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ΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ

Ο φόβος
φυλάει τα έρμα

Εν μέσω «Ιανού» η  Περιφέρεια  Στερεάς σε 
μεγάλο τμήμα της ,  βρίσκεται  αυτή  τη  στ ιγμή 
που γράφονται  οι  γραμμές αυτές.  Με νωπές τις 
μνήμες από το πρόσφατο χτύπημα του «Ζορμπά» 
στην  Εύβοια  με  τους  οκτώ νεκρούς ,  Δήμος 
και  Περιφέρεια  έλαβαν τα  απαραίτητα  μέτρα 
προκειμένου να μην θρηνήσουμε άλλα θύματα. 

Μέχρι  στ ιγμής απ ’  ότ ι  δ ιαπιστώνεται  η  νέα 
κ α κ ο κ α ι ρ ί α  δ ε ν  π ρ ό κ ε ι τ α ι  ν α  δ η μ ι ο υ ρ γ ή σ ε ι 
ι δ ι α ί τ ε ρ α  π ρ ο β λ ή μ α τ α ,  ό π ω ς  ε ί χ α μ ε 
π ρ ο ε ι δ ο π ο ι η θ ε ί .  Ό μ ω ς  η  κ ι ν η τ ο π ο ί η σ η  π ο υ 
σημειώθηκε από τα αρμόδια όργανα,  πρέπει  να 
έχει  συνέχεια και  κανένας εφησυχασμός να μην 
παρατηρηθεί .  Δεν  χρειάζεται  η  προετοιμασία 
αντιμετώπισης ακραίων φαινομένων να γίνεται 

μόνο λίγο πριν  από την εκδήλωση τους.  Είναι 
αναγκαία  η  συνεχής ενημέρωση των πολιτών 
προκειμένου να γνωρίζουν τι  ακριβώς χρειάζεται 
να  κάνουν  προκειμένου  να  δ ιαφυλάξουν  τη 
ζωή τους,  αλλά και  των συνανθρώπων τους σε 
κάθε ανάλογη περίπτωση.  Αλλά και  οι  ίδιοι  οι 
φορείς πρέπει  εκτός από τις αναγκαίες εργασίες 
προστασίας της ζωής και  της  περιουσίας των 
πολιτών,  να προβαίνουν σε ασκήσεις ετοιμότητας 
προκειμένου να  γνωρίζει  ο  κάθε  υπεύθυνος 
με  ποιες  ενέργειες  θα  μπορεί  να  αποτρέψει 
την καταστροφή.  Είναι  καιρός να αναπτυχθεί  η 
κουλτούρα του εθελοντισμού και  της προσφοράς 
στο κοινωνικό σύνολο απ’  όλους μας.  Κάθε ζωή 
είναι  πολύτιμη για την ομαλή διαβίωση μας. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑΣ

Στην Εισαγγελία η υπόθεση  
με τα καύσιμα του ΧΥΤΑ Χαλκίδας

Με ενδιαφέρον αναμένεται η συνέχεια της έρευνας 
στον ΧΥΤΑ Χαλκίδας, όσον αφορά την διαχείριση των 
καυσίμων, ύστερα από την επέμβαση της δημάρχου, 
Έλενας Βάκα, η οποία ενεργώντας αστραπιαία, πριν λίγο 
καιρό άλλαξε σύμφωνα με πληροφορίες κλειδαριές 
στον χώρο όπου φυλάσσονται τα σχετικά παραστατικά.

Η Δήμαρχος προχώρησε σε κατάθεση αναφοράς 
προς την αρμόδια Εισαγγελία, η οποία προχωρά σε 
προανάκριση, καθώς το πιθανολογούμενο ύψος της 
προκληθείσης ζημιάς για τον Δήμο υπερβαίνει τις 
150 χιλ. ευρώ. Η Εισαγγελέας ζήτησε στοιχεία από 
τον ΦοΔΣΑ, που διαχειρίζεται τον ΧΥΤΑ Χαλκίδας 
προκειμένου να προβεί σε κλήσεις για καταθέσεις και 
διερεύνηση του σκανδάλου.

Να σημειωθεί ότι θα ερευνηθούν προμηθευτές και 
παραλήπτες των καυσίμων, προκειμένου να διαπιστωθεί, 
αν και ποιοι συμμετείχαν στην υπόθεση, χρειάζεται όμως 
κάποιοι μη εμπλεκόμενοι, που ίσως γνωρίζουν σχετικά 
να αναφερθούν στην υπόθεση και να διαλευκανθεί κάθε 
πιθανή έκνομη ενέργεια.

Εντύπωση προξενεί και μια δεύτερη υπόθεση που 
διερευνάται και αφορά την ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ μηχανημάτων του 
Δήμου! Η καταγγελία έγινε από τον πρώην αντιδήμαρχο 
Γιώργο Μπαντούνα, στον πρώην Δήμαρχο, Χρήστο Παγώνη, 
χωρίς όμως να υπάρξει εμφανής τουλάχιστον έρευνα εκ 
μέρους του. Και η υπόθεση αυτή έφτασε στην Εισαγγελία 
μετά από αναφορά της νυν Δημάρχου, με την οποία ζητείται 
η διαλεύκανσή της.

Η ΑΓΕΤ έτοιμη για καύση compost
H ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ, στο πλαίσιο των αρχών της κυκλικής 

οικονομίας, υποκαθιστά ορυκτά καύσιμα και ορυκτές 
πρώτες ύλες με δευτερογενή υλικά, εξοικονομώντας 
σταθερά φυσικούς πόρους και βελτιώνοντας διαρκώς το 
περιβαλλοντικό αποτύπωμα. H ενεργειακή αξιοποίηση 
εναλλακτικών καυσίμων, συμπεριλαμβανομένης της 
βιομάζας, αποτελεί το βασικό εργαλείο μείωσης των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για τον κλάδο της 
παραγωγής τσιμέντου, σε ευθυγράμμιση με τους στόχους 
που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για το κλίμα και την 
ενέργεια, σύμφωνα και με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας.

Το compost τύπου Α (CLO) είναι μίγμα οργανικών υλικών 
(βιομάζα) που παράγεται από τη μηχανική διαλογή σύμμεικτων 
αστικών αποβλήτων και συγκεκριμένα από τα οργανικά 
υλικά (όπως φρούτα, λαχανικά, φύλλα, κλαδιά, υπολείμματα 
κουζίνας) που δεν διαχωρίζονται στην πηγή σε ξεχωριστό 
κάδο και περιέχονται στα αστικά οικιακά απόβλητα. Σήμερα 
το υλικό αυτό, κατά το μεγαλύτερο ποσοστό του καταλήγει 
προς ταφή στους ΧΥΤΑ.

Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκε δοκιμή του υλικού 
compost τύπου Α ως εναλλακτικό καύσιμο, στις 2-5 
Σεπτεμβρίου στο Εργοστάσιό στο Μηλάκι. Η διαδικασία 
αυτή είχε ως στόχο την αξιολόγηση της ικανότητας του 

μηχανολογικού εξοπλισμού για την μεταφορά και τροφοδοσία 
του υλικού στην μονάδα και πραγματοποιήθηκε με την τήρηση 
όλων των προβλεπόμενων προδιαγραφών ασφαλείας. Η δοκιμή 
αφορούσε 250 τόνους του συγκεκριμένου υλικού, εκ των 5.000 
για τα οποία η εταιρεία έχει αδειοδοτηθεί. Τα αποτελέσματα της 
δοκιμής αναμένονται σε διάστημα 90 ημερών, όπως προβλέπει 
και το σχετικό ρυθμιστικό πλαίσιο της Εθελοντικής Συμφωνίας 
Συνεργασίας που έχει συνάψει η Ένωση Τσιμεντοβιομηχανιών 
Ελλάδος με το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

Η εταιρία όπως αναφέρει έχει δεσμευτεί να υπηρετεί με 
συνέπεια τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, εξοικονομώντας 
φυσικούς πόρους και επενδύοντας σε πράσινες πρακτικές, όπως 
η επένδυση στο Εργοστάσιό της στο Μηλάκι ύψους €2 εκατ. για 
την επεξεργασία και αξιοποίηση της βιομάζας που ανακοινώσε 
πριν από δύο μήνες και θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος το έτους.   

«Στην ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ λειτουργούμε με διαφάνεια και σε 
πλήρη εναρμόνιση με την ευρωπαϊκή και εθνική περιβαλλοντική 
νομοθεσία, ελεγχόμαστε δε συστηματικά από τις αρμόδιες αρχές. 
Ταυτόχρονα, παραμένουμε πιστοί στους στόχους της αειφόρου 
ανάπτυξης, έχοντας ως αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα τόσο 
την Υγεία & Ασφάλεια των ανθρώπων μας και των τοπικών 
κοινωνιών όπου δραστηριοποιούμαστε όσο και το σεβασμό στο 
περιβάλλον», καταλήγει η ανακοίνωση της εταιρίας.
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Η ΑΓΕΤ έτοιμη για καύση compost

H ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ, στο πλαίσιο των αρχών της κυκλικής 
οικονομίας, υποκαθιστά ορυκτά καύσιμα και ορυκτές 
πρώτες ύλες με δευτερογενή υλικά, εξοικονομώντας 

σταθερά φυσικούς πόρους και βελτιώνοντας διαρκώς το 
περιβαλλοντικό αποτύπωμα. H ενεργειακή αξιοποίηση 
εναλλακτικών καυσίμων, συμπεριλαμβανομένης της βιομάζας, 
αποτελεί το βασικό εργαλείο μείωσης των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου για τον κλάδο της παραγωγής τσιμέντου, σε 
ευθυγράμμιση με τους στόχους που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή 
Ένωση για το κλίμα και την ενέργεια, σύμφωνα και με τις 
αρχές της κυκλικής οικονομίας.

Το compost τύπου Α (CLO) είναι μίγμα οργανικών υλικών 
(βιομάζα) που παράγεται από τη μηχανική διαλογή σύμμεικτων 
αστικών αποβλήτων και συγκεκριμένα από τα οργανικά 
υλικά (όπως φρούτα, λαχανικά, φύλλα, κλαδιά, υπολείμματα 
κουζίνας) που δεν διαχωρίζονται στην πηγή σε ξεχωριστό 

κάδο και περιέχονται στα αστικά οικιακά απόβλητα. Σήμερα 
το υλικό αυτό, κατά το μεγαλύτερο ποσοστό του καταλήγει 
προς ταφή στους ΧΥΤΑ.

Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκε δοκιμή του υλικού 
compost τύπου Α ως εναλλακτικό καύσιμο, στις 2-5 
Σεπτεμβρίου στο Εργοστάσιό στο Μηλάκι. Η διαδικασία 
αυτή είχε ως στόχο την αξιολόγηση της ικανότητας του 
μηχανολογικού εξοπλισμού για την μεταφορά και τροφοδοσία 
του υλικού στην μονάδα και πραγματοποιήθηκε με την τήρηση 
όλων των προβλεπόμενων προδιαγραφών ασφαλείας. Η 
δοκιμή αφορούσε 250 τόνους του συγκεκριμένου υλικού, 
εκ των 5.000 για τα οποία η εταιρεία έχει αδειοδοτηθεί. 
Τα αποτελέσματα της δοκιμής αναμένονται σε διάστημα 90 
ημερών, όπως προβλέπει και το σχετικό ρυθμιστικό πλαίσιο 
της Εθελοντικής Συμφωνίας Συνεργασίας που έχει συνάψει 
η Ένωση Τσιμεντοβιομηχανιών Ελλάδος με το Υπουργείο 

Περιβάλλοντος & Ενέργειας.
Η εταιρία όπως αναφέρει έχει δεσμευτεί να υπηρετεί με 

συνέπεια τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, εξοικονομώντας 
φυσικούς πόρους και επενδύοντας σε πράσινες πρακτικές, 
όπως η επένδυση στο Εργοστάσιό της στο Μηλάκι ύψους €2 
εκατ. για την επεξεργασία και αξιοποίηση της βιομάζας που 
ανακοινώσε πριν από δύο μήνες και θα ολοκληρωθεί μέχρι 
το τέλος το έτους.   

«Στην ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ λειτουργούμε με διαφάνεια 
και σε πλήρη εναρμόνιση με την ευρωπαϊκή και εθνική 
περιβαλλοντική νομοθεσία, ελεγχόμαστε δε συστηματικά 
από τις αρμόδιες αρχές. Ταυτόχρονα, παραμένουμε πιστοί 
στους στόχους της αειφόρου ανάπτυξης, έχοντας ως 
αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα τόσο την Υγεία & Ασφάλεια 
των ανθρώπων μας και των τοπικών κοινωνιών όπου 
δραστηριοποιούμαστε όσο και το σεβασμό στο περιβάλλον», 

Με λαμπρότητα και παρουσία του 
Αρχιεπισκόπου Αθηνών και 
πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου 

πραγματοποιήθηκαν οι λατρευτικές 
και εόρτιες εκδηλώσεις για τον πρώτο 
επίσημο εορτασμό του Οσίου Εφραίμ του 
Κατουνακιώτου- μετά την αγιοκατάταξή του 
από το Οικουμενικό Πατριαρχείο- στον Ι.Ν. 
Αναλήψεως του Κυρίου Αμπελοχωρίου, 
και στον Ι.Ν. Μεγάλης Παναγίας & Αγ. 
Δημητρίου στη Θήβα.

Ο Δήμαρχος Θηβαίων Γιώργος Αναστασίου 
που παρευρέθηκε στην Πολυαρχιερατική 
Θ.Λειτουργία στο Αμπελοχώρι ( γενέτειρα 
του Οσίου) και στον Μ. Πανηγυρικό Εσπερινό 
στη Θήβα, στην ομιλία του επεσήμανε ότι 
οι εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται από 
την Ιερά Μητρόπολη Θηβών και Λεβαδείας 
για τον χαρισματικό Άγιό μας, είναι, ίσως, 
όσο ποτέ άλλοτε αναγκαίες σήμερα, που 
η κοινωνία δοκιμάζεται με πρωτόγνωρες 
προκλήσεις, τονίζοντας ότι

Θήβα- Αμπελοχώρι: 
Ο πρώτος επίσημος εορτασμός  
του Οσίου Εφραίμ του Κατουνακιώτου

«η ζωή και το έργο αυτού του πνευματικού 
ανθρώπου, του Γέροντα Εφραίμ, που 
έζησε μία ενάρετη ησυχαστική ζωή, που 
αγωνίστηκε με την ευχή του Θεού, τις 
μετάνοιες, την προσευχή, τη νηστεία, την 
υπομονή και υπακοή, το λιγότερο που 
μπορεί να μας προσδώσει είναι αισιοδοξία 
και δύναμη, για να ανταπεξέλθουμε στη 
δύσκολη πλέον καθημερινότητά μας και 
πίστη ότι θα ξεπεράσουμε τον σκόπελο, με 
τη βοήθεια και τη χάρη του Θεού και των 
Αγίων μας»

Κλείνοντας ,  ευχαρίστησε  τον 
Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Θηβών και 
Λεβαδείας κ. Γεώργιο για τη διοργάνωση 
των λατρευτικών εκδηλώσεων καθώς και 
τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο για την 
τιμητική παρουσία του και του ευχήθηκε 
υγεία και μακροημέρευση για τη συνέχιση 
του ιδιαίτερα σημαντικού έργου του.

(Φωτογραφικό υλικό από το orthodox-
ianewsagency.gr)

Ελαφρά εγκαύματα  
σε 30χρονο άνδρα  
από τη Βοιωτία 
Ρεπορτάζ: Σταματία Παπαμάρκου

Ένας άνδρας ηλικίας 30 ετών, κάτοικος του Ορχομενού Βοιωτίας στις 16/9/2020, 
απογευματινές ώρες διαγνώσθει με εγκαύματα πρώτου βαθμού, τα οποία και 
προκλήθηκαν από ανάφλεξη οικιακού σκεύους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άτυχος και ταυτόχρονα τυχερός άνδρας, καθώς 
χρησιμοποίησε οικιακό σκεύος για προσωπική του χρήση, το σκεύος καθώς σχετιζόταν 
με υγραέριο έκανε ανάφλεξη και οι σπινθήρες πετάχτηκαν στο πρόσωπο του 30χρονου 
με αποτέλεσμα να τον τραυματίσουν ελαφρά.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία έσπευσε αμέσως στο σημείο και μετέφερε το νεαρό στο 
Νοσοκομείο της Λιβαδειάς.

Οι γιατροί έδωσαν αμέσως τις πρώτες βοήθειες στον άνδρα και διέγνωσαν εγκαύματα 
πρώτου βαθμού κυρίως στο πρόσωπο, τα οποία δεν προκαλούν ανησυχία.

Ο τριαντάχρονος παρέμεινε και άλλη μια ημέρα στο Νοσοκομείο αυτή της Πέμπτης 
17/9, για προληπτικούς κυρίως λόγους. 
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Η Περιφέρεια 
Στερεάς Ελλάδας 

για ακόμη μία 
σχολική χρονιά 

δίπλα στους 
μαθητές με το 

Πρόγραμμα 
ΔΙΑΤΡΟΦΗ

αναστολή λειτουργίας των σχολείων λόγω της πανδημίας, 
διατέθηκαν περισσότερα από 120.000 γεύματα. Επιπλέον, 
6.567 ειδικά πακέτα τροφίμων, που αντιστοιχούν σε 120.144 
γεύματα, διανεμήθηκαν σε μαθητές της Στερεάς Ελλάδας το 
διάστημα κατά το οποίο η διδασκαλία γινόταν από το σπίτι, 
λόγω της έξαρσης της πανδημίας COVID-19. 

«Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας χρηματοδοτεί το 
Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ, προκειμένου να προσφέρει 
σε μαθητές των σχολείων μας, το αυτονόητο. Είμαστε 
διατεθειμένοι να ενισχύσουμε για 5η χρονιά το εν λόγω 
πρόγραμμα, καθώς οι κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της 
πανδημίας, έχουν ήδη επηρεάσει βαθιά πολλές οικογένειες. 
Προσωπικά θέλω να ευχαριστήσω το Ινστιτούτο Prolepsis 
για τη συνεργασία μας», δήλωσε σχετικά ο Περιφερειάρχης 
Στερεάς Ελλάδας, Φάνης Σπανός.  

Αντίστοιχα, η Αθηνά Λινού, Καθηγήτρια της Ιατρικής 
Σχολής του ΕΚΠΑ και Πρόεδρος του Ινστιτούτου Prolepsis 
τόνισε: «Σε αυτή τη νέα, γεμάτη προκλήσεις σχολική χρονιά, 
η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στέκεται για ακόμη μια φορά 
δίπλα στους μαθητές και τις οικογένειες τους. Συνεχίζει 
να στηρίζει το Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ, διασφαλίζοντας ότι 
τα παιδιά που βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση θα έχουν 
καθημερινά ένα υγιεινό και θρεπτικό γεύμα, το οποίο τα 
βοηθάει να συνεχίσουν να αναπτύσσονται σωματικά και 
πνευματικά και να ανταποκρίνονται στα μαθήματά τους. 
Συγχαίρουμε τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνη 
Σπανό για την προσφορά και την κοινωνική ευαισθησία που 
διακρίνει το έργο του και τον ευχαριστούμε θερμά για την 
υποστήριξη της προσπάθειάς μας. Εύχομαι το παράδειγμά 
του να ακολουθήσουν και άλλες περιφερειακές και 
δημοτικές αρχές».

Το Πρόγραμμα τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων και υλοποιείται από το 
Ινστιτούτο Prolepsis σε σχολεία όλης της Ελλάδας από το 
2012.

Με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας και τη συνδρομή της δομής «ΓΕΦΥΡΑ», 
ολοκληρώθηκε για τέταρτη σχολική χρονιά το 

Πρόγραμμα Σίτισης και Προώθησης Υγιεινής Διατροφής - 
ΔΙΑΤΡΟΦΗ, σε σχολεία ευπαθών περιοχών της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας (Βοιωτία, Εύβοια, Ευρυτανία, Φθιώτιδα, 
Φωκίδα).

Συνολικά, το σχολικό έτος 2019-2020 διανεμήθηκαν 
με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
περισσότερα από 240.000 γεύματα. Ειδικότερα, πριν την 

Στοχευμένες αστυνομικές επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν 
την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, σε περιοχές των Νομών Βοιωτίας, 
Ευβοίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας και Ευρυτανίας, στο πλαίσιο 
αντιμετώπισης της εγκληματικότητας, καθώς και της 
διαμόρφωσης ασφαλών συνθηκών διαβίωσης των πολιτών. 

Οι επιχειρήσεις οργανώθηκαν και υλοποιήθηκαν από τις 
Διευθύνσεις Αστυνομίας των ανωτέρω Νομών, σύμφωνα 
με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της Γενικής Περιφερειακής 
Αστυνομικής Διεύθυνσης Στερεάς Ελλάδας.

Οι συγκεκριμένες δράσεις πραγματοποιήθηκαν με στόχο 
την πρόληψη κλοπών και διαρρήξεων, την καταπολέμηση 
της διάδοσης των ναρκωτικών, τον εντοπισμό φυγόποινων, 
την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, τον εξονυχιστικό 
έλεγχο οχημάτων και της νόμιμης κυκλοφορίας αυτών, 
την προσαγωγή υπόπτων τέλεσης αξιόποινων πράξεων και 
γενικότερα την αντιμετώπιση κάθε μορφής παραβατικής 
συμπεριφοράς. 

Στο πλαίσιο της εξόρμησης προέκυψαν τα ακόλουθα 
αποτελέσματα:

Ελέγχθηκαν 1.193 άτομα, εκ των οποίων 962 ημεδαποί 
και 231 αλλοδαποί, καθώς και 1.076 οχήματα.

Προσήχθησαν 46 άτομα, εκ των οποίων 27 ημεδαποί και 
19 αλλοδαποί.

Συνελήφθησαν 22 άτομα, εκ των οποίων 11 ημεδαποί και 
11 αλλοδαποί και συγκεκριμένα:

• 1 αλλοδαπός, για παράβαση νομοθεσίας περί ναρκωτικών.
• 2 ημεδαποί, για εκκρεμείς καταδικαστικές Αποφάσεις. 
• 4 ημεδαποί και 4 αλλοδαποί, για παραβάσεις του Κώδικα 

Οδικής Κυκλοφορίας.
• 6 αλλοδαποί, για παράβαση νομοθεσίας περί αλλοδαπών.
• 3 ημεδαποί, για παραβάσεις του υγειονομικού 

κανονισμού.
• 1 ημεδαπός, για παραεμπόριο.
• 1 ημεδαπός, για παράβαση νομοθεσίας περί ελεύθερης 

κατασκήνωσης.
Κατασχέθηκαν μικροποσότητα ηρωίνης και διάφορα είδη 

παραεμπορίου.
Βεβαιώθηκαν συνολικά 298 παραβάσεις και συγκεκριμένα:
• 285 παραβάσεις περί Κ.Ο.Κ., ήτοι: 77 για υπερβολική 

ταχύτητα, 9 για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, 
1 για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, 3 για μη χρήση 
προστατευτικού κράνους, 5 για μη χρήση ζώνης ασφαλείας, 
2 για ΚΤΕΟ και 188 λοιπές παραβάσεις.

• 1 παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.
• 6 παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.
• 6 λοιπές παραβάσεις.
Παρόμοιες επιχειρησιακές δράσεις, οι οποίες αποσκοπούν 

στην πρόληψη και στην καταστολή της εγκληματικότητας, 
θα συνεχιστούν σε όλες τις περιοχές της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας, διαβεβαιώνει με ανακοίνωσή της η Γενική 
Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Στερεάς Ελλάδας.

Στοχευμένες αστυνομικές επιχειρήσεις οδήγησαν σε 22 συλλήψεις στη Στερεά Ελλάδα την Τρίτη
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Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος  
ευχαρίστησε ο Αλέξης Καρδαμπίκης

Ευχαριστήρια επιστολή έστειλε 
ο Δήμαρχος Αγράφων, Αλέξης 
Καρδαμπίκης, προς το Ίδρυμα 

Σταύρος Νιάρχος, σε συνέχεια της 
επίσκεψης της Κινητής Ιατρικής Μονάδας 
στον Δήμο Αγράφων.

Στην επιστολή του, ο κ. Καρδαμπίκης 
αναφέρει: «Ένα από τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι των 
δυσπρόσιτων περιοχών είναι η δύσκολη 
πρόσβασή τους σε δομές πρωτοβάθμιας 
φροντίδας υγείας.

Έτσι ήταν μεγάλη χαρά και ικανοποίηση 
για μας η επίσκεψη στον Δήμο Αγράφων 

της Κινητής Ιατρικής Μονάδας του 
Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Θα ήθελα να ευχαριστήσω μέσα από τα 
βάθη της καρδιάς μου αλλά και εκ μέρους 
όλων των δημοτών μας το Ίδρυμα Σταύρος 
Νιάρχος, γιατί αυτό το πρόγραμμα των 
Κινητών Ιατρικών Μονάδων αποτελεί μια 
δική του πρωτοβουλία και υλοποιείται 
με αποκλειστική δωρεά του ΙΣΝ από την 
ΑΜΚΕ «Αναγέννηση & Πρόοδος», σε 
συνεργασία με την Ανώνυμη Εταιρεία 
μονάδων Υγείας (ΑΕΜΥ).

Μια πολυπληθής ομάδα νοσηλευτών 
και ιατρών όλων των ειδικοτήτων 

πραγματοποίησαν περισσότερες απο 
1000 εξετάσεις σε περίπου 350 δημότες 
μας που προσήλθαν στα πλαίσια του 
Εθνικού Προγράμματος Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας του Ιδρύματος Σταύρος 
Νιάρχος.

Σε αυτή τη δύσκολη υγειονομικά 
αλλά και οικονομικά συγκυρία, τέτοιες 
ενέργειες είναι σημαντικές και άξιες 
συγχαρητηρίων ειδικά σε κατοίκους που 
αντιμετωπίζουν προβλήματα μετάβασής 
τους και λόγω ιδιαίτερων συνθηκών, σε 
δομές υγείας.

Ο στόχος του προγράμματος ,που 

είναι η ισότιμη πρόσβαση όλων των 
κατοίκων της χώρας σε υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες υγείας, σίγουρα 
πραγματοποιήθηκε με τον καλύτερο 
τρόπο.

Συγκινητική ήταν όμως και η προσφορά 
αίματος από εθελοντές αιμοδότες 
του Δήμου μας, οι οποίοι με μοναδικό 
κίνητρο το συναίσθημα της αλληλεγγύης, 
προσήλθαν, θέλοντας να συμβάλλουν 
στην αντιμετώπιση του προβλήματος της 
εξεύρεσης αίματος.

Σας ευχαριστούμε από καρδιάς!!!»

Σε ένα από τα ορεινότερα χωριά της Ευρυτανίας, χτισμένο σε υψόμετρο 
1060 μέτρων στις πλαγιές των Αγράφων, το Τροβάτο, βρέθηκε τη 
Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου ο Δήμαρχος Αγράφων, Αλέξης Καρδαμπίκης 

για τον εορτασμό της Ύψωσης του Τίμιου Σταυρού.
Τέτοια μέρα οι Τροβατιανοί τιμούν με μεγάλη λαμπρότητα αυτή την γιορτή, 

στον πολιούχο του χωριού, τον Άγιο Δημήτριο, χτισμένος το 1611 με σπουδαίες 
βυζαντινές εικόνες, ενώ μέσα στο ναό φυλάσσεται τεμάχιο του Τίμιου Σταυρού.

«Ένα από τα ομορφότερα και πιο "ήμερα" χωριά των Αγράφων που συνδυάζει 
βουνά, πλαγιές, ραχούλες, λιβαδότοπους, πεντακάθαρες πηγές που ρέουν 
γάργαρα νερά. Αγαπημένος και ευλογημένος τόπος», ανέφερε σχετικά ο κ. 
Καρδαμπίκης.

Στο Τροβάτο για την Ύψωση 
του Τίμιου Σταυρού ο 
Αλέξης Καρδαμπίκης
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Επτά θέσεις εντατικολόγων θα προκηρυχθούν 
σύντομα στο νοσοκομείο Λαμίας

Επιστολή  
ΕΒΕ Φθιώτιδας  
προς τον Γιάννη Βρούτση

Συνάντηση με τον Υφυπουργό 
Υγείας, Βασίλη Κοντοζαμάνη, 

πραγματοποίησε ο Βουλευτής 
Φθιώτιδας της ΝΔ, Γιάννης 
Οικονόμου, με θέματα στην 
ατζέντα της συζήτησης την 
υγειονομική κατάσταση και τα 
μέτρα έναντι του κορωνοϊού, 
καθώς και τα ζητήματα των 
δομών υγείας της Λαμίας και της 
Φθιώτιδας. 

Συγκεκριμένα, σχετικά με 
τα θέματα που αφορούν στο 
Γ.Ν. Λαμίας, ο κ. Οικονόμου 
έθεσε το ζήτημα για περαιτέρω 
οικονομική ενίσχυση του 

Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας- 
ως νοσοκομείο αναφοράς- με 
αύξηση της επιχορήγησης 
προκειμένου να καλυφθούν 
οι αυξημένες δαπάνες για την 
αντιμετώπιση του κορωνοϊού, 
με ιδιαίτερη βαρύτητα στη 
διενέργεια του μοριακού 
ελέγχου.

Ενημερώθηκε ότι σύντομα 
θα προκηρυχθούν οι 7 θέσεις 
εντατικολόγων για να καλυφθούν 
οι νέες κλίνες ΜΕΘ. 

Ενημερώθηκε επίσης σχετικά 
με το ζήτημα των συμβάσεων του 
λοιπού επικουρικού προσωπικού 

(μαίες, νοσηλευτικό προσωπικό, 
φύλακες κλπ.), που λήγουν 
τον Οκτώβριο, πως είναι στις 
προθέσεις της κυβέρνησης να 
δοθεί παράταση μέχρι το τέλος 
του έτους.

Τέλος, στο πλαίσιο της 
συζήτησης για τα θέματα των 
δομών υγείας της Φθιώτιδας, 
ο Βουλευτής έθεσε -μεταξύ 
άλλων- υπόψη του Υφυπουργού 
την ανάγκη ίδρυσης νέων 
περιφερειακών ιατρείων στην 
Τιθορέα και το Μόδι, θέμα το 
οποίο είχε αναδείξει με πρόσφατη 
κοινοβουλευτική ερώτηση.

Επιστολή προς τον 
Υπουργό Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων, 
Γιάννη Βρούτση, απέστειλε ο 
Πρόεδρος του Επιμελητηρίου 
Φθιώτιδας,  Θανάσης 
Κυρίτσης, την Παρασκευή 
18 Σεπτεμβρίου.

Στην επιστολή του, ο 
κ. Κυρίτσης αναφέρεται 
στο ζήτημα που αφορά την 
πληρωμή εκ μέρους των 
εργοδοτών ποσού είκοσι 
ευρώ ανά εργαζόμενο, υπέρ 
του Ειδικού Λογαριασμού 
Παιδικών Κατασκηνώσεων, 
χαρακτηρίζοντάς το ως ένα 
ακόμη «αυθαίρετο χαράτσι», 
χωρίς νομικό έρεισμα και 
χωρίς κανέναν απολύτως 

ουσιαστικό σκοπό, ζητώντας 
την άμεση κατάργησή του.

« Η  σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν η 
νομοθετική πρόβλεψη 
τυγχάνει να είναι παντελώς 
άστοχη, ενώ παράλληλα 
αντίκειται στους βασικούς 
κανόνες της ιδιωτικής 
οικονομίας και του 
επιχειρείν. Πρόκειται για 
ένα αναπάντεχο, επιπλέον 
έξοδο, που σωρευτικά 
δημιουργεί προβλήματα στα 
ήδη επιβαρυμένα οικονομικά 
των επιχειρήσεων.

Πραγματικά θεωρούμε 
ότι με αυτόν τον τρόπο, 
απαιτείται εκβιαστικά 
από τις επιχειρήσεις ένα 
επιπλέον χαράτσι, που 

έρχεται να προστεθεί στο 
σύνολο των υποχρεώσεων 
των επιχειρήσεων εν μέσω 
της υγειονομικής κρίσης 
που «γονατίζει» καθημερινά 
χιλιάδες συναδέλφους 
επαγγελματίες.

Η επιβολή πρόσθετων 
φορολογικών μέτρων και 
εργοδοτικών επιβαρύνσεων, 
αντίκειται στην έννοια της 
υγιούς επιχειρηματικότητας 
και υπονομεύει κάθε 
προσπάθεια επιβίωσης 
των επιχειρήσεων, καθώς 
οδηγεί τους εργοδότες στην 
πλήρη εξάντληση», αναφέρει 
μεταξύ άλλων στην επιστολή 
του ο Πρόεδρος του ΕΒΕ 
Φθιώτιδας.

Λαμία: 
Εκδηλώσεις μνήμης  
της γενοκτονίας των Ελλήνων 
της Μικράς Ασίας αύριο

Συνελήφθη ημεδαπός  
σε ευρύτερη περιοχή  
της Λαμίας για κλοπή  
μεταλλικών αντικειμένων

Οι εκδηλώσεις μνήμης της 
14ης Σεπτεμβρίου, ως ημέρα 

εθνικής μνήμης της γενοκτονίας 
των Ελλήνων της Μικράς Ασίας 
από το τουρκικό κράτος, θα 
πραγματοποιηθούν την Κυριακή 
20 Σεπτεμβρίου στη Λαμία.

Στο πλαίσιο του εορτασμού 
της ημέρας, θα λάβουν χώρα οι 
παρακάτω εκδηλώσεις:

Α. Σημαιοστολισμός- 
φωταγώγηση

α) Γενικός 
Σημαιοστολισμός των 
Δημόσιων Καταστημάτων, 
ΝΠΔΔ και Ιδιωτικού 
Δικαίου, του Δημοτικού 
Καταστήματος, των 
οικιών και των ιδιωτικών 
καταστημάτων από τις 8:00 
μέχρι τη δύση του ηλίου.

β) 08.00: Έπαρση της 
Σημαίας στο Περιφερειακό 
Κατάστημα και απόδοση 
τιμών από τιμητικό άγημα 
του Στρατού.

γ) 17.30: Υποστολή της 
Σημαίας στο Περιφερειακό 
Κατάστημα.

δ) Φωταγώγηση όλων 
των καταστημάτων του 
δημοσίου, των Ο.Τ.Α., των 
Ν.Π.Δ.Δ. και των Τραπεζών, 
από τη δύση του ηλίου της 
20ης Σεπτεμβρίου μέχρι 
τις πρωινές ώρες της 
επομένης.

Β. Επιμνημόσυνη Δέηση

09.45: Πέρας 
προσέλευσης επισήμων

10.10: Τέλεση 
Μνημοσύνου στον Ιερό 
Μητροπολιτικό Ναό.

Θα ακολουθήσει 
εκφώνηση του πανηγυρικού 
της Ημέρας από την Ελένη 
Κούντζου, Πρόεδρο της 

Ένας ημεδαπός συνελήφθη 
την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου το 
μεσημέρι, σε ευρύτερη περιοχή 
της Λαμίας, από αστυνομικούς 
της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. του Τμήματος 
Άμεσης Δράσης Λαμίας, για 
διάπραξη κλοπής.

Ειδικότερα ο ανωτέρω, είχε 
προβεί νωρίτερα στην αφαίρεση 
100 συνολικά μεταλλικών 
βεργών, από επιχείρηση 
( φ υ τ ώ ρ ι ο )  ι δ ι ο κ τ η σ ί α ς 
ημεδαπού.

Στο πλαίσιο άμεσης 

Ένωσης Μικρασιατών 
Λαμίας «Ο ΑΓΙΟΣ 
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ».

Γ. Κατάθεση στεφάνων

Μετά το πέρας της 
επιμνημόσυνης δέησης 
στον Ιερό Μητροπολιτικό 
Ναό, κατά την οικεία τάξη, 
ο Ιερός κλήρος, οι Αρχές 
και το Εκκλησίασμα, θα 
μεταβούν σε επίσημη 
πομπή στον Ανδριάντα του 
Αθανασίου Διάκου, στην 
ομώνυμη πλατεία, όπου θα 
πραγματοποιηθεί κατάθεση 
στεφάνων στον Ανδριάντα 
του Ήρωα από τους:

- Εκπρόσωπο της 
Κυβέρνησης

- Εκπρόσωπο της Βουλής 
των Ελλήνων

-Περιφερειάρχη Στερεάς 
Ελλάδας

- Ανώτερο Διοικητή 
Φρουράς

- Δήμαρχο Λαμιέων
-Πρόεδρο Ένωσης 

Μικρασιατών Λαμίας «Ο 
ΑΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 
ΣΜΥΡΝΗΣ»

- Πρόεδρο του 
Πολιτιστικού Συλλόγου Ν. 
Μαγνησίας

-Πρόεδρο της Ένωσης 
Μικρασιατών Ανατολικής 
Φθιώτιδας

-Πρόεδρο της Ένωσης 
Ποντίων Φθιώτιδας

Μετά την κατάθεση των 
στεφάνων, θα τηρηθεί ενός 
λεπτού σιγή και η τελετή θα 
λήξει με την ανάκρουση του 
Εθνικού Ύμνου.

Οι φετινές εκδηλώσεις και οι 
καταθέσεις στεφάνων θα γίνουν 
σύμφωνα με τις ισχύουσες 
υγειονομικές διατάξεις για την 
αντιμετώπιση του κινδύνου 
διασποράς του κορωνοϊού 
COVID- 19.

κινητοποίησης και αναζητήσεων, 
οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 
συλληφθέντα να κινείται με 
Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο ιδιοκτησίας 
του, έμφορτο με τα εν λόγω 
μεταλλικά αντικείμενα, τα οποία 
κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν 
στο νόμιμο κάτοχό τους.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί 
στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών 
Λαμίας.

Την προανάκριση διενήργησε 
η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας 
Λαμίας.
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ειδήσεις

Σύλληψη για ναρκωτικά σε ευρύτερη 
περιοχή της Χαλκίδας
Στη σύλληψη ενός ημεδαπού 

προχώρησαν το μεσημέρι 
της Πέμπτης 17 Σεπτεμβρίου, σε 
ευρύτερη περιοχή της Χαλκίδας, 
αστυνομικοί του Τμήματος 
Ασφαλείας Χαλκίδας, για κατοχή 
και πώληση ναρκωτικών.

Ειδικότερα, σε νομότυπη 
έρευνα που διενεργήθηκε 
στην οικία του, βρέθηκαν και 
κατασχέθηκαν: 

• νάιλον συσκευασία, που 
περιείχε μικροποσότητα 
ακατέργαστης κάνναβης, 
• 3 συσκευασίες, που 

περιείχαν σπόρους 
κάνναβης,
• ηλεκτρονική ζυγαριά 
ακριβείας & ψαλίδι, καθώς 
και 
• πλήθος νάιλον 
συσκευασιών, πρόσφορων 
για την συσκευασία 
ναρκωτικών ουσιών.
Την προανάκριση 
διενήργησε το Τμήμα 
Ασφαλείας Χαλκίδας, 
ενώ ο συλληφθείς θα 
οδηγηθεί στον Εισαγγελέα 
Πρωτοδικών Χαλκίδας.

Ξεκίνησαν οι εγγραφές στο νεοϊδρυθέν 
Ωδείο της Μητρόπολης Φθιώτιδας

Στην ίδρυση Ωδείου, με 
την επωνυμία «Γερμανός 

ο Μελωδός», προχωρά η 
Ι.Μ. Φθιώτιδας, στο πλαίσιο 
ανάπτυξης προγραμμάτων 
εκπαίδευσης και με στόχο τη 
δημιουργία ολοκληρωμένων 
ανθρώπων με δυνατή 
προσωπικότητα και πλούσια 
μουσική παιδεία, το οποίο θα 
στεγάζεται σε αυτόνομη πτέρυγα 
του Πνευματικού και Διοικητικού 
Κέντρου της Μητροπόλεως.

«Έχοντας υπόψη πως όταν 
διδάσκει κανείς, αγγίζει για 
πάντα μια ψυχή, οι παιδαγωγικά 
καταρτισμένοι καθηγητές του 
Ωδείου και το εκπαιδευτικό του 
σύστημα, βοηθούν τα παιδιά 
να καλλιεργούν την ανοιχτή 
σκέψη, τον ακέραιο χαρακτήρα, 
την μουσική προσωπικότητά 
τους, τη δημιουργικότητά τους, 
την αγάπη τους για τη ζωή, 
τους ανθρώπους και το Θεό», 
αναφέρει σχετική ανακοίνωση 
της Μητρόπολης.

Το Ωδείο της Μητρόπολης 
αποτελεί ένα κέντρο μουσικής 
παράδοσης όπου τα παιδιά, 
σε σύγχρονες αίθουσες, 
διδάσκονται παραδοσιακά και 
κλασικά όργανα, Βυζαντινή 
Μουσική  και  Θεωρία 
Ευρωπαϊκής Μουσικής. Επίσης 
διαθέτει τμήματα προπαιδείας, 
χορωδίας καθώς και μουσικά 
σύνολα.

Ο χώρος επίσης του τεράστιου 
αμφιθεάτρου των 370 θέσεων 
στο ίδιο κτήριο, θα αποτελεί 
για τους μαθητές μια μοναδική 
δυνατότητα να παρουσιάζουν 
στην πόλη εκδηλώσεις 
και δρώμενα, τα οποία θα 
ετοιμάζουν και θα δημιουργούν 
οι ίδιοι.

Τέλος, η διαρκής και μόνιμη 
διακριτική παρουσία του ίδιου 

του Μητροπολίτη, καθώς οι 
διοικητικές υπηρεσίες της 
Μητροπόλεως και το γραφείο 
του βρίσκονται στον ίδιο 
σύμπλεγμα κτηρίων, αποτελεί 
πηγή ασφάλειας και ευλογίας.

Για πληροφορίες και 
εγγραφές,  μπορείτε να 
απευθύνεστε στα γραφεία της 
Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος, 
στη συμβολή των οδών 
Αγράφων και Μ. Αλεξάνδρου στη 
Λαμία (Πνευματικό - Διοικητικό 
Κέντρο Ι.Μ. Φθιώτιδος) και στα 
τηλέφωνα 2231050552 και 
2231050168.

Η λειτουργία του Ωδείου 
προσαρμόζεται απόλυτα με τις 
αποφάσεις του ΕΟΔΥ, τηρώντας 
όλα τα πρωτόκολλα υγιεινής, 
αποτρέποντας/περιορίζοντας 
την μετάδοση του κορωνοϊού.

Σε Βούζι, Αχλαδιά και Πετρωτό  
ο Μητροπολίτης Φθιώτιδας

Συνεπής ο Σεβασμιώτατος 
στις δεσμεύσεις που έδωσε 

κατά την ενθρονιστήρια ομιλία 
του, αφιέρωσε το απόγευμα 
της Πέμπτης 17 Σεπτεμβρίου 
στο χωριό Βούζι με τους 50 
περίπου κατοίκους, στο χωριό 
Αχλαδιά με τους 13 μόλις 
κατοίκους και κατέληξε στο 
χωριό Πετρωτό με τους 200 
περίπου κατοίκους.

Ο  κ .  Συμεών τέλεσε 
Ιερές Παρακλήσεις στους 
Ναούς των τριών αυτών 
χωριών, επισκέφθηκε και 
προσκύνησε τους τάφους των 
κεκοιμημένων στα Κοιμητήρια 
των χωριών, πέρασε από 
τα καφενεία και τα τοπικά 
Λαογραφικά Μουσεία του 
κάθε χωριού και αφιέρωσε 
πολλές ώρες, προκειμένου 
να έχει μία διαπροσωπική 
επικοινωνία με έναν προς 
έναν τους κατοίκους αυτών 
των χωριών.

Αν και οι καιρικές συνθήκες 
ήταν αντίξοες, τόσο οι ιερείς, 
όσο και οι κάτοικοι αυτών των 
χωριών επιφύλαξαν μία θερμή 
υποδοχή στον Σεβασμιώτατο 
και  δεν  μπορούσαν να 
κρύψουν τη συγκίνηση τους 
γι’ αυτή του την επίσκεψη, 
η οποία δεν έγινε σε ημέρα 
Πανηγύρεως, αλλά σε μία 
καθημερινή μέρα στη δύσκολη 
εποχή του κορωνοϊού.

Στο Πετρωτό μάλιστα, όπου 
παρά την καταρρακτώδη 
βροχή, και το περασμένο της 
ώρας, διότι ο Σεβασμιώτατος 
έφτασε με περισσότερο από 
μία ώρα καθυστέρηση, εν 
τούτοις συγκεντρώθηκαν όλοι 
οι κάτοικοι στην πανέμορφη 
εκκλησία του χωριού και 
ανέμεναν να πάρουν την 
ευχή του Ποιμενάρχου και 
Πνευματικού τους Πατέρα.

Ανάμεσα στου πιστούς, 

π λ η ρ ο φ ο ρ η θ ε ί ς  ό τ ι  ο 
Σεβασμιώτατος βρίσκεται 
εκεί ,   κατέφθασε και  ο 
Δήμαρχος Δομοκού, Μπάμπης 
Λιόλιος μαζί με μέλη του 
Δημοτικού Συμβουλίου, για να 
χαιρετήσει τον Σεβασμιώτατο 
και να εκφράσει τη χαρά του 
για την παρουσία του, ακόμη 
μία φορά στον Δήμο Δομοκού.

Τέλος, ο κ. Συμεών κατόπιν 
παρακλήσεως των κατοίκων, 
παρέμεινε στο Πετρωτό έως 
αργά τα μεσάνυχτα, όπου 

και παρακάθισε σε δείπνο 
στο μοναδικό Κρεοπωλείο 
-  Ψησταριά του χωριού, 
π ρ ο ς  μ ε γ ά λ η  έ κ π λ η ξ η 
του ιδιοκτήτη,  Αθανασίου 
Τσαλαφιούτα, ο οποίος με 
ιδιαίτερη συγκίνηση ανέφερε 
στους παρευρισκομένους, 
ότι είναι η πρώτη φορά που ο 
Μητροπολίτης της Φθιώτιδος 
εδώ και δεκάδες χρόνια, 
παρακάθισε σε φαγητό μαζί 
με τους απλούς κατοίκους στο 
ταπεινό του ταβερνάκι.
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πολιτική

«Τελειώσατε!»:  
Ο αυξανόμενος 

πόλεμος 
της Τουρκίας  

κατά των 
Χριστιανών

Οι ισλαμικές τρομοκρατικές 
επιθέσεις που στοχεύουν 
Χριστιανούς στην Τουρκία 

έχουν αυξηθεί αισθητά. Κατά τη 
διάρκεια των Χριστουγέννων του 
2011, για παράδειγμα, αναπτύχθηκε 
ένα μεγάλης κλίμακας σχέδιο της 
Αλ Κάιντα για βομβαρδισμό «όλων 
των εκκλησιών στην Άγκυρα». Πριν 
από τα Χριστούγεννα του 2015, το 
ISIS εξέδωσε απειλές θανάτου σε 
τουλάχιστον 20 προτεσταντικές 
εκκλησίες και προειδοποίησε 
ότι «οι Κορανικές εντολές… μας 
προτρέπουν να σκοτώσουμε τον 
αποστάτη σαν κι εσένα».

Στις 8 Μαΐου 2020, ένας 
ά ν δ ρ α ς  π ρ ο σ π ά θ η σ ε  ν α 
πυρπολήσει την Αρμενική 
Εκκλησία Surp Asdvadzadzin στην 
Κωνσταντινούπολη, η οποία είχε 
δεχτεί επανειλημμένα επίθεση 
με γκράφιτι γεμάτο μίσος, μεταξύ 
άλλων βεβηλώσεων.

Το 2017, όπως αναφέρεται 
ευρέως, ένας ένοπλος ντυμένος 
ως Άγιος Βασίλης μπήκε σε ένα 
νυχτερινό κέντρο διασκέδασης 
στην Κωνσταντινούπολη κατά 
τη διάρκεια των εορτασμών της 
Πρωτοχρονιάς και σκότωσε 39 
άτομα. Ένας «ηρωικός στρατιώτης 
του χαλιφάτου», ισχυρίστηκε 
αργότερα το Ισλαμικό Κράτος 
(«ISIS») «επιτέθηκε στο πιο διάσημο 

νυχτερινό κέντρο διασκέδασης 
όπου οι Χριστιανοί γιόρταζαν την 
ειδωλολατρική τους γιορτή». Η 
δήλωση χαρακτήριζε περαιτέρω 
την κυβέρνηση της Τουρκίας ως 
«υπηρέτη του σταυρού».

Στην, κάποτε, κοσμική Τουρκία, 
το μίσος για τους Χριστιανούς έχει 
στην πραγματικότητα διαπεράσει 
κάθε τμήμα της κοινωνίας – από τον 
μέσο μουσουλμάνο πολίτη έως τα 
υψηλότερα επίπεδα διακυβέρνησης. 
Τα παραδείγματα είναι πολλά. Δύο 
από τα πιο προφανή – οι δολοφονίες 
χριστιανών και οι επιθέσεις στις 
εκκλησίες τους – ακολουθούν:

Το 2009, μια ομάδα νεαρών 
Τούρκων – συμπεριλαμβανομένου 
του γιου ενός δημάρχου – μπήκε 
σε εκδοτικό οίκο της Βίβλου 
στη Μαλάτια.  Έδεσαν τους τρεις 
χριστιανούς υπαλλήλους του, 
τους βασάνισαν για ώρες και τους 
δολοφόνησαν. «Δεν το κάναμε 
αυτό για τον εαυτό μας, αλλά για 
τη θρησκεία μας», είπε ένας από 
τους Τούρκους κατηγορούμενους. 
«Αφήστε αυτό να γίνει μάθημα για 
τους εχθρούς της θρησκείας μας». 
Αργότερα, όλοι απελευθερώθηκαν 
από τη φυλακή για τεχνικούς λόγους.

Το 2012, μια 85χρονη 
αρμένισα μαχαιρώθηκε και 
πέθανε στο διαμέρισμά της στην 
Κωνσταντινούπολη. Για να μην 
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κάνει κάποιος λάθος στο κίνητρο, 
ο δολοφόνος της χαράζει σταυρό 
στο γυμνό πτώμα της. Σύμφωνα 
με την έκθεση, αυτή η «επίθεση 
σηματοδοτεί την πέμπτη κατά τους 
δύο τελευταίους μήνες εναντίον 
ηλικιωμένων Αρμενίων γυναικών 
(η μία έχει χάσει ένα μάτι»).

Το 2019, ένας «86χρονος 
Έλληνας βρέθηκε δολοφονημένος 
στο σπίτι του με τα χέρια και τα 
πόδια δεμένα». Φέρεται, επίσης, 
να βασανίστηκε.

Στα τέλη του 2019, ένα 16χρονο 
μουσουλμανόπαιδο μαχαίρωσε 
μια κορεάτισσα χριστιανή 
Ευαγγελίστρια στην καρδιά αρκετές 
φορές. Ο 41χρονος σύζυγος και ο 
πατέρας πέθαναν λίγο μετά.

Πιο συχνές από τη στοχευμένη 
δολοφονία χριστιανών είναι 
επιθέσεις σε εκκλησίες.

Το 2014 στην Κωνσταντινούπολη, 
μια τυχαία συμμορία μουσουλμάνων 
αναστάτωσε μια  εκκλησία κατά 
τη διάρκεια τελετής βαπτίσματος 
σ τ η ν  Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ο ύ π ο λ η . 
Έσπρωξε τον κόσμο στο δρόμο, 
φωνάζοντας ασάφειες. Ένας 
απειλητικά κουνούσε ένα μαχαίρι 
σε όσους παρευρίσκονταν. «Δεν 
είναι το πρώτο και δεν θα είναι το 
τελευταίο», δήλωσε ένας ντόπιος 
Χριστιανός.

Το 2015, ένας μουσουλμάνος, 
φωνάζοντας «Allahu Akbar» («Ο 
Αλλάχ είναι μεγάλος») και «Η 
εκδίκηση θα ληφθεί για το τζαμί 
Al-Aqsa», έριξε κοκτέιλ μολότοφ 
στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Αγίας 
Τριάδας της Κωνσταντινούπολης, 
και έβαλε φωτιά σε μέρη της . Σε ένα 
ξεχωριστό περιστατικό, τέσσερις 
Τούρκοι που φώναζαν «Allahu 
Akbar» επιτέθηκαν με κλοτσιές στην 
πόρτα της εκκλησίας Αγάπη στην 
περιοχή της Μαύρης Θάλασσας. 
Σύμφωνα με τον πολιορκημένο 
πάστορα, ήθελαν «να μπουν μέσα 
και να χτυπήσουν κάποιον ή να 
επιτεθούν με άλλο τρόπο».

Το 2015, περίπου 15 εκκλησίες 
έλαβαν απειλητικές επιστολές 
θανάτου για «άρνηση του Αλλάχ». 
«Διαστρεβλωμένοι άπιστοι», 
έλεγε μια απειλή, «ο χρόνος που 
θα χτυπήσουμε το λαιμό σας είναι 
κοντά. Είθε ο Αλλάχ να λάβει τη δόξα 
και τον έπαινο. ” «Οι απειλές δεν 
είναι κάτι νέο για την προτεσταντική 
κοινότητα που ζει σε αυτήν τη χώρα 
και θέλει να μεγαλώσει τα παιδιά 
της εδώ», σχολίασαν οι ηγέτες της 
εκκλησίας.

Όταν ένας άντρας άνοιξε πυρ 
εναντίον της Καθολικής Εκκλησίας 
της Αγίας Μαρίας στην Τραπεζούντα 
το 2018, ήταν ακριβώς η τελευταία 
σε πολλές επιθέσεις σε αυτήν την 
εκκλησία. Εβδομάδες νωρίτερα, 
μια αυτοσχέδια βόμβα ρίχτηκε στον 
κήπο της. Το 2016 μουσουλμάνοι 
που φώναζαν «Αλλαχού Αχμπάρ» 
βανδάλισαν την εκκλησία με 
βαριοπούλα. Το 2011 η εκκλησία 
έγινε στόχος και απειλήθηκε για 
τον ορατό σταυρό της. Και το 2006 
ο ιερέας της, Αντρέα Σαντόρο, 
σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της 
λειτουργίας.

Οι απειλές και οι καταστροφές 
εκκλησιών είναι ιδιαίτερα συχνές. 
Στις αρχές του 2019, γκράφιτι γεμάτα 
μίσος – συμπεριλαμβανομένου του 
“You Finished!” (“Τελειώσατε”)  – 
βρέθηκαν στην Αρμενική Εκκλησία 
της Αγίας Μητέρας του Θεού στην 
Κωνσταντινούπολη. Σχολιάζοντάς 
το, ένας αρμένιος ακτιβιστής έγραψε 
στο Twitter: «Κάθε χρόνο, πολλές 
επιθέσεις μίσους γίνονται εναντίον 
εκκλησιών και συναγωγών».

Στα τέλη του 2019, ενώ φώναζε 
ύβρεις και φυσικές απειλές εναντίον 
χριστιανών που συγκεντρώθηκαν 

στην Εκκλησία του Αγίου Παύλου 
στην Αττάλεια, ένας άντρας είπε 
ότι «θα είχε μεγάλη χαρά να 
καταστρέψει τους Χριστιανούς, 
καθώς τους θεωρούσε ως ένα είδος 
παρασιτισμού στην Τουρκία».

Πιο πρόσφατα, στις 8 Μαΐου 
2020, στην Κωνσταντινούπολη, 
ένας άνδρας προσπάθησε να 
πυρπολήσει μια εκκλησία που είχε 
δεχθεί επανειλημμένα επίθεση 
με γκράφιτι γεμάτη μίσος, μεταξύ 
άλλων βεβηλώσεων.

Αντί να απειλούν ή να επιτίθενται 
σε εκκλησίες, οι τουρκικές αρχές 
έχουν τη δύναμη, απλώς, να τις 
κατάσχουν ή να τις κλείσουν (για 
παράδειγμα, (εδώ, εδώ, and εδώ). 
Σε μια περίπτωση, η αστυνομία, 
όπως και οι κακοποιοί που 
αναφέρθηκαν παραπάνω, διέκοψε 
μια τελετή βαπτίσματος ενώ 
επιτέθηκε και στη συνέχεια έκλεισε 
μια μη εξουσιοδοτημένη εκκλησία. 
«Η Τουρκία δεν διαθέτει δρόμο για 
τη νομιμοποίηση των εκκλησιών», 
σημειώνει η έκθεση.

Όταν δεν μπορούν να βρεθούν 
προσχήματα, οι επιτιθέμενοι 
μερικές φορές καταφεύγουν 
σε άλλες τακτικές. Σε μια 
προφανή προσπάθεια απόκρυψης 
της διαδικτυακής παρουσίας 
τουλάχιστον μιας εκκλησίας, για 
παράδειγμα, οι αρχές χαρακτήρισαν 
τον ιστότοπό της «πορνογραφικό» 
και τον απέκλεισαν. Η απαγόρευση 
ήταν «φρικτή», απάντησε ένας 
εκπρόσωπος της εκκλησίας. “Είναι 
ντροπή. Μας πονάει, πραγματικά, να 
έχουμε τέτοιου είδους κατηγορίες 
όταν έχουμε υψηλά ηθικά πρότυπα.

“Επιπλέον, οι αρχαίες εκκλησίες 
που προηγούνται του Ισλάμ αιώνες 
– συμπεριλαμβανομένης της 
μονής Στουδίου, του παλαιότερου 
χριστιανικού τόπου λατρείας στη 
Μικρά Ασία, που ίδρυσαν μια 
χιλιετία πριν από την ισλαμική 
κατάκτηση τον 14ο αιώνα – 
μετατρέπονται σε τζαμιά. Αφού 
εξήγησε πώς η τουρκική κυβέρνηση 
δημιούργησε σχεδόν 9.000 τζαμιά 
σε μια δεκαετία, ενώ απαγόρευσε 
τη λειτουργία στη Μονή Σουμελά – 
ένας άλλος ιστορικός χώρος που 
εγκαινιάστηκε το 386, περίπου 

1.000 χρόνια πριν γίνει η Μικρά 
Ασία “Τουρκία” – μια έκθεση 
προσθέτει: “Αυτή η αυθαίρετη 
απαγόρευση φαίνεται να είναι μια 
ακόμη απόδειξη του «ανεπίσημου» 
καθεστώτος δεύτερης κατηγορίας 
των χριστιανών στην Τουρκία ».

Το μίσος για τους χριστιανούς 
στην Τουρκία έχει φτάσει στο σημείο 
όπου οι «άπιστοι» κυνηγούνται 
ακόμη και στον τάφο. Οι επιθέσεις 
στα χριστιανικά νεκροταφεία 
αυξάνονται, ωθώντας έναν 
Χριστιανό να ρωτήσει: «Είναι τώρα 
η σειρά των νεκρών μας”;

Σύμφωνα με μια έκθεση 
του Μαρτίου 2020, βρέθηκαν 
κατεστραμμένες 20 από 72 
ταφόπλακες σε ένα μόνο χριστιανικό 
νεκροταφείο στην Άγκυρα. Σε ένα 
άλλο πρόσφατο περιστατικό, οι 
βάνδαλοι έσπασαν ένα σταυρό από 
τον τάφο νεκρών γυναικών. Λίγες 
μέρες νωρίτερα, η τελετή ταφής 
της στην Εκκλησία διακόπηκε από 
κραυγές “Allahu Akbar!”

Τι κρύβεται πίσω από όλες 
αυτές τις επιθέσεις σε οτιδήποτε 
και σε όλους τους χριστιανούς 
– ανθρώπους, κτίρια, ακόμη και 
τάφους; Η πρόσφατη απάντηση ενός 
δημοσιογράφου στην Τουρκία ήταν 
ένα «περιβάλλον μίσους»:

Αλλά αυτό το μισητό περιβάλλον 
δεν προέκυψε από το πουθενά. 
Οι σπόροι αυτού του μίσους 
διαδίδονται, ξεκινώντας από τα 
δημοτικά σχολεία, μέσω βιβλίων 
που εκτυπώθηκαν από το Υπουργείο 
Εθνικής Παιδείας και απεικονίζουν 
τους Χριστιανούς ως εχθρούς 
και προδότες. Η κατεύθυνση 
συνεχίζεται μέσω εφημερίδων και 
τηλεοπτικών καναλιών σύμφωνα 
με τις πολιτικές του κράτους. Και 
φυσικά, τα κηρύγματα στα τζαμιά 
και οι συνομιλίες στα καφενεία 
προκαλούν περαιτέρω αυτό το 
μίσος.

Με άλλα λόγια, οι Τούρκοι, 
που κάποτε ήταν «κοσμικοί», 
εκπαιδεύονται τώρα να μισούν τους 
Χριστιανούς.

Είναι αξιοσημείωτο ότι, ακόμη 
και αυτό δεν αρκεί για να εμποδίσει 
το ISIS να κατηγορήσει την Τουρκία 
ως «υπηρέτη του σταυρού».

Τι ακριβώς λοιπόν, οι λεγόμενοι 
«ριζοσπάστες» μουσουλμάνοι – 
μεταξύ 63 και 287 εκατομμυρίων 

μουσουλμάνων υποστηρίζουν το ISIS 
σε μόλις έντεκα έθνη – θεωρούν 
ως τη «σωστή» μεταχείριση των 

χριστιανών;

- Ο Raymond Ibrahim είναι μέλος του Φόρουμ 
της Μέσης Ανατολής της Judith Friedman.

- Η επιλογή της Αγίας Σοφίας ως κεντρικής 
φωτογραφίας έγινε από τις “Ανιχνεύσεις”, λόγω 

της επικαιρότητας που παρουσιάζει η προσπάθεια 
της τουρκικής κυβέρνησης να την μετατρέψει 
σε τζαμί. Οι υπογραμμισεις είναι, επίσης, των 

“Ανιχνεύσεων”.

§

Ξεκίνησε την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020 και ολοκληρώνεται την 
Τετάρτη 5 Αυγούστου 2020 και ώρα 23:59 η υποβολή των αιτήσεων 
μέσω ΕΣΠΑ στο πλαίσιο της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ 
ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» που αφορά στους Παιδικούς Σταθμούς, 
στα ΚΔΑΠ και στα ΚΔΑΠ ΜΕΑ για το σχολικό έτος 2020-2021.

Η είσοδος στην ηλεκτρονική εφαρμογή θα γίνει με τη χρήση των 
κωδικών διαπιστευτηρίων (κωδικοί taxisnet), της Γενικής Γραμματείας 
Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) του 
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. 
(www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr).

Δικαίωμα υποβολής αίτησης στην παρούσα πρόσκληση 
έχουν:

α) Οι εργαζόμενες/οι στην Ελλάδα, που είναι μισθωτοί 
πλήρους ή μερικής απασχόλησης, αορίστου ή ορισμένου χρόνου 
ή αυτοαπασχολούμενες ή εργόσημο ή άλλες μορφές ευέλικτης 
απασχόλησης.

β) Οι άνεργες/οι οι οποίοι διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή άλλο 
ισοδύναμο έγγραφο.

Οι τακτικοί και αορίστου χρόνου υπάλληλοι του Δημοσίου, των 
ΝΠΔΔ καθώς και οι μόνιμοι και αορίστου χρόνου υπάλληλοι των 
Ο.Τ.Α. (α’ και β’ βαθμού) και των Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α., έχουν δικαίωμα 
υποβολής αίτησης μόνο για τις κατηγορίες των θέσεων Β3 και Δ του 
άρθρου 3 της πρόσκλησης.

Κριτήρια επιλογής είναι: 

α) Η οικογενειακή κατάσταση 
β) Η οικονομική κατάσταση
γ) Η κατάσταση απασχόλησης

Εξαιρούνται των παραπάνω κριτηρίων οι αιτούσες για 
την κατηγορία θέσης Β3 και Δ.

Ο Δημοτικός Οργανισμός Παιδείας Προστασίας και Αλληλεγγύης 
Χαλκίδας (Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ) προκειμένου να διευκολύνει τους 
ενδιαφερόμενους για την υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων μέσω 
ΕΣΠΑ, θα παρέχει τεχνική υποστήριξη από τη Δευτέρα 20/7/2020 έως 
την Τετάρτη 05/08/2020 (εκτός Σαββάτου και Κυριακής) και ώρα: 
08:00-19:00 στα γραφεία του Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ. (Περιοχή Καμάρες πλησίον 
Γηροκομείου).

Συγκεκριμένα θα προσέλθουν:

Τη Δευτέρα 20/7/2020, την Τρίτη 21/7/2020 και την Τετάρτη 
22/7/2020, οι ενδιαφερόμενοι για τον Α’ Βρεφονηπιακό Σταθμό και 
τον Παιδικό Σταθμό Βασιλικού.

Την Πέμπτη 23/7/2020, την Παρασκευή 24/7/2020 και τη Δευτέρα 
27/7/2020, οι ενδιαφερόμενοι για τον Α’ Παιδικό Σταθμό και τον Γ’ 
Παιδικό Σταθμό.

Την Τρίτη 28/7/2020, την Τετάρτη 29/7/2020 και την Πέμπτη 
30/07/2020, οι ενδιαφερόμενοι για τον Παιδικό Σταθμό Νέας Αρτάκης 
και τον Παιδικό Σταθμό Δροσιάς.

Την Παρασκευή 31/7/2020, τη Δευτέρα 03/08/2020, την Τρίτη 
04/08/2020, οι ενδιαφερόμενοι για τον Β’ Παιδικό Σταθμό και Β’ 
Βρεφονηπιακό Σταθμό

Οι ενδιαφερόμενοι για τα ΚΔΑΠ θα προσέλθουν την Τετάρτη 
22/7/2020, Πέμπτη 23/7/2020, Παρασκευή 24/7/2020, Δευτέρα 
27/7/2020 και Τρίτη 28/7/2020 και ώρα 8:30-19:00 μετά από σχετικό 
μήνυμα στο κινητό τους.

Οι ενδιαφερόμενοι για τα ΚΔΑΠ ΜΕΑ θα εξυπηρετούνται 
κατόπιν ραντεβού στο τηλέφωνο 2221037920 (Μηλιάνης 
Γεώργιος).

Την Τετάρτη 5 Αυγούστου 2020 θα εξυπηρετηθούν μόνο όσοι για 
σοβαρούς λόγους δεν κατάφεραν να προσέλθουν στα γραφεία του 
Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ. το προηγούμενο διάστημα.

Παρακαλούνται όσοι προσέλθουν στα γραφεία για την υποβολή 
αιτήσεων να τηρούν όλα τα μέτρα προστασίας σύμφωνα με τις οδηγίες 
του ΕΟΔΥ (γάντια-μάσκες).

Πληροφορίες στο τηλέφωνο επικοινωνίας του 
Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ 22210-20240

Δήμος Χαλκιδέων: Ξεκίνησε 
η υποβολή αιτήσεων μέσω 
ΕΣΠΑ για τους Παιδικούς 
Σταθμούς τα ΚΔΑΠ και 
ΚΔΑΠ-ΜΕΑ
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ΦΘΙΩΤΙΔΑ

Ο ι εργασίες  κατασκευής του Κλειστού 
Κολυμβητηρίου Λαμίας ξεκίνησαν την Τρίτη 
15 Σεπτεμβρίου με την εγκατάσταση του 

εργολάβου του έργου.
Πρόκειται για κτήριο εμβαδού περίπου 5.800 m², 

το οποίο  περιλαμβάνει δύο δεξαμενές κολύμβησης, 
μία ολυμπιακών διαστάσεων (50x25) και μία μικρή 
εκμάθησης, η οποία προς το παρόν δεν θα είναι 
στεγασμένη.

Το κολυμβητήριο έχει  χωρητικότητα 1.132 
θεατών και περιλαμβάνει αποδυτήρια, βοηθητικούς 
χώρους και όλους τους απαιτούμενους  χώρους για 
την σωστή και εύρυθμη λειτουργία του.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 
9.500.000 ευρώ και χρηματοδοτείται  από το 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας, με βάση την από 12/7/2018 
Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Δήμου Λαμιέων 
(φορέας υλοποίησης) και Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας (φορέας χρηματοδότησης).

Το έργο δημοπρατήθηκε με διεθνή ανοικτό 
διαγωνισμό, ο οποίος ξεκίνησε το φθινόπωρο 
του 2018 και  υπεγράφη με την υπ’  αριθμ. 
13470/27.03.2020 σύμβαση έναντι του ποσού των 
4.400.000 ευρώ περίπου.

Η ολοκλήρωση του έργου αναμένεται μέχρι το 
τέλος του 2022.

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Φάνης 
Σπανός, δήλωσε σχετικά: «Το κλειστό κολυμβητήριο 
Λαμίας προϋπολογισμού 9.500.000 ευρώ με 
χρηματοδότηση από το Π.Δ.Ε της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας και  υλοποίηση του Δήμου 
Λαμιέων γίνεται πλέον πραγματικότητα.

Ένα εμβληματικό και  αναγκαίο έργο που 
αποτέλεσε στοίχημα στην προηγούμενη θητεία 
μας με τον Κώστα Μπακογιάννη,  αναμένεται 
να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2022 και θα 
εξυπηρετεί τη Λαμία,  αλλά και την ευρύτερη 

περιοχή.
Περαιτέρω, σε συνεννόηση με το Δήμο εξετάζουμε 

τη δυνατότητα εξεύρεσης επιπλέον χρηματοδότησης 
για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, 
ώστε να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο αθλητικό 
συγκρότημα.

Με σχέδιο, σκληρή δουλειά και συνεργασία, 
υλοποιούμε έργα ωφέλιμα για τον τόπο μας».

Απ’ την πλευρά του, ο Δήμαρχος Λαμιέων, Θύμιος 
Καραΐσκος, τόνισε: «Η ανάγκη για νέο κολυμβητήριο 
στη Λαμία έχει διαγνωστεί από το παρελθόν. Οι 
απόπειρες πολλές τα αποτελέσματα συγκεκριμένα. 
Την ανάγκη κατασκευής του διαπιστώσαμε με τον 
Κώστα Μπακογιάννη και η Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας  χρηματοδότησε το συγκεκριμένο έργο, 
ενώ  ο Δήμος μας ανέλαβε τη κατασκευή του. 
Τώρα λοιπόν με σχέδιο και όραμα προσπαθούμε 
να κερδίσουμε το χαμένο χρόνο. Ο εργολάβος 
εγκαταστάθηκε οι εργασίες κατασκευής άρχισαν. 
Συγχρόνως σχεδιάζουμε και τον περιβάλλοντα 
χώρο με το μηχανολογικό του εξοπλισμό, έτσι 
ώστε με την ολοκλήρωση των εργασιών, να 
παραδώσουμε ένα πλήρως ολοκληρωμένο έργο, 
χωρίς ελλείψεις και απόλυτα λειτουργικό.

Θέλω να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη Στερεάς 
Ελλάδας Φάνη Σπανό, καθώς αντιμετώπισε θετικά 
το αίτημά μας για μια νέα χρηματοδότηση έτσι ώστε 
με την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής του 
κολυμβητηρίου να έχει ολοκληρωθεί συνάμα και 
ο περιβάλλοντας χώρος και η εγκατάσταση του 
μηχανολογικού του εξοπλισμού, για να μπορέσουμε 
να αποδώσουμε στην πόλη και τους δημότες της, 
ένα σύγχρονο κολυμβητήριο το οποίο για  χρόνια 
ολόκληρα το έχουν στερηθεί.

Εκείνο που αποτελεί πλέον πραγματικότητα 
για το Δήμο μας είναι ότι τέλος του έτους 2022 
περίπου, θα παραδοθεί σε χρήση ένα απολύτως 
απαραίτητο, λειτουργικό και ολοκληρωμένο έργο».

Ξεκίνησαν οι εργασίες 
κατασκευής του Κλειστού 
Κολυμβητηρίου Λαμίας

Δήμος Μακρακώμης: 
Κουπόνι 80 ευρώ για 
σχολικά είδη μέσω της 
δράσης «αρχή...ΖΩ!»

Τη δράση «αρχή...ΖΩ!», που αφορά την 
έκτακτη οικονομική ενίσχυση με κουπόνι 
αγορών αξίας 80 ευρώ για την αγορά σχολικών 
ειδών, για μαθητές που θα φοιτήσουν στην 
Α’ Τάξη Δημοτικών Σχολείων, οικογενειών 
που διαβιούν κάτω από τα όρια της φτώχειας, 
υλοποιεί για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά ο 
Δήμος Μακρακώμης για τους δημότες του.

Η δράση στοχεύει στην κάλυψη οικονομικών 
αναγκών και την κατανομή πόρων ανακούφισης 
σε γονείς/κηδεμόνες, οι οποίοι δεν δύνανται 
να ανταπεξέλθουν οικονομικά στην αγορά 
σχολικών ειδών που απαιτούνται για την 
εκπαίδευση των μαθητών (τετράδια, γραφική 
ύλη, σχολική τσάντα, κλπ.)

Η πρόσκληση αφορά:
- Γονείς ή κηδεμόνες μαθητών που έχουν 

εγγραφεί στην Α’ τάξη των Δημοτικών 
Σχολείων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
κατά το σχολικό έτος 2020 - 2021 με 
οικογενειακό εισόδημα κάτω από το όριο 
φτώχειας.

- Επιχειρήσεις που λειτουργούν εντός των 
γεωγραφικών ορίων του Δήμου Μακρακώμης 
και διαθέτουν προς πώληση σχολικά είδη, 
γραφική ύλη, για να τα προμηθευτούν οι 
ωφελούμενοι.

Οι αιτήσεις των ωφελούμενων γονέων 
ή κηδεμόνων θα γίνονται και στο Κέντρο 
Κοινότητας του Δήμου Μακρακώμης έως τις 
24 Σεπτεμβρίου.

Πληροφορίες: Ιστοσελίδες Δομής Γέφυρα 
info@gefyra.com.gr και Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας www.pste.gov.gr και στο τηλέφωνο 
του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Μακρακώμης 
2236045172.

Δεν θα 
πραγματοποιηθεί 
φέτος το παζάρι στην 
Αμφίκλεια

Η εξέλιξη της πανδημίας, οι επιστημονικές εκτιμήσεις 
για την πορεία της και τα πρόσφατα κρούσματα στον Δήμο 
Αμφίκλειας - Ελάτειας, σε συνδυασμό με την Κοινή 
Υπουργική Απόφαση της Κυβέρνησης περί παράτασης 
μέχρι 30 Σεπτεμβρίου των μέτρων περιορισμού της 
διασποράς του ιού, ανάγκασαν τη Δήμαρχο Αθανασία 
Στιβακτή, να προβεί σε ακύρωση -για φέτος- του παζαριού 
της Αμφίκλειας, που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στις 
18 Σεπτεμβρίου και διαρκεί πέντε ημέρες.

«Τη λήψη της παραπάνω απόφασης, που πάρθηκε 
κατόπιν ομόφωνης εισήγησης του Τοπικού Συμβούλιου 
Αμφίκλειας, επιβάλλει η λογική και το αίσθημα ευθύνης 
του Δήμου απέναντι στους δημότες μας. Η πανδημία και 
οι επιπτώσεις της αποτελούν σοβαρό κίνδυνο για τους 
πολίτες και ο συνωστισμός εκατοντάδων ανθρώπων, 
που προσελκύει κάθε χρόνο το παζάρι, αντιβαίνει τους 
κανόνες τήρησης των μέτρων πρόληψης.

Βασική μας προτεραιότητα τη δεδομένη χρονική 
περίοδο, βάσει και των επιδημιολογικών δεικτών, είναι 
ο περιορισμός της διασποράς του ιού και η διαφύλαξη 
και προάσπιση της δημόσιας υγείας», αναφέρει σε 
ανακοίνωσή της η κ. Στιβακτή. 
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Σε καλό κλίμα πραγματοποιήθηκε το Δημοτικό 
Συμβούλιο Στυλίδας την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, 
το οποίο συνεδρίασε δια ζώσης τηρώντας όλα τα 

προβλεπόμενα μέτρα προστασίας για τον κορωνοϊό, 
όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση του Δήμου.

Ψηφίστηκαν δεκαπέντε τακτικά και δύο προ 
ημερησίας θέματα, ενώ ένα θέμα αναβλήθηκε. Από 
αυτά, έντεκα ψηφίστηκαν ομόφωνα, τέσσερα κατά 
πλειοψηφία (μειοψήφησε η Λαϊκή Συσπείρωση), 
ένα θέμα κατά πλειοψηφία (μειοψήφησε η μείζων 
αντιπολίτευση και η Λαϊκή Συσπείρωση) και ένα 
θέμα κατά πλειοψηφία (μειοψήφησε η μείζων 
αντιπολίτευση) για την κατασκευή Παιδικής Χαράς 
στο Αχλάδι.

«Εντύπωση προκάλεσε η καταψήφιση από τη 
μείζονα αντιπολίτευση της όγδοης αναμόρφωσης 
του προϋπολογισμού,  που αφορούσε στην 
οικονομική συμμετοχή του Δήμου στο μετοχικό 
κεφάλαιο  γ ια  τον  Αναπτυξιακό Οργανισμό 
«Αμφικτυονίες» με δεδομένο ότι λίγες ημέρες 
πριν, η μείζων αντιπολίτευση την υπερψήφισε στην 
Οικονομική Επιτροπή», όπως σημειώνεται στην 
ανακοίνωση.

Η Δήμαρχος, Βιργινία Στεργίου, μετά το πέρας της 
συνεδρίασης δήλωσε: «Η αλλαγή πολιτικής άποψης, 
έστω και σε λίγες ημέρες, σε κάποιες περιπτώσεις 

είναι θεμιτή, αλλά η επίθεση στη Δημοτική Αρχή 
από τον κ. Αποστόλου, σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους 
και η προσπάθειά του να καταλογίσει ευθύνες στη 
Δημοτική Αρχή για πλημμελή ενημέρωση αγγίζει 
τα όρια του παραλογισμού.

Η μικροπολιτική του κ. Αποστόλου συνεχίστηκε 
και στο θέμα της ίδρυσης Παιδικής Χαράς στην 
Κοινότητα Αχλαδίου αμφισβητώντας ομόφωνες 
αποφάσεις συλλογικών οργάνων καθώς και 
τεχνικές εκθέσεις υπηρεσιακών παραγόντων περί 
καταλληλότητας του χώρου με αποτέλεσμα να 
καταψηφίσει το θέμα.

Η Δημοτική Αρχή προχωράει στην αναβάθμιση και 
στον εκσυγχρονισμό του Δήμου. Η αντιπαράθεση, η 
σκληρή κριτική και τα πολιτικά επιχειρήματα είναι 
καλοδεχούμενα και λαμβάνονται πάντα υπόψη, 
αλλά η παραπληροφόρηση και η μικροπολιτική θα 
μας βρουν κάθετα αντίθετους και την αφήνουμε 
μόνο στους εμπνευστές της».

Τέλος, η κ. Στεργίου ευχήθηκε καλή σχολική 
χρονιά σε όλους τους μαθητές του Δήμου. Επίσης, 
προσκάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου 
να παραβρεθούν την Παρασκευή στην Τελετή 
Υπογραφής του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών και του Δήμου Στυλίδας.

Η ανάπλαση της παραλίας Νέας Λαμψάκου  
βασικό θέμα συζήτησης των καταστηματαρχών  
και της Δήμαρχου Χαλκιδέων

Συναντήσεις 
Γιάννη Οικονόμου 
με Βορίδη - 
Στρατάκο για ελιές 
καλάμων και δύτες 

Συναντήσεις εργασίας με την πολιτική 
ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων, πραγματοποίησε ο Βουλευτής 
Φθιώτιδας της ΝΔ, Γιάννης Οικονόμου, για 
θέματα που αφορούν τους δύτες και τους 
παραγωγούς ελιάς καλαμών της Φθιώτιδας.

Συγκεκριμένα, η πρώτη συνάντηση εργασίας 
πραγματοποιήθηκε με τον Μάκη Βορίδη και την 
Ένωση Δυτών Παράκτιας Αλιείας Κεντρικής 
Ελλάδας. Στη συνάντηση τέθηκαν στον 
Υπουργό ζητήματα που αφορούν στην ανάγκη 
αλλαγών στο ρυθμιστικό πλαίσιο αλιείας 
ασκιδίων και ολοθουρίων, που τα τελευταία 
χρόνια έχουν αποκτήσει έντονο εξαγωγικό 
ενδιαφέρον. Τέθηκαν επίσης θέματα που 
έχουν να κάνουν με την πολυνομία και την 
σύγχυση που επικρατεί σχετικά με την άδεια 
που πρέπει να έχουν οι δύτες, ανάλογα με 
το ποιο είδος αλιεύουν από τον βυθό. Ο κ. 
Βορίδης δεσμεύτηκε να εξετάσει άμεσα τα 
ζητήματα που του τέθηκαν, σε συνεργασία με 
τους υπηρεσιακούς παράγοντες και να προβεί 
σε ανάλογες ενέργειες.

Η δεύτερη συνάντηση έγινε με το Γενικό 
Γραμματέα του ΥΠΑΑΤ κ. Στρατάκο, και 
αφορούσε το πρόβλημα με την αδυναμία 
διάθεσης αλλά και τις πολύ χαμηλές τιμές 
τις ελιάς καλαμών, γεγονός που έχει φέρει σε 
απόγνωση τους καλλιεργητές της Λοκρίδας. 
Αντικείμενο της συζήτησης δεν ήταν απλώς 
η ανάγκη ενίσχυσης των παραγωγών, 
κατεύθυνση προς την οποία κινείται το 
Υπουργείο και για την οποία θα υπάρξουν 
συγκεκριμένες ανακοινώσεις το επόμενο 
διάστημα, αλλά και παρεμβάσεις που θα 
μπορούσαν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση 
των αιτιών της κατάρρευσης της τιμής. Για 
τον λόγο αυτό, στη συνάντηση συμμετείχαν 
παραγωγοί όχι μόνο από τη Λοκρίδα, αλλά και 
από άλλες περιοχές της χώρας που παράγουν 
ελιά καλαμών.

Στις προτάσεις που κατατέθηκαν στο 
τραπέζι,  ήταν η ανάγκη οργάνωσης των 
παραγωγών, η πρόκληση υπό την αιγίδα του 
υπουργείου συνάντησης παραγωγών και 
εμπόρων, η δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας 
στην οποία θα δηλώνεται η παραγωγή, η 
επικαιροποίηση του ελαιοκομικού μητρώου σε 
συνάφεια με τις δηλώσεις ΟΣΔΕ, οι ενέργειες 
που θα περιορίσουν τα μεγάλα διαστήματα 
μεταξύ πώλησης του προϊόντος και πληρωμής 
τους στον παραγωγό και τέλος η δυνατότητα 
απόκτησης χαρακτηρισμού ΠΓΕ για τις 
ελληνικές ελιές καλαμών που παράγονται 
εκτός Μεσσηνίας.

Στη σύλληψη τριών ημεδαπών, εκ των οποίων ο ένας 
ανήλικος, προχώρησαν το μεσημέρι της Δευτέρας 14 
Σεπτεμβρίου, σε ευρύτερη περιοχή της Λαμίας, αστυνομικοί 
της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Λαμίας, για διάπραξη κλοπής 
κατά συναυτουργία.

Ειδικότερα, οι συλληφθέντες εντοπίστηκαν στην ανωτέρω 
περιοχή, να επιβαίνουν σε σταθμευμένο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, 
το οποίο ήταν έμφορτο με μεταλλικά αντικείμενα (πόρτες 
και πλαίσια παραθύρων αλουμινίου), συνολικής αξίας 7.000 
περίπου ευρώ, τα οποία όπως προέκυψε είχαν αφαιρέσει 
νωρίτερα, από τις εγκαταστάσεις της Πανελλήνιας Έκθεσης 

Λαμίας.
Τα αντικείμενα κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν νομότυπα, 

ενώ ομοίως κατασχέθηκε και το προαναφερόμενο όχημα, το 
οποίο δεν έφερε τις πινακίδες κυκλοφορίας του, καθώς αυτές 
είχαν αφαιρεθεί πρόσφατα από το Τμήμα Τροχαίας Λαμίας.

Επιπλέον όπως διαπιστώθηκε, ο ανήλικος συλληφθείς 
δεν είχε προβεί στην έκδοση του απαιτούμενου Δελτίου 
Αστυνομικής Ταυτότητας.

Την προανάκριση διενήργησε η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας 
Λαμίας, ενώ οι δύο ενήλικοι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην 
Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λαμίας.

Σύλληψη τριών ατόμων για κλοπή μεταλλικών 
αντικειμένων από τις εγκαταστάσεις της ΠΕΛ
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ΒΟΙΩΤΙΑ
Έκτακτη σύσκεψη Σ.Ο.Π.Π  
στην Π.Ε. Βοιωτίας για 
την αντιμετώπιση  
του καιρικού φαινομένου 
«ΙΑΝΟΣ» 

Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας 
πραγματοποιήθηκε στο γραφείο της 
Αντιπεριφερειάρχη  Π. Ε.Βοιωτίας, Φανής 

Παπαθωμά με τη συμμετοχή των  κ. κ.  Μπακούμη 
Ηλία, Αστυνομικού Διευθυντή, Υποδιευθυντή 
Αστυνομικής Διεύθυνσης Βοιωτίας,  Μαλέρδου 
Νικολάου,  Υπαστυνόμου  Α’ , Διοικητή Τροχαίας 
Λιβαδειάς, Ζαμάνη Ιωάννη, Πύραρχου, Διοικητή 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βοιωτίας, παρουσία της 
Πολιτικής Προστασίας και των Τεχνικών Υπηρεσιών 
της Π.Ε. Βοιωτίας, ως ορίζει ο Νόμος.

Ελήφθη ενημέρωση καιρού από τη 
Μετεωρολογική Υπηρεσία της 114 Πτέρυγας Μάχης 
και με βάση το μοντέλο των καιρικών φαινομένων 
αποφασίστηκε:

1)Ενημέρωση με Δελτία Τύπου από την Πολιτική 
Προστασία της Π. Ε. Βοιωτίας και έκδοση εκτάκτων 
δελτίων καιρικών φαινομένων τα οποία εστάλησαν 
και θα σταλούν σε όλους τους εμπλεκόμενους 
φορείς

2)Ενημέρωση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία 
ότι οι δυνάμεις και ο μηχανισμός είναι σε ετοιμότητα 
με προσωπικό και μέσα που διαθέτει.

3)Ενημέρωση από την Ελληνική Αστυνομία  ότι 
οι δυνάμεις και ο μηχανισμός είναι σε ετοιμότητα 
με προσωπικό και μέσα που διαθέτει και σε 
περιπτώσεις που θα κριθούν αναγκαίες κάθε στιγμή,  
θα πραγματοποιείται ολική ή μερική απαγόρευση 
κυκλοφορίας και ιδιαιτέρως βαρέων οχημάτων.

Η Πολιτική Προστασία και η Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών της Π. Ε. Βοιωτίας, θα αναπτύξει 
μηχανήματα έργου σε κομβικά σημεία του οδικού 
δικτύου σε όλο το Νομό Βοιωτίας.

Αποφασίστηκε να ενημερωθούν οι Δήμοι:  
Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας, Θηβών και 
Τανάγρας, για την απομάκρυνση των ευπαθών 
ομάδων από  τους παραλιακούς οικισμούς του 
Κορινθιακού κόλπου , αν και εφόσον το κρίνουν 
απαραίτητο.

Επίσης, οι Δήμοι του Νομού Βοιωτίας να 
ενημερώσουν πολίτες που δραστηριοποιούνται στην 
ύπαιθρο (κτηνοτρόφους, αγρότες, μελισσοκόμους 
κλπ.) των περιοχών τους, για την επερχόμενη 
κακοκαιρία.

Συνιστούμε στους πολίτες:
• Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν 

παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα 
ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή 
τραυματισμούς.

• Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι 
υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και 
λειτουργούν κανονικά.

• Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους 
και ρέματα, πεζοί ή με όχημα, κατά τη διάρκεια 
καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για 
αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους.

• Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου 
και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες 
περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων 
καιρικών φαινομένων.

• Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο 
και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά 
μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε.

• Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από 
μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες 
και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα 
(π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να 
αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω 
από μπαλκόνια).

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, καλέστε στα 
τηλέφωνα: 112, 100, 199, 166, 2261029036.

Γ. Μουλκιώτης:  
«Αναγκαία η συνεννόηση με τις τοπικές κοινωνίες για την 
εγκατάσταση ΑΠΕ στην Βοιωτία.  
Να ξεκαθαρίσουν άμεσα οι κανόνες.» 

Ο βουλευτής Βοιωτίας, Γιώργος Μουλκιώτης και ο 
υπεύθυνος ΚΤΕ Περιβάλλοντος και Ενέργειας του 
Κινήματος Αλλαγής Γιώργος Αρβανιτίδης, με 

ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, επαναφέρουν στη Βουλή το ζήτημα των 
άλυτων προβλημάτων με την εγκατάσταση ΑΠΕ και 
την αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας στην 
Βοιωτία, αλλά και ανά Περιφερειακή Ενότητα. 
Στην ερώτησή τους οι βουλευτές τονίζουν ότι, 
σημαντικά θέματα παραμένουν αρρύθμιστα, με 
αποτέλεσμα οι τοπικές κοινωνίες και Δήμοι 
της Βοιωτίας να παρακολουθούν χωρίς 
καμία ουσιαστική και εις βάθος ενημέρωση 
ένα «γαϊτανάκι» πληροφοριών, για 
τοποθέτηση ανεμογεννητριών σε διάφορες 
περιοχές φυσικού κάλους και πολιτιστικού 
ενδιαφέροντος, χωρίς να είναι σε θέση να 
συνδιαμορφώσουν το ενεργειακό τους μέλλον 
και χωρίς να καρπώνονται πραγματικά τα όποια 
αντισταθμιστικά οφέλη. Επισημαίνουν δε ότι είναι 
επιτακτική ανάγκη να καθοριστούν και να εφαρμοστούν 
ξεκάθαροι κανόνες και κριτήρια με απόλυτη ενημέρωση 
και διαβούλευση με τους πολίτες. Κατόπιν αυτών, οι 

βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής ερωτούν με 
βάση ποια δεδομένα έχει υιοθετηθεί 

το συνολικό μέγεθος της γης 
υψηλής παραγωγικότητας 

στον νομό Βοιωτίας. 
Επιπλέον, τι ποσοστά 

της παραγόμενης 
αιολικής ενέργειας 
και εγκατεστημένης 
ισχύος αιολικής 
ενέργειας σε όλη 
τη χώρα βρίσκονται 
στην Βοιωτία κατ’ 
έτος την τελευταία 
πενταετία, αλλά 
και τι ποσοστό 

ε γ κ α τ ε σ τ η μ έ ν η ς 
αιολικής ισχύος σε όλη 

τη χώρα θα βρίσκεται 
στον νομό Βοιωτίας, 

εάν κατασκευαστούν όλα 
τα αιολικά πάρκα που έχουν 

αδειοδοτηθεί.

Γιατί 
δεν 

υπάρχουν 
πλέον  

κόκκινοι 
κάδοι 

ανακύκλωσης  
στον 

Δήμο 
Θηβαίων

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Πρασίνου, 
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου 
Θηβαίων ενημερώνει τους δημότες ότι, οι κόκκινοι 

κάδοι ανακύκλωσης αφαιρέθηκαν από τα καθορισμένα 
σημεία μετά από απόφαση της εταιρείας 
“RECYCOM”, η οποία προέβη σε λύση 
της συνεργασίας της με τον Δήμο 
μας, τον Ιούλιο, όπως έπραξε 
και με άλλους Δήμους. Όπως 
αναφέρεται σε σχετικό 
έγγραφο της RECYCOM 
που κοινοποιήθηκε στον 
Δήμο, η απόφαση αυτή 
ήταν «μονόδρομος 
μετά την κρίση 
που επήλθε λόγω 
κορωνοϊού». Επίσης, 
στο έγγραφο αναφέρεται 
ότι η απόφαση ήταν 
αποτέλεσμα μελέτης 
μηνών «καθώς το ισοζύγιο 
εσόδων με τα αντίστοιχα έξοδα 
που επιβαρύνεται η εταιρεία 
για να γίνει κάθε εβδομάδα το 
δρομολόγιο στη Θήβα, ήταν πάντοτε 
αρνητικό». Αξίζει να σημειωθεί ότι, 
ο Δήμος Θηβαίων με διαφημιστική καμπάνια, δελτία 
τύπου, αφίσες, αξιοποίηση των social media κ.α. 
προσπάθησε να στηρίξει την ανακύκλωση ενδυμάτων και 
υποδημάτων, ενημερώνοντας τους πολίτες και καλώντας 
τους να συμμετάσχουν ενεργά. Ωστόσο, οι δημότες δεν 
ανταποκρίνονταν, σύμφωνα με την εταιρεία. Επιπλέον, 
η λύση που προτείνει η εταιρεία RECYCOM προς τον 
Δήμο, με το ανωτέρω έγγραφό της, είναι η διατήρηση 
δύο κόκκινων κάδων σε κεντρικό σημείο του Δήμου και 
ο ορισμός ενός εργαζομένου του Δήμου ως υπεύθυνου 
για την περισυλλογή. Στη συνέχεια τα μεταχειρισμένα 
ενδύματα και υποδήματα θα πρέπει να μεταφέρονται από 
τον Δήμο σε έναν αποθηκευτικό χώρο, μέχρι να μαζευτεί 
ένας ικανοποιητικός όγκος και με χρέωση του Δήμου 
να αποστέλλονται στις εγκαταστάσεις της RECYCOM 
στο Κορωπί. Ανταποδοτικά η εταιρεία θα προσφέρει 
δωροεπιταγές των 50 ευρώ ανά τόνο, από Σούπερ 
Μάρκετ.
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ΒΟΙΩΤΙΑ
Έναρξη εγγραφών στη 
Φιλαρμονική Ορχήστρα 
του Δήμου Λεβαδέων

Έναρξη εγγραφών στη Φιλαρμονική Ορχήστρα 
του Δήμου Λεβαδέων 

Η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Λεβαδέων 
ενημερώνει ότι ξεκίνησαν οι εγγραφές για τη 
εκπαιδευτική περίοδο 2020 – 2021. Οι εγγραφές θα 
γίνονται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από 
17:00 ως 19:00, στον χώρο της Φιλαρμονικής (Ελ. 
Βενιζέλου 37) έως και την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 
2020. Στα Τμήματα της Φιλαρμονικής μπορούν να 
εγγραφούν παιδιά ηλικίας από 8 έως 16 ετών, 
ανεξαρτήτως μουσικών γνώσεων.

Στη Φιλαρμονική λειτουργούν τα παρακάτω 
Τμήματα:

• Τμήμα Θεωρητικών
• Τμήμα Ορχήστρας
• Τμήμα Χάλκινων Πνευστών
• Τμήμα Ξύλινων Πνευστών
• Τμήμα Κρουστών
• Τμήμα Μπαντίνας
Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 21 

Σεπτεμβρίου 2020 και η προσέλευση των μαθητών 
θα γίνεται υποχρεωτικά με μάσκα.

Υποχρέωση όλων των μαθητών είναι η συνέπεια 
στα μαθήματά τους και για τους πιο προχωρημένους 
μαθητές, η συμμετοχή τους στις εκδηλώσεις της 
φιλαρμονικής. Για περισσότερες πληροφορίες οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν: Δευτέρα 
έως Παρασκευή και ώρες 16:30 – 19:00 στο.22610 
88048 Φιλαρμονική και με τον αρχιμουσικό κ. Γ. 
Κοσμίδη στο 6981840287.

Έλεγχοι σε μονάδες 
υγείας ηλικιωμένων από 
την Π.Ε. Βοιωτίας 

Ξεκίνησαν και συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς 
οι έλεγχοι τήρησης των μέτρων προστασίας, σε όλες 
τις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων.

Το μεικτό κλιμάκιο της Περιφερειακής Ενότητας 
Βοιωτίας, αποτελούμενο από τη Διεύθυνση Δημόσιας 
Υγείας και τη Διεύθυνση Ανάπτυξης (Τμήμα Εμπορίου), 
διενεργεί ελέγχους σε όλες τις υφιστάμενες δομές μας 
με σκοπό την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας.

«Είμαστε σε συνεχή επαγρύπνηση με όλους τους 
ελεγκτικούς μηχανισμούς μας.

Για μας η τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων 
αποτελεί προτεραιότητα. Συνεχίζουμε να 
πραγματοποιούμε ελέγχους τόσο σε καταστήματα 
υγειονομικού ενδιαφέροντος,  όσο και σε μονάδες 
φροντίδας ηλικιωμένων, της  Π. Ε. Βοιωτίας. Η 
προστασία της τρίτης ηλικίας είναι καθήκον μας και  
αποτελεί ελάχιστη αναγνώριση της προσφοράς τους», 
επισημαίνει η Αντιπεριφερειάρχης, Φανή Παπαθωμά.

Συντήρηση επαρχιακής 
οδού Καπαρελλίου – 
Λεύκτρων 

Ολοκληρώνεται η αποκατάσταση του Επαρχιακού δρόμου 
Καπαρέλλι – Λεύκτρα. Αξίζει να σημειωθεί ότι, κρίθηκε 
απαραίτητη η συντήρησή του μετά από τα προβλήματα τα οποία 
εμφάνισε και αποτελεί σημαντικό έργο για την εξυπηρέτηση 
των κατοίκων της περιοχής. «Αποτελεί τμήμα αποκατάστασης 
της συνολικής συντήρησης του επαρχιακού οδικού δικτύου, 
προϋπολογισμού 3.104.000 € για τα έτη 2019 -2020.  Άλλη 
μια ζωτικής σημασίας παρέμβαση στην προσπάθειά μας για ένα 
οδικό δίκτυο λειτουργικό και ασφαλές»,  τόνισε σε δηλώσεις 
της η Αντιπεριφερειάρχης Π. Ε. Βοιωτίας, Φανή Παπαθωμά.

Ο Δημοτικός Οργανισμός Θήβας, στο πλαίσιο συνεχούς αναβάθμισης των υπηρεσιών της Δημοτικής Βιβλιοθήκης προς το κοινό, 
προχώρησε στην προμήθεια νέων βιβλίων για τον εμπλουτισμό της συλλογής της και την κάλυψη των αναγκών και των 
ενδιαφερόντων του αναγνωστικού κοινού. Τα νέα βιβλία έχουν καταχωρηθεί στον ηλεκτρονικό κατάλογο της Βιβλιοθήκης 

(https://thivalib.openabekt.gr/) και είναι διαθέσιμα στο κοινό.

Νέα βιβλία στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Θήβας

Συνάντηση Δημάρχου Λεβαδέων με την Διευθύντρια 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας

Τον Δήμαρχο Λεβαδέων κ. Ιωάννη Δ. Ταγκαλέγκα 
επισκέφθηκε σήμερα η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Βοιωτίας, κ. Ελένη Παπανικολάου. Ο 

Δήμαρχος αφού συνεχάρη την κ. Παπανικολάου για την ανάληψη 
των νέων της καθηκόντων και της ευχήθηκε καλή και γόνιμη 
θητεία, σημείωσε ότι προσβλέπει στη συνέχιση της αγαστής 
συνεργασίας με το Δήμο Λεβαδέων, για τη δημιουργία ενός 
ασφαλούς, λειτουργικού και ευχάριστου σχολικού περιβάλλοντος 
για τους μαθητές και τις μαθήτριες μας. Συζήτησαν για την έναρξη 

της ιδιαίτερης φετινής σχολικής χρονιάς και τις συνθήκες που 
έχουν δημιουργηθεί λόγω της πανδημίας, εντός των οποίων 
μαθητές και εκπαιδευτικοί καλούνται να λειτουργήσουν ώστε 
η εκπαιδευτική διαδικασία να συνεχίσει να είναι ευχάριστη για 
τους μαθητές, αλλά κυρίως να γίνεται τηρώντας όλα τα μέτρα 
προστασίας των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Τέλος, 
ανέφεραν ότι με ζήλο, σκληρή δουλειά και αισιοδοξία θα 
αντιμετωπιστούν οι όποιες αντιξοότητες και η σχολική χρονιά 
θα κυλήσει με ηρεμία και ασφάλεια.
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Στο κενό έπεσε η προσπάθεια συγκρότησης 
Διοικητικού Συμβουλίου στον Εμπορικό 
Σύλλογο Λαμίας, λίγες μέρες μετά τις 

αρχαιρεσίες της Πέμπτης 10 Σεπτεμβρίου, καθώς 
τα εκλεγμένα μέλη δεν τα βρήκαν στις θέσεις του 
νέου Δ.Σ. και υπήρξαν παραιτήσεις. Και το χειρότερο; 
Κανείς δεν ξέρει αυτή τη στιγμή τι θα συμβεί…

Ανακοίνωση εξέδωσαν τα παραιτηθέντα μέλη 
Φλιώκας Παναγιώτης, Αγγελή Νάγια, Αγγέλης 
Ηλίας, Αραμπόπουλος Παναγιώτης, Δρούγας 
Χρήστος, Καταραχιάς Αθανάσιος, Κατσόγιαννος 
Απόστολος, Κουρέπη Χριστίνα, Κουτσούκος 
Χρήστος, Μυλωνάς Κωνσταντίνος, Παπανάγνου 
Ανδρέας και Σπηλιοπούλου Μαρία (Μελίτα), στην 
οποία αναφέρουν: «Αγαπητοί συνάδελφοι,

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις στις εκλογές του 
Εμπορικού Συλλόγου Λαμίας την 10η Σεπτεμβρίου 
2020, είμαστε αναγκασμένοι να αποσύρουμε τα 
ιδρυτικά μέλη του Λαμία #giatontopomas. 

Δώδεκα (12) εκλεγμένα μέλη (τακτικά, 
αναπληρωματικά και σύσσωμη η Ελεγκτική Επιτροπή) 
από το σύνολο των είκοσι (20) αποσύρονται από την 
διαδικασία συγκρότησης διοικητικού συμβουλίου 
του Εμπορικού Συλλόγου. 

Ο κώδικας αξιών μας, δεν μας επιτρέπει να 
εγκαταλείψουμε την προσπάθεια και το όραμα μας 
για το καλύτερο αύριο του εμπορικού κόσμου. 

Σας ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ όλους θερμά για την 
συμμετοχή σας που ξεπέρασε κάθε προσδοκία και 
ζητάμε ειλικρινά ΣΥΓΓΝΩΜΗ για την ταλαιπωρία 
που σας υποβάλαμε, αλλά θέλουμε να παραμείνουμε 
σταθεροί στις αξίες μας.

Η ανάγκη για ανιδιοτελή προσφορά δυστυχώς δεν 
βρήκε πρόσφορο έδαφος.

Μένοντας πιστοί στις αξίες μας επιφυλασσόμεθα 
για το μέλλον.

Υ.Γ.  Τα κάστρα πέφτουν εκ των έσω!»
Σχετική ανακοίνωση εξέδωσαν και οι Ηλίας 

Κεφαλάς και Ευάγγελος Δαμακόπουλος, στην οποία 
σημειώνουν: «Ορμώμενοι από τις εύλογες απορίες 
του εμπορικού κόσμου της Λαμίας σχετικά με την 
παραίτηση των 12 εκλεγμένων και φερόμενων 
ως ιδρυτικών μελών του συνδυασμού, έχουμε να 
δηλώσουμε τα εξής:

Ουδέποτε πραγματοποιηθήκαν οι αρχαιρεσίες 
του συλλόγου ώστε να γίνει η σχετική ψηφοφορία 
για την ανάδειξη των μελών του Δ.Σ ως ορίζει το 
καταστατικό ,ο νόμος και ως έπρεπε να πράξει ο 
πρώτος σε ψήφους.

Ουδεμία σχέση έχουμε σχετικά με τις φήμες περί 
υπόγειας και αντισυναδελφικής κίνησης για μη 
στήριξη του επικεφαλής του ψηφοδελτίου Φλιώκα 
Παναγιώτη για τη θέση του Προέδρου του συλλόγου, 
όπως δικαιωματικά και ηθικά πρέπει και προφορικά 
του είχαμε δηλώσει.

Η μη εκλογή ιδρυτικών μελών και η πίεση που του 
ασκήθηκε για ‘’διορισμό‘’ σε αξιωματικές θέσεις του 
συλλόγου και η επιβολή τους με μη δημοκρατικές 
διαδικασίες στα υπόλοιπα εκλεγμένα μέλη και η 
άρνηση αυτών τον εγκλώβισε και τον ώθησε στην 
κίνηση παραίτησης.

Ευχαριστούμε τον κ.Φλιώκα για την τιμή να μας 
καλέσει να συμμετέχω στον συνδυασμό.

Τον εμπιστευτήκαμε και τον πιστέψαμε για ένα 
καλύτερο αύριο στο εμπορικό γίγνεσθαι της πόλης. 
Του δηλώσαμε ανεξαρτήτου εκλογής μας ότι θα 
είμαστε ενεργοί δίπλα στο συνδυασμό, αλλά ποτέ 
μας δεν θα δεχόμασταν να μας επιβληθεί μία άποψη 
χωρίς εμείς να το κρίνουμε σωστό, όμως δεχτήκαμε 
πίεση και λάσπη εκ των υστέρων γι αυτό.

Θα συμφωνήσουμε με το υστερόγραφο της 
παραίτησης φίλε Παναγιώτη, τα κάστρα πέφτουν εκ 
των έσω, αλλά δεν πέφτουν από τους ‘’χωρικούς‘’. 
Πέφτουν από τους κόλακες ,τους συμβούλους και 
τους αυλικούς του Βασιλιά….. Ο νοών νοείτω.

Υ.Γ Είναι γλυκιά η καρέκλα ……»

Στον «αέρα» ο 
Εμπορικός Σύλλογος 
Λαμίας λίγες μέρες 
μετά τις εκλογές!

Ευχαριστήρια 
επιστολή 

Βαρθολομαίου  
σε Συμεών

Επιστολή προς τον Μητροπολίτη Φθιώτιδας, Συμεών, 
απέστειλε ο Οικουμενικός Πατριάρχης, Βαρθολομαίος, 
προκειμένου να τον ευχαριστήσει για τη δήλωση 

υποστήριξης για τη μετατροπή της Αγίας σοφίας σε μουσουλμανικό 
τέμενος.

«Η χριστιανική ναοδομία είναι ανυπέρβλητος θεολογική 
γλώσσα, η οποία διά της αρχιτεκτονικής εμπνεύσεως εκφράζει 
ορθοτόμως την πίστιν της Εκκλησίας εις τον Τριαδικόν Θεόν, 
εις την πανσωστικήν ενσάρκωσιν του Θεού Λόγου και εις 
την εσχατολογικήν πλήρωσιν και την πληρότητα της Θείας 
Οικονομίας εν τη Βασιλεία του Θεού.

Αυτήν την αλήθεια εκπροσωπεί και διακηρύττει με μοναδικόν 
τρόπον ο Ιερός Ναός της του Θεού Σοφίας. Ουδεμία παρέμβασις 
εις το οικοδόμημα δύναται να επικαλύψη, να αλλοιώση ή να 
εξαφανίση το ευάγγελον μήνυμα και την αποστολήν του 
Ναού, περί του οποίου έχει σοφώς λεχθή, ότι αποτελεί “την 
αρχιτεκτονικήν διατύπωσιν του δόγματος της Χαλκηδόνος”, 
ήγουν της πίστεως εις το “αεί μυστήριον” της Θεανθρωπινότητος, 
εις την ένωσιν και αλληλοπεριχώρησιν, εν τω ενί προσώπω του 
Θεού Λόγου, της θείας και ανθρωπίνης φύσεως, “ασυγχύτως, 
ατρέπτως, αδιαιρέτως, αχωρίστως”.

Εν τη εννοία ταύτη, μόνον η χρήσις του υπερόχου τούτου ιερού 
οικοδομήματος ως χριστιανικού ναού ανταποκρίνεται εις την 
ουσίαν του και την λυτρωτικήν μαρτυρίαν του. Εις αυτόν τον 
πανίερον χώρον, τα πάντα υμνούν τον Χριστόν, τον ένσαρκον 
Λόγον, τον εν αρχή και τον ερχόμενον», αναφέρει μεταξύ 
άλλων ο Οικουμενικός Πατριάρχης στην επιστολή του προς τον 

ΦΘΙΩΤΙΔΑ
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3οι Πανελλήνιοι Αγώνες Θεατρικών 
Εργαστηρίων από το Θ.Ε.Σ.Μα

Τους «Πανελλήνιους Αγώνες Θεατρικών Εργαστηρίων» 
διοργανώνει για 3η συνεχή χρονιά το Θεατρικό Εργαστήρι 
Σπερχειάδας Μακρακώμης, μετά από την πολυετή πορεία 

του στα θεατρικά και γενικότερα πολιτιστικά δρώμενα.
Οι αγώνες θα διεξαχθούν με ασφάλεια και με όλα τα 

απαραίτητα μέτρα που έχει συστήσει η πολιτεία, από 26 
Σεπτεμβρίου έως και 4 Οκτωβρίου 2020, στο κινηματοθέατρο 
ΠΑΝΘΕΟΝ στη Σπερχειάδα.

Μετά τη συγκινητικά μεγάλη συμμετοχή θεατρικών ομάδων 
στο κάλεσμα του Θ.Ε.Σ.Μα, η προκριματική επιτροπή μέσα από 
μία δύσκολη, χρονοβόρα και απαιτητική διαδικασία επέλεξε 
οκτώ θεατρικά σχήματα κι άλλα επτά αναπληρωματικά. Έπειτα 
από δήλωση «κωλύματος» κάποιων ομάδων το πρόγραμμα 
διαμορφώνεται ως εξής:

Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2020

ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ

Κεντρική σκηνή Θ.Ε.Σ.Μα, «Καλή Αντάμωση» της Γωγώς 
Ατζολετάκη (εκτός συναγωνισμού).

Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2020
Κορινθιακό Θέατρο ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΩΤΑΣ (Κ.Θ.Β.Ρ), «Γέρμα» του 

Federico Farcia Lorca.
Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2020
Κορινθιακό Θέατρο ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΩΤΑΣ (Κ.Θ.Β.Ρ) – Πειραματική 

σκηνή, «Ο άνθρωπος με το λουλούδι στο στόμα»  του Luigi 
Pirandello.

ΟΙΠΟΤΕΣ του ΘΕΑΤΡΟΥ Ορχομενού, «Ο Μάκης» του Βασίλη 
Κατσικονούρη.

Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2020
Ομάδα Θεάτρου Άνω Λιοσίων ‘’Υπερφωτισμένοι’’, 

«Μετασεισμική ακολουθία ή Πως την κάνουν οι κινέζοι» του 
Γιάννη Γαλανόπουλου.

Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020
Ελληνικό ποιητικό Θέατρο, «Η Αρπαγή της Καρυάτιδας 

Περσεφόνης» του Σάββα Παρίτση.
Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2020
Θεατρική Ομάδα Φύρδιν Μίγδην Δήμου Θερμαϊκού, «Ζωές 

για φάγωμα» του Σάκη Σερέφα.
Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2020
Λαϊκή Σκηνή Πολιτιστικού Συλλόγου Απόλλων Περιγιαλίου, 

«Ο Αγαπητικός της Βοσκοπούλας» του Δημητρίου Κορομηλά.
Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2020
Θεατρική Ομάδα Δήμου Ιλίου Αττικής, «Πέρα από κάθε 

Λογική Αμφιβολία» του Jeffrey Archer.
Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2020

Πειραματική σκηνή Θ.Ε.Σ.Μα, «Φωνές» (σύνθεση 
μονολόγων) (εκτός συναγωνισμού).

Τελετή Λήξης - Απονομή βραβείων.
Τον ρόλο της κριτικής επιτροπής θα αναλάβουν οι:
• Χρύσα Δαπόντε (σκηνογράφος, ενδυματολόγος)
• Ελπίδα (τραγουδίστρια)
• Γιάννης Θηβαίος (συγγραφέας, μεταφραστής)
• Άννα Κουρή (ηθοποιός)
• Νίκος Νικολάου (ηθοποιός)
• Πηνελόπη Πιτσούλη (ηθοποιός)
• Γιώργος Χασάπογλου (συγγραφέας)
και θα απονείμουν βραβεία Α'-Β'-Γ' καλύτερης παράστασης, 

Σκηνοθεσίας, Μουσικής σύνθεσης, Μουσικής επιμέλειας, 
Σκηνικών, Κοστουμιών, Χορογραφίας, Κίνησης, Φωτισμού, 
Μακιγιάζ, Α' ανδρικού ρόλου, Α' γυναικείου ρόλου, Β' ανδρικού 
ρόλου, Β' γυναικείου ρόλου, Προγράμματος, Καλύτερης 
Αφίσας, ενώ είναι σε θέση να θεσπίσουν ή να καταργήσουν 
βραβεία κι επαίνους.

Η επιτροπή κοινού αφού παρακολουθήσει όλες τις 
παραστάσεις των αγώνων θα απονείμει τα δικά της βραβεία: 
Α’, Β’, Γ’ Καλύτερης παράστασης κοινού και αγαπημένου & 
αγαπημένης ηθοποιού.

Πλήθος καλλιτεχνών – πρωταγωνιστών – πρόσωπα έκπληξη 
θα παρακολουθήσουν τους αγώνες.

Τέλος, θα πραγματοποιηθούν τιμητικά αφιερώματα:
• 26 Σεπτεμβρίου – Αφιέρωμα στον ερασιτέχνη ηθοποιό και 

ιδρυτικό μέλος του Θ.Ε.Σ.Μα Ανδρέα Γιαννέλο.
• 1 Οκτωβρίου – Αφιέρωμα στη σπουδαία ηθοποιό 

Αλεξάνδρα Λαδικού.
• 4 Οκτωβρίου – Αφιέρωμα στη σπουδαία ηθοποιό Αιμιλία 

Υψηλάντη.
Εισιτήρια ανά παράσταση
6 ευρώ ενηλίκων -3 ευρώ παιδικό
Εισιτήρια διαρκείας
25 ευρώ ενηλίκων (Δώρο η συμμετοχή για επιτροπή κοινού)
15 ευρώ παιδικό (Δώρο η συμμετοχή για επιτροπή κοινού)
Πληροφορίες: https://thes-ma.blogspot.com/
«Το Θ.Ε.Σ.Μα και η οργανωτική επιτροπή εκφράζουν 

την τεράστια τιμή κι ευχαριστούν τους καλλιτέχνες που θα 
απαρτίζουν την κριτική επιτροπή και κυρίως όλα τα θεατρικά 
σχήματα που δήλωσαν συμμετοχή σ’ αυτή τη μοναδική εορτή 
του Θεάτρου τόσο της Φθιώτιδας όσο και της Στερεάς Ελλάδας, 
ενώ υπόσχονται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα ως προς 
τη διεξαγωγή των Αγώνων και τη φιλοξενία των ομάδων 
που θα διαγωνισθούν στην τελική φάση», αναφέρει σχετική 
ανακοίνωση.

Εκδηλώσεις που αφορούν στη βιώσιμη αστική 
κινητικότητα στηρίζει ενεργά και συμμετέχει 
-για άλλη μία χρονιά- ο Δήμος Λαμιέων, 

«ως θεματοφύλακας της προστασίας του αστικού 
περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής των πολιτών», 
όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση. 

Το θέμα που επιλέχθηκε για το 2020, στο πλαίσιο 
της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, για το 
Σεπτέμβριο 16-22/09/2020 είναι «Πράσινη μετακίνηση 
χωρίς ρύπους για όλους» (Zero-emission mobility 
for all) και το σύνθημα  «Μετακινήσου υπεύθυνα». 
Στόχος είναι η ενίσχυση των βιωσιμότερων τρόπων 
μετακίνησης, το βάδισμα, το ποδήλατο, η χρήση των 
ΜΜΜ και ο συνδυασμός αυτών σε κάθε διαδρομή. Η 
επίτευξη του στόχου αυτού θα έχει σαν αποτέλεσμα 
πόλεις καθαρές, ήσυχες, ασφαλείς, οικονομικά 
ενδυναμωμένες, προσβάσιμες και προσπελάσιμες από 
όλους, αλλά και την ευαισθητοποίηση των πολιτών στη 
χρήση εναλλακτικών τρόπων μετακίνησής τους. 

Ειδικότερα το πρόγραμμα των δράσεων 
αποτυπώνεται ως εξής:

Σάββατο 19/9/20
«14ος Μαραθώνιος βουνού Ηρακλής,  Hercules 

Mountain Marathon». Ένας  από τους πρώτους 
μαραθωνίους βουνού στην Ελλάδα, στο βουνό των 
λουλουδιών και του Ηρακλή, την Οίτη, ο οποίος 
θα πραγματοποιηθεί μέσα σε ένα υπέροχο ορεινό 
σύμπλεγμα με σπάνια βιοποικιλότητα.

Κυριακή 20/9/20
«Ποδηλατικός Αγώνας – Ανάβαση στη διαδρομή 

Θερμοπύλες – Μενδενίτσα».
Για 1η χρονιά, πραγματοποιείται ποδηλατικός 

αγώνας δρόμου (ανάβαση) 15,200 μέτρων σε δημόσια 
οδό, με διαδρομή Θερμοπύλες – Μενδενίτσα, ο οποίος 
θα αναδείξει την ιστορικότητα της περιοχής.

2η μέρα: «14ος Μαραθώνιος βουνού Ηρακλής, 
Hercules Mountain Marathon».

Δευτέρα 21/9/20
Επίσκεψη μαθητών και νέων στο Πάρκο 

Κυκλοφοριακής Αγωγής του Δήμου Λαμιέων και 
ενημέρωση από το τμήμα Τροχαίας Λαμίας για τους 
κανόνες του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, αλλά και 
για τα οφέλη των εναλλακτικών μορφών μετακίνησης.

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα 
Κινητικότητας στον 
Δήμο Λαμιέων

Δήμος Λαμιέων: 
Εγγραφές στα ΚΔΑΠ για 
τους μη επιλεγέντες στο 
πρόγραμμα «Εναρμόνιση 
Οικογενειακής και 
Επαγγελματικής Ζωής»

Παραλίγο  
νέο εργατικό  
δυστύχημα  
στη ΛΑΡΚΟ

Από τις 18 Σεπτεμβρίου έως και την Παρασκευή 25 
Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιείται υποβολή αιτήσεων 
εγγραφής στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης 

Παιδιών του Δήμου Λαμιέων για το σχολικό έτος 2020 – 
2021, για τους μη επιλεγέντες στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση 
Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στα γραφεία της 
Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Λαμιέων (Λεωνίδου 11, 
2231022322, 2231030730) καθημερινά από τις 8.30 έως 14.30 
και να υποβάλλουν την αίτηση εγγραφής τους, προσκομίζοντας 
παράλληλα τα οριστικά αποτελέσματα της αίτησης τους στο 
πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής 
Ζωής» (εκτύπωση αποτελεσμάτων με είσοδο με τους κωδικούς 
taxisnet του κάθε αιτούντα στον ιστότοπο της ΕΕΤΑΑ)  στα οποία 
αναγράφεται η μοριοδότησή τους και βεβαιώνεται η πληρότητα 
του φακέλου τους ή μη.

Για τέταρτη φορά μέσα σε 15 ημέρες, παραλίγο να συμβεί 
εργατικό δυστύχημα στο εργοστάσιο της ΛΑΡΚΟ στη Λάρυμνα, 
σύμφωνα με το Συνδικάτο Μετάλλου Νομού Φθιώτιδας.

Συγκεκριμένα, όπως καταγγέλλει το Συνδικάτο, την Τετάρτη 
16 Σεπτεμβρίου «η ηλεκτροκάμινος Ν5 (δύο μέρες μετά από 
την επαναλειτουργία της λόγω αντίστοιχης ζημιάς) τρύπησε 
ακριβώς στο ίδιο σημείο. Ο χειριστής που πραγματοποιούσε 
εργασίες ακριβώς από κάτω, καθαρίζοντας τα υπολείμματα της 
προηγούμενης ζημιάς, «από θαύμα δεν ψήθηκε».

Το συνδικάτο, σημειώνει πως «μέσα σε αυτό το δεκαπενθήμερο 
έχει στείλει τέσσερις επιστολές στις αρμόδιες υπηρεσίες να 
έρθουν να ελέγξουν. Καμία απάντηση. Ούτε ίχνος, ούτε φωνή». 
Είναι υποχρεωμένοι κυβέρνηση και «διαχείριση», τονίζει το 
Συνδικάτο, «να μας ενημερώσουν για το μέλλον της ΛΑΡΚΟ, να 
διασφαλίσουν τη συνέχιση της ενιαίας παραγωγικής λειτουργίας 
όλων των χώρων, με όλους τους εργαζόμενους».

Καλούμε, σημειώνει το Συνδικάτο, «τους εργαζόμενους στη 
γενική συνέλευση του σωματείου εργαζομένων ΛΑΡΚΟ την 
Παρασκευή 13.00 το μεσημέρι στην πύλη του εργοστασίου».

Πηγή: 902.gr

ΦΘΙΩΤΙΔΑ
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Πολλά τα προβλήματα  
σε Λουτρά Υπάτης και Λιανοκλάδι 
από την κακοκαιρία

Πολλά είναι τα προβλήματα 
που δημιούργησε χτες 
ο «Ιανός» στον Δήμο 

Λαμιέων και γενικότερα στη 
Φθιώτιδα, καθώς παρουσιάστηκαν 
πλημμυρικά φαινόμενα στις 
περιοχές των Λουτρών Υπάτης και 
του Λιανοκλαδίου.

Η έντονη βροχόπτωση ήταν η 
αιτία να διακοπεί η κυκλοφορία 
στον δρόμο στο ύψος των 
Λελέικων, καθώς η σώρευση 
υδάτων δημιουργούσε κινδύνους. 
Για αρκετή ώρα έκλεισε και 
η Ε.Ο. Λαμίας – Καρπενησίου. 
Επί τόπου βρέθηκαν αστυνομία 
και Πυροσβεστική, η οποία σε 
πολλές περιπτώσεις κλήθηκε για 
αντλήσεις υδάτων από σπίτια και 
απεγκλωβισμούς συνανθρώπων 
μας από πλυμμηρισμένες οικίες.

Το πρωί οι πυροσβέστες 
κλήθηκαν να βοηθήσουν 
προκειμένου να απομακρυνθούν 
από το Νηπιαγωγείο και το 
Δημοτικό Σχολείο Υπάτης οι μικροί 
μαθητές.

Π α ρ ό μ ο ι α  π ρ ο β λ ή μ α τ α 
αντιμετώπισαν οι κάτοικοι 
στα Στίρφακα, όπου τα ρέματα 
παρέσυραν ακόμη και μάντρες 
σπιτιών, όπως και στο Ζηλευτό. 
Επίσης στο Παλιούρι και το 
Τρίλοφο πάλι επενέβησαν σωτήρια 
οι πυροσβέστες για απεγκλωβισμό 
ηλικιωμένων ανθρώπων.

Σύμφωνα με το υπ. αριθμ. 5/2020 
έκτακτο δελτίο επικίνδυνων 
καιρικών φαινομένων της ΕΜΥ, 
από τον «Ιανό» το Σάββατο 
(19-09-2020) «θα συνεχίζει να 
επηρεάζεται το νότιο Ιόνιο, η 
Πελοπόννησος και η ανατολική 
Στερεά, ενώ ανάλογα φαινόμενα 
θα σημειωθούν στις δυτικές 
Κυκλάδες και τη δυτική Κρήτη. Τα 
φαινόμενα θα εξασθενήσουν, από 
το απόγευμα στο νότιο Ιόνιο και την 
ανατολική Στερεά και από το βράδυ 
στη βόρεια Πελοπόννησο». 

επικαιρότητα
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ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΗ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ 
ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ :

1. Όσοι βρίσκονται σε 
περιοχές που έχουν 
πλημμυρήσει στο παρελθόν 
ή βρίσκονται κοντά σε 
ποταμούς, χείμαρρους ή 
ακτές, αποφύγετε να μείνετε 
σε υπόγειους, ημιυπόγειους 
και ισόγειους χώρους. 
Εξετάστε το ενδεχόμενο 
για το διήμερο αυτής 
της κακοκαιρίας να μην 
παραμείνετε στα σπίτια σας 
και να φιλοξενηθείτε σε 
συγγενείς ή φίλους.

2. Αποφύγετε κάθε περιττή 
μετακίνηση κατά τη διάρκεια 
των έντονων καιρικών 
φαινομένων και ασφαλίστε 
τις πόρτες και τα παράθυρά 
σας ερμητικά, έχοντας 
πάντα υπόψη σε περίπτωση 
δημιουργίας χειμάρρων να 
μετακινηθείτε στα ψηλότερα 
σημεία του σπιτιού.

3. Μην διασχίζετε για 
κανένα λόγο χείμαρρους, 
ρέματα ή δρόμους που έχουν 
πλημμυρίσει, πεζοί ή με 
όχημα, εάν βρεθείτε στη θέση 
αυτή. Για κανένα λόγο.

«Κόπηκε» η 
ΕΟ Λαμίας – 
Καρπενησίου 
στο ύψος του 
Παλιουρίου

Τε ρ ά σ τ ι α  κ α ι 
συνεχιζόμενα είναι 
τ α  π ρ ο β λ ή μ α τ α 

δημιουργήσε η επέλαση 
του «Ιανού» στη Φθιώτιδα 
από νωρίς το πρωί της 
Παρασκευής.

Χτες το απόγευμα, τμήμα 
του οδοστρώματος στην ΕΟ 
Λαμίας – Καρπενησίου, πριν 
το γήπεδο στο Παλιούρι 
Μακρακώμης κόπηκε και η 
κυκλοφορία διεξάγονταν με 
δυσκολία από το ένα ρεύμα.

Στο σημείο βρέθηκε ο 
Δήμαρχος Μακρακώμης, 
Γιώργος Χαντζής, και ο 
Πρόεδρος της Κοινότητας 
Καστριού, Νίκος Κουμπούρας, 
προκειμένου να συνδράμουν 
στις επιχειρήσεις.

Στο Παλιούρι  το 
νερό μπήκε σε σπίτια 
και πραγματοποιήθηκε 
απεγκλωβισμός ηλικιωμένης 
από την οικία της.

Και στην περιοχή 
Γραμμενόρεμα σημειώθηκαν 
προβλήματα, με το νερό 
να παρασύρει περίπου 200 
μελίσσια.

Δ ι α κ ό π η κ α ν  ό λ α 
τα δρομολόγια της 
σιδηροδρομικής γραμμής 
Αθήνα –Θεσσαλονίκη

Δ ι α κ ό π η κ α ν  ό λ α 
τα δρομολόγια της 
σιδηροδρομικής γραμμής 
Αθήνα -Θεσσαλονίκη -Αθήνα 
λόγω των έντονων καιρικών 
φαινομένων.

Σύμφωνα με την 
ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ, λόγω των 
πλημμυρικών φαινομένων 
πριν την σήραγγα Όθρυος, 
η σιδηροδρομική γραμμή 
υπέστη σοβαρές ζημιές και 
ήταν απροσπέλαστη.

Επίσης, η αμαξοστοιχία 56 
που εκτελούσε το δρομολόγιο 
Αθήνα – Θεσσαλονίκη 
επέστρεψε στην Αθήνα 
και η αμαξοστοιχία 58 που 
εκτελούσε το δρομολόγιο 
Θεσσαλονίκη – Αθήνα 
επέστρεψε στην Θεσσαλονίκη.

επικαιρότητα
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οικονομία

Μυτιληναίος: 
Στα €69 εκατ. τα καθαρά κέρδη Α' εξαμήνου 2020

Είμαστε αισιόδοξοι ότι όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε

Σε €927 εκατ. και €145 εκατ. ανήλθαν ο κύκλος 
εργασιών και το EBITDA αντίστοιχα  για το Α’ Εξάμηνο 
του 2020, παρουσιάζοντας ελάχιστη μείωση συγκριτικά 

με τις περισσότερες εταιρείες μεταλλουργίας και ενέργειας 
παγκοσμίως που είχαν να ανταπεξέλθουν στη ξαφνική μεγάλη 
πτώση των τιμών των μετάλλων και πετρελαίου/φυσικού 
αερίου.

Τα καθαρά κέρδη μετά από δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν 
σε €69 εκ., διατηρώντας ψηλά (κοντά στο 1) το δείκτη των 
κερδών ανά μετοχή σε ετήσια βάση (annualized EPS).

Η συνολική ρευστότητα ανέρχεται σε πάνω από €1,3 
δισ. με το δείκτη Μόχλευσης (Καθαρός Δανεισμός / 
EBITDA) να παραμένει σημαντικά κάτω από το 2 και 
συγκεκριμένα στο 1,69, παρόλο το εκτιμώμενο 
επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρείας, που 
βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. 

Σχολιάζοντας τα Οικονομικά Αποτελέσματα, 
ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος  
Ευάγγελος Μυτιληναίος ανέφερε:

"Οι πρωτόγνωρες συνθήκες που επέφερε 
η πανδημία του Covid-19 έχουν προκαλέσει 
σοβαρές επιπτώσεις στην οικονομική 
δραστηριότητα κι ένα ρευστό περιβάλλον σε 
όλο τον πλανήτη, επηρεάζοντας σχεδόν κάθε 
κλάδο της παγκόσμιας οικονομίας. Μέσα σε 
αυτό το κλίμα αβεβαιότητας, η MYTILINEOS 
στηριζόμενη στα δομικά, στρατηγικά της 
πλεονεκτήματα, κατορθώνει όχι απλώς να 
απορροφήσει αποτελεσματικά τους κραδασμούς 
αυτής της πρωτοφανούς κρίσης, αλλά και να 
δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για ανάπτυξη 
και καλύτερες επιδόσεις στο μέλλον. Τα δομικά 
αυτά πλεονεκτήματα είναι ουσιαστικά οι συνέργειες 
μεταξύ των επιχειρηματικών τομέων της Εταιρείας, 
η συνεχής και επιτυχημένη προσπάθεια ελέγχου και 
μείωσης του κόστους, η διατήρηση σημαντικής ρευστότητας 
και η έγκαιρη λήψη μέτρων διαχείρισης της πανδημίας και των 
επιπτώσεων της.

Η παγκόσμια οικονομία έχει επιβραδυνθεί σημαντικά 
εξαιτίας της πανδημίας και της παρατεταμένης αβεβαιότητας. 
Ωστόσο, οι οικονομίες και οι επιχειρήσεις που έλαβαν έγκαιρα 
μέτρα αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης δείχνοντας 
προσαρμοστικότητα και ευελιξία στα νέα δεδομένα, έχουν τη 
δυνατότητα όχι απλώς να επιβιώσουν, αλλά να δημιουργήσουν 
ευκαιρίες για καλύτερες επιδόσεις στο μέλλον, καθώς μαζί 
με τις κεντρικές πολιτικές αποτελούν παράγοντες που θα 
επιτρέψουν την ανάκαμψη. Η MYTILINEOS έγκαιρα και δυναμικά, 
έλαβε πολύ αυστηρά μέτρα προκειμένου να προστατεύσει τους 
εργαζόμενους και να διασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία 
όλων των δραστηριοτήτων της, συμβάλλοντας έτσι στην 
ενεργειακή ασφάλεια της χώρας και τη συνεχή τροφοδοσία 
της αλυσίδας, εισφέροντας τα μέγιστα στις Ελληνικές εξαγωγές.

Μυτιληναίος: Στα €69 εκατ. τα καθαρά κέρδη 
Α' εξαμήνου 2020

Ειδικότερα:

Η οικονομική επίδοση της Εταιρείας στο Α’ Εξάμηνο του 2020,  
σε σύγκριση με το τελευταίο Εξάμηνο του προηγούμενου έτους, 
πιστοποιεί την ικανότητα της Εταιρείας να απορροφά την πίεση 
που επιφέρει το αδύναμο οικονομικό περιβάλλον. Συγκεκριμένα, 
τα λειτουργικά αποτελέσματα (EBITDA) σημείωσαν αύξηση 
5,2%, από €137,9εκ. το Β’ Εξάμηνο του 2019 σε €145,1εκ. το 
Α’ Εξάμηνο του 2020, ενώ  τα καθαρά κέρδη σημείωσαν αύξηση 
9,5%, από €63,3 εκ. το Β’ Εξάμηνο του 2019 σε €69,3 εκ. το Α’ 
Εξάμηνο του 2020).

Η συγκεκριμένη επίδοση οφείλεται κυρίως στην αύξηση του 
περιθωρίου κερδοφορίας -clean spark spread - των θερμικών 
μονάδων του ΤΕΔ κατά 36,5%  (σε σύγκριση με την αντίστοιχη 
περίοδο του 2019) παρά το πολύ χαμηλό περιβάλλον τιμών (ΟΤΣ) 
στη χονδρεμπορική αγορά αλλά και στη σημαντική κερδοφορία 
της δραστηριότητας προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Η μετάβαση της ενεργειακής αγοράς σε ένα νέο μείγμα 
παραγωγής, στο οποίο το Φυσικό Αέριο αποτελεί το βασικό 
καύσιμο, ενισχύθηκε κατά το Α’ εξάμηνο του έτους, καθώς η 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη μειώθηκε κατά 
47,8%. Σημαντικά ενισχυμένη παράλληλα ήταν η συμμετοχή 
των ΑΠΕ που για πρώτη φορά ανήλθε στο 27% της συνολικής 
παραγωγής.

Η συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα 
στο A’ Εξάμηνο του 2020 , σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο 
του 2019, μειώθηκε κατά 5,8% σε 24,4TWh, σαν αποτέλεσμα  
των περιοριστικών μέτρων λόγω της πανδημίας ιδιαίτερα στο 
Β’ Τρίμηνο του 2020.

Ωστόσο, παρά τη μειωμένη κατανάλωση, η παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας θερμικών και ανανεώσιμων μονάδων 
της MYTILINEOS συνολικά παρέμεινε σταθερή στις 2,2TWh. 

Συνυπολογίζοντας τη λειτουργία του Σταθμού Συμπαραγωγής 
Ηλεκτρικής Ενέργειας και Θερμότητας (ΣΗΘΥΑ) του Τομέα 

Μεταλλουργίας, η συμμετοχή της MYTILINEOS ανέρχεται 
στο 11,5% της συνολικής ζήτησης στο διασυνδεδεμένο 

σύστημα.
Αναφορικά με την προμήθεια ηλεκτρικής 

ενέργειας και φυσικού αερίου, η Protergia 
αύξησε το μερίδιο αγοράς της σε 7,7% τον 

Ιούνιο του 2020, ενισχύοντας σταθερά την 
παρουσία της, με την πελατειακή της βάση 
να ξεπερνά πλέον τους 250.000 πελάτες. 
Η συγκεκριμένη δραστηριότητα σημείωσε 
σημαντική λειτουργική κερδοφορία, 
καθώς τα κέρδη προ φόρων, τόκων και 
αποσβέσεων (EBITDA) στο Εξάμηνο του 
2020 διαμορφώθηκαν σε €19,4 εκ. από 
€10,2 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Τέλος, η κατασκευή της νέας υψηλής 
απόδοσης μονάδας συνδυασμένου κύκλου, 

με καύσιμο φυσικό αέριο και ισχύ 826 MW, 
συνεχίζεται βάσει προγράμματος και αναμένεται 

να τεθεί σε λειτουργία το Δ’  τρίμηνο του 2021.
Στο Α’ Εξάμηνο του 2020 ο Τομέας 

Μεταλλουργίας κατέγραψε κύκλο εργασιών €241,5 
εκ., που αντιστοιχεί σε 26,0% του συνολικού κύκλου 

εργασιών, έναντι €294,9 εκ. την αντίστοιχη περίοδο 

του 2019.
Η συγκεκριμένη επίδοση ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητική, 

λαμβάνοντας υπόψη την αρνητική επίδραση που είχε η πανδημία 
στις τιμές των μετάλλων. Συγκεκριμένα, η μέση τιμή εξαμήνου 
της Αλουμίνας (δείκτης API) υποχώρησε στα $265 ανά τόνο, 
μειωμένη κατά περίπου 30% έναντι της αντίστοιχης περιόδου 
του 2019, ενώ αναφορικά με το Αλουμίνιο, η μέση τιμή (LME 
3m) μειώθηκε κατά 12,5% έναντι του περσινού εξαμήνου, στα 
$1.620 ανά τόνο. Τέλος, η μείωση των πριμ για τα προϊόντα 
αλουμινίου ήταν υψηλότερη του 30%.

Παρά το αδύναμο περιβάλλον τιμών, ο Τομέας Μεταλλουργίας 
επέδειξε ισχυρή ανθεκτικότητα επωφελούμενος από τις 
συνεχιζόμενες πρωτοβουλίες για τη βελτιστοποίηση του 
κόστους, που είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους 
παραγωγής κατά περίπου 25% στην αλουμίνα και περίπου 
20% στο πρωτόχυτο αλουμίνιο σε σύγκριση με την αντίστοιχη 
περίοδο του 2019. Παράλληλα, συνεχίζεται η ενίσχυση της 
παραγωγής δευτερόχυτου αλουμινίου που καταναλώνει πολύ 
μικρότερη ποσότητα ενέργειας με περιορισμένες επιπτώσεις 
στο περιβάλλον.

Το Δολάριο ΗΠΑ ενισχύθηκε κατά περίπου 2,5% έναντι του 
Ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στο 1,10 για το Η1 
2020 από 1,13 στην αντίστοιχη περίοδο του 2019, ενώ θετική 
ήταν η επίδραση των μειωμένων τιμών για πρώτες ύλες, όπως 
άνθρακας, πίσσα και άνοδοι.

Στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας ενίσχυσης της 
ανταγωνιστικότητας, το πρόγραμμα "Ήφαιστος" συνεχίζεται με 
ορίζοντα μέχρι το τέλος του 2021. Ο συνολικός στόχος του εν 
λόγω προγράμματος ανέρχεται σε €62 εκ., εκ των οποίων €35 
εκ. αφορούν σε βελτίωση του EBITDA σε επαναλαμβανόμενη 
βάση και τα υπόλοιπα αφορούν σε εφάπαξ (one-off) βελτιώσεις.

Τα εργοστάσια Αλουμίνας και 
Αλουμινίου παρέμειναν σε πλήρη 

λειτουργία και χωρίς προβλήματα εξαιτίας 
της πανδημίας του Covid-19, αναφορικά 

με τη ζήτηση των προϊόντων και την 
εφοδιαστική αλυσίδα. Τα EBITDA στο Α’ 
Εξάμηνο του 2020 διαμορφώθηκαν σε 

€64,3 εκ. έναντι €91,6 εκ., την αντίστοιχη 
περίοδο του προηγούμενου έτους

Έχουμε την ισχυρή 
πεποίθηση ότι η χώρα, έχοντας 

καταφέρει να διαχειριστεί 
αποτελεσματικά το πρώτο 

κύμα της πανδημίας, θα 
ανταποκριθεί συνολικά στην 
πρόκληση και θα ξεπεράσει 

και αυτό το σκόπελο. Σε αυτή 
την κατεύθυνση εργάζεται η 
MYTILINEOS, συνεχίζοντας 

το επενδυτικό της πλάνο, 
που έχει ως πυρήνα τον 

ψηφιακό μετασχηματισμό, 
την κλιματική ουδετερότητα 

και την αναγέννηση της 
ελληνικής βιομηχανίας που 

είναι οι πυλώνες της εθνικής 
προσπάθειας για ανάκαμψη.
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Στις 7 Σεπτεμβρίου 2020, πραγματοποιήθηκε με 
καθολική συμμετοχή των μετόχων της, μέσω 
τηλεδιάσκεψης, η ετήσια Γενική Συνέλευση των 

Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ KAI ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 
ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΑΣΩΠΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και 
διακριτικό τίτλο ΕΔΕΠ ΟΑ ΑΕ.

Ο Πρόεδρος της εταιρείας κ. Νικόλαος Κουδούνης 
ανέγνωσε την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς 
τους Μετόχους και παρουσίασε τις Χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις όχι μόνο της βραχύβιας πρώτης χρήσης από 
7 Δεκεμβρίου 2019 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019, αλλά 
και του Α΄ εξαμήνου του 2020.

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο στο μικρό χρονικό 
διάστημα από την σύσταση της εταιρείας μέχρι τη λήξη 
της διαχειριστικής χρήσης, πραγματοποίησε με επιτυχία: 
Την εκμίσθωση γραφείων 120 τμ. στα Οινόφυτα επί της 
οδού 25ης Μαρτίου αριμ.32, την πλήρη επίπλωση και τον 
εξοπλισμό τους.

Την 6η Δεκεμβρίου 2019 πραγματοποίησε πανηγυρική 
εκδήλωση υπογραφής του Ιδρυτικού Συμβολαίου της 
Εταιρείας στη Βιβλιοθήκη του Μακαριότατου Αρχιεπισκόπου 
Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου στα Οινόφυτα. 
Στην Εκδήλωση είχαν προσκληθεί παρέστησαν και 
χαιρέτησαν, οι Βουλευτές κ.κ. Ευάγγελος Αποστόλου 
και Γεώργιος Μουλκιώτης, ο Περιφερειάρχης Στερεάς 
Ελλάδας και Πρόεδρος της ΕΑΝΕΠ ΑΕ κ. Φάνης Σπανός, 
οι Αντιπεριφερειάρχες κυρία Φανή Παπαθωμά, Χάρης 
Σανιδάς και Ηλίας Μπουρμάς, οι Δήμαρχοι Αθηναίων, 
Τανάγρας, Λιβαδειάς, Θηβαίων, και Ωρωπού κ.κ. Κώστας 
Μπακογιάννης, Βασίλης Περγάλειας, Γιάννης Ταγκαλέγκας, 
Γεώργιος Αναστασίου και Γεώργιος Γιασημάκης, ο 
Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Βοιωτίας κύριος Παναγιώτης 
Αγνιάδης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΒΑΒΙΠΕ και 
Αντιπρόεδρος της Εταιρείας Ανάπτυξης του Επιχειρηματικού 
Πάρκου Οινοφύτων-Ασωπού ΑΕ Αθανάσιος Ψαθάς, οι κ.κ. 
Μιχάλης Μητσόπουλος Διευθυντής τομέα Επιχειρηματικού 
Περιβάλλοντος και Ρυθμιστικών Πολιτικών και Ιωάννης 
Λαϊνάς associate advisor του ΣΕΒ και ο Οικονομικός 
Επόπτης του Επιμελητηρίου Βοιωτίας κύριος Λουκάς 
Παπαχαραλάμπους. Την αίθουσα κατέκλεισαν εκτός 
των Ιδρυτών, πλήθος εγκατεστημένων επιχειρήσεων 
στο Επιχειρηματικό Πάρκο Εξυγίανσης και Ανάπτυξης 
Οινοφύτων και  σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο του 
ΣΒΣΕ. Οι τοποθετήσεις τόσο των βουλευτών, όσο του 
Περιφερειάρχη κυρίου Φάνη Σπανού, του Δημάρχου 
Αθηναίων κυρίου Κώστα Μπακογιάννη του Δημάρχου 
Τανάγρας κυρίου Βασίλη Περγάλια καθώς και όλων των 
άλλων ομιλητών, ανεδείχθη η σημασία του έργου που θα 
συντελεσθεί στην περιοχή με περιβαλλοντικό, κοινωνικό 
και αναπτυξιακό πρόσημο. Ανεδείχθη επίσης η ισχυρή 
βούληση των επιχειρήσεων να προχωρήσουν σταθερά στην 
υλοποίηση του έργου με την στήριξη της Πολιτείας και τη 
συναίνεση της κοινωνίας.

 
Η Γενική συνέλευση, τέλος, ψήφισε ομόφωνα την αύξηση 
του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας και εξέλεξε νέο 
Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο μετά την συγκρότηση του 
σε ώμα έχει την ακόλουθη σύνθεση.

1. Νικόλαος Κουδούνης, Πρόεδρος
2. Παναγιώτης Σκιαδάς, Αντιπρόεδρος
3. Παναγιώτης Αναγνώστου, Μέλος
4. Δημήτριος Καρράς, Μέλος
5. Σπυρίδων Κοκκόλης, Μέλος
6. Ιωάννης Κουφοπάνος, Μέλος
7. Αθανάσιος Λεμονίδης, Μέλος
8. Ανδρέας Λουκάτος, Μέλος
9. Παναγιώτης Λώλος, Μέλος
10. Σπήλιος Μανιάς, Μέλος
11. Στέφανος Παντελιάδης, Μέλος

Με πρόεδρο τον Ν. 
Κουδούνη συνεχίζεται η 
προσπάθεια ολοκλήρωσης 
του Επιχειρηματικού Πάρκου 
Οινοφύτων-Ασωπού

Το Κοινωνικό 
Πλυντήριο SKIP στήριξε 

τους πληγέντες από 
τις καταστροφικές 

πλημμύρες στην Εύβοια

Από την Τετάρτη 19 Αυγούστου, τέθηκε 
σε δράση το Κοινωνικό Πλυντήριο SKIP 
στην Εύβοια, με σκοπό να προσφέρει 

στους πληγέντες κατοίκους από τις πρόσφατες 
πλημμύρες τον καθαρισμό των ρούχων τους 
δωρεάν και άμεσα. 

Το Κοινωνικό Πλυντήριο SKIP, σε συνεργασία 
με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγίου Νικολάου 
Χαλκίδας, συγκέντρωσε ρούχα κατοίκων που 
χρειάζονταν πλύσιμο και τους τα επέστρεψε 
καθαρά και στεγνά. Το γεγονός αυτό ανακούφισε 
εν μέρει τη δύσκολη καθημερινότητά τους, με 
δεδομένες τις καταστροφές που έχουν υποστεί 
τα σπίτια αλλά και οι υποδομές της περιοχής.

Με τον τρόπο αυτό, το SKIP για μια ακόμη 
φορά έδειξε έμπρακτα την αλληλεγγύη του σε 
συνανθρώπους μας που δοκιμάζονται, δίνοντας 
πρόσβαση στο καθαρό ρούχο που έχουν ανάγκη.

«Στα 4 χρόνια δράσης του, το Κοινωνικό 
Πλυντήριο Skip έχει πλύνει περισσότερους από 
1500 τόνους ρούχων συνανθρώπων μας που 
βρίσκονται σε ανάγκη. Κεντρικό μας μέλημα 
είναι να είμαστε εκεί όπου υπάρχει η ανάγκη 
για καθαρό ρούχο, χωρίς διαχωρισμούς και γι’ 
αυτό βρεθήκαμε από την πρώτη στιγμή δίπλα 
στους πληγέντες κατοίκους της Εύβοιας με την 
κινητή μας μονάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά 
η Κατερίνα Αλιφραγκή, Marketing Manager 
Απορρυπαντικών της ΕΛΑΪΣ-Unilever Hellas.

Oδηγίες εδαφικής δειγματοληψίας στις πληγείσες περιοχές 
των Δήμων Χαλκιδέων και Διρφύων  - Μεσσαπίων

Μετά τις επισκέψεις του 
Υπουργού Αγροτικής 
Α ν ά π τ υ ξ η ς  κ α ι 

Τροφίμων κ. Μάκη Βορίδη, 
του Προέδρου ΕΛΓΑ κ. Ανδρέα 
Λυκουρέντζου, του Προέδρου 
ΕΛΓΟ “Δήμητρα” κ. Σέρκου 
Χαρουτουνιάν, τις συναντήσεις 
με τους  πληττόμενους 
παραγωγούς από την 
θεομηνία και τις συσκέψεις 
που ακολούθησαν στην Π.Ε. 
Εύβοιας με τους εκπροσώπους 
αυτών, η Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας προχωρά σήμερα στο 
επόμενο βήμα υλοποίησης των 
δεσμεύσεών της. 

Για τον λόγο αυτό, 
δημοσιεύει τις οδηγίες 
δειγματοληψίας που προτείνει 

το Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών 
Πόρων (ΕΛΓΟ) και πρέπει 
να  ακολουθήσουν οι 
παραγωγοί, προκειμένου 
να πραγματοποιηθούν οι 
εδαφολογικές αναλύσεις και 
στη συνέχεια να αποσταλούν 
στα κρατικά εδαφολογικά 
εργαστήρια της Λυκόβρυσης, 
Θέρμης, Σίνδου και Λάρισας. 
Για να ολοκληρωθεί η 
παραπάνω διαδικασία, ο 
παραγωγός θα πρέπει να 
επικοινωνήσει με την ΔΑΟΚ 
Εύβοιας προκειμένου να 
δώσει τα στοιχεία του και να 
πάρει πληροφορίες για το 
πώς και πού θα αποστείλει 
τα δείγματά του (Τηλέφωνα 
Επικοινωνίας ΔΑΟΚ : 22213 

53908 και 22213 53910, κ. 
Σπαρτινός Στέφανος). 

Παράλληλα, η Περιφερειακή 
Ενότητα  Εύβοιας  σε 
συνεργασία με τον ΕΛΓΟ 
«Δήμητρα»,  δρομολογεί την 
χαρτογράφηση των πληγεισών 
περιοχών στους Δήμους 
Χαλκιδέων και Διρφύων – 
Μεσσαπίων, καθώς επίσης ο 
ΕΛΓΟ «Δήμητρα» αναλαμβάνει 
ν α  π ρ α γ μ α τ ο π ο ι ή σ ε ι 
ενδεικτικές δειγματοληψίες 
στις υποβαθμισμένες εκτάσεις 
γαιών. Η συμβουλευτική 
αντιμετώπιση αυτών των 
καλλιεργειών θα συμβάλλει 
στην αποκατάσταση της 
γονιμότητας των χωραφιών 
που υπέστησαν ζημιές, 

βελτιώνοντας έτσι την 
παραγωγική σύσταση του 
εδάφους. 

«Στόχος όλων των ανωτέρω 
ενεργειών είναι η έμπρακτη 
στήριξη του πρωτογενούς 
τομέα στους Δήμους 
Χαλκιδέων και Διρφύων – 
Μεσσαπίων, που είναι ένα 
σημαντικό κομμάτι της Στερεάς 
Ελλάδας. Να δοθούν οι λύσεις 
με άμεσα αποτελέσματα στους 
πληττόμενους παραγωγούς, 
ώστε να συνεχίσουν να 
παράγουν και να εφοδιάζουν 
τις αγορές με τα ποιοτικά τους 
προϊόντα», δήλωσε σχετικά ο 
Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής κ. 
Δημήτριος Βουρδάνος. 
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Αύξηση του κύκλου εργασιών και κερδοφορίας 
σημείωσε ο όμιλος της «Τέρνα Ενεργειακή» 
κατά το πρώτο εξάμηνο

Σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή χρονική περίοδο, ο 
όμιλος της «Τέρνα Ενεργειακή» κατά το πρώτο εξάμηνο 
του έτους παρουσίασε κερδοφορία και αύξηση του κύκλου 

εργασιών.
Συγκεκριμένα, οι ενοποιημένες πωλήσεις ανήλθαν σε 

166,5 εκατ. ευρώ έναντι 141,6 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 
2019, αυξημένες κατά 17,6%. Τα έσοδα από τον τομέα της 
ηλεκτροπαραγωγής ανήλθαν σε 142,1 εκατ. ευρώ, αυξημένα 
κατά 27%. Τα έσοδα από τον τομέα της εμπορίας ηλεκτρικής 
ενέργειας διαμορφώθηκαν σε 16,3 εκατ. ευρώ, έναντι 18,6 εκατ. 
ευρώ, το προηγούμενο έτος. Οι πωλήσεις του κατασκευαστικού 
τομέα της εταιρείας προς τρίτους διαμορφώθηκαν στα 0,9 εκατ. 
ευρώ έναντι 1,8 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2019. Τα έσοδα από 
τον τομέα των παραχωρήσεων διαμορφώθηκαν σε 7,2 εκατ. 
ευρώ έναντι 9,3 εκατ. ευρώ.

Η συνολική λειτουργική κερδοφορία προ αποσβέσεων, τόκων, 
φόρων και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBITDA) ανήλθε 
σε 108,4 εκατ. ευρώ, έναντι 88,3 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο 
εξάμηνο του 2019, αυξημένη κατά 22,8%. Tα προσαρμοσμένα 
EBITDA ανήλθαν στα 108,1 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 26,7% 
σε σύγκριση με το 2019 λόγω εσόδων από αποζημιώσεις 

ασφαλίστρων. Τα συνολικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων και 
τόκων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε 73 εκατ. ευρώ, έναντι 62,8 εκατ. ευρώ 
το αντίστοιχο εξάμηνο του 2019 αυξημένα κατά 16,2%. Τα κέρδη 
προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 33,1 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά 
κέρδη μετά από τα δικαιώματα μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν 
στα 25,1 εκατ. ευρώ. Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά 
από την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθαν 
σε 26,6 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 19,8% σε σύγκριση με το 
2019, καθώς κατά την προηγούμενη χρήση υπήρξαν έσοδα από 
αποτιμήσεις παραγώγων σε έργα στις ΗΠΑ, καθώς και έσοδα 
από αποζημιώσεις ασφαλίστρων

Η καθαρή δανειακή θέση του όίλου (δανεισμός μείον ταμειακά 
διαθέσιμα) στο τέλος του α΄ εξαμήνου διαμορφώθηκε στα 789,4 
εκατ. ευρώ έναντι 747 εκατ. ευρώ στο α’ τρίμηνο του 2020, 
αυξημένη κατά 42,4 εκατ. ευρώ, λόγω αυξημένων επενδυτικών 
δαπανών.

Παράλληλα, καλύφθηκε κατά 100% η αύξηση μετοχικού 
κεφαλαίου της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή με καταβολή μετρητών και με 
κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων 
και διάθεση των νέων μετοχών μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης.

Με νέα διοίκηση η 
ΦΑΜΑΡ ΑΒΕ:  
Στο «τιμόνι» εταιρικών 
υποθέσεων η Αγγελική 
Μοτσάκου

Η Αγγελική Μοτσάκου αναλαμβάνει τις 
Εταιρικές Υποθέσεις της ΦΑΜΑΡ ΑΒΕ, γεγονός 
που σηματοδοτεί την εστίαση της νέας διοίκησης 
της εταιρείας σε μια διαφανή και εξωστρεφή 
πολιτική επικοινωνίας στους 1.800 εργαζομένους 
της εταιρείας αλλά και όλους τους εξωτερικούς 
stakeholders.

Ο CEO της ΦΑΜΑΡ, Ian Cooper, δήλωσε: 
«Έχουμε ήδη αναπτύξει και βρισκόμαστε στο 
στάδιο υλοποίησης στρατηγι-κής μετασχηματισμού 
για τη ΦΑΜΑΡ ΑΒΕ. Με νέα δομή, νέους πόρους 
και πιο ευέλικτο σχήμα, στόχος μας είναι να 
διατηρήσουμε τον ηγετικό μας ρόλο στην παροχή 
υπηρεσιών ανάπτυξης, παραγωγής και διανομής 
φαρμακευτικών προϊόντων παγκοσμίως. 
Καλωσορίζουμε την Αγγελική στη νέα μας ομάδα 
και είμαστε πεπεισμένοι ότι θα μας βοηθήσει να 
αναπτύξουμε την επικοινωνία μας τόσο με τους 
ανθρώπους μας εσωτερικά όσο και με τους 
κοινωνικούς μας εταίρους».

Ο Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού 
Αερίου της MYTILINEOS, ανακοίνωσε την 
έναρξη της συνεργασίας με τον Γιάννη 

Αντετοκούμπο. Η Γενική Διευθύντρια Επικοινωνίας 
και Στρατηγικής Marketing της MYTILINEOS, Βίβιαν 
Μπουζάλη, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι 
και υπερήφανοι που υποδεχόμαστε τον Γιάννη 
Αντετοκούμπο στην οικογένειά μας. Είμαστε σίγουροι 
ότι μαζί θα δώσουμε όση ενέργεια χρειάζεται, ώστε 
να κάνουμε το αδύνατο να συμβεί».

Έναρξη συνεργασίας για τους Γιάννη Αντετοκούμπο  
και Protergia

Η «Δίρφυς» 
προσφέρει..ανάσες 
δροσιάς στον τοπικό 
αθλητισμό.

«Ανάσες δροσιάς» ετοιμάζεται να προσφέρει η 
Δίρφυς ως ένδειξη της συνεισφοράς της σε τοπικές 
ομάδες και συλλόγους της Εύβοιας. Θέτοντας ως 
προτεραιότητα την στήριξη της νέας γενιάς, την 
ανάπτυξη των ταλέντων και των δυνατοτήτων 
τους, αλλά και την παροχή των απαραίτητων 
εφοδίων προχωρά για ακόμα χρονιά σε μια σειρά 
ενεργειών.

Δεσμεύεται να καλύψει τις ανάγκες αθλούμενων 
ποδοσφαιριστών της Ένωσης Ποδοσφαιρικών 
Σωματείων Εύβοιας Παιδιών και Νέων για τις 
προπονήσεις και τους αγώνες στο Ενωσιακό 
Γήπεδο, ενώ στηρίζει την ομάδα «Αβάντες» 
Χαλκίδας, που συμμετέχει με μεγάλη επιτυχία στο 
πρωτάθλημα της Α’ Εθνικής Κατηγορίας Γυναικών. 
Σε αυτά τα πλαίσια, θα αποτελέσει συγχρόνως 
αρωγό των προσπαθειών του Αθλητικού Ομίλου 
Λουκισίων για δυναμικές αθλητικές επιδόσεις. 

Τη διανομή μικτού μερίσματος ύψους 0,01 ευρώ ανά μετοχή ενέκρινε η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση 
των μετόχων της Viohalco που πραγματοποιήθηκε στις 2 Σεπτεμβρίου. 

Το μέρισμα υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 30% σύμφωνα με τη Βελγική νομοθεσία. Τη διανομή μικτού 
μερίσματος ύψους 0,01 ευρώ ανά μετοχή ενέκρινε η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Viohalco 
που πραγματοποιήθηκε σήμερα. Η ημερομηνία καταγραφής των δικαιούχων του μερίσματος είναι η Τρίτη, 8 
Σεπτεμβρίου 2020 (ημερομηνία αποκοπής μερίσματος είναι η Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2020). Η ημερομηνία 
έναρξης καταβολής μερίσματος είναι η Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2020, μέσω της τράπεζας ING Belgium.

Όσον αφορά στους μετόχους που οι μετοχές τους διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών, και τηρούνται 
στο Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί μέσω των Χειριστών 
του Συστήματος 'Αυλων Τίτλων, αφού τα ποσά καταβληθούν στους Χειριστές από το Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο 
Τίτλων.

Viohalco: Έγκριση διανομής μερίσματος
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οικονομία

Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ 
συνεχίζει να βελτιώνει 

την περιβαλλοντική του επίδοση
Το 2019 μειώθηκαν περαιτέρω οι καθαρές  εκπομπές CO2 κατά 5,6% 

και αυξήθηκε η χρήση εναλλακτικών καυσίμων κατά 7,3%

Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ συνεπής στη δέσμευσή 
του να δημιουργεί αξία στους πελάτες, 
συνεργάτες, εργαζόμενους και τοπικούς 

εταίρους, συνεχίζει να εξελίσσεται και να 
αναπτύσσει καινοτόμα προϊόντα και λύσεις, 
φροντίζοντας παράλληλα για τη συνεχή 
βελτίωση των επιδόσεών του σε σχέση με το 
περιβάλλον, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση 
(ESG). Στο πλαίσιο αυτό, προχώρησε στην 
έκδοση της νέας Έκθεσης Αειφορίας 2019 όπου 
περιγράφεται αναλυτικά τόσο η ολοκληρωμένη 
στρατηγική του Ομίλου για τη βιώσιμη ανάπτυξη 
όσο και τα αποτελέσματα στους τομείς 
προτεραιότητάς του.

Ενδεικτικά, το 2019 ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ 
πέτυχε μείωση των καθαρών εκπομπών CO2 
κατά 5,6% ενώ αντίστοιχα οι εκπομπές CO2 ανά 
τόνο τσιμέντου μειώθηκαν κατά 2,5% σε σχέση 

με το προηγούμενο έτος. Εξίσου σημαντική 
μείωση πραγματοποιήθηκε και στις σημειακές 
εκπομπές σκόνης κατά 54%.

Στο πλαίσιο των αρχών της κυκλικής 
οικονομίας ο Όμιλος υποκαθιστά ορυκτά 
καύσιμα και ορυκτές πρώτες ύλες με 
δευτερογενή υλικά, εξοικονομώντας σταθερά 
φυσικούς πόρους και βελτιώνοντας διαρκώς 
το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα.  Το 2019 
η χρήση εναλλακτικών καυσίμων αυξήθηκε 
κατά 7,3% και ανήλθε σε 29%, συμβάλλοντας 
στον εθνικό στόχο για μείωση της ταφής των 
αποβλήτων.

Με αμείωτη ένταση συνεχίστηκαν και οι 
προσπάθειές για την περαιτέρω βελτίωση 
των επιδόσεών του αναφορικά με την Υγεία & 
Ασφάλεια  των εργαζόμενων και συνεργατών 
του Ομίλου, που αποτελεί αδιαπραγμάτευτη 

προτεραιότητά του. Οι συνεχείς και επίμονες 
προσπάθειες των ανθρώπων του Ομίλου 
ΗΡΑΚΛΗΣ στον τομέα αυτό, είχαν ως 
αποτέλεσμα τη λήψη δύο βραβεύσεων για την 
Υγεία & Ασφάλεια.

Η νέα Έκθεση Αειφορίας, που συντάχθηκε 
και φέτος σύμφωνα με τις απαιτήσεις των GRI 
Standards, καλύπτοντας μάλιστα τις απαιτήσεις 
της «εκτενούς επιλογής» (“Comprehensive 
option”), αποτελεί την 12η Έκθεση Αειφορίας 
του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ και σηματοδοτεί τη 
διαχρονική δέσμευσή της εταιρείας τόσο 
στη διαφάνεια, όσο και στην προαγωγή της 
υπεύθυνης επιχειρηματικότητας, μέσω της 
συνεχούς βελτίωσης των επιδόσεών της σε 
θέματα σχετικά με το περιβάλλον, την κοινωνία 
και τη διακυβέρνηση (ESG).  

Η κα Εύη Ιωαννίδου, Διευθύντρια 

Επικοινωνίας του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ, δήλωσε: 
«Συνεχής επιδίωξή μας είναι η βελτίωση των 
επιδόσεών μας αναφορικά με το περιβάλλον, 
την κοινωνία και τη διακυβέρνηση, μέσω 
της υλοποίησης της στρατηγικής μας για 
τη βιώσιμη ανάπτυξη. Επιδιώκουμε να 
αποτελούμε μια θετική αλλαγή στον κλάδο που 
δραστηριοποιούμαστε αλλά και στην κοινωνία 
γενικότερα».

Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ στο πλαίσιο της 
υπεύθυνης επιχειρηματικότητας και των αξιών 
που πρεσβεύει, θα συνεχίσει και στο μέλλον 
να δραστηριοποιείται με τρόπο υπεύθυνο και 
διαφανή, προσφέροντας προϊόντα και λύσεις 
που ικανοποιούν τις διαφοροποιημένες ανάγκες 
των πελατών και τις απαιτήσεις της σύγχρονης 
κατασκευής, πάντα με γνώμονα τη βιώσιμη 
ανάπτυξη.

Ως κομβικό έτος για 
την ανάπτυξη των 
Ανανεώσιμων Πηγών 

Ενέργειας χαρακτηρίζει η 
ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή το 2020 
καθώς η κυβέρνηση έχει 
ανακοινώσει το πλαίσιο της 
εθνικής ενεργειακής και 
κλιματικής στρατηγικής που 
καθιστά προτεραιότητα την 
ταχεία διείσδυση των ΑΠΕ ώστε 
να καταλαμβάνουν τουλάχιστον 
το 35% του ενεργειακού 
μείγματος της χώρας μέχρι το 
2030.

Μάλιστα όπως αναφέρει 
χαρακτηριστικά η εταιρεία 
γενικότερα ο κλάδος των ΑΠΕ 
και οι δραστηριότητες που 
συνδέονται με την ενίσχυση της 
πράσινης οικονομίας και την 
προστασία του περιβάλλοντος 
συμβάλλουν αποτελεσματικά 
στην αειφόρο ανάπτυξη 
της παγκόσμιας οικονομίας 

ενισχύουν σημαντικά το 
επενδυτικό ενδιαφέρον και 
διευρύνουν τις προοπτικές 
περαιτέρω ανάπτυξής τους σε 
βάθος χρόνου.

Ωστόσο μία από τις 
μεγαλύτερες καινούριες 
αβεβαιότητες που απειλούν 
την περαιτέρω ανάπτυξη του 
κλάδου προέρχεται από τις 
επιπτώσεις του κορωνοϊού.

Παρά το γεγονός ότι ο τομέας 
των ΑΠΕ είναι περισσότερο 
αμυντικός κατά τη διάρκεια 
των φάσεων του οικονομικού 
κύκλου και αναγνωρίζεται από 
τους επενδυτές ως ασφαλές 
καταφύγιο (safe haven) 
που παρέχει σταθερές και 
επαναλαμβανόμενες ταμειακές 
ροές ακόμη και σε περιόδους 
αναταραχής και αβεβαιότητας 
όπως τώρα, η διοίκηση της 
ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή εξέτασε 
τις ιδιαίτερες συνθήκες που θα 

μπορούσαν να έχουν σημαντικό 
αντίκτυπο στις δραστηριότητες 
των ΑΠΕ. Σύμφωνα λοιπόν με 
την εκτίμηση της διοίκησης οι 
κίνδυνοι είναι:

Η ενδεχόμενη αύξηση του 
ελλείμματος του Ειδικού 
Λογαριασμού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ 
για το έτος 2020 εξαιτίας των 
επιπτώσεων που αναμένεται 
να επέλθουν στην εθνική 
οικονομία. Ο κίνδυνος 
υφίσταται παρά το γεγονός ότι 
όπως αναφέρει η εταιρεία, ο 
Διαχειριστής των ΑΠΕ-ΔΑΠΕΕΠ 
έχει βελτιώσει σημαντικά τη 
συχνότητα των πληρωμών κατά 
το πρώτο εξάμηνο του έτους.

Ενδεχόμενη αρνητική 
εξέλιξη στον ΕΛΑΠΕ θα 
μπορούσε να επηρεάσει 
αρνητικά το επενδυτικό 
πρόγραμμα του ομίλου στην 
Ελλάδα και να δυσχεράνει 
τους όρους χρηματοδότησης 

των δραστηριοτήτων καθώς 
και τις συναλλαγές με τους 
προμηθευτές εισαγόμενου 
εξοπλισμού.

Συνολικά ενδεχόμενη 
καθυστέρηση στις πληρωμές 
του ΔΑΠΕΕΠ θα επηρέαζε 
προσωρινά την αποδοτικότητα 
της δραστηριότητας όχι μόνο 
του ομίλου αλλά γενικά το 
σύνολο των παραγωγών ΑΠΕ 
στη χώρα. Σημειώνεται ότι 
στις εγκαταστάσεις ΑΠΕ που 
βρίσκονται σε φάση κατασκευής 
δεν έχουν προκληθεί εξαιτίας 
της πανδημίας καθυστερήσεις 
και ο εκτιμώμενος χρόνος 
ολοκλήρωσης δεν έχει 
μεταβληθεί.

Σε ό,τι αφορά στις 
εισπράξεις εσόδων δεν έχουν 
διαπιστωθεί καθυστερήσεις 
στο πρώτο εξάμηνο του 2020. 
Επιπλέον τυχόν καθυστέρηση 
στην είσπραξη των εσόδων 

του ομίλου από το ΔΑΠΕΕΠ 
δε φαίνεται ότι μπορεί να 
ξεπεράσει την αξία παραγωγής 
6 μηνών όπως συνέβη στο 
παρελθόν. Εάν συνέβαινε 
κάτι τέτοιο, θα δημιουργούσε 
προσωρινά ταμειακό θέμα 
ιδιαίτερης προσοχής.

Ωστόσο ο όμιλος έχει ισχυρή 
ταμειακή ρευστότητα 311 εκατ. 
ευρώ (ταμειακά διαθέσιμα 266 
εκατ. και 45 εκατ, δεσμευμένων 
καταθέσεων) που επιτρέπει στη 
διοίκηση να διαχειριστεί με 
σχετική ευκολία ενδεχόμενο 
ταμειακό πρόβλημα χωρίς να 
διακόψει το ρυθμό υλοποίησης 
του επενδυτικού προγράμματος.

Σε περίπτωση που οι 
καθυστερήσεις ξεπεράσουν 
τους 6 - 8 μήνες παραγωγής 
τότε η Διοίκηση θα 
αναπρογραμματίσει  το 
πλάνο των επενδύσεων, τον 
επιχειρηματικό και ταμειακό 

της σχεδιασμό ώστε να 
ανταποκριθεί στις αυξημένες 
ταμειακές ανάγκες και να 
περιορίσει τις αρνητικές 
συνέπειες στο ελάχιστο δυνατό.

Πάντως ακόμη και σε 
περίπτωση που η καθυστέρηση 
υπερβεί τα λογικά όρια,  ο 
όμιλος λόγω μεγέθους, 
ικανότητας, εμπειρίας και 
αποφασιστικής στρατηγικής 
είναι έτοιμος να αγωνιστεί για 
τη διατήρηση της ηγετικής του 
θέσης στην αγορά των ΑΠΕ και 
τη συνέχιση της υπεροχής του 
έναντι του ανταγωνισμού.

Τέλος παρά το γεγονός ότι 
οι εκτιμήσεις για την πανδημία 
ποικίλλουν, η διοίκηση 
της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή 
αναφέρει ότι η λειτουργία, η 
χρηματοοικονομική επίδοση, 
οι ταμειακές ροές και η 
οικονομική θέση του ομίλου δε 
θα επηρεαστούν σημαντικά.

ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Ο κορωνοϊός απειλεί την ανάπτυξη των ΑΠΕ
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«Ο Άνθρωπος Του Θεού»

Συνεχίζονται τα γυρίσματα 
για την ταινία «Man of God» 

με βάση τη ζωή, τη δράση 
και την προσφορά του 

Αγίου Νεκταρίου, η οποία 
πρόκειται να κάνει την 

εμφάνισή της, στις αίθουσες 
των κινηματογράφων τον 
Νοέμβριο του 2020, στην 
επέτειο των 100 χρόνων 

από το θάνατο Του Αγίου, 
το 1920, σε σκηνοθεσία 

της ηθοποιού, σκηνοθέτη 
και παραγωγού Γιελένα 

Πόποβιτς, συμπαραγωγή 
των Simeon Entertainment.

στους κινηματογράφους το Νοέμβριο του 2020

Οι  Άρης Σερβετάλης στον πρωταγωνιστικό ρόλο 
του Αγίου Νεκταρίου, Ο Μίκυ Ρουρκ γίνεται και 
βιώνει το θαύμα του Αγίου, επίσης ο  Αλεξάντερ 

Πετρόφ, μαζί με ένα πλούσιο καστ Ελλήνων ηθοποιών 
(Χρήστος Λούλης, Καριοφυλλιά Καραμπέτη, Νικήτας 
Τσακίρογλου, Γιάννης Στάνκογλου, Τάνια Τρύπη, 
Ιερώνυμος Καλετσάνος, Γιάννης Αναστασάκης, Γεράσιμος 
Σκιαδαρέσης, Βασίλη Κουκαλάνι, Αλέξανδρος Μυλωνάς, 
Μιχάλης Μητρούσης, Κίττυ Παιταζόγλου, Μιχάλης 
Οικονόμου, Τόνια Σωτηροπούλου, Κορίνα Άννα Γουγούλη, 
Μάνος Γαβράς, Σαράντος Γεωγλερής, Παναγιώτης 
Μαρίνος.), συναντούν τη ζωή του Αγίου Νεκταρίου, υπό 
τους ήχους του Πολωνού Zbigniew Preisner, συνθέτη 
των κινηματογραφικών έργων του Κριστόφ Κισλόφκι.

Τα γυρίσματα της ταινίας, «Ο Άνθρωπος Του Θεού», 
πραγματοποιούνται σε Αθήνα, Λαύριο και Αίγινα. Οι 
καιροί που διανύουμε «σκληροί» μα ακόμα «όμορφοι» 
και έρχεται η τέχνη να δώσει στη ζωή σχήμα με πολλά 
μικρά και μεγάλα θαύματα.

Η ταινία είναι μια παραγωγή της Simeon Entertainment 
και της View Master Films, σε συνεργασία με την Ιερά 
Μεγίστη Μονή Βατοπεδίου και το Ινστιτούτο Άγιος Μάξιμος 
Ο Γραικός, και με την υποστήριξη του ΕΚΟΜΕ (Εθνικό 
Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας), 
ενώ τις διεθνείς πωλήσεις έχει αναλάβει η Pure Flix/
Quality Flix.

 Αναφορά στο Βίο  
του Αγίου Νεκταρίου:

Ο άγιος πατήρ ημών Νεκτάριος γεννήθηκε την 1η 
Οκτωβρίου 1846, στη Σηλυβρία της Θράκης, απο γονείς 
φτωχούς, αλλά ευσεβείς χριστιανούς, τον Δήμο και τη 
Μαρία Κεφαλά. Το βαπτιστικό του ήταν Αναστάσιος και 
από μικρός έδειξε μεγάλη ευλάβεια και βαθειά αγάπη 
για τη μελέτη. Όταν η μητέρα του τού μάθαινε τον 
50οψαλμό, εκείνος αρεσκόταν να επαναλαμβάνει τον 
στίχο: Διδάξω ανόμους τας οδούς σου… Αφού έμαθε τα 
πρώτα του γράμματα στην πατρίδα του, στάλθηκε από τους 
γονείς του στην Κωνσταντινούπολη για να συνεχίσει τις 
σπουδές του, εργαζόμενος ταυτόχρονα ως υπάλληλος σε 
κατάστημα. Το νεαρό αγόρι έμενε απερίσπαστο από την 
τύρβη του κόσμου και ενασχολούνταν μονάχα με το να 
οικοδομεί εντός του νυχθημερόν τον κρυπτόν της καρδίας 

άνθρωπον κατ’ εικόνα του Χριστού, με την προσευχή και 
την εμβάθυνση στα γραπτά των αγίων Πατέρων. Σε ηλικία 
είκοσι χρόνων άφησε την Κωνσταντινούπολη για να γίνει 
δημοδιδάσκαλος στη νήσο Χίο. Εκεί ενθάρρυνε τη νεολαία 
και τους κατοίκους του χωριού προς την ευλάβεια και την 
εργασία των αρετών, όχι μόνον με τα λόγια, αλλά κυρίως 
με το παράδειγμα του δικού του βίου, βίου ασκήσεως και 
προσευχής. Επιθυμώντας από παλαιά να ασπασθεί την 

στην Αθήνα και να λάβει το πτυχίο της Θεολογικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Παρα τα αξιώματά του, ο Νεκτάριος δεν έχασε τίποτα 
από την ταπεινοφροσύνη του και γνώριζε πώς να μεταδίδει 
στο πνευματικό ποίμνιό του τον ζήλο για τις ευαγγελικές 
αρετές. Η αγάπη όμως και ο θαυμασμός που του έδειχνε 
ο λαός απέβησαν εις βάρος του. Με πειρασμό του 
διαβόλου, ορισμένα μέλη του Πατριαρχείου, φθονώντας 
τις επιτυχίες του, τον διέβαλαν λέγοντας πώς ήθελε να 
κερδίσει την εύνοια του λαού, με σκοπό να καταλάβει τον 
πατριαρχικό θρόνο της Αλεξανδρείας. Ο άγιος δεν ζήτησε 
να βρει το δίκιο του, αλλά εναπόθεσε την εμπιστοσύνη του 
στην επαγγελία του Χριστού. Εκδιώχθηκε έτσι από την 
έδρα του και έφυγε για την Αθήνα, όπου βρέθηκε μόνος, 
αγνοημένος, καταφρονημένος, στερούμενος ακόμη και τον 
επιούσιο άρτο, γιατί δεν ήξερε να φυλάξει τίποτε για τον 
εαυτό του, και τους πενιχρούς του πόρους τους μοίραζε 
στους φτωχούς. Εγκαταλείποντας το αρχικό του σχέδιο να 
αποσυρθεί στο Άγιον Όρος, ο πράος και ταπεινός μιμητής 
του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού προτίμησε να θυσιάσει 
την αγάπη του για την ησυχία, χάριν της σωτηρίας του 
πλησίον του. Παρέμεινε ιεροκήρυκας για λίγα χρόνια 
(1891-1894) και στη συνέχεια διορίσθηκε διευθυντής 
της Ριζαρείου Εκκλησιαστικης Σχολής, η οποία είχε σκοπό 
την εκπαίδευση των μελλοντικών ιερέων. Η βαθειά του 
γνώση των Γραφών, των αγίων Πατέρων, ακόμη και των 
θύραθεν επιστημών, και η ανάπλεη πραότητος αυθεντία 
του στην καθοδήγηση ανθρώπων του επέτρεψαν να 
προσδώσει στο ίδρυμα τούτο μια υψηλή πνευματική 
και ηθική ποιότητα. Ο άγιος ιεράρχης επιφορτίσθηκε με 
τη διεύθυνση και τα μαθήματα της Ποιμαντικής, δίχως 
να διακόψει το ασκητικό του πρόγραμμα, τη μελέτη 
των Γραφών και την προσευχή, προσθέτοντας μάλιστα 
τα υψηλά καθήκοντα του κηρύγματος και της τακτικής 
τελέσεως των ιερών Μυστηρίων εντός της σχολής, αλλά 
και στην περιοχή των Αθηνών.

Είχε οικειότητα με τους αγίους και την Παναγία πού 
συχνά του φανερώνονταν κατά τη θεία Λειτουργία ή στον 
ύπνο του.

Παρά ταύτα, ο Νεκτάριος διατηρούσε στα βάθη της 
καρδιάς του τον διάπυρο πόθο της ησυχίας και της ειρήνης 
του μοναχικού βίου. Επωφελήθηκε έτσι από την επιθυμία 
που εξέφρασαν ορισμένες πνευματικές θυγατέρες 
του, για να ιδρύσει ένα γυναικείο μοναστήρι στη νήσο 

ισάγγελο πολιτεία, έγινε μοναχός με το όνομα Λάζαρος, 
στις 7 Νοεμβρίου 1876, στο περίφημο μοναστήρι της 
Νέας Μονής. Αναζητώντας μονάχα τα άνω, υπόδειγμα 
πραότητας και υπακοής, έγινε αγαπητός σε όλους τους 
αδελφούς και αργότερα χειροτονήθηκε διάκονος. Χάρη 
στη γενναιοδωρία ενός ευλαβούς κατοίκου της Χίου και εν 
συνεχεία με την προστασία του πατριάρχη Αλεξάνδρειας 
Σωφρόνιου, μπόρεσε να ολοκληρώσει τις σπουδές του 
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Αίγινα (μεταξύ 1904 και 1907), όπου και αποσύρθηκε 
στα 1908, αφού παραιτήθηκε από τη διεύθυνση της 
εκκλησιαστικής σχολής. Παρά τις αναρίθμητες φροντίδες 
και δυσκολίες, ο άγιος μερίμνησε να οργανώσει μια 
κοινοβιακή αδελφότητα, πιστή στο πνεύμα των αγίων 
Πατέρων. Εδαπάνησε αφειδώς τις σωματικές και ψυχικές 
του δυνάμεις στην ανέγερση κτηρίων, στην τέλεση των 
ιερών ακολουθιών και στην πνευματική καθοδήγηση 
κάθε μαθήτριάς του ξεχωριστά. Τον έβλεπες συχνά να 
εργάζεται στον κήπο, φορώντας ένα τριμμένο ράσο, ή 
να διορθώνει τα υποδήματα των μοναζουσών. Και όταν 
γινόταν άφαντος για ώρες πολλές, μάντευες ότι ήταν 
κλεισμένος στο κελί του για να ανατείνει τον νου του 
προς τον Θεό, δια της νοεράς προσευχής. Παρ’ όλο 
που εμάκρυνε από κάθε επαφή με τον κόσμο και είχε 
αυστηρώς ρυθμίσει τις επισκέψεις στο μοναστήρι, η φήμη 
των αρετών και χαρισμάτων, που αξιώθηκε από τον Θεό, 
εξαπλώθηκε στην περιοχή και οι πιστοί έρχονταν προς 
αυτόν, ελκόμενοι όπως το μέταλλο από τον μαγνήτη. 
Θεράπευσε πολλούς λαϊκούς και μοναχές από τις 
ασθένειες που τους ταλαιπωρούσαν, έφερε τη βροχή 
στο νησί που υπέφερε από την ξηρασία, ανακούφιζε, 
παρηγορούσε, στήριζε… Παρα τις δυσκολίες της περιόδου 
μετά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, απαγόρευσε αυστηρά στις 
μοναχές του να αποθηκεύουν οτιδήποτε για την τροφή 
τους, αλλά διέταξε να μοιράζουν το πλεόνασμα στους 
φτωχούς, εναποθέτοντας τη μέριμνα της συντηρήσεως 
της μονής στην Πρόνοια του Θεού. Πέραν των άλλων 
καθηκόντων του, ο Νεκτάριος βρήκε τον χρόνο να συντάξει 
πλήθος έργων θεολογίας, ηθικής και εκκλησιαστικής 
ιστορίας για τη στερέωση της Εκκλησίας της Ελλάδος 
στην ιερά Παράδοση των Πατέρων, που αγνοούνταν τότε 
συχνά εξαιτίας δυτικών επιδράσεων. Ζώντας λοιπόν ως 
εν σαρκί άγγελος και αυγάζοντας γύρω του τις ακτίνες 

του ακτίστου φωτός της Χάριτος, ο μακάριος υπέστη πάλι 
συκοφαντίες και άδικες κατηγορίες για το μοναστήρι του, 
από μέλη της ιεραρχίας. Υπέμεινε τις τελευταίες αυτές 
δοκιμασίες με την υπομονή του Χριστού: αγόγγυστα 
και δίχως να εξανίσταται. Τότε προσβλήθηκε από μία 
επώδυνη αρρώστια για περισσότερο από ενάμιση 
χρόνο. Ευχαρίστησε τον Θεό για τη δοκιμασία αυτή και 
προσπάθησε να κρατήσει μυστική την ασθένειά του μέχρι 
τις τελευταίες στιγμές του. Αφού πήγε να προσκυνήσει για 
τελευταία φορά την εικόνα της Θεοτόκου που βρισκόταν 
όχι μακριά από το μοναστήρι, ανήγγειλε στις μαθήτριές 
του την επικείμενη εκδημία του και μεταφέρθηκε σε 
ένα νοσοκομείο στην Αθήνα, όπου μετά από πενήντα 
ημέρες οδύνης την οποία υπέμεινε με μία υπομονή που 
οικοδομούσε όλους όσοι τον πλησίαζαν, παρέδωσε εν 
ειρήνη την ψυχή του στον Θεό στις 8 Νοεμβρίου του 
1920. Οι πιστοί της Αίγινας, οι μαθήτριές του και όλοι 
οι χριστιανοί που τον είχαν πλησιάσει, έκλαψαν για την 
απώλεια του πράου και σπλαγχνικού μαθητή του Χριστού, 
που όλη του τη ζωή υπέστη διαβολές, διώξεις και άδικες 
κατηγορίες παίρνοντας ως τύπον και υπογραμμό του τα 
θεία Πάθη του Κυρίου. Ο Θεός όμως τον εδόξασε και από 
την ώρα της κοιμήσεώς του τα θαύματα περίσσευσαν 
και περισσεύουν καθημερινά ως σήμερα για εκείνους 

που πλησιάζουν με πίστη τα λείψανά του ή εμπιστεύονται 
την ισχυρή του μεσιτεία. Το σώμα του αγίου παρέμεινε 
θαυματουργικά άφθαρτο περισσότερο από είκοσι χρόνια, 
αναδίδοντας ουράνια και λεπτή ευωδία. Στα 1953, όταν 
έλυωσε τελικά κατά τους φυσικούς νόμους, έγινε η 
ανακομιδή των λειψάνων του και διαπιστώθηκε τότε ότι 
αναδυόταν έντονα η ίδια ευωδία. Δεν έπαυσε έκτοτε να 
χαροποιεί τους πιστούς που πλησιάζουν τα τίμια αυτά 
λείψανα, δίνοντάς τους τη διαβεβαίωση ότι ο άγιος 
Νεκτάριος βρήκε τη θέση του κοντά στον Θεό, στις μονές 
των αγίων.

«Ο Άνθρωπος Του Θεού», δηλώσεις 
από τους πρωταγωνιστές και της 
Γελένα Πόποβιτς:

Άρης Σερβετάλης: «Η σχέση με το Θεό είναι προσωπική. 
Ο Θεός σε προσεγγίζει με τα δικά σου δεδομένα, σιγά-
σιγά και εκεί έγκειται η απόλυτη ελευθερία. Μόνο ο Θεός 
μπορεί να δημιουργήσει ένα όν και να το κάνει τόσο 
ελεύθερο που να μπορεί να Τον αρνηθεί. Είναι πράγμα 
μοναδικό και μεγαλειώδες και εκεί αντιλαμβάνεσαι τι θα 
πει «ελευθερία». Δεν έχουμε γνωρίσει ακόμη οι άνθρωποι 
τι σημαίνει “Ορθοδοξία”. Οι περισσότεροι νομίζουν ότι η 
Εκκλησία είναι συντηρητισμός. Η Ορθοδοξία είναι τόσο 
ανατρεπτική που δεν μπορούμε να το αντιληφθούμε. Η 
Εκκλησία είναι “ελευθερία”.

Μίκυ Ρουρκ: «Δεν έκανα την ταινία για τα χρήματα αλλά 
ήταν έβανα έργο που είχε πνευματικότητα και εντιμότητα, 
ειδικά τώρα που ζούμε σε τόσο άσχημες εποχές με τον 
κόσμο να βρίσκεται σε τέτοιο χάος». Ο ρόλος του είναι 
αυτός, ενός παράλυτου άνδρα, ο οποίος και θεραπεύεται 
από τον Άγιο Νεκτάριο. Συνεχίζει επισημαίνοντας τα εξής: 
« Στη ζωή γνωρίζω πως υπάρχουν μικρά και μεγάλα 
θαύματα, έχω γνωρίζει και τα δύο. Αλλά πιστεύω μόνο 
στα θαύματα που προέρχονται από τον Θεό. Δεν πιστεύω 
στην τύχη, τα χρήματα και την εξουσία. Το πιο σημαντικό 
είναι να είσαι ειλικρινής και να έχεις αγάπη στην καρδιά. 
Και να νοιάζεσαι για τον άνθρωπο που είναι λιγότερο 
τυχερός από εσένα».

Αξίζει να σημειωθεί και ένα Θαύμα που βίωσε και ο 
ίδιος, στο οποίο αναφέρεται με συγκίνηση – ταπείνωση 
και ομολογεί τα παρακάτω: « Ο αδερφός μου ήταν 17 
ετών όταν αρρώστησε ενώ βρισκόταν στην φυλακή 
και τον άφησαν ελεύθερο επειδή οι γιατροί του έδιναν 
έξι μήνες ζωής.  Τότε η γιαγιά μου, μου μίλησε για τον 
Απόστολο Ιούδα Θαδδαίο, ο οποίος ήταν και ο καλύτερος 
φίλος του Χριστού και επειδή δεν ήθελε να απαρνηθεί 
τον Θεό τον αποκεφάλισαν, είναι Ο Άγιος των ανίσχυρων 
και των απελπισμένων. Προσευχόμουν καθημερινά με 
αποτέλεσμα ο αδερφός μου να ζήσει 20 χρόνια παραπάνω 
από αυτά που  είπαν οι γιατροί. Λόγος γίνεται για ένα 
Θαύμα που έζησε για τόσο καιρό…!

Γελένα Πόποβιτς: «Δεν σκέφτηκα ποτέ πως θα έγραφα 
σενάριο για έναν Άγιο, παρόλο που έχω πίστη και είμαι 
της Εκκλησίας αλλά είχα σκεφτεί ότι θα έγραφα ιστορίες 
που θα εμπνέουν τους ανθρώπους, που θα βλέπουν τα 
πράγματα θετικά και θα ξεπερνούν τα εμπόδια. Αυτό 
με ενδιέφερε πάντα αλλά ποτέ δεν σκέφτηκα, ποτέ δεν 
πήγα τόσο μακριά… Αν και διάβαζα για Αγίους…  είναι 
όμορφο, δίνει έμπνευση! Μέχρι το 2012 εν ήξερα τίποτα 
για τον Άγιο Νεκτάριο και τυχαία αγόρασα ένα βιβλίο για 
τον Άγιο τον αγαπημένο που τον ευλαβούνται πολλοί, 
για τον οποίο είχα ακούσει αλλά δεν ήξερα πολλά… 
Και διάβασα το βιβλίο, βασισμένο στη Ζωή Του, στο 
αεροπλάνο ενώ ήμουν στη Σερβία εκείνη τη στιγμή. 
Ωστόσο, με εντυπωσίασε στην ιστορία Του, κάτι πολύ 
προσωπικό για εμένα. Και στο οποίο πιστεύω ότι μπορεί 
να ταυτίζομαι σε πολύ προσωπικό επίπεδο. Μάλλον 
εξαιτίας αυτού σκέφτηκα ότι θα μπορούσα να κάνω μια 
ταινία γι ‘ Αυτόν. Επίσης, νομίζω πως οι άνθρωποι θα 
αντλήσουν δύναμη από αυτή την ταινία, πιστεύω πως 
οι περισσότεροι άνθρωποι αντιμετωπίζουν την αδικία, 
δυσκολίες και προβλήματα. Και μερικές φορές φαίνεται 
πώς δεν υπάρχει διέξοδος. Νομίζω λοιπόν ότι, αυτή η 
ταινία θα δείξει στους ανθρώπους ότι δεν πρέπει να τα 
παρατούν και πρέπει να συνεχίσουν να πολεμούν, και δουν 
ότι εκεί έξω υπάρχει κάποιος άλλος που έχει μεγαλύτερο 
πρόβλημα από αυτούς και αυτό να τους δίνει δύναμη για 
να συνεχίσουν το ταξίδι για να αποκτήσουν τη ζωή που 
θέλουν και επιθυμούν».

Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να κλείσω με μια φράση 
του Άρη Σερβετάλη (Άγιος Νεκτάριος): «Τον Άγιο 
Νεκτάριο δεν τον υποδύεσαι. Ο Άγιος είναι ζωντανός! 
Απλά αφήνεσαι…»!

Τον Άγιο Νεκτάριο 
δεν τον υποδύεσαι. 
Ο Άγιος είναι 
ζωντανός!  
Απλά αφήνεσαι…

“
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ιστορία

Η τελευταία μάχη για την ελληνική ανεξαρτησία: 
Η Μάχη της Πέτρας - 12 Σεπτεμβρίου 1829 / Πέτρα Βοιωτίας

Το ιστορικό της Μάχης

Η Μάχη της Πέτρας ήταν η 
τελευταία μάχη του Αγώνα για 
την ελληνική ανεξαρτησία. 

Έλαβε χώρα στις 12 Σεπτεμβρίου 
1829 στην Πέτρα της Βοιωτίας, 
μεταξύ Θήβας και Λιβαδειάς. 
Εκεί, οχυρώθηκε ο Δημήτριος 
Υψηλάντης με 2.500 στρατιώτες 
και περίμενε τις εχθρικές δυνάμεις. 
Παράλληλα, η Πύλη στα πλαίσια του 
νέου ρωσοτουρκικού πολέμου, 
είχε ανακαλέσει το μεγαλύτερο 
μέρος του στρατεύματός της για 
να αντιπαραταχθεί στους Ρώσους. 
Για να περάσει στην Θεσσαλία από 
το στενό πέρασμα της Πέτρας, το 
εχθρικό στράτευμα προσπάθησε να 
διασπάσει τη γραμμή των Ελλήνων, 
χωρίς όμως επιτυχία, με αποτέλεσμα 
να αναγκαστεί μετά από σκληρή 
μάχη να συνθηκολογήσει. Έτσι 
άνοιξε το πέρασμα, αναγκάστηκαν 
όμως να αποχωρήσουν και κάποιες 
ακόμα τουρκικές φρουρές.

Στις 22 Μαρτίου 1829, οι 
Μεγάλες Δυνάμεις υπέγραψαν 
το Πρωτόκολλο του Λονδίνου, 
σ ύ μ φ ω ν α  μ ε  τ ο  ο π ο ί ο 
αναγνωριζόταν αυτόνομο ελληνικό 
κράτος με βόρειο σύνορο τη γραμμή 
Παγασητικού – Αμβρακικού. Ένας 
όρος της συνθήκης, προκάλεσε 
αναστάτωση στην ελληνική πλευρά 
καθώς αναφερόταν ότι έπρεπε να 
σταματήσουν  οι εχθροπραξίες και να 
αποχωρήσουν άμεσα οι ελληνικές 
δυνάμεις από τη Στερεά Ελλάδα. Ο 
Καποδίστριας, δεινός διπλωμάτης, 
εικάζοντας την  επικράτηση 
των Ρώσων στον πόλεμο με 
την Οθωμανική Αυτοκρατορία, 
δήλωνε στις Δυνάμεις, ότι δεν 

μπορούσε να κάνει κάτι με τους 
πολεμιστές της Στερεάς Ελλάδας, 
καθώς δεν ήταν κυβερνητικοί 
αλλά επαναστατημένοι ντόπιοι 
πληθυσμοί. Ταυτόχρονα στο πεδίο 
της μάχης, ο Υψηλάντης είχε 
πετύχει ως τις αρχές Μαΐου 1829 
να εκδιώξει τους Τούρκους από την 
περιοχή της Αττικής και της Θήβας.

Λίγο νωρίτερα, είχε τελειώσει τις 
εργασίες της η Δ΄ Εθνοσυνέλευση 
στο Άργος.  Παράλληλα, ο γαλλικός 
στρατός το 1828 είχε εκδιώξει τον 
Ιμπραήμ και τον στρατό του από 
την Πελοπόννησο  και η ρωσική 
προέλαση στην Αδριανούπολη 
κατά τον ρωσοτουρκικό πόλεμο 
του 1828–1829 ανάγκασαν τον 

σουλτάνο να απομακρύνει όλο τον 
τουρκικό  στρατό από την Ελλάδα. 
Ο Ασλάν Μπέης διατάχτηκε από 
τον σουλτάνο να συνοδεύσει πίσω 
όσους Τούρκους παρέμειναν στην 
Αττική και Βοιωτία.

Μαζί του και ο Οσμάναγας 
Ουτσιάκαγας,  αρχηγός των 
τακτικών τουρκικών στρατευμάτων 
στην Αττική.  Οι δυο τους,  
επιστρέφοντας από την Αθήνα 
έπρεπε να διασχίσουν το στενό 
πέρασμα της Πέτρας, μεταξύ 
Λειβαδιάς και  Θήβας.  Εκεί 
βρισκόταν  ο Δημήτριος Υψηλάντης, 
για να υπερασπιστεί την διάβαση, 
η οποία λόγω φυσικής τοποθεσίας 
προσφερόταν για μάχη.
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ιστορία

Η σημασία της Μάχης της Πέτρας

Η υπογραφή της συνθήκης

Τα ξημερώματα της 12ης Σεπτεμβρίου
Τα ξημερώματα της  
12ης Σεπτεμβρίου

Η μάχη της Πέτρας είναι πολύ 
σημαντική καθώς τερματίζει 
την ελληνική επανάσταση μετά 
πάνω από 8 χρόνια πολύνεκρων 
μαχών και αναδεικνύει τους 
διπλωματικούς χειρισμούς του 

Μετά τη μάχη, ο Οσμάναγας 
Ουτσιάκαγας έστειλε τον Αχμέτ 
Μ π έ η  ν α  δ ι α π ρ α γ μ α τ ε υ τ ε ί 
γ ι α  τ η  σ υ ν θ η κ ο λ ό γ η σ η , 
ενώ ο Υψηλάντης όρισε ως 
εκπροσώπους του τον Λασσάνη 
και τον Φιλήμονα. Έπειτα από 
συζητήσεις των δύο πλευρών, 
υπογράφηκε συνθήκη τη νύχτα 

Ο ι  ε λ λ η ν ι κ έ ς  δ υ ν ά μ ε ι ς 
παρέμειναν στις θέσεις τους στις 
γραμμές άμυνας για 12 ημέρες, 
αναμένοντας την εμφάνιση των 
μεγάλων τουρκικών δυνάμεων. Τα 
ξημερώματα της 12ης Σεπτεμβρίου, 
οι τουρκικές δυνάμεις έκαναν 

Τα ελληνικά στρατεύματα, 
λιγότερα σε πλήθος και εφόδια 
από τα αντίστοιχα εχθρικά είχαν 
επικεφαλείς τους: Σπυρομίλιο, 
Ευμορφόπουλο, Σκουρτανιώτη, 
Χατζηπέτρου, Στράτο και Λάζο. Ο 
Υψηλάντης ζήτησε βοήθεια από 
τον Δυοβουνιώτη, τον Κριεζιώτη 
και τον Καρατάσο αλλά μόνο ο 
Δυοβουνιώτης ανταποκρίθηκε 
στο κάλεσμά του. Ο Υψηλάντης 
με 2.500 άνδρες ξεκίνησε στις 
28 Αυγούστου για την Πέτρα. 
Μόλις έφθασαν, κατασκεύασαν έξι 
οχυρώματα όπου διεσπάρησαν οι 
ελληνικές δυνάμεις. Ο Υψηλάντης 

Καποδίστρια. Ήταν η πρώτη και 
μοναδική φορά κατά τη διάρκεια 
της Επανάστασης του 1821, που 
μία επίλεκτη τουρκική στρατιά 
συνθηκολόγησε επί του πεδίου 
της μάχης.

της 13ης προς 14η Σεπτεμβρίου 
που όριζε το ελεύθερο πέρασμα 
των Τούρκων από την Πέτρα 
και την αμοιβαία παράδοση των 
αιχμαλώτων. Έτσι,  οι  Τούρκοι 
δέχτηκαν να εκκενώσουν την 
Ανατολική Ελλάδα, εξαιρούμενης 
της Ακρόπολης των Αθηνών και 
του φρουρίου Καραμπαμπά.

επίθεση, κινούμενες κατά των 
ελληνικών οχυρωμάτων.  Η 
ορμητικότητα και η ηρωική διάθεση 
των Ελλήνων τους χάρισαν τη νίκη 
και εμπόδισαν τη διέλευση των 
Τούρκων, αναγκάζοντάς τους σε 
υποχώρηση. 

Η αναφορά του Δ. Υψηλάντη προς τον Κυβερνήτη Καποδίστρια 
για την Μάχη της Πέτρας

” Εξοχώτατε!

Η υπ’ αριθ’ 8271 Αναφορά μου 
διασαφηνίζει προς την εξοχότητά 
σας την κατάστασιν και τα κινήματα 
του υπό την διεύθυνσίν μου 
Στρατού ως προς τους Τούρκους 
μέχρι της 9ης ημέρας του τρέχοντος 
Μηνός.
Την 10ην του ιδίου, 
εστρατοπεύδευσαν ο Οτζάκ αγάς 
Οσμάνης, μ’ όλον τον τακτικόν, 
συμποσούμενον εις πραγματικούς 
5500 πεζούς και 600 ιππείς και ο 
Ασλάν Μπεής Μουχουρτάρης έχων 
1500 ατάκτους Αλβανούς εις του 
Σταυρού των Θηβών.
Την 11η πρωί, επλησίασαν το 
στρατόπεδο της Πέτρας ρίψαντες 
τα σκηνάς των μακράν βολής 
κανονίου, και εφανέρωσαν 
αμέσως το φθάσιμόν τους προς 
τους εις Λεβαδείαν Τούρκους 
με το εκ Συνθήματος ρίψιμον 3 
κανονίων.
Εις την περίπτωσην αυτήν, 
εδιπλασίασα την απαιτουμένη 
προσοχήν των φυλακών και των 
προμαχώνων. Και, μ’ όλον ότι οι 
Έλληνες εκ του ενός μεν μέρους 
εδειλίαζον κάπως βλέποντες ένα 
πολλαπλάσιον αριθμόν εχθρών, 
προετοιμασμένων μ’ όλα τα μέσα 
εις την αποφασιστικήν διάβασήν 
των διά της Πέτρας και την 
επομένην κατάσχεσιν αυτής της 
σημαντικής θέσεως και εκ του 
άλλου μέρους εστενοχωρούντο 
από την έλλειψιν των τροφών 
των, ως μη προμηθευμένοι ακόμη 
με τα άλευρα της Φανερωμένης και 
υποχρεωμένοι να βράζουν μόνοι 

εις είδος χυλού τον αραβόσιτον και 
καλαμπόκι, όσον ευκολύνοντο να 
λαμβάνωσιν από τα πλήσια μέρη 
του κάμπου. Επροσπάθησα όμως, 
και δεν άφησα εις μίαν κρίσιμον 
στιγμήν αδύνατον την περί ης ό 
λόγος, εκτεταμένην θέσιν της 
Πέτρας.
Περί το λυκαυγές της 12ης, 
αφήσαντες οι Τούρκοι μικράν 
φρουράν εις το οχυρωμένον 
Στρατόπεδόν των, εκινήθησαν 
σύσσωμοι κατά της Πέτρας 
φέροντες και 4 κανόνια διά τον 
σκορπισμόν των προμαχώνων. 
Το ιππικό των εσχηματίσθη 
εις δύο γραμμάς υπό τους 
πρόποδάς της. Οι πεζοί τακτικοί 
διηρημένοι εις δύο ισομεγέθεις 
κολώνας, διευθύνθησαν κατά 
των προμαχώνων του χιλιάρχου 
και του Πεντακοσιάρχου 
Γεωργίου Σκουρτανιώτου, διά 
να περιστείλουν την δύναμή των. 
Αυτοί τους εδέχθησαν έξω των 
προμαχώνων. Η μάχη ήρχησε. 
Ο κανονιοβολισμός ηκολούθη 
αδιάκοπος. Τριακόσιοι πεζοί 
και ιππείς τακτικοί, κατέλαβον 
το προσεχές χωρίον των 
Βρασταμητών προς υπεράσπισην 
των οπισθίων της κινηθείσης κατά 
του Σκουρτανιώτου κολώνας. 
Οι Αλβανοί όλοι διεύθυνον το 
βήμα των κατά του Διασέλου. Το 
βοηθητικόν Σώμα της φρουράς 
υποχρεώθη να καταλάβη εν 
άλλο ύψωμα προς το πλάγιον 
των Βρασταμητών. Οι Αλβανοί 
επλησίασαν ορμητικοί ως 10 
βήματα έξω του προμαχώνος 
(εννοεί του προμαχώνα του Γ. 

Σκουρτανιώτη). Εις την στιγμήν 
έτρεξαν βοηθοί οι χιλίαρχοι 
Διοβουνιώτης και Κριεζώτης 
με το περισσότερον μέρος των 
Στρατιωτών τους, και επέπεσον 
εναντίον τούτων όπου έκαναν 
την έφοδόν των, οδηγούμενοι 
από τον Ασλάν Μπέη. Από τούτο 
και την γενναίαν ανθίστασην 
του προμαχώνος, εματαιώθη η 
έφοδος, εκυνηγήθησαν οι Αλβανοί 
και μετά δύωρον ακόμη μάχην, 
υποχρεώθησαν όλοι οι Τούρκοι 
ν’ αφήσωσι τας θέσεις των, 
φεύγοντας μεταξύ του αδιακόπου 
και πυκνού πυροβολισμού των 
Ελλήνων. Εις την ιδίαν στιγμήν 
επέπεσεν ο αρχηγός της φρουράς 
Σ. Μήλιος (εννοεί τον Σπύρο 
Μήλιο) κατά της δυνάμεως των 
Βρασταμητών και την απέδιωξεν 
ζημιουμένην.
Η ένδοξος αύτη Νίκη, εστεφάνωσεν 
εν τοσούτω την ανδρείαν των 
Σωμάτων. Η δε Σωτηρία των πεζών 
Τούρκων χρεωστείται εις την 
σημαντικότητα του ιππικού των και 
την συνέχειαν του λεπτοβολισμού 
των κανονίων. Η φθορά τους εις 
θανατωμένους και πληγωμένους, 
και μάλιστα του μέρους των 
Αλβανών, εστάθη μεγάλη κατά τας 
μετέπειτα ομολογίας των ιδίων. 
Μεταξύ των θανατωμένων, ευρέθη 
ένας εκατόνταρχος τακτικός και 
δύο σημαιοφόροι Αλβανοί. Από 
τους Έλληνες έπεσαν 3 και 12 
επληγώθησαν. Τα τρόπαια της 
Νίκης είναι 2 σημαίαι και ικανός 
αριθμός αιχμαλώτων, οι οποίοι 
εδόθησαν έπειτα εις συναλλαγήν 
Ελλήνων χωρικών αιχμαλώτων…”

με το επιτελείο του παρέμεινε στη 
μονή Αγίου Νικολάου, ενώ περίπου 
300 άνδρες με επικεφαλής τον 

Μπαϊρακτάρη στρατοπέδευσαν στη 
μονή Παναγιάς. Το ιππικό στάλθηκε 
στο χωριό Σωληνάρι.
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οικονομία

Έκθεση 
“Gravures 
και Χάρτες 

Θερμοπυλών

Μια μεγάλη εικαστική 
εκδήλωση προς 

τιμήν των “300 του 
Λεωνίδα” και της 

ιστορικής μνήμης, 
2.500 χρόνια μετά 
το κοσμοϊστορικό 

γεγονός

Ένας φόρος τιμής στην μεγάλη και ιστορική 
στιγμή του έθνους μας και στους αθάνατους 

ήρωες που ανέδειξαν τον τόπο των Θερμοπυλών 
ως πανανθρώπινο σύμβολο ηρωισμού, 
πατριωτισμού και αυτοθυσίας.

Η εταιρεία Genesis art-eco synergy που 
δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα των 
σύγχρονων ανθρώπινων ενδιαφερόντων, όπως 
πολιτισμός-τέχνη, οικολογία, περιβάλλον, 
εγκαινίασε με μεγάλη επιτυχία την έκθεση με 
θέμα “ Gravures και χάρτες Θερμοπυλών “ την 
Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020, στη Λαμία.

Η έκθεση προέκυψε από την ανάγκη να αποδοθεί 
φόρος τιμής στην κορυφαία αυτή ιστορική στιγμή 
του έθνους μας και στους αθάνατους ήρωες 
που ανέδειξαν τον τόπο των Θερμοπυλών ως 
πανανθρώπινο σύμβολο ηρωισμού, πατριωτισμού 
και αυτοθυσίας.

Η έκθεση αποτελείται από σαράντα έργα, 
χάρτες γκραβούρες που απεικονίζουν την περιοχή 
των Θερμοπυλών από το 1500-1900 μ.Χ. και 
συνθέσεις της ίδιας θεματολογίας.

 
Θα ήθελα για αρχή, να μας πείτε δυο λόγια 
για την έκθεση «Gravures και χάρτες 
Θερμοπυλών» που διοργανώνετε αυτές τις 
ημέρες.

Η έκθεση που φιλοξενούμε στον πολυχώρο 
μας στη οδό Διάκου τη δεδομένη στιγμή έγινε με 
αφορμή την επέτειο των 2500 χρόνων από την 
ιστορική μάχη των Θερμοπυλών. Αισθανόμενοι 
την ανάγκη να αποδοθεί φόρος τιμής στην 
κορυφαία αυτή ιστορική στιγμή του έθνους μας και 
στους αθάνατους ήρωες που ανέδειξαν τον τόπο 
των Θερμοπυλών ως πανανθρώπινο σύμβολο 
ηρωισμού, αποφασίσαμε να συγκεντρώσουμε με 
την βοήθεια συνεργατών μας και εικαστικών, μια 
σειρά από σπάνιες γκραβούρες και χάρτες, που 
φιλοτεχνήθηκαν από περιηγητές που βρέθηκαν 
στις Θερμοπύλες την χρονική περίοδο του 1500 
έως τα τέλη του 1800.

Τι μπορεί να δει κάποιος στην επίσκεψή του 
στην έκθεση;

Ο επισκέπτης της έκθεσης έχει την ευκαιρία 
να έρθει σε επαφή με σαράντα (40) έργα με θέμα 
τις Θερμοπύλες, γκραβούρες, χάρτες και άλλες 
συνθέσεις. Τα εκθέματα αποτελούν ανάτυπα 
αυθεντικών έργων, από ιδιωτικές συλλογές 

και αρχειακό υλικό συνεργαζόμενων φορέων 
(Λαμιακή Πολιτεία).

Πως προέκυψε η ιδέα αυτής της έκθεσης;
Κοινό όραμα όλων των μελών της εταιρείας 

όσο και εμού προσωπικά ως προέδρου ήταν να 
αποδώσουμε φόρο τιμής στους ήρωες της μάχης 
των Θερμοπυλών και να δώσουμε ένα στίγμα 
πολιτισμού  στον τόπο μας. Είναι σημαντικό στις 
δύσκολες ώρες.

Ποια είναι η σημασία της;
Πιστεύουμε ότι σε αυτή τη δύσκολη εποχή που 

διανύουμε δεν θα πρέπει να ξεχνάμε αυτούς που 
έδειξαν αυτοθυσία και απαράμιλλο ηρωισμό αλλά 
αντιθέτως να τους τιμούμε, να τους θυμόμαστε 
και να παραδειγματιζόμαστε από τον προσωπικό 
τους αγώνα στις δύσκολες στιγμές, συνεπώς εάν ο 
επισκέπτης «κρατήσει» κάτι από την επίσκεψή του 
στην έκθεση είναι το παράδειγμα των προγόνων 
μας. 

Στην δύσκολη περίοδο που διανύουμε, ο κόσμος 
αγκαλιάζει την έκθεση; Υπάρχουν δυσκολίες λόγω 
των μέτρων;

Η επίσκεψη στην έκθεσή μας γίνεται με 
βάση όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Τόσο οι 
διοργανωτές όσο και οι επισκέπτες δείχνουν 
μεγάλη υπευθυνότητα ως προς αυτό. Η 
ανταπόκριση του κόσμου ήταν μία έκπληξη και 
για εμάς. Όπως αναφέρατε είναι για όλους μας 
μια δύσκολη περίοδος, παρόλα αυτά ο κόσμος 
έδειξε ότι έχει την ανάγκη να έρθει πιο κοντά στην 
τέχνη και να τιμήσει τις ρίζες του, ακόμα και κάτω 
από τέτοιες  ιδιαίτερες συνθήκες (περιορισμός 
ατόμων, αποστάσεις και χρήση μάσκας) κάτι που 
μας χαροποιεί ιδιαιτέρως, αφού μας δίνει την 
αφορμή και για μελλοντικές εκδηλώσεις. Ένας 
φόβος που είχαμε ήταν η ανταπόκριση του κόσμου, 
εν όψει κορωνοϊού, εν τέλει όμως η προσέλευση 
μας διέψευσε.

Θα μας μιλήσετε για την GENESIS ART-ECO 
SYNERGY;

Η Genesis art-co synergy είναι μια εταιρεία που 
δραστηριοποιείται στους τομείς του πολιτισμού, 
των τεχνών, της  οικολογίας και ιστορικής 
έρευνας με σκοπό την άσκηση δραστηριοτήτων 
που αποσκοπούν στην συλλογική και κοινωνική 
ωφέλεια, ένταξης και παραγωγικού – συλλογικού, 

βιώσιμης ανάπτυξης και παροχής κοινωνικών 
υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος και οτιδήποτε 
προάγει την ποιότητα του ανθρώπου μέσα στην 
κοινωνία. Η Genesis art-co synergy λειτουργεί 
ως σύμβολο πολιτιστικών σχέσεων, αρωγός 
πάντα στις υπηρεσίες των δήμων, δημόσιων 
φορέων, πολιτιστικών συμβουλίων, πολιτιστικών 
επιχειρήσεων, Κοινσεπ και ιδιωτών για την 
διευκόλυνση και ορθολογικότερη εξυπηρέτηση 
δημιουργίας, οργάνωσης, προβολής και 
διεκπεραίωσης των πολιτιστικών προϊόντων – 
εκδηλώσεων και προγραμμάτων, που αποσκοπούν 
στην κοινωνική, πολιτιστική και περιβαλλοντική 
ανάπτυξη.

GENESIS ART
Η GENESIS ART-ECO SYNERGY 

ΚΟΙΝΣΕΠ είναι μια εταιρεία που 
δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ 
φάσμα των σύγχρονων ανθρώπινων 
ενδιαφερόντων, όπως πολιτισμός, 

τέχνη, οικολογία, περιβάλλον.
Νικόλαος Ευθ. Παρλαβάντζας: 

«Να μην ξεχνά κανείς Έλληνας ότι 
η γνώση του πολιτισμού και της 
Ιστορίας μας που είναι όπλο για να 
αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις του 

παρόντος».
Ο Πρόεδρος της GENESIS, 

Νικόλαος Ευθ. Παρλαβάντζας, μίλησε 
στα ΣΤΕΡΕΑ ΝΕΑ για την έκθεση, την 
πορεία και το όραμα της GENESIS, 
καθώς και για τις μελλοντικές τους 

δράσεις.

Πως γεννήθηκε η ιδέα ώστε να δημιουργηθεί 
η GENESIS ART-ECO SYNERGY;

Σίγουρα γεννήθηκε από την ανάγκη 
υποκαταστήσουμε σε πολλές περιπτώσεις το 
έλλειμμα της πολιτείας. Θέλαμε ως ενεργοί 
πολίτες να πάρουμε την τύχη του τόπου μας στα 
χέρια μας και με την όποια συμβολή μας να τον 
αναδείξουμε. Είμαστε γνώστες των δυνατοτήτων 
του τόπου μας και των πεδίων στα οποία πάσχει και 
όραμά μας είναι αξιοποιώντας την τεχνογνωσία 
και την εμπειρία των στελεχών – συνεργατών 
της Genesis, να συμβάλουμε στην αναβάθμιση 
της περιοχής μας ευελπιστώντας πάντοτε στην 
συνδρομή και συνεργασία με τους Δήμους και 
την Περιφέρειά μας.

«Στα σχέδιά μας είναι οι συνεργασίες με 
άτομα και φορείς που ασπάζονται την ανάπτυξη, 
προστατεύουν την φύση και το περιβάλλον, 
αγαπούν την ιστορία και ενδιαφέρονται  για το 
κοινωνικό σύνολο, τις ευπαθείς ομάδες και την 
διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους»

Μιλήστε μας λίγο για τις δράσεις σας
Είμαστε μια νεοσύστατη  εταιρεία μιας το 

ξεκίνημά μας επηρεάστηκε έντονα από τον 
ιό, παρόλα αυτά έχουμε μερικές δράσεις στο 
ιστορικό μας κυρίως οικολογικής και πολιτιστικής 

σημασίας. Διοργανώνουμε ιστορικούς περιπάτους 
στην ευρύτερη περιοχή συνδυάζοντας την αγάπη 
για την φύση με την ιστορία και την οικολογία. 
Μία από τις τελευταίες δράσεις μας ήταν η 
συνδιοργάνωση μιας έκθεσης ζωγραφικής και 
αγιογραφίας στο Λυχνό, με φωτογραφικό υλικό 
των κατοίκων του χωριού τον 20ο αιώνα. 

Ευελπιστούμε  με την επιστροφή στην 
κανονικότητα να έχουμε πλέον την ευκαιρία της 
υλοποίησης και άλλων δράσεων ανθρωπιστικού, 
οικολογικού και πολιτισμικού ενδιαφέροντος.

Ποιοι είναι οι στόχοι σας για το μέλλον;
Στα σχέδιά μας είναι οι συνεργασίες με 

άτομα και φορείς που ασπάζονται την ανάπτυξη, 
προστατεύουν την φύση και το περιβάλλον, 
αγαπούν την ιστορία και ενδιαφέρονται  για το 
κοινωνικό σύνολο, τις ευπαθείς ομάδες και την 
διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους.

Ένα μήνυμα για τους αναγνώστες μας
Να μην ξεχνά κανείς Έλληνας ότι η γνώση του 

πολιτισμού και της Ιστορίας μας που είναι όπλο για 
να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις του παρόντος, 
μήνυμα περισσότερο επίκαιρο από ποτέ.
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Το «Τσέρνομπιλ της Ελλάδας»:  
Το πολυδιαφημισμένο εργοστάσιο στη Χαλκίδα που 
στοίχισε τη ζωή σε 200 ανθρώπους
Το «Τσέρνομπιλ της Ελλάδας»: Το 
πολυδιαφημισμένο εργοστάσιο στη 
Χαλκίδα που στοίχισε τη ζωή σε 200 
ανθρώπους
Το 1961 σε έκταση 100 στρεμμάτων, 
εγκαινιάστηκε το εργοστάσιο 
παραγωγής αμιαντοτσιμέντου 
«Ελλενίτ» στην Νέα Λάμψακο κοντά 
στη Χαλκίδα. Αρχικά απασχολούσε 
250 εργαζόμενους σε όλα τα στάδια 
παραγωγής, οι οποίοι όμως δεν 
γνώριζαν απολύτως τίποτα για 
τις επιπτώσεις του αμίαντου στην 
υγεία.
Της: Έπη Τρίμη
Από τους εργαζόμενους στο 
καρκινογόνο εργοστάσιο της 
Ελλενίτ, 72 άτομα έχασαν τη ζωή 
τους από αμιάντωση ή από διάφορες 
μορφές καρκίνου.
Τα φουγάρα που κάθε βράδυ 
κάπνιζαν με νέφος αμίαντου
Το εργοστάσιο της Ελλενίτ στην 
Χαλκίδα μεσουράνησε τις δεκαετίες 
60 και 70. Σύμφωνα με την Οδηγία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η εμπορία 
και χρήση όλων των τύπων αμιάντου 
σταμάτησε οριστικά την 1/1/2005 
στις χώρες μέλη. Μέχρι και 1978 
δεν υπήρχε καμία ενημέρωση για 
την επικινδυνότητα του αμίαντου. Οι 
εργάτες ανυποψίαστοι έπαιρναν το 
κολατσιό τους πάνω στα σακιά με το 
καρκινογόνο υλικό ή ξάπλωναν εκεί 
για να ξεκουραστούν. Στις αρχές της 
δεκαετίας του ’80 πήγαιναν μαζικά 
στα νοσοκομεία με αναπνευστικά 
προβλήματα, όπου διαπιστώνονταν 
οι θανατηφόρες παθήσεις τους. 
Τότε ήρθαν οι πρώτες οδηγίες που 
προειδοποιούσαν για τον αμίαντο.
Η εταιρεία Ελλενίτ  ποτέ δεν 
παραδέχθηκε ότι ο αμίαντος ήταν 
καρκινογόνος
Έως το 1995, η Ελλάδα 
συγκαταλεγόταν στους επτά 
μεγαλύτερους προμηθευτές 
αμιάντου στον κόσμο, παράγοντας 
100.000 τόνους χρυσότιλου 
αμιάντου ετησίως. Η πιο 
διαδεδομένη μορφή αμιάντου 
συναντάται ακόμα σε σπίτια 
παλαιάς κατασκευής. Το γνωστό 
σε όλους ΕΛΛΕΝΙΤ βρήκε 
εφαρμογή σε στέγες, υπόστεγα, 
χώρους στάθμευσης, καθώς και σε 
σωλήνες, καπνοδόχους, μονώσεις 
λεβήτων, τζάκια.
Η «Δίκη του Αμιάντου»
Στις 16 Μαρτίου 1983, η Ένωση 
Ελλήνων Χημικών διοργανώνει 
τη «Δίκη του Αμιάντου» με τη 
συμμετοχή της ΓΣΕΕ (σε αντιστοιχία 
με τη «δίκη» που πραγματοποιήθηκε 
στον Καναδά για το ίδιο θέμα, 
τον Ιούλιο 1982). O αμίαντος 
«καταδικάζεται» αλλά εξακολουθεί 
να χρησιμοποιείται…
Από το 1985, οι συγγενείς των 
θυμάτων άρχισαν δικαστικό 
αγώνα και μετά από δέκα χρόνια 
δικαιώθηκαν
Όταν το δικαστήριο ζήτησε 
να εξεταστούν οι εργάτες στα 
νοσοκομεία, οι γιατροί διέγνωσαν 
ποσοστό αναπηρίας από 93% 
– 95%. Η αλήθεια πίσω από 
τις διαφημίσεις της εποχής 
ήταν εντελώς διαφορετική. Οι 
έρευνες απέδειξαν ότι οι ίνες 
αμιάντου μπορεί να προκαλέσουν 
πολυάριθμες και θανατηφόρες 
παθήσεις στους πνεύμονες. Οι 

ίνες του αμίαντου διαθέτουν την 
ιδιότητα να επιπλέουν στο νερό και 
μπορούν να μεταφερθούν σχεδόν 
οπουδήποτε μέσω του αέρα, 
προκαλώντας σοβαρές οργανικές 
βλάβες σε όποιον τις εισπνεύσει.
Η κατεδάφιση το 1990
Το εργοστάσιο έκλεισε τελικά το 
1990 και πρόσφατα το εργοστάσιο 
κατεδαφίστηκε και τα μπάζα του 
απομακρύνθηκαν. Ο εφιάλτης του 
καρκίνου όμως ακόμη ταλαιπωρεί 
εργαζόμενους και κατοίκους. 
Από το 2005 έχει απαγορευτεί 
η χρήση αμιάντου στη Ελλάδα, 
αφού το υλικό αυτό ως γνωστό 
είναι άκρως καρκινογόνο.
Tο συγκεκριμένο ορυκτό 
χρησιμοποιείται σε κατασκευαστικά 
υλικά (πλάκες οροφής ΕΛΕΝΙΤ και 
δαπέδου, σωλήνες, ηλεκτρικές-
θερμικές μονώσεις), σε συσκευές 
καθημερινής χρήσης (ηλεκτρικά 

σίδερα, πιστολάκια για τα μαλλιά) 
και στην αυτοκινητοβιομηχανία 
(φρένα, συμπλέκτες). Στη Δυτική 
Ευρώπη εκτιμάται ότι τα επόμενα 
30 χρόνια θα πεθάνουν 500.000 
άτομα, από ασθένειες σχετικές με 
τον αμίαντο.
Μέχρι σήμερα υπολογίζεται ότι έχει 
αποξηλωθεί αμιάντος από τo 65% 
περίπου των σχολείων που έχουν 
καταγραφεί ανά την επικράτεια, 
ενώ σταδιακά δρομολογείται η 
δημοπράτηση και από τα υπόλοιπα.

  
 
Γρι-γρι

Σκάφη που αλιεύουν
μεγάλα πελαγικά είδη

Σκάφη
Παράκτιας Αλιείας

Μηνιαία αποζημίωση (€/GT) 189,33 343,58 450,5 267,75

Ελάχιστη μηναία αποζημίωση (€) 10.000,00 8.000,00 4.000,00 900,00

Μέγιστη μηναία αποζημίωση (€) 24.000,00 15.000,00 4.500,00

Πίνακας 1

Αξίζει τέλος να σημειωθεί, ότι, 
όπου υπάρχει ακόμα κατασκευή 
με αμίαντο και χρειάζεται να 
αντικατασταθεί από ασφαλέστερα 
υλικά (όπως π.χ. ελλενίτ που 
έχει χρησιμοποιηθεί σε στέγες 
σπιτιών), αυτό δεν μπορεί να γίνει 
από ιδιώτη, καθώς η μόλυνση του 
περιβάλλοντος που θα προκύψει 
από τη ρίψη του υλικού στα 
σκουπίδια θα είναι τεράστια. Γι αυτό, 
η απομάκρυνση είναι επιβεβλημένο 
να γίνεται από ειδικές εταιρίες 

διαχείρισης τοξικών αποβλήτων οι 
οποίες μεταφέρουν με ασφάλεια το 
υλικό σε ειδικές μονάδες ταφής στη 
Γερμανία.
Δυστυχώς, όμως, οι ιδιώτες στην 
Ελλάδα δεν έχουν κανένα κίνητρο 
από το κράτος για να προχωρήσουν 
στην αντικατάσταση του αμιάντου. 
Έτσι το επικίνδυνο υλικό παραμένει 
στη θέση του αφού η απόσυρσή του 
αποτελεί μια αρκετά δαπανηρή 
διαδικασία….
ΠΗΓΗ: enimerotiko.gr

επιχειρήσεις
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15 Σεπτεμβρίου: Διεθνής Ημέρα Δημοκρατίας
Η Διεθνής Ημέρα Δημοκρατίας 

εορτάζεται στις 15 Σεπτεμβρίου με 
πρωτοβουλία της Διακοινοβουλευτικής 
Ένωσης (IPU) από το 1997, ενώ από 
το 2007 υιοθετήθηκε από τη Γενική 
Συνέλευση του ΟΗΕ.

Η Δημοκρατία σε όλες τις εκφάνσεις της, 
από την Αρχαία Αθήνα έως τη σύγχρονη 
εποχή, όπου συνεχώς διευρύνεται 
γεωγραφικά, είναι το πιο συμμετοχικό 
πολίτευμα που γνώρισε η ανθρωπότητα. 

Ο εορτασμός της Δημοκρατίας 
στοχεύει στην ανάδειξη των αξιών 
που αντιπροσωπεύει, μέσα από σειρά 
εκδηλώσεων και πρωτοβουλιών από 
κράτη και πολίτες.

Στη χώρα μας, η Παγκόσμια Ημέρα 
Δημοκρατίας γιορτάζεται από το 2008 σε 
όλα σχολεία, με απόφαση του Υπουργείου 
Παιδείας. 

Η Δημοκρατία δεν είναι απλά και μόνο 
ένα πολίτευμα. Είναι τρόπος ζωής που 
ενσωματώνει στη λειτουργία του την 
ανθρώπινη φύση, τις ευγενέστερες και 
ωριμότερες ιδέες για την κοινωνία και το 
συλλογικό καλό. Αυτά, σε συνδυασμό με 
την τεράστια προσαρμοστική δυνατότητά 
της σε κάθε εποχή, συνδιαμορφώνουν το 
μυστικό της επιτυχίας, της διάρκειας, της 
αιώνιας επιβίωσής της.

Η λέξη δημοκρατία προέρχεται από τις 
λέξεις δήμος και κράτος. Ο δήμος για τους 
αρχαίους Έλληνες ήταν το σύνολο των 
ανθρώπων που είχαν πολιτικά δικαιώματα. 
Η λέξη κράτος στα αρχαία ελληνικά είχε την 
έννοια της εξουσίας. Δημοκρατία λοιπόν, 
είναι το πολίτευμα στο οποίο η εξουσία 
ασκείται από το σύνολο των ανθρώπων 
που έχουν πολιτικά δικαιώματα. 

Το δημοκρατικό 
πολίτευμα, που 
«γεννήθηκε» στην 
αρχαία Αθήνα

Η ιστορία της αρχαίας 
Αθηναϊκής δημοκρατίας

Η πορεία προς τη δημοκρατία ήταν 
μακρά και ξεκίνησε από τον 6ο αιώνα π.Χ. 
οταν καταργήθηκε η κληρονομική βασιλεία 

και την εξουσία πήραν οι ευγενείς. Οι 
κοινωνικές ανισότητες δημιούργησαν 
αναταραχή στην Αθήνα με αποκορύφωμα 
το Κυλώνειο άγος, την προσπάθεια δηλαδή 
του ευγενή Κύλωνα να καταλάβει την 
εξουσία που οδήγησε στον θάνατο των 
οπαδών του. 

 Οι αναταραχές που προκλήθηκαν έγιναν 
αφορμή για την πρώτη νομοθεσία στην 
ιστορία της Αθήνας, όταν οι ευγενείς για να 
αποφύγουν τον εμφύλιο, ικανοποίησαν το 
αίτημα των φτωχών για καταγραφή νόμων 
και την ανέθεσαν στον Δράκοντα. Οι νόμοι 
του έμειναν στην ιστορία για τη σκληρότητά 
τους, αλλά δεν έλυσαν τα κοινωνικά 
προβλήματα της πόλης κι έτσι ανατέθηκε 
εκ νέου στον Σόλωνα να νομοθετήσει. 

Οι διατάξεις του Σόλωνα θεωρούνται 
τα πρώτα βήματα εκδημοκρατισμού των 
θεσμών ενώ η περίφημη Σεισάχθεια με την 
οποία απάλλαξε τους φτωχούς από τα χρέη 
χρησιμοποιείται ως όρος μέχρι και σήμερα.

 Τα θεμέλια της δημοκρατίας έθεσε 
ο Κλεισθένης το 508 π.X. με τις 
μεταρρυθμίσεις του, που έδωσαν το 
δικαίωμα συμμετοχής στα κοινά και σε 
κατώτερες κοινωνικές τάξεις. Ο «πατέρας 
της δημοκρατίας» με τον διαχωρισμό 
της Αττικής ανακάτεψε πλούσιους και 
φτωχούς. Καθόρισε εκ νέου τα όργανα 
εξουσίας και καθιέρωσε τον οστρακισμό 

ως μέτρο προστασίας του πολιτεύματος 
από επίδοξους τυράννους.

 Με τα μέτρα του Κλεισθένη οι θεσμοί 
στην Αθήνα σταθεροποιήθηκαν και τα 
κοινωνικά προβλήματα άρχισαν να 
εξομαλύνονται. Έτσι οι Αθηναίοι ήταν 
έτοιμοι όχι μόνο να αντιμετωπίσουν την 
επιδρομή των «βαρβάρων», αλλά και να 
γυρίσουν την πλάτη στον Πέρση βασιλιά, 
αποδεικνύοντας τη δημοκρατική τους 
παράδοση.

Η εδραίωση της 
Δημοκρατίας στα χρόνια 
του Περικλή

 
Μετά τις μεταρρυθμίσεις του Κλεισθένη 

το 508 π.Χ  που άνοιξαν τον δρόμο προς τη 
Δημοκρατία και τη νίκη των Ελλήνων στους 
Περσικούς πολέμους, η Αθήνα έφτασε 
στην απόλυτη ακμή της. Ηγέτης της πόλης 

Η λέξη δημοκρατία 
προέρχεται από τις 
λέξεις δήμος και 
κράτος. Ο δήμος για 
τους αρχαίους Έλληνες 
ήταν το σύνολο των 
ανθρώπων που είχαν 
πολιτικά δικαιώματα. Η 
λέξη κράτος στα αρχαία 
ελληνικά είχε την 
έννοια της εξουσίας. 
Δημοκρατία λοιπόν, 
είναι το πολίτευμα 
στο οποίο η εξουσία 
ασκείται από το σύνολο 
των ανθρώπων 
που έχουν πολιτικά 
δικαιώματα. 

“

τις βοήθησε να αποκτήσουν περισσότερα 
δικαιώματα σε βάρος της αριστοκρατικής 
τάξης στην οποία ανήκε κι ο ίδιος. Ήταν 
τόσο ανοικτός προς τις ευρύτερες μάζες, 
που πολλοί τον αποκαλούσαν λαϊκιστή.

Την εποχή εκείνη «γεννήθηκε» και 
άκμασε η ρητορική, η φιλοσοφία, το 
αρχαίο θέατρο, η τέχνη. Έτσι στις μέρες 
μας απολαμβάνουμε τον Παρθενώνα, τις 
αρχαίες τραγωδίες και κωμωδίες, αλλά 
και υποδειγματικούς λόγους ρητόρων που 
εκφωνήθηκαν πριν από αιώνες στην Πνύκα 
και την Αρχαία Αγορά.

Οι φιλοδημοκρατικές του θέσεις 
αποτυπώνονται καλύτερα στον περίφημο 
«Επιτάφιο Λόγο» του, προς τιμήν 
των πεσόντων του πρώτου έτους του 
Πελοποννησιακού Πολέμου, ο οποίος 
διασώθηκε από τον ιστορικό Θουκυδίδη. 
Ο τελευταίος θαύμαζε τόσο πολύ τον 
Περικλή, που τον αποκαλούσε «πρώτο 
πολίτη των Αθηνών».

Η δύναμη, δόξα και η φήμη την οποία 
χάρισε στην Αρχαία Αθήνα, δικαιώνουν 
απόλυτα το χαρακτηρισμό του Χρυσού 
Αιώνα. Η εποχή στην οποία ήταν κύριος 
της πολιτικής ζωής της Αρχαίας Αθήνας, 
δηλαδή μεταξύ του 461 π.Χ. και του 429 
π.Χ., ονομάζεται μέχρι σήμερα «Εποχή του 
Περικλή».

Η Δημοκρατία στη Αθήνα ανατράπηκε 
από ένα πραξικόπημα το 411 π.Χ. κατά τη 
διάρκεια του Πελοποννησιακού πολέμου 
λόγω των λάθος χειρισμών στον πόλεμο. 
Η δημοκρατία στην Αθήνα αποκαταστάθηκε 
τον Ιούνιο του 410 π.Χ, μετά τη διπλή νίκη 
του αθηναϊκού στόλου στην Κύζικο.

Ο πόλεμος τελείωσε με την πλήρη 
ήττα της Αθήνας το 404 π.Χ. Η ήττα στον 
πόλεμο αποδόθηκε στους δημοκρατικούς 
πολιτικούς, όπως ο Κλέων και ο Κλεοφών, 
με αποτέλεσμα να υπάρξει έντονη 
αντίδραση κατά των δημοκρατικών. 

 
Μετά τον Πελοποννησιακό πόλεμο η 

πόλη της Αθήνας, αλλά και το πολίτευμα, 
άρχισαν να παρακμάζουν. Ωστόσο, η Αθήνα 
είναι περήφανη μέχρι τις μέρες μας για τον 
χαρακτηρισμό της ως «η πόλη που γέννησε 
τη Δημοκρατία».

ήταν ο Περικλής, ο οποίος διαδέχτηκε τον 
Εφιάλτη, τον αρχηγό της παράταξης των 
δημοκρατικών. 

Ο Περικλής, ήταν μέγας προστάτης 
των τεχνών, της λογοτεχνίας και των 
επιστημών, και ο βασικός υπεύθυνος για 
το γεγονός ότι η Αθήνα έγινε το πολιτιστικό 
και πνευματικό κέντρο του αρχαίου κόσμου. 
Επίσης, σε αυτόν οφείλεται η κατασκευή 
πολλών από τα σημαντικά μνημεία που 
κοσμούσαν την Αρχαία Αθήνα, με εκείνο 
της Ακρόπολης να διατηρεί εξέχουσα 
θέση ανάμεσά τους. Επίσης, υπήρξε μέγας 
υποστηρικτής της δημοκρατίας και της 
ελευθερίας του λόγου και ως αποτέλεσμα, 
κατά την εποχή του, τέθηκαν οι βάσεις του 
λεγόμενου Δυτικού Πολιτισμού. Η δράση 
του δεν περιορίστηκε μόνο εκεί, αλλά 
ως ηγέτης των Αθηνών, με μία σειρά 
νόμων, υποστήριξε τις λαϊκές μάζες και 
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διαδρομές

Τα λουτρά της Θεάς Αφροδίτης: Λουτρά της Υπάτης

Στους πρόποδες της 
καταπράσινης Οίτης, δίπλα 
στον Σπερχειό ποταμό, 

μέσα σε ένα κατάφυτο πάρκο και 
σε απόσταση 19 χιλιομέτρων 
από τη Λαμία και 11 χιλιομέτρων 
από το Λιανοκλάδι, βρίσκεται η 
ιαματική και θεραπευτική πηγή, 
Λουτρά της Υπάτης.

Η μοναδικότητα της πηγής 
της Υπάτης, που αναβλύζει 
από κρατήρα βάθους 18 
μέτρων,  βρίσκεται  στο 
γεγονός ότι είναι ταυτόχρονα 
οξυανθρακούχος και υδρόθειο 

– χλωριονατριούχος με 
θερμοκρασία 33,5 C.

Τα  νερά της  πηγής 
ασκούν θεραπευτική και 
ανακουφιστική δράση σε 
πάσχοντες από παθήσεις του 
κυκλοφορικού συστήματος, 
δερματικές,  αρθριτικές, 
ρευματικές, γυναικολογικές, 
του αναπνευστικού συστήματος, 
υπέρταση, καρδιακή ανεπάρκεια 
στεφανιαίας και σύνδρομα από 
διαταραχές του νευροφυτικού 
σ υ σ τ ή μ α τ ο ς  κ α ι  τ ω ν 
περιφερικών νεύρων.

Ένα πολύτιμο δώρο της 
φύσης, που ξεπηδάει απ’ τα 

καυτά έγκατα της γης 

Η ιστορία 
των λουτρών Υπάτης

Οι πηγές των λουτρών είναι 
γνωστές για τις ιαματικές 
τους ιδιότητες από την 
αρχαιότητα. Οι αρχαίοι είχαν 
από πολύ νωρίς επισημάνει τις 
θεραπευτικές ιδιότητες των 
ιαματικών πηγών. ‘Ήδη στη 
μυθολογία αναφέρεται πως 
ο Ηρακλής, όφειλε τη δύναμή 
του στο ότι λουζόταν στα νερά 
των γειτονικών Θερμοπυλών, 
που για χάρη του έκανε να 
αναβλύσουν, ο ‘Ήφαιστος κατά 
παράκληση της Αθηνάς. 

Τα ιαματικά νερά της 
Υπάτης ανέβλυσαν, κατά 
πάσα πιθανότητα το έτος 427 
π.Χ. μετά τον σεισμό εκείνη 
την εποχή, ο οποίος όπως 
αναφέρει ο Στράβων και ο 
Θουκυδίδης, επέφερε μεγάλες 
καταστροφές σε ολόκληρη την 
Στερεά Ελλάδα και την Εύβοια. 

Από περιγραφές των 
Λουτρών Υπάτης, που 
έγιναν γύρω στα μέσα του 
περασμένου αιώνα, ξέρουμε 

ότι βρέθηκαν διάφορα στοιχεία 
που δείχνουν ότι η πηγή 
χρησιμοποιούνταν από την 
αρχαιότητα. Βαθιά μέσα στη 
δεξαμενή της πηγής σώζονταν 
πέτρες τοποθετημένες 
κλιμακωτά, που σημαίνει ότι 
εκεί υπήρχε σκάλα για να 
κατεβαίνουν οι λουόμενοι. 
Σε μια από τις πέτρες αυτές 
ήταν γραμμένο με γράμματα 
του 4ου αιώνα π.Χ. το όνομα 
της θεάς Αφροδίτης, στην 
οποία λέγεται πως ήταν 
αφιερωμένα τα λουτρά της 
Υπάτης. Επίσης ανευρέθηκαν 
μαρμάρινες πλάκες με αρχαία 
γράμματα, μια εκ των οποίων 
ανέγραφε: "λήθην τ ‘όπισθεν 
ος ίθι ελεύσεται" που σημαίνει: 
“όποιος έρθει εδώ, ξεχνάει”.

Πολύ κοντά στον οικισμό, 
στη θέση Βαρκά, έχουν 
ανακαλυφθεί κατακόμβες, 
καθώς και παλαιοχριστιανική 
βασιλική και λουτρώνας με 
σπουδαία ψηφιδωτά.

Μετά τον 1ο αιώνα μ.Χ. 
η περιοχή της Θεσσαλίας 
και ιδίως της Υπάτης, έλαβε 
μεγάλη φήμη από τις μάγισσες 
, οι οποίες θεωρούνταν 
υπερφυσικά πρόσωπα, τα 
οποία έκαναν θαύματα. Όπως 
αναφέρουν ο Θεόφραστος 
και ο Πλίνιος, οι μάγισσες 
χρησιμοποιούσαν, για την 
θεραπεία των ασθενών, το 
φυτό ελλέβορον, το οποίο 
φύεται στους πρόποδες του 
Παρνασσού και της Οίτης και 
έχει καταπραϋντικές ιδιότητες.

Στις μάγισσες της Υπάτης 
αναφέρονται και ο Πολύβιος, 
ο Ηλιόδωρος και ο Λουκιανός 
ο οποίος έγραψε ένα 
διήγημα αφηγούμενος την 
μεταμόρφωση του σε Γάιδαρο 
από τις μάγισσες.

Οι μάγισσες της Υπάτης

Τον 19ο αιώνα, 
άρχισε η επιστημονική 
έρευνα των ιαματικών 
πηγών στην Ευρώπη. 

Μετά την απελευθέρωση 
από τον τουρκικό 

ζυγό, οι περισσότερες 
ιαματικές πηγές της 
Ελλάδας βρέθηκαν 
εγκαταλειμμένες. Η 

κυβέρνηση Καποδίστρια 
ενδιαφέρθηκε πολύ 

για τις ιαματικές 
πηγές και το 1830 

έφερε ξένους ειδικούς 
μελετητές. Το 1833, 
ο αρχιφαρμακοποιός 

και καθηγητής του 
Πανεπιστημίου του 

‘0θωνα, Ξ. Λάντερερ και 
στη συνέχεια πολλοί 

άλλοι, έκαναν αναλύσεις 
του νερού των πηγών 
των Λουτρών Υπάτης 
και άλλων λουτρών 

στην Ελλάδα. Μετά το 
1860 οι λουτροπόλεις 

βελτιώθηκαν και 
αναβαθμίστηκαν.

19ος 
 αιώνας Το 1870 η ιαματική 

πηγή πέρασε στα χέρια του 
επιχειρηματία και βουλευτή Δ. 
Χατζίσκου. Αυτός κατασκεύασε 
τα πρώτα πετρόχτιστα σπίτια 
και συνέβαλε στη βελτίωση 
τους. 

Από περιγραφή γιατρού 
το 1879, γνωρίζουμε ότι οι 
πάσχοντες έκαναν λουτρό μέσα 
στη λίμνη. ‘0σοι δε μπορούσαν 
να κολυμπήσουν, έμεναν 
μακριά από τον κρατήρα, 
στα ρηχά. Η λουτροθεραπεία 
συνδυαζόταν και με πόση του 
ιαματικού νερού.

Μερικά χρόνια αργότερα, 
χτίστηκαν τα πρώτα 
ξενοδοχεία. Ωστόσο, αν και 
πέρασαν πολλά χρόνια από 
τότε που το κράτος αποφάσισε 
να πάρει μέτρα για την 
βελτίωση των πραγμάτων, δεν 
εκδηλώθηκε καμιά σοβαρή 
φροντίδα και η πηγή βρισκόταν 
ουσιαστικά σε εγκατάλειψη. 
Βέβαια, χάρη στη φήμη 
της, συγκέντρωνε πολλούς 
πάσχοντες από διάφορα μέρη 
της Ελλάδας.

Το 1897, δόθηκε νέα ώθηση 
στην λουτρόπολη. Χτίστηκαν 
μεγάλα οικοδομήματα. 
Κ α τ α σ κ ε υ ά σ τ η κ ε  τ ο 
Υδροθεραπευτήριο που 
περιλάμβανε 42 λουτήρες, 
δύο δεξαμενές ομαδικών 
λούσεων και εγκαταστάσεις 
βοηθητικής θεραπείας. 
Δεντροφυτεύτηκε η γύρω 
περιοχή, κατασκευάστηκαν 
άλση και δημιουργήθηκε 
μια εμφάνιση πραγματικής 
λουτρόπολης. 

Με το πέρασμα του χρόνου 
και λόγω των εξελίξεων 
της τεχνικής και της 

θεραπευτικής υδρολογίας, 
δημιουργήθηκε η ανάγκη για 
νέα οργάνωση και για ένα νέο 
υδροθεραπευτήριο,  το οποίο 
πράγματι κατασκευάστηκε. Ένα 
πρότυπο υδροθεραπευτήριο 
με σύγχρονες εγκαταστάσεις, 
θεωρούμενο από τα καλύτερα 
στη χώρα μπήκε σε λειτουργία 
το 1960. 

‘Έτσι, η ιαματική πηγή 
των Λουτρών Υπάτης πήρε 
ξανά την ιδιαίτερη εκείνη 
θέση ανάμεσα στις πηγές της 
χώρας μας, που είναι αντάξια 
της φήμης και της αξίας των 
ιαματικών νερών της.

Πάρκο Λουτρών Υπάτης
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αθλητικά

Ο κοσμοπολίτης 
Αργεντινός του 

Οπούντιου

Εκπληκτική η ιστορία του Αργεντινού επιθετικού, Νικολάς 
Άμποτ, ενός κοσμοπολίτη του ποδοσφαίρου, που αποφάσισε 
να φορέσει τη φανέλα του Οπούντιου Μαρτίνου, ομάδας Γ’ 

εθνικής κατηγορίας στην Ελλάδα. 
Σχεδόν στα 35 του χρόνια (σ.σ. στις 28 Σεπτεμβρίου έχει 

γενέθλια), ο γεννημένος στην Μαρ ντε Πλάτα, Αμποτ, αναμένεται 
να κάνει το ντεμπούτο του στις 10 Οκτωβρίου στην έδρα του 
Θησέα Αγριάς, φορώντας την 30η (!) διαφορετική φανέλα στην 
διάρκεια της μακράς καριέρας του, από τότε που έκανε ντεμπούτο 
με την Ρασίνγκ ντε Τζενεράλ λα Μαδρίτ, στην πατρίδα του.

«Μπορώ να σας πω, μόνο, ότι αποκαλούμε την ομάδα  Μαρτίνο. 
Μην με ρωτάτε για την ακριβή ονομασία», είπε  μιλώντας από 
την Ελλάδα στην ιστοσελίδα της πατρίδας του lanueva.com, ο 
Αμποτ και πρόσθεσε:

«Το Μαρτίνο είναι μια πόλη περίπου 3.000 κατοίκων, η 
οποία απέχει μία ώρα από την Αθήνα. Η επαφή έγινε από 
τον Νικόλας Βιγιαφάνε (σ.σ: έχει παίξει σε αρκετές ομάδες 
μικρότερων κατηγοριών στην Ελλάδα), έναν ποδοσφαιριστή που 
προπονήθηκε στη Μπόκα Τζούνιορς και έπαιξε στην Αυστραλία, 
όπου έπαιξα κι εγώ. Μιλήσαμε στο τηλέφωνο, με ρώτησε αν θα 
ήθελα να παίξω εδώ και ήλθα».

«Θα αγωνισθούμε στις 10 Οκτωβρίου, αλλά μην με ρωτάτε 
για το όνομα του αντιπάλου (σ.σ: Θησέας Αγριάς) επειδή είναι 
δύσκολο. Έχουμε ήδη παίξει φιλικό με μια ομάδα κατώτερης 
κατηγορίας και αυτό το Σαββατοκύριακο θα αντιμετωπίσουμε 
μία ομάδα της κατηγορίας μας, που είναι βασική υποψήφια για 
άνοδο», είπε.

«Η φανέλα μας είναι σαν της Μπάνφιλντ. Πράσινη με λευκές 
γραμμές», πρόσθεσε. 

 Με τον Οπούντιο Μαρτίνου, ο Αργεντινός επιθετικός έχει ήδη 
περάσει από 13 χώρες και έχει παίξει σε όλες τις ηπείρους της 
Γης, εκτός από την Αφρική!

«Όπως πάντα και πέρα από όλα όσα υπάρχουν στο περιβάλλον 
ποδοσφαίρου, θα απολαύσω αυτήν την εμπειρία στο έπακρο», 
τόνισε χαρακτηριστικά.

Η καριέρα του περιλαμβάνει όλους αυτούς τους συλλόγους: 
Ρασίνγκ ντε Τζενεράλ Μαδρίτ (1996-2001), Ντεπορτίβο 

Σαρμιέντο ντε Κορονέλ  Σουάρες (2002), Ιντεπεντιέντε ντε 
Πουέμπλο Σαν Χοσέ (2003), Ντεπορτίβο Μπαράκας ντε  λα Μαδρίτ 
(2003), Ολίμπο (2004- 2007), Πέρεζ Ζελεντόν από την Κόστα 
Ρίκα (2007), Σπορτίνο Ιταλιάνο (2008), Σπόρτινγκ (2008-2009), 
Ζαμόρα από τη Βενεζουέλα (2009-2010), Κόστα Καλίδα από την 
Ισπανία (2010), Ράμπλα Τζούνιορς από την Ουρουγουάη (2011), 
Ρεάλ Τόλβε από την Ιταλία (2011), Πατσίφικο από Καμπίλντο 
(Νέα Ορλεάνη) (2012), Λαφερέτε (2012), Φέρο ντε Ολαβάρια 
(2012), Μπλούμινγκ από τη Βολιβία (2013), Ζουμάλα από την 

Λετονία (2014), Περσεμπάγια από  την Ινδονησία (2015), Σαλέντο 
Λεβεράνο από  Ιταλία (2015), Τάιγκερ FC από την Αυστραλία 
(2016), Τσσμάν Γιουνάιτεντ από τη Νέα Ζηλανδία (2016-2017), 
Βικτόρια Γουόντερερς από τη Μάλτα (2017), Τρικάζε από την 
Ιταλία (2017), Πολισπορτίβα Μόντε Τσίμινε από την Ιταλία (2018), 
Πσόε Βάλε από την Αυστραλία (2018), Αλάσιο FC  από την Ιταλία 
(2018), Κοόμα Τάιγκερς  από την Αυστραλία (2019), Κράμπι FC 
από την Ταϊλάνδη  (2019), Ροκασέκα  από την Ιταλία (2020) και 
Οπούντιος Μαρτίνου από την Ελλάδα (2020).

Προοδευτική
-

Ηρακλής Ψαχνών 4-1
Ο Ηρακλής Ψαχνών ηττήθηκε με 4-1 απ’ 

την Προοδευτική, σε φιλική αναμέτρηση 
προετοιμασίας.

Ο Κυριαζής με κεφαλιά άνοιξε το σκορ για την ομάδα της 
Νίκαιας στο 15′ και τρία λεπτά μετά ο Λάμπογλου διπλασίασε 
τα τέρματα των γηπεδούχων, αιφνιδιάζοντας τον Ηρακλή στα 
πρώτο 20λεπτο της αναμέτρησης. Σταδιακά η ομάδα των Ψαχνών 
ανέβασε την απόδοση της και αφού στο 43′ έχασε μεγάλη 
ευκαιρία με τον Βεζιρτζόγλου, στο επόμενο λεπτό -έπειτα από 
σέντρα του Σταματάκου- ο Τσούτσης με δυνατό σουτ στην κίνηση 
έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, μειώνοντας σε 2-1, ενώ στις 
καθυστερήσεις του πρώτου μέρους ο Ηρακλής έφτασε κοντά 
στη γρήγορη ισοφάριση, με τον ίδιο παίχτη να ξεπερνά και τον 
αντίπαλο τερματοφύλακα, χωρίς όμως τελικά να καταφέρει να 
σκοράρει ξανά. Στην επανάληψη και πάλι οι γηπεδούχοι είχαν 
την πρωτοβουλία των κινήσεων και αφού έχασαν δύο καλές 
ευκαιρίες στο ξεκίνημα του β’ μέρους (αποκρούσεις απ’ τον 
Ντουμάνη), στο 63′ με κεφαλιά ο Αποστόλου έκανε το 3-1 και 
δύο λεπτά μετά διαμορφώθηκε το τελικό αποτέλεσμα, με γκολ 
ξένου ποδοσφαιριστή που δοκιμάζεται από την Προοδευτική.

Προοδευτική (Αντώνης Καλαμάκης): Κατσούλης, Βαλιούρης, 
Μανωλιάς, Μαούνης, Βασιλείου, Παλάτσιος, Γαβράς, 
Θεοδωρίδης, Κυριαζής, Κριστάν, Λαμπόγλου. (Βουτσιώτης, 
Κοκκινάκης, Τζανιδάκης, Πράνταλος, Ξυγκάκης, Αποστόλου, 

Σφυρογιαννάκης, Κόντος, Ντίρμισι, Μέλης, Γριζανίτης).
Ηρακλής Ψαχνών (Θανάσης Μεθενίτης): Ντουμάνης, 

Ζουλιώτης, Χατζηαντωνίου, Ρεπετσάς, Σπανός, Σπυράκης, 
Σταματάκος, Τόσκα, Π.Λ. Σκριβάνος, Βεζιρτζόγλου, Τσούτσης. 
(Ματράκας, Κολιός, Σιαράπης, Σαμαράς, Νικολαΐδης, Μπατζέλης, 

Αντζέλι).

 Αντ. Βαζογιάννης

ΠΑΟ Κανήθου-
Ευβοϊκός Αγ. Νικ. 3-0: 
Εντυπωσιακά, δίκαια, 
και καθαρά η πρόκριση 
για τον Δικέφαλο

Με το εντυπωσιακό 3-0 προκρίθηκε ο ΠΑΟ 
Κανήθου στην επόμενη φάση του Κυπέλλου Εύβοιας 
εις  βάρος του Ευβοϊκού Αγ. Νικολάου στο γήπεδο 
του Βούρκου.

Η ομάδα του Γιώργου Καπενή ήταν εντυπωσιακή 
και με καθαρό σκορ και σπουδαία απόδοση έδειξε 
έτοιμη για το πρωτάθλημα της Γ’ ΕΠΣΕ ικανή 
να διεκδικήσει την άνοδο στην Β’ ΕΠΣΕ και να 
επιστρέψει στις μεγάλες κατηγορίες της Εύβοιας.

Ο Ευβοϊκός Αγ. Νικ. του Γρηγόρη Μάλλιαρη 
σίγουρα προβλημάτισε με την απόδοση και την 
συνολική του παρουσία με τον Στέργιο Παππά να 
εκτελεί χρέη τερματοφύλακα σίγουρα θα πρέπει 
να ενισχύσει το ρόστερ του για να μην βρεθεί σε 
δύσκολη θέση για την παραμονή του στην Β’ ΕΠΣΕ.

Τον αγώνα σφύριξε ο Θανάσης Παπακυριάκος, με 
συνεργάτες Γιώργο Πασχαλίδη και Χάρη Αντωνίου 

Τα γκολ του αγώνα πέτυχαν οι : Καλαμιώτης (2) 
και Κ. Κωνσταντίνου.

ΠΑΟ Κανήθου(Γ.Καπενής): Καραπετάκος, 
Τσώκος, Κυριακού, Κάσα, Βέγκος, Ι. 
Καλαμιώτης, Ταβλαρίδης, Κωνσταντίνου 
(87′ Pascari), Ίμπο (36′ Στούρας), Ι.Τηλ. 
Καλαμιώτης (75′ Κρινής), Βabin.

Ευβοϊκός Αγ. Νικολάου(Γρ.Μάλλιαρης): 
Παππάς, Χρήστου (46′ Λύκος), Ντούρμας, 
Μπαρώτας, Ντούνας, Κυτίνος, Α. Λάμπρου, 
Μπαρίτας (75′ Ειρ. Παρίσης), Μπαστούλης 
(46′ Π. Μαραγκός), Βαγγ. Τζάνος, Τόγκος.
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αθλητικά

Ο Βρέσκας ορίστηκε  
στο Λαμία – ΟΦΗ

Τους διαιτητές που θα διευθύνουν τα παιχνίδια της 2ης 
αγωνιστικής της Super League, ανακοίνωσε την Πέμπτη 
17 Σεπτεμβρίου η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας της 

ΕΠΟ. Ο Γιώργος Βρέσκας του Συνδέσμου Πιερίας ορίστηκε να 
διευθύνει την αναμέτρηση της Λαμίας με τον ΟΦΗ την Κυριακή.

Αναλυτικά οι ορισμοί των διαιτητών:

Παρασκευή 18/9
19:00 ΠΑΟΚ – Ατρόμητος: Καραντώνης, Καραγκιοζόπουλος 

- Χατζηνάκος (4ος: Κοτσάνης, VAR: Φωτιάς, ΑVAR: 
Κωνσταντίνου).

20:30 Ολυμπιακός - Αστέρας Τρίπολης: Κουτσιαύτης, 

Κουρομπύλια – Ψαρρής (4ος: Κουκουλάς, VAR: Κουμπαράκης, 
ΑVAR: Νικολακάκης).

Σάββατο 19/9
20:30 Παναιτωλικός - ΑΕΚ: Ζαχαριάδης, Πάτρας - 

Παπαδόπουλος (4ος: Αγγελάκης, VAR: Γκορτσίλας, ΑVAR: 
Μεϊντανάς).

Κυριακή 20/9
18:15 ΠΑΣ Λαμία – ΟΦΗ: Βρέσκας, Μπούξμπαουμ 

- Φωτόπουλος (4ος: Μαλούτας, VAR: Τζήλος, ΑVAR: 
Σπυρόπουλος).

20:30 Βόλος - Άρης: Βάτσιος, Δημόπουλος - Μωυσιάδης 
(4ος: Τσετσίλας, VAR: Ευαγγέλου, ΑVAR: Τζιώτζιος).

Στη σέντρα η Α’ 
Φθιώτιδας το Σάββατο

Το πρωτάθλημα της Α’ κατηγορίας που 
διοργανώνει η Ένωση Ποδοσφαιρικών Φθιώτιδας 
ξεκινά το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Όλα τα 
παιχνίδια ξεκινούν στις 17:00. Αναβλήθηκε για 
προληπτικούς λόγους, λόγω κορωνοϊού, η 
αναμέτρηση Νέο Κρίκελλο – Άρης Αγ. Κων/νου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα με τους διαιτητές που 
ορίστηκαν από την ΕΔ/ΕΠΣΦ:

Γήπεδο Λιανοκλαδίου: Καλύβια – Δαφνησιακός 
Αρκίτσας

Τζοβάρας, Καλύβας - Κολοβός
Γήπεδο Μαλεσίνας: Μαλεσίνα – Ρεγγίνι
Κολορίζος, Λιτοσελίτης - Φαρμάκης
Γήπεδο Μεγ. Βρύσης: Ολυμπιακός Λαμίας – 

Ηράκλεια
Τσιγαρίδας, Κοεμτζής - Κακλή
Νέο Κρίκελλο – Άρης Αγ. Κων/νου αναβλήθηκε
Γήπεδο Σταυρού: Αστέρας Σταυρού – 

Προοδευτική Λάρυμνας
Παπακωνσταντίνου, Σκάρλας - Μαρανδιανός
Γήπεδο Ευρυτάνων: Ευρυτανικός – Στυλίδα
Δημητρίου, Τσουκνίδας - Ξεφλούδας
Γήπεδο Λιβανατών: Δάφνη Λιβανατών – 

Κεραυνός Βαθυκοίλου
Κούδας, Αναγνώστου Κ. - Δόσκορης
Ρεπό: Νίκη Αγ. Παρασκευής
Επιπλέον, στο γήπεδο της Ομβριακής την 

Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου θα διεξαχθεί ο αγώνας 
Όμβρος Ομβριακής – Πελασγιακός, για την Α’ φάση 
του Κυπέλλου ΕΠΣΦ. Τον αγώνα θα διευθύνει ο 
Κουρεμάδας, με βοηθούς τους Αναγνώστου Ι. και 
Κλειτσάκη.

Συνεδρίασε η ΕΠΣΦ 
την Τρίτη

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης 
Ποδοσφαιρικών Σωματείων Φθιώτιδας, στη 
συνεδρίασή του την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, 
αποφάσισε  τα εξής:

- Προπονητές στις Μικτές Ομάδες της Ένωσης 
για την αγωνιστική περίοδο 2020-2021 θα είναι 
οι Γιάννης Αποστόλου και Δημήτρης Ασημάκης.  

- Τη διεξαγωγή πρωταθλημάτων υποδομής 
Κ-16 και Κ-14 για την αγωνιστική περίοδο 2020-
2021.

- Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ποδοσφαιριστές 
γεννημένοι τα έτη 2005 και 2006 για το 
πρωτάθλημα Κ-16.   

- Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ποδοσφαιριστές 
γεννημένοι τα έτη 2007 και 2008 για το 
πρωτάθλημα Κ-14.

- Όσα σωματεία διαθέτουν ομάδες στις πιο 
πάνω κατηγορίες θα πρέπει μέχρι  τις 10/10/2020 
να καταθέσουν στη γραμματεία της ΕΠΣΦ δήλωση 
συμμετοχής (δεν υπάρχει χρηματικό παράβολο).

- Μαζί με τη δήλωση συμμετοχής, τα 
ενδιαφερόμενα σωματεία θα πρέπει να 
καταθέσουν:

1. Παραχωρητήριο γηπέδου από τον Δήμο που 
ανήκει το γήπεδο.

2. Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου με το 
Πρακτικό των Αρχαιρεσιών που επικυρώνει ο 
ορισθείς Δικαστικός Αντιπρόσωπος σε ισχύ, με 
τηλέφωνα των μελών του Δ.Σ.

3. Κατάσταση Μελών υπογεγραμμένη από τον 
Πρόεδρο και τον Γραμματέα. Τα ενδιαφερόμενα 
σωματεία μπορούν να αποστέλλουν τα απαραίτητα 
έγγραφα (δήλωση συμμετοχής κ.λπ.) και στο email 
της Ένωσης: epsfth@otenet.gr 

- Μετά από αίτημα της ομάδας της Αταλάντης, 
το οποίο έγινε δεκτό από το  Δ.Σ. , το Κύπελλο 
Ερασιτεχνικών Ομάδων Ε.Π.Σ. για  την  αγωνιστική  
περίοδο 2020-2021 θα ονομασθεί «Αλέξανδρος 
Θεοφανόπουλος», στη μνήμη του αδικοχαμένου 
πρώην παράγοντα της λοκρικής ομάδας.

Παράλληλα, η ΕΠΣΦ έκανε γνωστό πως σήμερα 
στις 16.30, στο δημοτικό γήπεδο Ευρυτάνων 
θα πραγματοποιηθεί  απονομή Κυπέλλου και 
μεταλλίων από την ΕΠΣΦ στον Ευρυτανικό, τον 
πρωταθλητή της Β’ Κατηγορίας του 2ου ομίλου 
της περσινής αγωνιστικής περιόδου.

Ποδηλατικός αγώνας 
Θερμοπύλες – Μενδενίτσα  
την Κυριακή

Τον διασυλλογικό ποδηλατικό αγώνα Θερμοπύλες – 
Μενδενίτσα Ανάβαση, συνδιοργανώνει ο Γ.Ο. Λαμίας «Αθαν. 
Διάκος» με τους Δήμους Λαμιέων και Καμένων Βούρλων, την 
Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 11:00.

Ο αγώνας είναι ενταγμένος στο αγωνιστικό καλεντάρι της 
Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας. Επίσης εντάχθηκε από 
τον Δήμο Λαμιέων στις δράσεις της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας 
Κινητικότητας 2020.

Πρόκειται για μια  αξιοσημείωτη προσπάθεια αναβίωσης 
ποδηλατικού αγώνα μετά από πολλά χρόνια στον τόπο μας. 
Με αφετηρία το μνημείο του Λεωνίδα στις Θερμοπύλες και 
ακολουθώντας μια απαιτητική ανηφορική διαδρομή, όπου 
οι κλίσεις οδοστρώματος αγγίζουν το 10% και διασχίζοντας 
όμορφα τοπία με θέα τον Μαλιακό κόλπο, θα τερματίσει στην 
πλατεία του χωριού της Μενδενίτσας.

Ο αγώνας απευθύνεται  σε αθλητές - ποδηλάτες δρόμου στις 
εξής κατηγορίες: Εφήβων, Ανδρών, Γυναικών και Masters και 
αναδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο τα οφέλη της ποδηλασίας, 
την ιστορικότητα της περιοχής και τις ομορφιές της διαδρομής.

Οι απονομές – βραβεύσεις θα πραγματοποιηθούν στο μνημείο 
του Λεωνίδα στις Θερμοπύλες και σε όλη την διοργάνωση θα 
τηρηθεί απαρέγκλιτα το Υγειονομικό Πρωτόκολλο της Γ.Γ.Α. 

«Οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στον οικοδεσπότη του 
αγώνα Δήμο Λαμιέων, τον συνδιοργανωτή  Δήμο Καμένων 
Βούρλων, τους χορηγούς  και σε όλους τους συντελεστές  
για την ένθερμη υποστήριξη του αγώνα», αναφέρει η σχετική 
ανακοίνωση του Ομίλου.

ΕΔ/ΕΠΣΦ: Παράταση για την 
υποβολή αιτήσεων για τη νέα 
σχολή διαιτησίας

Παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής αιτήσεων όσον αφορά 
τη νέα σχόλη διαιτησίας έως τις 30 Σεπτεμβρίου, με πιθανή 
έναρξη μαθημάτων τις 4 Οκτωβρίου, όπως έκανε γνωστό η 
Επιτροπή Διαιτησίας της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων 
Φθιώτιδας, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Διαιτητών 
Ποδοσφαίρου Φθιώτιδας.

Όσοι επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση προκειμένου να 
εγγραφούν στη νέα σχολή, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τη 
Γραμματεία της Ένωσης στο 2231024495 ή με τον υπεύθυνο 
εκπαίδευσης της ΕΔ/ΕΠΣΦ, Γιάννη Σπυρόπουλο (6932545493).
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ειδήσεις

Χωρίς προβλήματα 
χτύπησε το πρώτο 
κουδούνι στη Φθιώτιδα

Χωρίς προβλήματα χτύπησε το πρώτο κουδούνι της φετινής, 
ιδιαίτερης λόγω των συνθηκών που επικρατούν, χρονιάς 
στη Φθιώτιδα.

Τέσσερις Δήμους του Νομού επισκέφθηκε ο Μητροπολίτης 
Συμεών, προκειμένου να τελέσει τους αγιασμούς, σε τρία σχολεία 
της Λαμίας βρέθηκε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Φάνης 
Σπανός, ενώ και οι Βουλευτές έδωσαν το «παρών» σε σχολικές 
μονάδες.

Σε τρία σχολεία της Λαμίας  
ο Φάνης Σπανός

Τρία σχολεία της Λαμίας και συγκεκριμένα το Μουσικό Σχολείο, το Μουστάκειο 3ο ΓΕΛ και το Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο - Λύκειο 
επισκέφθηκε το πρωί της Δευτέρας ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Φάνης Σπανός.

Όπως ανέφερε ο ίδιος σε ανάρτησή του, «το ξεκίνημα μιας νέας σχολικής χρονιάς, πάντα μας γεμίζει με αισιοδοξία! Γιατί τα 
χαμόγελα των παιδιών είναι τόσο φωτεινά, που λάμπουν ακόμη και μέσα από τις μάσκες!

Σε αυτήν την πολύ ιδιαίτερη πρώτη σχολικού έτους, βρεθήκαμε στο Μουσικό Σχολείο, στο Μουστάκειο 3ο ΓΕΛ και στο Εκκλησιαστικό 
Γυμνάσιο - Λύκειο Λαμίας. Τρία πολύ ξεχωριστά σχολεία, που μας κάνουν περήφανους με το έργο τους.

Καλή χρονιά, λοιπόν, και καλή δύναμη με υγεία, χαμόγελο και δημιουργικότητα, στους γονείς, τους εκπαιδευτικούς και κυρίως σε 
όλες τις μαθήτριες και τους μαθητές της Στερεάς Ελλάδας!

Υγ.: Και κάτι προσωπικό. Ανήκα σε αυτούς που αρχικά προβληματίστηκαν για τη δυνατότητα χρήσης μάσκας από πολύ μικρά παιδιά. 
Σήμερα το πρωί οι μικροί μου, ένας στο νήπιο και δυο στο προνήπιο με διέψευσαν πανηγυρικά!»

Τέσσερις Δήμους του Νομού επισκέφθηκε ο Μητροπολίτης Συμεών

Την τέλεση του Αγιασμού εν όψει της νέας σχολικής 
χρονιάς τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
Φθιώτιδας, Συμεών, σε σχολικές μονάδες 

τεσσάρων Δήμων του Νομού, μετά την Αρχιερατική 
Αγρυπνία για τη γιορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του 
Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού.

Από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου το πρωί, όπου 
τέλεσε τους αγιασμούς στους 3ο και 6ο Παιδικούς 
Σταθμούς Νέας Μαγνησίας και Καλυβίων του Δήμου 
Λαμιέων, ξεκίνησε να υλοποιεί ένα μεγάλο πρόγραμμα 
ποιμαντικών και αγιαστικών επισκέψεων σε Σχολικές 
Μονάδες της Φθιώτιδος, το οποίο συνεχίστηκε τη 
Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου.

Ο κ. Συμεών από νωρίς το πρωί, διανύοντας 
εκατοντάδες χιλιόμετρα, μετέβη διαδοχικά σε τέσσερις 
Δήμους του Νομού, επισκεπτόμενος έξι σχολεία, 
αγιάζοντας τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, 
δίνοντας συνάμα σε όλους την πατρική του ευλογία για 
τη νέα σχολική χρονιά και προσφέροντας ως ενθύμιο 
ένα όμορφο μαθητικό σημειωματάριο με μία ιδιόχειρη 
σημείωση στο εξώφυλλο: «Το σχολείο μας: Εμπειρία, 
Ευκαιρία, Ευλογία! Ο Θεός να είναι μαζί σου σε κάθε 
σου βήμα! Με πολλή αγάπη, ο Φθιώτιδος Συμεών».

Ο Σεβασμιώτατος αρχικά μετέβη στο Γυμνάσιο – 
Λύκειο Κάτω Τιθορέας, στην συνέχεια στο διθέσιο 
Δημοτικό Σχολείο Εξάρχου Λοκρίδος, ακολούθως στο 
Γυμνάσιο – Λύκειο Μώλου, έπειτα στο 2ο Δημοτικό 
Σχολείο Στυλίδος, κατόπιν στο 3ο Λύκειο Λαμίας και 
τέλος στο Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο και Λύκειο Λαμίας.

Επίσης, ο κ. Συμεών επισκέφτηκε και ενοριακούς 
Ναούς των περιοχών αυτών, στην δε Κάτω Τιθορέα 
είχε την ευλογητή ευκαιρία να συναντηθεί με τους 
παρεπιδημούντες Αγίους Αρχιερείς του Πατριαρχείου 
Αλεξανδρείας Μοζαμβίκης Χρυσόστομο και Πηλουσίου 
Νήφωνα.

Στις Ακολουθίες των Αγιασμών, παραβρέθηκε 
σύσσωμη η πολιτική και εκπαιδευτική ηγεσία του 
νομού Φθιώτιδος, ενώ τον κ. Συμεών συνόδευσε σε 
όλη του την περιοδεία ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. 
Φθιώτιδος, Θανάσης Καρακάντζας.

Στο Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο – Λύκειο Λαμίας ο 
Σεβασμιώτατος στον σύντομο χαιρετισμό που απηύθυνε 
στους καθηγητές και μαθητές, τους συνεχάρη για την 
αλματώδη πρόοδο του σχολείου, όπου μέσα σε μία 
χρονιά υπάρχει αύξηση εκατό τοις εκατό των εγγραφών 
νέων μαθητών, αναφέρθηκε στα έργα υποδομής, 
τα οποία πραγματοποιούνται με μέριμνα της Ιεράς 
Μητροπόλεως, του ιδίου προσωπικά, στην νέα παροχή 
της Μητροπόλεως, όπου θα προσφέρει από φέτος 
δωρεάν φοίτηση στους μαθητές του Εκκλησιαστικού 
Σχολείου στο Ωδείο της Ιεράς Μητροπόλεως, στην 
Σχολή της Βυζαντινής και Εκκλησιαστικής Μουσικής.

Πριν την αναχώρησή του από το Σχολείο ο κ. 
Συμεών ανακοίνωσε μια πρωτοβουλία έκπληξη για 
τους μαθητές. Ο Μητροπολίτης ανακοίνωσε ότι με 
προσωπική του μέριμνα και χωρίς επιβάρυνση του 
προϋπολογισμού της Ιεράς Μητροπόλεως, θα διατεθεί 
ένα πολύ σημαντικό χρηματικό ποσό ως κίνητρο και 
ως επιβράβευση για τους μαθητές που θα πρωτεύσουν 
και θα αριστεύσουν.

Στο τέλος κάθε τετραμήνου, οι τρεις πρώτοι σε 
επίδοση μαθητές από κάθε τάξη, θα λαμβάνουν ένα 
χρηματικό έπαθλο, ως επιβράβευση και στο τέλος της 
χρονιάς, οι απόφοιτοι του Γυμνασίου και του Λυκείου 
που θα αποφοιτήσουν με βαθμό «Άριστα» θα λάβουν 
επίσης αυτό το σημαντικό οικονομικό έπαθλο. 

Το συνολικό ποσό θα διατεθεί θα υπερβεί για το 
τρέχον έτος τις 10.000 ευρώ και έχει εξασφαλισθεί 
με μέριμνα του ιδίου του Σεβασμιωτάτου. 


