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απόψεις

Η πολιτική πρέπει να έχει στόχο 
την δημιουργία πλούτου 
για την κοινωνία, ώστε να 

υπάρχει ευημερία σε όλους τους 
πολίτες, αναλόγως των δυνατοτήτων 
τους. Δημιουργία πλούτου όμως δεν 
είναι τα πάσης φύσεως επιδόματα, 
για κάθε κατηγορία πολίτη. Αυτή είναι 
πρόσκαιρη ανακούφιση ομάδων της 
κοινωνίας, που αποσκοπεί στην 
αποχαύνωσή της και μείωση των 
όποιων αντιδράσεων μπορεί να 
προκύψουν. Ας αφήσουμε ότι για 
να δοθούν επιδόματα χρειάζεται το 
Κράτος να έχει χρήματα στα Ταμεία 
του, που να προέρχονται όχι από 
δανεισμό του, αλλά από πραγματικά 
έσοδα. Γιατί αν είναι από δανεισμό, 
χωρίς έσοδα, μεταθέτουν το 
πρόβλημα στους επόμενους κι όταν 
φτάσει σε αδυναμία πληρωμών την 
εικόνα την ζήσαμε τα τελευταία 10 
χρόνια. 

Η πραγματική δημιουργία 

Το άρθρο του εκδότη 

Κοινωνία επιδομάτων
πλούτου προέρχεται από τα κέρδη της 
εργασίας. Είναι αυτή που δίνει μόνιμη 
ευημερία στους πολίτες και σιγουριά για 
το μέλλον της οικογένειάς τους. Το Κράτος 
από την αύξηση των κερδών εισπράττει 
περισσότερα έσοδα - φόρους – που 
έχουν ως αποτέλεσμα να αναβαθμίζει 
τις υπηρεσίες προς τους πολίτες.

Η αντίληψη των επιδομάτων δημιουργεί 
αδιάφορους πολίτες, σε αντίθεση με την 
πολιτική της δημιουργίας επενδύσεων 
και καλά αμειβομένων εργαζομένων. 
Όταν στην εποχή μας ακούμε αρχηγούς 
πολιτικών κομμάτων να υπερασπίζονται 
την διαιώνιση της παροχής επιδομάτων, 
αυτό μας φοβίζει. Κι ο λόγος είναι ότι 
τα δέκα χρόνια κρίσης της οικονομίας 
μας δεν τους δίδαξαν τίποτε και τα λάθη 
θα επαναληφθούν. Δεν είναι δυνατόν να 
μιλάμε και να σκεφτόμαστε κατ΄ αυτόν 
τον άφρονα τρόπο, όταν ακόμη και η Κίνα 
με το πολίτευμα που έχει, ενστερνίζεται 
την δημιουργία πλούτου μέσω της 
εργασίας. Δεν μπορούν ν΄ αντιληφθούν 

οι θιασώτες αυτής της πολιτικής ότι 
με δανεικά δεν μπορείς να ζήσεις μια 
ζωή; Δεν αντιλαμβάνονται τις ευθύνες 
που έχουν στις επόμενες γενιές για τις 
αποφάσεις τους; Εκτός κι αν αυτό που 
τους ενδιαφέρει είναι «έχει ο Θεός για 
αύριο». Ο Θεός σου δίνει και σοφία 
να την χρησιμοποιήσεις για να βρεις 
φαγητό για αύριο, όχι να κάθεσαι στην 
καρέκλα και να το περιμένεις. Βέβαια 
αν θα μπορούσε ο κάθε πολίτης να 
μάθει με πόσα χρήματα ζουν όσοι λένε 
αυτά, τότε θ’ αντιλαμβανόταν από ποια 
θέση τα διακηρύττουν.

Σήμερα αυτό που χρειάζεται η 
χώρα μας είναι η δημιουργία θέσεων 
εργασίας με καλές αμοιβές, που θα 
προέρχονται από την αύξηση του 
πλούτου. Τα επιδόματα είναι σαν την 
πιστωτική κάρτα. Κάποια στιγμή θα 
πρέπει να επιστραφούν. Κι αυτό το 
διαπιστώσαμε 10 χρόνια τώρα. Φτάνει.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑΣ

Ορισμός Αντιδημάρχων 
και μεταβίβαση  
αρμοδιοτήτων  
στον Δήμο Δωρίδος

ΦΩΚΙΔΑ: Στον ορισμό νέων Αντιδημάρχων και τη 
μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε αυτούς προχώρησε την Πέμπτη 
ο Δήμαρχος Δωρίδος, Γιώργος Καπεντζώνης. Παράλληλα 
αρμοδιότητες ανατέθηκαν και σε συγκεκριμένους Δημοτικούς 
Συμβούλους.

Αναλυτικότερα, με απόφασή του ο Δήμαρχος ορίζει τους 
κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους που εκλέχτηκαν με την 
παράταξή του ως Αντιδημάρχους του Δήμου Δωρίδος, με 
θητεία έως 31-8-2020, εντός της τρέχουσας δημοτικής 
περιόδου. 

1. Μαυρομμάτη Εμμανουήλ (01/09/2019-31/08/2020)
2. Παλασκώνη Κωνσταντίνο (01/09/2019-31/08/2020)
3. Πολίτη Σταύρο (01/09/2019-31/08/2020)
4. Φλέγγα Ιωάννη (01/09/2019-31/08/2020)
5. Γλυμίτσα Γεώργιο (13/02/2020-12/02/2021)
Παράλληλα, ορίζει τους παρακάτω Δημοτικούς 

Συμβούλους ως Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους και 
τους αναθέτει χωρίς αμοιβή, την εποπτεία και τον συντονισμό 
συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου:

1. Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος.
2. Ευσταθίου Ανδρέας.
3. Παπαγεωργίου Ελένη.

Με την Δήμαρχο Στυλίδας 
συναντήθηκε ο Φιλοζωικός 
Σύλλογος Φθιώτιδας

Συνεχίζει τις συναντήσεις του με Δημάρχους της Φθιώτιδας ο Φιλοζωικός 
σύλλογος του νομού. Στο πλαίσιο αυτό, την Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου η Πρόεδρος, 
Έφη Γρίβα, και η Αντιπρόεδρος, Αγγέλα Μπαρτσιώκα, συζήτησαν για το θέμα των 
αδέσποτων ζώων με τη Δήμαρχο Στυλίδας, Βιργινία Στεργίου, και τον αρμόδιο 
Αντιδήμαρχο, Κώστα Χριστοδούλου.

Από τη συζήτηση προέκυψαν τα ακόλουθα συμπεράσματα:
1) Υπάρχει μεγάλος αριθμός εγκαταλείψεων προερχόμενα από κυνηγούς, 

Ρομά, κτηνοτρόφους, επισκέπτες.
2) Ο Δήμος Στυλίδας με πολλά παραθεριστικά χωριά δυσφημίζεται ευκολότερα 

για τα αδέσποτα σε σχέση με λιγότερο τουριστικούς Δήμους.
3) Τα έσοδα του Δήμου είναι πενιχρά με αποτέλεσμα να υποχρηματοδοτείται 

ο προϋπολογισμός για τα αδέσποτα που πήρε έγκριση για μόλις 15000 ευρώ. Η 
κα Στεργίου έχει ως εκ τούτου διερευνήσει τη δυνατότητα μαζικών στειρώσεων 
από εθελοντές κτηνιάτρους του Κτηνιατρικού Συλλόγου.

Συζητήθηκε ακόμη η προοπτική μιας ενημερωτικής ημερίδας για το θέμα των 
αδέσποτων, ώστε να γνωρίζουν οι δημότες για τις υποχρεώσεις τους απέναντι 
στα ζώα -όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία- ώστε να περιοριστεί ο αριθμός 
των εγκαταλείψεων και τα δικαιώματά τους όσον αφορά τα αδέσποτα.

Στα εγκαίνια του Ι.Ν. Αγίας Τριάδας 
Στυλίδας μετέβη αντιπροσωπεία το 
απόγευμα, όπου είχε συνάντηση 
με τον Μητροπολίτη Φθιώτιδας, κ. 
Συμεών. Ο Σεβασμιώτατος, μετά την 
τελετή των εγκαινίων, κάθισε με την 
αντιπροσωπεία των εργαζομένων στο 
Πνευματικό Κέντρο του Ναού, όπου 
είχε ολιγόλεπτη συζήτηση μαζί τους. 
Άκουσε τους προβληματισμούς τους 
για το μέλλον της επιχείρησης και των 
οικογενειών τους με προσοχή και του 
ζήτησαν να πάρει θέση για το ζήτημα.

Αυτό που προέκυψε είναι ότι 
σήμερα, μετά το τέλος των Ιερών 
Ακολουθιών, ο κ. Συμεών θα μεταβεί 
στο εργοστάσιο της ΛΑΡΚΟ στη 
Λάρυμνα, προκειμένου να συζητήσει 
με τους εργαζόμενους διεξοδικότερα, 
προκειμένου να ενημερωθεί για όλα 
όσα τους απασχολούν.

Στη ΛΑΡΚΟ  
σήμερα ο Συμεών

ΑΠΩΛΕΙΑ
Παρακαλείτε όποιος βρήκε δίπλωμα οδήγησης 
γεωργικού μηχανήματος που έχει χαθεί σε επαγγελματικό 
χώρο, όπως επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 2228096430, 
κ. Αναστάσιο Μακρή

Βρέθηκε το κλεμμένο 
αυτοκίνητο του Δήμου 
Δομοκού

Δεν πέρασαν παρά λίγες ώρες και η αστυνομία 
βρήκε το κλεμμένο αυτοκίνητο του Δήμου Δομοκού. 
Το αυτοκίνητο είχε κλαπεί την Τετάρτη το βράδυ 
από αποθήκη του Δήμου στο Νέο Μοναστήρι και 
βρέθηκε την Πέμπτη το μεσημέρι.

«Η επιτυχής έκβαση της παραπάνω 
επιχείρησης της Αστυνομίας συμβάλει στην 
τόνωση αισθήματος ασφάλειας των κατοίκων 
του Δήμου Δομοκού και αποδεικνύει για μια 
ακόμη φορά την επιχειρησιακή ετοιμότητα, 
την άρτια εκπαίδευση και αποτελεσματικότητα 
των σωμάτων ασφαλείας», ανέφερε σχετικά ο 
Δήμος σε ευχαριστήρια ανακοίνωσή του προς το 
Αστυνομικό Τμήμα Δομοκού.
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ρεπορτάζ

Αρκετές επιθέσεις σε ανυποψίαστους 
πολίτες και μαθητές σχολείων από 
αδέσποτα ζώα σημειώθηκαν τόσο 

στην περιοχή της Μαλεσίνας όσο και στα 
υπόλοιπα Δημοτικά Διαμερίσματα, καθώς 
το μείζον ζήτημα των αδέσποτων προς το 
παρόν παραμένει άλυτο.

Ωστόσο, η ανεξέλεγκτη παρουσία τους 
στους δρόμους των πόλεων και στους 
δρόμους των σχολείων, πεινασμένα και 
ταλαιπωρημένα, δημιουργούν την επιθετική 
συμπεριφορά τους  και συνάμα μια 
απαράδεκτη εικόνα, η οποία δεν μας τιμά 
ως Ευρωπαίους πολίτες.

Ευτυχώς όμως όλοι οι τοπικοί φορείς 
έχουν αναγνωρίσει την αρνητική κατάσταση 
που έχει δημιουργηθεί και χρήζει 
αντιμετώπισης. Στους στόχους του Δήμου 
Λοκρών  είναι η υλοποίηση σειράς μέτρων 
για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα . 
Ο Αντιδήμαρχος επισήμανε πως όλοι μαζί 
από κοινού θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ένα 
ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας που 
είχαμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Σούλια 
Αντιδήμαρχο Λοκρών μας επιβεβαίωσε πως 
υπάρχει σχέδιο και είναι σε εφαρμογή.

Συνεχίζει, τονίζοντας πως είναι σε 
συζήτηση με θετικό εκπαιδευτή του οποίου 
η δράση θα είναι να επισκεφθεί τα σημεία 
όπου τα ζώα έχουν δημιουργήσει την αγέλη 
τους, κατανοώντας τη συμπεριφορά τους και 
αναλόγως θα πράξει τα δέοντα. Σε περίπτωση 
που το εκάστοτε ζώο θεωρηθεί επιθετικό θα 
μετακινηθεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο 
έτσι ώστε να εκπαιδευτεί, να εμβολιαστεί, 
να στειρωθεί και να επιστρέψει στο φυσικό 
του περιβάλλον. 

Επίσης, θα τοποθετηθούν ταΐστρες και 
ποτίστρες σε όλο τον δήμο, έξω από τις 
πόλεις για να τα περισυλλέξουν όλα μαζί 
ούτως ώστε να είναι προστατευμένα αυτά 
αλλά και όλοι οι πολίτες.

Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει ενημέρωση 
επιμορφωτικού χαρακτήρα σε σχολεία με 
αρμόδιους Αντιδημάρχους και ειδικούς ώστε 
όλοι να γνωρίζουν τις βασικές αρχές που θα 
πρέπει να έχουμε όλοι για τη σωστή διαχείριση 
αδέσποτων αλλά και δεσποζόμενων ζώων.

Ολοκληρώνει, λέγοντας πώς η διανομή 
τροφής – νερού και φροντίδας θα γίνεται 
καθημερινά.

Νόμος για την υγεία των ζώων - Κανονισμός 
(ΕΕ) 2016/429

Προσδιορίζει τις υποχρεώσεις όλων 
των παραγόντων, όπως κτηνιάτρων 
και κτηνοτρόφων, που συμβάλλουν 
στη διαφύλαξη της υγείας των ζώων, 
αποσαφηνίζει τις υποχρεώσεις όσον αφορά 
την κοινοποίηση και την επιτήρηση της υγείας 
των ζώων.

Χρησιμοποιεί καλύτερα τα διάφορα είδη 
επιτήρησης που διενεργούν οι διάφορες 
ομάδες οι οποίες δραστηριοποιούνται 
στον τομέα της υγείας των ζώων, ώστε να 
εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότερη και 
αποδοτικότερη ως προς το κόστος χρήση 
των πόρων.

Ορίζει χωριστούς κανόνες για τις 
διάφορες ομάδες ζώων και θεσπίζει τη 
δυνατότητα καταχώρισης και ηλεκτρονικής 
παρακολούθησης για περισσότερα ζώα.

Επιτρέπει ευρύτερη χρήση των νέων 
τεχνολογιών στις δραστηριότητες που 
αφορούν την υγεία των ζώων - επιτήρηση 
παθογόνων παραγόντων, ηλεκτρονική 
ταυτοποίηση και καταγραφή των ζώων.

Δημιουργεί πλαίσιο για καλύτερη έγκαιρη 
ανίχνευση και έλεγχο των ασθενειών των 
ζώων, μεταξύ άλλων των νεοεμφανιζόμενων 
ασθενειών που σχετίζονται με την κλιματική 
αλλαγή.

Παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία κατά την 
προσαρμογή των κανόνων στις τοπικές 
περιστάσεις, και σε νεοεμφανιζόμενα 
ζητήματα όπως οι κλιματικές και κοινωνικές 
αλλαγές.

Απαράδεκτη εικόνα  
με αδέσποτα στην Μαλεσίνα

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας μαζί με 
το Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρήσεων 
(ΚΥΕ) συμμετείχε για πρώτη 

φορά στην έκθεση HORECA 2020 που 
πραγματοποιήθηκε στο εκθεσιακό κέντρο 
METROPOLITAN EXPO στην Αθήνα από 07 
έως 10 Φεβρουαρίου 2020. Ανταποκρινόμενα 
στα κελεύσματα των καιρών, και αξιοποιώντας 
με τον πλέον πρόσφορο τρόπο την εμπειρία 
τους, τα στελέχη του ΚΥΕ, ενσωμάτωσαν 
διαδραστικές τεχνολογίες για την προβολή 
των επιχειρήσεων από όλες τις Περιφερειακές 
Ενότητες  που σχετίζονται με την εφοδιαστική 
αλυσίδα τροφίμων, ποτών και εξοπλισμού 
εστιατορίων και ξενοδοχείων. 

Με τον τρόπο αυτό, η ΠΣΤΕ, αξιοποίησε 
τα πλέον σύγχρονα επικοινωνιακά εργαλεία 
για μια μοναδική εμπειρία περιήγησης των 
επισκεπτών στα προϊόντα που παράγουν οι 
εταιρίες της Στερεάς Ελλάδας. Διαρκής στόχος 
αποτελεί η διάδοση της ποιότητας και των 
μοναδικών χαρακτηριστικών των προϊόντων 
που παράγονται στη Στερεοελλαδίτικη γη 
αλλά και η ανάδειξη των συγκριτικών της 
πλεονεκτημάτων. 

Τιμώμενη Περιφερειακή Ενότητα στο 
περίπτερο της ΠΣΤΕ ήταν η ΠΕ Ευρυτανίας 
που μαζί με το Επιμελητήριο παρουσίασαν 
τα προϊόντα των εταιριών της περιοχής, 
κλέβοντας τις εντυπώσεις και αποκομίζοντας 
θετικές κριτικές για τη ποιότητα και τη γεύση 
των προϊόντων.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας 
& Εξωστρέφειας Στερεάς Ελλάδας κ. 
Κωνσταντίνος Καραγιάννης, ως επικεφαλής 
της παρουσίας της ΠΣΤΕ στην HORECA 
2020 δήλωσε: «Για ακόμη μια φορά, με 
το ίδιο πάθος, δηλώνουμε έμπρακτα το 
ενδιαφέρον μας για τις επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στην Περιφέρειά μας. 
Μαζί τους, δημιουργούμε πιστούς πελάτες, 
επαναλαμβανόμενους επισκέπτες, τονίζοντας 
την αξία των προϊόντων και υπηρεσιών μας, 
και όχι μόνο τις καλές τιμές τους. Τα προϊόντα 
μας ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους, Οι 

Για πρώτη φορά η Περιφέρεια Στερεάς  
στη μεγαλύτερη έκθεση προμηθευτικής αλυσίδας 
HORECA 2020

υπηρεσίες μας για το υψηλό τους επίπεδο. 
Μας ενδιαφέρει ο κόσμος, ο καταναλωτής, να 
ωφεληθεί, και όχι μόνο να αγοράσει από τις 
επιχειρήσεις μας. Εκεί στοχεύουμε.  Βήμα-
βήμα, το διαδίδουμε σε κάθε ευκαιρία, σε 
κάθε μεγάλο γεγονός, όπως είναι η έκθεση 
HORECA. Συνοδοιπόροι μας σε όλη αυτή 
την προσπάθεια είναι οι παραγωγοί μας, 
οι αγρότες μας, οι επιχειρηματίες μας. Μας 
τιμούν και το ανταποδίδουμε». 

Την έκθεση τίμησε με την παρουσία 

του ο Αντιπεριφερειάρχης της 
Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας κ. 
Τασιός που συνομίλησε με παραγωγούς 
και επιχειρηματίες συμβάλλοντας στη 
διασύνδεσή τους. 

Στην προσπάθεια αυτή της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας, συμμετείχε η 
Αγροδιατροφική Σύμπραξη Στερεάς Ελλάδας 
(Α.Σ.Σ.Ε.) που φιλοξενήθηκε στο χώρο του 
περιπτέρου της Περιφέρειας και παρουσίασε 
προϊόντα των παραγωγών της. 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας & Εξωστρέφειας Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος 
Καραγιάννης πλαισιώνεται από τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας κ. Άρη Τασιό και τον Πρόεδρο 

του Επιμελητηρίου Ευρυτανίας κ. Χρήστο Τσάμπρα. 

«Θέλω να επιστρέψω 
πάλι στο σπίτι»

Αυτά τα λόγια χρησιμοποίησε η ανήλικη  
σε τηλεφώνημα που έκανε από συγγενικό 
σπίτι προς την μητέρα της στην Φθιώτιδα.

 Σύμφωνα με την καταγγελία της 
μητέρας  το απόγευμα της Τετάρτης στο 
Α.Τ. Ορχομενού, κίνησε όλες τις νόμιμες 
διαδικασίες για να ξαναπάρει την κόρη της 
στο σπίτι τους και να κάνει πράξη την ευχή 
της.

Σύμφωνα με την καταγγελία η μικρή 
κοπέλα εξαναγκαζόταν με την χρήση βίας σε 
συνουσία και αυτό είχε ως αποτέλεσμα  από 
τον Εισαγγελέα να διατάξει ιατροδικαστική 
εξέταση που είναι και η μόνη που θα 
φανερώσει την αλήθεια και το τι συμβαίνει.

Την Πέμπτη το απόγευμα ήδη η κόρη 
επέστρεψε και βρίσκεται με την οικογένεια 
της και όλα πλέον έχουν πάρει τον 
δρόμο την δικαιοσύνης όπου σε αυτό το 
περιστατικό αναμιγνύονται ανήλικα άτομα  
τα οποία έχουν τους δικούς τους νόμους 
αφού ανήκουν στην κοινότητα των Ρομά. 
Μια κατάσταση ιδιαίτερα ευαίσθητη που 
η δικαιοσύνη ,για άλλη μια φορά ,θα 
καλεστεί να αποκαλύψει την αλήθεια και 
να διατηρήσει τις ισορροπίες.
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Την Πέμπτη το μεσημέρι, 13 Φεβρουαρίου 2020 έγινε σοβαρό 
τροχαίο ατύχημα όπου εμπλεκόμενοι ήταν ένα ΙΧ αυτοκίνητο 
και ένα δίκυκλο που το οδηγούσε ένας 42χρονος ντελιβεράς. 

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό 
του 42χρονου μοτοσικλετιστή. 

Το ατύχημα συνέβη στην λεωφόρο Καραμανλή στη Χαλκίδα, 
και συγκεκριμένα στο ύψος που βρίσκεται περίπου πάνω από 
τον σταθμό του τρένου. Οι συνθήκες  οι οποίες προκάλεσαν 
την σύγκρουση μεταξύ αυτοκινήτου και δικύκλου παραμένουν 
αδιευκρίνιστες. 

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο το οποίο μετέφερε τον οδηγό του 
δικύκλου στο Νοσοκομείο Χαλκίδας και σύμφωνα με πληροφορίες 
διαπιστώθηκε ότι είχε υποστεί κατάγματα. Προανάκριση για το 
διερευνηθούν οι λόγοι της σύγκρουσης διεξάγει η Τροχαία Χαλκίδας, 
η οποία επιλήφθηκε του συμβάντος. 

Σφοδρή σύγκρουση στη 
Λεωφόρο Καραμανλή 
στη Χαλκίδα

Σε έξαρση βρίσκονται τα κρούσματα ιώσεων στις σχολικές 
μονάδες του Δήμου Χαλκιδέων. Γι’ αυτό το λόγο, ο Δήμος 
απέστειλε ενημέρωσε την προσωρινή διακοπή λειτουργίας 

των μονάδων αυτών ως μέτρο πρόληψης.
•Στην ανακοίνωση της Δημάρχου Χαλκιδέων και έχοντας υπόψιν 

τα στοιχεία των απουσιαζόντων μαθητών, όπως αυτά απεστάλησαν 
από τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων του Δήμου Χαλκιδέων, 
αποφάσισε την προσωρινή διακοπή λειτουργίας, για προληπτικούς 
λόγους, για δύο ημέρες, ήτοι από τις 17 Φεβρουαρίου έως και τις 
18 Φεβρουαρίου 2020, εξαιτίας μεγάλου αριθμού μαθητών που 
απουσιάζουν λόγω ασθενείας, τα: 16ο, 23ο, 28ο, 17ο, 29ο, 4ο, 
2ο, 33ο, 20ο, Νηπιαγωγείο Βατώντα και το Ειδικό Νηπιαγωγείο 
Χαλκίδας.   

Διακοπή λειτουργίας  
Νηπιαγωγείων στην 
Χαλκίδα λόγω ιώσεων

Τη σύμβαση για την εκτέλεση των εργασιών του έργου 
«Αποπεράτωση κελιών μοναχών Ι.Μ. Βράχας», 
προϋπολογισμού 300.000,00 €, υπέγραψε την 

Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2020, ο Περιφερειάρχης 
Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός. 

Το έργο αφορά στην αποπεράτωση των Κελίων των 
μοναχών στην Ι.Μ. Βράχας και προβλέπει την εκτέλεση των 
παρακάτω παρεμβάσεων, σύμφωνα με την εγκεκριμένη 
αρχιτεκτονική μελέτη του Υπουργείου Πολιτισμού και την 
σχετική οικοδομική άδεια της Ναοδομίας:

Την κατασκευή τοίχων αντιστήριξης από οπλισμένο 
σκυρόδεμα και την επένδυσή τους με λιθοδομές στον 
περιβάλλον χώρο του μνημείου

Την εκτέλεση εργασιών τοιχοδομών και επιχρισμάτων, 
για την διαμόρφωση των προβλεπόμενων χώρων του 
υπογείου.

Την εκτέλεση εργασιών επενδύσεων δαπέδων στο 
ισόγειο και στο υπόγειο. Επίσης προβλέπεται η επίστρωση 
τμημάτων της αυλής με χοντρόπλακες. 

Την τοποθέτηση εσωτερικών ξύλινων θυρών και 
εντοιχισμένων ντουλαπών, καθώς και εξωτερικών 
θυρών –παραθύρων χωρικού τύπου, θερμομονωτικών. 
Την κατασκευή – τοποθέτηση θυρών πυρασφαλείας στο 
λεβητοστάσιο. 

Εργασίες χρωματισμών των τοίχων και 
βερνικοχρωματισμών των ξύλινων επιφανειών. 

Εργασίες κατασκευής περίφραξης του χώρου με 
συρματόπλεγμα

Για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών, ΑΜΕΑ, 
προβλέπεται η προμήθεια κ πλήρης εγκατάσταση φορητής 
τουαλέτας, WC, στον αύλειο χώρο δυτικά του κτηρίου των 
κελιών, μέχρι την κατασκευή μόνιμης εγκατάστασης WC 
επισκεπτών .

Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες του κτιρίου
Εργασίες εγκαταστάσεων ύδρευσης και αποχέτευσης 

«Αποπεράτωση κελιών μοναχών Ι.Μ. Βράχας» 
προϋπολογισμού 300.000,00 €

του κτιρίου
«Η διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και 

ιδιαίτερα των θρησκευτικών προσκυνημάτων αποτελεί για 
την Περιφέρειά μας μια σταθερή επιλογή, μέσω της οποίας 
επιτυγχάνουμε ένα διπλό σκοπό: Διατηρούμε «όρθια» τα 
μνημεία μας και τα παραδίδουμε στις επόμενες γενιές. Με 
την υπογραφή της σύμβασης αναμένεται η ολοκλήρωση  
του έργου «Αποπεράτωση κελιών μοναχών Ι.Μ. Βράχας», 
ενός μνημείου με ιδιαίτερη αξία για τους όλους Ευρυτάνες 
και όχι μόνο» δήλωσε σχετικά ο Περιφερειάρχης Στερεάς 
Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός. 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ευρυτανίας κ. Άρης Τασιός 
συμπλήρωσε: «Με το έργο αυτό στοχεύουμε τόσο στην 
ανάδειξη όσο και στην αναβίωση της λειτουργίας της Ιεράς 
Μονής που με την βοήθεια της Ι.Μ Καρπενησίου έχει 
ήδη στελεχωθεί και αναμένεται και η περεταίρω ανάδειξη 
και αξιοποίησή της.   Πολλά συγχαρητήρια αξίζουν σε 
όσους άοκνα εδώ και αρκετό καιρό συνεργάζονται με τις 
αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού για τις 
απαραίτητες εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις για την εκτέλεση 
του συγκεκριμένου έργου και ιδιαιτέρα στην κ. Νάνσυ 
Ντζιώρα που ως εκπρόσωπος του Συλλόγου της Βράχας 
υποβοήθησε όλες τις διαδικασίες».

Προσπαθώντας να βρει λύσεις η κυβέρνηση και 
να διοχετεύσει τους μετανάστες στην ενδοχώρα 
επιλέγει και την Άμφισσα μεταξύ άλλων τοποθεσιών. 

Το νέο στοιχείο είναι ότι πλέον τους διαιρεί και θέτει ως 
συνολικό αριθμό ατόμων σε κάθε δομή το όριο των 1000 
ατόμων.

Θα δημιουργηθούν βάσει αυτού του σκεπτικού, 15-20 
κέντρα χωρητικότητας έως 1.000 ατόμων με τις επίσημες 
ανακοινώσεις ωστόσο να αργούν σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Τις περιοχές στις οποίες θα γίνουν τα νέα κέντρα 
φιλοξενίας μεταναστών στην ενδοχώρα αποκάλυψε η 
Κάτια Μακρή στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με 
τη Μάρα Ζαχαρέα, ύστερα και από τις ανακοινώσεις της 
κυβέρνησης για τα κέντρα μεταναστών στα νησιά. Μέχρι 
πρόσφατα στην κυβέρνηση σκέφτονταν να δημιουργήσουν 
στην ενδοχώρα 10 χώρους φιλοξενίας των 2.000 ατόμων. 
Ο προσανατολισμός αλλάζει και πάνε σε περισσότερα και 
μικρότερα κέντρα, για 500 έως 1.000 ανθρώπους» τόνισε 
η Κ. Μακρή που ανέφερε επίσης ότι οι περιοχές έχουν 

προεπιλεγεί και είναι οι εξής:
– Τρία στη Στερεά Ελλάδα: Λαμία, Άμφισσα, Θήβα
– Δύο στην Κρήτη: Ρέθυμνο και Ηράκλειο
– Τρία στην Πελοπόννησο: Σπάρτη, Μεσσήνη, Τρίπολη
– Δύο στη Δυτική Ελλάδα :Πύργος, Αμφιλοχία
– Δύο στη Θεσσαλία: Τρίκαλα, Λάρισα
– Τρία στην Ήπειρο: Γιάννενα, Άρτα, Πρέβεζα
– Τρία στη Κεντρική Μακεδονία: Γρεβενά, Φλώρινα, 

Πιερία.
Στα συγκεκριμένα κέντρα θα μεταφερθούν μετανάστες 

από τα hot spot των νησιών με στόχο την αποσυμφόρηση 
τους.

«Το σχέδιο είναι η πρόσβαση να γίνεται με κάρτα 
εισόδου εξόδου σε ένα καθεστώς ημιελεγχόμενο. Οι 
επίσημες ανακοινώσεις ωστόσο, θα αργήσουν. Θα γίνουν 
αφού απορροφηθούν πρώτα οι κραδασμοί στα νησιά, 
γιατί και εδώ βεβαίως θα υπάρξουν μεγάλες αντιδράσεις» 
μετέδωσε επίσης η Κάτια Μακρή στο κεντρικό δελτίο 
ειδήσεων του Star Αθήνας.

Σκέψεις για Λαμία, Θήβα και Άμφισσα  
να μεταφερθούν μετανάστες 
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Από το εκκρεμές ως την μύγα
Της Χρύσας Τσεπραηλίδου

Η ΕΤΑΔ ζητά 3.000€ ενοίκιο  
για τον Νερόμυλο και τις 
παράπλευρες αίθουσες 
από τον Δήμο Λεβαδεών

Ο Νερόμυλος έχει άλλο καθεστώς από αυτό της 
Νεροτριβής που ανανεώθηκε το 2017 για 15 χρόνια 
.Δήλωσε ο κ.Ταγκαλέγκας και  βρέθηκαν κάποιες 
οικοδομικές παραβάσεις από 1994 και μετά, που έχουν 
γίνει κατά την διάρκεια των χρόνων. Το τελικό κόμιστρο 
προς την ΕΤΑΔ είναι πάρα πολύ μεγάλο με αποτέλεσμα 
να είναι σε διαπραγμάτευση. Στην Εκθεση Αξιολόγησης 
το  ενοίκιο τον μήνα ανέρχεται  2300€ για το Νερόμυλο  
398 € Συνεδριακό και η  κάτω αίθουσα Νερόμυλου πάλι 
περίπου 400€.Συνολικά 3.000€ το μήνα .Θα ήθελα να 
διαπραγματευτώ αυτή την τιμή και με την κυβέρνηση 
και αν είμαι έτοιμος να το φέρω στο επόμενο δημοτικό 
συμβούλιο.

Η ΔΕΠΟΔΑΛ είναι εκκρεμές

 Για το θέμα του ΦοΔΣΑ και την μη συμμετοχή του 
Δημάρχου Λεβαδεων στην σύσκεψη στην Θήβα ,απάντησε 
ο τι η ΔΕΠΟΔΑΛ είναι ένα εκκρεμές, δεν τον ειδοποίησαν 
έγκαιρα και είχε ήδη συμμετάσχει σε συζητήσεις έτσι 
θεώρησε ότι δεν αποκομίσει  κάτι ιδιαίτερο η συμμετοχή 
του σε αυτή την συνάντηση. Να σημειώσουμε εδώ ότι 
το θέμα της κομτποστοποίησης προχωρά κανονικά και 
εντάχθηκε το έργο για την αγορά εξοπλισμού αλλά όχι 
το υποέργο που αφορούσε την θέση συμβούλου για την 
οργάνωση και την διοίκηση του.Το έργο αφορά την αγορά 
εξοπλισμού κάδων και απορριμματοφόρων μηχανημάτων 
και αγγίζει το ύψος των 295.000€.

Ενώ ο κ. Καραμάνης της μειοψηφίας ,τόνισε ότι ο ΧΥΤΑ 
της Λιβαδειάς έχει ακόμα 4 χρόνια ζωής και για αυτό θα 
πρέπει να κάνουμε όλα τα νόμιμα για την διατήρηση της 
λειτουργίας του.

Τελείωσε η απαλλοτρίωση  
για την δημιουργία δρόμου 
πέριξ του 4ου Δημοτικού 

Όσον αφορά το 4ο Δημοτικό Σχολείο Λιβαδειάς και 
την οδό Κυριακίου ορίστηκε η τιμή μονάδας 133€/μ2 της 
αναγκαστικής απαλλοτρίωσης και ο Δήμος έχει 16 μήνες 
περιθώριο να υλοποιήσει την απαλλοτρίωση. «Το έργο 
το  θέλουμε» δήλωσε ο Δήμαρχος άρα θα περιμένουμε 
το επόμενο χρονικό διάστημα την άμεση υλοποίηση της 
ασφαλτόστρωσης της οδού.

Κούλουμα στην Λιβαδειά 
πάλι στο Αη Λια

 Παρόλο που δεν το είχε συμπεριλάβει ως κόστος στις 
εκδηλώσεις του Δήμου, όλες οι παρατάξεις του τόνισαν 
ότι αποτελεί εθιμοτυπική παράδοση για την περιοχή 
και ο ίδιος παραδέχθηκε ότι μόνο λόγω κόστους δεν το 
συμπεριέλαβε, άλλα θα φροντίσει ,αφού είναι μικρό το 
ποσό, να μην κάνει κούλουμα μόνο στην Ανάληψη αλλά να 
επαναπροσδιορίσει το κόστος και να τα μεταφέρει ,όπως 
τόσα χρόνια γίνονται στο Αη Λιά.

Το δεύτερο Δημοτικό συμβούλιο  του 2020 συγκλήθηκε 
με πολλές ερωτήσεις από την προηγούμενη φορά αφου 
ο Δήμαρχος απουσίαζε.Τώρα απάντησε αναλυτικά και 

έδωσε το δικαίωμα στους δημοτικούς συμβούλους,έτσι,να 
επανέλθουν με εκ νέου ερωτήσεις.

Τα θέματα που ξεχώρισαν ήταν πολλά και όλα ενδιαφέροντα.
Αναζήτηση χρηματοδότησης για την δημιουργία δύο σχολείων
Ο Δήμαρχος Λιβαδειάς αιτιολόγησε την απουσία του στο 

προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο λόγω της αναζήτησης 
του χρηματοδότησης για την δημιουργία δύο κτηρίων για την 
μετεγκατάσταση του ΕΠΑΛ και του Μουσικού Σχολείου .Η ανάγκη 
είναι πολύ μεγάλη, αφού το ΕΠΑΛ λειτουργεί σε άσχημες και 
ανασφαλείς συνθήκες και το Μουσικό Σχολείο ουσιαστικά δεν έχει 
μόνιμη στέγη. Προς αυτή την κατεύθυνση στρέφει τις ενέργειες 
του ο κ.Ταγκαλέγκας και θεωρεί ότι είναι ουσιαστικό να βρεθεί 
χρηματοδότηση και να υλοποιηθεί το έργο που θα διαρκέσει 
βεβαίως πολύ καιρό η υλοποίηση του.

Ποιος έχει την μύγα, ή ποιος έχει την παρανομία
Ένα από τα σημαντικά θέματα  ήταν η εμπλοκή αντιδημάρχου 

με παράνομη κατασκευή σε κοινόχρηστο χώρο έμπροσθεν 
καταστήματος του υγειονομικού ενδιαφέροντος. Η Οδό Αχιλλέως 
ανακατασκευάζεται από το Πράσινο Ταμείο αυτές τις ημέρες, εκεί 
βρίσκονται αρκετές κατασκευές που θα πρέπει να απομακρυνθούν 
για να υλοποιηθεί το έργο αυτό.

Στο Δημοτικό Συμβούλιο ειπώθηκαν πολλά για προεκλογικές 
υποσχέσεις αλλά η άποψη του Δημάρχου ήταν ότι θα γίνουν όλα 
νόμιμα, άλλα ευθύνη έχουν και οι προηγούμενες δημοτικές αρχές 
που δεν είχαν παρέμβει στις οποιεσδήποτε παρανομίες.

Το έργο θα διαρκέσει ένα χρόνο και η πορεία υλοποίησης του 
προχωράει κανονικά.

Να τι λέχθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο επι του θέματος από 
τον Δήμαρχο και την αρχηγό της μείζονος αντιπολίτευσης κ.Γιώτα 
Πούλου.

κ/Ταγκαλέγκας :«Θέλατε να κάνετε μομφή στο Αντιδήμαρχο τον 
κ.Σακκο.ο οποίος έχει μαγαζί εκεί. Εσείς δεν κάνατε διαβούλευση 
σε εκείνη την περιοχή, είπατε σε αυτόν το άνθρωπο πότε, ότι είναι 
αυθαίρετη αυτή η κατασκευή και ότι θα πρέπει να την γκρεμίσει? 
H επειδή ήταν ακόμη προεκλογικά και τον είχατε στον αν θα μπει 
στον συνδυασμό σας ,δεν του είπατε τίποτα και ήρθατε τώρα με 
σθένος. Ξεκινήστε με την κριτική της δικής σας διοίκησης.

Σε απάντηση της επι προσωπικού η κ.Πούλου είπε:
“Φυσικά έχω και άλλες ερωτήσεις να κάνω στο κ.Δήμαρχο. 

Ανεκτή η διαδικασία. Στην θέση που είσαστε εσείς τώρα ήμουν 
εγώ  αφού έχω ύπαρξή για 17 ολόκληρα χρόνια αυτοδιοίκητή και 
επειδή είμαι και μηχανικός, γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι μερικά 
πράγματα λέγονται με ονοματεπώνυμο και άλλα όχι δημόσια. 
Ακούστε τα πρακτικά. Όσοι έχουν την μύγα μυγιάζονται. Ρώτησα 
για την Αχιλλέως αν θα εφαρμοστεί η μελέτη της χωρίς καμία 
αλλαγή.

 Ο κάθε πολίτης γνωρίζει αν έχει κάνει αυθαιρεσία .Αλλά εγώ 
δεν κατονόμασα ,σκοπίμως. Κατά τα λοιπά δεν είναι μόνο αυτά 
είναι και οι  ταμπέλες παράνομες, φυσικά ο αντιδήμαρχος είχε 
την μύγα. Παρακαλώ πάρα πολύ δεν γνωρίζεται περισσότερα, 
είστε νέος δήμαρχος . Δεν έκανα πότε καμμιά πρόταση στον 
κύριο  Σάκκο για να διακοσμήσει το ψηφοδέλτιο  μας. Έχουμε 
διαφορετικές απόψεις για την κοινωνία.»

Απάντησε ο κ.Ταγκαλέγκας. Ελπίζω πως δεν κάνατε κρούση 
ούτε και στον κύριο Τσεσμετζή.

Καταλήγοντας, επι του προκειμένου…. ότι εννοείτε οτιδήποτε 
υπάρχει εκεί θα «ξυριστεί» και θα γίνει ότι προβλέπεται στην 
μελέτη. Και είμαι απόλυτα ασφαλής και σαφής σε αυτό που σας 
λέω.

Η Αγροτική Οδοποιία ψηφίστηκε ομόφωνα τονίζοντας από 
την μειοψηφία ότι είναι ένα έργο που βάζει βάσεις πολύ 
σωστές και θα αποτελέσει την σωστή αντιμετώπιση του 
προβλήματος, έστω και αν γίνεται σταδιακά.

Έτσι θα δούμε σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση παρεμβάσεις 
στο εξωραϊστικό οδικό δίκτυο .Θα δοθεί προσοχή στην διαχείριση 
των όμβριων υδάτων που έχουν ως αποτέλεσμα την καταστροφή 
του οδοστρώματος. θα κατασκευαστούν και θα επενδυθούν οι 
τάφροι με χονδρόκοκκο θραυστό υλικό. Και θα τοποθετηθούν 
μπαριέρες στα επικίνδυνα σημεία .

Συγκεκριμένα οι παρεμβάσεις που θα γίνουν σε αυτό το 
στάδιο θα είναι :

Δημοτική Κοινότητα Λιβαδειάς:
Κατασκευή δυο Τεχνικών Έργων με τσιμεντοσωλήνες φ/120 

στο Πέρα Χωριό προς ΕΡΓΑΣΦΑΛΤ  και παρεμβάσεις στο σημείο 
λεγόμενο ως «του Αργύρι το γεφύρι»

Παρεμβάσεις θα γίνουν και στα σημεία του Νεκτροταφείου 
Αη Λουκά προς Κορδέλι 

Θα τσιμεντοστρωθει 50 μετρα στην περιοχή Χαρβουρόραχη 
Ενώ ακομη 80μ μέτρα και με επένδυση τάφρου δυτοκά του 
Λατομείου του Ζηλιαναίου Και Τεχνικά θα επεμβουν στο δρομο 
προς τον Αγιο Παντελεημονα.

Στην Δημοτική Κοινότητα Κυριακίου θα τοποθετηθούν 
μπαριέρες

Στην Τοπική Κοινότητα Λαφυστίου θα ανανκατασκευαστεί η 
περιοχη Καλάμι και θα τσιμεντοστρωθούν 50μ μ’ετρα δρόμου.

Στην Τοπική Κοινότητα Αγία Τριάδα  θα τσιμεντοστρωθεί 50 
μέτρα στην περιοχή Πόντζα με επένδυση τάφρου και ακόμη άλλα 
50 μέτρα στην περιοχή από το ρέμα Ράπτη προς Τζαβίνα 

Στην Τ.Κ. Θουρίου στην θέση Ψαλίδες θα τοποθετηθεί 
τσιμεντοσωλήνας κατά μήκους 30 μέτρων περίπου.

Στην Τ.Κ. Δάυλειας στην θέση Ποταμιά θα κατασκευαστεί με 
τσιμεντοσωλήνες φ/120 έργο αποστράγγισης υδάτων

Και τσιμεντόστρωση 60 μέτρων στην θέση Νερομάνα του 
δρόμου

Στην Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου θα πραγματοποιηθεί τσιμεντόστρωση 
80 μέτρων  αποτ Αγροτική οδό προς κεραίες 

Και στην θέση Γκούρα θα τσιμεντοστρωθούν άλλα 50 μέτρα 
αγροτικού δρόμου.

Στην Τ.Κ.Χαιρώνεια θα κασκευαστεί τεχνικό σκυρόδεμα c20/25 
διαστάσεων 4,00Χ2,00Χ4,00 στην θέση Καραμέτι

Και τέλος στην Τ.Κ.Κορώνειας θα τσιμεντοστρωθεί 60 μέτρα 
αγροτικού δρόμου στην θέση Σωτήρη και στην θέση Μπορδούσα 
60 μέτρα
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επικαιρότητα

Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκεται το νοσοκομείο Λαμίας για 
να αντιμετωπίσει ενδεχόμενο περιστατικό κορονοϊού, 
σύμφωνα με δηλώσεις του Υποδιοικητή του Γ.Ν., Ανδρέα 

Κολοκυθά, στα «Στερεά Νέα». Ο κ. Κολοκυθάς εξήγησε 
πως έχουν δημιουργηθεί ειδικοί θάλαμοι απομόνωσης στο 
κτίριο του παλιού Σανατορίου και πως το προσωπικό έχει 
πραγματοποιήσει σχετική άσκηση, ώστε να αυτοματοποιηθούν 
οι κινήσεις του σε μια τέτοια περίπτωση. Παράλληλα, σχολίασε 
και την έξαρση της εποχικής γρίπης, η οποία ευθύνεται για το 
κλείσιμο αρκετών σχολείων σε Δήμους της Φθιώτιδας.

Το νοσοκομείο Λαμίας έχει χαρακτηριστεί ως σημείο 
αναφοράς για τον κορονοϊό. Τι σημαίνει αυτό;

Καταρχήν ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Όπως 
αναφέρατε, το νοσοκομείο μας έχει χαρακτηριστεί ως 
αναπληρωματικό σημείο αναφοράς σε περίπτωση που έρθει 
ένα περιστατικό κορονοϊού. Αυτό σημαίνει ότι μετά τη Λάρισα, 
εφόσον και απαιτηθεί, θα νοσηλευτούν στο νοσοκομείο μας 
περιστατικά τα οποία υπάρχει η υποψία ότι υποβόσκει μία 
ασθένεια βασισμένη στον κορονοϊό.

Δλδ. μετά απ’ αυτό της Λάρισας, το νοσοκομείο Λαμίας 
είναι ειδικά εξοπλισμένο;

Ναι. Έχουν δημιουργηθεί, μετά από οδηγία του ΕΟΠΥΥ, 
θάλαμοι απομόνωσης. Έχουμε την τύχη εδώ και τέσσερις 
μήνες, να είναι προς χρήση το παλιό Σανατόριο. Οπότε είχαμε 
τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε μια καινούρια πτέρυγα για 
την περίπτωση που προσέλθουν τέτοιου είδους περιστατικά, 
έτσι ώστε να μην επηρεαστεί η λειτουργία του υπόλοιπου 

νοσοκομείου με την αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών.
Το προσωπικό είναι έτοιμο, έχει γίνει κάποιου είδους 

άσκηση;
Την προηγούμενη βδομάδα, πάντα με τις οδηγίες του 

ΕΟΠΥΥ, είχαμε μια επικαιροποίηση των γνώσεων του 
ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στο πως φοράμε 
τα μέτρα ατομικής προστασίας, που απαιτούνται σε τέτοιες 
καταστάσεις. Έχουμε την εμπειρία σαν προσωπικό από 
προηγούμενες επιδημίες, όπως ο Έμπολα, η Ιλαρά ή ο Η1Ν1, 
οπότε δεν υπήρξε ιδιαίτερη δυσκολία στην αφομοίωση των 
οδηγιών. Στο πλαίσιο αυτό, υπήρξε άσκηση την Πέμπτη 6 
Φεβρουαρίου σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ, προκειμένου να 
δούμε και στην πράξη πως αποδίδει το αντανακλαστικό και 
του ΕΚΑΒ και του νοσοκομείου σε μία τέτοια περίπτωση. 
Η άσκηση στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία και είδαμε πως 
μπορούμε να έχουμε κάποιες αυτοματοποιημένες κινήσεις, 
όταν θα κληθεί το νοσοκομείο να αντιμετωπίσει μια τέτοια 
κατάσταση.

Θα ήθελα κι ένα σχόλιο για την έξαρση της εποχικής γρίπης, 
μιας και βλέπουμε αρκετά σχολεία του νομού μας να κλείνουν 
γι’ αυτό το λόγο.

Είναι γεγονός ότι είναι η εποχή της γρίπης, όπως κάθε χρόνο. 
Έτσι και φέτος έχουμε μία έξαρση, η οποία ήταν αναμενόμενη. 
Δλδ. βάσει στατιστικών δεν είναι κάτι περισσότερο από τις 
προηγούμενες χρονιές, οπότε θεωρώ με μία προσοχή στις 
οδηγίες που δίνουν οι γιατροί θα ξεπεραστεί σχετικά εύκολα 
αυτή η περίοδος. Δεν είναι η πρώτη φορά και σίγουρα δεν 
θα είναι κι η τελευταία. 

Α. Κολοκυθάς:  
«Έτοιμο το νοσοκομείο Λαμίας  
να αντιμετωπίσει κρούσμα κορονοϊού»

1. Αν θεωρούμε ότι στον Κορινθιακό όλα είναι καλά, 
γίνεται ορθή αλίευση και τα αλιευτικά αποθέματα είναι 
ικανοποιητικά και δεν υπάρχουν ζητήματα ρύπανσης, 
τότε, ίσως να μην κάνουμε τίποτα. 

Όπως τώρα δηλαδή.
2. Αν οι αλιείς, οι δύτες, επιστήμονες, υπηρεσίες και 

Λιμεναρχεία μας λένε (όταν και αν και επίσημα τους 
ρωτήσουμε ) ότι υπάρχει πρόβλημα, τότε θα πρέπει, για 
το καλό όλων και με την συνδρομή όλων των παραπάνω, 
να συζητήσουμε:

2.1. Για την ανάγκη δημιουργίας, για συγκεκριμένα 
χρόνια, θαλάσσιων προστατευμένων περιοχών από 
την αλιεία («θαλάσσιων καταφυγίων»), με στόχο την 
προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος και των 
περιοχών αναπαραγωγής και ανάπτυξης των ψαριών.

2.2. Κάποιες εξ αυτών, μετά από την ολοκλήρωση 
της παρακολούθησης τους και της συλλογής των 
αναγκαίων επιστημονικών δεδομένων, θα μπορούσαν 
-με τη σύμφωνη γνώμη και των φορέων των αλιέων της 
περιοχής- να παραμείνουν σε μόνιμη βάση, καθώς έχει 
αποδειχθεί σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο ότι το 
εισόδημα των παράκτιων αλιέων γύρω από τις κλειστές 
περιοχές αυξάνεται σημαντικά με τα πρώτα 1 με 2 έτη 
του ορισμού τους.

2.3. Η αλίευση με αλιευτικά εργαλεία με συρόμενα που 
σαρώνουν τον βυθό και στον Κορινθιακό, πρέπει ,αν δεν  
απαγορευθεί, να περιοριστεί, τουλάχιστον σύμφωνα με 
τα οριζόμενα και ο έλεγχος τους, αν τηρούν τουλάχιστον 
τις αποστάσεις, να καταφέρει να γίνει αποτελεσματικός.

2.4. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε αυθαίρετα. Το τονίζω 
ξανά και ξανά.

- Υπάρχει άμεση ανάγκη συζήτησης με τους συλλόγους 
αλιέων, παράκτιους και με αυτούς που χρησιμοποιούν 
συρόμενα εργαλεία.

- ή θα πρέπει να απαγορευτεί η αλιεία στον Κορινθιακό 
από σκάφη χρησιμοποιούνται συρόμενα εργαλεία, δηλ 
να ζητηθεί επίσημα από το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης να 
αλλάξει το σημερινό «ερευνητικό» καθεστώς,

- ή θα πρέπει με κάθε τρόπο να τηρούνται τα όρια 
αλιείας που προβλέπονται από τις ακτές.

2.5. Θα μπορούσε να μας βοηθήσει η ανάπτυξη της 
τεχνολογίας;;

Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και να ζητήσουμε 
την επιστημονική αρωγή του Πολυτεχνείου ώστε 
να  #αναπτυχθεί #ηλεκτρονική_εφαρμογή που 
να δινει #σαφές_στίγμα στο λιμεναρχείο, μεσω 
τηλεματικής, για « στίγμα» , απόσταση από ακτή - 
βάθος- που «πέφτει» το συρόμενο από το σκάφος. 
Αν είναι εντός ορίων που απαγορεύεται το σκάφος online 
αναγνωρίζεται και δέχεται τις συνέπειες.

2.6. Χρειάζεται οι ίδιοι να προσέξουμε, 
κυρίως η περιβαλλοντική ευθύνη και 
συνέπεια των αλιευτικών συλλόγων ώστε να 
προστατευθούν περιοχές και οικοσυστήματα 
που αναπαράγονται τα ψάρια.

3. Ουσιαστική προσπάθεια οφείλει να γίνει για 
καθορισμό περιοχών που είναι κατάλληλες για ίδρυση 
καταδυτικών πάρκων, με στόχο την οικονομική ανάπτυξη 
της περιοχής και των παράκτιων κοινοτήτων μέσα από 
την ενίσχυση του καταδυτικού τουρισμού.

Εκτός αν όλοι, αλιείς, δύτες, επιστήμονες μας πουν ότι 
δεν υπάρχουν «ικανές» για καταδυτικά πάρκα περιοχές 
στον Κορινθιακό.

Αν υπάρχουν όμως χάνουμε πολύτιμο χρόνο, μη 
κάνοντας τίποτα, όταν Πελοπόννησος, Νότιο Αιγαίο, 
Κρήτη, Θεσσαλία στις Σποράδες κινούνται γρήγορα 
στην κατεύθυνση των καταδυτικών πάρκων. Αλλά και 
των θαλάσσιων αρχαιολογικών καταδυτικών πάρκων.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών και το ΕΛΚΕΘΕ, 
ο Φορέας Διαχε ίρ ισης Κορινθιακού 
έχουν πολύτιμα στοιχεία και εμπειρία. 
Ας μιλήσουμε μαζί τους.

Ας δρομολογήσουμε έργα και βήματα περιβαλλοντικά 
υπεύθυνα.

ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΑΛΙΕΙΑ, 
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ 
KAI ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΑ 
ΠΑΡΚΑ 
ΤΗΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ, 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
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Ποια Π.Ε. έχει το μεγαλύτερο πορτοφόλι  
στην Στερεά Ελλάδα; 
Στις Ελληνικές τράπεζες, υπάρχουν αυτή τη στιγμή 
35 εκατομμύρια ενεργοί τραπεζικοί λογαριασμοί
στους οποίους έχουν συσσωρευτεί περίπου 143 δις, ευρώ

Πρόσφατες έρευνες έδειξαν ότι οι επτά 
στους δέκα δεν έχουν στην άκρη 
περισσότερα από 900-1000 ευρώ ως 

αποταμίευση, από τα απογραφικά στοιχεία 
της Τράπεζας της Ελλάδας (για το 2019) όμως 
προκύπτει ότι σε κάθε πολίτη αντιστοιχούν 
τρεις τραπεζικοί λογαριασμοί και το μέσο 
υπόλοιπο αυτών διαμορφώνεται πλέον πάνω 
από τα 4000 ευρώ.

Βάσει αυτών των στοιχείων πρωταθλητές 
των καταθέσεων στη Στερεά Ελλάδα είναι οι 
κάτοικοι της Φωκίδας.

Π.Ε. Αρ. Λογ/μων Ποσό καταθέσεων 
σε εκατ. € Κατάθεση ανά λογ/μό

ΦΩΚΙΔΑ 82.307 256 3.105
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ 48.970 140 2.860
ΕΥΒΟΙΑ 597.818 1.680 2.810
ΦΘΙΩΤΙΔΑ 467.004 1.292 2.767
ΒΟΙΩΤΙΑ 357.694 984 2.754
Ο αναλυτικός πίνακας που μπορείτε 

να μελετήσετε παρακάτω, αναδεικνύει ως 
μεγαλοκαταθέτες τους Φωκείς  με 3.105 κατά 
μ.ο. καταθέσεων - σχεδόν € 900 κάτω από 
το μ.ο. της Ελλάδας, ενώ ως μικρότερους 
καταθέτες της Στερεάς τους κατοίκους της 

Βοιωτίας.  Στη δεύτερη θέση της κατάταξης 
για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, βρίσκεται 
η Ευρυτανία, με μικρό αριθμό καταθετών, αλλά 
με υψηλότερες καταθέσεις έναντι της Εύβοιας, 
η οποία καταλαμβάνει «επάξια» την τρίτη θέση. 

Η Εύβοια φαίνεται ότι έχει συγκεντρώσει 
τον μεγαλύτερο πλούτο της Στερεάς, αν 
δούμε στην 2η στήλη, τα τραπεζικά της 
αποθέματα. Η πρωτεύουσα της Στερεάς 
Ελλάδας, η Λαμία και πιο συγκεκριμένα οι 
καταθέσεις της τοποθετούνται κάτω από 
το μ.ο. της Περιφέρειας (€ 2.859) λίγο πριν 
το τέλος της κατάταξης. Παρατηρείστε τα 
μεγέθη και βγάλτε τα συμπεράσματά σας. Για 
παράδειγμα, Φθιώτιδα και Βοιωτία είναι πολύ 
κοντά. Ένας μέσος καταθέτης στη Φθιώτιδα 
έχει στην τράπεζα € 2.767 και στη Βοιωτία 
€ 2.754. Από την πρωτιά της Φωκίδας, η 
Βοιωτία απέχει μόλις € 351, αλλά δείτε πιο 
προσεκτικά τον αριθμό των καταθετών-
τραπεζικών λογαριασμών. Πάντως και οι πέντε 
περιφερειακές ενότητες της Στερεάς, αν και στο 
κέντρο της Ελλάδας, υπολείπονται κατά πολύ 
παραμεθόριων περιοχών όπως του Έβρου, 
της Δράμας.

Σε ένα δρόμο που παλιά ήταν 
το Υπουργείο Συγκοινωνιών 
και κατακλύζετε σε μεγάλο του 

μέρος από συνεργεία αυτοκινήτων 
και λεωφορείων, φτιάχνετε ένας 
νέος δρόμος με νησίδα πρασίνου 
στην μέση, πλάτους ενός μέτρου, 
να κοσμήσει την περιοχή και να 
δώσει ανάπτυξη στην περιοχή. 
Δεν συμβαδίζουν όμως μερικά 
δεδομένα. Όσον αφορά την ήδη 
υπάρχουσα κατάσταση, αφού 

τα συνεργεία λειτουργούν και θα 
συνεχίσουν να λειτουργούν. 

Σε λίγη απόσταση από την 
περιοχή ήδη λειτουργεί εδώ και  
αρκετά χρόνια, το Διοικητήριο 
Βοιωτίας χωρίς ιδιαίτερους χώρους 
στάθμευσης για τους επισκέπτες, 
που επιβαρύνεται και από την 
λειτουργία της Αστυνομικής Δ/νσης 
Λιβαδειάς. Παράπονο των κατοίκων 
που αντιλαμβάνονται την εξέλιξη 
του έργου και την αξιοποίηση της 

περιοχής, είναι ότι δεν θα υπάρχουν 
αρκετοί χώροι στάθμευσης ούτε 
έξω από τα καταστήματα τους. 
Βεβαίως τα πεζοδρόμια θα είναι 
περίπου στην ίδια στάθμη με το 
οδόστρωμα με αποτέλεσμα να 
μπορείς να παρκάρεις για λίγα 
λεπτά, παρανόμως βέβαια. Άρα 
καταλήγουμε σε μια ακόμη λύση 
που δεν είναι η καλύτερη.

Ο εργολάβος που έχει αναλάβει 
την υλοποίηση του έργου δήλωσε 

ότι όλα βαίνουν σύμφωνα με το 
χρονοδιάγραμμα και θα παραδοθεί 
το έργο στον χρόνο που έχει 
προγραμματιστεί, τον Οκτώβριο 
του 2020.

Το έργο ψηφίστηκε στις 
13.12.2017 από το Δημοτικό 
Συμβούλιο, από πίστωση 
του Πράσινου Ταμείου και 
χρηματοδοτείται με το ποσό 
των 177.754,400€. Το έργο έχει 
τίτλο     «Αισθητική και Λειτουργική 

Αναβάθμιση οδού Αχιλλέως για 
τη δημιουργία δικτύου κίνησης 
πεζών», ενδεικτικού  συνολικού 
προϋπολογισμού 520.000,00€.

Οι οδηγοί σε αυτό το σημείο 
της πόλης όπου λειτουργεί 
Νηπιαγωγείο  και Παιδικός 
Σταθμός, θα πρέπει να είναι 
ιδιαιτέρως προσεκτικοί και να 
ακολουθούν την σήμανση και 
πρωτίστως να έχουν πολύ χαμηλές 
ταχύτητες.

Οδός Αχιλλέως έργο πνοής για την πόλη χωρίς θέσεις στάθμευσης
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Ο φούντος  
στα χρόνια της 
επιπολαιότητας Γράφει  

ο Παύλος Σφέτσας
p.sfetsas@stereanews.gr

Αν μας χαρακτηρίζει κάτι, ως 
κράτος και κοινωνία, είναι 
η επιπολαιότητα, η οποία 

οδήγησε πριν δέκα χρόνια τη χώρα 
στον φούντο! Αυτό το πνεύμα θα 
διέπει τη νέα μας στήλη, γιατί όπως 
είπε κι ο ποιητής «όλα τριγύρω 
αλλάζουνε κι όλα τα ίδια μένουν»! 
Έτσι, σε λίγα χρόνια θα φουντάρουμε 
και πάλι! Μείνετε ανήσυχοι…

- Μα δεν βλέπετε τι γίνεται με τη 
ΛΑΡΚΟ; Για χρόνια ακολουθήθηκε 
μια πολιτική βολέματος με τους 
διευθυντές, οι οποίοι τσέπωναν κάτι 
εκατοντάδες ψωροχιλιάρικα ευρώ κι 
ακούμε τώρα ότι χρωστάει!

- Πόσους Βουλευτές εξέλεξε η Στερεά 
Ελλάδα κι ειδικά η Φθιώτιδα και πόσοι 
μίλησαν στη Βουλή για τη ΛΑΡΚΟ;

- Πως εκπροσωπούν δλδ. την 
τοπική κοινωνία στο κοινοβούλιο, 
με παρεμβάσεις για ΑΤΜ στην Άνω 
Παναγιά και κοπές πιτών στην Κάτω 
και την αποστολή των σχετικών 

βίντεο στα ΜΜΕ από τα ανύπαρκτα 
γραφεία Τύπου;

- Δεν εννοώ κι ούτε περιμένω να 
σταθούν δίπλα στον εργαζόμενο κι 
απέναντι στην κομματική γραμμή 
(μαύρο φίδι που τους έφαγε μετά…), 
αλλά έστω αυτή την ψήφο σου δεν 
πρέπει με κάποιον τρόπο να τη 
δικαιολογήσεις; Δεν σου βγαίνει 
η ανάγκη να το κάνεις αυτό; Οι 
εργαζόμενοι πάντως της ΛΑΡΚΟ 
τονίζουν ότι προεκλογικά τάζατε 
λαγούς με πετραχείλια…

- Κι αυτός ο Χατζηδάκης τι ειρωνικό 
υφάκι είχε; Ποιος, αυτός που ήταν 
αρμόδιος υπουργός για τη ΛΑΡΚΟ 
άλλες δυο φορές στο παρελθόν! Κι αντί 
να απολογηθεί για τα μη πεπραγμένα 
του, παρίστανε τον Ναπολέων!

- Η ΕΥΔΑΠ δεν χρωστάει ακόμη, γι’ 
αυτό κι ο Διευθύνων Σύμβουλός της 
θα αμείβεται με 125 χιλιάδες, ενώ στα 
175 χιλ. ευρώ ανέρχονται οι μικτές 
αποδοχές για τον νέο Πρόεδρο 
του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής 
Σταθερότητας! Ναι ρε μάγκα!

- Να γυρίσουν πίσω τα «καλύτερα 
μυαλά μας» απ' το εξωτερικό, να 
ακούν την Μονογυιού να διαβάζει στη 
βουλή «πως τα πέρασα στο χωριό το 
Σαββατοκύριακο»...

- Να γυρίσουν και να χάσουν τους 
καλούς μισθούς της μετανάστευσης 
για να ακούνε ότι είναι προνομιούχοι 
σε δουλειές άσχετες με τον τομέα 
τους! Γιατί με δεκάδες χιλιάδες ευρώ 
πρέπει να αμείβονται όσοι κάθονται 
σε καρέκλα! Είναι προνόμιο να 
πληρώνεται καλά ο οικοδόμος, 
ο ναυτικός κι ο εργάτης, αλλά… 
καθημερινή να παίρνει τις δεσμίδες 
αυτός που τους κουνάει το δάχτυλο, 
έχοντας στρογγυλοκαθίσει στην 
καρέκλα του στούντιο την εξουσία…

- Έδωσε και μια συνέντευξη ο 
Γιούνκερ στον Παπαχελά για να 
επιβεβαιώσει ότι για εννιά χρόνια δεν 
έγιναν μεταρρυθμίσεις, λόγω του ότι 
τα κόμματα κοίταξαν την πάρτη τους 
κι όχι τη χώρα… Φούντος έρχεται σας 
λέω!

- Γιατί μήπως έγινε καμιά συζήτηση 
για το πώς ήρθε ο φούντος; Αυτοί 
που μας οδήγησαν εκεί, θα ‘πρεπε 
να απολογηθούν, συνεπώς τι να 
συζητήσουν; Πότε ακούστηκε από 
πολιτικό «συγγνώμη»;

- Και ποιος θα την οργανώσει τη 
συζήτηση, αυτός που απέκρυψε την 
αλήθεια και διαπλέχτηκε;

- Εν τω μεταξύ φανερά επηρεασμένες 
από τους Ολυμπιακούς Αγώνες 
είναι οι Επιτροπές που στήνουν 
σήματα για τα πανηγύρια που θα 
διοργανώσουν... Μετά την κορδέλα 
της ρυθμικής γυμναστικής του 
"Ελλάδα 2021", ένα ιστιοπλοϊκό 
σηματοδοτεί τη συμπλήρωση 
2500 χρόνων από τη μάχη των 
Θερμοπυλών! Κι έχει τόση σχέση 
με τις Θερμοπύλες αυτό, που 
έρχεται με φόρα να κοπανήσει στα 
δορυφορικά πιάτα της Σκάρφειας!

- Μότο έχει κάνει η κυβέρνηση 
την ασφάλεια, αλλά μόνο για τα 
Εξάρχεια… Μάλλον γιατί είναι 
δίπλα στο Κολωνάκι! Τα χωριά 
της επαρχίας δεν βλέπουν 
καν αστυνομικούς να τους 
χειροκροτήσουν…

- Αν είσαι ικανοποιημένος από το 
πρωτάθλημα που διοργανώνεις, 
κοίτα καλύτερα στη βαθμολογία 
τις παύλες δίπλα σε ομάδες κι 
αναρωτήσου…

ΕΓΡΑΨΑΝ:
ΚΩΝ.ΝΟΣ 
ΠΛΙΑΚΟΣΤΑΜΟΣ

Τσίπρας και λοιπά φυλλοροούντα 
αποδέλοιπα ακόμη και τώρα μιλούν 
για «προσφυγικό» κι όχι για παράνομο 
«μεταναστευτικό», ενώ είναι επιβεβαιωμένο 
ξεκάθαρα και από τα επίσημα στοιχεία ότι 
μόνο ένα μικρό μονοψήφιο ποσοστό από 
τους αιτούντες άσυλο κρίνεται τελικώς ότι 
είναι πρόσφυγες. Βολεύει η ρητορική τους 
και παραπλανά αυτή η κατάχρηση των 
δύο όρων και κυρίως ξεπλένει τις αμαρτίες 
του παρελθόντος. Τώρα οι θιασώτες των 
ανοικτών συνόρων μπορούν υποκριτικά 
να δηλώνουν τότε είχαμε πρόσφυγες 
από την Συρία, γιατί γινόταν πόλεμος. 
Διαστρεβλώνουν κάθε λογική οι τύποι του 
καφενείου εμπαίζοντας τη λογική μας.

Πέτρος Αρκουμάνης

Νομίζω οφείλουμε χωρίς κανένα απολύτως 
τίμημα για το δήμο, αλλά με πρωτοβουλία 
της δημοτικής αρχής να γίνουν 3 
τουλάχιστον θέσεις για ΑμεΑ ! Μια στην 
περιοχή της Κρύας , μια στην κεντρική 
πλατεία Λιβαδειάς και μια στην περιοχή 
της Eurobank όπου και στο παρελθόν 
υπήρχε θέση στάθμευσης ! Το οφείλουμε 
σε συνδημότες μας ,που πληρώνουν ότι και 
εμείς και υποθέτω ότι έχουν απαίτηση από 
μας να τους συνδράμουμε !

Φανή Παπαθωμά
Υλίκη!!!!!
Στα καλύτερά της!!!
Η πανέμορφη λίμνη της Βοιωτίας στα 
μεγαλύτερα ύψη. 79m περίπου η στάθμη 
της. 
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Ένα έργο που αφορά την 
υγεία των καταναλωτών 
πρωτίστως καθώς 

και την ορθή κατανάλωση των 
αποθεμάτων  του υδάτινου 
πλούτου , βάζει σε «πρώτο 
πλάνο» η ΔΕΥΑ Λιβαδειάς και 
θα αντικαταστήσει μέσα στους 
επόμενους μήνες τους αγωγούς 
ύδρευσης που χρονολογούνται 
από το 1950.Ενα έργο ύψους 
350.000€ του οποίου λήφθηκε η 
απόφαση μόλις προχθές στις 24 
Ιανουαρίου.

Ο κύριος Μπίμης Διευθυντής 
της ΔΕΥΑΛ μας βοήθησε στο να 
κατανοήσουμε την αναγκαιότητα 
του έργου καθώς και τις συνοικίες 
ακριβώς που θα υλοποιηθεί.

Το μήκος του έργου θα 
φτάσει τα 5.060 μέτρα και θα 
συμπεριλάβει τις συνοικίες:

Της Κρύας – Μητρόπολης και 
συγκεκριμένα στις οδούς Μηδείας 
– Λαίου – Λεβάδου - Τροφωνίου 
– Παυσανίου – Αγ. Δημητρίου – 
Ελικώνος – Φρουρίου - Μεντζίλη.

Και την συνοικία της 
Ευαγγελίστριας – περιμετρικά 
του Δημοτικού Σταδίου (Γηπέδου 
)– περιμετρικά του 1ΟΥ Δημοτικού 
Σχολείου – περιμετρικά παλαιάς 
Νομαρχίας και συγκεκριμένα 
στις οδούς Μηδείας - Γρηγορίου 
Ε΄– Βυζαντίου – Σπυροπούλου - 
Αθάμαντος – Ανδρεαδάκη – Καρ/
πούλου – Σεφέρη – Ολυμπίας – 
Βύρωνος – Σολωμού.

Μέχρι τώρα η ύδρευση 
της πόλης της Λιβαδειάς 
πραγματοποιείται από τις πηγές 
της Κρύας-Χλιάς με άντληση 
προς τις δεξαμενές ημερήσιας 
εξίσωσης κάθε ζώνης. Η πόλη 
είναι χωρισμένη σε πέντε (5) 
ανεξάρτητες ζώνες ύδρευσης:

• Χαμηλή Ζώνη

Αντικατάσταση 600  παροχών ύδρευσης σε Κρύα και Ευαγγελίστρια
Της Χρύσας Τσεπραηλίδου

• Μεσαία Ζώνη
• Υψηλή Ζώνη
• Ν.Δ. Υψηλή Ζώνη 

(Ζαγαράς)
• Ζώνη Κάδης 
Η Μεσαία ζώνη είναι η ζώνη 

με πολύ υψηλές τιμές αφανών 
διαρροών, που ξεπερνά το 50% 
του συνολικού αντλούμενου 
νερού, αν και η μέγιστη πίεση του 
δικτύου δεν ξεπερνά τις 5,5 ατμ. 
Αυτό οφείλεται στην παλαιότητα 
μεγάλου τμήματος του δικτύου 
το οποίο είναι κατασκευασμένο 
στη δεκαετία του ‘50. Το υλικό 
κατασκευής είναι κυρίως 
χυτοσίδηρος (μαντέμι), οι ενώσεις 
των μαντεμένιων σωλήνων 
έχουν γίνει με καλαφάτισμα και 
οι παροχές των καταναλωτών 
είναι σιδηροσωλήνες. Έτσι η 
μόνη λύση για την βελτίωση της 
υφιστάμενης κατάστασης είναι 
η αντικατάσταση των εν λόγω 
αγωγών. Το συμπέρασμα αυτό 
έχει επιβεβαιωθεί και από την 
αντικατάσταση μικρού τμήματος 

της μεσαίας ζώνης καθώς και 
από αντικαταστάσεις τμημάτων 
δικτύων ύδρευσης άλλων ζωνών 
που έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία 
χρόνια.

Το νέο εσωτερικό δίκτυο 
ύδρευσης της μεσαίας ζώνης, 
θα κατασκευαστεί σύμφωνα με 
την υφιστάμενη μελέτη ύδρευσης 
πόλης Λιβαδειάς από σωλήνες 
PVC - U, πίεσης ΡΝ 10 atm και 
διατομής από DN 63 mm έως  DN 
200 mm. Θα αντικατασταθούν 
επίσης και 600 παλαιές παροχές 
ύδρευσης των υπό αντικατάσταση 
παλαιών αγωγών ύδρευσης με 
νέες παροχές πολυαιθυλενίου 
διατομής DN 25 mm. Οι αγωγοί 
ύδρευσης θα κατασκευαστούν 
εντός του σχεδίου πόλης, κατά 
μήκος του υφιστάμενου οδικού 
δικτύου της πόλης, σύμφωνα με 
την μελέτη ύδρευσης της πόλης 
της Λιβαδειάς και τα σχέδια 
της Τεχνικής Υπηρεσίας που 
συνοδεύουν την μελέτη. 

Στο έργο περιλαμβάνεται όλος 

ο αναγκαίος εξοπλισμός του 
δικτύου, ειδικά τεμάχια, δικλείδες, 
πυροσβεστικά, υλικά σύνδεσης 
για την ένωση των υπό κατασκευή 
τμημάτων με το υφιστάμενο 
δίκτυο κλπ.

Τα θεμελιώδη και βασικά 
τεχνικά στοιχεία της μελέτης 
(διατομές αγωγών, σχέδια 
κ.λπ.), αποτελούν τμήμα της 
από το έτος 1974 εγκεκριμένης 
από την ΤΥΔΚ Ν. Βοιωτίας και 
Τεχνικής Υπηρεσίας του Υπ. 
Εσωτερικών, οριστικής μελέτης 
«Υδρεύσεως Δήμου Λεβαδέων» 
του «Γραφείου Μελετών 
Αναπτύξεως Περιβάλλοντος» 

(Σπ. Αγιοβλασίτης κλπ) βάσει της 
οποίας έχουν από τότε υλοποιηθεί 
σταδιακά τα έργα ύδρευσης της 
πόλης, με τις επιμέρους αναγκαίες 
προσαρμογές που έχει εκπονήσει 
το τμήμα μελετών της Δ.Ε.Υ.Α.Λ 
και αφορούν το συγκεκριμένο 
έργο .

Με την κατασκευή του έργου θα 
εκσυγχρονιστεί και θα βελτιωθεί 
η λειτουργία του εσωτερικού 
δικτύου ύδρευσης της περιοχής 
κατασκευής του έργου και θα 
ελαχιστοποιηθούν οι μεγάλες 
διαρροές νερού του υπάρχοντος 
παλαιωμένου δικτύου ύδρευσης 
της μεσαίας ζώνης.

Στην πρόσληψη τεσσάρων 
πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής 
προχωρά ο Δήμος Καρπενησίου, 
για την υλοποίηση των 
Προγραμμάτων Άθλησης για 
Όλους περιόδου 2019-2020. 
Η υποβολή αιτήσεων ξεκίνησε 
την Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου και 
θα διαρκέσει έως και τη Δευτέρα 
24/2, στο Γραφείο Προσωπικού 
του Δήμου Καρπενησίου (Ύδρας 
6, Προφήτη Ηλία Καρπενησίου).

Γ ι α  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ε ς 
πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να επισκέπτονται την 
ιστοσελίδα του Δήμου.

Πρόσληψη 
τεσσάρων 
πτυχιούχων 
Φυσικής Αγωγής 
στον Δήμο 
Καρπενησίου

Ημερίδα με θέμα «Η 
καλλιέργεια της ελιάς στη 
σύγχρονη εποχή και οι 
προοπτικές της στις αγορές» 
διοργανώνει ο Δήμος Λοκρών, 
στο Κωνσταντίνειο Πνευματικό 
Κέντρο Αταλάντης την Κυριακή 
23 Φεβρουαρίου στις 11:00.

Ομιλητές:
- Επαμεινώνδας Παπλωματάς. 

Καθηγητής Φυτοπαθολογίας 
στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών. «Οι κυριότερες 
ασθένειες της ελιάς: Διαχείριση 
και Αντιμετώπιση»

- Διονύσης Περδίκης. 
Αναπληρωτής Καθηγητής 
Γεωπονικής Ζωολογίας και 
Εντομολογίας Γεωπονικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών. 
«Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση 
του Δάκου και του Πυρηνοτρίτη 
της ελιάς».

- Βασίλης Ζαμπούνης. 
Γεωργοοικονομολόγος, Εκδότης 
του περιοδικού «Ελιά και 
ελαιόλαδο». «Η επιτραπέζια ελιά 
έχει τις δικές της προοπτικές και 
προκλήσεις».

Ημερίδα  
για την καλλιέργεια  
της ελιάς στην Αταλάντη

Με την ολοκλήρωση των 
εκλογών του Αγροτικού Συλλόγου 
Λιβαδειάς, πραγματοποιήθηκε 
στις 13/2/2020 το απόγευμα, 
π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι σ μ έ ν η 
σ υ γ κ έ ν τ ρ ω σ η  τ ω ν 
νεοεκλεγέντων μελών του 
συλλόγου στα γραφεία του 
Εργατοϋπαλληλικού   Κέντρου 
Λιβαδειάς, με μοναδικό θέμα 
τον ορισμό των μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατόπιν συνεδρίασης το 
διοικητικό συμβούλιο ομοφώνως 
κατέληξε στη νέα σύνθεση Δ.Σ. 
η οποία είναι ως εξής:

Πρόεδρος : Κεφαλάς Σάββας 
του Σεραφείμ (Άγιος Γεώργιος)

Αντιπρόεδρος : Μίχος 

Το νέο Συμβούλιο  
του Αγροτικού Συλλόγου Λιβαδειάς

Δημήτριος του Δημητρίου (Άγιος 
Γεώργιος)

Γραμματέας : Αλεξίου Λουκάς 
του Βασιλείου (Ανθοχώρι)

Ταμίας : Σπυρόπουλος 
Αθανάσιος του Ιωάννη (Άγιος 
Βλάσιος)

Μέλη:  Μιμίκος Γεώργιος του 
Ιωάννη (Ρωμαίικο), Γκικόπουλος 
Παναγιώτης του Γεωργίου

(Ρωμαίικο), Βάγγος Ιωάννης 
του Νικολάου (Λιβαδειά) 

Εξελεγκτική Επιτροπή
Καραβαγγέλης Παναγιώτης 

του Κωνσταντίνου (Διόνυσος), 
Γκικόπουλος Κωνσταντίνος του 
Λουκά (Ρωμαίικο), Μελετίου 
Γεώργιος του  Λουκά (Άγιος 
Δημήτριος).
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Στη Βουλή η τροπολογία, στο δρόμο οι 
εργαζόμενοι

Ξεπέρασε τους 1500 ο αριθμός 
των συγκεντρωμένων το μεσημέρι της 
Τετάρτης, όπου οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ 
προχώρησαν σε συμβολικό κλείσιμο της 
Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, στο ύψος 
του Μαρτίνου. Κι ήταν όλοι εκεί, την ίδια 
στιγμή που στο εργοστάσιο είχε κηρυχθεί 
24ωρη απεργία. Ελεύθεροι επαγγελματίες, 
αντιπροσωπείες Σωματείων και φορέων 
από τη Στερεά και όλη τη χώρα, οικογένειες 
της περιοχής. Στο πλευρό τους και οι 
μαθητές από τα Γυμνάσια και Λύκεια 
Λάρυμνας, Μαρτίνου και Μαλεσίνας. Μέχρι 
και οι καμπάνες των εκκλησιών της περιοχής 
χτύπησαν!

Όλοι τους έκαναν λόγο για μια τροπολογία 
«έκτρωμα», εκφράζοντας με τον πλέον 
εμφατικό τρόπο την εναντίωσή τους στην 
ιδιωτικοποίηση – «εκποίηση» και εν τέλει 
στο κλείσιμο της ΛΑΡΚΟ. Κύρια αιτήματα η 
κρατική χρηματοδότηση για τη διασφάλιση 
των θέσεων εργασίας, ουσιαστικά μέτρα 
υγιεινής και ασφάλειας και η κατάργηση 
του «σκλαβοπάζαρου» των εργαζομένων.

Α. Κορέντζελος: «Δεν απειλούμε απλά 
προειδοποιούμε…»

Για το αδιέξοδο στο οποίο οδήγησαν 
την εταιρεία οι εκάστοτε κυβερνήσεις με τις 
πολιτικές τους, αλλά και την κυβερνητική 
τροπολογία, μίλησε στα «Στερεά Νέα» 
ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας των 
εργαζομένων της επιχείρησης, Ανδρέας 
Κορέντζελος, στο περιθώριο της δυναμικής 
κινητοποίησης.

«Η κατάθεση της τροπολογίας από την 
υπάρχουσα κυβέρνηση θεωρούμε ότι 
είναι μια τροπολογία «έκτρωμα». Μετά 
την τελευταία συνάντησή μας με τους 
Υπουργούς κ.κ. Χατζηδάκη και Σταϊκούρα και 
την Διοίκηση της εταιρείας, συμφωνήσαμε 
πώς θα καθίσουμε όλοι μαζί γύρω από 
το τραπέζι του διαλόγου, για να βρούμε 
λύσεις για το εργοστάσιο, αλλά δυστυχώς 
άλλαξαν τα σχέδιά μας. Θα έπρεπε να 
υπάρχει η παρουσία μας έτσι ώστε να 
οδηγηθούμε σε έναν δημιουργικό αντίλογο 
περί τους θέματος. Όλα αυτά μας οδηγούν 
σε κινητοποιήσεις, στις οποίες μπορεί η 
ατμόσφαιρα που θα επικρατήσει να μην έχει 
ειρηνικό χαρακτήρα. Δεν απειλούμε, απλά 
προειδοποιούμε… Δεν γίνεται άλλο αυτή 
η κατάσταση, πρέπει να ακουστεί το δίκιο 
μας ως προς την τροπολογία. Δυστυχώς, 
η ΛΑΡΚΟ αν πραγματικά το κράτος δε 
συμμετάσχει με ενέργειες που θα έχουν 
θετικά αποτελέσματα, δεν θα επιβιώσει. Το 
εργοστάσιο έχει φθάσει σε μεγάλο αδιέξοδο, 
έπειτα από πολιτικές και διοικήσεις που 
έχουν περάσει κατά το παρελθόν», μας 
δήλωσε σχετικά ο κ. Κορέντζελος.

«Όλα αυτά τα χρόνια ως εργαζόμενος στη 
ΛΑΡΚΟ δεν έχω δει κάτι θετικό. Ξεκίνησα 
με εργολάβο και δεν υπήρχε συνεννόηση, 
για να υπάρχει και σωστή λειτουργία. Στο 
παρελθόν οι κυβερνήσεις εφάρμοζαν τις 
δικές τους πεποιθήσεις, χάνοντας έτσι 
την ουσία, με αποτέλεσμα αυτές οι λάθος 
κινήσεις να μας οδηγούν στα σημερινά 
αρνητικά γεγονότα. Επίσης, πριν τέσσερα 
χρόνια είχε γίνει  λόγος για έναν μεγάλο 
αριθμό χαμένων χρημάτων και μάλιστα 
για το συγκεκριμένο ζήτημα είχαμε κάνει 
πορεία στο κέντρο της Αθήνας, χωρίς 
αποτέλεσμα. Πιστεύω, πώς αν υπήρχαν 
αυτά τα χρήματα θα είχε πληρωθεί το 
ηλεκτρικό ρεύμα και το πρόστιμο που έχει 
επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη ΛΑΡΚΟ. 
Οπότε σήμερα δεν θα μας απασχολούσαν 
όλα αυτά», επισήμανε απ’ την πλευρά του 
ο επί 24 χρόνια εργαζόμενος στη ΛΑΡΚΟ, 
Κώστας Παπασταμάτης.
Μαζική συμμετοχή και στο συλλαλητήριο 
στη Λάρυμνα

Μια μέρα νωρίτερα, την Τρίτη, στην 

Πέρασε η τροπολογία για τη ΛΑΡΚΟ
Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις οι εργαζόμενοι

Από τη μια η κυβέρνηση με την τροπολογία για ειδικό εκκαθαριστή στη ΛΑΡΚΟ και στην 
αντίπαλη όχθη οι χιλιάδες εργαζόμενοί της. Από τη μία οι δύο Υπουργοί που μιλούν 
για σωτηρία της εταιρείας από την άτακτη χρεωκοπία κι από την άλλη οι συνεχείς 

και δυναμικές κινητοποιήσεις. Κι όπως δεν έκανε πίσω η κυβέρνηση, στην πολιτική που 
επέλεξε να εφαρμόσει για να σώσει την εταιρεία, έτσι δεν πρόκειται να κάνουν πίσω κι οι 
εργαζόμενοι, οι οποίοι κατέστησαν σαφές ότι ο αγώνας τους θα συνεχιστεί.

Ρεπορτάζ: Σταματία Παπαμάρκου, Παύλος Σφέτσας

είσοδο του εργοστασίου στη Λάρυμνα 
συνδιοργάνωσαν συγκέντρωση 
διαμαρτυρίας το Σωματείο Εργαζομένων 
ΛΑΡΚΟ Λάρυμνας, η Ένωση Εργαζομένων 
Μεταλλείων Εύβοιας, το Σωματείο 
Εργαζομένων Μεταλλωρύχων ο «Άγ. 
Ιωάννης», το Σωματείο Εργαζομένων 
Καστοριάς και Σερβιών και το Συνδικαλιστικό 
Σωματείο Εργαζομένων της Αθήνας.

Κύριο χαρακτηριστικό των ομιλιών ήταν η 
αντίθεση στην τροπολογία της κυβέρνησης. 
«Δεν αναφέρει πουθενά το αύριο όσων 
μένουν στην περιοχή, στις οικογένειες 
και τα παιδιά των εργαζομένων, με τους 
οποίους δεν συζήτησε κανείς το σχέδιο για 
τη διάλυση μιας μεγάλης βιομηχανίας στην 
Ελλάδα», τονίστηκε σχετικά. Διαβάστηκε 
ψήφισμα του 31ου Συνεδρίου του 
Εργατικού Κέντρου Αθηνών, με το οποίο 
εκφράστηκε η αλληλεγγύη στον αγώνα των 
εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ, ενώ τη στήριξή 
της εξέφρασε και αντιπροσωπεία των 
εργαζομένων των Δήμων της Φθιώτιδας. 

«Η ΛΑΡΚΟ δεν χρωστά. Έχει πληρώσει η 
περιοχή και οι εργαζόμενοι με κορμιά και 
αίμα», επισήμαναν οι εκπρόσωποι των 
εργαζομένων στους Δήμους.

Χαιρετισμό απεύθυναν ο ΓΓ της ΠΟΕΜ, 
Μάρκος Κοντιζάς, και οι Βουλευτές Γιάννης 
Σαρακιώτης του ΣΥΡΙΖΑ και Χρήστος 
Κατσώτης από το ΚΚΕ. Το «παρών» 
έδωσαν επίσης εκπρόσωποι φορέων απ’ 
όλη τη Στερεά.

Ο αγώνας των εργαζομένων θα 
συνεχιστεί με νέες κινητοποιήσεις, καθώς 
προανήγγειλαν κατάληψη του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και νέα πορεία 
στην Αθήνα.
Ψηφίστηκε η τροπολογία για τη ΛΑΡΚΟ

Με τις θετικές ψήφους των Βουλευτών 
της συμπολίτευσης πέρασε από τη Βουλή 
την Τετάρτη το βράδυ η τροπολογία για τη 
ΛΑΡΚΟ. Αρνητικά ψήφισε η αντιπολίτευση.

Τι προβλέπει
- Εγκατάσταση Ειδικού Διαχειριστή 

εντός του Μαρτίου και την κάλυψη των 

λειτουργικών δαπανών της εταιρείας μέσω 
κρατικής επιχορήγησης ύψους 35 εκατ. ευρώ 
τους πρώτους μήνες της εγκατάστασής του.

- Άμεση ανάληψη πρωτοβουλιών 
περιστολής δαπανών από τον Ειδικό 
Διαχειριστή, με μείωση σειράς στοιχείων 
κόστους, συμπεριλαμβανομένου του 
μισθολογικού κόστους κατά 25% 
μεσοσταθμικά. Οι αποδοχές δεν θα αφορούν 
νέους εργαζόμενους και χαμηλόμισθους, 
αλλά όσους αμείβονται με 2000 ευρώ και 
άνω.

- Fast track διαδικασία διαιτησίας για 
να λυθούν οι ιδιοκτησιακές διαφορές της 
επιχείρησης με το Ελληνικό Δημόσιο.

- Ταχεία διαδικασία διενέργειας διεθνούς 
πλειοδοτικού διαγωνισμού για το σύνολο ή 
μέρους του ενεργητικού, όπως το εργοστάσιο 
και το ορυχείο στη Λάρυμνα, καθώς και τα 
ορυχεία Καστοριάς και Εύβοιας, με βάση το 
αποτέλεσμα της διαιτησίας και το πνεύμα 
των αποφάσεων της ΕΕ του 2014.

- Ολοκλήρωση της διαδικασίας σε 
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ένα χρόνο από την εγκατάσταση του 
Διαχειριστή. Θα υπάρξει η δυνατότητα 
εξάμηνης παράτασης με ΚΥΑ των 
Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας.

- Υποχρεωτική κατάθεση αίτησης 
πτώχευσης, αν δεν έχει μεταβιβαστεί στο 
προβλεπόμενο διάστημα το 75% του 
ενεργητικού της επιχείρησης.
Χ. Σταϊκούρας: «Δραματική η κατάσταση 
στη ΛΑΡΚΟ»

Την ώρα που οι εργαζόμενοι βρίσκονταν 
στο δρόμο, ο Υπουργός Οικονομικών και 
Βουλευτής Φθιώτιδας της ΝΔ, Χρήστος 
Σταϊκούρας, ανέλυε από το βήμα της Βουλής 
τι παρέλαβε και τι κάνει η κυβέρνηση για 
τη ΛΑΡΚΟ, στο πλαίσιο της κατάθεσης 
της τροπολογίας στην ολομέλεια. Ο κ. 
Σταϊκούρας χαρακτήρισε την κατάσταση 
στην εταιρεία «δραματική» λόγω των 
σωρευμένων ζημιών της, ανέπτυξε τι 
προβλέπει η σχετική τροπολογία για τον 
ειδικό διαχειριστή, ενώ δεν παρέλειψε να 
επιτεθεί στον ΣΥΡΙΖΑ για την πολιτική που 
ακολούθησε στο ζήτημα. 

Αρχικά ο Υπουργός ανέφερε ότι για το 
γεγονός πως θα υπάρξει εκκαθαριστής 
«γιατί πρέπει να σώσουμε την εταιρεία», 
επισήμανε ο ίδιος σε Γενική Συνέλευση 
των εργαζομένων, αφού πρόκειται για 
μια βιομηχανία που εδρεύει στον τόπο 
που εκλέγεται και συνέχισε εξηγώντας σε 
ποια κατάσταση βρισκόταν η ΛΑΡΚΟ όταν 
ανέλαβε η κυβέρνηση την διακυβέρνηση της 
χώρας το καλοκαίρι του 2019.

«Η ΛΑΡΚΟ έκλεισε τη χρήση του ’18 
με αρνητική καθαρή θέση 308 εκατ. ευρώ 
από 217 εκατ. το 2015. Άρα διογκώθηκαν 
τα χρέη. Κατέγραψε κατά την τετραετία 
2015-2018 σωρευτικές ζημιές 148 εκατ. 
ευρώ», ανέφερε, τονίζοντας παράλληλα 
ότι ακόμη περιμένει την σχετική πρόταση 
της αξιωματικής αντιπολίτευσης, για να 
επισημάνει τις εκτιμήσεις για ένα χειρότερο 
2019.

Στη συνέχεια ανέλυσε τα χρέη της 
εταιρείας που ξεπερνούν τα 600 εκατ. 
ευρώ, τα περισσότερα εκ των οποίων είναι 
προς τη ΔΕΗ, η οποία και παρέτεινε την 
παροχή ρεύματος προς την εταιρεία. «Ο 
τελευταίος ισολογισμός, που η εταιρεία έχει 
δημοσιοποιήσει λόγω της χρηστής διοίκησης 
του ΣΥΡΙΖΑ, είναι το 2014. Δεν υπάρχουν 
οικονομικές καταστάσεις, δεν υπάρχουν 
εκθέσεις διαχείρισης της χρήσης 2015. Για 
τις μετέπειτα δε χρήσεις δεν έχουν συνταχθεί 
καν χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι 
οποίες τουλάχιστον να έχουν εγκριθεί απ’ 
το ΔΣ», συνέχισε.

«1η Μαρτίου 2020, ταμειακά διαθέσιμα 
0, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Διοίκησης. 
Έχουν περικοπεί έξοδα συντήρησης, ναι, 
με αίμα για τους εργαζόμενους, έχετε 
δίκιο και κακώς, ενώ υπάρχουν ελλείψεις 
που προκαλούν καταφάσεις και διακοπή 
λειτουργίας σε κάποιες καμίνους και σας 
λέω ότι μιλάτε με βουλευτή Φθιώτιδας», 
τόνισε ο κ. Σταϊκούρας για να μιλήσει στη 
συνέχεια για τη ρύπανση της εταιρείας στο 
περιβάλλον και τα πρόστιμα που έχουν 
επιβληθεί στην εταιρεία γι’ αυτό από την ΕΕ. 
Μάλιστα διάβασε αποσπάσματα επιστολής 
που εστάλη το 2017 από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή προς τον προηγούμενο Υπουργό 
για το θέμα, η οποία όμως δεν έλαβε καμία 
απάντηση, ενώ τόνισε πως ο ίδιος είχε 
υποβάλει 14 σχετικές ερωτήσεις προς τον 
τότε υπ. Οικονομικών από το 2015 έως το 
2018 για να λάβει την ίδια απάντηση 13 
φορές.

Έπειτα έκανε λόγο για «κωλοτούμπα» 
από πλευράς Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος το 
2018 από τη Λαμία είχε μιλήσει για «την 
προστασία του δημόσιου συμφέροντος της 
ΛΑΡΚΟ» και στις τελευταίες του σχετικές 
δηλώσεις δεν έκανε καμία αναφορά σ’ 

αυτό. Επιπλέον επισήμανε επιστολή του 
κ. Τσακαλώτου από τις 28 Μαρτίου 2019 
με την οποία «αναγνώριζε ότι η Ελληνική 
Δημοκρατία είναι έτοιμη να εξετάσει 
προτάσεις ιδιωτών επενδυτών στο πλαίσιο 
διαφανών και ανοικτών διαδικασιών».

Κλείνοντας ανέπτυξε τις σχετικές 
ενέργειες της σημερινής κυβέρνησης. 
«Καταθέσαμε τροπολογία για τη διάσωση 
της ΛΑΡΚΟ, επιδιώκουμε την διατήρηση της 
δραστηριότητας και την ανάληψή της από 
ιδιώτη επενδυτή, μέσα από μία διαδικασία 
που θα είναι γρήγορη, νομικά στιβαρή 
και συμβατή με τις αποφάσεις της ΕΕ», 
ξεκαθάρισε και συνέχισε λέγοντας ότι στόχος 

είναι ο επενδυτής να εκσυγχρονίσει την 
εξόρυξη και την παραγωγή, προκειμένου 
η εταιρεία να μπει σε τροχιά ανάπτυξης 
προς όφελος των εργαζόμενων, της τοπικής 
κοινωνίας και τελικά της εθνικής οικονομίας.

Άμεσα θα εγκατασταθεί ειδικός 
διαχειριστής προκειμένου να αποφευχθεί 
η άτακτη χρεωκοπία και παράλληλα δεν θα 
σταματήσει η λειτουργία του εργοστασίου, 
ούτε θα απολυθούν υπάλληλοι. Ωστόσο 
προβλέπεται μείωση του μισθολογικού 
κόστους μεσοσταθμικά κατά 25%. «Η 
εταιρεία επιχορηγείται για πρώτη φορά 
την τελευταία δεκαετία με 35 εκατ. ευρώ, 
ποσό που αφορά στο κόστος της ειδικής 
διαχείρισης καθώς και τις λειτουργικές 
δαπάνες της εταιρείας, προκειμένου να 

συνεχιστεί η δραστηριότητά της. Χωρίς αυτό 
το ποσό, έχουμε άτακτη χρεωκοπία», τόνισε 
ο Υπουργός Οικονομικών.
Επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ από τον Κ. 
Χατζηδάκη

Στο ίδιο μήκος κύματος, αλλά με αρκετά 
επιθετική ρητορεία και ειρωνικό ύφος 
σε όσους αντιτίθενται στην τροπολογία 
εμφανίστηκε στη Βουλή ο Υπουργός 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής 
Χατζηδάκης, κατά τη διάρκεια της σχετικής 
συζήτησης στην ολομέλεια.

Αρχικά αναρωτήθηκε τι θα έπρεπε 
να κάνει η κυβέρνηση, τη στιγμή που τα 
χρέη της επιχείρησης ανέρχονται στο μισό 

δισεκατομμύριο ευρώ. Τόνισε ότι η εταιρεία 
δεν είναι «ριγμένη» ως προς την τιμή που 
αγοράζει το ρεύμα κι ότι δεν πληρώνει 
για το διοξείδιο άνθρακος που εκπέμπει. 
«Θέλετε να ονομαστείτε Πράσινη Συμμαχία, 
τη εξαιρέσει Φθιώτιδας, Εύβοιας..., κάνετε 
σκόντο επειδή θέλετε να λαϊκίσετε» συνέχισε 
ο κ. Χατζηδάκης απευθυνόμενος στην 
πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ.

«Πόσο ανεκτό είναι να έχουμε 47 εκατ. 
μισθοδοσία με μέσο κόστος 40.000 ευρώ 
μεικτά για κάθε εργαζόμενο; Πόσο ανεκτό 
είναι αυτή η επιχείρηση να μην προστατεύει 
τους ίδιους τους εργαζομένους της, όταν 
είχαμε τρία θανατηφόρα τους τελευταίους 
μήνες, γιατί δεν τηρείται τίποτα;», 
αναρωτήθηκε.

«Όταν το έγραφε ο κ. Τσακαλώτος, ήταν 
υπεύθυνη πράξη. Όταν το κάνουμε εμείς, 
είναι νεοφιλελεύθερη επιλογή», σχολίασε 
κλείνοντας ο κ. Χατζηδάκης αναφερόμενος 
στην επιστολή του πρώην Υπουργού προς 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην οποία έκανε 
λόγο για ενδιαφέρον από ιδιώτες επενδυτές, 
μιας και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν έτοιμη 
να μελετήσει τις προσφορές στο πλαίσιο 
μιας διαφανούς διαδικασίας διαγωνισμού.

Πυρ ομαδόν από την αντιπολίτευση
Τα πυρά σύσσωμης της αντιπολίτευσης 

συγκέντρωσε η κυβέρνηση στη συζήτηση για 
την τροπολογία που αφορούσε τη ΛΑΡΚΟ.

«Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το κύριο είναι 
να σωθεί η ΛΑΡΚΟ ολόκληρη και όχι μόνο 
τμήματά της διχοτομημένα ή τριχοτομημένα, 
αυτή την ώρα που μιλάμε η ΛΑΡΚΟ δεν 
πρέπει να ξεπουληθεί στο αδηφάγο ιδιωτικό 
μεγάλο κεφάλαιο εγχώριο ή ξένο, αυτή τη 
στιγμή οι εργάτες της ΛΑΡΚΟ είναι στο 
δρόμο στο ύψος του Μαρτίνου διεκδικώντας 
τη δουλειά και τη ζωή τους», τόνισε στην 
τοποθέτησή του ο Γ.Γ. του ΚΚΕ, Δημήτρης 
Κουτσούμπας.

Παράλληλα έκανε λόγο για ψέματα από 
πλευράς των εκάστοτε κυβερνώντων, 
ιδιοκτητών και παρατρεχάμενων της 
εξουσίας «που διορίζουν τα επιτελεία για 
να χρεοκοπήσουν την ΛΑΡΚΟ και να τη 
δώσουν ως φιλέτο σε ξένα ή εγχώρια 
funds οικονομικών άνομων συμφερόντων. 
Όλοι αυτοί οι λακέδες, γιατί δεν χωράει 
λιγότερη κουβέντα από αυτό, καθυβρίζουν 
τις οικογένειες των εκατοντάδων νεκρών 
εργατών της ΛΑΡΚΟ που έπεσαν στο βωμό 
του καπιταλιστικού κέρδους», ανέφερε ο κ. 
Κουτσούμπας.

«Πάνω από 80% των εργαζομένων 
παίρνει από 900-1200 ευρώ σε συνθήκες 
τραγικές», πρόσθεσε και κατήγγειλε την 
τροπολογία για το γεγονός ότι «υποθηκεύει 
το μέλλον των εργαζομένων αλλά και 
της ίδιας της χώρας» ως «κατάπτυστη», 
ζητώντας να αποσυρθεί.

Στο ίδιο ύφος ήταν και η παρέμβαση του 
Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του ΚΚΕ, 
Θανάση Παφίλη, ο οποίος ανέβηκε στο βήμα 
της Βουλής μετά τον Κωστή Χατζηδάκη: 
«Ήρθατε με κατηγορητήριο και αγγελτήριο 
θανάτου της ΛΑΡΚΟ. Ποιος δημιούργησε τα 
προβλήματά της; Ποιος ευθύνεται για όλα 
αυτά που αναφέρετε; Ποιος ρυπαίνει; Οι 
εργαζόμενοι; Ποιον κατηγορείτε; Εσείς δεν 
κυβερνούσατε με τα golden boys και λέτε ότι 
φταίνε οι εργαζόμενοι, με τόσους νεκρούς 
και ανάπηρους από τη δουλειά τους στη 
ΛΑΡΚΟ; Τα λέτε αυτά χωρίς ντροπή; Μας 
λέτε τι να κάνουμε αντί να απολογηθείτε», 
αναρωτήθηκε, ενώ προχώρησε σε 
προτάσεις από μεριάς ΚΚΕ. «Η σκουριά θα 
μπορούσε να πουληθεί σε ιδιώτες, η οποία 
περιέχει σίδηρο και κοβάλτιο», είπε.

«Εάν η ΛΑΡΚΟ είναι τόσο μεγάλο 
πρόβλημα γιατί δεν το φέρατε σε νομοσχέδιο, 
να έρθουν και φορείς να το συζητήσουμε», 
αναρωτήθηκε ο Κοινοβουλευτικός 
Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ και Τομεάρχης 
Οικονομικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος. «Το 
πρόβλημά μας δεν είναι αν εμπιστευόμαστε 
ή όχι την λύση, που δεν την εμπιστευόμαστε. 
Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχετε κανένα 
αναπτυξιακό πλαίσιο. Δεν έχετε κανένα 
κοινωνικό πλαίσιο για το πώς θα στηριχθεί 
η τοπική κοινωνία και οι εργαζόμενοι», 
ανέφερε.

«Έγκλημα» χαρακτήρισε αυτό που γίνεται 
με τη ΛΑΡΚΟ ο Πρόεδρος της Ελληνικής 
Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. «Κύριο 
προϊόν της ΛΑΡΚΟ είναι το σιδηρονικέλιο. 
Καλύπτει το 6% της ευρωπαϊκής ζήτησης 
και το 3% της παγκόσμιας. Κοβάλτιο. Το 
κρύβουν όλοι. Είναι η πρώτη ύλη για τις 
μπαταρίες και σε τρία χρόνια θα παράγει το 
κοβάλτιο ο ιδιώτης», τόνισε σχετικά.
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Σε μια περίοδο, που η αγορά της περιοχής 
είναι μουδιασμένη ο πρόεδρος του 
Επιμελητηρίου Φθιώτιδας, είναι 

αισιόδοξος, έχει ενθαρρυντικά μηνύματα 
και προτάσεις που δέχτηκε να τις μοιραστεί 
μαζί μας σε μια σύντομη συνέντευξη. Ο 
κος Αθανάσιος Κυρίτσης, μας μίλησε για 
τους στόχους του Επιμελητηρίου, το εν 
δυνάμει ρόλο του ΓΕΜΗ και τη συνεργασία 
με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. 
Παρακάμπτοντας τις εισαγωγικές ερωτήσεις 
γιατί οι συστάσεις είναι περιττές για ένα 
φορέα που μετράει πάνω από 70  χρόνια 
λειτουργίας, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου 
Φθιώτιδας, κος Αθανάσιος Κυρίτσης, είπε τη 
λέξη κλειδί «επιταχυντές»..
ΑΚ: ‘’Το στοίχημα της επόμενης μέρας πρέπει 
να κερδηθεί για όλους, βιοτέχνες- εμπόρους- 
επαγγελματίες- αυτοαπασχολούμενους 
διότι η αγορά δεν μπορεί να επωμιστεί 
επιπλέον βάρη. Ειδικά οι επιχειρήσεις 
μέχρι σήμερα έχουν «πληρώσει ακριβά το 
μάρμαρο» με λουκέτα και απώλεια θέσεων 
εργασίας. Η οικονομική ανακούφιση για 
το επιχειρείν και την κοινωνία πρέπει να 

Αθανάσιος Κυρίτσης: Πρόεδρος ΕΒΕ Φθιώτιδας
«Η Λαμία … πρέπει να ανακτήσει τη θέση που της αξίζει και να 
αποτελέσει ουσιαστικό πνεύμονα ανάπτυξης της Στερεάς» 

Συνέντευξη στην Ελισάβετ Πολύζου

αποτελεί προτεραιότητα, προκειμένου 
να επιστρέψουμε στην κανονικότητα 
ως κοινωνία και οικονομία. Ο λιγότερος 
κομματισμός στο δημόσιο θα οδηγήσει σε 
ταχύτερους ρυθμούς λειτουργίας τη Δημόσια 
Διοίκηση βοηθώντας έτσι την επίτευξη του 
στόχου για υψηλότερη ανάπτυξη στη χώρα 
μας. Τα Επιμελητήρια μπορούν να είναι 
οι «επιταχυντές» των υπηρεσιών μεταξύ 
επιχειρήσεων και κράτους’’.
ΣΝ: Αυτή τη στιγμή «τρέχουν» σχέδια 
νομοθεσίας για ασφαλιστικό, φορολογικό 
κ.α. Τι θέση λαμβάνει το Επιμελητήριό σας;
ΑΚ: Η σταθεροποίηση και η βελτίωση του 
οικονομικού κλίματος αρχικά, πρέπει να 
βασιστεί στην αύξηση της παραγωγικότητας, 
την μείωση των δημοσίων δαπανών και την 
περαιτέρω αποκλιμάκωση των φορολογικών 
συντελεστών. Το νέο ασφαλιστικό 
νομοσχέδιο περιλαμβάνει αρκετά θετικά 
βήματα. Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων 
& όλα τα Επιμελητήρια, έχουμε αναδείξει εδώ 
και καιρό την ανάγκη ριζικής μεταρρύθμισης 
του ασφαλιστικού συστήματος της χώρας, 
μίας μεταρρύθμισης που θα μπορέσει 

να το καταστήσει βιώσιμο, λειτουργικό, 
περισσότερο δίκαιο και ταυτόχρονα φιλικό 
προς την ανάπτυξη και την απασχόληση. 
Όσον αφορά το φορολογικό και τον ΦΠΑ, 
τα ελληνικά νοικοκυριά είναι από τα πιο 
επιβαρυμένα στην Ευρώπη. Η Ελλάδα 
παραμένει μία από τις Ευρωπαϊκές χώρες 
με υψηλό ΦΠΑ. Θα μπορούσε να ειπωθεί 
ότι το κίνητρο για την αποφυγή ΦΠΑ στην 
Ελλάδα είναι αρκετά υψηλό. Η αύξηση των 
συντελεστών του ΦΠΑ τα προηγούμενα 
χρόνια βάθυνε την τρύπα των εισπράξεων. 
Αυτό που εμείς λέμε είναι ότι, με λιγότερη 
φορολογία και αυξημένη ανταγωνιστικότητα 
ο καταναλωτής θα ενισχυθεί και μαζί του θα 
ενισχυθούν και οι επιχειρήσεις μας για να 
προσφέρουν υπηρεσίες και προϊόντα ικανά 
για να καλύψουν κάθε καταναλωτική ανάγκη. 
ΣΝ: Υπάρχουν αλλαγές στις προτεραιότητες 
των επιχειρήσεων ως προς στην ανάπτυξη, 
την πελατοκεντρικότητα και την καινοτομία;
ΑΚ: Όλα τα προηγούμενα χρόνια η τάση 
που είχε διαμορφωθεί ως προς την 
επιχειρηματική δραστηριοποίηση έδειχνε 
ότι τα σκήπτρα κρατούσαν επιχειρήσεις του 

κλάδου μαζικής εστίασης και διασκέδασης 
(εστιατόρια, καφέ, μπαρ). Τέτοιου είδους 
δραστηριότητες θεωρούνται μη παραγωγικές, 
χωρίς εξωστρέφεια και με χαμηλή χρήση 
εργαλείων τεχνολογίας. Τούτο συνέβαινε 
διότι πολλοί άνθρωποι υπό την απειλή 
της ανεργίας αναγκάστηκαν για λόγους 
βιοπορισμού και επιβίωσης να ανοίξουν 
μαγαζιά στους παραπάνω τομείς και όχι 
γιατί διέβλεπαν μια επιχειρηματική ευκαιρία 
την οποία μπορούσαν να εκμεταλλευτούν. 
Με τον τρόπο αυτό αναπαραγόταν το 
παραδοσιακό μοντέλο επιχειρηματικότητας 
που κυριαρχεί από παλιά στη χώρα μας και 
δεν δημιουργούνταν οι συνθήκες μετάβασης 
στη νέα εποχή που έχει διαμορφωθεί. Το 
τελευταίο διάστημα αυτή η τάση δείχνει να 
αλλάζει. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 
ετήσιας έκθεσης επιχειρηματικότητας για το 
2019 που παρουσίασε πρόσφατα το ΙΟΒΕ, 
γίνεται αναφορά τόσο στην ενίσχυση της νέας 
επιχειρηματικότητας, καταγράφοντας μια 
από τις υψηλότερες διαχρονικά επιδόσεις, 
όσο και στη βελτίωση των προσδοκιών 
για την οικονομία και το επιχειρείν.  Από 
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το σύνολο των ευρημάτων της έρευνας, 
διαφαίνεται πως η άμβλυνση των 
αβεβαιοτήτων, η αναπτυξιακή δυναμική της 
περυσινής χρονιάς, καθώς και η εμφάνιση 
κάποιων νέων χρηματοδοτικών εργαλείων, 
ενίσχυσαν τη νέα επιχειρηματικότητα και 
την έναρξη της αυτοαπασχόλησης, παρά 
τη δυσμενή φορολογική μεταχείρισή της.  Σε 
αυτό το πλαίσιο, καταγράφεται μεν βελτίωση 
της εικόνας, ωστόσο τα αποτελέσματα 
δεν είναι ακόμα ικανοποιητικά: αν και 
ενισχύεται η επιχειρηματικότητα ευκαιρίας 
κατά 49% περίπου και περιορίζεται η 
επιχειρηματικότητα ανάγκης κατά 21%, 
τα περισσότερα ποιοτικά χαρακτηριστικά 
παραμένουν «κοινά»: χαμηλή καινοτομία, 
χρήση παρωχημένων τεχνολογιών και η 
διείσδυση σε αγορές με ισχυρό ανταγωνισμό. 
Πυλώνας στρατηγικής των πρωτοπόρων 
επιχειρήσεων που επιδιώκουν την ανάπτυξη 
και την περαιτέρω μεγιστοποίηση της αξίας 
τους, αποτελεί η υιοθέτηση καινοτόμων 
διαδικασιών. Η ελληνική πραγματικότητα και 
ο τρόπος όμως με τον οποίο είναι δομημένες 
ως επί το πλείστον οι ελληνικές επιχειρήσεις 
(μικρού μεγέθους και οικογενειακού 
χαρακτήρα) δυσχεραίνει την ενσωμάτωση 
της καινοτομίας στην κουλτούρα τους. Η 
ενημέρωση και η εκπαίδευση από φορείς, 
είναι εργαλεία που μπορούν να βοηθήσουν 
προς αυτή την κατεύθυνση. Στόχος λοιπόν 
όλων μας, θα πρέπει να είναι η δημιουργία 
ενός κέντρου όπου θα συναντώνται η 
έρευνα, η καινοτομία, η επιχειρηματικότητα 
και η δια βίου εκπαίδευση εδώ στον τόπο 
μας, στη Φθιώτιδα, στη Λαμία.
ΣΝ: Με ποιο τρόπο το Επιμελητήριο 
Φθιώτιδας υποστηρίζει την προσπάθεια 
εξωστρέφειας των μελών του; Είστε υπέρ 
της επιθετικής πολιτικής προσέλκυσης 
ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων; Και αν 
ναι, με ποιο τρόπο;
ΑΚ: Καθοριστικό ρόλο στη βελτίωση των 
δεικτών του Α.Ε.Π. διαδραματίζει η πορεία 
των εξαγωγών, που ακόμη και μέσα στην 
κρίση διατηρούσε μια εξαιρετική δυναμική. 
Ωστόσο, για την επίτευξη των στόχων 
εξωστρέφειας της χώρας, ο δρόμος είναι 
ακόμη μακρύς.  Για να μπορέσουμε να 
προχωρήσουμε, χρειάζεται να παράγουμε 
ανταγωνιστικότερα προϊόντα & υπηρεσίες, 
υψηλότερης προστιθέμενης αξίας. 
Χρειαζόμαστε περισσότερα ιδιωτικά κεφάλαια 
και σοβαρές επενδύσεις. Επενδύσεις 
σε φυσικό και ανθρώπινο κεφάλαιο.  
Χρειαζόμαστε περισσότερες εξωστρεφείς 
και ανταγωνιστικές επιχειρήσεις. Μέλημά 
μας είναι, να καταβάλουμε προσπάθεια 
μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας 
και να έχει επίκεντρο την Περιφέρεια και τις 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε 
αυτή. Είναι ανάγκη να σχεδιαστούν πολιτικές 
για την υποστήριξη της επιχειρηματικής 
ανάπτυξης και την προσέλκυση επενδύσεων 
σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. 
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και 
Επιμελητήρια προχωράμε μαζί στο 
σχεδιασμό για την υποστήριξη της 
διεθνοποίησης των επιχειρήσεών μας. Ως 
Επιμελητήριο Φθιώτιδας υποστηρίζουμε τις 
επιχειρήσεις μας ως προς τον εξαγωγικό 
τους προσανατολισμό καθώς συνεχίζουμε 
να συμμετέχουμε σε εκθέσεις τόσο του 
εσωτερικού όσο και του εξωτερικού. 
Επενδύουμε στις εξαγωγές και στην 
προβολή των τοπικών προϊόντων, μέσα 
από την εκθεσιακή μας πολιτική για το 
2020 με το ποσό των 130.000 €. Ήδη σε 
συνεργασία με την Περιφέρεια έχουμε 
προγραμματίσει τη συμμετοχή μας στην 
7η Διεθνή Έκθεση Τροφίμων & Ποτών 
FOOD EXPO με ενιαίο περίπτερο 18 τ.μ., 
η οποία θα πραγματοποιηθεί από 7 έως 
και 9 Μαρτίου 2020, στο Εκθεσιακό Κέντρο 
Metropolitan Expo, στα Σπάτα. Παράλληλα, 
δίνουμε ιδιαίτερο βάρος στην εξειδίκευση 
των μελών μας καταρτίζοντας στοχευμένα 

προγράμματα εκπαίδευσης τόσο για 
τις εξαγωγικές διαδικασίες, όσο και για 
ζητήματα οικονομικού & επιχειρηματικού 
ενδιαφέροντος. Επίσης, συμμετέχουμε 
ενεργά στην Αγροδιατροφική Σύμπραξη 
Στερεάς Ελλάδας με κύριο στόχο την 
ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, την 
ανάδειξη της ταυτότητας των περιοχών, την 
προβολή στο ευρύτερο καταναλωτικό κοινό 
& τη δημιουργία συνεργασιών και τόπων 
τουριστικού προορισμού. 
ΣΝ: Από τη δική σας εμπειρία, ποια 
συγκριτικά πλεονεκτήματα της Φθιώτιδας 
θα αναδείξουν άμεσα επενδυτικές ευκαιρίες;
ΑΚ: Η Λαμία ως διοικητικό κέντρο της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας πρέπει να 
ανακτήσει τη θέση που της αξίζει και να 
αποτελέσει ουσιαστικό πνεύμονα ανάπτυξης 
της Στερεάς. Επιτακτική κρίνεται η ανάγκη 
αναβάθμισης των οδικών αξόνων Φθιώτιδας 
- Ευρυτανίας και Φθιώτιδας – Φωκίδας 
με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των 
ενδο-περιφερειακών ροών. Η καλύτερη 
σύνδεση των γειτονικών αστικών κέντρων 
θα οδηγήσει στην τόνωση του παραγωγικού 
ενδιαφέροντος. Εμείς ως Επιμελητήριο 
Φθιώτιδας είμαστε πρόθυμοι να συμβάλουμε 
με προτάσεις και πρωτοβουλίες για τη 
βελτίωση της τοπικής μας οικονομίας. Με 
ουσιαστικές και ρεαλιστικές συνέργειες 
με όλους τους φορείς του τόπου μας. 
Συνεχίζουμε να προσπαθούμε συστηματικά 

για την ενδυνάμωση του οικονομικού ρόλου 
της περιοχής μας, «καταπιανόμαστε» με τα 
τοπικά προβλήματα του νομού προωθώντας 
και μεταφέροντας τις αγωνίες, τις ανησυχίες 
και τους προβληματισμούς όλων στην 
Κεντρική Διοίκηση. Ένα σημαντικό ζήτημα 
άμεσης προτεραιότητας, που απαιτεί τη 
συνεργασία και τη συνεννόηση όλων, είναι 
και αυτό της εξυγίανσης και επαναλειτουργίας 
της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας. Βούληση 
όλων είναι η επαναλειτουργία της ΠΕΛ με 
νέο πρόσωπο με την αρωγή Περιφέρειας - 
Δήμου - Επιμελητηρίου και την τεχνογνωσία 
της HELEXPO.  Όλοι γνωρίζουμε πόσο 
σημαντικό είναι για την ευρύτερη περιοχή, 
η δημιουργία ενός σύγχρονου και ζωντανού 
οργανισμού, που θα προσδώσει ιδιαίτερη 
δυναμική στον τόπο. Άλλο ένα μεγάλο 
και χιλιοειπωμένο ζήτημα είναι και αυτό 
των Ιαματικών μας πηγών που εδώ και 
δεκαετίες αποτελεί μέγιστη προτεραιότητα 
και επιθυμία όλων μας η αξιοποίηση τους, 
αλλά δυστυχώς ακόμα μένουμε στα λόγια…
Το Ελληνικό Δημόσιο οφείλει να υποβοηθήσει 
τις διαδικασίες ώστε το ΤΑΙΠΕΔ να 
προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες 
παραχώρησης σε ιδιώτες – επενδυτές. 
Επίσης, η ανάπτυξη δραστηριότητας για 
την εκμετάλλευση των Πηγών Ενέργειας και 
ειδικότερα της γεωθερμίας σε συνδυαστικές 
εφαρμογές, αποτελεί σημαντικό εργαλείο 
«γέννησης» επιχειρηματικών ευκαιριών για 

την περιοχή.  
Με βάση τα παραπάνω, έχουμε εδώ και 
καιρό τονίσει την ανάγκη κατάρτισης του 
επενδυτικού μας προφίλ, ως Φθιώτιδα. 
Το σχέδιο ολοκληρωμένης μορφής που 
επεξεργαζόμαστε θα επικεντρώνεται  
στα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα, 
αναδεικνύοντας τις επενδυτικές ευκαιρίες 
που μπορεί να αναπτυχθεί επιχειρηματικό 
ενδιαφέρον ώστε να προσελκύσουμε 
αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, από τον 
ιδιωτικό τομέα της οικονομίας, δηλ. έναν 
«οδικό» χάρτη επενδύσεων του Νομού μας.
ΣΝ: Ο ρόλος των Επιμελητηρίων είναι 
ουσιαστικός στην διαμόρφωση της 
οικονομίας, ή θα πρέπει να επανεξετασθεί 
αυτό;
ΑΚ: Κύρια πεποίθησή μας, όπως 
προανέφερα, είναι ότι χρειάζεται να 
σχεδιαστούν πολιτικές για την υποστήριξη 
της επιχειρηματικής ανάπτυξης και την 
προσέλκυση επενδύσεων σε περιφερειακό 
και τοπικό επίπεδο. Ο ρόλος των 
Επιμελητηρίων στην προσπάθεια αυτή είναι 
καίριος και ουσιαστικός. Τα Επιμελητήρια 
έχουν κληθεί να διαδραματίσουν ένα 
σημαντικό ρόλο για την ενίσχυση της 
επιχειρηματικότητας εκσυγχρονίζοντας, 
εμπλουτίζοντας και αναβαθμίζοντας ποιοτικά 
τις υπηρεσίες τους. Με ουσιαστικές και 
ρεαλιστικές συνέργειες με όλους τους φορείς 
του τόπου μας. Είναι υποχρέωσή μας, να 
μην καταστούμε αδρανείς θεσμοί όπως 
θα βόλευε ίσως πολλούς, αλλά αποτελεί 
ουσιαστική ανάγκη να αντιμετωπιζόμαστε 
ως ίσοι εταίροι και συνομιλητές στο εθνικό 
σχέδιο της παραγωγικής ανασυγκρότησης. 
Οφείλουμε ως επιμελητηριακή κοινότητα 
να υποβοηθήσουμε και να συμβάλλουμε 
στον εθνικό στόχο, ως ουσιαστικό εργαλείο 
παραγωγής προτάσεων και ιδεών ώστε να 
καταστούμε συμμέτοχοι επί «ίσοις όροις» 
στη διαμόρφωση πολιτικής. Η Κεντρική 
Ένωση και όλα τα Επιμελητήρια έχουμε στα 
χέρια μας, ένα δυναμικό εργαλείο, το ΓΕΜΗ. 
Το Γενικό Εμπορικό Μητρώο που λειτουργεί 
σήμερα στα κατά τόπους Επιμελητήρια, 
αν δεν διασυνδεθεί με την εφορία, δεν θα 
μπορεί να εξάγει χρήσιμα και ουσιαστικά 
συμπεράσματα. Το συγκεκριμένο εργαλείο με 
τις κατάλληλες τροποποιήσεις, θα μπορεί να 
καταστεί παρατηρητήριο της επιχειρηματικής 
δραστηριοποίησης κάθε περιοχής, όπου θα 
μπορούμε να εξάγουμε σημαντικά στοιχεία 
για την απασχόληση, την ανεργία, τις τάσεις 
κάθε Νομού με συγκεκριμένα οικονομικά, 
ουσιαστικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά. 
Μόνο έτσι θα μπορούμε να διαγνώσουμε 
τις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας, 
να αξιοποιήσουμε πλήρως τις πληροφορίες 
και να υποστηρίξουμε τον ιδιωτικό τομέα 
όσον αφορά τις επενδυτικές αποφάσεις. 
Η κυβέρνηση πρέπει να αντιληφθεί ότι 
με ισχυρά επιμελητήρια δυναμώνουμε τη 
φωνή του μικρού και μεσαίου επιχειρηματία, 
αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες, τα 
προβλήματα και τις ιδιαιτερότητες των 
τοπικών κοινωνιών και αποτελούμε 
βασικό μηχανισμό στήριξης των τοπικών 
οικονομιών. 
ΣΝ: Τέλος θα θέλαμε μια ευχή για το νέο έτος 
προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα 
μέλη του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας
ΑΚ: Ολοκληρώνοντας τη συζήτησή μας 
επιθυμώ να επισημάνω ότι οι δύσκολοι 
καιροί που περνάμε, μας υποχρεώνουν 
να ενώσουμε όλοι τις δυνάμεις μας για ένα 
σκοπό: την ανάκαμψη της οικονομίας και 
τη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος 
στον τόπο μας, στον τόπο που γεννηθήκαμε 
και αγαπάμε, στη Φθιώτιδα.   Εύχομαι 
ολόψυχα, χρόνια πολλά και ευλογημένα 
σε όλο τον κόσμο, καλή και παραγωγική 
χρονιά και ας είναι το 2020 μια χρονιά, με 
καλύτερες προοπτικές για την κοινωνία, την 
επιχειρηματικότητα και την απασχόληση σε 
σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.
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Λαμπρόπουλος Υφασμ. – ψιλικά – υαλικά  

Ο Εμπορικός Σύλλογος Θηβών φέτος  γιορτάζει  
επίσημα τα εκατό χρόνια λειτουργίας ίσως  είναι 
και από τους παλαιότερους συλλόγους  που έχουν 

συνεχή παρουσία μέσα από το πέρασμα  των χρόνων 
και η ιστορία του είναι αλληλένδετη με την ιστορία και την 
ανάπτυξη της πόλης.

Η αίσθηση  της διαχρονικότητας  του Συλλόγου  είναι 
εντυπωσιακή  ακόμη και σήμερα. Όπως αναφέρθηκε 
από τον Σύλλογο, «σκοπός μας είναι να  ξεφύγουμε  
από την παράθεση  των ιστορικών γεγονότων και να 
παρουσιάσουμε τη ζωντανή  πραγματικότητα  όπως αυτή  
εξελίχθηκε  στο χρόνο. Ευχόμαστε και ευελπιστούμε ότι 
πρώτη φορά  να  εκδοθεί  ένα απόλυτο  εξειδικευμένο 
λεύκωμα που θα παρουσιάζει την ιστορική διαδρομή του 
εμπορίου «οργανωμένου - στεγασμένου» στην πόλη μας, 
αλλά  και γιατί  η προσέγγιση  του θέματος, γίνεται μέσα από 
διαπεραστική και καθάρια ματιά ενός ταυτόχρονα απλού 
καθημερινού  ταξιδιώτη  -  εμπόρου  και συνάμα  ενός  
καλλιτέχνη φωτογράφου.   

Οι  εικόνες και τα μηνύματα που θα ακολουθήσουν μέσα 
από το εκδοθέν πόνημα είναι εικόνες καθαρές, γεμάτες 
νόημα .Αυτό είναι και το μήνυμα  που θέλει να περάσει 
ο Σύλλογος μας και μαζί του  κάθε μέλος της  μεγάλης 
εμπορικής οικογένειας.  

Ο Εμπορικός Σύλλογος Θηβών ιδρύθηκε την 3ην 
Μαΐου 1920. Προ της ίδρυσης του Εμπορικού Συλλόγου 
Θηβών λειτούργησε στη Θήβα ο Παντεχνικός Σύνδεσμος 
«ΚΑΔΜΟΣ» (20 Ιουλίου 1898!!!), μέλη του οποίου εκτός 
εμπόρων, επαγγελματιών και βιοτεχνών ήταν και άτομα της 
Θηβαϊκής κοινωνίας. Απαραίτητη προϋπόθεση για αυτά η 
συμπλήρωση του 18ου έτους και χωρίς το δικαίωμα του 
«εκλέγειν».

(Έτσι αναφέρεται στην εφημερίδα ΚΑΔΜΟΣ την 25ην 
Ιανουαρίου 1925,  αρ. φύλλου 2)

Ετσι ο Ε.Σ.Θ., με τον εορτασμό των 100 χρόνων 
απευθύνεται σε όλους, μεγάλους και μικρούς επαγγελματίες 
και καταναλωτές, να συναντήσουν εκ νέου, να θυμηθούν ή 
να γνωρίσουν  για πρώτη φορά την πορεία του εμπορίου 
μέσα από τον χρόνο αλλά και την εξέλιξη του..   

Η θρησκευτική γιορτή του Συλλόγου είναι της Αναλήψεως 
και εορτάζεται την επομένη Κυριακή των Αγίων Πατέρων. Ο 
Εμπορικός Σύλλογος Θηβών σήμερα έχει: 300 Μέλη, 6 
Αντιπροσώπους στην Ομοσπονδία, 1 Αντιπρόσωπο στην 
Συνομοσπονδία.

Ανήκει στην Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Ομόρων 
Νομών & Νήσων Αιγαίου και στην Εθνική Συνομοσπονδία 
Ελληνικού Εμπορίου.

Το πρώτο γνωστό Διοικητικό Συμβούλιο από πρόσφατη 
έρευνα έχει ως εξής: ΡούλιαςΔημ., Στάϊκος Αλ., Νάκος 
(Μανίσαλης) Δημ., Τζώρτζης Χρ., Παπαθεοδώρου Δ., 
Φαρμακάς Αρ., Βασιλείου Αθ.

Με τις συνδρομές των μελών του παρείχε 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στα μέλη του και 
στις οικογένειές τους, αφού είχε δικό του γιατρό και 
φαρμακοποιό. Επίσης παρείχε και οικονομική βοήθεια 
στους στρατευμένους.

Στη συνέχεια μετατράπηκε και σε είδος πιστωτικού 
συνεταιρισμού και τα μέλη του ελάμβαναν τόκο από τις 
συνδρομές και τις μετοχές τους. Οι δανειζόμενοι πλήρωναν 
τόκο πολύ μικρότερο, δίνοντας έτσι τη χαριστική βολή στην 
εμφανιζόμενη και τότε τοκογλυφία.

Από της ιδρύσεως του Εμπορικού Συλλόγου, Πρόεδροι, 
Μέλη Διοικητικοί Συμβουλίου και μέλη του διετέλεσαν:

Ð Δήμαρχοι – Μέλη Δημοτικών & Νομαρχιακών 
Συμβουλίων.

Ð Πρόεδροι και Μέλη Διοικητικών Συμβουλίων 
Οργανισμών – Ιδρυμάτων –     Συλλόγων – Σωματείων – 
Νοσοκομείου κ.ά.

Πρώτη Συνδικαλιστική παρουσία και εκπροσώπηση 
του Εμπορικού Συλλόγου ήταν στο Α΄ ΠΑΝΕΜΠΟΡΙΚΟ 
ΣΥΝΕΔΡΙΟ (15-18 Μαρτίου 1924), που οργάνωσε 

το Εμπορικό – Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά. 
Εκπρόσωπος του Συλλόγου ήταν ο αείμνηστος Παναγιώτης 
Γαλάβαρης εκ Σύρου, ο οποίος είχε εγκατασταθεί στη Θήβα. 
Συμμετείχε στην επιχείρηση «Ζιώμας – Γαλάβαρης» με 
αντικείμενο την εμπορία ειδών προικός, υφασμάτων και 
νημάτων.

Την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 1930 ο Σύλλογος τέλεσε: 
«ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΩΝ ΙΔΡΥΤΩΝ ΤΗΣ ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ».

«Σήμερον Κυριακήν και περί ώραν 3 ½ μ.μ. τη 
πρωτοβουλία του Εμπορικού Συλλόγου Θηβών και εις 
τας αίθουσας αυτού, θέλει τελεσθήμνημόσυνον υπέρ των 
μελών της Φιλικής Εταιρείας» 

(Εφημερίδα ΚΑΔΜΟΣ 21/12/1930)
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ωρολογοποιό, Ευαγγ. Μπισμπιρούλας Σιδεράς,  Καζίκος  
υδραυλικός , Δημ. Μανίσαλης ποτοποιός – παντοπώλης, 
Νικ. Ψαριανός  τσαγκάρης ,Νικ Μέρκος ., Αυγούσος  
τσαγκαρης , Δημ. Τζουβελέκης  αυτ/στης – ανταλλάκτικά ,  
Χρη. Δελβενακιώτης  Υπαλλ. Δημοτικής Βιβλιοθηκης , Παν. 
Χατζηϊωάννου  Μαραγκός   

Καθιστοί : Αν. Μάλλιος σιδηρουργός , Γρ. Αναστασίου 
σαγματοποιός , Κων. Χατζηϊωάννου τυπογράφος 
– βιβλιοπώλης, Παναγιωτόπουλος  καφετζής , Δημ. 
Πουλίοπουλος Χρωματοπώλης – καποράφτης , Στ. Λούστας  
Χρυσοχόος – ωρολογοποιός , Γεώργ. Λαμπρόπουλος 
Υφασμ. – ψιλικά – υαλικά  

Ιστορία 100 
δημιουργικών 
χρόνων καταγράφει 
ο Εμπορικός 
Σύλλογος Θήβας
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γεγονότα

Δικαστικά θα λυθεί η διαφορά που προέκυψε στο Δήμο 
Λοκρών, ανάμεσα στην μέχρι πρότινος Διευθύντρια 
της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και 

Πολιτισμού, Άννας Παπαναγιώτου, και του Δημάρχου, Θανάση 
Ζεκεντέ. Η πλευρά της κα Παπαναγιώτου υποστηρίζει ότι 
ακυρώθηκε ο υποβιβασμός της σε προϊσταμένη Τμήματος, 
ενώ οι κρίσεις απ’ τα Υπηρεσιακά Συμβούλια είναι αυτά που 
θα καθορίσουν την οριστική έκβαση της υπόθεσης κατά τον 
κ. Ζεκεντέ.

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου που εξέδωσε ο δικηγόρος, 
Βασίλης Σωτηρόπουλος, που εκπροσώπησε την κα 
Παπαναγιώτου ως πληρεξούσιος στην Επιτροπή του 
άρθρου 152, «η υπάλληλος ήταν Διευθύντρια της Δ/νσης 
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού. Με 
απόφαση του νέου Δημάρχου Λοκρών μετακινήθηκε σε θέση 
προϊσταμένης Τμήματος, κατά παράβαση της διάταξης του 
άρθρου 72 παρ. 4 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και 
Κοινοτικών Υπαλλήλων, η οποία απαγορεύει την μετακίνηση 
προϊσταμένων σε θέσεις προϊσταμένων οργανικής μονάδας 
κατώτερου επιπέδου (από διεύθυνση σε τμήμα). 

Η υπάλληλος προσέφυγε αρχικά στον Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, 
με αίτημα να ακυρωθεί η παράνομη μετακίνησή της. Όμως, η 
προσφυγή της απορρίφθηκε από τον Συντονιστή, χωρίς να 
εφαρμοστεί η απαγόρευση του άρθρου 72 παρ. 4. Κατόπιν 
αυτής της εξέλιξης, η υπάλληλος προσέφυγε στην  Επιτροπή 
του άρθρου 152 του Ν.3453/2006, με αίτημα την ακύρωση 
της απόφασης.

Με το Πρακτικό 2/2020, η Επιτροπή έκρινε ότι η 
υπάλληλος είχε δίκαιο κι ότι δεν έπρεπε να είχε μετακινηθεί 
σε θέση προϊσταμένης τμήματος. Ειδικότερα η Επιτροπή 
έκρινε ότι “ο χαρακτηρισμός της ανωτέρω μετακινήσεως 
της προσφεύγουσας στην προσβαλλόμενη απόφαση ως 
επανατοποθέτησης, πέραν του ότι είναι ανακριβής, διότι η 
προσφεύγουσα δεν ήταν ποτέ προηγούμενα τοποθετημένη 

ως Προϊσταμένη στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και 
Πολιτικής Ισότητας των Φύλων, αλλά ήταν τοποθετημένη ως 
Προϊσταμένη στο Αυτοτελές Τμήμα, που εν συνεχεία κατέστη 
Διεύθυνση, Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού 
του Δήμου Λοκρών, επιπλέον είναι και νομικά αδιάφορος, 
διότι βέβαιον και αναντίρρητον είναι ότι η σχετική ανάθεση 
των καθηκόντων της προσφεύγουσας έγινε από το αρμόδιο 
για κάθε διορισμό και κάθε υπηρεσιακή μεταβολή όργανο, 
ήτοι τον Δήμαρχο Λοκρών και επιπλέον ότι ανεξαρτήτως του 
μόνιμου ή παροδικού χαρακτήρα της μετακίνησής της, αφού 
το άρθρο 72 παρ. 4 του Ν.3584/2007 δεν διακρίνει σχετικά, 
η μετακίνηση από τη θέση προϊσταμένου μιας οργανικής 
μονάδας είναι νόμιμη μόνον εφόσον γίνεται σε θέση 
προϊσταμένου οργανικής μονάδας αντίστοιχου επιπέδου”.  
Η Επιτροπή έκρινε ότι ο Δήμαρχος έχει μεν διακριτική 
ευχέρεια για μετακινήσεις προσωπικού, όμως δεν μπορεί 
να αντιστρατεύεται την διάταξη του άρθρου 72 παρ. 4».

Κλείνοντας ο κ. Σωτηρόπουλος τονίζει πως «είναι μία 
μέρα δικαίωσης για την κυρία Παπαναγιώτου και μια μέρα 
επιβεβαίωσης της αρχής της αξιοκρατίας. Η απόφαση 
της Επιτροπής επιβεβαιώνει την σχετική νομολογία των 
Διοικητικών Εφετείων της χώρας  που θα έπρεπε να είχαν 
λάβει υπόψη τους τόσο ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης, όσο και ο Δήμαρχος Λοκρών».

Στο πλαίσιο του ρεπορτάζ, επικοινωνήσαμε με τον 
Δήμαρχο Λοκρών, Θανάση Ζεκεντέ, ώστε να παραθέσουμε 
την άποψη και των δύο πλευρών στους αναγνώστες μας. 
Αναλυτικά τα όσα μας είπε έχουν ως εξής: «Για να έχουμε 
μια ολοκληρωμένη εκτίμηση της κατάστασης θα πρέπει να 
ξέρουμε και τα ιστορικά στοιχεία. Το 2017 υπήρξε, από τον 
τότε Δήμαρχο, μία αλλαγή του Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας του Δήμου και ένα Τμήμα, το οποίο είχε την 
επωνυμία Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και 
Πολιτισμού, μετατράπηκε σε Διεύθυνση και στελεχώθηκε 
ουσιαστικά με τρία Τμήματα. Αυτό το Τμήμα, το οποίο είχε 

Τα δικαστήρια θα λύσουν τη διαφορά 
Διευθύντριας και Δημάρχου στον Δήμο Λοκρών

Για «δικαίωση» μιλά η Διευθύντρια  
– Τι απαντά ο Δήμαρχος

ένα άτομο και στην πορεία δύο, έγινε Διεύθυνση χωρίς να 
στελεχωθούν τότε τα Τμήματα αυτά. Το άτομο, το οποίο 
κατείχε το Τμήμα και που προήχθε σε Διευθυντή με απόφαση 
Δημάρχου, ήταν η σύζυγος του τότε Δημάρχου Λοκρών. 
Το 2019 και μετά την ανάληψη των καθηκόντων μου, στο 
πλαίσιο ευρύτερης αναδιοργάνωσης που έγινε αναφορικά 
με τις θέσεις ευθύνης, επελέγη για την συγκεκριμένη θέση, 
δεδομένου ότι δεν είχε περάσει από Υπηρεσιακό Συμβούλιο, 
άλλο πρόσωπο το οποίο έχει αρκετά προσόντα και μάλιστα 
τυπικά περισσότερα.

Αυτό το οποίο έγινε μετά είναι ότι υπήρξε ένσταση 
κατά της απόφασης αυτής του Δημάρχου, κρίθηκε η 
νομιμότητα ή μη της απόφασης αυτής απ’ τον Συντονιστή 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο οποίος έκρινε νόμιμη την 
απόφαση του Δημάρχου για την αλλαγή, και στη συνέχεια 
υπήρξε μία δεύτερη προσφυγή της θιγόμενης κατά της 
απόφασης του Συντονιστή, με βάση την οποία δικαιώνονταν 
η απόφαση του Δημάρχου βάσει της οποίας ζητούσε από την 
Επιτροπή του άρθρου 152 την επανεξέταση του ζητήματος. 

Στο πλαίσιο αυτό η Επιτροπή του άρθρου 152, που 
σημειωτέον ήταν μέλος μέχρι πολύ πρόσφατα ο ίδιος ο 
πρώην Δήμαρχος και σύζυγος της κυρίας αυτής, έκρινε ότι 
υπάρχει υποβάθμιση με το σκεπτικό ότι πριν κατείχε ένα 
Τμήμα το οποίο είχε περισσότερα αντικείμενα, την κοινωνική 
Προστασία, την Παιδεία και τον Πολιτισμό, κι όταν έγινε 
Διευθύντρια συνέχισε να έχει αυτά και κατά συνέπεια η 
τοποθέτησή της στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής από τον νυν 
Δήμαρχο θεωρείται υποβάθμιση σε σχέση με το αντικείμενο 
το οποίο κατείχε.

Κατόπιν όλων αυτών, αυτό το οποίο μπορεί να γίνει αυτή 
τη στιγμή είναι η προσφυγή στα δικαστήρια προκειμένου να 
κριθεί οριστικά το ζήτημα, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό το 
οποίο θα επιλύσει όλο αυτό το ζήτημα, είναι οι κρίσεις απ’ 
τα Υπηρεσιακά Συμβούλια, καθότι δεν έχει γίνει κρίση για τη 
συγκεκριμένη θέση απ’ τα Υπηρεσιακά Συμβούλια, οπότε 
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«Η κοινωνική ανάπτυξη 
των μαθητών στο σχολικό 
περιβάλλον»

Το βιβλίο θα παρουσιαστεί σε εκδήλωση που 
συνδιοργανώνουν στη Λιβαδειά  η διεύθυνση Α/βάθμιας 
Εκπαίδευσης Βοιωτίας και ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Α/
βάθμιας Εκπαίδευσης Λιβαδειάς. 

Την Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου στην αίθουσα του 
Επιμελητηρίου Βοιωτίας στις 17:30.Το βιβλίο θα 
παρουσιάσουν η τ. Σχολική Σύμβουλος Μπασαγιάννη 
Ελευθερία και οι συγγραφείς του βιβλίου Κατσιφή-
Χαραλαμπίδου Σπυριδούλα ,Ανδικοπούλου Κάλλια,Ντιντή 
Αννα.

Την Δευτέρα ο Νίκος Βούτσης 
στο Δίστομο

Η Οργάνωση Μελών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΑΧΙΑ Διστόμου- Αράχωβας- Αντίκυρας 
διοργανώνει:Πολιτική Εκδήλωση – Συζήτηση την Δευτέρα, 
17 Φεβρουαρίου στις 6.30μμ.

στο Ενοριακό Πνευματικό Κέντρο του Διστόμου
Ομιλητές θα είναι οι:• Νίκος Βούτσης
Βουλευτής π. Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων
• Νίκος Τόσκας π. Υπουργός Προστασίας του Πολίτη
Χαιρετισμό θα απευθύνει η βουλευτής Βοιωτίας Γιώτα 

Πούλου

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΔΙΣΤΟΜΟΥ- 
ΑΡΑΧΩΒΑΣ- ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

Αιτήσεις χρήσης κοινοχρήστων 
χώρων Δήμου Λεβαδεών

Ο Δήμος Λεβαδέων ενημερώνει ότι οι ιδιοκτήτες 
επιχειρήσεων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος 
και αδειούχοι εκμετάλλευσης περιπτέρων, που δεν 
διαθέτουν άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου για το 
τρέχον έτος, οφείλουν μέχρι τη Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 
2020 να υποβάλλουν αίτηση στο Δήμο Λεβαδέων για τη 
χορήγηση άδειας κατάληψης κοινόχρηστού χώρου.

Για τη χορήγηση της άδειας απαραίτητη προϋπόθεση 
είναι να καταβληθεί το αντίστοιχο ετήσιο τέλος και η 
εξόφληση ή ο διακανονισμός τυχόν οφειλών στο Δήμο 
Λεβαδέων από παρελθόντα έτη.

Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία που 
βιώνουμε, συνεχίζουμε με δημιουργική διάθεση τη 
μακροχρόνια και επιτυχημένη πορεία του ΔΩΡΕΑΝ 
Αθλητισμού στο Δήμο μας.

Ο αθλητισμός δεν πρέπει να σημαίνει 
πρωταθλητισμός αλλά να είναι αξία για τους νέους 
και ολόκληρο το λαό, που μέσα από την άθληση θα 
έχουν οφέλη για την υγεία τους και την ολόπλευρη 
ανάπτυξη και καλλιέργεια της προσωπικότητάς τους. 
Στόχος μας είναι η βελτίωση του βιολογικού επιπέδου 
των αθλουμένων, η καλλιέργεια αθλητικού χαρακτήρα 
και αθλητικής συνείδησης, η αξιοποίηση του 
ελεύθερου χρόνου και η αναψυχή των αθλούμενων.

Πληροφορίες καθημερινά στο τηλέφωνο: 22683 – 
50.235 & 22683 – 50.211

Ξεκίνησε  την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020 το 
Πρόγραμμα Άθληση για Όλους, περιόδου 2019 – 2020 
στο Δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων

Από τα συναρμόδια υπουργεία, χορηγήθηκε ενιαία 
έγκριση εγκατάστασης διάρκειας πέντε ετών, σε 
ενιαίο γήπεδο συνολικής έκτασης 55 στρεμμάτων, 
στην εταιρεία με την επωνυμία «THE HOLY CANN 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ 
ΚΑΝΝΑΒΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Η επένδυση θα πραγματοποιηθεί στη θέση 

«ΧΑΡΑΪΝΤΙΝΗ», στη Θήβα Βοιωτίας. Η μονάδα θα 
παράγει τελικά προϊόντα φαρμακευτικής κάνναβης.

Στο πλαίσιο του υψηλού ενδιαφέροντος που υπάρχει για 
επενδύσεις στην καλλιέργεια, επεξεργασία, μεταποίηση 
και παραγωγή τελικών προϊόντων φαρμακευτικής 
κάνναβης, χορηγήθηκαν, στην εκπνοή του 2019 – την 
τελευταία μέρα, σύμφωνα με τη σχετική ανάρτηση που 
έγινε στη Διαύγεια –  εγκρίθηκαν τέσσερις νέες άδειες μια 
εξ αυτών στην Θήβα.

Εγκρίθηκε η λειτουργία μονάδας  
φαρμακευτικής κάνναβης στην Θήβα

Ο Δημοτικός Οργανισμός Θήβας σας 
ανακοινώνει ότι οι παρέες των Βλάχων το 
βράδυ της Τσικνοπέμπτης 20/2/2020 θα 
βρίσκονται στα παρακάτω κέντρα εστίασης της 
πόλης των Θηβών:

Η παρέα του καπετάνιου Νίκου Τσεσμελή 
θα βρίσκεται στον Γεωργουλά στους Αγίους 
Θεοδώρους.  Η παρέα του καπετάνιου 
Ευάγγελου Αρκούδη θα βρίσκεται στον Έλατο 
πλησίον Ι.Ν Αγίου Λουκά Θήβας .

    Η παρέα των καπεταναίων Παναγιώτη 
Σταμάτη & Γεωργίου Γαστουνιώτη θα βρίσκεται 
στο Τζάκι ( ισόγειο ) στον Σιδηροδρομικό 
Σταθμό Θήβας .

    Η παρέα του καπετάνιου Στέλιου Μπεκρή 
θα βρίσκεται στο ΤΖΑΚΙ ( α΄ όροφος ) στο 
Σιδηροδρομικό Σταθμό Θήβας .

    Η παρέα << Σπύρου Αντωνάκη >> του 
καπετάνιου Ιάκωβου Μπληζιώτη θα βρίσκεται 
στον Μπαρμπαγιάννη στο Μοσχοπόδι  .

    Η παρέα του καπετάνιου Ευάγγελου 
Διαμαντή ( παρέα Λαϊου)  θα βρίσκεται στην 
αίθουσα συνεστιάσεων  ΄΄Memories Hall ΄΄ 
Αγ. Αθανασίου  Πυρί Θηβών.  Οι παρέες 
των Βλάχων με τους Καπεταναίους τους σας 

Οι παρέες των Βλάχων στα καλύτερα τους

περιμένουν το βράδυ αυτό ξεκινώντας από την Πλατεία της 
Θήβας Τσικνίζοντας να γλεντήσετε και να χορέψετε μαζί τους με 
κρασί, νταούλια και πίπιζες μέχρι το πρωί. 

ΒΟΙΩΤΙΑ
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Η Λιβαδειά θα υποδεχθεί το Ιερό 
Λείψανο του Ιωάννη Προδρόμου

Στην εκκλησία του Αγίου Ρηγίνου της Δευτέρα 24 
Φεβρουαρίου θα υποδεχθούν μέρος Λειψάνων του 
Ενδόξου Προφήτη Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη.

Στο πλαίσιο των τριήμερων εκδηλώσεων εις τιμή και 
μνήμη του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Ρηγίνου του 
Λεβαδέυς.

Την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου στην αίθουσα 
εκδηλώσεων του Διοικητηρίου Βοιωτίας στις 19:00 θα 
πραγματοποιηθεί μουσική εκδήλωση με τα μουσικά 
σύνολα της Ακαδημίας Μουσικής και τεχνών υπό την 
Διεύθυνση του μαέστρου Νικόλαου Κοτροκόη.

Και στην Πύλη Βοιωτίας κενά 
καθηγητών

Οι μαθητές του ημερήσιου Γυμνασίου Πύλης Βοιωτίας – 
Γυμνάσιο Πύλης με Λυκειακές τάξεις  αγανακτισμένοι από 
την όλη κατάσταση απέστειλαν επιστολή στο Υπουργό 
Παιδείας

 Καλούμαστε σε λίγους μήνες να λάβουμε μέρος στις 
πανελλαδικές εξετάσεις χωρίς να έχουμε διδαχθεί το 
μάθημα… και ενημερώνουν για κινητοποιήσεις.

Μεικτός Αποκριάτικος χορός 
στο Αμπελοχώρι Θήβας

Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Αμπελοχωρίου σας 
προσκαλεί στο μεικτό αποκριάτικο χορό που θα 
πραγματοποιηθεί το Σάββατο 15 Φεβρουαρίου στο 
κατάστημα του Γιάννη Βασιλείου «Ο Κουκλάκης» ώρα 
προσέλευσης 20:00

Εξόρμηση στον Υμηττό
Την Κυριακή 16 Φεβρουαρίου ο Α.Χ.Ο.Λ Βοιωτίας 

διοργανώνει εξόρμηση στον Υμηττό. Θα ξεκινήσουμε 
από το ιστορικό μοναστήρι της Καισαριανής το οποίο 
σήμερα λειτουργεί σαν μουσείο και μπορούμε να το 
επισκεφτούμε για λίγη ώρα ( με εισιτήριο 1 ευρώ). Μετά 
θα ανηφορίσουμε προς τον λόφο των Ταξιαρχών στα 
300μ περίπου όπου και θα συναντήσουμε μία από 
τις παλαιότερες παλαιοχριστιανικές εκκλησίες του Αγ. 
Μάρκου που πρόσφατα έγιναν έργα αναστήλωσης. Θα 
συνεχίσουμε την ανάβαση στην κορυφή του

λόφου Καλόγερου. απ’ όπου η θέα είναι εξαιρετική . Εάν 
η ορατότητα είναι καλή θα μπορέσουμε να δούμε ακόμη 
και τον Πόρο.

Η εξόρμηση απευθύνεται σε μέλη του Συλλόγου. Ο 
καθένας συμμετέχει με δική του ευθύνη. Πληροφορίες 
:6972330320, 6973493515

«Αν δεν τολμήσεις ψευτοζείς»
 

Ήρθε και η σειρά της Λιβαδειάς για την παρουσία 
του βιβλίου του σπουδαίου συντοπίτη μας που 
κατοικεί στην Αντίκυρα και μας έχει χαρίσει απλόχερα 
την δράση του και μας εκμυστηρευτεί τις σκέψεις του, 
όλα αυτά τα χρόνια ,μέσα από θεατρικά του έργα και 
βιβλία του καθώς και την ενεργή του συμμετοχή σε 
θεατρικές παραστάσεις. Ο λόγος για τον Δημήτρη 
Τζουβάλη. Την Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου στις 19:00 
στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Βοιωτίας θα έχουμε 
την χαρά να μοιραστούμε για άλλη μια φορά τις 
σκέψεις του .Το βιβλίο θα προλογίσει ο Χρήστος 
Δημητρίου, πρώην εκπαιδευτικός. Το βιβλιοπωλείο 
Σοφιανό ,το μουσείο Αλλοτροπία και οι εκδόσεις 
Αρμός σας προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου 
βιβλίου του Δημήτρη Τζουβάλη .

 Έχουν την τιμή να συμμετέχουν  στο Διεθνές Φεστιβάλ 
Χορωδιών ως μοναδική συμμετοχή από τη Βοιωτία το 
Σαββατο 15 Φεβρουαρίου.

 Η συμμετοχή τους σε αυτή τη μεγάλη γιορτή μουσικής 
που διοργανώνεται για φιλανθρωπικό χαρακτήρα 
απαρτίζεται από 60 χορωδούς και την ορχήστρα μας η 
οποία αποτελείται από τους:

Μαέστρος : Iωάννα Παναγωτίδη - Βαγγέλης Βαλαχας  
μπουζούκι - Γ ιώργος Πούλος  λαούτο και Φριξος 
Καλουδης  κιθάρα.

Η χορωδία θα ερμηνεύσει  τραγούδια του μεγάλου 
μουσικοσυνθέτη Μάνου Χατζιδάκη.

Στην απαγγελία κειμένων η Λένα Πολατσίδη. Στο 
χορευτικό μέρος ο Δημητρης Γιαννακοπουλος

  Το 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής αποτελεί 
για την Θεσσαλονίκη και ολόκληρη την Ελλάδα ένα 
μοναδικό στο είδος του πολιτιστικό γεγονός αφού 
γίνεται αφορμή να συναντηθούν καλλιτέχνες και 
πολιτισμοί από όλο τον κόσμο

Οι "Πλειάδες" θα εμφανιστούν το Σάββατο  
στο 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής 
 
Μια ακόμη μοναδική συμμετοχή, τιμή για τη Βοιωτία!

Την Κυριακή 16 Φεβρουαρίου 
μασκαρευτείτε κι ελάτε να γιορτάσουμε 
μαζί το παραδοσιακό αποκριάτικο ψήσιμο 
«Κοντοσούβλι Γίγας» στη Φτερόλακα.

Είναι παράδοση πολλών ετών στην 
Αμφίκλεια, τις Απόκριες, να ψήνουν 
εκατοντάδες μέτρα κοντοσούβλι στο 
κέντρο του χωριού. Φέτος και για πρώτη 
φορά, ανάλογη γιορτή θα γίνει και στο 
ΧΚΠ και συγκεκριμένα στη Φτερόλακα με 
συνδιοργανωτές το Δήμο Αμφίκλειας – 
Ελάτειας, την Κοινότητα Αμφίκλειας και την 
ΕΤΑΔ Α.Ε.

Από το πρωί, με το άνοιγμα της 
Φτερόλακας, θα γίνουν οι προετοιμασίες για το 
ψήσιμο. Όση ώρα θα ψήνεται το κοντοσούβλι, 
μασκαρεμένοι σκιέρ του ΕΧΟΣ Αμφίκλειας θα 
κάνουν σκι, ενώ θα υπάρχει μουσική από dj 
με αποκριάτικα τραγούδια και παραδοσιακά 
τραγούδια της Ρούμελης.

Η γιορτή θα κορυφωθεί γύρω στις 14:00, 
όπου θα βγει το κοντοσούβλι και θα μοιραστεί 
στον κόσμο. Σας περιμένουμε όλους!

Σκι και κοντοσούβλι στην Φτερόλακα Παρνασσού

ΒΟΙΩΤΙΑ
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Σύλληψη για καταδικαστική 
απόφαση

Την Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2020, το πρωί, 
συνελήφθη στη Χαλκίδα από αστυνομικούς του Τμήματος 
Τροχαίας, ένας 39χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου 
εκκρεμούσε η από 26-09-2011 Απόφαση του Τριμελούς 
Εφετείου Πειραιώς, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή 
φυλάκισης 6 μηνών και χρηματική ποινή 2.000 ευρώ, για 
παράνομη είσοδο στη χώρα. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί 
στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκίδας.

Σύλληψη για ναρκωτικά στη Νέα 
Αρτάκη

Την Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου 2020, μετά τα μεσάνυχτα, 
συνελήφθη από αστυνομικούς της Β’ Ο.Π.Κ.Ε. του 
Τμήματος Ασφαλείας Χαλκίδας, ένας 27χρονος αλλοδαπός, 
κατηγορούμενος για κατοχή ναρκωτικών στην περιοχή 
της Νέας Αρτάκης Ευβοίας. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι 
στερούταν νομιμοποιητικών εγγράφων παραμονής του στη 
χώρα μας. Ειδικότερα, μετά από έλεγχο που διενεργήθηκε, 
βρέθηκε στη κατοχή του και κατασχέθηκε μία αυτοσχέδια 
νάιλον συσκευασία, που περιείχε μικροποσότητα 
ακατέργαστης κάνναβης. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον 

“O έρως στα τραγούδια μας”

Το Εργαστήρι Καλλιτεχνικής Παιδείας κάνει ανοιχτή 
πρόσκληση  στην μουσική παράσταση ο Έρως στα 
τραγούδια μας (ρεμπέτικα, λαϊκά και έντεχνα) με την 
συνεργασία της ορχήστρας «Αθηνά» που θα λάβει χώρα 
την Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2020, στις 21:00 στον 
χώρο πολιτισμού «Αθηνά» Σιώκου 5, δίπλα στο θέατρο 
Παπαδημητρίου. Συμμετέχουν οι: Χρήστος Γαλιτόπουλος 
(κιθάρα, τραγούδι), Νατάσα Γεραμάνη (τραγούδι), Νατάσα 
Ιωαννίδου (τραγούδι), Δημήτρης Λιάσκος (πνευστά), 
Κώστας Μπαρτζώκας (ακκορντεόν, πιάνο, τραγούδι), 
Γιώργος Σαμαρτζής (κιθάρα, τραγούδι), Γιώργος Τσόγκας 
(βιολί), Θωμάς Παναγόπουλος (μπουζούκι, καλλιτεχνική 
επιμέλεια). Η είσοδος είναι ελεύθερη με εκούσια οικονομική 
ενίσχυση.

Η νευρική ανορεξία νίκησε πάλι
Το χωριό Δύστος του Δήμου Κύμης - Αλιβερίου έχει 

βυθιστεί στο πένθος από τον θάνατο της Γιολάντας Τσώνη 
που έπασχε από νευρική ανορεξία. Η 24χρονη κοπέλα είχε 
μεταφερθεί σε νοσοκομείο της Αθήνας, αλλά δυστυχώς δεν 
τα καταφερε. Η κηδεία έγινε στις 13 Φεβρουαρίου 2020, 
στο χωριό της άτυχης κοπέλας.

Την Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2020, το 
μεσημέρι, συνελήφθησαν στη Δροσιά Ευβοίας, 
από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης 
Χαλκίδας, δύο άτομα ελληνικής καταγωγής και 
συγκεκριμένα μία 67χρονη και ένας 32χρονος, 
κατηγορούμενοι για παράβαση νομοθεσίας περί 
όπλων (κατοχή). Ειδικότερα, σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, 
ιδιοκτησίας της 67χρονης, βρέθηκαν και 

2 συλλήψεις για οπλοκατοχή  
στη Δροσιά Ευβοίας

κατασχέθηκαν δύο κυνηγετικά όπλα (καραμπίνες), 
που έφεραν 11 φυσίγγια και μία φυσιγγιοθήκη, που 
έφερε 60 φυσίγγια. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι 
ο 32χρονος δεν είχε προβεί στην έκδοση Δελτίου 
Αστυνομικής Ταυτότητας. Την προανάκριση 
διενήργησε το Τμήμα Ασφαλείας Χαλκίδας, ενώ οι 
συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα 
Πρωτοδικών Χαλκίδας.

Την Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου 2020 μια γυναίκα ηλικίας 
43 ετών άφησε την τελευταία της πνοή στην άσφαλτο, 
στο δρόμο Χαλκίδας -Ερέτριας, στην περιοχή του 
Μαλακώντα, κοντά στη διασταύρωση για Λινοβρόχι. 
Η άτυχη γυναίκα, που οδηγούσε ένα ΙΧ αυτοκίνητο, 
συγκρούστηκε μετωπικά με ένα άλλο ΙΧ που ερχόταν 
από την αντίθετη κατεύθυνση του οποίου ο οδηγός 
ήταν ένας 79χρονος άνδρας. Το αποτέλεσμα αυτής της 

Νεκρή κάτω από αδιευκρίνιστες 
συνθήκες 43χρονη γυναίκα 
σε μετωπική σύγκρουση

Μεταφέρεται η Λαϊκή Αγορά 
της Πέμπτης

Με Δελτίο Τύπου που απέστελλε ο Δήμος 
Χαλκιδέων την Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2020, 
ενημέρωσε τους καταναλωτές ότι η Λαϊκή αγορά της 
Πέμπτης, που εξυπηρετεί την περιοχή της Κανήθου, 
θα μεταφερθεί επί της οδού Καραϊσκάκη. Η νέα 
θέση, που θα πραγματοποιείται η Λαϊκή, θα ισχύει 
από την Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2020 και για 
διάστημα ενός χρόνου.

σύγκρουσης ήταν να κοπεί το νήμα της ζωής της 43χρονης 
γυναίκας και ο ελαφρύς τραυματισμός του 79χρονου.  Στον 
τόπο του ατυχήματος έσπευσε η Πυροσβεστική υπηρεσία 
που απεγκλώβισε την άτυχη γυναίκα, καθώς και η Τροχαία 
Χαλκίδας που ξεκίνησε τη διαδικασία προανάκρισης για τις 
συνθήκες του ατυχήματος καθώς και τον ανεξήγητο θάνατο 
της 43χρονης. Η άτυχη 43χρονη ήταν κάτοικος Αμαρύνθου 
(του Δήμου Ερέτριας) και μητέρα δύο παιδιών.
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Ειδήσεις από τη Βόρεια Εύβοια
Του Δημήτρη Μήτρου

•Μετά τη γενική κατακραυγή για το κλείσιμο του 
καταστήματος της Eurobank και στον ξεσηκωμό των 
εμπόρων της πόλης, η διοίκηση της τράπεζας έστειλε 
επιστολή στον κ. Αθανάσιο Κομποθανάση, Πρόεδρο 
του Εμπορικού και και Επαγγελματικού Συλλόγου, για 
την απόφαση της. Σ’ αυτήν αναφέρεται ακροθιγώς, ότι 
στις εργασίες που απαιτούν την φυσική παρουσία, τις 
αναλαμβάνει στα 100 χλμ. μακρυά το κατάστημα της 
Νέας Αρτάκης. Με ότι συνέπειες σε έξοδα, ταλαιπωρία και 
χάσιμο χρόνου, συμπληρώνουμε εμείς. Αντίθετα γίνεται 
ιδιαίτερος λόγος για ένα σημαντικό πλήθος βασικών 
εργασιών, μέσω των ΕΛΤΑ Ιστιαίας, Λουτρών Αιδηψού, 
Λίμνης Μαντουδίου και του ΑΤΜ της πρώτης. Βεβαίως 
εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι τα ΕΛΤΑ βρίσκονται στον 
“αέρα”, οι εργαζόμενοι ανησυχούν για το αύριο, ενώ το 
σχέδιο διάσωσης τους χρειάζεται τη σύμφωνη γνώμη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα για το ΑΤΜ ποιός έχει 
εμπιστοσύνη σε ένα μηχάνημα, αφού η απαραίτητη 
υποστήριξη βρίσκεται στα 100 χλμ.; Ακόμη στην επιστολή 
γίνεται αναφορά στις mobile και banking υπηρεσίες της. 
Αλλά, δυστυχώς, όπως και από τις άλλες συστημικές 
τράπεζες, που έκλεισαν καταστήματα στην περιοχή, καμία 
απάντηση, στη θέση πως ο Δήμος είναι τουριστικότατος 
με 10 θέρετρα και μια “ναυαρχίδα” για όλες τις εποχές, τη 
Λουτρόπολη.

•Το έμφραγμα από τα σκουπίδια στη Στερεά, οδηγεί 
την υπηρεσιακή δομή του ΦΟΔΣΑ στην πίεση μικρότερων 
Δήμων, να δεχτούν τα απορρίμματα κάποιων πόλεων, 
όπως η Λαμία και η Χαλκίδα, όπου η κατάσταση στους 
ΧΥΤΑ έχει φθάσει στο “αμήν” και η εναπόθεση των 
απορριμμάτων τους, πρέπει να βρει το συντομότερο λύση. 
Οι προτάσεις; Η Λαμία στο Δομοκό και η Χαλκίδα στην 
Ιστιαία. Βεβαίως σθεναρή είναι η αντίδραση του Δημάρχου 
Ιστιαίας – Αιδηψού, κυρίου Γιάννη Κοτζιά, στο να γίνει η 
περιοχή “η βασίλισσα των σκουπιδιών”στη Στερεά. Σε έναν 
ΧΥΤΑ, που θα πρέπει να θεωρείται από τους πλέον υγιείς, 
με χρόνο ζωής τα 14 χρόνια, στους τόνους απορριμμάτων 
που δέχεται σήμερα. Μια αλλαγή πλεύσης φυσικά θα του 
μικρύνει τη ζωή. Πόσο; Κατά 12 χρόνια. Δεν θα πρέπει 
να παραλείψουμε βέβαια την αρνητική διάθεση – προς 
τιμήν της – της Δημάρχου Χαλκίδας κυρίας Έλενας 
Βάκα, για πολλούς και διάφορους λόγους, στη μεταφορά 
απορριμμάτων στη Βόρεια Εύβοια.

•Μια επίσκεψη στο Μουσείο της Τρίπολης, σε ένα κτήριο 
– κόσμημα της σχολής Τσίλερ, μας έβαλε “τα γυαλιά”. Ένα 
αντίστοιχο κτήριο της ίδιας Σχολής το “Υδροθεραπευτήριο 
των Αγίων Αναργύρων”, στη Λουτρόπολη Αιδηψού, έχει 
αφεθεί στην τύχη του, με αποτέλεσμα την πτώση της 
στέγης σε ένα οικοδομικό τμήμα, από μια μικρή πυρκαγιά, 
αλλά και άλλες ζημιές. Φυσικά ο φθοροποιός και αδηφάγος 
χρόνος εκμεταλλευόμενος διαχρονικά την αδράνεια των 
Δημοτικών Αρχών, αλλά και της τοπικής κοινωνίας επέφερε 
αλλεπάλληλα χτυπήματα στο κτήριο. Ένα αρχιτεκτόνημα, 
από την υπέροχη πέτρα της Αιδηψού, σαν και αυτά που η 
σχολή Τσίλερ παρέδωσε σε διάφορα σημεία της χώρας μας 
με απλοχεριά και για το οποίο κατά καιρούς έγιναν κινήσεις 
ως Μουσείο αναθημάτων και αρχαιολογικών ευρημάτων 
της Αιδηψού ή για ένα υπερσύγχρονο Χαμάμ.

Σορός σε προχωρημένη σήψη 
στο Μαρμάρι Ευβοίας

Την Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου 2020 βρέθηκε η σορός ενός 
άνδρα αγνώστων μέχρι τώρα στοιχείων στην παραλία 
Φυγιάς στο Μαρμάρι της Εύβοιας. Στο σημείο έσπευσαν 
το λιμεναρχείο, το ΕΚΑΒ  αλλά και η Πυροσβεστική 
όπου ανέσυραν τη σορό του άνδρα σε κατάσταση 
προχωρημένης σήψης. Έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία της 
προανάκρισης από το λιμενικό, ενώ παράλληλα η σορός 
μεταφέρθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών για 
διεξαγωγή της νεκροψίας - νεκροτομής και τοξικολογικών 
εξετάσεων.

Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου που απεστάλη από 
το γραφείο του Βουλευτή Ευβοίας της Νέας 
Δημοκρατίας, Σίμου Κεδίκογλου, ο Βουλευτής 

είχε την Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2020, συνάντηση 
με τον νέο Διοικητή του Νοσοκομείου Χαλκίδας, κ. 
Ευάγγελο Χατζημαργαρίτη στον οποίο ευχήθηκε να 
έχει μία παραγωγική θητεία. Παράλληλα, συζήτησαν 
τα χρονίζοντα προβλήματα του Νοσοκομείου, που 
αφορούν στη λειτουργία και τις ελλείψεις σε ιατρικό 
και νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς και το θέμα της 
μετεγκατάστασης  στο νέο Νοσοκομείο.

Ο κ. Χατζημαργαρίτης διαβεβαίωσε τον κ. 
Κεδίκογλου, ότι θα δρομολογηθούν άμεσα οι 
απαραίτητες διαδικασίες για την επίλυση όλων των 
ζητημάτων και την άμεση προκήρυξη θέσεων, με 
στόχο να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του 
Νοσοκομείου.

Ο βουλευτής τόνισε, ότι θα υπάρξει συνεργασία, έτσι 
ώστε με συντονισμένες παρεμβάσεις και ενέργειες, σε 
επίπεδο Υπουργείων, να διευκολυνθεί το δύσκολο έργο 
του ιατρικού-νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού 
και να καλυφθούν τα κενά που υπάρχουν.

Συνάντηση Σίμου Κεδίκογλου  
με το νέο Διοικητή  
του Νοσοκομείου Χαλκίδας

Σύμφωνα με την εφημερίδα eviaportal.
gr, υπεγράφη την Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 
2020, από τη Δήμαρχο Χαλκιδέων 

Έλενα Βάκα, η 1η συμπληρωματική σύμβαση 
του έργου “Επισκευή φερόντων στοιχείων, 
επιχρισμάτων, χρωματισμοί και συντήρηση 
ηλεκτρομηχανολογικών και υδραυλικών 
εγκαταστάσεων σχολικών μονάδων Δήμου 
Χαλκιδέων”.

Η παραπάνω σύμβαση περιλαμβάνει 
εργασίες αντικατάστασης του εκτός λειτουργίας 
μετασχηματιστή στον υποσταθμό των ΕΠΑ.Λ 
Χαλκίδας και τοποθέτηση καινούριων καλωδίων για 
τη λειτουργία του νέου μετασχηματιστή.

Επιπλέον, προβλέπει την εγκατάσταση 
φωτισμού ασφαλείας στο χώρο των 
μετασχηματιστών, αποξήλωση των ανενεργών 

Σύμβαση για επισκευές  
στο ΕΠΑΛ Χαλκίδας

Γίνεται γνωστό ότι στα πλαίσια 
λειτουργίας της Σχολής Γονέων της 
Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το 
Σάββατο 15 Φεβρουαρίου 2020, στην 
κεντρική αίθουσα του κτηρίου της 
Οικογενείας Πνευματικού (Μεσσαπίων 
10), η Δήμαρχος Χαλκιδέων κ.Έλενα 
Βάκα θα πραγματοποιήσει ομιλία 
με θέμα «Διαζύγιο: παράπλευρες 
απώλειες. Απόγνωση και επίγνωση» 
και, εν συνεχεία, σχετική συζήτηση. 
Προσκαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι 
γονείς.

Η Δήμαρχος 
Χαλκιδαίων 
στη σχολή 

γονέων της Ι. 
Μητρόπολεως 

Χαλκίδος
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συνέντευξη

Είκοσι χρόνια συμπλήρωσε ο Σύλλογος 
Καλλιτεχνών Εικαστικών Τεχνών 
Κεντρικής Ελλάδας (ΣΚΕΤΚΕ). 

Είκοσι χρόνια με δράσεις και παρεμβάσεις 
πολιτισμού τόσο στη Λαμία, όσο και σε 
όλη την Στερεά Ελλάδα και όχι μόνο. 
Δράσεις και παρεμβάσεις δίπλα στον 
κόσμο, μαζί με τον κόσμο. Κι αν σ’ αυτή 
την πορεία εμφανίστηκαν προβλήματα, η 
τέχνη αποτέλεσε το φως στο σκοτάδι κι 
είναι ο οδηγός των καλλιτεχνών που τον 
απαρτίζουν στο δρόμο για την μελλοντική 
του πορεία. Για την 20χρονη πορεία του 
Συλλόγου μίλησε στα «Στερεά Νέα» η 
Πρόεδρος του ΣΚΕΤΚΕ, Βίκυ Βλαχογιάννη.

Συνέντευξη στον Παύλο Σφέτσα

Κα Βλαχογιάννη σας επισκέπτομαι στον 
προσωπικό σας χώρο και όχι σ’ αυτόν 
του Συλλόγου, στην Παλαιά Δημοτική 
Αγορά. Γιατί;

Γιατί εδώ και κάποια χρόνια δεν 
βρισκόμαστε εκεί, απ’ την προηγούμενη 
Δημοτική Αρχή έχουμε μείνει άστεγοι 
δυστυχώς. Αψυχολόγητα και χωρίς κανένα 
κίνητρο. Ο χώρος στην Παλαιά Δημοτική 
Αγορά ήταν μια εστία πολιτισμού, το θυμάται 
ο κόσμος. Ο χώρος εκεί καθαρίστηκε, 
φωτίστηκε, μπήκε μέσα ο πολιτισμός, 
η τέχνη. Οι καλλιτέχνες είχαν ένα χώρο 
που μπαινόβγαιναν, βρισκόμασταν, 
ανταλλάσαμε ιδέες, εμπνεύσεις, σχεδιάζαμε. 
Ο χώρος τώρα έχει μείνει κενός και 
σκοτεινός, δεν ξέρω τι χρήση έχει πλέον. Απ’ 
τη νέα Δημοτική Αρχή έχουμε την υπόσχεση 
ότι θα μας βρουν έναν χώρο ανάλογο της 
ιστορίας και των δράσεών μας.
Στον παλαιό χώρο πραγματοποιούσατε 
και τις εκδηλώσεις σας;

Ναι. Ήταν ένας μικρός, αλλά πολύ ζεστός 
χώρος. Τον είχαμε διαμορφώσει έτσι που 
μπορούσε να φιλοξενήσει εκθέσεις κι 
εκδηλώσεις. Γινόντουσαν πάρα πολλά 
πράγματα.
Άρα είστε σε αναζήτηση χώρου…

Η αλήθεια είναι ότι η Λαμία στερείται 
χώρων πολιτισμού, δλδ. έχουμε την 
Πινακοθήκη, παλιότερα είχε αφήσει ιστορία 
το φουαγιέ του Θεάτρου, όπου κι εκεί 
γινόντουσαν πράγματα. Θα μπορούσαν 
να διαμορφωθούν πολλοί αναξιοποίητοι 
χώροι…
Δεν υπάρχει η βούληση;

Η βούληση υπάρχει, οι διαδικασίες είναι 
τέτοιες που δεν μπορούν να ξεμπλοκάρουν 
αυτά τα κτίρια, ώστε να γίνουν χώροι 
πολιτισμού.
Κι εκεί γραφειοκρατία…

Ναι, γιατί δεν ανήκουν στο Δήμο και 
παίρνει χρόνο όλο αυτό.
Ο Σύλλογος από πότε δραστηριοποιείται;

Από το 1999. Κλείσαμε 20 χρόνια, 
φτιάξαμε πέρσι γι’ αυτό ένα ωραίο 
λεύκωμα με τη βοήθεια της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας, των Αντιπεριφερειαρχών 
τότε κ.κ. Σπανού και Καραΐσκου. Γύρω 
στους 80 καλλιτέχνες του Συλλόγου 
πραγματοποιήσαμε μια έκθεση στην 
αίθουσα της Δημοτικής Πινακοθήκης του 
Δημήτρη Μυταρά στη Χαλκίδα κι έπειτα 
μεταφέρθηκε στο Κέντρο Τέχνης «Τζιόρτζιο 
Ντε Κίρικο», σε έναν εξαιρετικό χώρο στο 
Βόλο. Ήταν μια μεγάλη έκθεση με μεγάλες 
δουλειές των καλλιτεχνών.

Ποιο είναι το πεδίο δράσης του 
Συλλόγου;

Η τέχνη. Η προβολή των έργων των 
μελών μας πρωτίστως, εκπαιδευτικά 
όπου μπορούμε να συμμετάσχουμε και να 
παρέμβουμε σε δράσεις της πόλης, όπως 
κάναμε στο νοσοκομείο, στο διάδρομο και 
την Παιδιατρική Κλινική. Όπου μας καλούν 
είμαστε πρόθυμοι να συμμετέχουμε. Σε 
δράσεις που αφορούν την τέχνη βέβαια.

Βίκυ Βλαχογιάννη:  
«Ο πολιτισμός δεν πρέπει  

να ‘ναι εσωστρεφής»

Ποιοι συμμετέχουν και ποιες είναι οι 
προϋποθέσεις για να είναι κάποιος 
μέλος;

Συμμετέχουν εικαστικοί κυρίως 
καλλιτέχνες όλων των ειδικοτήτων. Γλύπτες, 
ζωγράφοι, χαράκτες, εικαστικό κόσμημα. Για 
να γίνει κάποιος μέλος του Συλλόγου μας 
υπάρχει ένα καταστατικό και βάσει αυτού 
θα πρέπει να είναι εικαστικός. Θα πρέπει 
αυτό να το αποδείξει και υπάρχει μια 
αντικειμενικότητα στο ποιος είναι εικαστικός, 
αν εξαιρέσουμε το υποκειμενικό. Κρίνεται 
το έργο όλων των ειδικοτήτων στη Γενική 
Συνέλευση των μελών, καθώς τα μέλη μας 
είναι μόνο καλλιτέχνες, άρα έχουν λόγο 
να ψηφίσουν. Μετά τη Γ.Σ. και εφόσον 
πλειοψηφικά εγκρίνεται, ειδοποιείται και 
γίνεται μέλος του Συλλόγου μας.
Ποια θα χαρακτηρίζατε ως τη μεγαλύτερη 
στιγμή του Συλλόγου;

Δεν θα έλεγα μία, αλλά δύο δράσεις 
που έλαβαν χώρα από τον Σύλλογό μας. 
Ό,τι έγινε στο νοσοκομείο και τα Στενά της 
Λαμίας, που τα γνωρίζει πλέον ο κόσμος 
κι έχουν σταματήσει εδώ και τρία χρόνια, 
λόγω δυσκολιών που μας δημιούργησε η 
προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Ξέρετε, ο 
καλλιτέχνης έχει και το ψυχολογικό. Θέλει 
να έχει την χαρά της δημιουργίας κι αυτό 
που κάναμε στα Στενά ήταν δημιουργία. Δεν 
μπορείς με πλακωμένη την ψυχολογία να 
εκθέσεις και να κάνεις οτιδήποτε. Πρέπει 
να ‘σαι…

Πεσιμιστής ποιητής;
Μπράβο. Αυτή η έκθεση είναι μια χαρά. 

Ένα φεστιβάλ τέχνης που συνυπάρχουν 
μουσικές, δρώμενα, εικαστικά κι ο κόσμος 
το χαίρεται. Φέτος λέμε να ξεκινήσουμε πάλι, 
εφόσον η Δημοτική Αρχή μας αγκαλιάζει για 
το γεγονός αυτό. Εμείς είμαστε πρόθυμοι να 
συμμετέχουμε, να κάνουμε μια δράση και 
σαφώς ο Δήμος είναι αυτός που συμβάλλει 
τα μέγιστα, παραχωρώντας το χώρο, τον 
φωτισμό, την καθαριότητα. Εμείς δεν 
αρνούμαστε, ίσα ίσα. Πάντα είχαμε τον Δήμο 
αρωγό. Φέτος λοιπόν είπαμε να κάνουμε 
την κίνηση για να γίνει και πάλι η εκδήλωση, 
γιατί τη θέλουν και οι καλλιτέχνες. Τη ζητούν.

Ξέρετε, όταν γίνονται εκδηλώσεις σε 
εξωτερικούς χώρους, έχεις μια άμεση 
επικοινωνία με τον κόσμο. Τον περαστικό, τον 

χαλαρό, που βγαίνει να κάνει μια βόλτα. Από 
εκεί περνούν μικροί και μεγάλοι και χαίρονται 
γι’ αυτό που βλέπουν και συμμετέχουν κι οι 
ίδιοι στη χαρά. Επί 14 χρόνια γίνονταν αυτή 
η έκθεση και δεν γινόταν μόνο στη Λαμία. 
Πήγαμε στα Τρίκαλα, στο Ληθαίο, όπου ο 
Δήμαρχος εκεί μας είχε αγκαλιάσει σε μια 
εξαιρετική εκδήλωση και δυο φορές στα 
Κρύα της Λιβαδειάς. Όταν βγαίνουμε εκτός 
δεν σημαίνει ότι αγνοούμε τη Λαμία, είναι σα 
να είμαστε οι πρόξενοί της στον πολιτισμό 
εκτός. Ο πολιτισμός πρέπει να βγαίνει έξω, 
δεν πρέπει να ‘ναι εσωστρεφής. Έχουμε 
πάει και δυο φορές στην Πολωνία, όπου 
πραγματοποιήσαμε έκθεση αφιερωμένη 
στις Θερμοπύλες, η οποία πήγε και στην 
Πρέβεζα. Δυο φορές στην Αθήνα στο 
Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου «Μελίνα». Ο 
Σύλλογος ασχολείται με μεγάλα γεγονότα.
Πως μπορεί κάποιος να αγοράσει έργο 
ενός καλλιτέχνη;

Ο Σύλλογος εκθέτει τα έργα των 
καλλιτεχνών. Αν κάποιος ενδιαφερθεί, 
υπάρχουν τα τηλέφωνά τους κι έρχεται σε 
επαφή μαζί του.
Πως δημιουργήθηκε ο Σύλλογος; Ποια 
ανάγκη τον «γέννησε»;

Πριν 20 χρόνια τα πράγματα ήταν πιο 
«νεκρά». Μια παρέα φίλων, πάνω στο 
κρασάκι, συνέλαβαν την ιδέα. Απ’ τα ιδρυτικά 
μας μέλη είναι ο Κώστας Κοντογιάννης, ένας 
πολύ σπουδαίος καλλιτέχνης, ο οποίος 
όταν του μιλήσαμε σχετικά είπε «τιμή μου 
να μπω στον Σύλλογο». Ο Βασίλης Σίμος, 
που άφησε ιστορία στην πόλη μας και όχι 
μόνο. Και πολλοί ακόμη. Σιγά σιγά, μέσα 
από τις δράσεις μας μάς έμαθαν κι άλλοι 
καλλιτέχνες της Κεντρικής Ελλάδας. Σήμερα 
ο Σύλλογος έχει διευρύνει κι άλλο το πεδίο 
του κι όταν δούμε δουλειές ανθρώπων που 
αγαπούν την Κεντρική Ελλάδα, γιατί όχι να 
μην έχουμε μια ανοιχτή αγκαλιά να τους 
δεχτούμε; Αρκεί να αγαπούν τον τόπο μας.
Αυτό που έγινε στο νοσοκομείο, στην 
Παιδιατρική, έχει να κάνει και με την 
ψυχολογία των παιδιών. Έχετε σκεφτεί 
στους δρόμους της πόλης, στους κενούς 
χώρους των πολυκατοικιών, να γίνουν 
δράσεις ώστε να αποκτήσει χρώμα η 
πόλη, να μην έχει αυτό το γκρι;

Έχει γίνει σε κάποιες πόλεις, όπως η 
Πάτρα, ο Βόλος. Για να γίνει κάτι τέτοιο 
στοιχίζει χρόνο, χρήμα, έχει διαδικασίες, 
δεν είναι εύκολο. Το να δημιουργήσεις σε 
δημόσιο χώρο απαιτείται οργάνωση και θα 
πρέπει να υπάρχει και μια επιτροπή που 
θα αποφασίσει τι θα δημιουργηθεί, γιατί θα 
το βλέπει ο κόσμος. Να εγκριθεί το σχέδιο, 
για την αισθητική των πραγμάτων κι από 
‘κει και πέρα να βρεθεί ο καλλιτέχνης ή οι 
καλλιτέχνες, οι οποίοι θα είναι επαγγελματίες 
ζωγράφοι με την έννοια της σοβαρής 
δουλειάς.

Επίσης αυτό που έγινε στο νοσοκομείο. 
Ήταν κλειστός ο χώρος κι ο ρόλος του 
καλλιτέχνη βρίσκει εκεί την εφαρμογή του, 
δλδ. αυτό που λέτε, την ψυχολογία του 
ασθενή, του επισκέπτη, του συνοδού, του 
προσωπικού που δουλεύει όλη μέρα εκεί 
μέσα. Γίνεται πιο ευχάριστη η δουλειά του.
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επίκαιρα

ΦΘΙΩΤΙΔΑ

Εθελοντική αιμοδοσία στο 
Λιανοκλάδι αύριο

Εθελοντική αιμοδοσία συνδιοργανώνουν οι Σύλλογοι 
Γυναικών, Πολιτιστικός, Αθλητικός και Γονέων και Κηδεμόνων 
Δημοτικού Σχολείου Λιανοκλαδίου αύριο, Κυριακή 16 
Φεβρουαρίου από τις 10:00 έως τις 13:00, στο Πνευματικό 
Κέντρο του Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Λιανοκλαδίου.

«Η συμμετοχή σας είναι απαραίτητη, καθότι ο αριθμός 
των φιαλών που υπάρχει στην τράπεζα αίματος του χωριού 
μας έχει μειωθεί δραματικά, εξαιτίας αυξημένης ζήτησης», 
αναφέρει η σχετική ανακοίνωση των Συλλόγων.

Έκοψαν την πίτα τους οι 
Απόστρατοι Αξιωματικοί

Με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Φθιώτιδας, κ.κ. Συμεών, έκοψαν την αγιοβασιλόπιτά τους 
οι Απόστρατοι Αξιωματικοί Φθιώτιδος, Ευρυτανίας και 
Φωκίδος την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου. Στην εκδήλωση, που 
πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα εορταστικό κλίμα στη Λέσχη 
Αξιωματικών Φρουράς Λαμίας, παρέστησαν και τίμησαν τους 
Αποστράτους Αξιωματικούς πλήθος επισήμων.

Έκλεψαν στις Κομποτάδες και 
τους «τσάκωσαν» στη Λαμία

Στη σύλληψη ενός 29χρονου κι ενός 17χρονου προχώρησαν 
αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. του Τμήματος Άμεσης Δράσης 
Λαμίας το μεσημέρι της Τρίτης σε περιοχή της πόλης, για 
διάπραξη κλοπής από κοινού. Οι δύο δράστες εντοπίστηκαν 
από τους περιπολούντες αστυνομικούς, αφού νωρίτερα είχαν 
αφαιρέσει από αποθήκη στις Κομποτάδες Φθιώτιδας διάφορα 
μεταλλικά αντικείμενα, στο φορτωμένο με αυτά αυτοκίνητό 
τους. Τα αντικείμενα κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν στον 
νόμιμο κάτοχό τους.

Την προανάκριση διενήργησε το Τμήμα Ασφαλείας Λαμίας.

Τεράστιο το πρόβλημα 
αστυνόμευσης στη Δαμάστα

Ανάστατοι είναι οι κάτοικοι στην τοπική κοινότητα της 
Δαμάστας του Δήμου Λαμιέων, καθώς αντιμετωπίζουν 
τεράστιο πρόβλημα κλοπών κατά τη διάρκεια της νύχτας. 
Επιτήδειοι έχουν βάλει στο στόχαστρο τα σπίτια των κατοίκων, 
οι οποίοι πέφτουν θύματα κλοπών σε γεωτρήσεις και αγροτικά 
μηχανήματα. Υπενθυμίζεται ότι το αγροτικό αυτοκίνητο, που 
πρόσφατα πετάχτηκε στον Σπερχειό, είχε κλαπεί από το 
χωριό της Δαμάστας.

Για το μεγάλο αυτό πρόβλημα της αστυνόμευσης, που 
αντιμετωπίζει γενικότερα η επαρχία από την έλλειψη 
προσωπικού, οι κάτοικοι θα πραγματοποιήσουν Γενική 
Συνέλευση αύριο Κυριακή 16 Φεβρουαρίου στις 12:30 το 
μεσημέρι, στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου, όπου 
θα συζητηθεί ακόμη και η πρόσληψη ιδιωτικής εταιρείας 
σεκιούριτι, προκειμένου να απαλυνθεί το τεράστιο αυτό 
ζήτημα.

Στη σύλληψη ενός 47χρονου ημεδαπού προχώρησαν 
την Τρίτη το μεσημέρι στη Λαμία αστυνομικοί του 
Τμήματος Ασφαλείας Λαμίας για κατοχή και διακίνηση 

ναρκωτικών, καθώς και για παράβαση νομοθεσίας περί 
τελωνειακού κώδικα.

Ειδικότερα, μετά από κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων, 
πραγματοποιήθηκε νομότυπη έρευνα στην οικία του 47χρονου, 

Σύλληψη 47χρονου στη Λαμία  
για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών

όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 13 συσκευασίες οι οποίες 
περιείχαν 381,3 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, σπόροι 
κάνναβης, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, 21 αδασμολόγητα 
πακέτα τσιγάρων και το χρηματικό ποσό των 40 ευρώ.

Την προανάκριση διενήργησε το Τμήμα Ασφαλείας Λαμίας, 
ενώ ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών 
Λαμίας.

Μία ανοιχτή συζήτηση με τον Ευρωβουλευτή 
του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Πέτρο 
Κόκκαλη, μέλος της Επιτροπής AGRI του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τον Ντίνο Μπλιάτσιο, 
πρόεδρο και διευθύνοντα   σύμβουλο της Γεωργικής 
Ανάπτυξης Α.Ε., θα πραγματοποιηθεί σήμερα Σάββατο 
15 Φεβρουαρίου στο Αμούρι, στο καφενείο «Λάμπρος», 
αναφορικά με την νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική και την 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.

Η Συμφωνία (European Green Deal), που παρουσίασε 
στις 11 Δεκεμβρίου 2019 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
φιλοδοξεί να καταστήσει την Ευρώπη κλιματικά ουδέτερη 
έως το 2050. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να πετύχουμε 
τη διαμόρφωση ενός ολιστικού πλαισίου μέτρων και 
πολιτικών με στόχο την εξασφάλιση μιας δίκαιης και χωρίς 
αποκλεισμούς πράσινης μετάβασης; Ποιος ο ρόλος των 
αγροτών;

Η νέα ΚΑΠ (2021-2027) αποτελεί βασικό εργαλείο της 
ΕΠΣ και έχει ως στόχο να εξασφαλίσει ένα αξιοπρεπές 
βιοτικό επίπεδο για τους αγρότες και τις οικογένειές τους, 
ενώ θα πρέπει να σημειωθεί πως  τουλάχιστον το 40% 

Στο Αμούρι σήμερα ο Πέτρος Κόκκαλης

του π/υ της θα αφορά δράσεις για το κλίμα. 
Στην εκδήλωση θα συζητηθεί επίσης η στρατηγική 

«Από το αγρόκτημα στο πιάτο», που επιδιώκει ένα δίκαιο, 
υγιεινό και  φιλικό προς το περιβάλλον σύστημα τροφίμων, 
το οποίο θα στηρίξει τον αγροδιατροφικό τομέα με στόχο 
την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την προστασία 
του περιβάλλοντος και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.
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Τριμηνιαία Έκθεση  
Εσόδων - Εξόδων 2019  
του Δήμου Λοκρών

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η Τριμηνιαία Έκθεση Εσόδων 
– Εξόδων Δ’ Τριμήνου εκτέλεσης του προϋπολογισμού από 
1-10-2019 έως 31-12-2019 στο Δήμο Λοκρών, σύμφωνα με 
την εισηγητική έκθεση της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου. 
Η εικόνα που παρουσιάζει είναι:

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ:
ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ:  40.861.920,82
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ:     27.669.791,88
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ:    10.037.369,07
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ:
ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ:   40.861.920,82
ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ:       9.830.883,62
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ:       9.752.924,21

«Φωνές» από το ΘΕΣΜα
Το έργο «Φωνές», σε σύλληψη και σκηνοθεσία Κώστα 

Μέρρα, παρουσιάζει η Πειραματική σκηνή του Θεατρικού 
Εργαστηρίου Σπερχειάδας Μακρακώμης, τη Δευτέρα 17 
Φεβρουαρίου και ώρα 20:30 στο «Studio Project» (Έσλιν 
51) στη Λαμία. Το έργο κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 16 
Φεβρουαρίου στις 20:00 στο κινηματοθέατρο «Πάνθεον» 
στη Σπερχειάδα.

Παίζουν (με σειρά εμφάνισης): Βιβή Ζαφείρη, Νίτσα 
Γεωργοπούλου, Αθηνά Χορμόβα, Πένυ Μαγκλάρα, Πάνος 
Ζιάκας, Βάσω Καρανίκα, Βιβή Γκίκα και Μαρία Αρχανιώτου.

Θα ακολουθήσουν παραστάσεις στη Σπερχειάδα στις 24 
Φεβρουαρίου, 5 και 9 Μαρτίου στο «Πάνθεον» στις 20:00.

Ελεύθεροι οι 4 που έκλεψαν 
σιδηροτροχιές του ΟΣΕ

Ελεύθεροι, με περιοριστικούς όρους, αφέθηκαν τη 
Δευτέρα οι 4 ημεδαποί ηλικίας 40, 32, 29 και 26 ετών, οι 
οποίοι είχαν συλληφθεί την Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου για κλοπή 
σιδηροτροχιών του ΟΣΕ στις Βαρδάτες του Δήμου Λαμίας. Οι 
δράστες οδηγήθηκαν ενώπιον Ανακρίτριας και Εισαγγελέα, 
οι οποίοι αποφάσισαν την απελευθέρωσή τους με τον όρο 
να παρουσιάζονται στο Αστυνομικό Τμήμα τρεις φορές το 
μήνα, καθώς επίσης και να μην πλησιάζουν σε εγκαταστάσεις 
του ΟΣΕ.

Υπενθυμίζεται ότι οι 4 επέβαιναν στο αυτοκίνητο του 
29χρονου κατά τη σύλληψη, όπου βρέθηκαν τα μεταλλικά 
αντικείμενα και συγκεκριμένα τρία κομμάτια σιδηροτροχιών, 
τα οποία όπως προέκυψε είχαν αφαιρεθεί νωρίτερα από χώρο 
του ΟΣΕ, σε περιοχή των Βαρδατών.

Δεν αποφυλακίζεται ο 70χρονος 
δικηγόρος που ασελγούσε στην 
7χρονη εγγονή του

Το αίτημα του 70χρονου Λαμιώτη δικηγόρου, ο οποίος είχε 
καταδικαστεί από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Άμφισσας 
σε 29 χρόνια φυλάκιση για ασέλγεια στην 7χρονη εγγονή του, 
εξετάστηκε την Τετάρτη το πρωί στο Εφετείο Λαμίας.

Ο 70χρονος εξακολουθεί να αρνείται την κατηγορία και 
ζήτησε αναστολή στο αποτέλεσμα της έφεσής του, αίτημα 
που τελικά απορρίφθηκε από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο 
το οποίο θα εξετάσει την υπόθεση σε δεύτερο βαθμό. Μέχρι 
τότε ο Λαμιώτης δικηγόρος θα παραμείνει έγκλειστος στις 
φυλακές Γρεβενών.

Υπενθυμίζεται πως την υπόθεση, που είχε συγκλονίσει 
την κοινή γνώμη, έφερε στο φως της δημοσιότητας η γυναίκα 
που πρόσεχε το 7χρονο παιδί και τον αδελφό του. Το μικρό 
κορίτσι είχε επιβεβαιώσει τις πράξεις του παππού της στους 
αστυνομικούς, παρουσία ψυχολόγου.

Μια ακόμη δράση εμβολιασμού έναντι του έρπητα 
ζωστήρα καθώς και του πνευμονιόκοκκου 
ολοκληρώθηκε στο Περιφερειακό Ιατρείο 

Μώλου την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου, στο πλαίσιο της 
ευαισθητοποίησης για την προστασία της Δημόσιας 
Υγείας. Εμβολιάστηκαν ενήλικες με εξασθενημένο 
ανοσοποιητικό σύστημα και με χρόνιες παθήσεις, που 
διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο για σοβαρή νόσηση.

Εμβολιασμός έναντι του έρπητα ζωστήρα 
και του πνευμονιόκοκκου στον Μώλο

«Ο εμβολιασμός δεν σταματά στην παιδική ηλικία. 
Υπάρχουν εμβόλια για τους ενήλικες που χορηγούνται 
δωρεάν από τους ασφαλιστικούς φορείς και συστήνονται 
στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. Κανένα φάρμακο 
δεν μπορεί να υποκαταστήσει τον έγκαιρο εμβολιασμό», 
ανέφερε σε σχετική της ανακοίνωση η Επιμελήτρια Β’ 
Γενικής Ιατρικής του Περιφερειακού Ιατρείου Μώλου, 
Αλεξάνδρα Βεντούρη Νασοπούλου.

Άναψαν τα αίματα στο Δημοτικό Συμβούλιο 
Στυλίδας την Τετάρτη, μετά την επίθεση που 
εξαπέλυσε στην αντιπολίτευση η Δήμαρχος, 

Βιργινία Στεργίου, κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων και 
ανακοινώσεων. Η κα Στεργίου αναφέρθηκε σε ένα ευρύ 
φάσμα ζητημάτων, για τα οποία έχει δεχτεί σφοδρή 
κριτική. Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο επικεφαλής της 
μείζονος αντιπολίτευσης, Γιάννης Αποστόλου, και 
χρειάστηκε η επέμβαση των ψυχραιμότερων για να μην 
ξεφύγει η κατάσταση.

Λίγο έλειψε να 
πιαστούν στα 
χέρια στο Δημοτικό 
Συμβούλιο Στυλίδας!

Τη Λαμία επισκέφθηκε ο 
Γιάνης Βαρουφάκης 

 
Στη Λαμία βρέθηκε το περασμένο Σάββατο ο Πρόεδρος 
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και Γραμματέας 
του ΜέΡΑ25, Γιάνης Βαρουφάκης, συνοδευόμενος 
από στελέχη του κινήματος. Ο κ. Βαρουφάκης 
πραγματοποίησε συναντήσεις με τον Δήμαρχο Λαμιέων, 
Θύμιο Καραΐσκο, τον Αντιπεριφερειάρχη Φθιώτιδας, 
Ηλία Κυρμανίδη, την Πρόεδρο του Εργατικού 
Κέντρου, Σοφία Ανεστοπούλου, τους εκπροσώπους 
του Εμπορικού Επιμελητηρίου, τον Πρόεδρο της 
Ομοσπονδίας των Επαγγελματοβιοτεχνών και τον 
Πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου της Λαμίας.

Το απόγευμα πραγματοποιήθηκε διευρυμένη 
συνέλευση των Προσωρινών Συντονιστικών 
Επιτροπών Στερεάς Ελλάδας του ΜέΡΑ25 (Εύβοια, 
Φωκίδα, Φθιώτιδα, Βοιωτία) στο Εργατικό Κέντρο της 
Λαμίας, όπου ο κ. Βαρουφάκης μίλησε στους πολίτες 
σε ανοιχτή εκδήλωση.

Το παράπονο του Μητροπολίτη από τον Βαρουφάκη
Μια ευχάριστη έκπληξη περίμενε τον Γιάνη 

Βαρουφάκη ακριβώς τη στιγμή που κατέβηκε απ’ το 
αυτοκίνητό του, κάτω απ’ το γραφείο του Δημάρχου. 
Εκείνη τη στιγμή ο Μητροπολίτης Φθιώτιδας, κ. 
Συμεών, επισκέπτονταν καφέ στο κέντρο της πόλης, 
προκειμένου να συνομιλήσει με νεολαίους κι έσπευσε 
να χαιρετήσει τον ΓΓ του ΜέΡΑ25, όπου για λίγα λεπτά 
τα είπαν σε αρκετά εγκάρδιο κλίμα. Μάλιστα ο κ. 
Συμεών δεν παρέλειψε να του εκφράσει το παράπονό 
του, για το γεγονός ότι δεν το συμπεριέλαβε στο 
πρόγραμμα των συναντήσεών του.
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Γίνε κι Εσύ  
Εθελοντής Αιμοδότης!

Το γραφείο Πολιτιστικού Συλλόγου Καστρακιωτών 
Δωρίδας διοργανώνει «ημέρα» Εθελοντικής Αιμοδοσίας, 
την Κυριακή 16 Φεβρουαρίου από τις 08:30 – 13:30 στον 
χώρο του Συλλόγου. 

Ιτιώτικο Καρναβάλι 2020
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ιτέας «Φίλοι της Κίρρας» 

σας προσκαλεί την Κυριακή 1 Μαρτίου στο άρμα με 
θέμα: «Κάνε τον Κινέζο…μη σε φάει ο Δράκος». Η 
Καρναβαλιστική Παρέλαση θα έχει διάθεση σατυρικού 
χαρακτήρα, έτσι ώστε να ψυχαγωγήσει μικρούς και 
μεγάλους.

Πανηγυρικός Εσπερινός 
στο εξωκλήσι του Αγίου 
Πολυκάρπου στην Κίρρα

Η Εκκλησιαστική Επιτροπή Ι.Ν Θεοτόκου και το 
Κοινωτικό Συμβούλιο Κίρρας σας προσκαλούν στον 
Πανηγυρικό Εσπερινό που θα τελεστεί στο εξωκλήσι του 
Αγίου Πολυκάρπου, το Σάββατο 22 Φεβρουαρίου και ώρα 
προέλευσης:17:30.Στο τέλος του Εσπερινού η Κοινότητα 
Κίρρας θα προσφέρει γλυκά προς τιμήν του Αγίου, 
προστάτη της Καρποφορίας!

Ετήσιος Χορός Απανταχού 
Βουνιχωριωτών και Κοπή 
Πρωτοχρονιάτικης Πίτας

Στην Αίθουσα Εκδηλώσεων «Η Αρετούσα» στο λόφο 
Σκουζέ της Αθήνας θα πραγματοποιηθεί ο Ετήσιος 
Χορός και η Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας  Απανταχού 
Βουνιχωριωτών την Κυριακή 16/02/2020 και ώρα 
προέλευσης στη μία. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει 
ζωντανή ορχήστρα με λαϊκή και δημοτική μουσική, φαγητό 
και κρασί.

«Καίγεται» η Πλατεία της Κίρρας

Αποκριάτικη Εκδήλωση με κύριο θέμα τη Φωτιά 
διοργανώνεται από την Κοινότητα Κίρρας και τον Δήμο 
Δελφών την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου και ώρα: 18:00, 
στην κεντρική πλατεία της Κίρρας. Τα τοπικά εδέσματα, το 
άφθονο κρασί η μαγειρική και η συμμετοχή του χορευτικού 
τμήματος του Πολιτιστικού Συλλόγου Προσηλίου, θα 
«μαγέψουν» τους επισκέπτες. Σειρά έχει η φωτιά που με 
τη δύναμή της θα «ξορκίσει» το κακό.

Χορωδιακό Φεστιβάλ στην 
Άμφισσα

Το Πνευματικό κέντρο της Άμφισσας διοργανώνει 
Χορωδιακή Εκδήλωση το Σάββατο 15/02/2020 και 
ώρα: 19:30. Η έναρξη της εκδήλωσης θα γίνει από τη 
Δημοτική Χορωδία της πόλεως με παραδοσιακά και 
δημοτικά τραγούδια. Στη συνέχεια την εμφάνισή της θα 
κάνει η Χορωδία «Θάμυρις» του Μουσικοχορευτικού και 
Λαογραφικού Ομίλου Ιτέας, «Το Χοροστάσι». Η εκδήλωση 
θα ολοκληρωθεί με Χορωδία Πολιτιστικού Συλλόγου ΟΤΕ 
Κέρκυρας.

Ξεκινά η Καρναβαλική 
Παρέλαση της Ναυπάκτου

Στροφή στην παράδοση για το καρναβάλι της 
Ναυπάκτου, μια καινούργια προσπάθεια ξεκινάει 
στη μία Μαρτίου από την καρναβαλική ομάδα του 
Ευπαλίου - χωριό της Ναυπάκτου. Άρματα που στόχο 
έχουν να εντυπωσιάσουν με την εικόνα τους και με τις 
στολές των καρναβαλιστών, σαρώνοντας τα σχετικά 
βραβεία. Καρναβαλικά γκρουπ από το Ευπάλιο που 
θα ξεπεράσουν κατά πολύ τις προσδοκίες μας στον 
αριθμό των συμμετοχών, αποσπώντας για ακόμη μια 
φορά τα κολακευτικά σχόλια όλων.

Οι αντιδήμαρχοι του Δήμου 
Δωρίδος

Ο Δήμαρχος κ.Καπεντζώνης ορίζει τους κατωτέρω 
δημοτικούς συμβούλους που εκλέχτηκαν με την παράταξη 
του Δημάρχου ως Αντιδημάρχους του Δήμου Δωρίδος, με 
θητεία  έως 31-8-2020, εντός της τρέχουσας δημοτικής 
περιόδου. 

1.Μαυρομμάτη Εμμανουήλ (01/09/2019-31/08/2020)
2.Παλασκώνη Κωνσταντίνο (01/09/2019-31/08/2020)
3.Πολίτη Σταύρο (01/09/2019-31/08/2020)
4.Φλέγγα Ιωάννη (01/09/2019-31/08/2020)
5.Λυμίτσα  Γεώργιο (13/02/2020-12/02/2021)

Προσπαθώντας να βρει λύσεις η κυβέρνηση και 
να διοχετεύσει τους μετανάστες στην ενδοχώρα 
επιλέγει και την Άμφισσα μεταξύ άλλων πόλεων. Το 
νέο στοιχείο είναι ότι πλέον τους διαιρεί και θέτει ως 
συνολικό αριθμό ατόμων σε κάθε δομή το όριο των 
1000 ατόμων.

Θα δημιουργηθούν βάσει αυτού του σκεπτικού, 
15-20 κέντρα χωρητικότητας έως 1.000 ατόμων με 
τις επίσημες ανακοινώσεις ωστόσο να αργούν σε 
ολόκληρη την Ελλάδα.

Η Άμφισσα  
θα υποδεχθεί και μετανάστες

Οι εκπαιδευτικοί καταγγέλλουν πως από 
την αρχή της σχολικής χρονιάς δεν υπάρχει 
καθηγητής Βιολογίας οπότε ζητούν από το 
υπουργείο Παιδείας να προβεί σε κατ' εξαίρεση 
ρύθμιση για τους μαθητές της κατεύθυνσης της Γ' 
Λυκείου ώστε να μην δώσουν πανελλαδικές στο 

συγκεκριμένο μάθημα επί άνισους όρους με τους 
υπόλοιπους εξεταζόμενους μαθητές, οι οποίοι 
διδάσκονται Βιολογία από την αρχή της χρονιάς. 
«Σε περίπου τρεις μήνες, οι μαθητές θα δώσουν 
πανελλαδικές εξετάσεις για την εισαγωγή τους στα 
πανεπιστήμια.

«Σε αυτόματο πιλότο» οδηγούνται οι 
υποψήφιοι πανελληνίων εξετάσεων  της 
Δεσφίνας στο μάθημα της Βιολογίας

επίκαιρα
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Ενέργειες για αλλαγή παρόχου 
για τηλεοπτική κάλυψη στο 
Δήμο Αγράφων

Εκ νέου αίτηση – υπεύθυνη δήλωση μπορούν να 
καταθέσουν οι κάτοικοι του Δήμου Αγράφων, οι οποίοι 
κατέθεσαν αίτηση στα Κ.Ε.Π. του Δήμου για την δράση 
«Πρόσβαση των μονίμων κατοίκων των περιοχών εκτός 
τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς 
σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας», αν 
και εφόσον επιθυμούν να μην εξυπηρετηθούν από 
τον πάροχο της πρώτης επιλογής τους αλλά από τον 
εναλλακτικό πάροχο που έχουν επιλέξει.

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε 
στα κατά τόπους Κ.Ε.Π. της περιοχής και συγκεκριμένα:

Κ.Ε.Π. Δ.Ε. ΑΓΡΑΦΩΝ τηλέφωνο επικ. : 2237350900
Κ.Ε.Π. Δ.Ε. ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ τηλέφωνο επικ. : 2237350814
Κ.Ε.Π. Δ.Ε. ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ τηλέφωνο επικ. : 
2237351200
Κ.Ε.Π. Δ.Ε. ΒΙΝΙΑΝΗΣ τηλέφωνο επικ. : 2237351317
Κ.Ε.Π. Δ.Ε. ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ τηλέφωνο επικ. : 2237351125

«Ένα ταξίδι στην 7η τέχνη 
ξεκινάει … θα έρθεις;»

Ένταση, μυστήριο, δράση, περιπέτεια, γέλιο, δράμα, 
αίσθημα, διάσημοι ηθοποιοί και σκηνοθέτες, ήρωες της 
Walt Disney, όλα …. στη μεγάλη οθόνη του Δημοτικού μας 
Κινηματογράφου. Ένα ταξίδι στην 7η τέχνη ξεκινάει … «θα 
έρθεις;», αναφέρει ανακοίνωση του Δήμου Καρπενησίου, 
ο οποίος ξεκινά κινηματογραφικές προβολές κάθε 
Σάββατο και Κυριακή στην αίθουσα προβολών του 
Συνεδριακού Κέντρου Καρπενησίου.

Το πρόγραμμα
Σάββατο 15 και Κυριακή 16 Φεβρουαρίου 2020 - Ώρα: 

20:00. Προβολή: «Για Πάντα».
Σάββατο 22 και Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2020 - Ώρα: 

20:00. Προβολή: «Ευτυχία».
Σάββατο 7 και Κυριακή 8 Μαρτίου 2020 - Ώρα: 18:00. 

Προβολή: «Frozen II - Ψυχρά κι Ανάποδα II».
Σάββατο 14 και Κυριακή 15 Μαρτίου 2020 - Ώρα: 20:00. 

Προβολή: «1917».
Κυριακή 22 Μαρτίου 2020 - Ώρα: 11:30 1η ΠΡΟΒΟΛΗ, 

18:00 2η ΠΡΟΒΟΛΗ. Προβολή: «Ενωμένες Πατούσες - 
Πρόβατα Εναντίον Λύκων 2 (Μεταγλωτισμένο)».

Σάββατο 28 και Κυριακή 29 Μαρτίου 2020 - Ώρα: 20:00. 
Προβολή: «ΝΤΟΥΛΙΤΛ».

Γενική είσοδος 6 ευρώ.
Φοιτητικό, Μαθητικό, Άνεργοι, Πολύτεκνοι 4 ευρώ.
Μέλη συλλόγου, ΑΜΕΑ δωρεάν

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Το μουσείο πάει 
σχολείο» λαμβάνει χώρα στην Ευρυτανία από το 
Κέντρο Ιστορίας Πολιτισμού του νομού. Στόχος 

του προγράμματος είναι οι μαθητές να γνωρίσουν την 
ιστορία της Ευρυτανίας και να αντλήσουν πληροφορίες 
για τα σημαντικότερα εκθέματα και ιστορικά γεγονότα της 
περιοχής με βιωματικό τρόπο.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση του Κέντρου αναφέρει: 
«Το Κέντρο Ιστορίας Πολιτισμού Ευρυτανίας (ΚΙΠΕ) της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ΠΕ Ευρυτανίας αποτελεί 
ένα «ζωντανό» οργανισμό και αναπόσπαστο κομμάτι της 
πολιτιστικής ζωής του τόπου, με πληθώρα δράσεων και 
περισσότερους από 5500 επισκέπτες στο πρώτο 6μηνο 
λειτουργίας του.

Η ΠΕ Ευρυτανίας και το Κέντρο Ιστορίας Πολιτισμού 
Ευρυτανίας ξεκινώντας το 2020 προγραμματίζουν 
δραστηριότητες που θα πραγματοποιηθούν εντός και 
εκτός του χώρου του μουσείου. Το μουσείο, ανοιχτό στο 
σύνολο της κοινωνίας, την καλεί να συμμετάσχει ενεργά 
σε αυτό και συνεχίζει την υλοποίηση ειδικά σχεδιασμένων 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τα σχολεία της 
Ευρυτανίας και για όλα τα σχολεία που επισκέπτονται το 
Νομό μας. Η μάθηση στο ΚΙΠΕ γίνεται εξερεύνηση και 
παιχνίδι καθώς τα εκθέματα του μουσείου αποκαλύπτουν 
την ιστορία τους μέσω των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Στο πλαίσιο αυτό ένα νέο πρόγραμμα, υλοποιείται από 
το ΚΙΠΕ με τίτλο «το Μουσείο πάει σχολείο». Πρόκειται 
για την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων στις 
σχολικές δομές σε συνεργασία με τους υπεύθυνους 
εκπαιδευτικούς. Απευθύνεται σε όλες τις σχολικές 
βαθμίδες και διαμορφώνεται ανάλογα με την ηλικία, 
τα ενδιαφέροντα, και το πρόγραμμα σπουδών των 
μαθητών. Στόχος είναι οι μαθητές να γνωρίσουν την 
ιστορία της Ευρυτανίας, και να αντλήσουν πληροφορίες 
για τα σημαντικότερα εκθέματα και ιστορικά γεγονότα της 
περιοχής μας με βιωματικό τρόπο.

Στην δράση που πραγματοποιήθηκε τις προηγούμενες 
μέρες, το επιστημονικό προσωπικό του ΚΙΠΕ βρέθηκε 
στο 1 ο Νηπιαγωγείο Καρπενησίου προσφέροντας στους 
μαθητές μια ξεχωριστή μουσειακή εμπειρία. Τα παιδιά με 
την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών και του προσωπικού 
του ΚΙΠΕ δημιούργησαν το δικό τους ψηφιδωτό 

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα  
«Το μουσείο πάει σχολείο»  
από το Κέντρο Ιστορίας Πολιτισμού Ευρυτανίας

εμπνευσμένο από απόσπασμα ψηφιδωτού της 
παλαιοχριστιανικής βασιλικής του Αγίου Λεωνίδη στο 
Κλαυσί Ευρυτανίας.

Ανάλογες δράσεις του προγράμματος έχουν είδη 
υλοποιηθεί στο 4 ο Δημοτικό Σχολείο Καρπενησίου, 
στο Ειδικό Σχολείο Καρπενησίου και το ΕΕΕΚ 
Καρπενησίου.

Για περισσότερες πληροφορίες για την υλοποίηση 
που προγράμματος οι εκπαιδευτικοί μπορούν να 
απευθύνονται καθημερινά 9:00 – 17:00 στο 22370 
80217.

Για επίσκεψη και συμμετοχή στα εκπαιδευτικά 
προγράμματα μπορείτε να επικοινωνείτε με το 
Κέντρο Ιστορίας και Πολιτισμού Ευρυτανίας στο 
τηλέφωνο 2237080217».

Την ζωντάνια και την ομορφιά των χωριών των 
Αγράφων ανέδειξε η εκδήλωση που διοργάνωσε 
ο Δήμος Αγράφων την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου 

με τίτλο: «Γίνε εθελοντής, γίνε Πρεσβευτής, γνώρισε 
και ‘συ τα Άγραφα στους φίλους σου», στο πλαίσιο της 
Οργάνωσης και Προβολής του Δήμου. Την εκδήλωση 
συνδιοργάνωσαν ο Δήμος Αγράφων με την Ιερά 
Μητρόπολη Καρπενησίου και τον Ορειβατικό Σύλλογο 
Αγράφων, ενώ την ευθύνη του συντονισμού της είχε η 
ειδική σύμβουλος του Δημάρχου Αγράφων, κα. Βάλια 
Τάτση.

Στην εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στην 
Αθήνα και στην κατάμεστη από κόσμο αίθουσα 
«Αντώνης Τρίτσης» του Πνευματικού Κέντρου του 
Δήμου Αθηναίων, παρουσιάστηκαν μεταξύ άλλων 
οι βασικοί άξονες της εξωστρεφούς πολιτικής που 
σχεδιάζει ο Δήμος Αγράφων, με κύριο προσανατολισμό 
την ενεργοποίηση όλων των Αγραφιωτών, αλλά και 
όσων δηλώνουν φίλοι των Αγράφων, μέσα από την 

«Γίνε εθελοντής, γίνε Πρεσβευτής,  
γνώρισε και ‘συ τα Άγραφα στους φίλους σου»

προσφορά και τον εθελοντισμό.
Κεντρικοί ομιλητές της εκδήλωσης ήταν ο 

Αιδεσιμολογιότατος Πατέρας Δημήτριος Σκόνδρας – 
Εφημέριος Ιερού Ναού Αγίου Σπυρίδωνος Παγκρατίου, 
ο Πρόεδρος Ορειβατικού Συλλόγου Αγράφων κος. 
Θωμάς Νταβαρίνος, ο κ. Βασίλης Κολλημένος, ο 
Δήμαρχος Αγράφων κ. Αλέξης Καρδαμπίκης, ενώ 
χαιρετισμό απηύθυναν ο Δήμαρχος Αγράφων κ. 
Αλέξης Καρδαμπίκης, ο Εκπρόσωπος της Ιεράς 
Αρχιεπισκοπής Αθηνών Αιδεσιμολογιότατος 
Πρωτοπρεσβύτερος Πατέρας Κωνσταντίνος 
Φεργαδιώτης, ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής 
Ενότητας Ευρυτανίας κ. Αριστείδης Τασιός, ο 
Αντιδήμαρχος Δήμου Καρπενησίου κ. Ιωάννης 
Σβερώνης, ο τέως Βουλευτής Νομού Ευρυτανίας κ. 
Ηλίας Καρανίκας, η Πολιτευτής Νομού Ευρυτανίας κα. 
Τζίνα Οικονόμου και ο Παρολυμπιονίκης Κολύμβησης 
κ. Χρήστος Ταμπαξής.

επίκαιρα
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•Πώς ξεκίνησε η ενασχόλησή σας 
με την παιδική λογοτεχνία;

Δεν μπορώ να ανακαλέσω πότε 
το μυαλό μου συνέθεσε την πρώτη 
ιστορία του.  Η αυτοσχέδια ερμηνεία 
του κόσμου μοιάζει μια διάσταση 
του νου μου σχεδόν εγγενής. Σαν 
μια αποσκευή της παιδικότητας, που 
διευρύνθηκε από την εκπαιδευτική 
ταυτότητα και αναβαπτίστηκε από τη 
μητρική. Επίσημη έναρξη έκανα με τη 
«Δασκάλα των Χρωμάτων», μετεξέλιξη 
ενός παραμυθιού που είχα φτιάξει με 
τα δυο αγόρια μου.

•Πόσο δύσκολο είναι να γράφει 
κανείς ιστορίες για παιδιά;

Ας πούμε σαν την απόφαση να 
πετάξεις στα σκουπίδια το ξυπνητήρι 
και να εμπιστευτείς ως έγερση τη 
χαρά της ζωής, την ανυπομονησία για 
κάθε νέα μέρα! Σοβαρεύομαι... Είναι 
δύσκολη η αυθεντική επικοινωνία 
με τα παιδιά, όχι γιατί τα ίδια μάς 
απορρίπτουν, αλλά γιατί εμείς έχουμε 
απορρίψει τη μαγική ματιά του 
κόσμου. Ωστόσο, η αλληλεπίδραση 

Κατερίνα Δημόκα:  
“Ονειρεύομαι τη γλώσσα μας ζωντανή και πάλλουσα 

στα χείλη των φυσικών ομιλητών της και όχι 
σαν ωραία κοιμωμένη μέσα στα επιστημονικά 

συγγράμματα”

Η Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας καθιερώθηκε 
για πρώτη φορά το 2017, με κοινή απόφαση των 

Υπουργείων Εσωτερικών, Εξωτερικών και Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Τα ελληνικά είναι η επίσημη γλώσσα της Ελλάδας και της 
Κύπρου, καθώς και μία από τις 23 επίσημες γλώσσες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας, 

η Κατερίνα Δημόκα, συγγραφέας, γλωσσολόγος και 
φιλόλογος από την Λιβαδειά μας μίλησε για την ελληνική 

γλώσσα, τους νέους, τα greeklish καθώς και για τα 
μελλοντικά συγγραφικά της σχέδια.

Ομιλείτε 
ελληνικά;

9 Φεβρουαρίου: 
Παγκόσμια Ημέρα 

Ελληνικής Γλώσσας

με αυτά συνιστά ελιξίριο νεότητας, 
ανάταση για τον ενήλικο ψυχισμό, 
που σέρνει τις βάναυσες αλυσίδες του 
εξορθολογισμού.

•Εργάζεστε ως φιλόλογος στο 
δημόσιο σχολείο. Στο βιογραφικό 
σας γράφετε ότι διδάσκετε και 
διδάσκεστε καθημερινά από τα 
παιδιά. Τι είναι αυτό που παίρνετε 
καθημερινά από τους μαθητές σας;

Τα παιδιά είναι αστείρευτη πηγή 
δημιουργικότητας και αυθορμητισμού. 
Είναι ανυπόκριτα και ευθύβολα. 
Παράλληλα, τα διακατέχει συνήθως 
ένας μεταδοτικός ενθουσιασμός 
που με συνεπαίρνει. Οι μαθητές/-
τριες μού κομίζουν ιστορίες της ζωής 
τους ή σκέψεις, που φουσκώνουν 
αυτοστιγμεί τα πανιά της έμπνευσής 
μου. Παράλληλα, η βιάση τους να 
μιλήσουν και να συμμετάσχουν παράγει 
αναπάντεχα κωμικά αποτελέσματα. 
Πρόσφατο: «Δεν είναι άσχημα τα 
δεκανίκια, κι ας λέτε, εσείς κυρία. Αρκεί 
να μη μάθει η Εφορία πως παίρνεις 
δέκα νοίκια!»

•Τα σημερινά παιδιά είναι τα 
παιδιά της εικόνας; Μαθαίνουν 
να βλέπουν τις λέξεις; Να τις 
διαβάζουν, να τις ακούν και να τις 
νιώθουν;

           Ζούμε στην εποχή της εικόνας (και 
δη της ηλεκτρονικής) και ανατρέφουμε 
τα παιδιά ως οργανικό μέλος της 
κοινωνίας που διαμορφώσαμε για 
αυτά. Το διαπιστώνω χωρίς να 
προτρέπω σε αναχωρητισμό και 
ανόητη λιποταξία. Ωστόσο, κάπου εδώ 
αναφύεται ο προβληματισμός για τη 
γλωσσική κατάρτιση των παιδιών, τον 
τρόπο και το βιωματικό της βάθος. Αν 
οι εικόνες γίνονται αποκλειστικό μέσο 
της σκέψης, τότε πώς εισάγονται 
στην παιδική αντίληψη θεωρητικές, 
βαθύτερες έννοιες; Πώς εικονίζονται, 
για παράδειγμα, το φιλότιμο, η 
γενναιοφροσύνη, η φιλαλήθεια; Ή 
μήπως ο υλιστικός ευδαιμονισμός δε 
χρειάζεται τόσο σκεπτόμενα όντα;

•Τι αλλάζει στη γλώσσα με τις νέες 
τεχνολογίες;  Οι νέοι σε μεγάλο 
ποσοστό χρησιμοποιούν για 

την επικοινωνία τους στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης τα greek-
lish.

Τα greeklish είναι ένα συνθηματικό 
μόρφωμα, η υβριδική γραφή της 
ελληνικής με λατινικούς χαρακτήρες, 
απότοκο της κατάχρησης της 
ξένης ορολογίας. Η απαλοιφή της 
ορθογραφίας, η σύντμηση συλλαβών, 
η χρήση αριθμών αντί γραμμάτων, 
η αφαίρεση των τόνων και της 
στίξης υπονομεύουν τον κώδικα του 
πομπού αλλά και ξενίζουν τον αμύητο 
δέκτη. Παρακωλύουν, τελικά, τον 
επικοινωνιακό στόχο.

Είναι, βέβαια, έκφανση ενός 
γενικότερου φαινομένου που τείνει στη 
ληστρική απλοποίηση της γλώσσας. 
Στο ίδιο πλαίσιο παρατηρώ συχνά, 
λόγου χάρη, τα φωνήεντα να εκλείπουν 
στη γραφή και να μένουν τα σύμφωνα 
ως δείκτες της λέξης. Φανταστείτε το 
τίποτα ως τπτ. Ή το πιο συχνό: τον 
σύνδεσμο και ως σκέτο κ. Θυμίζω 
πως και το φοινικικό αλφάβητο, από 
όπου προήλθε το ελληνικό, ήταν 
συμφωνογραφικό, δηλαδή περιείχε 
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μόνο σύμφωνα. Μα τότε δε μιλάμε για 
αυταπόδεικτη γλωσσική υπαναχώρηση; 
Και να με συγχωρέσουν οι Φοίνικες!

•9 Φεβρουαρίου, Παγκόσμια 
Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας. Ποιος 
ο συμβολισμός της σημερινής 
ημέρας;

Η ιστορία της αρχαιοελληνικής 
γλώσσας ξεκινά πριν από 40 
αιώνες περίπου και αναδεικνύει το 
χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας 
ενιαίας γλώσσας με αδιάκοπη ιστορική 
συνέχεια. Είναι το πιο θαυμαστό 
δημιούργημα του αρχαίου πνεύματος. 
Το αλφάβητό μας, από την άλλη, 
μετρά 2.800 χρόνια. Έγινε η βάση του 
λατινικού, άρα συνδέεται έμμεσα και με 
όλες τις λατινογενείς γλώσσες. Είναι, 
λοιπόν, κούφια ηθικολογία ή φλύαρη 
ρητορεία το να διασώσουμε αυτό το 
αλφάβητο που γαλουχήθηκε μέσα στο 
ελληνικό λίκνο; 

Ακόμα, η γλώσσα μας 
πρωτοσυλλάβισε λέξεις που 
υιοθετήθηκαν από πολιτισμικά 
συστήματα ως πρωτόφαντες έννοιες, 
όρους της επιστήμης, της θεολογίας, 
της πολιτικής φιλοσοφίας, της τέχνης. 
Ένα φυτό τρέφει το ορατό πράσινο 
στέλεχος από τις χυμογόνους, 
υπόγειες ρίζες του. Αν καμαρώνουμε 
το βλάστημα, ας προστατεύσουμε την 
ύπαρξή του εκ βάθους.

•Από πότε ξεκινά η αγάπη σας για 
τη Γλωσσολογία;

Η περιέργεια για τη γλώσσα 
πισωπατάει στα παιδικά μου χρόνια. 
Σαν τον γέρο Σήφακα στο έργο 
«Καπετάν Μιχάλης» του Ν. Καζαντζάκη, 
που ρωτούσε αν τα γράμματα, οι γιώτες 
και κουλούρες, είναι πράγματα ζωντανά 
που μιλάνε με στόματα, χείλια και 
λαρύγγια και σπλάχνα. Την περιέργεια 
αυτή διαδέχτηκε ο θαυμασμός για την 
αιμοποιητική δύναμη της λογοτεχνίας. 
Η αγάπη στην επιστήμη επακολούθησε 
κατακλυσμιαία, όταν εμπνευσμένοι 
δάσκαλοι με δίδαξαν στο Πανεπιστήμιο, 
όπως ο Γ. Μπαμπινιώτης.

•Πώς βλέπετε την προοπτική της 
ελληνικής γλώσσας;

«Μήγαρις έχω άλλο στο νου μου, 
πάρεξ ελευθερία και γλώσσα;» 
Δανείστηκα τα λόγια του εθνικού 
ποιητή Δ. Σολωμού, για να απαντήσω. 
Ονειρεύομαι τη γλώσσα μας ζωντανή 
και πάλλουσα στα χείλη των φυσικών 
ομιλητών της και όχι σαν ωραία 
κοιμωμένη μέσα στα επιστημονικά 
συγγράμματα. Το όραμά μου βέβαια 
προϋποθέτει ελευθερία και ασφαλή 
ανάσα, ευρωστία (:νύξη για το 
δημογραφικό, όχι την οικονομία. Η 
Ελλάδα ζει συντροφιά με την Πενία, κατά 
τον Ηρόδοτο. Δεν εμποδίστηκε όμως 

να μεγαλουργεί…) και μια εκπαίδευση 
ανθρωπιστικά προσανατολισμένη. 

•Μιλάμε σωστά ελληνικά;
Μπορούμε και καλύτερα! Αν κρίνω 

από τα Μέσα Ενημέρωσης ως επίσημο 
και ευρύ δίαυλο χρήσης της γλώσσας, 
υπάρχουν ελλείμματα κυρίως λόγω 
προχειρότητας. Ο δημόσιος λόγος 
απαιτείται να είναι προσεκτικά 
σφυρηλατημένος. Και μια που μιλώ 
για δημόσιους φορείς, τονίζω εμφατικά 
τον ρόλο της εκπαίδευσης, όπου η 
γλώσσα γίνεται συνάμα το μέσο και το 
αντικείμενο της διδασκαλίας. 

•Πώς μπορεί ο Έλληνας να 
προστατεύσει τη Γλώσσα του και 
να αναδείξει τον πολιτισμό του; Τι 
θα συμβουλεύατε τη νέα γενιά; 

Να ενστερνιστεί την εθνική του 
ιδιαιτερότητα, να νιώσει όμορφα 
στους κόλπους  της παράδοσής 
μας, αποφεύγοντας την άκριτη 
γλωσσική ξενομανία και τους αστείους 
πιθηκισμούς. Είναι ανάγκη, φρονώ, 
να απορρίψουμε κάθε αίσθημα 
πολιτιστικής μειονεξίας και να 
χιμήξουμε στα δροσερά νάματα της 
ελληνικότητας. Πώς; Μελετώντας τα 
Γράμματα, περιηγούμενοι σε μουσεία 
και μνημεία, αναζητώντας την αρχή των 
λέξεων, ακολουθώντας τα βήματα ενός 

παραδοσιακού σκοπού, σπουδάζοντας 
την τοπική ιστορία, διαφυλάττοντας το 
περιβάλλον. Χίλιοι τρόποι να είμαστε 
Έλληνες/-ίδες και άλλες τόσες οι χάρες 
τους. Όσο για τη νέα γενιά... Ας στρέψει 
την επαναστατικότητα και την ορμή της 
στην ανάσταση της καθημαγμένης 
χώρας μας. Ας τονώσει με τη δική της 
φλέβα την κυκλοφορία του αιωνόβιου 
πολιτισμού μας, που κινδυνεύει να 
αφαιμαχθεί από έναν απρόσωπο 
παγκοσμιοποιημένο Λεβιάθαν.  

•Ποια είναι τα επόμενα 
συγγραφικά σας σχέδια;

Αυτήν την περίοδο διαγκωνίζονται 
στο μυαλό μου ένας έφηβος που 
πατάει στα χνάρια της εθνικής μας 
ιστορίας, Νύμφες της μυθολογίας και 
άταχτοι τυφλοπόντικες. Το αποτέλεσμα 
της μάχης είναι αμφίρροπο!

•Ένα μήνυμα για τους αναγνώστες 
μας που θα διαβάσουν τη 
συνέντευξή σας; 

Να τους ευχαριστήσω που την 
έφτασαν ως το τέλος! Να τους 
παροτρύνω να συνεχίζουν να 
διαβάζουν. Οτιδήποτε! Να λούζουν 
τα μάτια τους  στη μορφή και τον νου 
τους στα νοήματα της ελληνικής. Να 
έχουν έγνοια τους τη «γλώσσα στις 
αμμουδιές του Ομήρου....»

Η Κατερίνα Δημόκα μοίρασε την 
παιδική της ηλικία στον Πειραιά και στη 
Λιβαδειά. Είναι αριστούχος φιλόλογος 
της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών 
με κατεύθυνση στη Γλωσσολογία 
και διαθέτει Master στη Διδασκαλία 
της Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας. 
Στη λογοτεχνία διακρίθηκε στον 
Διαγωνισμό Διηγήματος του περιοδικού 
Elle (2000) και τιμήθηκε δύο φορές από 
τη Γυναικεία Λογοτεχνική Συντροφιά 
(2014, 2018) για παιδικά κείμενα. Το 
βιβλίο της «Όμηρος στο Πέλαγος» 
ήταν τρίτο στη λίστα του περιοδικού 
Ο Αναγνώστης για την κατηγορία 
«Λογοτεχνικό βιβλίο για παιδιά» το 
2018.

Είναι παντρεμένη, έχει δύο γιους 
και ζει στη Λιβαδειά. Εργάζεται ως 
φιλόλογος στο δημόσιο σχολείο, όπου 
διδάσκει και διδάσκεται καθημερινά από 
τα παιδιά. Θεωρεί ότι η λογοτεχνία είναι 
ένας ευαίσθητος αγωγός, που οδηγεί 
άμεσα στην παιδική ψυχή κι αφήνεται 
να παρασυρθεί στις κρυστάλλινες 
διαδρομές της. 

Από τις εκδόσεις Μεταίχμιο κυκλοφορούν 
τα παιδικά βιβλία της: Η Δασκάλα των 
Χρωμάτων (2016), Όμηρος στο Πέλαγος 
(2017), Ένα πράσινο τηλέφωνο (2017), 
Χριστουγεννιάτικα δώρα στην Ταραχώρα 
(2017), Παιδιά της Πανδώρας (2019).
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Απόκριες ονομάζονται οι τρεις εβδομάδες πριν 
από την Καθαρά Δευτέρα οπότε και αρχίζει η 
Μεγάλη Σαρακοστή. 

Οι Απόκριες έχουν τις ρίζες τους στην αρχαία 
Ελλάδα. Οι αρχαίοι Έλληνες ντύνονταν προς τιμή 
του Θεού Διόνυσου, ο οποίος θεωρούνταν ο Θεός 
της γονιμότητας της γης, της μεταμόρφωσης, της 
απελευθέρωσης του νου και του συναισθήματος,  
του κρασιού και των εορτασμών. Οι αρχαίοι Έλληνες 
τον τιμούσαν φορώντας τις προσωπίδες τους, 
χορεύοντας και τραγουδώντας. Αυτό πέρασε από 
γενιά σε γενιά κουβαλώντας μαζί τα διαφορετικά 

ΛΙΒΑΔΕΙΑ

Το Γαϊτανάκι της Λιβαδειάς

Το γαϊτανάκι αποτελεί παράδοση για την πόλη της Λιβαδειάς 
και γιορτάζεται την τελευταία Κυριακή της Αποκριάς. Οι 
μασκαράδες παρελαύνουν στους δρόμους της πόλης και 
φτάνουν στην κεντρική πλατεία, όπου πλέκεται το Γαϊτανάκι. 

Δώδεκα οι κορδέλες. Δώδεκα οι χορευτές και ένας επιπλέον 
να κρατά γερά και σταθερά το στύλο, από την κορυφή του 
οποίου ξεκινούν 12 μακριές κορδέλες, καθεμιά με διαφορετικό 
χρώμα. Οι κορδέλες αυτές λέγονται γαϊτάνια και δίνουν το 
όνομά τους στο έθιμο.

Καθώς κινούνται γύρω από το στύλο, κάθε χορευτής 
εναλλάσσεται με το ταίρι του κι έτσι όπως γυρνούν πλέκουν 
τις κορδέλες δημιουργώντας χρωματιστούς συνδυασμούς. Το 
γαϊτανάκι είναι ένας χορός που δένει απόλυτα με το χρώμα 
και το ξεφάντωμα της Αποκριάς. Οι κορδέλες τυλίγονται και 
οι χορευτές χορεύουν όλο και πιο κοντά στο κοντάρι. Ο χορός 
τελειώνει, όταν οι κορδέλες έχουν τυλιχτεί γύρω από το στύλο 
και οι χορευτές χορεύουν πολύ κοντά σ' αυτόν.

ΛΑΜΙΑ

Η «Λαμιώτικη Γκαμήλα»

ΓΑΛΑΞΙΔΙ

Ο Αλευροπόλεμος

ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ-ΕΥΒΟΙΑ

Το Βωμολοχικό Καρναβάλι

ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ-ΕΥΒΟΙΑ

Το Βωμολοχικό Καρναβάλι

Η στολισμένη με επιμέλεια «γκαμήλα» δίνει τον τόνο 
του γλεντιού στο καρναβάλι της Λαμίας. Ο σκελετός της 

«γκαμήλας» κατασκευάζεται από ξύλο και σκεπάζεται με 
λινάτσα, χαλιά ή βελέντζες.  Την κουβαλούν δυο άνθρωποι 
που εκτελούν τις κινήσεις του «ζώου» σύμφωνα με τις εντολές 
του «αρχιγκαμηλιέρη». 

Ξεκινά από την αρχαιότερη συνοικία της πόλης, τους 
Αγίους Θεοδώρους, όπου προετοιμάζεται με επιμέλεια και το 
τριήμερο τη Αποκριάς δίνει το δικό της τόνο στους δρόμους και 
το κέντρο της Λαμίας. Την Κυριακή της Αποκριάς, προηγείται 
της παρέλασης αρμάτων στους κεντρικούς δρόμους της 
πόλης. 

Επιστρέφει την Καθαρή Δευτέρα στα Κούλουμα της 
συνοικίας των Αγίων Θεοδώρων, όπου μετά τον παραδοσιακό 
της χορό, την «θυσιάζουν» κλείνοντας τον αποκριάτικο κύκλο 
της.

Στο Γαλαξίδι συναντά 
κανείς τα καθιερωμένα 
έθιμα (άναμμα φωτιάς στις 
πλατείες, μεταμφιεσμένους 
καρνάβαλους στους 
δρόμους, κ.α.). Εκείνο 
που χαρακτηρίζει όμως 
τις Απόκριες, είναι ο 
αλευροπόλεμος. 

Μεγάλες ποσότητες 
αλευριού εκτοξεύονται 
μεταξύ των καρναβαλιστών, 
οι οποίοι όπως ορίζει το 
έθιμο, πρέπει να είναι 
μουτζουρωμένοι  με 
κάρβουνο στο πρόσωπο. 
Τα τελευταία χρόνια, τα 

Με το άνοιγμα του 
Τριωδίου όπως κάθε 
χρόνο στην Αγιά Άννα οι 
Απόκριες γιορτάζονται με 
Βωμολοχικό καρναβάλι, 
που στηρίζεται στις 
Διονυσιακές παραδόσεις, 
την εξύμνηση του φαλλού 
και της γονιμότητας και στις 
συνήθειες των Αγιανιωτών 
από καταβολής της ιστορίας 
του τόπου. Το Βωμολοχικό 
καρναβάλι της Αγίας ‘Αννας 
είναι ιδιαίτερα γνωστό τόσο 
στην Εύβοια αλλά και σε όλη 
την Ελλάδα

Οι επισκέπτες ακούνε 
τραγούδια με βωμολοχικούς 
στίχους, ενώ γύρω τους 
χοροπηδάνε «ξωτικά…» που 
ξεστομίζουν αισχρολογίες.. 

Ένα παλιό αποκριάτικο 
έθιμο της Νότιας Εύβοιας 
είναι το έθιμο του 
«Μακαρούνα». Σύμφωνα 
με την  παράδοση ο 
«Μακαρούνας» ήταν ένας 
άντρας με πολύ ανεπτυγμένη 
σεξουαλική δράση που 
δεν άφηνε καμία γυναίκα 
παραπονεμένη. Όλες είχαν 
περάσει από τα χέρια του. 
Ανύπαντρες, παντρεμένες, 
χήρες και ζωντοχήρες, 
νέες, μεσόκοπες και γριές 
κι όλες είχαν να λένε μόνο 
καλά λόγια για τις επιδόσεις 
του. Ήρθε όμως η τελευταία 
Κυριακή της αποκριάς 
όπου σύμφωνα με τα έθιμα 
της Καρύστου φτιάχνουν 
ζυμαρικά, τα επονομαζόμενα 
και μακαρούνες. Ο 
«Μακαρούνας» έφαγε μέχρι 
σκασμού. 

Κ ά θ ε  Κ α θ α ρ ή 

πρόσωπα κυριολεκτικά 
σκεπάζονται από ένα σωρό 
υλικά, όπως το λουλάκι, το 
βερνίκι παπουτσιών κ.ά. 

Αυτό το έθιμο διατηρείται 
από το 1801. Εκείνα τα 
χρόνια, παρόλο που το 
Γαλαξίδι τελούσε υπό 
τουρκική κατοχή, όλοι 
οι κάτοικοι περίμεναν 
τις Απόκριες για να 
διασκεδάσουν και να 
χορέψουν σε κύκλους. 
Φορούσαν μάσκες ή απλά 
έβαφαν τα πρόσωπά τους 
με κάρβουνο. Με τα χρόνια, 
προστέθηκε και το αλεύρι. 

Κ α ρ ν α β α λ ι σ τ έ ς , 
μουτζουρωμένοι στο 
πρόσωπο και στο σώμα, 
πειράζουν τον κόσμο και 
στήνουν χορό γύρω του, 
περιπαίζοντας τους πάντες.

Το Βωμολοχικό καρναβάλι 
έχει τις ρίζες του στις 
διονυσιακές τελετουργίες και 
γίνεται την Καθαρά Δευτέρα 
στην πλατεία του χωριού 
υπό τη συνοδεία ντόπιας 
δημοτικής ορχήστρας, όπου 
τραγουδούν τα αποκριάτικα 
παραδοσιακά βωμολοχικά 
τραγούδια της Αγίας Άννας 
και άλλα παραδοσιακά, ενώ 
συγχρόνως παρελαύνουν 
οι ομάδες καρναβαλιστών 
περιφέροντας τεράστια 
“φαλλικά” σύμβολα. 

Δευτέρα, μια ομάδα από 
καρναβαλιστές φτιάχνει το 
πτώμα του «Μακαρούνα», 
ένα σκιάχτρο με παλιά 
ρούχα παραγεμισμένα με 
άχυρα ή κουρέλια πάνω 
σε ένα πρόχειρο φορείο. 
Φροντίζουν να έχει μια 
τεράστια κοιλιά από το πολύ 
φαΐ κι ένα τεράστιο πέος 
να βγαίνει μέσα από το 
ξεκούμπωτο παντελόνι.

Αφού ετοιμάσουν τον 
νεκρό ετοιμάζονται και οι 
«γυναίκες» που θα τον 
μοιρολογήσουν. Ακολουθούν 
την πομπή στην οποία 
προηγείται ο παπάς και 
οι ψάλτες που ψέλνουν 
παραλλαγμένα με πολύ 
καυστικό τρόπο, πίνοντας.  
Στη συνέχεια στήνεται γλέντι. 
Χορεύουν κρατώντας το 
«νεκρό» ψηλά και πίνοντας 
μέχρι τελικής πτώσεως.
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έθιμα του κάθε τόπου.
Σε κάθε γωνιά της Στερεάς Ελλάδας 

πραγματοποιούνται πλούσιες εκδηλώσεις, 
ενώ αναβιώνουν διάφορα αποκριάτικα έθιμα, 
κρατώντας ζωντανή την ελληνική παράδοση. 
Έθιμα και παραδόσεις που μεταφέρονται μέχρι 
και τις μέρες μας.

Η προετοιμασία σε αρκετές περιπτώσεις ξεκινάει 
μόλις ανοίγει το Τριώδιο, ενώ κορυφώνεται  την 
τελευταία Κυριακή των Αποκριών, όπου σε κάθε 
περιοχή στήνεται μεγάλο γλέντι που διαρκεί μέχρι 
την Καθαρή Δευτέρα.

ΘΗΒΑ 

Ο “βλάχικος γάμος” της Θήβας

Κάθε Καθαρή Δευτέρα 
γίνεται αναπαράσταση του 
Βλάχικου Γάμου στην Θήβα. 
Είναι ένα έθιμο που έχει τις 
ρίζες του στο 1830, μετά την 
απελευθέρωση των ορεινών 
περιοχών. Οι Βλάχοι, από τη 
Μακεδονία, την Ήπειρο, τη 
Θεσσαλία και τη Ρούμελη, 
εγκατέλειψαν τότε την άγονη 
γη τους και βρήκαν γόνιμο 
έδαφος νοτιότερα.

Το έθιμο του Βλάχικου 
γάμου, τηρείται κάθε χρόνο 
στην πόλη της Θήβας. Το 
έθιμο είναι μία παρωδία 
όλων των διαδικασιών 
του γάμου. Η διαδικασία 
ξεκινά την Τσικνοπέμπτη, 
όταν και συναντιούνται 
οι συμπέθεροι για να 
συζητήσουν για την προίκα. 
Αφού συμφωνήσουν, 

ξεκινούν οι προετοιμασίες 
του γάμου. Η τελετή ξεκινά 
το απόγευμα της Κυριακής. 
Τα παλικάρια και οι φίλοι 
της νύφης και του γαμπρού 
ξεκινούν χορό μέσα στους 
δρόμους της Θήβας, πάνε 
στις βλάχικες καλύβες για 
να ακουμπήσουν τα προικιά 
της νύφης και να ξυρίσουν το 
γαμπρό.

Μετά τη διαπίστωση 
διαφορών μεταξύ των 
συμπεθέρων και το 
ξεδιάλυμα αυτών αρχίζει 
το γαμήλιο γλέντι. Μία 
πολύχρωμη γαμήλια πομπή 
ξεκινάει από την εκκλησία 
της «Αγιά Τριάδας» προς 
τον δρόμο του Επαμεινώνδα 
όπου είναι τα «κονάκια» των 
συμπεθέρων. 

ΧΑΛΚΙΔΑ

Το Θαλασσινό Καρναβάλι

ΣΚΥΡΟΣ

Ο γέρος και η κορέλα της Σκύρου

Ο κόλπος του Ευβοϊκού, μετατρέπεται σε μια υδάτινη 
θεατρική σκηνή, όπου κυριαρχούν η φωτιά, το νερό, τα 
πυροτεχνήματα, τα μεγάλα αυτοσχέδια σκηνικά και τα 
οπτικοακουστικά εφέ. Οι Απόκριες τελειώνουν με το κάψιμο 
του Καρνάβαλου στη παραλία της Χαλκίδας, ενώ μετά 
ακολουθεί μεγάλο γλέντι με άφθονο τραγούδι και χορό μέχρι 
τις πρωινές ώρες.

Το «Θαλασσινό Καρναβάλι» αποτελεί για τη Χαλκίδα 
θεσμό, με στόχο την ανάδειξη του υγρού στοιχείου, το οποίο 

Στα σοκάκια της Σκύρου θα συναντήσουμε ομάδες μεταμφιεσμένων ανθρώπων. Το έθιμο του νησιού θέλει τον «γέρο» και 
την «κορέλα» να βγαίνουν στους δρόμους και να δίνουν μια ξεχωριστή εικόνα της Αποκριάς. 

Ο Γέρος, ο οποίος είναι ντυμένος με μια μαύρη κάπα, φοράει τα παραδοσιακά δερμάτινα υποδήματα, τα τροχάδια, έχει 
στη μέση του πολλά κουδούνια και προχωράει με ρυθμικό βηματισμό, δημιουργώντας εναλλασσόμενους ήχους. Συντροφιά 
του είναι η Κορέλα , ντυμένη με παραδοσιακά σκυριανά ρούχα, με κυρίαρχο χρώμα το άσπρο και καλυμμένο το πρόσωπό 
της (σύμφωνα με την παράδοση είναι άντρας ντυμένος με γυναικεία ρούχα) και χορεύει γύρω από το Γέρο. 

Κάθε ομάδα γέρων έχει την κορέλα της. Αν συναντηθούν δύο ή περισσότεροι «Γέροι», συναγωνίζονται στο περίφημο 
«λιλίρισμα», κουνώντας ρυθμικά και με ένταση τα κουδούνια τους για να ξεσηκώσουν τους πάντες.

Την ομάδα συμπληρώνει ο Φράγκος, ο οποίος φοράει μάσκα, ευρωπαϊκό παντελόνι και σατιρίζει εκείνους τους Σκυριανούς 
που έβγαλαν τις βράκες και φόρεσαν παντελόνια. Έχει ένα κουδούνι στο πίσω μέρος της μέσης του και κρατάει ένα κοχύλι 
στο οποίο φυσάει για να τραβήξει την προσοχή των παρευρισκόμενων.

Σύμφωνα με την τοπική παράδοση, κάποτε στη Σκύρο ένας γέρος με τη γριά του, είχαν λίγα κατσίκια στο βουνό. Όμως μια 
νύχτα του χειμώνα που είχε άγρια παγωνιά, όλα τους τα ζώα πέθαναν. Απελπισμένος ο γέρος βοσκός ζώστηκε τα κουδούνια 
και τα τομάρια των πεθαμένων ζώων του και μαζί με τη γυναίκα του (κορέλα) κατέβηκαν μέχρι τη Χώρα. Οι χτύποι των 
κουδουνιών έφεραν στους συγχωριανούς το μήνυμα της καταστροφής.

είναι και το κύριο χαρακτηριστικό της πόλης.
Με μια σειρά εκδηλώσεων επί τέσσερις εβδομάδες, που 

απευθύνονται σε όλους τους πολίτες, το θαλασσινό καρναβάλι 
κορυφώνει το κέφι την τελευταία Κυριακή της αποκριάς, με 
πλεούμενα και καρναβαλιστές μέσα στον Ευβοϊκό. 

Ο θεσμός του Θαλασσινού Καρναβαλιού της Χαλκίδας, 
ξεκίνησε το 2016 και εντυπωσίασε τους θεατές του με την 
πρωτοτυπία και τα εντυπωσιακά δρώμενα σε θάλασσα, στεριά 
και αέρα.



Στα µονοπάτια των γεύσεων

Τσικνοπέµπτη της Κρεατινής
Κάθε περιοχή της Ελλάδας γιορτάζει με το δικό της τρόπο την Τσικνοπέμπτη. Πέρα από το παραδοσιακό ψήσιμο των κρεάτων, 
αναπτύχθηκαν ξεχωριστά έθιμα σε κάθε περιοχή....
Στη Θήβα γιορτάζουν με το «βλάχικο γάμο», που ξεκινά με το προξενιό δύο νέων, συνεχίζει με τον γάμο και ολοκληρώνεται την 
Καθαρά Δευτέρα με την πορεία των προικιών της νύφης και το γλέντι των συμπεθέρων....
Στην Κομοτηνή η παράδοση αναφέρει ότι τα αρραβωνιασμένα ζευγάρια ανταλλάσσουν φαγώσιμα δώρα. Συγκεκριμένα, ο 
άντρας πρέπει να στείλει τον «κούρκο», δηλαδή μία κότα, και η γυναίκα μπακλαβά και μια κότα γεμιστή. Οι νοικοκυρές καίνε 
μια κότα για να τη φάει η οικογένεια την Κυριακή της Αποκριάς....
Κι αφού το έθιμο προστάζει να το τσικνήσουμε δεόντως, ετοιμαστείτε, καιρού επιτρέποντος, για μπάρμπεκιου. 

ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 2 ΠΕΝΤΑΝΟΣΤΗΜΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΤΣΙΚΝΗΣΕΤΑΙ……

Κεµπάπ “το Πολίτικο”
Κεμπάπ μπορούμε να φτιάξουμε με όποιο κρέας θέλουμε 
αλλά και με διάφορα κρέατα όπως: 
Αρνί και μοσχάρι – Κοτόπουλο ή Γαλοπούλα – στα ανάμικτα 
και ο χοιρινός κιμάς όπως το σημερινό μας Κεμπάπ με 
3 διαφορετικά κρέατα, αλλά πρέπει να προσέξουμε τις 
αναλογίες αλλά και τα μπαχαρικά μας.

Υλικά
500 gr. αρνί σε κιμά (εγώ προτιμώ το πρόβατο)

300 gr. μοσχάρι σε κιμά
100 gr. χοιρινό σε κιμά

1 μεγάλο ξερό κρεμμύδι, κομμένο σε ψιλά καρέ
2 σκελίδες σκόρδο
1 κ. σ. θυμάρι ξερό

1 κ.γ. κανέλα σε σκόνη
1 κ.γ. μπαχάρι σε σκόνη
1 κ. σ. κύμινο σε σκόνη

1 κ.γ. τσιμένι
1/2 κ. γ. σουμάκ "στα ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ"

1/2 ματσ. ματσάκι μαϊντανό ψιλοκομμένο
70 ml. ελαιόλαδο

αλάτι – πιπέρι στην γεύση

Εκτέλεση
Το μυστικό είναι το ζύμωμα…………….εδώ χρειάζεται πολύ 
μεγάλη προσοχή!!!!!!!! Βάζουμε και τους 3 κιμάδες σε ένα μεγάλο 
μπολ, προσθέτουμε τα υπόλοιπα υλικά και ξεκινάμε το ζύμωμα 
με τα χέρια. Αφού αναμειχθούν ομοιόμορφα τα υλικά μεταξύ 
τους, ανοίγουμε τη ζύμη μέσα στο μπολ ξανά και ξανά, σαν να 
την τρίβουμε με την παλάμη, απλώνοντάς τη στα τοιχώματα 
του σκεύους ώστε να σπάσουμε τους δεσμούς των λιπαρών 
και να απλωθεί το λίπος σε όλο το μείγμα ομοιόμορφα, έπειτα 
από λίγη ώρα αρχίζουν να δημιουργούνται ίνες στον κιμά και 
να μοιάζει μαστιχωτός. Έτσι, το κεμπάπ θα μείνει ενιαίο κατά 

τη διάρκεια του ψησίματος και δεν θα διαλυθεί, όλο αυτό το 
ζύμωμα πρέπει να κρατήσει περισσότερο από 15 λεπτά. Για 
να μην κολλάει το μείγμα στα χέρια μας αλλά και να γίνουν 
πιο αφράτα στο τέλος τα Κεμπάπ πρέπει να βρέχουμε τα 
χέρια μας με νερό. Όταν τελειώσουμε, σκεπάζουμε το μείγμα 
του κιμά με μια μεμβράνη και το αφήνουμε στο ψυγείο για 2 
ώρες, ώστε να σφίξει το μείγμα και να αναμειχθούν καλύτερα 
τα αρώματά του. Πλάθουμε τα κεμπάπ τουλάχιστον μια ώρα 
νωρίτερα και μέχρι το ψήσιμο τα διατηρούμε στο ψυγείο. 
Παίρνουμε μικρά κομμάτια μείγματος κιμά και τα πλάθουμε 
σαν μακριά σουτζουκάκια, μήκους περίπου 12 εκ. και πάχους 
2 -3 εκ. 

Όσο πιο λεπτά είναι, τόσο πιο γρήγορα θα ψηθούν, 
ωστόσο είναι πολύ εύκολο να στεγνώσουν εσωτερικά. Σε 
περίπτωση που δούμε ότι δεν έχει σφίξει το μείγμα, μπορούμε 
να προσθέσουμε 2 κ. σ. τριμμένη φρυγανιά ή 2 φέτες ψίχα 
ψωμιού βρεγμένες και καλά στυμμένες.

Τα μπαχαρικά είναι οι πρωταγωνιστές, κατά κύριο λόγο για 
να καλύψουν το έντονο άρωμα του αρνίσιου κυρίως κιμά. Στα 
κεμπάπ από αρνί ή και μοσχάρι: Το βασικό μπαχαρικό είναι η 
πάπρικα και για πολλούς το κύμινο. Επίσης, ιδιαίτερο άρωμα 
δίνουν το μπαχάρι, το σουμάκ, ο κόλιανδρος (σε σκόνη), το 
κάρδαμο και το μπούκοβο (για τους πιο τολμηρούς). Στα 
αρνίσια κεμπάπ: ταιριάζουν το κόκκινο γλυκό πιπέρι, η κανέλα 
και το γαρίφαλο. Στα κεμπάπ από κοτόπουλο ή γαλοπούλα: η 
πάπρικα και το κύμινο είναι απαραίτητα. Ταιριάζουν επίσης το 
μπαχάρι, το κάρι, το πιπέρι καγιέν, το τζίντζερ, ο κουρκουμάς 
και ο κόλιανδρος. Στα ανάμεικτα κεμπάπ με χοιρινό κιμά: 
Επειδή ο χοιρινός κιμάς συμμετέχει ως συμπληρωματικός 
και όχι ως βασικός στις αναμείξεις για κεμπάπ (συνήθως 
με μοσχάρι ή κοτόπουλο), όπου συμμετέχει μπορούμε να 
προσθέσουμε σουμάκ και όλα τα κίτρινα μπαχαρικά, όπως το 
κάρι και ο κουρκουμάς.

Μυρωδικά: Μοσχάρι ή Αρνί: μαϊντανό, δυόσμο, θυμάρι ή 
ρίγανη και κόλιανδρο θα δώσουν ελαφρύ άρωμα στο μείγμα. 
Κοτόπουλο ή Γαλοπούλα: Ταιριάζει πολύ ο βασιλικός φρέσκος, 
ο μαϊντανός και το θυμάρι, στα κεμπάπ από κοτόπουλο 
ταιριάζει πολύ το ξύσμα λεμονιού. Χοιρινό: μαϊντανό, θρούμπι.

tips: Χρήσιμες συμβουλές που πρέπει να προσέξουμε για να 
γίνουν τα Κεμπάπ παραδοσιακά πολίτικα.

Το κρεμμύδι και το ζουμί του είναι από τα πιο βασικά υλικά, 
γιατί σπάει τις έντονες οσμές των κρεατικών και γλυκαίνει τον 
κιμά, το ζουμί των κρεμμυδιών κάνει πιο αφράτα. Σκόρδο η 
ποσότητά του κατά βούληση.

Για πιο Αφράτο μείγμα μπορούμε να βάλουμε ντομάτα 
τριμμένη. Πελτέ ντομάτας για τη γεύση, αλλά και για να 
κοκκινίσουν λίγο.

του Αξιώτη Παράσχου* 
Executive Consultant Chefs

O Παράσχος 
γεννήθηκε 
στον Πειραιά 
και µεγάλωσε 
στην Γερµανία 
από 7 χρόνων 
ανακατεύθηκε µε 
το αλεύρι στην 
οικογενειακή 
επιχείρηση 
"Αρτοποιείο" του 
παππού Παράσχου 
στο πανέµορφο 
χωριό Κλειώ της Λέσβου. Από τότε µε το µικρόβιο µέσα 
του δεν έπαψε να ασχολείται µε το Αλεύρι και την 
Μαγειρική. 

Σπούδασε Μαγειρική Τέχνη στα 17ου στο Βέλγιο 
και γνώρισε αξιόλογους chef στα πρώτα του βήµατα. 
Έχει µαγειρέψει σχεδόν σε όλα τα κράτη και έχει 
βραβευτεί για την δουλειά του, (την άλλη εβδοµάδα θα 
συνεχίσουµε το ταξίδι του Παράσχου “Στα µονοπάτια 
των Γεύσεων", για να µάθουµε περισσότερα για τον 
Μάγειρα της Στήλης).

Από εδώ και μέσα από την εφημερίδα ΣΤΕΡΕΑ ΝΕΑ κάθε εβδομάδα θα 
ταξιδεύουμε μαζί "Στα μονοπάτια των γεύσεων" με νόστιμες απλές συνταγές 
εποχής, μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής που ο κάθε ένας θα μπορεί να 
δημιουργήσει.

Εκτός από τις συνταγές θα υπάρχουν Άρθρα με τα γαστρονομικά νέα όλων 
των περιοχών της Στερεάς Ελλάδος, και εδώ παρακαλώ θα ήθελα την βοήθεια 
σας Θέλω να με ενημερώνετε για τα δρώμενα που θα έρθουν στην περιοχή 
σας – τις εκδηλώσεις – τις νέες επιχειρήσεις εστίασης, για τους συλλόγους 
αλλά και ότι έχει να κάνει με τις δραστηριότητες στην περιοχή σας. Θα ήταν 
μεγάλη μου χαρά να έρθω, να συμμετέχω, όπου μπορώ να βοηθήσω αλλά 
και να αφιερώσω μια στήλη για την περιοχή σας με τις φωτογραφίες που θα 
βγάλουμε.

Θα κάνουμε μαζί όμορφη κριτική για κάτι που μας άρεσε ή που δεν μας 
άρεσε.

Κάθε εβδομάδα θα δημοσιεύω μια συνταγή “την καλύτερη", σπιτική η 
επαγγελματική και εάν θελήσει ο/η Δημιουργός μαζί με την φωτογραφία του-
της και το όνομα. 

Και τέλος θα απαντώ κάθε εβδομάδα σε 10 ερωτήσεις σας, ερωτήσεις που 
έχουν να κάνουν με την Μαγειρική και την Ζαχαροπλαστική που θα μπορείτε 
να μου τις στέλνεται μέσω fb – email: ή σε μήνυμα στο κινητό μου, και την 
επόμενη εβδομάδα θα σας έχω όλες τις απαντήσεις. 

Ας ξεκινήσουμε λοιπόν αυτήν την εβδομάδα με την Τσικνοπέμπτη που 
πλησιάζει.
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Αξιώτης Παράσχος
Executive Chef - Pot Pan FoodService S.A. 
www:paraschosaxiotis.gr/ | e-mail: info@paraschosaxiotis.gr
twitter.com/ChefsClubGr | facebook.com/Ex.Consultant.
Chefs/
tel: +30 2221312731 | mob: 6948046207

Υλικά

Κοντοσούβλι Χοιρινό
Ο πιο αγαπημένος και νόστιμος μεζές.. 
Γιατί το ενάμισυ μέτρο κοντοσούβλι στις μέρες μας 
εξακολουθεί να λέγεται κοντοσούβλι. Πάντως, το κοντοσούβλι 
στην πράξη, μόνον κοντό δεν είναι, το έχει το μεγαλοπρεπές 
μήκος του μια και τείνει προς μακρυσούβλι με τα όλα του!

Υλικά
4 kg. κρέας χοιρινό σπάλα

2 κρεμμύδια 
4 κόκκινες ντομάτες

1 φ.τσ. λευκό ξηρό κρασί
4 πολύχρωμες πιπεριές
3 κ. γλ. γλυκιά πάπρικα

1/2 φ.τσ. ξίδι
φρέσκο θυμάρι

ρίγανη
αλάτι – πιπέρι στην γεύση

Εκτέλεση
Ζητάμε από τον χασάπη να μας κόψει κρέας για 

κοντοσούβλι. Ψιλοκόβουμε τα κρεμμύδια. Ανακατεύουμε το 
κρέας με τα κρεμμύδια και προσθέτουμε αλάτι, πιπέρι το ξίδι 
την ρίγανη το θυμάρι το κρασί την πάπρικα. Αναμειγνύουμε 
καλά με τα χέρια να καλυφθεί όλο το κρέας με τα υλικά, το 
σκεπάζουμε και αφήνουμε όλη νύχτα να μαριναριστεί.

Ετοιμάζουμε τα κάρβουνα. Μόλις είναι έτοιμη η θράκα 
την απλώνουμε, περίπου 5 εκατοστά σε όλο το μήκος της 
σούβλας, και αφήνουμε να κάτσει η φωτιά περίπου 30 
λεπτά. Ξεκινάμε να ετοιμάζουμε το κοντοσούβλι, παίρνουμε 
τα κομμάτια του κρέατος και τα σουβλίζουμε, εναλλάξ ένα 
κομμάτι κρέας ένα ξύγκι μια πιπεριά μισή ένα μισό κρεμμύδι 
και μισή ντομάτα. Δεν πιέζουμε τα κομμάτια μεταξύ τους, για 
να ψηθεί σωστά.

Τοποθετούμε την σούβλα στην θράκα, όχι πολύ κοντά 
της, όπου την απλώνουμε καλά για να καλύπτετε όλη την 
σούβλα. Η φωτιά δεν πρέπει να είναι πολύ δυνατή και να 
έχουμε ανοίγει αριστερά και δεξιά την θράκα, γιατί θα πάρει 
φωτιά από τα λίπη που θα στάζουν. Ψήνουμε όσο χρειαστεί 
γυρνώντας ασταμάτητα την σούβλα, περίπου 2 ώρες, το 
δοκιμάζουμε και καταλαβαίνουμε αν έχει γίνει.
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αποδράσεις

Aπλωμένη  στις νότιες πλαγιές του 
Παρνασσού σε υψόμετρο 968 μέτρων, είναι 
γνωστή για το χιονοδρομικό της κέντρο 

αλλά και για τα γεμάτα ζωή Σαββατοκύριακα
Βουνίσια και κοσμοπολίτικη, η Αράχωβα 

συνδυάζει την γραφικότητα του χωριού με την 
έντονη ζωή που συναντά κανείς κανείς στις 
μεγάλες πόλεις. Ίσως για αυτό να επιμένουν οι 
ντόπιοι, ότι δεν είναι χωριό αλλά κωμόπολη, και 
πιο συγκεκριμένα η διασημότερη κωμόπολη του 
Παρνασσού, με 4.000 μόνιμους κατοίκους.

Απλωμένη  στις νότιες πλαγιές του Παρνασσού 
σε υψόμετρο 968 μέτρων, είναι γνωστή για το 
χιονοδρομικό της κέντρο αλλά και για τα γεμάτα 
ζωή Σαββατοκύριακα. Είναι οι μέρες που τα 
μαγαζιά και οι πλατείες της Αράχωβας γεμίζουν 
από κόσμο...

Η μικρή κωμόπολη της Βοιωτίας μπορεί να 
αποτέλεσει και ένα εξαιρετικό ορμητήριο για 
εκδρομές στις γύρω περιοχές, όπως είναι οι 
Δελφοί, η Ιτέα και η Αμφισσα. Μία καλή εξόρμηση 
είναι και το χωριό Αγόριανη ή Επτάλοφος. 
Εικοσιένα χιλιόμετρα μακριά από την Αράχωβα, 
βρίσκεται πάνω σε επτά μικρούς λόφους στη 
βορειοδυτική πλευρά του Παρνασσού, πάνω στην 
καταπράσινη πλευρά με τα αιωνόβια έλατα στα 
850 έως 1.000 υψόμετρο.

Αν περιοριστείτε στην Αράχωβα, ξεκλέψτε 
λίγο χρόνο από το χιονοδρομικό κέντρο για να 
επισκεφτείτε τον Άγιο Γεώργιο, την ιστορική 
εκκλησία που δεσπόζει στην κορυφή της 
κωμόπολης. Σύμφωνα με ιστορικά ντοκουμέντα, 
το 1826 οι ντόπιοι, με επικεφαλής τον Γεώργιο 
Καραϊσκάκη, κέρδισαν σε μάχη με τα στρατεύματα 
του Μουστάμπεη. Η εκκλησία υπήρχε από τα 
1676 και από το προαύλιό της (όπου υπάρχει 
και το μνημείο του Καραϊσκάκη με το κανόνι ) θα 
θαυμάσετε την εξαιρετική θέα στις ορθοπλαγιές 
του Παρνασσού και το δελφικό τοπίο. Σε ανάμνηση 
της μάχης, κάθε χρόνο του Αγίου Γεωργίου 
αναβιώνει για ένα τριήμερο το «Πανηγυράκι», με 
λιτάνευση της εικόνας και φολκλορικά αγωνιστικά 
έθιμα.

Must είναι και μία βόλτα από τον «βράχο της 
Ώρας», το σύμβολο της Αράχωβας. Πρόκειται για 
τον απόκρημνο βράχο όπου δεσπόζει ο πύργος 
με το ρολόι. Ακριβώς δίπλα βρίσκεται η εκκλησία 
της Θεοτόκου, η οποία χρονολογείται από το 1676, 
ενώ βόρεια του βράχου, στην αριστερή όχθη του 
κεντρικού δρόμου, θα συναντήσετε το νεοκλασικό 
πρώην Δημοτικό Σχολείο. Στα πόδια του Βράχου 
της Ώρας θα συναντήσετε το ξωκλήσι του Αγίου 
Ιωάννη. Σύμφωνα με την παράδοση χτίστηκε τον 
11ο αιώνα και θεωρείται ότι υπήρξε κρυφό σχολείο 
και κέντρο συνεδρίασης των Φιλικών.

Επειδή Αράχωβα και σκι πάνε μαζί, δεν γίνεται 
να μην περάσετε από το χιονοδρομικό κέντρο 
Παρνασσού. Το Κέντρο διαθέτει 19 πίστες, 7 
χιονοδρομικές διαδρομές, 10 μονοπάτια και τρεις 
μίνι πίστες αρχαρίων όλων συνολικού μήκους 
περίπου 36 χιλιομέτρων. Οι πίστες είναι μήκους 
κατάβασης από 50 μ. έως 4 χλμ. για αρχαρίους, 
μέσους και καλούς χιονοδρόμους. Για τους 
λάτρεις της περιπέτειας, υπάρχουν 12 εκτός 
πίστας «μαύρες» διαδρομές με πραγματικά βαθύ 
χιόνι και πολλή-πολλή αδρεναλίνη. Το Κέντρο 
διακρίνεται για τα υψηλά επίπεδα ασφαλείας στις 
εγκαταστάσεις, τα μηχανήματα και την εν γένει 
καλή λειτουργία του.

Που να μείνετε:
Μόλις λίγα χιλιόμετρα από τον αρχαιολογικό 

χώρο των Δελφών, το Anemolia είναι το ιδανικό 
ορμητήριο για αποδράσεις στα βουνά, χειμώνα ή 
καλοκαίρι, για ski, πεζοπορία, ποδήλατο βουνού 
και άλλες δραστηριότητες. 

Η θερμαινόμενη πισίνα του Anemolia, με 
εκπληκτική θέα την κοιλάδα των Δελφών, 
χαρίζει στους επισκέπτες μας μοναδικές στιγμές 
χαλάρωσης. Ενώ για αυτούς που δεν θέλουν 
να αποχωριστούν την καθημερινή τους άσκηση 
ένα μικρό, αλλά σύγχρονο και εξοπλισμένο 
γυμναστήριο και σάουνα είναι διαθέσιμα.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 22670-31640
Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: www.anemolia.gr

Αράχωβα:  
Η χαρά του σκιέρ!
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Κάνοντας μερικές μικρές 
αλλαγές στη διατροφή σας 
θα καταφέρετε να νικήσετε 

το επίμονο αίσθημα κούρασης που 
νιώθετε και να ανακτήσετε τη χαμένη 
σας ενέργεια και διάθεση.

Σημαντική παράμετρος στην 
επιτυχή διαχείριση του συνδρόμου 
χρόνιας κόπωσης παίζει η διατροφή, 
καθώς οι επιλογές που κάνουμε 
μπορεί είτε να μας «ρίξουν» είτε να 
μας «ανεβάσουν».

Δοκιμάστε να κάνετε τις 
παρακάτω πέντε αλλαγές –και να τις 
διατηρήσετε σε βάθος χρόνου– και 
θα δείτε θεαματικά αποτελέσματα!

ενέργειας και διάθεσης.

1. Αντικαταστήστε τους απλούς 
υδατάνθρακες με σύνθετους

Οι απλοί υδατάνθρακες –όπως 
αυτοί που βρίσκονται στο λευκό 
ψωμί και στα γλυκά– είναι φτωχοί σε 
φυτικές ίνες και θρεπτικά συστατικά 
και μεταβολίζονται πιο γρήγορα, με 
αποτέλεσμα να ανεβάζουν απότομα 
τα επίπεδα του σακχάρου. Αντίθετα, 
οι σύνθετοι υδατάνθρακες –όπως 
αυτοί που βρίσκονται στα προϊόντα 
ολικής άλεσης, στους ξηρούς 
καρπούς και στην κινόα– χάρη στην 
περιεκτικότητά τους σε φυτικές 
ίνες δεν προκαλούν απότομες 
αυξομειώσεις του σακχάρου, άρα και 
μεγάλες διακυμάνσεις στα επίπεδα 
ενέργειας.

2. Προτιμήστε τα «καλά» λιπαρά
Όπως δεν είναι ίδιοι όλοι οι 

υδατάνθρακες, δεν είναι ίδια και όλα 
τα λιπαρά. Τα βλαβερά κορεσμένα 
και τρανς λιπαρά που βρίσκονται 
στα τηγανητά, στα πρόχειρα γεύματα 
και στα έτοιμα σνακ προκαλούν ή 
επιδεινώνουν τις φλεγμονές στο 
σώμα. Οι φλεγμονές ευθύνονται σε 
μεγάλο βαθμό για το χρόνιο αίσθημα 
κόπωσης. Τα καλά ακόρεστα λιπαρά, 
όμως, είναι δυνατό να αποτρέψουν 
ή και να καταπολεμήσουν τις 
φλεγμονές, γι’ αυτό και είναι δυνατός 
«σύμμαχος» ενάντια στην επίμονη 
κούραση. Καλά λιπαρά θα βρείτε 
σε τροφές όπως οι ξηροί καρποί, 
το ελαιόλαδο, το αβοκάντο και ο 
σολομός. 4. Μειώστε την καφεΐνη

Μπορεί να σας παρέχει 
πρόσκαιρη τόνωση, όμως σταδιακά 
ο οργανισμός τη συνηθίζει, 
με αποτέλεσμα να αναζητάτε 
όλο και μεγαλύτερες «δόσεις». 
Όπως συμβαίνει και με τους 
επεξεργασμένους υδατάνθρακες, η 
τόνωση που προσφέρει η καφεΐνη 
έρχεται απότομα και το ίδιο απότομα 
φεύγει, δημιουργώντας έναν φαύλο 
κύκλο αυξομείωσης των επιπέδων 

3. Βάλτε στη ζωή σας τις 
βιταμίνες του συμπλέγματος Β

Η βιταμίνη Β12 (πουλερικά, αυγό, 
ψάρι) και η βιταμίνη Β9 (φυλλώδη 
λαχανικά, μπρόκολο, εσπεριδοειδή) 
παίζουν σημαντικό ρόλο στη 
ρύθμιση των επιπέδων ενέργειας 
στον οργανισμό, καθώς βοηθούν 
τα μιτοχόνδρια, τα λεγόμενα 
«εργοστάσια παραγωγής ενέργειας» 
του ανθρώπινου οργανισμού, να 
λειτουργούν σωστά.

5. Αυξήστε την ενυδάτωση
Ακόμη και μια μικρή μείωση 

στα επίπεδα ενυδάτωσης του 
οργανισμού μπορεί να δημιουργήσει 
ένα αίσθημα ατονίας, πνευματικής 
σύγχυσης ή κακουχίας. Εκτός 
από το νερό, σημαντικές πηγές 
ενυδάτωσης είναι και τα ροφήματα 
χωρίς ζάχαρη (π.χ. τσάι) αλλά και τα 
φρέσκα φρούτα και λαχανικά.

Η παχυσαρκία δεν είναι είτε άσπρο, 
είτε μαύρο. Υπάρχουν πολλές αιτίες 
που την προκαλούν και πολλοί 

τρόποι να την αντιμετωπίσουμε. Μερικές 
μέθοδοι λειτουργούν για κάποιους και όχι 
για άλλους. 

Τώρα, οι επιστήμονες ξέρουν το γιατί.
Μία πρόσφατη έρευνα ασχολήθηκε με 

μία ομάδα 4.000 παχύσαρκων ενηλίκων 
και κατάφερε να τους κατατάξει σε 6 
διακριτές ομάδες.

Νεαρές υγιείς γυναίκες – γυναίκες που 
είναι παχύσαρκες, αλλά γενικά δεν έχουν 
θέματα υγείας, όπως διαβήτη τύπου 2

Άντρες που πίνουν πολύ – όπως και 
πριν, απλά καταναλώνουν πολύ αλκοόλ

Δυστυχισμένους και αγχωμένους 
μεσήλικες – κυρίως γυναίκες με κακή 
ψυχική υγεία

Χαρούμενους και υγιείς ηλικιωμένους 
– με γενικά καλή υγεία, αλλά αρκετά 
μεγάλη κατανάλωση αλκοόλ και υψηλή 
πίεση

Άρρωστους αλλά χαρούμενους 
ηλικιωμένους – ηλικιωμένοι με χρόνιες 
ασθένειες, όπως οστεοαρθρίτιδα, αλλά 
καλή ψυχική υγεία

Κακή υγεία – άνθρωποι που δεν 
έχουν χρήματα και έχουν πολλές χρόνιες 
ασθένειες

Η έρευνα είναι σημαντική γιατί 
είναι σημαντικό να καταλάβουμε την 
αιτία της παχυσαρκίας για να την 

Οι 6 Τύποι του Σωματικού Λίπους 
και ΤΙ σημαίνουν για την Υγεία σας.  
Δείτε ΠΩΣ να τους Αντιμετωπίσετε!

Πέντε διατροφικές αλλαγές  Πέντε διατροφικές αλλαγές  
για να νικήσετε τη χρόνια κόπωσηγια να νικήσετε τη χρόνια κόπωση

καταπολεμήσουμε. Είναι ένα πολύ 
σημαντικό βήμα, αν και χρειάζεται ακόμα 
πολύ έρευνα.

Οι 6 Τύποι του Σωματικού Λίπους και 
ΤΙ σημαίνουν για την Υγεία σας. Δείτε 
ΠΩΣ να τους Αντιμετωπίσετε! 2

Υπάρχουν δύο τρόποι κατανομής 
λίπους στο σώμα: οι Android και Gynoid

Σύμφωνα με to PositiveMed:
Η πρώτη περίπτωση λέγεται έτσι 

γιατί συνήθως συναντάται στους άντρες. 
Μπορεί να έχετε ακούσει τον σωματότυπο 
του μήλου όταν η περιφέρεια της μέσης 
είναι πιο μεγάλη από τους γοφούς.

και…
Η δεύτερη περίπτωση είναι πιο συχνή 

στις γυναίκες. Είναι αυτό που λένε ο 
σωματότυπος του αχλαδιού. Εδώ, οι 
γοφοί έχουν μεγαλύτερη περιφέρεια από 
την μέση.

Ας δούμε κάθε κατηγορία ξεχωριστά! 
1. Παχυσαρκία στο πάνω κομμάτι 

του σώματος (Android) Αυτό συνήθως 
γίνεται λόγω της διατροφής και έλλειψης 
άσκησης. Προσπαθήστε να κόψετε τα 
γλυκά και να γυμνάζεστε για 30 λεπτά τη 
μέρα. Εάν δεν αλλάξει κάτι, ζητήστε τη 
βοήθεια ειδικού.

2. Παχυσαρκία επικεντρωμένη 
στο στομάχι (Android) Αυτό μπορεί 
να οφείλεται σε άγχος ή κατάθλιψη. 
Συνδυάζοντας άσκηση με τεχνικές 
χαλάρωσης είναι ο καλύτερος τρόπος να 

αντιμετωπίσετε το πρόβλημα.
3. Παχυσαρκία στο κάτω κομμάτι 

του σώματος (Gynoid) Είναι ένα 
πολύ συνηθισμένο πρόβλημα στις 
περισσότερες γυναίκες. Ασκήσεις για το 
κάτω μέρος του σώματος, συνδυασμένες 
με καρδιαγγειακές ασκήσεις.

4. Πρησμένο στομάχι (Android) 
Αυτό μπορεί να είναι το αποτέλεσμα 
υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ 
ή προβλημάτων με την αναπνοή. 
Προσπαθήστε να ελαττώσετε το αλκοόλ 
και δοκιμάστε αναπνευστικές ασκήσεις.

5. Παχυσαρκία στο κάτω μέρος 
του σώματος (Gynoid) Αυτό είναι κάτι 
συνηθισμένο σε όσες είναι έγκυοι. 
Δοκιμάστε αεροβική για να μειώσετε την 
πίεση από τα πόδια και τις πατούσες σας. 
Επίσης, όταν θα κάθεστε καλό είναι να 
έχετε τα πόδια σας σηκωμένα.

6. Έντονο πρόβλημα στο στομάχι 
(Android) Αυτό είναι αποτέλεσμα 
ακινησίας. Η άσκηση είναι πολύ 
σημαντική, όπως και το να κρατάτε τα 
επίπεδα σακχάρου στο αίμα σταθερά. 
Μην το παρακάνετε και να τρώτε μικρές 
μερίδες.

Το να γνωρίζετε τι χρειάζεται κάθε 
σωματότυπος είναι σημαντικό για να 
καταπολεμήσετε την παχυσαρκία. 
Ωστόσο, κάποιοι ορμονικοί και γενετικοί 
λόγοι θα πρέπει πρώτα να αποκλειστούν 
γιατί αλλιώς τίποτα από αυτά δεν θα έχει 

υγεία
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αγγελίες

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 
μπάνια, παραδοσιακή, πέτρινη, επι-
πλωμένη, κλιματισμός, τζάκι, θέα βου-
νό, 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 
οικόπεδο 4.500 τ.μ., Καθιστικό με 
κουζίνα και τζάκι, σαλόνι μεγάλο, 
αυτόνομη θέρμανση, τζάκι, θέα 
βουνό, ελεύθερη, ανακαινισμένη, 
Διαθέτει WiFi. Γύρω γύρω με δέντρα, 
έχει πηγάδι και πέργκολα, 2 κούνιες 
για παιδιά, περιφραγμένο. 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 οικοδο-
μήσεις με κάλυψη 50-60%, με συντε-
λεστή 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 χιλιό-
μετρα από την Αθήνα. 28’ περίπου 
από την πλησιέστερη ακτή Άσπρων 
Σπιτιών, 24’ από την Αράχοβα, 55’ από 
το χιονοδρομικό κέντρο του Παρ-
νασσού, 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 συνεργείο 
- 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 υποχρε-
ώσεις  
-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 ξυλόφουρ-
νο, 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 υπάλληλο 
υποδοχής, 25 - 35 ετών, με γνώσεις 
συστήματος κρατήσεων, επικοινωνιακές 
δεξιότητες, προϋπηρεσία στον τουρισμό, 
εμπειρία στις πωλήσεις, οργανωτικές 
ικανότητες, γνώσεις ξένων γλωσσών (άρι-
στη 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-

Ενοικιάζεται  
κατάστημα απέναντι από το Γενικό 
Νοσοκομείο Χαλκίδας 
 (οδός Γαζέπη 85).  
Το κατάστημα είναι 40 τ.μ. και 
διαθέτει πατάρι. Τιμή ενοικίου 300 
ευρώ. Στοιχεία Επικοινωνίας: κα 
Βασιλικιώτη, τηλέφωνο 6972585158

Το Galaxia Home Center ζητά 
2 νεους-νεες για το τμήμα 

πωλήσεων:
ΠΩΛΗΤΗ / ΠΩΛΗΤΡΙΑ

Για τις ανάγκες του 
καταστήματος της Λιβαδειάς !

Αναζητούμε άτομα 
επικοινωνιακά ,με όραμα και 

όρεξη για εργασία .
Καλός μισθός με bonus επι 

των πωλήσεων και προοπτική 
ανέλιξης!!!

Απαραίτητη δεξιότητα η πολύ 
καλή γνώση-χρήση Η/Υ

Αποστολή βιογραφικών στο 
mail dionisis@galaxia.gr
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αγγελίες

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
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Μικρής έκτασης επεισόδια έλαβαν χώρα το απόγευμα 
του περασμένου Σαββάτου στο δρόμο Λαμίας – 
Δομοκού, στο ύψος της Ταράτσας. Οπαδοί της 

Λάρισας, που αγνόησαν την απαγόρευση οργανωμένης 
μετακίνησης στο ΔΑΚ Λαμίας, για το παιχνίδι της τοπικής 
ομάδας με την ΑΕΛ, προσπάθησαν να προσεγγίσουν το 
γήπεδο και απωθήθηκαν από αστυνομικούς.

Οι οπαδοί φώναξαν συνθήματα κατά του ιδιοκτήτη 
της ομάδας τους, Αλέξη Κούγια, πετώντας πέτρες στις 
αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απάντησαν με ρήψη 
κροτίδων κρότου λάμψης. Δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν 
και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Λαμίας, ενώ 
πραγματοποιήθηκαν και 4 συλλήψεις.

Ο δρόμος Λαμίας - Δομοκού παρέμεινε για αρκετή 
ώρα κλειστός και η κυκλοφορία των οχημάτων γινόταν 
με εκτροπή κυκλοφορίας από Ταράτσα, την ώρα μάλιστα 
διεξαγωγής του αγώνα.

Αξίζει να σημειωθεί πως η ΠΑΕ Λάρισας είχε στείλει 
επιστολή προς τη Αστυνομική Διεύθυνση Στερεάς, στην 
οποία –μεταξύ άλλων- ανέφερε «ότι Αλβανοί έμποροι 
ναρκωτικών σε συνεννόηση με Αλβανούς κακοποιούς της 
Λαμίας και με τους Αλβανούς οργανωμένους οπαδούς του 

Επεισόδια οπαδών της ΑΕΛ  Επεισόδια οπαδών της ΑΕΛ  
με αστυνομικούςμε αστυνομικούς

Αιγάλεω, εκμεταλλευόμενοι το γεγονός ότι η ΠΑΕ Λαμία για 
εισπρακτικούς λόγους διαθέτει σε μεμονωμένους οπαδούς 
των φιλοξενουμένων ομάδων συγκεκριμένο χώρο, θα 
έρθουν αύριο στη Λαμία, εκμεταλλευόμενοι το γεγονός ότι το 
παιχνίδι είναι βραδινό κι έτσι θα μπορούν να διαφύγουν πιο 
εύκολα, με μοναδικό στόχο να δημιουργήσουν εκτεταμένα 
επεισόδια τόσο έξω από το γήπεδο καταστρέφοντας της 
περιουσίες των πολιτών της Λαμίας, όσο και εντός του 
γηπέδου».

26 Φεβρουαρίου και 26 Μαρτίου οι δίκες των 
συλληφθέντων

Για τις 26 Φεβρουαρίου αναβλήθηκε η δίκη των δύο 
συλληφθέντων φιλάθλων, οι οποίοι βρέθηκαν την Τετάρτη 
ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Λαμίας. Η 
υπόθεση δεν εκδικάστηκε λόγω απουσίας των τριών 
αστυνομικών, μαρτύρων κατηγορίας, για υπηρεσιακούς 
λόγους.

Για τους άλλους δύο ανήλικους κατηγορούμενους έχει 
οριστεί δικάσιμος για τις 26 Μαρτίου στο Δικαστήριο 
Ανηλίκων Λαμίας.

Φωτογραφία: Star Κεντρικής Ελλάδας

Την πρόκριση για την ημιτελική φάση του Κυπέλλου 
Ελλάδας πήρε ο Ολυμπιακός το βράδυ της Τετάρτης, 
παρά το γεγονός ότι πήγε στα αποδυτήρια με το σκορ 

0-1 υπέρ της Λαμίας. Παίκτης «κλειδί» ο Βαλμπουενά, ο 
οποίος πήρε απ’ το χέρι τους «ερυθρόλευκους» και με 3 
ασίστ οδήγησε την ομάδα του στην επόμενη φάση.

Καλός ο ρυθμός από το ξεκίνημα του παιχνιδιού, με τον 
Ολυμπιακό να θέλει από νωρίς να πάρει τα ηνία και να 
επιβάλει τον ρυθμό του. Στο 4’ ο Γκασπάρ βρέθηκε πεσμένος 
στη μεγάλη περιοχή των φιλοξενουμένων, σε διεκδίκηση 
της μπάλας με τον Βάντερσον, αλλά ο διαιτητής έδειξε να 
συνεχιστεί στο παιχνίδι.

Ευκαιρία για τους Φθιώτες στο 6’. Ο Βάντερσον γύρισε 
από αριστερά στο ύψος του πέναλτυ, με τον Καραμάνο να 
προσπαθεί να κάνει το τακουνάκι, όμως μετά από κόντρα 
στον Σισέ ο Αλέν μπλόκαρε.

Μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό στο επόμενο λεπτό. Ο 
Τσιμίκας πρόλαβε και τσίμπησε την μπάλα προ του Κάχριμαν, 
ο Χασάν έγινε αποδέκτης της αλλά σε κενή εστία την έστειλε 
πάνω απ’ το οριζόντιο δοκάρι.

Νέα καλή στιγμή για τους γηπεδούχους στο 11’. Ο 
Μασούρας έγινε αποδέκτης της μπάλας στη μεγάλη περιοχή, 
αλλά το σουτ που επιχείρησε έδιωξε ο τερματοφύλακας 
της Λαμίας. Στο 22’ ο Φορτούνης σούταρε έξω από την 
περιοχή με το αριστερό, με την μπάλα να κοντράρει στον 
Τζανετόπουλο και να περνάει κόρνερ.

Νέες διαμαρτυρίες των γηπεδούχων στο 32’. Ο Ασίγκμπα 
πέφτοντας στην περιοχή βρήκε τη μπάλα με το χέρι και πάλι 
ο Κουτσιαύτης θεώρησε πως δεν υπάρχει παράβαση.

Στο 44’ η Λαμία «πάγωσε» το «Καραϊσκάκης». Ο Τιρόνε 
εκτέλεσε ωραία το φάουλ από δεξιά κι ο Αντέτζο βρήκε την 
μπάλα στην κίνηση και με προβολή άνοιξε το σκορ για τους 
φιλοξενούμενους.

Πρώτη καλή φάση στο δεύτερο ημίχρονο για τον Ολυμπιακό 
στο 53’. Μετά από διαδοχικά κόρνερ, ο Βαλμπουενά εκτέλεσε 
από δεξιά κι ο Ελ Αραμπί πήρε τη γυριστή κεφαλιά, αλλά 
η μπάλα πέρασε ξυστά από τη συμβολή των δοκών του 
Κάχριμαν.

Στο 57’ ο Γκασπάρ γέμισε στην περιοχή για τον 
Βαλμπουενά, ο οποίος στόπαρε κι έπιασε το εντυπωσιακό 
ψαλιδάκι, με τον Σέρβο τερματοφύλακα των φιλοξενουμένων 
να διώχνει στη δεξιά του γωνία.

Τρία λεπτά αργότερα η πίεση των γηπεδούχων απέδωσε 
καρπούς. Ο Βαλμπουενά εκτέλεσε το κόρνερ από δεξιά κι 
ο Χασάν με κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι σημείωσε το 1-1.

Σα να μην έφτανε αυτό για τη Λαμία, στο επόμενο λεπτό 

έμεινε με δέκα παίκτες, όταν ο Ρόμανιτς δέχτηκε δεύτερη 
κίτρινη κάρτα για θέατρο σε μονομαχία με τον Γκιλιέρμε.

Στο 71’ ο Χασάν πάσαρε εκπληκτικά για τον Ελ Αραμπί ο 
οποίος εξ επαφής νικήθηκε από τον Κάχριμαν και μετά την 
εκτέλεση του κόρνερ ο Χασάν έστειλε τη μπάλα στο αριστερό 
δοκάρι. Στην εξέλιξη της φάσης ο Βαλμπουενά σέντραρε 
περίτεχνα από δεξιά κι ο Σισέ με καρφωτή κεφαλιά έδωσε 
προβάδισμα στο σκορ για τον Ολυμπιακό.

Στο 77’ οι «ερυθρόλευκοι» πέτυχαν και τρίτο γκολ. Ο 
Βαλμπουενά εκτέλεσε και πάλι από δεξιά για τον Σισέ, ο 
οποίος με κεφαλιά «καθάρισε» την υπόθεση πρόκριση για 
τους Πειραιώτες.

Μεγάλη ευκαιρία για τους γηπεδούχους στο 80’. Ο Μορ 
πλάσαρε από θέση βολής, αλλά η μπάλα κόντραρε και 
κατέληξε κόρνερ. Στο 86’ ο Ελ Αραμπί έγινε αποδέκτης της 
μπάλας, μετά από κόντρες, αλλά το σουτ που επιχείρησε 
από θέση τετ α τετ απέκρουσε Κάχριμαν.

Το μόνο που κατάφερε η Λαμία ήταν να μειώσει στο 90’ 

με πέναλτυ. Ο Νιάσε μπήκε στην περιοχή από αριστερά 
κι ο Σισέ τον ανέτρεψε. Την εσχάτη των ποινών ανέλαβε ο 
Βιγιάλμπα, ο οποίος σημείωσε το τελικό 3-2.

Ολυμπιακός (Πέδρο Μαρτίνς): Αλέν, Γκασπάρ, Σεμέδο, 
Σισέ, Τσιμίκας, Καμαρά, Γκιλιέρμε, Λοβέρα (46’ Ελ Αραμπί), 
Φορτούνης, Μασούρας (46’ Βαλμπουενά), Χασάν (78’ Μορ).

Λαμία (Άκης Μάντζιος): Κάχριμαν, Ασίγκμπα, 
Τζανετόπουλος, Αντέτζο, Βάντερσον, Νιάς, Μπουλούλης, 
Βασιλόγιαννης (75’ Βιγιάλμπα), Τιρόνε (65’ Σκόνδρας), 
Καραμάνος (65’ Σάσσι), Ρόμανιτς.

Η Λαμία στρέφει την προσοχή της πλέον εξ ολοκλήρου 
στο πρωτάθλημα. Για την 24η αγωνιστική της Super 
League, η οποία είναι αφιερωμένη στον αγώνα στήριξης 
των παιδιών που νοσούν από καρκίνο, ο ΠΑΣ ταξιδεύει στην 
Ξάνθη όπου αύριο στις 17:15 θα αντιμετωπίσει την τοπική 
ομάδα. Διαιτητής ορίστηκε ο Σιδηρόπουλος με βοηθούς τους 
Κωσταρά και Δημητριάδη. VAR: Ευαγγέλου, Τσαμούρης.

Επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί

Μονόδρομος το τρίποντο 
για την Αταλάντη

Τους τρεις βαθμούς και μόνο θα έχει στο μυαλό της η 
ομάδα της Αταλάντης, η οποία υποδέχεται την Κυριακή 
στις 15:00 τον Δία Δίου, στο πλαίσιο της 20ης αγωνιστικής 

του 3ου ομίλου της Γ’ Εθνικής. Οι δύο ομάδες είναι ισόβαθμες στον 
βαθμολογικό πίνακα κι όπως εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς, οι 
παίκτες του Μάκη Ζαχαρόπουλου θα δώσουν τα πάντα για τη νίκη, 
στην προσπάθεια που κάνουν να παραμείνουν στην κατηγορία. 
Το παιχνίδι θα διευθύνει ο Πουλόπουλος του Συνδέσμου Πειραιά.

Το πρόγραμμα
Διγενής Νεοχωρίου – ΓΣ Αλμυρού
Οικονόμος Τσαριτσάνης – ΑΣ Μετέωρα
ΑΕ Καρίτσας – ΑΟ Σελλάνων
Θησέας Αγριάς – Ηρακλής Λάρισας
Αταλάντη – Δίας Δίου
Ατρόμητος Παλαμά – Πιερικός
Διαγόρας Στεφανοβικείου – ΑΟ Ποταμιάς

Η βαθμολογία
Πιερικός 46
Θησέας Αγριάς 40
Ηρακλής Λάρισας 33
ΑΕ Καρίτσας 31
ΑΟ Σελλάνων 31
Ατρόμητος Παλαμά 30
ΓΣ Αλμυρού 26
Αταλάντη 25
Δίας Δίου 25
Οικονόμος Τσαριτσάνης 22
ΑΣ Μετέωρα 21
Διγενής Νεοχωρίου 18
Διαγόρας Στεφανοβικείου 18
ΑΟ Ποταμιάς 2
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Το πρόγραμμα του 
Σαββατοκύριακου  
στη Β’ Φθιώτιδας

Με αγώνες της 14ης και 17ης αγωνιστικής συνεχίζεται 
το πρόγραμμα της Β’ κατηγορίας της ΕΠΣ Φθιώτιδας το 
Σαββατοκύριακο. Ο Δαφνησιακός Αρκίτσας βρίσκεται 
πρώτος στον 1ο όμιλο, Εθνικός Κομποτάδων, Ευρυτανικός 
και Μεξιατικός μοιράζονται την κορυφή στον 2ο, ενώ στον 
3ο προηγείται η Ηράκλεια. Όλα τα παιχνίδια ξεκινούν την 
Κυριακή στις 15:30 (σε παρένθεση όσα διεξάγονται σήμερα).

Αναλυτικά το πρόγραμμα (Κυριακή 16/2)

1ος όμιλος
Καλαπόδι – Αστέρας Αγίου Σεραφείμ
Κηφισσός Κάτω Τιθορέας – Ρεγκίνι (Σάββατο 15/2)
Αγρότης Τραγάνας – Αταλάντη ’92 (Σάββατο 15/2)
Καινούριο – Καμένα Βούρλα 3-0 α.α.
Κομνηνός Κόμνηνας – Παρνασσός Αμφίκλειας
Αετός Μενδενίτσας – Ελατειακός
Δαφνησιακός Αρκίτσας – Σκάρφεια
Η βαθμολογία
Δαφνησιακός Αρκίτσας 46
Ρεγκίνι 42
Αστέρας Αγ. Σεραφείμ 36
Παρνασσός Αμφίκλειας 33
Αγρότης Τραγάνας 32
Ελατειακός 27
Κηφισσός Κάτω Τιθορέας 24
Αταλάντη ‘9222
Καλαπόδι 19
Κομνηνός Κόμνηνας 19
Καινούριο 14
Σκάρφεια 4
Αετός Μενδενίτσας 2
Καμένα Βούρλα –

2ος όμιλος
Δόξα Ζηλευτού – Ευρυτανικός
Αστέρας Σταυρού – Ατρόμητος Παλαιάς Γιαννιτσούς
Κεραυνός Αγίου Γεωργίου – Θύελλα Ροδωνιάς
Γαρδίκι – Τσούκα 0-3 α.α.
Αναγέννηση Γιαννιτσούς – Φραντζή 3-0 α.α.
Εθνικός Κομποτάδων – Αγρότης Λιανοκλαδίου
Ρεπό: Μεξιατικός
Η βαθμολογία
Εθνικός Κομποτάδων 35
Ευρυτανικός 35
Μεξιατικός 35
Αστέρας Σταυρού 30
Αγρότης Λιανοκλαδίου 28
Θύελλα Ροδωνιάς 25
Αναγέννηση Γιαννιτσούς 25
Τσούκα 21
Κεραυνός Αγ. Γεωργίου 18
Δόξα Ζηλευτού 13
Ατρόμητος Π. Γιαννιτσούς 9
Γαρδίκι –
Φραντζή –

3ος όμιλος
ΑΕ Εχιναίνων – Πελασγιακός (Σάββατο 15/2)
Δίβρη – Ατσαλένιος Πετρωτού 3-0 α.α.
ΑΕ Νέας Άμπλιανης – Θύελλα Μεγάλης Βρύσης
Γλύφα – ΠΑΟ Ανθήλης (Σάββατο 15/2)
Όμβρος Ομβριακής – Αχιλλλέας Δομοκού
Δόξα Μοσχοχωρίου – Ηράκλεια 0-3 α.α.
Η βαθμολογία
Ηράκλεια 34
ΑΕΝΑ 32
ΑΕ Εχιναίνων 27
Πελασγιακός 26
Δίβρη 23
Θύελλα Μεγάλης Βρύσης 21
Ανθήλη 18
Όμβρος Ομβριακής 16
Γλύφα 12
Αχιλλλέας Δομοκού 10
Ατσαλένιος Πετρωτού –
Δόξα Μοσχοχωρίου –

Το πρόγραμμα

Γήπεδο Μεγ. Βρύσης: Καλύβια – Νέο Κρίκελλο
Γήπεδο Μαρτίνου: Οπούντιος Μαρτίνου – Μαλεσίνα
Γήπεδο Αγ. Κωνσταντίνου: Άρης Αγίου Κωνσταντίνου – 
Παμμωλιακός
Γήπεδο Σπερχειάδας: Αναγέννηση Δυτικής Φθιώτιδας – 
Νίκη Αγίας Παρασκευής
Γήπεδο Λιβανατών: Δάφνη Λιβανατών – Στυλίδα
Γήπεδο Πελασγίας: Κεραυνός Βαθυκοίλου – Προοδευτική 
Λάρυμνας
Ρεπό: Ολυμπιακός Λαμίας

Η βαθμολογία
Οπούντιος Μαρτίνου 42
Προοδευτική Λάρυμνας 36
Νέο Κρίκελλο 32
Μαλεσίνα 25*
Παμμωλιακός 24
Καλύβια 20
Δάφνη Λιβανατών 19
Νίκη Αγ. Παρασκευής 18
Ολυμπιακός Λαμίας 17
Στυλίδα 17*
Αναγέννηση Δυτ. Φθιώτιδας 11
Κεραυνός Βαθυκοίλου 6
Άρης Αγ. Κωνσταντίνου 0

Καλύβια – Νέο Κρίκελλο
Δύσκολη έξοδος για την ομάδα του Νέου Κρικέλλου, που 
πρέπει να πάρει το τρίποντο, αν θέλει να συνεχίσει να 
βρίσκεται στις πρώτες θέσεις. Από την άλλη τα Καλύβια 
διανύουν μια μεταβατική περίοδο με νέο προπονητή στον 
πάγκο. 

Οπούντιος Μαρτίνου – Μαλεσίνα
Αναμφίβολα το παιχνίδι της αγωνιστικής. Η Μαλεσίνα, με τη 
βαριά φανέλα της, δυσκολεύει παραδοσιακά την ομάδα του 
Μαρτίνου είτε εντός, είτε εκτός έδρας. Ωστόσο ο Οπούντιος 
διανύει περίοδο εξαιρετικής φόρμας κι αν αγωνιστεί με τον 
τρόπο που έχει συνηθίσει τους φιλάθλους του, αναμένεται 
να πάρει τους τρεις βαθμούς.

Άρης Αγίου Κωνσταντίνου – Παμμωλιακός
Με τον Γιάννη Αποστόλου στον πάγκο, ο Παμμωλιακός 
εμφανίζεται πιο επιθετικός. Αν τελειώσει σωστά τις φάσεις 
που θα δημιουργήσει, θα φύγει νικητής από το γήπεδο του 
Αγίου Κωνσταντίνου.

Αναγέννηση Δυτικής Φθιώτιδας – Νίκη Αγίας 
Παρασκευής
Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τι θα συμβεί σ’ αυτό το 
παιχνίδι ανάμεσα σε δύο ομάδες που βρίσκονται χαμηλά 
στη βαθμολογία. Οι γηπεδούχοι θα ψάξουν τη νίκη, αλλά 
η Αγία Παρασκευή στα εκτός έδρας παιχνίδια της παίζει με 
κλειστή άμυνα για να πάρει αποτέλεσμα.

Δάφνη Λιβανατών – Στυλίδα
Ντέρμπυ απ’ τα παλιά ανάμεσα σε δύο παραδοσιακές 
δυνάμεις του φθιωτικού ποδοσφαίρου. Οι Λιβανάτες 
διαθέτουν δυνατή έδρα κι η Στυλίδα τις απαραίτητες 
μονάδες. Ωστόσο δεν εμφανίζονται στο πρωτάθλημα στη 
θέση που οι φίλαθλοι θα περίμεναν.

Κεραυνός Βαθυκοίλου – Προοδευτική Λάρυμνας
Εύκολο έργο αναμένεται να έχει η Προοδευτική Λάρυμνας 
απέναντι στο Βαθύκοιλο. Ερωτηματικό αποτελεί η αντίδρασή 
της στην κατάσταση του γηπέδου της Πελασγίας, μιας και 
διαθέτει τον καλύτερο αγωνιστικό χώρο της κατηγορίας. Στις 
τάξεις όμως έχει και τον πρώτο σκόρερ του πρωταθλήματος, 
Κώστα Ρούσση, που τέτοια παιχνίδια είναι κομμένα και 
ραμμένα στα μέτρα του.

Ξεχωρίζει το λοκρικό ντέρμπυ  
στην Α’ Φθιώτιδας

Το λοκρικό ντέρμπυ μεταξύ του πρωτοπόρου Οπούντιου Μαρτίνου με τη Μαλεσίνα ξεχωρίζει απ’ το πρόγραμμα 
της 17ης αγωνιστικής της Α’ κατηγορίας Φθιώτιδας σήμερα Σάββατο 15 Φερουαρίου. Το Βαθύκοιλο αντιμετωπίζει 
στην Πελασγία η Προοδευτική Λάρυμνας. Όλα τα παιχνίδια ξεκινούν στις 15:30.

Θλίψη στο φθιωτικό 
ποδόσφαιρο! 
 
Πέθανε ο Σπύρος 
Γουργιώτης!

Θλίψη σκόρπισε στο φθιωτικό ποδόσφαιρο και την 
τοπική κοινωνία η είδηση του θανάτου του διαιτητή, Σπύρου 
Γουργιώτη, το πρωί της Δευτέρας σε ηλικία μόλις 46 
χρόνων! Ο Σπύρος πάλεψε με την επάρατο νόσο για σχεδόν 
3 χρόνια, αλλά δυστυχώς η μάχη αποδείχτηκε άνιση.

Συγγενείς και φίλοι είπαν το τελευταίο αντίο στον Σπύρο 
το μεσημέρι της Τρίτης. Συλλυπητήριες ανακοινώσεις 
εξέδωσαν η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Φθιώτιδας, 
η Επιτροπή Διαιτησίας της ΕΠΣΦ, οι Βετεράνοι ΑΣ Λαμία 
και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Διβριωτών Φθιώτιδας.

Μάλιστα ο Σύλλογος Διβριωτών ακύρωσε τις αποκριάτικες 
εκδηλώσεις του, οι οποίες ήταν προγραμματισμένες για τις 
29 Φεβρουαρίου και 1 Μαρτίου, ως ελάχιστο φόρο τιμής 
στον συγχωριανό και μέλος του Συλλόγου, Σπύρο.

αθλητικά
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Πέρασαν πολλά χρόνια από τότε… 
η μνήμη μια ραγισμένη νοσταλγική 
εικόνα… οι αναμνήσεις ξέφτια 

ρομαντισμού και σπαράγματα μπρος στην 
ποδοσφαιρική ιστορία αυτού του τόπου. Ο 
χρόνος μακρινός και αδηφάγος και η ιστορία 
αλλάζοντας κάθε φορά τόπο και αφετηρία 
συνεχίζει το γιγάντιο βηματισμό της. Το 
παρελθόν, μπρος στο παρόν και το μέλλον, 
υπογραμμίζει την κυριαρχική του παρουσία, 
τέκνο ‘πρωτότοκο’ του Ενιαίου Χρόνου.

Ήταν τότε στα 1976-77 η Δόξα με μικρή 
εμπειρία στο τοπικό πρωτάθλημα. Δύο 
χρόνια νωρίτερα εντάσσεται ουσιαστικά ‘δια 
τύποις’ στην Γ’ τοπική κατηγορία. Η περίοδος 
βέβαια συμπίπτει χρονικά και συγκυριακά 
με την απόσχιση των Βοιωτών απ’ το μικτό 

ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ… και χρόνος ανάδρομος
Με τον Θανάση Κούτο

περιοχής σήμαιναν γενικό συναγερμό 
στις αντίπαλες άμυνες. Ο Γιάννης Ρίνης, 
βραχύσωμος, αεικίνητος, με μεγάλη εμβέλεια 
κίνησης και ανεξάντλητος σε δυνάμεις και 
βέβαια ο Κώστας Καραδήμος, ‘οκτάρι’ ή 
‘επτάρι’ αν θέλετε, νεαρός-νεαρότατος τότε, 
ιδιαίτερα ανθεκτικός, πολύ δυναμικός και 
αισθαντικός, για κάθε άμυνα. Ο Χρήστος 
Κλακουμάνος, πιτσιρικάς κι αυτός, γερός 
μαχητής, με κάθετες εφορμήσεις και πολύ 
αλτικός.

Στην επίθεση ο Χαρίλαος Αλεξανδρής, ένα 
‘καθαρόαιμο’, με μέτρια τεχνική, πραγματικά 
δεινοπαθούσαν στην αντιμετώπιση του. Δεν 
ήταν ιδιαιτέρα αποτελεσματικός, κενό που 
συμπλήρωνε ο Γιάννης Στυλιανίδης, που 
είχε την στόφα των σπουδαίων επιθετικών 
της εποχής, το γκολ γι’ αυτόν ήταν μια 
υπεραπλουστευμένη υπόθεση. Και αριστερά 
ο Ηλίας Κουτσουφλάκης όπως προανέφερα…

Τα βράδια, τις καθημερινές, στις ταβέρνες 
του Μπαμπατούλη ή του Τρίκκα για μεζέδες 
και ‘Δεμέστιχα’ παρέα συνήθως, με τον 
Γιώργο Τζίνη, τον Νίκο Δούστο, τον Γιώργο 
Μπαλατσό. Τα Σαββατοκύριακα, εβδομαδιαία 
υπόθεση τα πάρτις της εποχής, με τα πικάπ 
και Μπι Τζις, Τίνα Τσαρλς, Μπόνεϊ Εμ και 
Εσμεράλντα. Απίθανη εποχή, το ομορφότερο 
κομμάτι των νεανικών μου χρόνων..!

Επανερχόμενος στα τεκταινόμενα τα 
ποδοσφαιρικά της εποχής, δεν πρέπει να 
παραβλέψουμε την ηχηρή παρουσία στην 
Πανευβοϊκή Επικράτεια της κραταιάς τότε 
Αναγέννησης Μαντουδίου, με αστεράτους 
άσσους, τους Γεωργίου (ο Μαραντόνα της 
γης του Κηρέως), Παπαδήμα, Σπαθαριώτη, 
Βέττα, τον Αρίστο ‘Παπαγαλάκια’, και βέβαια 
τον εκπληκτικό πορτιέρο Γιώργο Γροντή… 
και ασύλληπτο εξτρέμ, όταν οι περιστάσεις 
το επέβαλαν. Υπήρχε άλλωστε και ο Γιάννης 
Σακλάρας και βέβαια ο νεαρός τότε Γιώργος 
Λάμπρου, που αργότερα μεταγραφόμενος 
στον Α.Ο. ‘Χαλκίς’, με αλματώδη εξέλιξη, 
μέχρι το ’83 ‘στόλιζε’ τα ταμπλόιντ των 
αθλητικών εφημερίδων και έτρεφε τις 
προσδοκίες για ένταξη σε ομάδες της Α’ 
Εθνικής.

πρωτάθλημα και την ‘έκρηξη’ που όρισε την 
γένεση και γονιμότητα νέων ποδοσφαιρικών 
συλλόγων σ’ όλη την Εύβοια.

Εγώ ‘παγκίτης’ και σκιώδης η παρουσία μου 
στο αριστερό άκρο της επίθεσης. Βαρύ κορμί 
ο Ηλίας… δεν ήταν και της προπόνησης… 
η κούραση παρούσα μετά το 65′-70′ και έτσι 
κέρδιζα κάποια εικοσάλεπτα μέχρι αρχές του 
79′ που επέτρεψα στα πάτρια. Δούλευα τότε 
στο ‘έργο’ και στο Γραφείο Προσωπικού του 
Ανατολικού Τομέα (Παρασκευόραμα).

Θυμάμαι τους συμπαγκίτες, Μήτσο 
Σιγανό και τους ‘δεκαεξάρηδες’ Γιώργο 
Παριάρο, Αγγελή Αλεξανδρή, με τον Βασίλη 
Τσιμιχόδημο πρώτη επιλογή των τότε 
προπονητών για ενδεκάδα.

Φοβερή ομάδα τότε η Δόξα. Επικές 

αναμετρήσεις με Ολυμπιακό Λίμνης, των 
Ηλία Θαλασσινού, Μαναρίτσα και Γεωργίου 
και το ‘Βυζάντιο’ στο οποίο έπαιζε τότε ένας 
καταπληκτικός αριστεροπόδαρος επιτελικός, 
ο Τσόγκας.

Ο Δημήτρης Χατζής κάτω απ’ τα δοκάρια. 
Ένας αξιόπιστος και σταθερός ‘κίπερ’. Ήταν 
και ο Δημήτρης Ρίνης, ένας ‘τρελούτσικος’, 
ριψοκίνδυνος τερματοφύλακας. Στην άμυνα 
ξεχώριζε ο Λάκης Νικολάου, ιδιαίτερα 
δυναμικός και ψυχωμένος κεντρικός 
αμυντικός, συνεπικουρούμενος απ’ τον Γιάννη 
Κανελλόπουλο. Στο μεσαίο χώρο δέσποζε 
η παρουσία του Γιάννη Τζίνη, αργός, με 
εξαιρετική τεχνική κατάρτιση και πόδι-κανόνι. 
Τα ‘δολοφονικά’ σουτ-φάουλ στο ύψος της 

Την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου 
πραγματοποιήθηκε Ημερίδα Κλειστού 
Στίβου στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Ένα πούλμαν αθλητές του συλλόγου  
συμμετείχε σε αυτή την Ημερίδα σημειώνοντας 
πολύ καλές επιδόσεις παρόλο που πολλοί 
από αυτούς αγωνίστηκαν σε μεγαλύτερες 
κατηγορίες απο αυτή που ανήκουν.

Πέντε αθλητές έπιασαν το όριο για τους 
Πανελλήνιους Αγώνες Κλειστού Στίβου που 
θα γίνει στις 28,29/2/2020 στο ΣΕΦ.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
60μ.
ΠΟΛΥΚΑΡΠΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ με επίδοση 8.40
200μ.
5η θέση ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ με 
επίδοση 26.97
ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ με επίδοση 28.82
400μ.
7η θέση ΓΕΡΑΣΗ ΙΡΙΣ με επίδοση 58.02 (Όριο 
για Πανελλήνιους Αγώνες Κλειστού Στίβου)
10η θέση ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ με 
επίδοση 1:00.02 (Όριο για Πανελλήνιους Αγώνες 
Κλειστού Στίβου)
ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ με επίδοση 1:09.59
Σφαίρα
3η θέση ΟΣΑΓΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ με επίδοση 10.75m 
(Όριο για Πανελλήνιους Αγώνες Κλειστού 
Στίβου)
Σφαίρα Κ18
2η θέση ΓΚΕΡΛΕ ΓΕΩΡΓΙΑ με επίδοση 12.21m
3η θέση ΓΕΡΑΛΗ ΖΩΗ με επίδοση 11.37m
150μ. Κ16
11η θέση ΑΡΓΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ με επίδοση 20.85

Πολύ καλές επιδόσεις ο Γ.Σ.ΝΕΑΠΟΛΗΣ στην 
Ημερίδα Κλειστού Στίβου στο Σ.Ε.Φ

Άλμα σε Μήκος Κ16
2η θέση ΑΡΓΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ με επίδοση 4.45m
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΔΡΩΝ
60μ.
ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ με επίδοση 
7.38 (Όριο για Πανελλήνιους Αγώνες Κλειστού 
Στίβου)
ΝΑΚΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ με επίδοση 7.62
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ με 
επίδοση 7.65
ΣΤΑΦΥΛΑΡΑΚΗΣ ΙΑΣΟΝΑΣ με επίδοση 7.78
200μ.
ΧΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ με επίδοση 24.16
ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ με επίδοση 
24.83
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ με επίδοση 24.87
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗ με επίδοση 
24.97
400μ.
ΧΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ με επίδοση 52.59  (Όριο για 
Πανελλήνιους Αγώνες Κλειστού Στίβου)
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗ με επίδοση 
55.71
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ με επίδοση 57.27
150μ. Κ16
5η θέση ΜΠΑΪΜΠΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ με επίδοση 
19.01
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ με επίδοση 19.96
Άλμα σε Μήκος Κ16
2η θέση ΚΑΡΛΑΤΗΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ με επίδοση 
5.35m
Άλμα σε Ύψος Κ16
3η θέση ΣΙΔΕΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ με επίδοση 1.60m
Άλμα Τετραπλούν Κ16
10η θέση ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ με επίδοση 
12.80m
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Λεβαδειακός: Χάνει τη 
σεζόν ο Αργυρόπουλος

Ο 29χρονος μπακ των Βοιωτών υπέστη ρήξη χιαστών και 
δεν υπολογίζεται για το υπόλοιπο της χρονιάς

Ραντεβού με την ατυχία είχε ο Λεωνίδας Αργυρόπουλος. Ο 
29χρονος δεξιός μπακ του Λεβαδειακού υπέστη πρόσφατα 
ρήξη χιαστών και τέθηκε νοκ άουτ για το υπόλοιπο της 
σεζόν. Μάλιστα οι συμπαίκτες του δεν τον ξέχασαν και μόλις 
σκόραραν στο ματς με τον Απόλλωνα Λάρισας, σήκωσαν τη 
φανέλα του και του αφιέρωσαν το γκολ.

Ε.Π.Σ.Βοιωτίας: Πρόκριση 
στους «16» 

Οι μικτές ομάδες της Βοιωτίας πέρασαν νικήτριες από την 
Ευρυτανία και προκρίθηκαν στην επόμενη φάση του θεσμού 
των Πανελλήνιων Πρωταθλημάτων Προεπιλογής Εθνικών 
ομάδων κάτω των 14 και κάτω των 12 ετών που διοργανώνει 
η Ε.Π.Ο. στη σεζόν 2019-2020.

Οι ομάδες της Ε.Π.Σ. Βοιωτίας ήταν καταιγιστικές. Η ομάδα 
κάτω των 14 ετών επικράτησε με σκορ 8-1 ενώ η ομάδα κάτω 
των 12 ετών επικράτησε με σκορ 5-1. 

Πρόγραμμα & Διαιτητές 
Α΄& Β΄ Βοιωτίας

Το πρόγραμμα και οι διατητές που θα διευθύνουν τους 
αγώνες στη Βοιωτία είναι:
Σαββάτο  15/2//2020  ώρα  15.30
Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Ελλοπιακός – Μαυρομμάτι           δεν έχει ορισθεί ακόμα
Κόκκινο – Υψηλάντης                     Αλαφογιάννης Λ. (Χατζής – Λέτσας)
Κυπάρισσος – Λεοντάρι                 Τονίδης Δημ. (Τσώνης – Καρρής)
Αρματηλάτης – Αμβρυσσέας        Φλώτσιος Θεοφ. (Σαρόγλου – 
Καμαριώτης)
Παναλίαρτος – Ένωση                   Ξηρογιάννης Στ. (Δελής Λ. – 
Σοφός Ν.)
Κεραυνός – Παμβαγιακός             Τσακανίκας Παν. (Θάνος – Κώνστας)
Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
α’ όμιλος
Νίκη – Παρνασσός                Δεν έχει οριστεί ακόμα
Κυριακή 16/2/2020   ώρα  15.30
Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
α’ όμιλος
Π.Α.Ο.Κ. – Πήγασος               Αλαφογιάννης Λ. (Καρρής – Πούλος)
Απόλλων – Χώστια                Κώνστας Βασ. (Δελής Δ. – Τζότζολης)

Ελλοπιακός – Μαυρομμάτι

Ο Ελλοπιακός των επτά συνεχόμενων ηττών «ψάχνει» 
απεγνωσμένα μια νίκη για να ανασάνει βαθμολογικά. Η ομάδα 
της Ελλοπίας βρίσκεται πλέον σε δυσχερή βαθμολογική 
θέση. Το Μαυρομμάτι με όπλο την έδρα βρίσκεται σε 
καλή βαθμολογική θέση και ξέρει ότι αν «χτυπήσει» τέτοια 
παιχνίδια εκτός έδρας έχει σιγουρέψει μια άνετη παραμονή.

Κόκκινο – Υψηλάντης
Ντέρμπι ανάμεσα σε δυο ομάδες που έχουν κάνει το ρεπό 

τους στον δεύτερο γύρο. Ο Π.Α.Ο.Κ. δεν ξεκίνησε καλά τον 
δεύτερο γύρο. Πάει για τη νίκη που θα τον αφήσει στην τρίτη 
θέση που είναι και η ζητούμενη για την ομάδα του Κοκκίνου. 
Φιλοδοξίες έχει όμως και ο Υψηλάντης που άφησε βαθμούς 
στο Άρμα.

Κυπάρισσος – Λεοντάρι
Δεν θέλει να χαλάσει ο Κυπάρισσος το ωραίο του σερί. Η 

ομάδα της Αντίκυρας έχει μαζέψει 10 βαθμούς στις τέσσερις 

Θα «φρενάρει» ο Παναλίαρτος την Ένωση
Στο Κόκκινο και στην Αλίαρτο στρέφεται το ενδιαφέρον της 18ης αγωνιστικής, αλλά  και τα υπόλοιπα παιχνίδια είναι 

ιδιαίτερης βαθμολογικής σημασίας.
Στην Αλίαρτο θα φανεί αν μπορεί ο Παναλίαρτος να «φρενάρει» την Ένωση και να κάνει «δώρο» στον Αμβρυσσέα.

τελευταίες αγωνιστικές κι έχει βέβαια και δυνατή έδρα 
(7 νίκες, 1 ήττα).  Το Λεοντάρι είναι οριακά πάνω από 
τη ζώνη κι έχει να κερδίσει εκτός έδρας από τις 23 
Νοεμβρίου 2019 (στο Άρμα 3-1).

Αρματηλάτης – 
Αμβρυσσέας

Παιχνίδι με ξεκάθαρο φαβορί. Ο Αρματηλάτης δεν θα 
μπορούσε να περιμένει τίποτα από ένα τέτοιο παιχνίδι 
χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα προσπαθήσει για 
την μεγάλη έκπληξη. Οι πρωτοπόροι αν παίξουν 
σύμφωνα με τις δυνατότητές τους δεν νομίζουμε ότι θα 
αντιμετωπίσουν ιδιαίτερα προβλήματα αφού η διαφορά 
είναι μεγάλη…

Παναλίαρτος – Ένωση
Ντέρμπι… Ο Παναλίαρτος είναι η μοναδική ομάδα 

που έχει κερδίσει μέσα στα Άσπρα Σπίτια. Το ζητούμενο 
είναι αν μπορέσει να το ξανακάνει αυτή τη φορά στην 
έδρα του. Είναι ανεβασμένος τον τελευταίο καιρό και 
θέλει τη νίκη για ψηλότερη βαθμολογική θέση. Ή Ένωση 
με κεκτημένη ταχύτητα πάει για ένα ακόμα διπλό αλλά 
και να πάρει και τη ρεβάνς.

Κεραυνός – Παμβαγιακός
Να «ρεφάρει» την ήττα στα Άσπρα Σπίτια θέλει ο Κεραυνός και να διατηρηθεί στην τρίτη θέση του βαθμολογικού 

πίνακα. Η ομάδα του Αγίου Θωμά θέλει παράλληλα να διατηρήσει και το αήττητο στην έδρα του. Δεύτερο δύσκολο 
συνεχόμενο εκτός έδρας παιχνίδι για τον Παμβαγιακό που μάλλον σκέφτεται περισσότερο την επόμενη τριάδα αγώνων 
(Παναλίαρτο εντός, Δάφνη 0-3 α.α., Κυπάρισσος εντός) που μπορούν να του «προσφέρουν» την παραμονή.

Την Α.Ε.Κ. Τρίπολης υποδέχεται ο Κιθαιρώνας που 
θέλει τη νίκη για να κάνει ακόμα ένα σημαντικό βήμα για 
την παραμονή στην κατηγορία με διαιτητή τον Λαθύρη 
από την Φθιώτιδα. Το Ύπατο πάει στην Τρίπολη όπου θα 
αντιμετωπίσει τον Παναρκαδικό με διαιτητή τον Παναγάκο 
από τη Λακωνία. Εν τω μεταξύ ο Βοιωτός Στέφανος 
Ξηρογιάννης ορίστηκε να διευθύνει τον αγώνα Αρτάκης 
– Θύελλας Ραφήνας με βοηθούς τους επίσης Βοιωτούς 
Παγούρα και Δελή.

16/02/20 15:00 ΔΗΜ. ΛΕΥΚΤΡΩΝ
ΚΙΘΑΙΡΩΝ ΠΑΣ – ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΕΚ
Διαιτητής: ΛΑΘΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ)

Βοηθοί: ΛΙΤΟΣΕΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ) –  
ΜΠΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ)

20 1.6 16/02/20 15:00 ΔΗΜ. Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ
ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ ΑΟ – ΘΥΕΛΛΑ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΠΟ
Διαιτητής: ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (ΒΟΙΩΤΙΑΣ)
Βοηθοί: ΠΑΓΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΒΟΙΩΤΙΑΣ) ΔΕΛΗΣ 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ (ΒΟΙΩΤΙΑΣ)
20 1.6 16/02/20 15:00 ΔΗΜ. ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΥ
ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΑΟ – ΥΠΑΤΟΥ ΑΟ
Διαιτητής: ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΛΑΚΩΝΙΑΣ)
Βοηθοί: ΣΟΒΟΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΛΑΚΩΝΙΑΣ) – 

ΙΣΑΚΟΒΙΔΗΣ ΡΟΥΣΛΑΝ (ΛΑΚΩΝΙΑΣ)

Κιθαιρώνας – Α.Ε.Κ. Τρίπολης & Παναρκαδικός – Ύπατο
Ο Ξηρογιάννης στην Αρτάκη 

αθλητικά




