη τους κ.κ. Χρήστο Σύρο , 
Διευθυντή 1ου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδειάς, Ιωάννη Δούμα 
, Διευθυντή 5ου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδειάς και Φίλιππο 
Ζαχαρίου , Διευθυντή Γυμνασίου – Λυκείου Αγ.Γεωργίου

Επίσης, ενημερώνουμε ότι συνεχίζονται οι αιτήσεις για τη 
δημιουργία των ακόλουθων τμημάτων:

1. Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα- e-επιχειρείν
2. Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο(Ι)
3. Σύνδεση Σχολείου – Οικογένειας
4. Αρωματικά – Φαρμακευτικά Φυτά
5. Εργαστήρι δημιουργίας Κοσμήματος
Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να 

Έναρξη μαθημάτων  
στο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Λεβαδέων

παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας 
καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη 
ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και 
την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) 
μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου 
Μάθηση»

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής 
απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ή στο Τμήμα 
Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Λεβαδέων :

Τηλ. :2261 3 50860
Ταχ. Διεύθυνση: Σοφοκλέους 15, Λιβαδειά
Email: gpapakonstantinou@livadia.gr
Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα 

απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης που θα 
υποβάλλεται αποκλειστικά και μόνο με φυσική παρουσία 
στο Πρωτόκολλο του Δημαρχείου Λιβαδειάς (ημιώροφος 
Δημαρχείου) καθημερινά 8:30-14:00, απαραίτητα με 
φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Με αυθεντική παραδοσιακή μουσική, σπουδαίους 
εκπροσώπους της, πολύ χορό και ένα μοναδικό 
γλέντι, πραγματοποιήθηκε η ετήσια εκδήλωση για την 

κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιτας από τον Σύλλογο 
Ευρυτάνων Επαρχίας Λιβαδειάς “Τα Άγραφα”.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην Λιβαδειά, το 
Σάββατο 11 Ιανουαρίου

2020 και παραβρέθηκαν μέλη του Συλλόγου που ζουν 
στην ευρύτερη περιοχή της

Βοιωτίας. Χαρακτηριστικό στιγμιότυπο της βραδιά, η κοπή 
της πίτας από όλα τα μέλη του

Δ.Σ. του πολύ δραστήριου συλλόγου, που κράτησαν όλα 
μαζί το μαχαίρι για να την

μοιράσουν και να ευχηθούν. Κατά τη διάρκεια της 

Διασκέδασαν «καθαρά» Ευρυτανικά στην Λιβαδειά

εκδήλωσης παρουσιάστηκαν από τα
χορευτικά τμήματα του Συλλόγου η αναβίωση του 

παραδοσιακού γάμου και χοροί
Δεσκάτης, με χοροδιδάσκαλο την κα Κραβαρίτη Μαρία. 

Οι εξαιρετικοί μουσικοί που
πλαισίωσαν την εκδήλωση με τους παραδοσιακούς 

ρυθμούς και κορύφωσαν το γλέντι
ήταν οι δημοφιλής: Νίκος Φιλιππίδης – Κλαρίνο, 

Παναγιώτης Λάλεζας – Τραγούδι,
Λευκοθέα Φιλιππίδη – Τραγούδι, Κώστας Φιλιππίδης 

– Λαούτο, Τραγούδι,
Ορέστης Μαυρόπουλος – Βιολί, Ανδρέας Παπάς – 

Κρουστά

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Ποντίων Βοιωτίας «Ο 
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ», πιστό στο ετήσιο ραντεβού του, 
προσκαλεί την Κυριακή 26 Ιανουαρίου, στις 11:00 το 

πρωί, στο Κέντρο Διασκέδασης «ΥΨΙΛΟΝ» Live Stage στη 
Λιβαδειά για την εκδήλωση κοπής της Πρωτοχρονιάτικης 
πίτας του Συλλόγου.

«Σας περιμένουμε με χαμόγελο,όμορφη διάθεση, καφέ, 
γλυκά & δώρα!!!

Ελάτε να ανταλλάξουμε ευχές για το 2020 & να περάσουμε 
ένα χαλαρό Κυριακάτικο πρωινό»

Την Αγιοβασιλοπιτά 
του κόβει ο σύλλογος 
«Ευκλείδης» στην 
Λιβαδειά
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Στο πλαίσιο της κατασκευής του έργου της 
πεζοδρόμησης της οδού Αβάντων στην πόλη της 
Χαλκίδας, από το ύψος της οδού Βύρωνος μέχρι 

την οδό Αποστόλη καθώς και της οδού Αγγελάτου, 
ορίζονται οι παρακάτω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οι 
οποίες θα ισχύουν από τη Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020 
έως και την ολοκλήρωση του έργου:

Αντιδρόμηση(αντίθετη φορά κίνησης) της οδού Βασ. 

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις  
για την κατασκευή του έργου 
της πεζοδρόμησης της Αβάντων 

45 ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΘΡΥΛΟΙ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ

Το Θέατρο Χαλκίδας σε συνεργασία με τον Σύλλογο 
φίλων του Γιάννη Σκαρίμπα και το βιβλιοπωλείο  Γ. 
Παπαποστόλου δημιούργησαν και παρουσιάζουν μια 

εκδήλωση-αφιέρωμα για την μνήμη και το έργο του Ευβοιώτη 
λογοτέχνη και ποιητή Τάσου Παπαποστόλου που θα λάβει 
χώρα την Κυριακή 26 Ιανουαρίου και ώρα 19:00 στην Οδό 
Ονείρων.

Ομιλητής θα είναι ο πρόεδρος του συλλόγου «οι φίλοι του 
Γιάννη Σκαρίμπα» και εκπαιδευτικός Κώστας Μπαϊρακτάρης.

Αναλόγιο από τους: Βαγγέλη Τσουκαλά, Ευδοκία Ζέρβα, 
Κώστα Ντεγιάννη, Ζωή Λιβανίου.

Ειδήσεις  
από τη Βόρεια Εύβοια 

Οι γιορτές των Χριστουγέννων έφυγαν, το κλίμα που 
αυτές έφεραν πέρασε στο “περιθώριο” κι επιστρέφουμε 
στην κανονικότητα, με όσα αυτή κουβαλάει, τα οποία, 
στο χιλιοτραγουδισμένο 15/νθήμερο βάλαμε για λίγο στην 
άκρη. Οι επισκέπτες που βρέθηκαν όλες αυτές τις ημέρες 
στην περιοχή δεν είχαν μόνο καλά λόγια για τις ομορφιές 
της και το φιλόξενο κλίμα των κατοίκων της (ιδιαίτερα της 
Λουτρόπολης, όπου το ορμητήριο τους), αλλά κι αρκετά 
παράπονα. Αυτά έχουν να κάνουν με το Α.Τ.Μ. γνωστής 
τράπεζας, που τελευταία εγκατέλειψε την Αιδηψό και δεν 
τροφοδοτήθηκε, αλλά και δεν τροφοδοτείται, επαρκώς, 
με χρήματα, με αποτέλεσμα οι πελάτες να δυσκολεύονται 
στις συναλλαγές τους. Ακόμη με τα δρομολόγια των 2 
πορθμειακών γραμμών της, ιδιαίτερα αυτά του Αγιόκαμπου 
με τη Γλύφα, που όχι μόνο θεωρούν ελάχιστα, αλλά και πολύ 
νωρίς το τελευταίο. Τέλος με το κακό οδικό της δίκτυο, τόσο 
στη χάραξή του, όσο και στη συντήρησή του.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, που δε επιδέχονται 
αμφισβήτηση, ακόμα ένα κατάστημα, μιας εκ των τεσσάρων 
συστημικών τραπεζών, χάνεται για την περιοχή. Αυτή τη 
φορά χαμένη δεν είναι η Λουτρόπολη Αιδηψού, αλλά η Ιστιαία 
που διαθέτει κατάστημα της εν λόγω τράπεζας. Φυσικά, 
προβληματισμός υπάρχει κατά πρώτον για το προσωπικό 
της, καθώς αν δεν προχωρήσει σε εθελουσία έξοδο, θα 
αναγκαστεί να “μεταναστεύει” σε πολιτείες μακρινές. Τώρα, 
για τους συναλλασσόμενους, εφόσον παραμείνουν πελάτες 
της, αν δεν μπορούν οι υπηρεσίες να προσφερθούν από 
κάποιο μηχάνημα και χρειάζονται οπωσδήποτε λύσεις 
από εργαζόμενους σε άλλο κατάστημα της τράπεζας, 
που επιχειρεί “έξοδο” από την περιοχή, τότε θα πρέπει 
να αποτανθούν σε Χαλκίδα ή Λαμία. Ακόμη, λοιπόν, ένα 
χτύπημα για το Δήμο Ιστιαίας – Αιδηψού, που λέει πολλά και 
σε πολλούς τομείς (υποβάθμιση της περιοχής, ταλαιπωρία, 
χάσιμο χρόνου κι έξοδα).

Το όρος Τελέθριον και τα πέριξ αυτού βουνά, που 
περιβάλλουν τη Τοπική Κοινότητα Αιδηψού βρίθουν από 
αγριογούρουνα. Φυσικά, η περιοχή εκτός των ντόπιων δέχεται 
κι άλλους κυνηγούς, ακόμη κι από την Περιφερειακή Ενότητα 
της Ευρυτανίας. Θα μου πει κανείς, βέβαια, πολύ καλό, αφού 
στις υπάρχουσες μορφές τουρισμού της, προστίθεται κι αυτή 
του κυνηγετικού. Όμως, όπως είναι γνωστό από πληθώρα 
ειδήσεων, τα αγριογούρουνα κυρίως στις δύσκολες ημέρες 
του χειμώνα πλησιάζουν κατοικημένους χώρους, για να 
εξασφαλίσουν την τροφή τους. Κι εδώ είναι το ζήτημα. 
Κυνηγοί, που στα τελευταία σπίτια της Αιδηψού και στο 
δρόμο προς τη θέση Αγία Παρασκευή, στήνουν καρτέρι και 
πυροβολούν τα άγρια ζώα, με όλους τους κινδύνους που 
εμπεριέχει η τακτική τους. Κάποιοι πρέπει να εφαρμόσουν 
ρο νόμο, κάποιοι είναι αρμόδιοι γι’ αυτό.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΗΤΡΟΥ

Έπεσαν στα χέρια 
αστυνομικών

Δύο νέα κρούσμα διακίνησης ναρκωτικών 
σημειώθηκαν στην Χαλκίδα την Τετάρτη 22 
Ιανουαρίου με δυο άντρες 50 και 54 χρονών 

αντίστοιχα. Στον 50χρονο αλλοδαπό βρέθηκε μία 
αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία, με ηρωίνη, καθαρού 
βάρους 3,65 γραμμαρίων, ενώ από τον 54χρονο, 
η A’ Ο.Π.Κ.Ε. του Τμήματος Ασφαλείας Χαλκίδας 
αφαίρεσε μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης. 
Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα 
Πρωτοδικών Χαλκίδας

Συνελήφθη 43χρονος στη Χαλκίδα για 
πλαστογραφία 

43χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε η από 20-12-2007 καταδικαστική Απόφαση του Τριμελούς 
Πλημμελειοδικείου Θηβών, με ποινή φυλάκισης 4 μηνών για πλαστογραφία, συνελήφθη το βράδυ της Τρίτης (21/1) 
από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης Χαλκίδας. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια Εισαγγελία Πρωτοδικών.

Κουκούλη με φορά κίνησης οχημάτων από την οδό Βύρωνος 
προς την οδό Νεοφύτου .

Απαγόρευση κίνησης οχημάτων στο τμήμα της οδού 
Βύρωνος από το ύψος της οδού Κουκούλη μέχρι την οδό 
Αβάντων.

Απαγόρευση κίνησης οχήματων στο τμήμα της οδού 
Αγγελάτου από το ύψος της οδού Κακαρά μέχρι την οδό 
Αβάντων.
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EYBOIA

Το μεσημέρι της 17ης Ιανουαρίου 2020 
πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο Υπουργείο 
Παιδείας και Θρησκευμάτων όπου ο Υφυπουργός 

Παιδείας Βασίλειος Διγαλάκης,, συζήτησε το θέμα της 
αναστολής λειτουργίας των δύο τμημάτων του ΕΚΠΑ στα 
Ψαχνά Ευβοίας, βάση του κατατεθέντος νομοσχεδίου του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Μια αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης των τμημάτων θα 
τεθεί σε ισχύ για την έγκαιρη εισαγωγή των τμημάτων στα 
μηχανογραφικά δελτία, για την τρέχουσα σχολική χρονιά 
αφού, έχουν ήδη γίνει οι απαραίτητες  μελέτες βιωσιμότητας 
των προαναφερθέντων τμημάτων, όπως διεμήνυσε και ο 
Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Δημόπουλος Θάνος 
στην ομιλία του, στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής.

Από την προγραμματισμένη συνάντηση δεν έλειψαν 
και οι βουλευτές του Νομού  Κεδίκογλου Σίμος, Ζεμπίλης 
Αθανάσιος, ο Αντιπεριφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας 
Κελαϊδίτης Γεώργιος, ο Εντεταλμένος Σύμβουλος σε 
θέματα Παιδείας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Γαλάνης 
Κωνσταντίνος, οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων 
της Αντιπολίτευσης του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων 

Επιταχύνει το έργο αξιολόγησης  
το ΕΚΠΑ στα Ψαχνά

Γκόγκου – Λιαλιάρη Ιωάννα, Κουλοχέρης Ανδρέας , 
ο Αντιδήμαρχος Διρφύων – Μεσσαπίων κ. Ματράκας 
Παναγιώτης. Αν και απών, ο Καθηγητής Ιατρικής του 
ΕΚΠΑ και Βουλευτής του Νομού ΠνευματικόςΣπυρίδων, 
απέστειλε επιστολή συμπαράστασης για να ευοδωθούν 
οι προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση.

Ο  Δήμαρχος Διρφύων – Μεσσαπίων κ. Ψαθάς 
Γεώργιος ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους της 
συνάντησης, «το ΕΚΠΑ για το ενδιαφέρον του και 
την προσφορά του στον τόπο μας αλλά και αυτούς 
που συμμετέχουν καθημερινά στον αγώνα μας για 
την αναβάθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στον 
τόπο μας».

Τέλος, μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου ο 
Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο, διεμήνυσε ότι 
θα πραγματοποιηθούν συσκέψεις με το ΕΚΠΑ, τους 
φορείς του Νομού και τις υπηρεσίες του Υπουργείου, 
προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες 
αξιολόγησης των εν λόγω τμημάτων, ώστε να 
μπορέσουν να λειτουργήσουν άμεσα.

Με στόχο την αναβάθμιση των υποδομών και τη βελτίωση 
λειτουργίας των δικτύων Ύδρευσης και των Γεωτρήσεων 
στη Δημοτική Ενότητα Αυλίδας του Δήμου Χαλκιδέων , η 

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Χαλκίδας(ΔΕΥΑΧ) 
θα προχωρήσει στην δημοπράτηση των παρακάτω έργων:

1. Ύδρευση οικισμού Φάρου Αυλίδας
Το έργο, προϋπολογισμού 665.000 € , το οποίο θα δημοπρατηθεί 

στις 27 Φεβρουαρίου 2020, αφορά στην κατασκευή νέου 
βρογχοειδούς δικτύου, το οποίο θα ξεκινά από τη δεξαμενή του 
Φάρου Αυλίδος με αγωγό Φ140 και θα συνεχίζει με αγωγούς 
διαμέτρου Φ110,Φ90 και Φ63. 

Σκοπός του παραπάνω έργου είναι η αναβάθμιση του υφιστάμενου 
δικτύου ύδρευσης στον παραλιακό οικισμό του Φάρου Αυλίδος, το 
οποίο, κατά τους θερινούς μήνες, παρουσιάζει χαμηλή πίεση, κυρίως 
στα υψηλότερα τμήματα του. Με την κατασκευή των ανωτέρων 
κλάδων και τη διασύνδεσή τους, θα ελαχιστοποιηθούν οι βλάβες, θα 
ομογενοποιηθεί η πίεση και θα υπάρχει η δυνατότητα απομόνωσης 
και εναλλακτικής υδροδότησης περιοχών, εάν χρειστεί.

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι.                                                                                                                                       
 2.  Εσωτερικό Υδραγωγείο Καλοχωρίου-Παντειχίου
Το έργο προϋπολογισμού 362.000 €, το οποίο πρόκειται να 

δημοπρατηθεί 14 Φεβρουαρίου 2020, αφορά στην αντικατάσταση των 
εσωτερικών δικτύων αμιάντου και στην αναβάθμιση των εσωτερικών 
δικτύων ύδρευσης, με την κατασκευή δικτύου διανομής στα όρια 
της Κοινότητας Καλοχωρίου- Παντειχίου της Δημοτικής Ενότητας 
Αυλίδος του Δήμου Χαλκιδέων. Θα γίνει πλήρης αξιοποίηση των 
νέων υφιστάμενων αγωγών ύδρευσης, οι οποίοι θα διατηρηθούν και 

Έργα ύδρευσης, συνολικού 
προϋπολογισμού 1.027.000 € στη Δημοτική 
Ενότητα Αυλίδας του Δήμου Χαλκιδέων      

θα ενταχθούν στο υπό σχεδιασμό δίκτυο ύδρευσης.
Σκοπός του παραπάνω έργου είναι οι νέοι τροφοδοτικοί 

αγωγοί να χρησιμοποιηθούν για την υδροδότηση του συνόλου 
του οικισμού Καλοχωρίου-Παντειχίου με νερό επαρκούς 
πίεσης και ποσότητας.

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 
                          

Ο Μάκης Βορίδης το 
Σάββατο στα Ψαχνά 

Με κεντρικό ομιλητή τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, 
Μάκη Βορίδη, η ΔΗΜΤΕ Μεσσαπίων-Διρφύων θα κόψει την 
πρωτοχρονιάτικη πίτα της το Σάββατο 25 Ιανουαρίου, στην 
αίθουσα RexXHall, στα Ψαχνά. Η εκδήλωση ξεκινά στις 9 το 
βράδυ και η τιμή εισόδου είναι 15 € (περιλαμβάνει  πλήρες 
μενού, κρασί και ζωντανή μουσική).

O βουλευτής Ευβοίας της Νέας Δημοκρατίας Σπύρος 
Πνευματικός συναντήθηκε με τον Υπουργό Τουρισμού 
Χάρη Θεοχάρη στο Υπουργείο για το ζήτημα των ιαματικών 
πηγών στην περιοχή της Αιδηψού. Στην εν λόγω συνάντηση 
ο κ. Πνευματικός τόνισε την σημασία της λειτουργίας των 
πηγών, καθώς και του υδροθεραπευτηρίου όλο το χρόνο, 
δίνοντας έμφαση στα θετικά αποτελέσματα  που μπορούν 
να επιφέρουν για την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής.

Όντας Καθηγητής Ορθοπεδικής, ο κ. Πνευματικός την 
ανάδειξη της περιοχής ως προορισμό για την τόνωση, ευεξία 
και αποκατάσταση αθλητών.

Ο κ. Υπουργός δεσμεύτηκε να συζητηθεί το ζήτημα των 
Λουτρών Αιδηψού και η προοπτική να μένουν ανοικτά όλο 
το χρόνο με τη διοίκηση της ΕΤΑΔ Α.Ε. τις επόμενες ημέρες.

Συζητήθηκε ακόμη από τον Υπουργό, η ανάπτυξη του 
τουρισμού ευεξίας, όπου οι ιαματικές πηγές θα έχουν 
κεντρικό ρόλο. Κατέληξαν δε,  από κοινού, στην απόφαση  να 
δραστηριοποιηθούν, προκειμένου να αναδειχθεί ο ιαματικός 
τουρισμός στην Εύβοια, που διαθέτει μοναδικό στην Ελλάδα 
ιαματικό πλούτο. 

Συνάντηση Σπύρου Πνευματικού 
με τον Υπουργό Τουρισμού για 
τα Λουτρά Αιδηψού 
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Διανύουμε την πρώτη επίσημη 
εκπτωτική περίοδο του νέου έτους, 
η οποία λήγει στις 29 Φεβρουαρίου 

2020, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση 
του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Λιανικής 
Πωλήσεως Ελλάδος.

Οι επίσημες περίοδοι των εκπτώσεων 
μέσα στο έτος είναι τέσσερις, δύο χειμερινές 
και δύο καλοκαιρινές. Ενώ είθισται μέσα 
αυτά τα διαστήματα κάποιες Κυριακές 
τα καταστήματα είναι ανοιχτά, όπως την 
προηγούμενη Κυριακή, 19 Ιανουαρίου, τα 
μαγαζιά παρέμειναν ανοιχτά.

Μα κατά πόσο είναι “αποτελεσματικές- 
προσοδοφόρες” αυτή η έξτρα εμπορική 
δραστηριότητα; και για ποιους; συναντήσαμε 
τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου, 
κο Γιάννη Βλαχογιάννη για να μας δώσει 
απαντήσεις.

ΣΝ: Εκπτώσεις 2020 κύριε Βλαχογιάννη…
ΓΒ: “Στην ουσία οι εκπτώσεις δεν 

τελειώνουν ποτέ! Υπάρχει μία τάση, στην 
Ελλάδα της κρίσης, να παρατείνονται οι 

Γιάννης Βλαχογιάννης:  
«Κάθε πέρυσι και καλύτερα»

επίσημες εκπτώσεις (χειμερινές και οι 
θερινές), να κρατάνε ένα δίμηνο η κάθε μία, 
συν τις δύο εμβόλιμες”. Και συμπληρώνει 
“Η κάθε επιχείρηση από το νόμο έχει το 
δικαίωμα να ανανεώνει “ανεξέλεγκτα- 
κατά βούληση” τις εκπτώσεις, με τον μόνο 
όρο αυτή η προωθητική κίνηση να μην 
υπερβαίνει το 50% του εμπορεύματος του 
καταστήματος. Συνεπώς, μιλάμε για μια 
συνεχή εκπτωτική περίοδο 365 ημερών!”

ΣΝ: Ποια είναι η άποψη σας για τις 
πρόσφατες σχετικές δηλώσεις του κου 
Βακάκη;

ΓΒ: Δε νομίζω κάποιος αυτού του 
μεγέθους να θέλει τους “μικρούς” στα πόδια 
του, όπως θα αντιλαμβάνεστε. Οι ιδιοκτήτες 
τέτοιων αλυσίδων είναι πρεσβευτές της 
εργασίας 24/24ωρο μα δεν εργάζονται και 
οι ίδιοι 7 μέρες τη βδομάδα, δεν φθείρονται 
όσο οι εργαζόμενοι. Οι μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις θα πρέπει να προβάλουν 
αντίσταση, να ορθώσουν το ανάστημα στις 
πολυεθνικές κολοσσούς, οι οποίες όχι μόνο 

πρωταγωνιστούν αλλά τους αναγκάζουν 
όλους τους υπόλοιπους ή να παίξουν τους 
κομπάρσους ή να αποχωρήσουν.

ΣΝ: Είστε υπέρ αυτού του νέου μέτρου; Τι 
απαντάτε ως Εμπορικός Σύλλογος Λαμίας;

ΓΒ: Αρχικά, τα Πρωτοβάθμια όργανα 
(Εμπορικοί σύλλογοι), τα Δευτεροβάθμια 
(Ομοσπονδίες συλλόγων) και τα Τριτοβάθμια 
(ΓΕΣΕΕ, ΕΣΕΕ), κράτησαν αρνητική στάση 
στο άνοιγμα των Κυριακών, για το λόγο ότι 
όλοι αυτοί εκπροσωπούν μικρές και πολύ 
μικρές επιχειρήσεις , είχαν προβλέψει 
ότι εν μέσω κρίσης όσοι επιβιώσουν 
επιχειρηματικά υπάρχει πιθανότητα να 
“πεθάνουν βιολογικά”, εξαιτίας του μοντέλου 
όπως καταλαβαίνετε – βλ. οικογενειακές 
επιχειρήσεις με αποκλειστικά προσωπική 
εργασία. Τέλος, είναι αμφιλεγόμενο κατά 
πόσο είναι αυξήθηκαν οι θέσεις εργασίας ή 
είναι αποδοτικό εισπρακτικά αφού αυξάνονται 
παράλληλα και τα κόστη ενώ είναι σίγουρο 
ότι ως επί το πλείστον, δεν αποδίδονται 
οι ανάλογες αμοιβές στους υπαλλήλους 
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και απλά ισοπεδώνονται η ξεκούραση, η 
οικογένεια κλπ. Ο Εμπορικός Σύλλογος 
Λαμίας, άμεσα, αντέδρασε και σύνταξε με 
νομικό σύμβουλο γνωμοδότηση την οποία 
απέστειλε στη Βουλή- Υπ. Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, υπογεγραμμένη από όλους 
τους εκπροσώπους των τοπικών σχετικών 
οργάνων και του τέως περιφερειάρχη Θ. 
Στάικου και του μακαριστού Νικολάου, 
πρώην Μητροπολίτη Ν. Φθιώτιδας, αλλά 
δεν απαντήθηκε ποτέ!

ΣΝ: Από την εμπειρία σας, σε τι ποσοστό 
συναλλάσετε πλέον με μετρητά ή κάρτα- 
ποιες ηλικίες;

ΓΒ: Συνεχώς αυξανόμενο το ποσοστό 
και μετά την τελευταία νομοθετική ρύθμιση 
– σύμφωνα με την οποία- το 30% των 
δαπανών θα πρέπει να προέρχεται από 
συναλλαγές με κάρτα. Έχει ενσωματωθεί και 
η συμμετοχή μεγαλύτερων ηλικιών σταδιακά 
ενώ έχει παρατηρηθεί από τις μικρότερες 
ηλικίες και όχι μόνο, να πραγματοποιούν 
αποκλειστικά ηλεκτρονικές αγορές,

ΣΝ: Ποια είναι η γνώμη σας για τις 
ηλεκτρονικές αγορές; Είστε εξοικειωμένος 
εσείς προσωπικά;

ΓΒ: Εγώ αρνούμαι πεισματικά μα 
δεν μπορώ να μην παραδεχτώ πως 
οι ηλεκτρονικές αγορές είναι η “το 
μέλλον- η επόμενη μέρα”. Μαθηματικά 
είμαστε καταδικασμένοι να χάσουμε τις 
διαπροσωπικές σχέσεις, καθώς, όπως 
παρατηρείται ο όγκος των εργασιών των 
e shop – κατ επέκταση ο τζίρος, αυξάνεται 
ραγδαία λόγων αναγκών- ζήτησης.

ΣΝ: Πως ήταν η αποτίμηση της 
εορταστικής περιόδου;  Ανέκαμψε η τοπική 
αγορά;

ΓΒ: “Κάθε πέρυσι και καλύτερα” που λένε! 
Δυστυχώς όχι - δεν είναι αρκετές αυτές οι 
λίγες μέρες για να πατήσει στα πόδια της η 
εξασθενημένη αγορά. Οι μικρές επιχειρήσεις 
απειλούνται και ίσως έρθει και το τέλος τους 
μέσα στο 2020 γι αυτό και θα έπρεπε σαν 
καταναλωτές να το λάβουμε σοβαρά υπ 
όψη.

ΣΝ: Οι σύγχρονες εφευρέσεις του 
Μάρκετινγκ πιάνουν στην Ελληνική αγορά 
βλ.Μπλακ Φραϊντέι κλπ;

ΓΒ: Τις προσαρμόζουμε πάντα στα 
Ελληνικά δεδομένα με ότι συνεπάγεται 
αυτό, μα όταν οι πληρωμές αυτές στις 
εν λόγω προσφορές, γίνονται με δόσεις, 
δημιουργείτε ένα κενό στην αγορά, το 
οποίο οι “εφευρέτριες” πολυεθνικές δεν 

αντιλαμβάνονται αλλά άμεσα πλήγουν την 
οικονομία- τη ρευστότητα του εμπορίου 
και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Να 
μην ξεχνάμε ότι οι μικρές και οι πολύ 
μικρές επιχειρήσεις ήταν η ναυαρχίδα 
του ελληνικού εμπορίου, πολύ πριν τον 
τουρισμό και τις έχουμε παραμελήσει σας 
κράτος, σαν καταναλωτές, σαν Έλληνες… 
Η καταναλωτική παιδεία δεν καλλιεργείται 
σωστά στη χώρα μας!

ΣΝ: Τι συστήνετε να προσέξουν οι 
καταναλωτές στις εξορμήσεις τους στους 
εμπορικούς δρόμους;

ΓΒ: Το πιο βασικό είναι να έχει προηγηθεί 
μία ενδελεχή έρευνα αγοράς με γνώμονα 
πάντα τη στήριξη στις τοπικές επιχειρήσεις. 
Ορθολογικές λοιπόν αγορές αλλά με 
“ανταποδοτικό χαρακτήρα” για την οικονομία 
της περιοχής. Το μόνο που θα εφιστούσα την 
προσοχή, είναι στην απόδοση της έκπτωσης 
από την αρχική, ο καταναλωτής οφείλει να 
γνωρίζει και την αρχική και το ποσοστό της 
έκπτωσης – “πάντα να αναγράφεται η διπλή 
τιμή”.

ΣΝ: Έχετε εικόνα από το παράνομο 
εμπόριο στην περιοχή;

ΓΒ: Είμαστε όλοι κοινωνοί της ίδιας 
πραγματικότητας. Στις υπαίθριες αγορές, 
όλοι παρατηρούμε ότι μαζί με τους νόμιμους 
εμπόρους έχουν παρεισφρήσει πλανόδιοι 
χωρίς άδεια και λοιπά έγγραφα, με προϊόντα 
αμφιβόλου προελεύσεως και ποιότητας -και 
όχι μόνο προϊόντα γης και θαλάσσης, αλλά 
και άλλα τρόφιμα, όπως και κατά κόρον 
προϊόντα ένδυσης- υπόδησης κλπ. Το 
παραεμπόριο δρα ανεξέλεγκτο μιας και η 
αστυνόμευση- οι ελεγκτικοί μηχανισμοί είναι 
απόντες ή “ελαστικοί”, με αποτέλεσμα ο 
κρατικός προϋπολογισμός να χάνει τεράστια 
ποσά από φόρους, μη υπολογίσιμα και να 
προσπαθεί να καλύψει μετά τις μαύρες 
αυτές τρύπες με επιπλέον φορολογία. Πώς 
επιβραβεύεται ο νόμιμος τελικά και πως 
τιμωρείται ο παραβάτης;

Επερχόμενες Εκπτώσεις για το 2020:

Ένα δεκαήμερο τον Μάιο, από Παρασκευή 1 Μαΐου 
και τελειώνουν την Κυριακή 10 Μαΐου και η μεγάλη 
καλοκαιρινή εκπτωτική περίοδος ξεκινά από Δευτέρα 13 
Ιουλίου μέχρι και την Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020.
Οι επόμενες χειμερινές εκπτώσεις αναμένονται το 
πρώτο δεκαήμερο του Νοέμβρη και συγκεκριμένα από 
την Κυριακή 1 Νοεμβρίου ως  
την Τρίτη 10 Νοεμβρίου του 2020.

Ο κος Βλαχογιάννης,  
ανακεφαλαιώνοντας θέλει να τονίσει: 
 
ΟΧΙ στις εμπορικές Κυριακές/στη λειτουργία των καταστημάτων 52 
Κυριακές το χρόνο

ΟΧΙ στις παρατεταμένες εκπτώσεις

ΝΑΙ στην στήριξη των τοπικών αναγκών

ΝΑΙ στην πάταξη του παραεμπορίου - παραοικονομίας
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Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 
λίγο πριν τις 16:00, στο 11ο χλμ. του Δρόμου Λαμίας 
–Δομοκού, λίγο πιο πάνω από το μοναστήρι της Αγίας 

Άννης .
Μηχανή μεγάλου κυβισμού μάρκας YAMAHA, στην οποία 

επέβαιναν δύο αδέλφια νεαρής ηλικίας 28 και 27 ετών, με 
κατεύθυνση προς Λαμία για άγνωστη αιτία εξετράπη της 
πορείας της και βγήκε από το οδόστρωμα σε μια μικρή 
στροφή του δρόμου αφού πρώτα χτύπησε στα κιγκλιδώματα .

Από την εκτροπή τραυματίστηκαν ελαφρώς οι δύο 
επιβαίνοντες, οι οποίοι να σημειώσουμε ότι φορούσαν και 
κράνος και φόρμα οδήγησης, μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο 
του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας.

Οι δύο επιβαίνοντες στην μηχανή ταξίδευαν από Τρίκαλα 
για Αθήνα.

Εκτροπή μηχανής στο δρόμο 
Λαμίας - Δομοκού. Σώα τα 
δύο αδέρφια.

Δυσάρεστη έκπληξη επιφύλαξαν άγνωστοι μέχρι 
στιγμής δράστες, στους πιστούς που επισκέπτονται 
καθημερινά το ξωκλήσι της Κοιμήσεως της 

Θεοτόκου στο Μαρτίνο, στο δρόμο για τη Λάρυμνα.
Σύμφωνα με τον επιτόπιο έλεγχο, η πόρτα του ναού 

ήταν παραβιασμένη και εντός του χώρου οι διαρρήκτες 
είχαν ανοίξει το βαρύ χρηματοκιβώτιο, στοχεύοντας στο 
χρηματικό απόθεμα του ναού και όχι στα λοιπά τιμαλφή. 
Οι ιερόσυλοι διαρρήκτες έκοψαν με τροχό την πόρτα και 
κατάφεραν να φτάσουν εντός του χρηματοκιβωτίου, το 
οποίο προστατευόταν με μία επιπλέον στρώση τσιμέντου. 
Μάλλον αυτά τα προστατευτικά μέτρα κίνησαν και την 
περιέργεια των δραστών, οι οποίοι έχουν στο ενεργητικό 
τους άλλες τρεις αποτυχημένες προσπάθειες στον εν 
λόγω ναό!

Αυτή τη φορά όμως, αν και η διάρρηξη πέτυχε, 
έφυγαν με άδεια χέρια, καθώς δεν υπήρχε εντός του 
χρηματοκιβωτίου οτιδήποτε πολύτιμο. Γιατί αγαπάει ο 
θεός τον κλέφτη αλλά…

Σύμφωνα με τον υπεύθυνο του ναού, πάτερ Ανδρέα, 
οι δράστες δεν πείραξαν κάτι άλλο και φαίνεται ότι είχαν 
αποκλειστικό στόχο τα χρήματα που πίστευαν ότι θα 
έβρισκαν πίσω από τόσο ενισχυμένο ατσάλι.

Θ. Καραΐσκος: «Στόχος να δώσουμε την αίγλη που 
πρέπει στον Άγ. Λουκά»

Αυτό τόνισε ο Δήμαρχος Λαμίας, Θύμιος Καραΐσκος, 
μετά τη συνεδρίαση της Κοινωφελούς Επιχείρησης του 

Μαρτίνο:  
Τέταρτη απόπειρα διάρρηξης σε ξωκλήσι

Δήμου την Τρίτη, η οποία ενέκρινε ομόφωνα όλες τις 
πρωτοβουλίες και αποφάσεις του Δημάρχου για το θέμα 
που προέκυψε στο τουριστικό περίπτερο του Αγίου Λουκά.

Σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Λαμιέων, μεταξύ άλλων, 
τόνισε: «Όπως ξέρετε, την Πέμπτη (16/1) κοινοποιήθηκε 
το εξώδικο εγκατάλειψης κι αποχώρησης απ’ το μίσθιο 
της μισθώτριας. Αμέσως, την ίδια ημέρα, συγκροτήσαμε 
τριμελή επιτροπή από υπηρεσιακούς τεχνικούς 
παράγοντες της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων του Δήμου 
Λαμιέων με την εντολή να αποτυπώσουν την υπάρχουσα 
κατάσταση και να αποτιμήσουν τυχόν ζημιές.

Επίσης δώσαμε εντολή να φυλάσσεται ο χώρος επί 
24ωρου βάσεως, να αποφύγουμε περαιτέρω τυχόν 
ενέργειες δολιοφθοράς στο μίσθιο. Είμαστε υποχρεωμένοι 
να το διασφαλίσουμε αυτό και αμέσως δώσαμε εντολή, 
την ίδια μέρα, σε δικηγόρο να μελετήσει το φάκελο της 
υπόθεσης και να προβεί σε δικαστικές ή νομικές ενέργειες, 
όσες απαιτούνται, ώστε να αντιμετωπιστεί και νομικά η 
διαμορφωθείσα κατάσταση. Ήδη μελετάμε τον τρόπο 
αποκατάστασης των ζημιών, που θα εξαρτηθεί κι απ’ το 
ύψος των δαπανών που απαιτούνται και το βάθος των 
ζημιών που υπάρχουν στο συγκεκριμένο ακίνητο.

Βέβαια μελετάμε και τον τρόπο επαναλειτουργίας 
του. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να αποδώσουμε στο 
κοινό, στους δημότες μας, το εμβληματικό αυτό κτίριο 
και να αποκτήσει αυτό την παλιά του αίγλη. Κι αυτό θα 
το πετύχουμε!»

Σύλληψη για κλοπή στη 
Λαμία 

Aστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Λαμίας συνέλαβαν 
το μεσημέρι της Τρίτης στη Λαμία, μία 25χρονη, η οποία 
κατηγορείται για κλοπή.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε στο πλαίσιο της έρευνας, η 
25χρονη νωρίτερα παραβίασε σπίτι στην παραπάνω περιοχή 
και έκλεψε, μία κιθάρα και ένα αεροβόλο (PAINTBALL).

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι της 25χρονης 
βρέθηκε και κατασχέθηκε η κιθάρα, η οποία αποδόθηκε στο 
νόμιμο κάτοχό της.

Την προανάκριση έκανε το Τμήμα Ασφαλείας Λαμίας.

Τους δωρητές που στηρίζουν το Κοινωνικό Παντοπωλείο 
του Δήμου Λοκρών ευχαριστούν θερμά με κοινή 
ανακοίνωσή τους ο Δήμαρχος, κ. Αθανάσιος Ζεκεντές, 

η κα Βασιλική Σίμου – Παλαιολόγου, Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ 
για την Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη, η Διεύθυνση 
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, το Κέντρο 
Κοινότητας και το Βοήθεια στο Σπίτι του Δήμου.

Πρόκειται για βιομηχανίες, αιρετούς, επιχειρήσεις, τοπικούς 
παραγωγούς, σχολεία και απλούς δημότες, ενώ ξεχωριστή 
αναφορά γίνεται στην ανακοίνωση στους εργαζομένους της 
ΛΑΡΚΟ. Με τις χορηγίες τους διανεμήθηκαν τρόφιμα σε 245 
οικογένειες και άτομα, μέλη του Κοινωνικού Παντοπωλείου!

«Για ακόμη μια φορά σας ευχαριστούμε θερμά και 
ελπίζουμε να έχετε πάντοτε την δυνατότητα να στηρίζετε τις 
δράσεις του Κοινωνικού Παντοπωλείου», αναφέρει κλείνοντας 
η ανακοίνωση.

Ευχαριστήρια 
επιστολή για όσους 
όσους στηρίζουν 
το Κοινωνικό 
Παντοπωλείο του 
Δήμου Λοκρών

Τη βιαιοπραγία κατά υποψήφιου δημοτικού 
συμβούλου με τον συνδυασμό του αποδοκίμασε 
ο δήμαρχος Λοκρών, Θανάσης Ζεκεντές, με 

ανάρτησή του στη σελίδα του συνδυασμού στο facebook.
«Αποδοκιμάζουμε απερίφραστα τη βίαιη επίθεση 

σε βάρος Δημότη που ήταν υποψήφιος Δημοτικός 
Σύμβουλος με το Συνδυασμό «Λοκρίδα για όλους» 
η οποία πραγματοποιήθηκε απρόκλητα την Τετάρτη 
15 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 14:25 στην περιοχή 
Παλιομάγαζα, κατά τη διάρκεια του περιπάτου του. 
Τέτοιες ενέργειες υποβαθμίζουν κάθε έννοια πολιτικού 
πολιτισμού και παραπέμπουν σε άλλες εποχές», τόνισε 
χαρακτηριστικά ο κ. Ζεκεντές.

Τη βιαιοπραγία κατά υποψήφιου δημοτικού 
συμβούλου στη Λοκρίδα 
αποδοκιμάζει ο Δήμαρχος
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Τη Λαμία θα επισκεφθεί η υφυπουργός Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα Μιχαηλίδου, αύριο 
Κυριακή 26 Ιανουαρίου. Στις 17:00 η υφυπουργός θα 

βρεθεί στο Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Φθιώτιδας του 
Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Η κα Μιχαηλίδου θα γνωρίσει τα φιλοξενούμενα παιδιά του 
Παραρτήματος και στη συνέχεια θα έχει συνάντηση εργασίας 
με τον Πρόεδρο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους 
Υπηρεσιακούς παράγοντες του ΚΚΠΠΣΕ.

Στον ίδιο χώρο στις 18:00 θα συναντηθεί με το Σεβασμιώτατο 
Μητροπολίτη Φθιώτιδας κ.κ. Συμεών, τον Περιφερειάρχη 
Στερεάς Ελλάδας κ. Φ. Σπανό, τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Φθιώτιδας κ. Η. Κυρμανίδη, τους βουλευτές του Νομού και 
το Δήμαρχο Λαμιέων κ. Ε. Καραΐσκο.

Στη Λαμία αύριο η Δόμνα 
Μιχαηλίδου

Με τον Γιάνη Βαρουφάκη 
συναντήθηκε ο Μητροπολίτης 
Φθιώτιδας

H υπόθεση των διεκδικήσεων του Μητροπολιτικού Ναού 
Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Λαμίας στους Δήμους 
Πετρούπολης και Περιστερίου, βρέθηκε στο επίκεντρο 

της συζήτησης που είχαν την Τρίτη ο Γραμματέας του 
ΜέΡΑ25, Γιάνης Βαρουφάκης, και ο Μητροπολίτης Φθιώτιδας, 
κ. Συμεών. Παρόντες και οι βουλευτές, Κρίτωνας Αρσένης και 
Αγγελική Αδαμοπούλου.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε το κόμμα του ΜέΡΑ25 
σημειώνεται ότι «ο Σεβασμιώτατος κατανοεί και συμμερίζεται 
τις αγωνίες και τα προβλήματα των κατοίκων των Δήμων 
Πετρούπολης και Περιστερίου, καθώς και την ανάγκη 
διαφύλαξης του φυσικού περιβάλλοντος του Ποικίλου Όρους.

Οι εκπρόσωποι του ΜέΡΑ25 σημείωσαν τη διάθεση του 
Σεβασμιωτάτου να επικοινωνήσουν μαζί του οι αρμόδιες 
αρχές της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο ίδιος θα καλωσόριζε την 
προσπάθεια να βρεθεί εξωδικαστική λύση και αποτελεσματική 
διευθέτηση από κοινού με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς».

Στο κτίριο της ΔΕΥΑ Λαμίας βρέθηκαν την Τετάρτη το 
μεσημέρι ο Δήμαρχος Λαμιέων Θύμιος Καραΐσκος 
και ο Δήμαρχος Καμένος Βούρλων Γιάννης Συκιώτης, 

για να υπογράψουν τη σύμβαση για ένα έργο πνοής 
για τον Άγιο Κωνσταντίνο, που αφορά τα έργα δικτύου 
αποχέτευσης κι εγκατάστασης επεξεργασίας Λυμάτων στη 
Δημοτική Κοινότητα.

Η σύμβαση υπεγράφη το πρωί της ίδιας μέρας στα 
γραφεία της ΔΕΥΑΛ από τους Δημάρχους, Λαμιέων και 
Καμένων Βούρλων Ευθύμιο Καραΐσκο και Γιάννη Συκιώτη 
αντίστοιχα, παρουσία του Διευθυντή της ΔΕΥΑΛ Γιάννη 

Μπήκαν οι υπογραφές για τα έργα της 
ΔΕΥΑΛ στο αποχετευτικό του Δήμου 
Καμένων Βούρλων

Θεοδωρακόπουλου. Οι υπογράφοντες αναφέρθηκαν στο 
μεγάλης σημασίας έργο του Βιολογικού για την τουριστική 
περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου, ενώ ο κ. Καραΐσκος 
στάθηκε και στη σημαντική δουλειά που επιτελεί η ΔΕΥΑΛ 
παρά την υποστελέχωσή της.

«Το έργο εκτός από τον αναπτυξιακό του χαρακτήρα 
έχει και τεράστια περιβαλλοντική σημασία», τόνισε ο κ. 
Καραΐσκος, ενώ από την πλευρά του ο κ. Συκιώτης το 
χαρακτήρισε ως «έργο πνοής», θέλοντας ως Δήμος να 
καταστήσουν την περιοχή ως έναν ακόμη σημαντικό 
τουριστικό προορισμό.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 καλούνται 
να υποβάλλουν οι γονείς – κηδεμόνες των 
εγγεγραμμένων στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου 

Αμφίκλειας-Ελάτειας έτους 2004 μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου, 
προκειμένου να καταρτιστούν οι στρατολογικοί πίνακες 
(γεν. το 2004) που είναι υποχρεωμένοι να παρουσιαστούν 
το έτος 2022 στα στρατολογικά γραφεία κλάσεως 2025, 
σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 2119/1993.

Η δήλωση θα πρέπει να περιλαμβάνει:
– Την ακριβή διεύθυνση κατοικίας τους.
– Το επάγγελμα του τέκνου.
– Την τάξη από την οποία αποφοίτησε.

Δηλώσεις γονέων στο Δήμο  
Αμφίκλειας – Ελάτειας για κατάρτιση  
των στρατολογικών πινάκων

– Τηλέφωνο επικοινωνίας.
– Αστυνομικό τμήμα της περιοχής κατοικίας τους.
Η υπεύθυνη δήλωση θα διατίθεται – κατατίθεται:
– Για την δημοτική ενότητα Αμφίκλειας στο ΚΕΠ 

Αμφίκλειας στον κ. Μπουραζάνη.
– Για την δημοτική ενότητα Ελάτειας στο Δημοτικό 

κατάστημα Ελάτειας  στην  κα Ζαχαρή.
– Για την δημοτική ενότητα Τιθορέας στο Δημοτικό 

κατάστημα Κάτω Τιθορέας στην κα Παπαϊωάννου.
Ο γονέας – κηδεμόνας θα πρέπει να έχει μαζί του την 

αστυνομική του ταυτότητα.
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Τα διαπεριφερειακά οδικά έργα που 
αφορούν τα όρια Ευρυτανίας – Καρδίτσας 
και η καλύτερη δυνατή συνεργασία των 
δύο περιφερειακών ενοτήτων για την 
ευόδωσή τους, ήταν το αντικείμενο της 
συνάντησης των δύο Αντιπεριφερειαρχών, 
κ.κ. Άρη Τασιού και Κωνσταντίνου 
Νούσιου αντίστοιχα, στα γραφεία της Π.Ε. 
Καρδίτσας την Τετάρτη 23 Ιανουαρίου.

Στη σύσκεψη μετείχαν ακόμη οι 
Διευθυντές της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
Καρδίτσας και Ευρυτανίας κ.κ. Δημήτρης 
Κουτρομάνος, Παναγιώτης Κλέσορας, η 

Προχωρούν τα διαπεριφερειακά οδικά έργα σε 
Ευρυτανία – Καρδίτσα

Περιφερειακός Σύμβουλος Ευρυτανίας, 
κα Κατερίνα Καλαντζή, και ο ειδικός 
συνεργάτης της Π.Ε. Ευρυτανίας, κ. Νίκος 
Κοντοπάνος.

Ειδικότερα, συζητήθηκαν θέματα 
οδικών συνδέσεων για τα οποία έγινε 
αναλυτική ενημέρωση από τις υπηρεσίες, 
τόσο σχετικά με τα οδικά έργα που 
σχεδιάζονται, όσο και για εκείνα που 
υλοποιούνται στα όρια των δύο νομών.

Από την πλευρά τους οι δύο 
Αντιπεριφερειάρχες έδωσαν τις 
απαραίτητες κατευθύνσεις, ώστε να 

επιτευχθεί ο κατάλληλος συντονισμός 
στην υλοποίησή τους και να προχωρήσουν 
απρόσκοπτα τα απαραίτητα έργα που θα 
βελτιώσουν την οδική επικοινωνία.

Οδικά έργα όπως όρια Νομού – Κέδρα, 
γέφυρα Αυλακίου – όρια Ν. Ευρυτανίας, 
Τροβάτο – Τρία σύνορα, Βραγγιανά 
– Έλατος – Όρια Ν. Ευρυτανίας, 
Σπίτι Διαβάτη, Σάικα – Ανθηρό και ο 
Παραμεγδόβιος άξονας εξετάστηκαν και 
σημειώθηκε η εξέλιξή τους όσο και οι 
δυνατότητες δρομολόγησή τους.

Η υλοποίηση 
του Τεχνικού 
Προγράμματος του 
Δήμου Αγράφων 
συζητήθηκε στην 
Ε.Ε.Τ.Α.Α.

Συνάντηση με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο 
της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης 
και Αυτοδιοίκησης, Σπύρο Σπυρίδων, 
Διδάκτωρ της Σχολής Δημόσιας Διοίκησης 
του Παντείου Πανεπιστημίου, στην Αθήνα 
πραγματοποίησε την Τρίτη ο Δήμαρχος 
Αγράφων, Αλέξανδρος Καρδαμπίκης.

Κεντρικό θέμα υπήρξε η έλλειψη Τεχνικής 
Υπηρεσίας στο Δήμο, κάτι που τον καθιστά 
ως περίπτωση ιδιαζούσης σημασίας καθώς 
είναι ο μοναδικός Δήμος πανελλαδικά που 
δεν διαθέτει

Ο κ. Σπυρίδων ενημέρωσε τον κ. 
Καρδαμπίκη σχετικά με το νέο νομοθετικό 
πλαίσιο ,το οποίο δίνει την δυνατότητα 
συνεργασίας με «εξωτερικούς» μηχανικούς 
και δεσμεύτηκε ότι οι μηχανικοί της 
Ε.Ε.Τ.Α.Α. θα υποστηρίξουν και θα 
συνδράμουν στην υλοποίηση του Τεχνικού 
Προγράμματος του Δήμου Αγράφων.

Μία 92χρονη γυναίκα χάθηκε το πρωί της 
Κυριακής στο χωριό Παλαιοκατούνα Ευρυτανίας. 
H ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία πάσχει από άνοια 
έφυγε από το σπίτι της το πρωί της Κυριακής και 
έκτοτε χάθηκαν τα ίχνη της.

Οι δικοί της άνθρωποι ανησύχησαν καθώς 
δεν μπορούσαν να την εντοπίσουν και έτσι 
ενημέρωσαν τις πυροσβεστικές δυνάμεις. 
Παράλληλα, σε κινητοποίηση τέθηκε όλο το χωριό 
για τον εντοπισμό της.

Συνολικά πέντε άτομα από την Πυροσβεστική 
Υπηρεσία Καρπενησίου αλλά και η ομάδα 
διάσωσης Καρπενησίου ξεκίνησαν τις έρευνες. 
Τελικά, η ηλικιωμένη γυναίκα βρέθηκε στις 16:30 
το απόγευμα της Κυριακής στην άκρη του χωριού 
σε δασική περιοχή. Ήταν πεσμένη στο έδαφος , 
είχε τραύματα με αίμα στα πόδια της και καλούσε 
σε βοήθεια.

Οι πυροσβέστες και οι διασώστες την ανέσυραν 
με ειδικό φορείο μέχρι το δρόμο, όπου περίμενε 
το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή της 
στο Νοσοκομείο Καρπενησίου.

Ωστόσο, η ηλικιωμένη δεν αντιμετωπίζει 
κάποιο άλλο πρόβλημα υγείας.

Ανακούφιση χάρισε στην οικογένεια της και σε 
όλο το χωριό ο εντοπισμός της 92χρονης, η οποία 
λόγω της άνοιας ήταν σε κίνδυνο.

Κινητοποίηση της ΠΥ Καρπενησίου για τον 
εντοπισμό ηλικιωμένης

Φωτιά σε σπίτι 
στην Ανατολική 
Φραγκίστα

Φωτιά ξέσπασε σε παλιά, πέτρινη, κατοικία 
στο κέντρο της Ανατολικής Φραγκίστας τη 
Δευτέρα το πρωί. Στο σημείο έσπευσαν 
άμεσα τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα με 
οκτώ άνδρες για την κατάσβεση τη φωτιάς. 
Στην επιχείρηση συμμετείχαν επίσης ένα 
υδροφόρο όχημα του Δήμου Αγράφων 
και συνεργείο της ΔΕΗ, προκειμένου να 
διακοπεί η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. 
Δυστυχώς όμως η φωτιά κατέστρεψε τα 
υπάρχοντα της οικογένειας και την οροφή, 
η οποία κατέρρευσε.

Το προανακριτικό της Πυροσβεστικής 
διεξάγει έρευνες για την αιτία της πυρκαγιάς.
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Το Interreg είναι ένα Ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό πρόγραμμα 
στο οποίο συμμετέχει για πρώτη φορά ο Δήμος Δελφών. 
Η προεργασία και η ένταξη ήταν του τότε Δημάρχου κ. Αθ. 

Παναγιωτόπουλου την οποία στηρίξαμε και τώρα υλοποιούμε.
Πρόκειται για μια διευρωπαϊκή συνεργασία οκτώ χωρών με 

συντονιστή- επικεφαλής το Ινστιτούτο Ανάπτυξης της Αραγονίας 
(Σαραγόσα) και εταίρους από το Βέλγιο, το Ηνωμένο Βασίλειο, τις 
Κάτω Χώρες, την Ιταλία, την Ουγγαρία, τη Μάλτα και την Ελλάδα.

Το πρόγραμμα έχει σημαντικές απαιτήσεις.

«Ευφυείς λύσεις για την ενίσχυση των 
δυνατοτήτων διάχυσης της χρήσης του 
υδρογόνου για την ηλεκτροκίνηση»

Ο Δήμος Δελφών είναι ο μοναδικός Δήμος που συμμετέχει 
στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, αφού οι υπόλοιποι φορείς είναι 
Περιφέρειες και Ερευνητικά κέντρα με πρότερη εμπειρία.

Η επόμενη περιφερειακή συνάντηση των εμπλεκόμενων 
φορέων θα γίνει στην Ολλανδία το Μάιο.

Στόχος μας είναι η εξεύρεση περισσότερων διαύλων 
επικοινωνίας απ' ευθείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η 
αξιοποίηση περισσότερων χρηματοδοτικών προγραμμάτων σε 
περισσότερους τομείς.

Δημοπρατείται το 
αναψυκτήριο του 
Αρχαιολογικού 
Μουσείου Δελφών 
 
 

Προκήρυξη ανοικτού δημόσιου 
πλειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες 
προσφορές για την εκμίσθωση του 
αναψυκτηρίου στο Αρχαιολογικό Μουσείο 
Δελφών

Οι προσφορές θα υποβάλλονται μέχρι 
την Παρασκευή 14.2.2020, και ώρα 10.00 
και ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την ίδια 
ημέρα, και ώρα 11.00, στα κεντρικά γραφεία 
του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων (ΤΑΠ), 
Ελευθερίου Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) 57, 
τέταρτος όροφος, Αθήνα.

Ένα διήμερο πανευφρόσυνης εορτής 
πραγματοποιήθηκε στο προσκύνημα του 
Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου στο χωριό 
Αγία Ευθυμία Φωκίδος την Κυριακή 19 και 
Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2020.

Στην λαμπρή αυτή πανήγυρη, όπου η 
οργάνωση και η αβραμιαία φιλοξενία του 
εφημερίου π. Χρήστου Λυκουρέση και των 
συνεργατών του ήταν άψογη, προσήλθε 
μεγάλο πλήθος λαού από όλη τη Φωκίδα, 
Αττική, Αχαΐα, Φθιώτιδα, Αιτωλοακαρνανία, 
για να συμμετάσχουν στην εορτή, να 
τιμήσουν τον Άγιο Ευθύμιο τον Μέγα, 
αλλά και να προσκυνήσουν τεμάχιο ιερού 
λειψάνου του καθώς και τη θαυματουργό 
εικόνα του.

Προσκεκλημένοι του Σεβασμιωτάτου 
Ποιμενάρχου μας κ. Θεοκτίστου το διήμερο 
ήταν οι Μητροπολίτες Μαντινείας και 
Κυνουρίας κ.κ. Αλέξανδρος με τον βοηθό 
Επίσκοπο Τεγέας κ. Θεόκλητο και Θηβών 
και Λεβαδείας κ.κ. Γεώργιος, πλαισιούμενοι 
από τον Πρωτοσύγκελλο της Ι.Μ. Φωκίδος 
Αρχιμ. Νεκτάριο Μουλατσιώτη, τον Γενικό 
Αρχιερατικό Αιδεσιμολογιώτατο Πρωτοπρ. 
Νικόλαο Καραγιάννη, τους Αρχιερατικούς 
Επιτρόπους και πλειάδα ιερέων.

Στον πανηγυρικό Εσπερινό καθώς 
και στην Θεία Λειτουργία χοροστάτησε ο 
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαντινείας 
και Κυνουρίας κ.κ. Αλέξανδρος, ο οποίος 
ομίλησε κατά τη διάρκεια του Εσπερινού. 

Αγία Ευθυμία: Τέσσερις Ιεράρχες λάμπρυναν την 
εορτή του Αγίου Ευθυμίου

Ανήμερα της εορτής στην ακολουθία του 
Όρθρου χοροστάτησε ο Σεβ. Μητροπολίτης 
Θηβών και Λεβαδείας κ.κ. Γεώργιος, ο 
οποίος ομίλησε κατά τη διάρκεια του 
Κοινωνικού στη Θεία Λειτουργία. Πριν το 
τέλος της Θείας Λειτουργίας ευλογήθηκαν 

τα κόλλυβα του Αγίου Ευθυμίου, τα οποία 
φιλοτεχνήθηκαν στην Ι.Μ. Προφήτου 
Ηλιού Παρνασσίδος.Μετά το πέρας της 
Θείας Λειτουργίας παρατέθηκε πλούσιο 
γεύμα στους Αρχιερείς, τους ιερείς και τους 
επισήμους.



22 Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2020ΣΤΕΡΕΑ ΝΕΑ

οικονομία

Μία από τις μεγάλες 
δ ι α φ ο ρ ο π ο ι ή σ ε ι ς 
της κάρτας BONUS 

ΓΑΛΑΞΙΑΣ είναι ότι είναι ήδη 
ενεργοποιημένη και έτοιμη για 
χρήση, για την διευκόλυνση 
και καλύτερη εμπειρία των 
καταναλωτών.

Έκανε την είσοδο της 
στην αγορά η νέα καινοτόμα 
εξατομικευμένη ΚΑΡΤΑ BONUS 
ΓΑΛΑΞΙΑΣ προς τους πελάτες η 
οποία διατίθεται σταδιακά σε όλα 
τα καταστήματα της αλυσίδας 
ανά την Ελλάδα, από το τέλος 
Δεκεμβρίου του 2019.

Σε λιγότερο από ένα μήνα 
στον αέρα το όλο εγχείρημα 
ξεπέρασε τους αρχικούς στόχους 
χρήσης. Ήδη πάνω από 185.000 
καταναλωτές χρησιμοποιούν την 
κάρτα για τις αγορές τους σε 
φυσική ή ηλεκτρονική μορφή. 
Βάσει σχεδιασμού, μέχρι το 
τέλος του Ιανουαρίου θα έχουν 
διανεμηθεί πάνω από 290.000 
κάρτες στα καταστήματα.

Σύμφωνα με τη σχετική 
ανακοίνωση, μία από τις μεγάλες 
διαφοροποιήσεις της κάρτας 
BONUS ΓΑΛΑΞΙΑΣ είναι ότι είναι 
ήδη ενεργοποιημένη και έτοιμη 
για χρήση, για την διευκόλυνση 
& καλύτερη εμπειρία των 
καταναλωτών, χωρίς να υπάρχει 
κάποια περαιτέρω απαραίτητη 
διαδικασία ενεργοποίησης 
ή σύνδεσης με τον κάτοχο. 
Με τη διαφοροποίηση αυτή, 
η κάρτα BONUS ΓΑΛΑΞΙΑΣ 
δίνει τον απαραίτητο χρόνο 
στους καταναλωτές που θα 
επιλέξουν να ταυτοποιηθούν, 
να εξοικειωθούν καλύτερα με 
την χρήση της και να εγγραφούν 
όποτε οι ίδιοι το επιθυμούν. Αλλά 
και σε αυτούς που επιλέγουν να 
μην καταχωρήσουν τα στοιχεία 
τους, να πραγματοποιούν τις 
αγορές τους απολαμβάνοντας 
τις καλύτερες τιμές και τα 
σημαντικά προνόμια της κάρτας.

Υπογραμμίζεται ότι πέραν 

Γαλαξίας:  
Πάνω από 185.000 χρήστες  
της νέας κάρτας Bonus σε ένα μήνα
κάθε προσδοκίας είναι η 
ανταπόκριση του κοινού και τα 
νούμερα του νέου ανανεωμένου 
website www.5ae.gr με 
181% αύξηση σε μοναδικούς 
επισκέπτες σε σχέση με την 
ίδια χρονική περίοδο του 
προηγούμενου έτους (τέλη 
Δεκεμβρίου- μέσα Ιανουαρίου, 

στοιχεία Google Analytics).
Στόχος είναι η βελτίωση της 

εξατομικευμένης αγοραστικής 
εμπειρίας των καταναλωτών μας, 
ήδη συγκεντρώνεται καθημερινά 
εντυπωσιακός όγκος δεδομένων 
τα οποία τροφοδοτούν το 
Elenos AI (πλατφόρμα τεχνητής 
νοημοσύνης) εκπαιδεύοντας το 

σε αληθινές συνήθειες, αληθινών 
ανθρώπων.

Στα πλαίσια ενημέρωσης 
των καταναλωτών για τα 
προνόμια και τις δυνατότητες 
που απολαμβάνουν οι πελάτες 
με κάρτα BONUS Γαλαξίας, 
ξεκινά σειρά επικοινωνιακών 
ενεργειών. Η πρώτη καμπάνια 

βγαίνει τον αέρα την Πέμπτη 
23/01/2020 συνδεδεμένη με το 
φυλλάδιο προσφορών «Χρυσές 
Τιμές», οι καταναλωτές θα 
ενημερώνονται σχετικά με τις 
νέες προσφορές της κάρτας 
αλλά και για τον νέο διαγωνισμό 
με δώρο επίπλωση σπιτιού από 
την εταιρία επίπλων «Τηνιακός».

Την ημερομηνία-«κλειδί» που περίμεναν 4,2 εκατ. 
νοικοκυριά και επιχειρήσεις, για να βάλουν στην 
πάγια ρύθμιση τα χρέη τους προς την εφορία 

αποκαλύπτει το newmoney.gr
Από τις 26 Φεβρουαρίου 2020 θα ξεκινήσουν οι αιτήσεις 

υπαγωγής στην νέα πάγια ρύθμιση με τις διπλάσιες δόσεις, 
για 4,2 εκατομμύρια οφειλέτες της εφορίας. Στην ημερομηνία 
αυτή κατέληξαν πως θα είναι τεχνικά όλα έτοιμα, μετά από 
ειδική σύσκεψη, οι επιτελείς του υπουργείου Οικονομικών 
και της ΑΑΔΕ.

Ανοίγει έτσι ο δρόμος για να εκδοθεί και η υπουργική 
απόφαση που θα υπογράψει ο υφυπουργός Οικονομικών, 
Απόστολος Βεσυρόπουλος, που θα καθορίζει ποιοι και πώς 
θα υπαχθούν στην νέου τύπου πάγια ρύθμιση.

«Κλείδωσε» η 26η Φεβρουαρίου
Η ημερομηνία την οποία αποκαλύπτει το newmoney.gr 

είναι κομβική, καθώς αυτή σημαίνει ότι:

Στις 26 Φεβρουαρίου  
ανοίγει η πλατφόρμα  
για τις 24-48 δόσεις

α) όσοι έχουν χρέη εκτός ρύθμισης θα πρέπει να κάνουν 
αίτηση για να μπουν άμεσα στην πάγια ρύθμιση που ήδη 
υφίσταται των 12-24 δόσεων, χωρίς να περιμένουν να 
ανοίξουν μέσα στον Ιανουάριο οι 24-48 δόσεις. Κατά 
συνέπεια και οι φορολογούμενοι θα πρέπει να λάβουν τα 
μέτρα τους πριν εκπνεύσει ο μήνας!

β) όλοι όσοι έχουν χρέη, είτε αρρύθμιστα είτε σε έως 
12-24 δόσεις, πρέπει να σπεύσουν να κάνουν αίτηση 
από τις 26 Φεβρουαρίου που θα ξεκινήσει η ρύθμιση! Και 
αυτό γιατί θα έχουν διορία μόλις 3 ημέρες προκειμένου 
να πληρώσουν (έως 28 Φεβρουαρίου) τουλάχιστον την 
α΄δόση προκειμένου να μην βγουν ληξιπρόθεσμοι την 1η 
Μαρτίου.

Πρακτικά, σύμφωνα με τις πληροφορίες του newmoney.
gr, οι οφειλέτες θα επιβαρυνθούν μόνον μία «διπλή» δόση 
(ίση με 1/12 αντί 1/24) στο τέλος του Ιανουαρίου. Αλλά 
από Φεβρουάριο και εφεξής θα μπορούν να πληρώνουν 

ό,τι υπόλοιπο οφειλή θα έχει απομείνει τότε απλήρωτο, 
σε 24-48 δόσεις.

Ποιοι πρέπει να σπεύσουν άμεσα
Επιβεβαιώνονται πλήρως έτσι πληροφορίες του 

Newmoney.gr, πως η σχετική απόφαση Βεσυρόπουλου 
θα υπογραφεί τις επόμενες ημέρες. Και αυτή θα δίνει 
την δυνατότητα σε όσους μπουν ως τον Ιανουάριο στη 
ρύθμιση των 12 δόσεων, να μεταπηδήσουν και στις 24, 
όταν καταστεί διαθέσιμη η νέα πάγια ρύθμιση. Αντίστοιχα 
και από τις 24, θα μπορούν να μεταφερθούν στις 48.

Από την νέα πάγια ρύθμιση θα εξαιρούνται όσες οφειλές 
ήταν σε ενεργή ρύθμιση κατά την 1.11.2019. Σύμφωνα με 
το newmoney.gr, κριτήριο προσδιορισμού των δόσεων 
για τις επιχειρήσεις θα είναι τα ακαθάριστα έσοδα τριετίας. 
Αντίστοιχα για τα φυσικά πρόσωπα θα εξετάζεται το μέσο 
εισόδημα 3ετίας.
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Στην κάλυψή της συμμετείχε και το fund Damma Holdings 
του Δ. Δασκαλόπουλου

Στην κάλυψη της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 
ύψους 4,5 εκατ. ευρώ προχώρησε στα τέλη της περσινής 
χρονιάς η Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης (ΕΖΑ), εξέλιξη η 
οποία είχε προαναγγελθεί στο πλαίσιο της ενδυνάμωσης του 
κεφαλαίου κίνησης, προκειμένου να στηριχθεί το πλάνο των 
αναπτυξιακών σχεδιασμών, που -μεταξύ άλλων- προβλέπουν 
τη δημιουργία νέας γραμμής εμφιάλωσης. Σύμφωνα με τον 
προγραμματισμό της ζυθοποιίας, η νέα γραμμή συσκευασίας 
φιάλης στο εργοστάσιο στην Αταλάντη αναμένεται να 
λειτουργήσει την άνοιξη. 

Ειδικότερα, η τρίτη αμκ στην οποία προχώρησε η ΕΖΑ 
ανήλθε τελικά στα 4,5 εκατ. ευρώ, ενώ οι πληροφορίες 
αναφέρουν ότι στην κάλυψή της συμμετείχε και το fund 
Damma Holdings, το οποίο και ενδέχεται μετά τη νέα 
κεφαλαιακή ενίσχυση να διευρύνει περαιτέρω τη συμμετοχή 
του στη ζυθοποιία.

Συνολικά από το 2013 έχουν διατεθεί στην εταιρεία μέσω 
αμκ κεφάλαια συνολικού ύψους 8,3 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζεται 
ότι η πρώτη αμκ κατά 2,5 εκατ. ευρώ πραγματοποιήθηκε το 
2013, όταν και εισήλθε στην εταιρεία η Damma Holdings 
του Δημήτρη Δασκαλόπουλου, ακολούθησε η δεύτερη τον 

Στη νέα γραμμή εμφιάλωσης  Στη νέα γραμμή εμφιάλωσης  
τα 4,5 εκατ. ευρώ της αμκ της ΕΖΑτα 4,5 εκατ. ευρώ της αμκ της ΕΖΑ

Αύγουστο του 2019, ύψους 1,315 εκατ. ευρώ, ενώ η τελευταία 
ολοκληρώθηκε στις 23 Δεκεμβρίου 2019. 

Όπως έχει γνωστοποιήσει η διοίκηση της ζυθοποιίας, τα 
φρέσκα κεφάλαια κινούνται στην κατεύθυνση της στήριξης 
των αναπτυξιακών σχεδιασμών για την περίοδο 2019-2023, 
που προβλέπει επενδύσεις πέραν των 20 εκατ. ευρώ. 

Σημαντικό μέρος των προϋπολογιζόμενων κεφαλαίων 
αφορά τη νέα γραμμή συσκευασίας φιάλης, που αποτελεί 
επένδυση ύψους περί τα 10 εκατ. ευρώ. Ενδεικτικά αναφέρεται 
ότι η σύμβαση προμήθειας μηχανολογικού εξοπλισμού 
ανήλθε στα 7,5 εκατ. ευρώ.

Τα εγκαίνια της νέας μονάδας τοποθετούνται τον Απρίλιο, 
ενώ αναμένεται να συνοδευτούν και με νέες ανακοινώσεις 
για στρατηγικές συνεργασίες και νέα προϊόντα.

Η λειτουργία της νέας γραμμής θα βελτιώσει την παραγωγική 
δυνατότητα της εταιρείας προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος 
για διπλασιασμό των εσόδων και του μεριδίου, το οποίο το 
2018 διαμορφώθηκε στο 8%, καθώς να ενισχύσει τη δυναμική 
της επέκτασης των εμπορικών δυνατοτήτων. 

Σε ό,τι αφορά τις εμπορικές συνεργασίες υπενθυμίζεται ότι 
στις αρχές του περασμένου Μαΐου, η ζυθοποιία προχώρησε 
στη σύναψη σύμβασης πώλησης των προϊόντων της με τον 
όμιλο Goody’s-Everest. 

Σε επίπεδο εξωστρέφειας, στο επίκεντρο της ΕΖΑ τίθεται η 
διεκδίκηση ισχυρής θέσης στις κατηγορίες των αναψυκτικών 
με βύνη στις αγορές της Μέσης Ανατολής και τις αραβικές 
χώρες. Μάλιστα η εταιρεία από τα τέλη του 2019 φέρεται 
ότι βρίσκεται σε συζητήσεις και με τρίτο εισαγωγέα από 
την αγορά του Ισραήλ για ένα «ειδικό προϊόν» alcohol free 
μπίρας. 

Τα μεγέθη
Υπενθυμίζεται ότι η ζυθοποιία έκλεισε τη χρήση του 2018 

με ενισχυμένα ενοποιημένα έσοδα κατά 16,3% στα 35,6 
εκατομμύρια ευρώ (σ.σ.: περιλαμβάνονται και στα στοιχεία 
της θυγατρικής Crystal Beverages A.E.). Επισημαίνεται ότι 
οι εξαγωγές αποτελούν περί το 10% του συνολικού τζίρου 
της ζυθοποιίας.

Τα EBITDA γύρισαν θετικά στα 2,3 εκατ. ευρώ, έναντι 
ζημιογόνων 0,811 εκατ. ευρώ το 2017. Τα ενοποιημένα 
αποτελέσματα προ φόρων ήταν κέρδη 0,570 εκατ. ευρώ, 
έναντι ζημιών 1,7 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, 
ωστόσο τα καθαρά αποτελέσματα μετά φόρων διατήρησαν 
το αρνητικό πρόσημο και διαμορφώθηκαν σε ζημιά 1,2 εκατ. 
ευρώ, έναντι ζημίας 0,811 εκατ. ευρώ.

Η Cenergy Holdings ανακοινώνει πως η θυγατρική της 
Ελληνικά Καλώδια συμφώνησε με τη Semco Maritime 
A/S την προμήθεια υποβρύχιων inter-array καλωδίων 

στο έργο Mayflower Wind, μια κοινοπραξία της Shell New 
Energies US LLC και της EDPR Offshore North America 
LLC.  Το υπεράκτιο αιολικό πάρκο επιλέχθηκε από την 
Κοινοπολιτεία της Μασαχουσέτης για να προμηθεύσει 804 
MW καθαρής, ανανεώσιμης ενέργειας στους καταναλωτές 
ηλεκτρικού ρεύματος της πολιτείας, με αναμενόμενη έναρξη 
το 2025.

Η Ελληνικά Καλώδια θα είναι υπεύθυνη για τον σχεδιασμό, 
την προμήθεια και αποθήκευση περίπου 300 χλμ. υποβρυχίων 
inter-array καλωδίων 66 kV, με μόνωση XLPE, για τη σύνδεση 
των ανεμογεννητριών με τον υπεράκτιο υποσταθμό του 
πάρκου.

Τα καλώδια θα κατασκευαστούν στην τελευταίας 
τεχνολογίας μονάδα παραγωγής υποβρυχίων καλωδίων της 

Ελληνικά Καλώδια στην Κόρινθο.  Η παραγωγή αναμένεται 
να ολοκληρωθεί στο τέλος του 2023 και η τελική εγκατάσταση 
το 2025.

Η Ελληνικά Καλώδια είναι υπερήφανη που στηρίζει τη 
Mayflower Wind σε αυτό το πρωτοποριακό έργο, ένα από 
τα πρώτα υπεράκτια αιολικά πάρκα εμπορικής κλίμακας 
που κατασκευάζονται στις ΗΠΑ.  Μέσα από αυτό το έργο, η 
Ελληνικά Καλώδια είναι επίσης υπερήφανη που συμβάλλει 
στη μετάβαση προς τις καθαρές και ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Ελληνικά Καλώδια πρόσφατα εδραίωσε την παρουσία 
της στην αγορά υπεράκτιας αιολικής ενέργειας των Ηνωμένων 
Πολιτειών με την ίδρυση της θυγατρικής εταιρείας Hellenic 
Cables America Inc., προσφέροντας στους πελάτες της άμεση 
και εξειδικευμένη υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου 
τους.

Η Ελληνικά Καλώδια θα προμηθεύσει  
με υποβρύχια καλώδια το υπεράκτιο αιολικό Mayflower Wind
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Ο όρος «ενεργειακή επάρκεια» θα 
έπρεπε να ήταν παρωχημένος. 
Όμως, εν μέσω ραγδαίων 

τεχνολογικών εξελίξεων, ανάπτυξης και 
πολυάριθμων πλέον διόδων τροφοδότησης, 
γιατί σήμερα αντιμετωπίζουμε ακόμα 
ενεργειακή φτώχεια; Ταυτόχρονα, πώς οι 
σύγχρονες χώρες έρχονται αντιμέτωπες 
με το πραγματικό, αλλά και οικονομικό 
κόστος της κλιματικής αλλαγής, εξαιτίας της 
κατασπατάλησης και της μη ορθής χρήσης 
των φυσικών πόρων;

Η Ελλάδα σήμερα βρίσκεται και αυτή 
στο επίκεντρο αυτής της παγκόσμιας 
συζήτησης και, έχοντας ανακάμψει από 
πολυετή οικονομική κρίση, σχεδιάζει να 
απαγκιστρωθεί από τον λιγνίτη. Είμαστε 
έτοιμοι γι’ αυτό το μεγάλο βήμα;

Η απάντηση κατ’ αρχάς είναι θετική. Η 
χώρα μας, με τις κατάλληλες επενδύσεις, 
αλλά και με επαρκή επενδυτικά κίνητρα, 
μπορεί να βασιστεί στον αέναο πλούτο των 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).

Ωστόσο, δεν μπορεί να βασιστεί εξ 
ολοκλήρου και σίγουρα όχι ακόμα.

Μπορούμε, λοιπόν, να βασιστούμε στον 
ηλεκτρισμό; Λόγω της έλλειψης επαρκών 
διασυνδέσεων ηλεκτρικού δικτύου, οι τιμές 
χονδρικής αυξάνονται ακόμη περισσότερο. 
Παράλληλα, οι πολιτικές για καθαρή 
ενέργεια, τόσο σε εθνικό όσο και σε κοινοτικό 
επίπεδο, αυξάνουν ακόμα περισσότερο το 
κόστος.

Αυτή η διελκυστίνδα στρέφει το παγκόσμιο 
ενδιαφέρον σε εναλλακτικά καύσιμα. Όπως 
δείχνουν οι διεθνείς πρακτικές, το καύσιμο 
που μπορεί να καλύψει το κενό ανάμεσα στο 
σήμερα και την πλήρη εξάρτηση από ΑΠΕ, 
είναι το φυσικό αέριο. Ένα καύσιμο φθηνό, 
που εκπέμπει πολύ λιγότερους ρύπους, 
ασφαλές και εύκολα προσβάσιμο.

Έτοιμοι  
για την  
ενεργειακή  
επανάσταση

Οι προοπτικές και οι ευκαιρίες για την Ελλάδα 
στην ηλεκτροπαραγωγή από φυσικό αέριο.
του Ευάγγελου Μυτιληναίου

Σε αυτό το πεδίο, η Ελλάδα κατέχει 
προνομιακή θέση και άποψη γεωπολιτικής, 
καθώς οι δίαυλοι του φυσικού αερίου 
συναντώνται στην ευρύτερη περιοχή της 
ΝΑ. Μεσογείου, διαφοροποιώντας και 
βελτιώνοντας σημαντικά την προσφορά του 
φυσικού αερίου, είτε μέσω αγωγών είτε με 
τη μορφή LNG.

Πυλώνες μεταφοράς ρεύματος υψηλής 
τάσης. Το φυσικό αέριο μπορεί να καλύψει με 
ιδανικό τρόπο τις ανάγκες για την παραγωγή 
ηλεκτρισμού μέχρι την πλήρη μετάβαση στις 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Επίσης, η Ελλάδα συγκαταλέγεται μεταξύ 
των χωρών που αρχίζουν να κατασκευάζουν 
σταθμούς  ηλεκτροπαραγωγής 
συνδυασμένου κύκλου νέας γενιάς 
με καύσιμο το φυσικό αέριο (CCGT), 
προκειμένου αφενός να είναι συμβατοί με 
τους στόχους για την κλιματική αλλαγή, 
αφετέρου να συμβάλουν στην ενεργειακή 
αυτάρκεια της χώρας.

Είμαι ιδιαίτερα περήφανος που στην 
Ελλάδα ήταν η Mytilineos η εταιρεία που 
έκοψε το νήμα, με τη θεμελίωση του 
πρώτου CCGT που θα κατασκευαστεί στη 
χώρα. Η νέα αυτή μονάδα θα ανεγερθεί στο 
Ενεργειακό Κέντρο της εταιρείας, στον Άγιο 
Νικόλαο Βοιωτίας, δίπλα από το ιστορικό 
εργοστάσιο Αλουμίνιον της Ελλάδος.

Η μονάδα αυτή νομοτελειακά θα 
αποτελέσει το βασικό σημείο αναφοράς 
στην αγορά ενέργειας για τα επόμενα 
χρόνια. Όταν λειτουργήσει, θα αποδίδει 826 
Mw στο δίκτυο, με 63% θερμική απόδοση, 
καθιστώντας την την πιο ισχυρή και 
αποδοτική μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας στη χώρα και έναν από τους 
μεγαλύτερους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής 
στην Ευρώπη.

Παράλληλα, θα δημιουργηθεί ένας θετικός 

ενεργειακός πόλος, με πράσινη προοπτική 
και ευκαιρίες ανάπτυξης για την ευρύτερη 
περιοχή της Κεντρικής Ελλάδας.

Έχοντας στο χαρτοφυλάκιό της και αυτό 
τον σταθμό, η ισχύς ηλεκτρικής ενέργειας 
που θα διαθέτει η Mytilineos θα ξεπερνά τις 
2.000 Mw (πλέον του χαρτοφυλακίου ΑΠΕ), 
συμβάλλοντας σημαντικά με αυτό τον τρόπο 
στην ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, 
αλλά και με προϋποθέσεις εξαγωγών σε 
γειτονικές χώρες εντός του νέου ευρωπαϊκού 
πλαισίου (target model).

Η Ελλάδα, όπως και ολόκληρος ο 
πλανήτης, εισέρχονται σε μια μακρά περίοδο 
ενεργειακής μετάβασης. Οι προκλήσεις είναι 
πολλές, αλλά πολλές είναι και οι ευκαιρίες. Η 
τεχνολογική πρόοδος σε συνδυασμό με το 
υγιές επιχειρείν μπορούν να συμβαδίσουν 
και να δημιουργήσουν ένα νέο πλαίσιο για 
τη χώρα, που θα προσδίδει αυτάρκεια.

Η καθαρή ενέργεια είναι το μέλλον. Οι 
χώρες παραγωγής πετρελαίου και οι χώρες 
εκείνες που θα καθυστερήσουν τη μετάβασή 
τους από τον άνθρακα, θα αναγκαστούν 
να διαφοροποιήσουν την οικονομία τους 
ίσως πιο γρήγορα απ’ ό,τι αναμενόταν. 
Θα αντιμετωπίσουν, επίσης, μια σειρά 
κοινωνικοοικονομικών προκλήσεων για το 
μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού τους.

Οι μετριοπαθείς προβλέψεις αναφέρουν 
ότι έως το 2050, πάνω από το 80% της 
κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στη ΝΑ. 
Ευρώπη θα προέρχεται από ΑΠΕ.

Οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες είναι 
ήδη μπροστά μας. Η επόμενη ενεργειακή 
επανάσταση είναι προ των πυλών και στην 
Ελλάδα έχουμε πλέον τα εφόδια για να την 
υποδεχτούμε.

*Ο Ευάγγελος Mυτιληναίος είναι 
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του 
φερώνυμου ομίλου.

“
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Ολοκληρώθηκε η ένταξη 39 
επιχειρήσεων στο Β κύκλο του 
Αναπτυξιακού Νόμου, με συνολικό 

προϋπολογισμό 13.000.000 €. Λόγω του 
αυξημένου επενδυτικού ενδιαφέροντος, 
η Περιφέρεια αιτήθηκε στο Υπουργείο 
Ανάπτυξης και πέτυχε την αύξηση του 
συνολικού ποσού της επιχορήγησης κατά 
50%, από 4.369.859,85€ σε 6.538.450,82€ 
στο καθεστώς Γενικής Επιχειρηματικότητας, 
εξέλιξη που επέτρεψε την ένταξη του 
συνόλου των προταθέντων έργων. 

Πρόκειται για νέες, αλλά και υφιστάμενες 
επιχειρήσεις που θα προχωρήσουν σε 
επενδύσεις με σκοπό τη δημιουργία 
νέων θέσεων εργασίας, την τόνωση της 
παραγωγικότητάς, αλλά και την αύξηση 
της δυναμικότητάς τους. Ειδικότερα, 
στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχουν 

39 επιχειρήσεις της Στερεάς Ελλάδας  
στον Αναπτυξιακό Νόμο  
με προϋπολογισμό 13.000.000 € 

ενταχθεί 18 επενδυτικά σχέδια, συνολικής 
χρηματοδότησης 6.538.450,82€ στο 
πεδίο της «Γενικής Επιχειρηματικότητας», 
8 επενδυτικά σχέδια συνολικής 
χρηματοδότησης 3.416.140,64€ στο 
καθεστώς «Ενίσχυση Μηχανολογικού 
εξοπλισμού» και 13 επενδυτικά σχέδια 
ύψους χρηματοδότησης 2.870.511,73€ 
στο πεδίο των «Νέων Ανεξάρτητων 
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων».   

«Μετά από 10 χρόνια κρίσης, ξέρουμε πια 
καλά ότι η ανάπτυξη δεν έρχεται από μόνη 
της. Έρχεται ως αποτέλεσμα των δράσεων 
εκείνων που κινητροδοτούν την επένδυση 
και δημιουργούν πραγματική υπεραξία. Αυτό 
κάνουμε στη Στερεά Ελλάδα, με συνέπεια, 
διάρκεια και προσήλωση στους στόχους 
μας.» δήλωσε σχετικά ο Περιφερειάρχης 
Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός.

Η εταιρεία βρίσκεται σε διαδικασία 
εκπόνησης αναλυτικού business 
plan, με το οποίο θα προσελκύσει 

νέους επενδυτές για τη δημιουργία 
του πρώτου Επιχειρηματικού Πάρκου 
Εξυγίανσης της χώρας

Αθήνα, 20/1/2020 – Η παρουσίαση 
του Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης 
Οινοφύτων Ασωπού και της σημαντικής 
αναπτυξιακής προοπτικής που σηματοδοτεί 
για την περιοχή της Στερεάς Ελλάδας και 
γενικότερα για τη βιομηχανία στη χώρα, 
ήταν το αντικείμενο εκδήλωσης που 
διοργανώθηκε την Παρασκευή 17/1 από 
την Εταιρεία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού 
Πάρκου (ΕΑΝΕΠ) Οινοφύτων Ασωπού.

Με αρχική εκτίμηση προϋπολογισμού 
85 εκατ. ευρώ, το έργο στοχεύει στην 
εξυγίανση της Άτυπης Βιομηχανικής 
Περιοχής των Οινοφύτων Ασωπού, όπου 
είναι εγκαταστημένο το 1/4 περίπου της 
βιομηχανίας της Ελλάδας (σε όρους 
βιομηχανικού ΑΕΠ). Η ΕΑΝΕΠ ξεκινά την 
εκπόνηση business plan, σε συνεργασία με 
εταιρεία χρηματοοικονομικών συμβούλων, 
για την ολοκληρωμένη αξιολόγηση των 
οικονομικών δεδομένων του έργου, 
αποσκοπώντας στην προσέλκυση και νέων 
επενδυτών. Παράλληλα έχει δρομολογήσει 
την πρόσληψη μελετητή – τεχνικού 
συμβούλου, με στόχο την κατάθεση 
φακέλου - αίτησης ανάπτυξης στη Γενική 
Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων μέχρι το τέλος 
του έτους.

«Τα πρόσωπα και οι φορείς που σήμερα 
συγκροτούν την ΕΑΝΕΠ σχεδίασαν εξαρχής 
και στήριξαν θεσμικά και υλικά το έργο της 
εξυγίανσης της λεκάνης του Ασωπού και 
της μετατροπής της Άτυπης Βιομηχανικής 
Συγκέντρωσης των Οινοφύτων σε ένα 
σύγχρονο βιομηχανικό πάρκο. Σήμερα, 
δουλεύουμε για να ετοιμαστούν γρήγορα 
οι μελέτες, ώστε να περάσουμε πια στην 
υλοποίηση των έργων υποδομής», δήλωσε 
ο Πρόεδρος της ΕΑΝΕΠ και Περιφερειάρχης 
Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός.

«Οι μεγαλύτερες εγκατεστημένες 
επιχειρήσεις στην περιοχή έχουν ήδη 
δείξει το έμπρακτο ενδιαφέρον τους, 
συμμετέχοντας ως ιδρυτικά μέλη στην 
ΕΑΝΕΠ. Καλούμε και άλλες επιχειρήσεις 
να στηρίξουν την πρώτη προσπάθεια που 
γίνεται στην Ελλάδα για την εξυγίανση 

Η ΕΑΝΕΠ Οινοφύτων Ασωπού παρουσίασε το έργο ανάπτυξης 
του Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης στα Οινόφυτα Βοιωτίας

μίας Άτυπης Βιομηχανικής Περιοχής, και 
μάλιστα της μεγαλύτερης  της χώρας, 
όχι μόνο επειδή το έργο έχει σαφή 
περιβαλλοντικά οφέλη, αλλά κυρίως επειδή 
πρόκειται για μία εξαιρετική επιχειρηματική 
πρόκληση», δήλωσε ο κ. Αθανάσιος 

Ψαθάς, α’ Αντιπρόεδρος και Διευθύνων 
Σύμβουλος της εταιρείας.

Προτεραιότητες της ΕΑΝΕΠ είναι 
η κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας 
Αποβλήτων για την ολοκληρωμένη 
διαχείριση των βιομηχανικών αποβλήτων, 

καθώς και η δημιουργία δικτύων 
(ύδρευσης, ακαθάρτων και ομβρίων 
υδάτων, οδικού, οδοφωτισμού κ.λπ.). Με τα 
έργα αυτά, σε συνδυασμό με παράλληλες 
συμπληρωματικές παρεμβάσεις του 
δημόσιου τομέα,  αφενός θα δοθούν 
σταδιακά ολοκληρωμένες λύσεις στα 
περιβαλλοντικά ζητήματα και αφετέρου 
θα διασφαλιστεί η δυνατότητα περαιτέρω 
ανάπτυξης των ήδη εγκατεστημένων 
επιχειρήσεων, καθώς και προσέλκυσης 
νέων, με ασφάλεια δικαίου, οδηγώντας 
στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας – 
και μάλιστα στον τομέα της βιομηχανίας 
και της μεταποίησης, που είναι από τις 
πιο σταθερές και καλύτερα αμειβόμενες 
διαχρονικά.

Σηματοδοτώντας το μεγάλο ενδιαφέρον 
της Πολιτείας για το έργο, στην εκδήλωση 
απηύθυνε χαιρετισμό ο Υφυπουργός 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Νίκος 
Παπαθανάσης. Το παρόν έδωσαν επίσης 
ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
κ. Κωστής Χατζηδάκης, ο Υφυπουργός 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας – αρμόδιος 
για θέματα Χωροταξίας και Αστικού 
Περιβάλλοντος κ. Δημήτρης Οικονόμου, 
καθώς και ο Δήμαρχος Αθηναίων κ. 
Κώστας Μπακογιάννης ο οποίος, ως 
Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, ήταν 
από τους πρωτεργάτες εκκίνησης της 
προσπάθειας. Επίσης παρευρέθηκαν ο 
πρώην υπουργός κ. Στ. Πιτσιόρλας και η 
βουλευτής Στερεάς Ελλάδας κυρία Γιώτα 
Πούλου. 

Σχετικά με την Εταιρεία Ανάπτυξης 
του Επιχειρηματικού Πάρκου (ΕΑΝΕΠ) 
Οινοφύτων - Ασωπού. 

Η ΕΑΝΕΠ Οινοφύτων Ασωπού ιδρύθηκε 
τον Σεπτέμβριο του 2019 με σκοπό την 
ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πάρκου 
Εξυγίανσης στην περιοχή των Οινοφύτων 
Βοιωτίας. Το έργο αφορά συνολική έκταση 
11.300 στρεμμάτων και με την ολοκλήρωσή 
του θα δημιουργηθούν 4.200 στρέμματα 
νέας οργανωμένης γης για βιομηχανικές και 
συναφείς επιχειρηματικές δραστηριότητες. 
Αρχικοί μέτοχοι της ΕΑΝΕΠ είναι οι εταιρείες 
ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε., ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε., 
ΣΥΜΕΤΑΛ Α.Ε. και Goldair Cargo Α.Ε., 
καθώς και το Επιμελητήριο Βοιωτίας.

Πληροφορίες
Γεωργία Πανοπούλου
g.panopoulou@etvavipe.gr
210 3335 486
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επιστολες

Αγαπητέ κ. Διευθυντά,
Με έκπληξη, αλλά και μεγάλη 

αγανάκτηση πληροφορηθήκαμε 
από τα ΜΜΕ (ηλεκτρονικά και έντυπα), την 
δικαιολογία των υπευθύνων του Ιδρύματος 
ΩΝΑΣΗ και του Δήμου Αθηναίων, για 
τον «μασκαράδικο» Χριστουγεννιάτικο 
στολισμό της Λεωφ. Βασ. Σοφίας και άλλων 
αρτηριών της πρωτεύουσας.

Στις διαμαρτυρίες του κόσμου, 
επεχείρησαν οι ανωτέρω να εξηγήσουν την 
ενέργειά τους με μία αυθαίρετη, κακόγουστη 
και διεστραμμένη, θα έλεγα, αντίληψη 
για το «πνεύμα» των Χριστουγέννων, 
δικαιολογώντας έτσι, την τοποθέτηση 
των φωτιστικών παραλλήλων γραμμών 
– μυγοπαγίδων των κρεοπωλείων, είπαν 
οι εφημερίδες – λέγοντας ότι ο γνωστός 
παγκοσμίως, αλλά και παραδοσιακός 
στολισμός είναι ξεπερασμένος.

Μήπως, αντί να επιχειρούν να 
δικαιολογήσουν τα «αδικαιολόγητα σκίτσα 
τους», έπρεπε να ζητήσουν από τον 
Ελληνικό λαό μία δημόσια συγγνώμη και αν 
αρνηθούν να το πράξουν επιμένοντας στην 
μοντέρνα χριστουγεννιάτικη διακόσμηση 
– να ομολογήσουν ειλικρινά, ποία είναι η 
πραγματική αιτία, που κρύβεται πίσω από 
το έκτρωμα τούτο.

Τα Χριστούγεννα είναι για τους 
απανταχού Έλληνες, ιδιαίτερα, η 
μεγαλύτερη γιορτή της Χριστιανοσύνης, 
αλλά και ολόκληρου του Χριστιανικού 
κόσμου, σε Δύση και Ανατολή. Και οι 
Έλληνες την γιορτάζουν πάντοτε και 
αυστηρά οικογενειακά και παραδοσιακά. 
Έχουν περάσει 2000 χρόνια και πλέον από 
την κατά σάρκα γέννηση του Θεανθρώπου 
μας Ιησού Χριστού και ουδέποτε, αλλά και 
ουδείς εκσυγχρονιστής, κουλτουριάρης 
καλλιτέχνης, όλο αυτό το δισχιλιόχρονο 
διάστημα βρέθηκε ή σκέφτηκε κάτι ανάλογο 
με τον «στολισμό» της Αθήνας, σε όλο τον 
Χριστιανικό κόσμο του πλανήτη μας.

Αυτό που έκανε η Αθήνα, δεν αποτελεί 
μόνο κακογουστιά και αστοχία, αλλά και 
προσβολή θα ‘λεγα του Χριστιανικού και 
θρησκευτικού συναισθήματος όλων μας, 
που μας πέρασαν για κουτόφραγκους 
και θέλησαν με τους εξυπνακισμούς των 
χρωμάτων τους, να μολύνουν το «πνεύμα» 
των Χριστουγέννων. Οι απανταχού της 
γης Χριστιανοί, γιορτάζουν όχι, μόνο κάθε 
χρόνο μια φορά την γέννηση του Χριστού 
(που είναι παραδοσιακά η 25η Δεκεμβρίου 
ετησίως), αλλά για τον πιστό Χριστιανό 
ο Χριστός μας αναγεννάται κάθε μέρα, 
μέσα στον ψυχικό και συναισθηματικό μας 
κόσμο, γι’ αυτό και η εκκλησία μας ψάλλει, 
μεταξύ των άλλων Χριστουγεννιάτικων 
ύμνων το Χριστός γεννάται δοξάσατε...» 
και όχι Χριστός γεννήθηκε δοξάσατε.

Δηλαδή χρησιμοποιούμε χρόνον 
ενεστώτα και όχι αόριστον. Αυτό ακριβώς, 
υποδηλώνει το πνεύμα των Χριστουγέννων, 
που δεν μπορεί να το εννοήσει ένας 
απνευμάτιστος και ανερμάτιστος 
εκσυγχρονιστής της κακιάς ώρας. Φαίνεται 
ότι η κυρία Παναγιωτάκου, που είναι η 
εκπρόσωπος του ανωτέρω Ιδρύματος, 
δεν έχει διαβάσει καθόλου Παπαδιαμάντη 
και ιδιαίτερα τον Φώτη Κόντογλου, 
για τα Χριστουγεννιάτικα απαράμιλλα 

Το μήνυμα των Χριστουγέννων  
και πως το αντιλαμβάνονται  
οι ψευτοκουλτουριάρηδες εκσυγχρονιστές
διηγήματά τους. Και μία και θυμήθηκα τον 
Κόντογλου – που είναι πάντοτε επίκαιρος 
τα Χριστούγεννα – έχω διαβάσει στο 
Ευλογημένο του καταφύγιο, που είχε 
γράψει  το έτος 1913, να καυτηριάζει τότε 
(φανταστείτε) τον μοντερνισμό που ήθελαν 
οι Έλληνες, πιθηκίζοντας, όπως έλεγε, τους 
Ευρωπαίους, για την άκομψη, άστοχη και 
βλακώδη μοντέρνα τέχνη, σε όλους τους 
πνευματικούς χώρους και ιδιαίτερα για 
την περίοδο των Χριστουγέννων. Αντί για 
τον μικρό Χριστό στην φάτνη, έδειχναν 
ένα στρουμπουλό καλοθρεμμένο μωρό 
και αντί για τους 3 μάγους, μια στρατιά 
καουμπόηδων να επιχειρούν να κλέψουν 

το μωρό!!!, αλλά να κλέψουν και τον χρυσό, 
που πρόσφερε ο ένας Μάγος στον Χριστό.

Αυτά και άλλα πολλά για την «πνευματική 
μας ξενοδουλεία» και για την «κούφια 
ξενολατρεία», γράφει ο ανεπανάληπτος 
Κόντογλου.

Κάνουν μεγάλο λάθος οι κύριοι αυτοί, 
που θέλησαν να πρωτοτυπήσουν σε 
βάρος της παράδοσης του λαού μας και 
γενικώτερα της φυλής μας. Νομίζουνε πως 
η πρωτοτυπία ή αλλιώς ο νεομοντερνισμός 
και η παράδοση είναι δύο πράγματα 
ασυμβίβαστα. Κάνουν λάθος, γιατί η 
παράδοση είναι βάθρο και δύναμη για 
τους δυνατούς ανθρώπους. Η πρωτοτυπία 

που βγαίνει από την παράδοση είναι η 
αληθινή πρωτοτυπία, γεμάτη από την 
ουσία που συμπυκνώνεται από έναν 
λαό που αρματώνει έναν ικανό άνθρωπο 
και του ενισχύει την προσωπικότητα, σε 
αντίθεση με τις ξενόφερτες πρωτοτυπίες 
του πιθηκισμού που δεν αντέχουν στον 
χρόνο και σβήνουνε γρήγορα.

Χριστούγεννα 2019
Με εκτίμηση και αγάπη

Κώστας Κεμίδης
Δικηγόρος 

Χαλκίδα

Η Cenergy Holdings ανακοινώνει ότι 
o ΑΔΜΗΕ ανέθεσε στην ένωση 
οικονομικών φορέων Ελληνικά 

Καλώδια - Fulgor σύμβαση αξίας περίπου 
43 εκατ. ευρώ για την προμήθεια και 
εγκατάσταση υποβρύχιων και χερσαίων 
καλωδίων για την ηλεκτρική διασύνδεση 
της Σκιάθου με το εθνικό Σύστημα 
Μεταφοράς. 

Το έργο περιλαμβάνει το σχεδιασμό 
και την παραγωγή συνολικά περίπου 30 
χιλιομέτρων υποβρυχίου καλωδιακού 
συστήματος 150 kV, την υποθαλάσσια 
εγκατάσταση και προστασία του και 
τη σύνδεσή του με το εθνικό Σύστημα 
Μεταφοράς 150 KV στην περιοχή Μαντούδι 
της Εύβοιας. Η εκτέλεση του έργου 
αναμένεται να ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 

2020 και θα ολοκληρωθεί εντός 20 μηνών. 
Το υποβρύχιο καλώδιο θα κατασκευαστεί 

στο υπερσύγχρονο εργοστάσιο της 
Ελληνικά Καλώδια στην Κόρινθο όπου 
οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός 
τελευταίας τεχνολογίας καθιστούν δυνατή 
την παραγωγή και τις δοκιμές υποβρυχίων 
καλωδίων σε συνεχόμενα μήκη, από τα 
μεγαλύτερα σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η Ελληνικά Καλώδια και η θυγατρική της Fulgor αναλαμβάνουν έργα 
για την υποβρύχια και υπόγεια ηλεκτρική διασύνδεση της Σκιάθου
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πολιτιστικά

Συναυλία με θέμα «Tango and More» με τους 
Θάνο Φυσέκη στο σαξόφωνο και τον Παναγιώτη 
Γιαννακάκη στο πιάνο, θα πραγματοποιήσει το 

Δημοτικό Ωδείο Λαμίας το Σάββατο 1 Φεβρουαρίου στις 
20:00 στην αίθουσα Γ. Πλατή, όπου θα ακουστούν έργα 
των A. Piazzolla, J Matita, P.Iturralde, R Molinelli κ.ά.

Ο Θάνος Φυσέκης είναι μέλος «κριτικών επιτροπών» 
για το σαξόφωνο, Επίτιμο μέλος του «European Centre 
for Saxophone Study» της Γαλλίας ως προσωπικότητα 
του σαξοφώνου στη Ελλάδα, συνεργάτης του προέδρου 
της παγκόσμιας ομοσπονδίας σαξοφώνου Jean-Marie 
Londeix καθώς και ιδρυτικό μέλος και Γραμματέας 
του Συλλόγου Επαγγελματιών Μουσικών Σαξοφώνου 
Ελλάδος.   Σπούδασε σαξόφωνο στο Ωδείο Αθηνών και 
πήρε δίπλωμα από την τάξη του Θεόδωρου Κερκέζου 
καθώς και μαθήματα (masterclasses) από τους Jean 
marie Londeix, Claude Delangle, Hans de Jong, John 
Sampen κ.ά. Έχει εμφανιστεί σε ρεσιτάλ, αλλά και με 
σύνολα δωματίου και συμφωνικές ορχήστρες σε αίθουσες 
όπως: Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Εθνική Λυρική Σκηνή, 
Ρωμαϊκή Αγορά, αίθουσα Γκαίτε κ.ά. Έχει διδάξει από 
το 2000 μέχρι και σήμερα στα Δημοτικά Ωδεία Βόλου, 
Λαμίας, Λάρισας, Τρικάλων, στο ωδείο Φ.Νάκας στη 
Θεσ/νικη, στα Μουσικά Σχολεία Βόλου – Λαμίας. Έχει 
παραδώσει μαθήματα (masterclass) σε διεθνή φεστιβάλ 
αλλά και σε διάφορα μουσικά ιδρύματα της Χώρας. 
Μαθητές του συμμετείχαν και διακρίθηκαν με βραβεία 

Συναυλία με θέμα  
«Tango and More»  
από το Δημοτικό Ωδείο 

σε πανελλήνιους και διεθνείς διαγωνισμούς όπως επίσης 
πήραν και υποτροφίες για πανεπιστήμια του εξωτερικού. 
Διοργάνωσε το 2007 την Διεθνή Συνάντηση σαξοφώνου 
στη Λαμία, το 2012 την Πανελλήνια και Παγκύπρια 
Συνάντηση Σαξοφώνου στο Βόλο και το Πήλιο, καθώς και 
το «Internatiοnal Saxophone Festival» που διεξάγεται στη 
Λάρισα κάθε χρόνο από το 2015.  Υπήρξε συνεργάτης 
της μεγαλύτερης κατασκευάστριας εταιρίας σαξοφώνων 
Η.Selmer καθώς και της Travor James μέχρι σήμερα.

Ο διακεκριμένος Έλληνας πιανίστας Παναγιώτης 
Γιαννακάκης σπούδασε στο Ωδείο Αθηνών με τη 
Μαρία Ρώτα και συνέχισε τις σπουδές του στο Trinity 
College of Music στο Λονδίνο και στο Ωδείο Τσαϊκόφσκι 
της Μόσχας, με καθηγητές τους Alexei Nasedkin και 
Vladimir Ovchinikov. Εμφανίζεται σε σόλο ρεσιτάλ, 
αλλά και σε συναυλίες μουσικής δωματίου στην Ελλάδα, 
Κύπρο, Ρουμανία, Γερμανία, Αγγλία, Ρωσία, ΗΠΑ και 
Γαλλία. Έχει συμπράξει ως σολίστ με τις συμφωνικές 
ορχήστρες της Σαμάρα (Ρωσία), της Φιλιππούπολης 
και τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Σόφιας (Βουλγαρία). 
Έχει παρουσιάσει επίσης πολλά σύγχρονα μουσικά έργα 
σε πρώτη εκτέλεση και ηχογράφησε για το ελληνικό, 
κυπριακό, γερμανικό και ρωσικό ραδιόφωνο. Χάρη στο 
εύρος του ρεπερτορίου του, το οποίο εκτείνεται από την 
κλασική έως και τη σύγχρονη μουσική, έχει ερμηνεύσει σε 
πρώτη παγκόσμια εκτέλεση έργα Ελλή0νων, Αμερικανών 
και Ευρωπαίων συνθετών.

Η Παιδική Σκηνή του Θεάτρου Χαλκίδας, παρουσιάζει, 
από 17 έως 21 Φεβρουαρίου 2020 σε θεατρική 
διασκευή και σκηνοθεσία Ευδοκίας Ζέρβα το μουσικό 

παραμύθι της Γιούλας Μιχαήλ :  «Η μεγάλη βόλτα του κύριου 
Πετράν»

Μια ιστορία για την επικοινωνία, την αγάπη και τη χαρά 
της συνύπαρξης

Οι τυφλοπόντικες ζουν κάτω από τη γη. Ο κύριος Πετράν 
είναι τυφλοπόντικας και, βέβαια, ζει κάτω από τη γη. Έχει 
μεγάλη μοναξιά εκεί κάτω στα σκοτάδια. 

Μια μέρα αποφασίζει ν’ ανέβει στη γη. Εκεί θα βρεθεί 
σ’ έναν ζωολογικό κήπο όπου θα συναντήσει τον Κάρλος, 
την Παρδουλίνα, τον Φάντο και τη Ρηγούλα-Λουριδίτσα. 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ: Θεατρική διασκευή - σκηνοθεσία: 
Ευδοκία Ζέρβα, Σκηνικά: Μαίρη Μουρσελλά, Κοστούμια: 
Βάσω Λευκούδη, Μουσική διδασκαλία: Έλλη Παπουτσή, 
Κινησιολογία: Παρασκευή Υφαντή, Κατασκευή Σκηνικών: 
Κώστας Ντεγιάννης, Ζωγραφική σκηνικών: Άννα Κορομπίλη, 
Ραφή κουστουμιών: Μαριάνθη Σπύρου, Κατασκευές 
αντικειμένων: Γεωργία Σταματίου, Φροντιστήριο: Βασιλική 
Κοτσανταμπάνη, Φωτισμοί, Ήχος: Κώστας Ντεγιάννης, 
Μαίρη Χουλιέρη, Ηχοληψία: Sound X Studios Αλέξης 
Κωστακιώτης, Παραγωγή: Θέατρο Χαλκίδας, Παίζουν 
και τραγουδούν: Μάχη Ακριώτου, Μίνα Βαμβάκου, Μαρία 
Καράκωστα, Ζωή Λιβανίου, Ελένη Φωτιά. Τραγουδούν: 
Αλεξάνδρα Αραβίδου, Αφεντούλα Καλτσίδη

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ
Παραστάσεις: 17, 18, 19, 20, 21 Φεβρουαρίου 2020 

(Δύο παραστάσεις /ημέρα 9.30 και 11.00).  ΘΕΑΤΡΟ 
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ. Τιμή εισιτηρίου: 4 ευρώ. Υπεύθυνη 
επικοινωνίας: Νικόλ Βότση. Τηλέφωνο κρατήσεων: 
6972162440. Ομαδικές κρατήσεις (σχολεία): 6980636076

Παιδική παράσταση 
του Θεάτρου  
Χαλκίδας

Μετά την επιτυχημένη πορεία της stand up 
comedy «Χωρίς Γλουτένη», η Ήρα Κατσούδα 
είναι έτοιμη για νέες περιπέτειες. Με κείμενα 

ολόφρεσκα, ιστορίες βγαλμένες από την καθημερινότητα 
(ή περίπου) και τίτλο σίγουρα βγαλμένο από τη 
ζωή, παρουσιάζει τη δεύτερη σόλο παράστασή της: 
«Για γυναίκα, καλή είναι», πρεμιέρα 7 Νοεμβρίου στο ELIART. 
Ποια ήταν η πηγή έμπνευσης; «Κάποιοι θεατές που στο τέλος 
της παράστασης θεωρούν σκόπιμο να μοιραστούν μαζί σου 
τη σκέψη τους ότι “Μπράβο, για γυναίκα καλή είσαι”. Και 
μετά σου γυρίζει το μάτι. Ε, και μετά το κάνεις παράσταση!». 
INFO: Χόβολη cafe – www.facebook.com/xovoli 

(Κριεζώτου 120, Κάρυστος) 
 Τηλ. κρατήσεων: 2224023927

Ήρα Κατσούδα 
«Για γυναίκα, καλή είναι»  
Νέα σόλο παράσταση 
στην Κάρυστο
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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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…στην διεκδικήτρια των δύο πρώτων θέσεων στον 
2ο όμιλο της Β’ ΕΠΣΕ, ομάδα του Απόλλωνα Παραλίας, 
μετακόμισε ο στράϊκερ Παναγιώτης Μπαϊμπάκης, με 
πολλά χρόνια εμπειρίας στην Α’ ΕΠΣΕ (Μακρυκάπα, 
Παντριαδικό κλπ).

Πέτρος Στρατής
…στην ομάδα του ΑΟ Αλατσάτων, που θέλει να μπει 

στο γκρουπ των διεκδικητών της ανόδου στον 1ο όμιλο 
της Β’ ΕΠΣΕ, επανέκαμψε ο ικανότατος φορ, Πέτρος 
Στρατής, που αγωνιζόταν στον Λήλαντα Βασιλικού!

Το μεταγραφικό 
«παζάρι» στην  
Εύβοια

Ο Θωμάς Μαυρίδης από την Πέλλα ορίστηκε να διευθύνει 
τον αγώνα  που θα δώσει η ομάδα του Λεβαδειακού με 
την ομάδα του Α.Ο. Κασσιόπης, στο γήπεδο του Εθνικού 
Αθλητικού Κέντρου της Κέρκυρας, την ερχόμενη Δευτέρα, 
27 Ιανουαρίου, στις 14:30’ για την 14η αγωνιστική της 
Α’ φάσης, του προγράμματος του πρωταθλήματος της 
«Super League 2». Βοηθοί διαιτητές ορίστηκαν ο Χρήστος 
Δεμερτζής επίσης από την Ε.Π.Σ. Πέλλας και ο Γιώργος 
Χριστοδούλου από την Ε.Π.Σ. Ημαθίας. Αναπληρωματικός 
διαιτητής ορίστηκε ο Χαράλαμπος Αθανασίου από την 
Ε.Π.Σ. Αρτας.

Super League 2:  
Ο Μαυρίδης στην Κέρκυρα
Πρόγραμμα & Διαιτητές

Kόσμος πάει και έρχεται την μεταγραφική περίοδο 
του Ιανουαρίου, οι ομάδες μέσα στα πλαίσια των 
οικονομικών δυνατοτήτων τους και υπολογίζοντας τους 
στόχους τους, προχωρούν, σε αναγκαίες μεταγραφικές 
κινήσεις…

Δημήτρης & Χριστόφορος Τσακλάνος
…στην γειτονική Βοιωτία και συγκεκριμένα στον 

Αρματηλάτη του Άρματος Θήβας, που αγωνίζεται για 
την παραμονή του στην Α’ ΕΠΣΒ, μετακόμισαν από 
Ευβοϊκές ομάδες 3 ποδοσφαιριστές.

Πρόκειται για τους αδελφούς Χριστόφορο (έχει πάει 
εδώ και λίγες μέρες) και Δημήτρη Τσακλάνο, που 
έπαιζαν στην Προποντίδα και τον Άρη Σμπρίνη που 
έπαιζε στην ΑΕ Χαλκίδας!

Παναγ. Μπαϊμπάκης

Την βαθμολογική διαφορά των έξη βαθμών 
αναμένεται να κρατήσει ο πρωτοπόρος και 
πρωταθλητής χειμώνα Αμβρυσσέας στο φινάλε 

του α’ γύρου. Η ομάδα του Διστόμου έχει θεωρητικά 
εύκολο έργο απέναντι στον Ορχομενό αλλά η σκέψη 
όλων είναι στην μεθεπόμενη αγωνιστική όπου θα 
υποδεχθεί την δεύτερη Ένωση σε ένα παιχνίδι που 
ίσως κρίνει τα πάντα στο πρωτάθλημα. Την ίδια σκέψη 
κάνουν και στα Άσπρα Σπίτια αλλά πρώτα η Ένωση 
θα πρέπει να ξεπεράσει το δύσκολο εμπόδιο στη 
Θήβα και να πάει να τα παίξει όλα στο Δίστομο. Οι 
δυο αυτοί αγώνες του Σαββάτου θα κρίνουν πολλά για 
την επερχόμενη «σύγκρουση». Και τα άλλα παιχνίδια 
φυσικά έχουν βαθμολογικό ενδιαφέρον με ομάδες να 
θέλουν να μπουν στην τετράδα και ομάδες θα θέλουν 
να ξεφύγουν από την ζώνη για να νοιώθουν πιο άνετα…

Κόκκινο – Αρματηλάτης

Παιχνίδι φυσικά με ξεκάθαρο φαβορί. Ο Π.Α.Ο.Κ. 
θέλει τη νίκη για να σταθεροποιηθεί στην τρίτη θέση 
αλλά και να πάει και ψηλότερα σε περίπτωση «γκέλας» 
της Ένωσης. Ο Αρματηλάτης προέρχεται από το ρεπό 
του αλλά και από τρεις συνεχόμενες ήττες. Πάει στο 
Κόκκινο χωρίς άγχος αφού δίνει έναν αγώνα εκτός 
προγράμματος στόχου αποτελέσματος.

Ελλοπιακός – Παναλίαρτος

Δύσκολο παιχνίδι και για τις δυο ομάδες με αντίθετους 
στόχους. Ο Ελλοπιακός με τις πέντε συνεχόμενες ήττες 
έχει «τελματώσει» αναζητώντας διακαώς μια νίκη που 
θα του δώσει μια πρώτη βαθμολογική και ψυχολογική 
ανάσα. Ο Παναλίαρτος δείχνει μεν αγωνιστικά 
ανεβασμένος αλλά έχει και μια ισορροπία στις τελευταίες 
αγωνιστικές (2νίκες, 2 ισοπαλίες, 2 ήττες)

Υψηλάντης – Παμβαγιακός

Στο ντέρμπι με την Ένωση έχασε το σερί του ο 
Υψηλάντης. Πάντως στα τελευταία επτά παιχνίδια έχει 
5 νίκες, 1 ισοπαλία και 1 ήττα δείχνοντας ότι βρίσκεται 
σε εξαιρετική φόρμα παρά την ήττα στα Άσπρα Σπίτια. 

Βοιωτία:  
Φινάλε με τη σκέψη στην… «σύγκρουση» 
της πρεμιέρας του β’ γύρου 0

Ο Παμβαγιακός έχει δυο νίκες εκτός έδρας σε Θήβα 
και Λεοντάρι. Παίζει καλό ποδόσφαιρο αλλά δείχνει 
ότι σε τέτοια εκτός έδρας παιχνίδια δεν μπορεί να 
ανταπεξέλθει.

Λεοντάρι – Κεραυνός

Το Λεοντάρι τις τελευταίες αγωνιστικές δείχνει 
να ξαναβρίσκει τα… «πατήματά» του. Το έδειξε και 
στο Δίστομο παρά την ήττα. Θέλει τη νίκη για να 
ξεφύγει περισσότερο από την ζώνη των play out. 
Ο Κεραυνός έχει πάρει φόρα. Η ομάδα του Άγιου 
Θωμά έχει τέσσερις συνεχόμενες νίκες ενώ είναι 
αήττητος από την ένατη αγωνιστική έχοντας ακόμα 
δυο ισοπαλίες.

Θήβα  – Ένωση

Η Ένωση πάει στη Θήβα για να συνεχίσει το 
απίστευτο σερί της και να διατηρήσει την διαφορά 
από την πρώτη θέση έτσι ώστε στο ξεκίνημα του 
α’ γύρου να πάει στο Δίστομο να παίξει τα… ρέστα 
της στο super ντέρμπι. Η ομάδα των Άσπρων 
Σπιτιών έχει 8 συνεχόμενες νίκες και βρίσκεται σε 
φουλ φόρμα. Η Θήβα καλά τα πάει. έχει τέσσερις 
συνεχόμενες εντός έδρας νίκες στο γήπεδό 
της. Μάλιστα έχει κόψει βαθμούς σε ομάδες με 
φιλοδοξίες (εντός με Κεραυνό 3-1 και Υψηλάντη 
1-1, εκτός με Παναλίαρτο 0-0) κι έχει δημιουργήσει 
ένα ανταγωνιστικό σύνολο που δεν πρέπει να το 
υποτιμήσεις.

Ορχομενός – Αμβρυσσέας

Ο πρωτοπόρος και πρωταθλητής χειμώνα 
Αμβρυσσέας έχει εύκολο θεωρητικά έργο. Πάει 
για τη νίκη για να διατηρήσει το αήττητο αλλά και 
τη διαφορά ασφαλείας των έξη βαθμών. Η ομάδα 
του Διστόμου είναι αδύνατον να πέσει «θύμα» 
έκπληξης με τα τωρινά δεδομένα. Από την άλλη 
πλευρά ο Ορχομενός του ενός βαθμού δεν μπορεί 
να περιμένει κάτι παραπάνω από μια αξιοπρεπή 
εμφάνιση κι ένα τιμητικό σκορ.

Τον 20χρονο φορ Γιάννη Ματράκα, που αγωνιζόταν στον 
Παντριαδικό, απέκτησε ο Ηρακλής Ψ.

Πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή που ξεκίνησε από 
την Καστέλλα, στα 14 του, μετακόμισε για λίγο σε ομάδα 
της Αθήνας και επέστρεψε στον Αστέρα Βατώντα, για να 
αγωνιστεί αυτή την αγωνιστική περίοδο στον Παντριαδικό, 
όπου λόγω των γνωστών γεγονότων η ομάδα σταμάτησε 
την λειτουργία της! Έτσι έμεινε ελεύθερος και οι ″πράσινοι″ 
των Ψαχνών, φρόντισαν να τον εντάξουν στην δύναμή τους!

Αναμφίβολα πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή με ταλέντο, 
που με δουλειά και επιμονή μπορεί να προσφέρει πολλά 
στον Ηρακλή Ψ.

Ο Γιάννης Ματράκας, έρχεται στον Ηρακλή Ψαχνών, να 
συνεχίσει, την ιστορία του παλιού μεγάλου άσου, του πατέρα 
του Γιώργου που διακρίθηκε ιδιαίτερα με τα χρώματα της 
Ψαχνιώτικης ομάδας. 

Ηρακλής Ψ.: Ηρακλής Ψ.: 
Ανακοίνωσε  Ανακοίνωσε  
 Γιάννη Ματράκα Γιάννη Ματράκα
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Ο βαθμός δυσκολίας στο παιχνίδι της Λαμίας 
με τον ΠΑΟΚ γνωρίζαμε εκ των προτέρων ότι 
είναι μεγάλος. Τα δείγματα γραφής του ΠΑΣ 
στα τελευταία τρία ματς, με Ολυμπιακό, Τρίκαλα 
και Παναιτωλικό, εξέπεμπαν προβληματισμό 
στον φίλαθλο κόσμο της. Είχε αφήσει τις καλές 
εμφανίσεις στον… πάγκο και έβαζε σε σκέψεις τους 
φιλάθλους με την απόδοσή της.

Όλα αυτά μέχρι την έναρξη του παιχνιδιού με 
τον «Δικέφαλο». Οι «κυανόλευκοι» μπήκαν στον 
αγωνιστικό χώρο με σκοπό να παλέψουν και το 
έκαναν. Η ομάδα παρατάχθηκε αριστοτεχνικά 
στημένη από τον Άκη Μάντζιο, κλείνοντας όλους 
τους χώρους κι οι πρωταθλητές έβλεπαν τις καλές 
ευκαιρίες με… κυάλια!

Οι παίκτες είχαν καθ΄όλη τη διάρκεια του 
ενενηνταλέπτου αστείρευτες δυνάμεις κι έβγαλαν 
ενέργεια. Έπαιζαν με πάθος και το επίπεδο της 
έντασης ήταν υψηλό. Χαρακτηριστική ήταν οι 
συγκέντρωση όλων στους ρόλους που τους 
είχαν ανατεθεί κι η μοναδική φάση που έμεινε 
παίκτης των φιλοξενουμένων μόνος και σέντραρε 
(Γιαννούλης στο 15’), ήταν γιατί αυτός που θα τον 
έκλεινε βρίσκονταν πεσμένος στο χορτάρι.

Τέτοιες εμφανίσεις θέλουν να βλέπουν οι 
φίλαθλοι της Λαμίας γιατί σε τέτοιες εμφανίσεις τους 
έχει συνηθίσει η ομάδα τους. Τέτοιες εμφανίσεις 
χαρίζουν από νωρίς την παραμονή κι ανάλογα με 
την εξέλιξη της συλλογής βαθμών στο πρωτάθλημα, 
σε κάνουν να ονειρεύεσαι το κάτι παραπάνω.

Φυσικά δικαιολογούνται να φωνάζουν για τη 
φάση του γκολ του ΠΑΟΚ, μιας κι ο διαιτητής δεν 
το είδε ποτέ στο VAR, γιατί… κόλλησε η οθόνη 
του! Συνηθισμένοι, βέβαια, οι Έλληνες σε τέτοια 
περιστατικά… Έπεσε το σύστημα! Πέρσι ήταν το 
χέρι του Βιεϊρίνια και φέτος η τεχνική βλάβη στο 
VAR.

Οι Λαμιώτες, ωστόσο, οφείλουν να μην μείνουν 
εκεί, αλλά να δουλέψουν πάνω σε εμφανίσεις 
όπως αυτή με τον «Δικέφαλο» και κυρίως στη 
δημιουργικότητα. Αν την είχε σ’ αυτό το ματς η 
Λαμία, θαρρώ πως όχι απλά θα ισοφάριζε, αλλά 
θα έπαιρνε και τον αγώνα!

Της έλειψε η δημιουργία
Αυτό ήταν το μοναδικό μειονέκτημα της Λαμίας 

στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ την Πέμπτη, όπου 

Να «χτίσει»  
πάνω στην εμφάνιση  
με τον ΠΑΟΚ

γνώρισε την ήττα με 1-0 εντός έδρας στο πλαίσιο 
της 20ης αγωνιστικής της Super League. Σε ένα 
κακό παιχνίδι με λίγες φάσεις, οι γηπεδούχοι 
είχαν ένταση, πάθος και ενέργεια και περιόρισαν 
τα ατού των φιλοξενούμενων. Οι «κυανόλευκοι» 
δικαιολογούνται να φωνάζουν για τη φάση του 
γκολ, καθώς δεν ελέγχθηκε ποτέ από το VAR.

Με ένταση ξεκίνησε η Λαμία το παιχνίδι, κάτι 
που είχε σαν αποτέλεσμα να κρατά μακριά 
απ’ την μεγάλη της περιοχή τους παίκτες των 
φιλοξενουμένων. Έτσι η πρώτη καλή στιγμή ήρθε 
για τον «Δικέφαλο» στο 15’, όταν ο Γιαννούλης 
ξέφυγε από αριστερά, γύρισε συρτά τη μπάλα 
στο πρώτο δοκάρι για τον Άκπομ, αλλά αυτός 
δεν κατάφερε να νικήσει τον τερματοφύλακα των 
γηπεδούχων.

Με τη δεύτερη επίσκεψη του ΠΑΟΚ στα 
καρέ των «κυανολεύκων» ήρθε το 0-1 στο 33’. 
Ο Βιεϊρίνια εκτέλεσε περίτεχνα το φάουλ από 
δεξιά κι ο Μάτος, από ελεγχόμενη θέση οφσάιντ, 
με κοντινή προβολή άνοιξε το σκορ για τους 
φιλοξενούμενους. Ένα τέρμα που ο διαιτητής, 
Σέζος, δεν είδε στο VAR καθώς αυτό -όπως 
ενημέρωσε τους αρχηγούς των ομάδων- είχε 
πρόβλημα καθώς κόλλησε η οθόνη του!

Επόμενη καλή στιγμή στο παιχνίδι στο 65’, με 
τον Μαουρίτσιο να πιάνει εκπληκτικό σουτ στην 
κίνηση από μακριά και τον Θεοδωρόπουλο να 
μπλοκάρει τη μπάλα με δεύτερη προσπάθεια. 
Οκτώ λεπτά αργότερα ο Λημνιός γύρισε τη μπάλα 
από δεξιά, αλλά ούτε ο Ίνγκασον, ούτε ο Βαρέλα 
κατάφεραν  να σπρώξουν την μπάλα στα δίχτυα.

Στα τελευταία λεπτά και με τις αλλαγές του 
Μάντζιου, η Λαμία πίεσε αλλά δεν κατάφερε να 
δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την ισοφάριση.

ΛΑΜΙΑ (Άκης Μάντζιος): Θεοδωρόπουλος, 
Ασίγκμπα (73’ Βασιλόγιαννης), Αντέτζο, 
Βύντρα, Σκαρντοβέλι, Μπεχαράνο, Δημούτσος, 
Πλιάτσικας, Σκόνδρας (85’ Σάσσι), Καραμάνος 
(69’ Μπιανκόνι), Ρόμανιτς.

ΠΑΟΚ (Αμπέλ Φερέιρα): Ζίβκοβιτς, Μάτος, 
Ίνγκασον, Βαρέλα, Γιαννούλης (69’ Κρέσπο), Εσίτι, 
Μαουρίσιο, Λημνιός, Βιεϊρίνια (86’ Αουγκούστο), 
Μίσιτς, Άκπομ (63’ Σβιντέρσκι).

Λαμία:  
Υπέγραψε  
και ανακοινώθηκε  
ο Βιγιάλμπα

Παίκτης της Λαμίας είναι και επίσημα ο 25χρονος 
Αργεντινός εξτρέμ, Λεονάρντο Βιγιάλμπα, ο οποίος την 
Τρίτη υπέγραψε το συμβόλαιό του με τους «κυανόλευκους» 
και ανακοινώθηκε.

Μετά την παραίτηση των μελών της Πειθαρχικής 
Επιτροπής στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων 
Φθιώτιδας, η Εκτελεστική Γραμματεία της προχώρησε 
στην τοποθέτηση νέων δικηγόρων στην Επιτροπή.

«Η Εκτελεστική Γραμματεία της Ε.Π.Σ.Φ. κάνει 
ομοφώνως αποδεκτές τις παραιτήσεις των μελών της 
Πειθαρχικής Επιτροπής. Λόγω δε της επείγουσας 
ανάγκης έκδοσης αποφάσεων, τόσο επί των πειθαρχικών 
παραπτωμάτων που επισημάνθηκαν στα φύλλα αγώνων 
της προηγούμενης αγωνιστικής (11-12/01/2020) επί των 
οποίων η μόλις παραιτηθείσα Πειθαρχική Επιτροπή 
παρέλειψε να εκδώσει εγκαίρως αποφάσεις, όσο και 
επί των πειθαρχικών παραπτωμάτων της τελευταίας 
αγωνιστικής (18-19/01/2020), αποφασίζει τη σύσταση 
νέας Πειθαρχικής Επιτροπής, αποτελούμενης από τα 
εξής μέλη, άπαντες δικηγόρους του Δικηγορικού Συλλόγου 
Λαμίας: Παναγιώτης Κατσαντώνης (Πρόεδρος), Δημήτριος 
Κατσούρας (μέλος), Γεώργιος Ρεντίφης (μέλος)», αναφέρει 
η σχετική ανακοίνωση.

Νέα Πειθαρχική 
Επιτροπή στην ΕΠΣ 
Φθιώτιδας

Την πρωτοχρονιάτικη πίτα τους έκοψαν στο Ενωσιακό 
γήπεδο οι Νηρηίδες Φθίας, η ομάδα εκπρόσωπος της 
Φθιώτιδας στο χώρο του ποδοσφαίρου γυναικών στη 
Γ’ Εθνική. Σε ένα ζεστό κλίμα, ο πρόεδρος της ομάδας, 
Γιώργος Ανδρεόπουλος, ευχήθηκε σε όλους καλή χρονιά 
με υγεία και αγωνιστικές επιτυχίες.

Παράλληλα, με ανακοίνωση που εξέδωσε η ομάδα 
έκανε γνωστό πως προσέλαβε στη θέση του Τεχνικού 
Διευθυντή τον Λαμιώτη, Νίκο Νικολάου. Ο κ. Νικολάου θα 
είναι υπεύθυνος τόσο για την οργάνωση και ανάπτυξης 
των τμημάτων υποδομής της ομάδας, αλλά και για το 
σκάουτινγκ και την προώθηση νεαρών ποδοσφαιριστριών. 
Ο κ. Νικολάου εργάστηκε για χρόνια στον ΠΑΟΚ, όπου 
είχε συμμετοχές στο Τσάμπιονς Λιγκ.

«Η μεγάλη του εμπειρία στο γυναικείο πρωτάθλημα 
θα βοηθήσει στην ανάπτυξη του λαμιώτικου γυναικείου 
ποδοσφαίρου. Του ευχόμαστε κάθε επιτυχία», αναφέρει 
κλείνοντας η σχετική ανακοίνωση.

Έκοψαν την πίτα τους οι 
Νηρηίδες Φθίας




