
Απολογισμό
έργου στην Αμφί-

κλεια από τον
Υπουργό Οικονο-
μικών κ. Χρήστο

Σταϊκούρα
18 έργα,

20 εκ
plus!

Σελ.10-11

Έτος 1ο - Αρ. Φύλλου 3 - Τιμή: 1,00€
Σάββατο
21 Ιανουαριου 2023

Στο «παρά 1» για λύση το στεγαστικό των Ρομά στην Καμηλόβρυση

50 Containers 
από δομή μεταναστών

Σελ.14

Για το Επιχειρηματικό Πάρκο Οινοφύ-
των μιλάει ο πρόεδρος του ΣΒΣΕ

Π.Λώλος
Το Β΄ τρίμηνο

του 2025 
δημοπρατείται 

η Α φάση

Οι πρόεδροι των Εμπορικών
Συλλόγων τοποθετούνται
Κέρδη και ζημιές
στην εμπορική 

κίνηση
-Τι προσδοκούν από τις εκ-
πτώσεις που ήδη ξεκίνησαν. 

���. 20

Οι στόχοι
του νέου

ΕΣΠΑ
‘Αρθρο του υφυπουργού 
Ανάπτυξης κ.Γιάννη Τσακίρη

Σελ. 9

ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ: Παρέδωσε 
το πλειοψηφικό πακέτο ο 

κ Πανουργιάς Παπαϊωάννου λόγω 
της υποψηφιότητάς του στο δήμο

Σελ.  29

Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Δη.Πε.Θε. τονίζει:
«Ο Πολιτισμός είναι ζωή 

για έναν τόπο» Σελ.18-19

Kωδικός εντύπου 22-0036

Σελ.16 -17
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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΡΙΑ - ΕΚΔΟΤΡΙΑ: 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΦΩΤΗΣ ΜΠΕΛΕΡΗΣ

ΣΥΝΤΑΞΗ: ΑΝΝΑ ΜΠΑΜΠΕΤΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ: ΝΙΚΟΣ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ
ΣΚΙΤΣΟ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΟΡΛΕΤΟΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΖΑΡΑ - ΤΣΟΥΜΟΥ.

Ιστοσελίδα:
fhiotiki .gr

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ:
Ιδιώτες 50 ε, επιχειρήσεις 100 ε, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΑΕ 300 ε. 

Στοιχεία επικοινωνίας: 
Διεύθυνση: Ψυχάρη 7, Νέα Άμπλιανη
Διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: 
fthiotiki@protonmail.com / sterea.sterea@yahoo.com
Τηλέφωνο: 2231066343 / κινητά: 6949070710-11-12

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 57 ΑΚ, του Ν 2121/1993 περί πνευματικής ιδιο-
κτησίας, απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περι λη-
πτική ή κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου με οποιονδήποτε
τρόπο,ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούμενη
γραπτή άδεια του εκδότη.

Η σπόντα για
τον Α. Γκλέτσο

Φωτιές άναψε σε όλη τη
Στερεά η συνέντευξη που
ευγενικά μας παραχώ-
ρησε ο επικεφαλής της
περιφερειακής  παράτα-
ξης του ΣΥΡΙΖΑ κ Δημή-
τρης Αναγνωστάκης
κυρίως για το γεγονός
,ότι για πρώτη φορά δή-
λωσε δημόσια ,ότι επι-
διώκει να πάρει εκ νέου
το χρίσμα για την Περι-
φέρεια και βεβαίως για
την ατάκα, ότι ελπίζει το
κόμμα του να πάρει την
τελική απόφαση με βάση
τις αξίες και τις αρχές της
αριστεράς.
Ειδικά όμως η ατάκα για
“τις αξίες και τις αρχές”
από την πλειοψηφία των
αναγνωστών ερμηνευ-
τηκε ως σπόντα στον κ
Γκλέτσο και στη γενικό-
τερη συμπεριφορά του
ενάντια σε όλους όσους
διαφωνούν μαζί τους

Έκαναν 
“φράξια”

Ανάμεσα στους αναγνώστες υπήρ-
ξαν και περιφερειακοί σύμβουλοι
των παρατάξεων Αναγνωστάκη,
Γκλέτσου και Μπατζελή ,οι οποίοι
μας μετέφεραν, ότι ήδη καμιά δεκα-
ριά έχουν προχωρήσει σε “φράξια”
που επιδιώκει την κοινή κάθοδο
προειδοποιώντας ,ότι σε αντίθετη

περίπτωση απλά θα πάνε σπίτι τους
και δεν θα ασχοληθούν με τις επι-
κείμενες εκλογές ....Μάλιστα, έμαθα
ότι μεταξύ αυτών φιγουράρουν και
κάποιοι από τη Φθιώτιδα

Επιμένει 
ο σμπίρος μου

Για να μην φύγω από τα της Περι-
φέρειας, θα πρέπει να σας ανα-

φέρω, ότι σύμφωνα με το σμπίρο
που από χρόνια διαθέτω στο Μαξί-
μου η απόφαση για την τύχη του
νυν περιφερειάρχη κ Σπανού φαί-
νεται να είναι ήδη προδιαγεγραμ-
μένη. «Θα πρέπει να έρθουν τα
πάνω-κάτω για να ξαναπάρει το χρί-
σμα από το κόμμα. Ο Κυριάκος ποτέ
δεν θα ξεχάσει τις αντικυβερνητικές
του δηλώσεις με αφορμή την πυρ-
καγιά στην Εύβοια. Ούτε θα ξεχάσει
,ότι αποτελεί επιλογή του κ Μπακο-
γιάννη ….», θα μου πει επι λέξει

προσθέτοντας, ότι αμέσως μετά τις
βουλευτικές εκλογές θα ανοίξει το
θέμα της διαδοχής, αν και ήδη ο
πρωθυπουργός έχει κάνει κάποιες
πρώτες κουβέντες με κορυφαία
στελέχη του κόμματος και της κυ-
βέρνησης προκειμένου να εξευρε-
θεί ο καταλληλότερος. Αλλά είπαμε
,ότι για τώρα προέχουν οι βουλευ-
τικές εκλογές και η ενότητα του
κόμματος μπροστά στις επικείμενες
εκλογικές αναμετρήσεις…
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Το ξανάχτισε
από το «0»!

Εδώ που τα λέμε ο
Καλλιτεχνικός Διευ-
θυντής του Θεάτρου
κ. Νίκος Ορφανός το
έχτισε ξανά από την
αρχή. Είναι πολύ
αποκαλυπτικός στη
συνέντευξη που μας
παραχώρησε και εξη-
γεί την κατάσταση
που βρήκε. «Το
Δη.Πε.Θε. Ρούμελης
δε λειτούργησε κατα-
στατικά για μια επτα-
ετία. Δε μπορούσε να
υπογράψει προγραμ-
ματικές συμβάσεις με
το Υπουργείο Πολιτι-
σμού, ούτε με την
Περιφέρειά του και
δε μπορούσε να χρη-
ματοδοτηθεί από
αυτά. Επίσης είχε
χάσει τους τεχνικούς
του, οι οποίοι είχαν
είτε αποδεσμευτεί,
είτε συνταξιοδοτηθεί.
Δε λειτουργούσε σε
συνεχή βάση και όταν το ανέ-
λαβα, στις αρχές του 21, το
πολιτιστικό τοπίο είχε αλλάξει
δραματικά από τη θητεία του
τελευταίου καλλιτεχνικού διευ-
θυντή, επικοινωνιακά, στρατη-
γικά, οργανωτικά, είχε χαθεί
από τις πιάτσες καθώς δεν
είχε βγει περιοδείες για καιρό».
Στην πραγματικότητα δεν
βρήκε κάτι όρθιο, εκτός από
τους τοίχους και τα καθίσματα. 

Σαφή στόχευση

Έχει πολύ συγκεκριμένο στόχο
ο καλλιτεχνικός Διευθυντής
του ΔΗΠΕΘΕ γα το πού θέλει
να φτάσει το θέατρο. «Όνειρό
μου το Δη.Πε.Θε. Ρούμελης να
καταστεί ένα φυτώριο που θα
βγάζει το ίδιο τα μελλοντικά
του στελέχη σε όλα τα επί-
πεδα. Θα βγάζει τους τεχνι-
κούς του, τους καλλιτεχνικούς
του συντελεστές, τους παιδα-
γωγούς του».

Μακάρι να τα καταφέρει, αν
και για να  βγάλεις ικανούς
επαγγελματίες θα πρέπει να
έχεις ένα κοινό που να αφιε-
ρώνει χρόνο και χρήμα, κάτι
που εκ των συνθηκών γίνεται
όλο και πιο περιορισμένο. Δυ-
στυχώς στις επαρχιακές πόλεις
δεν υπάρχει ο υπερπληθυσμός,
όπως στην Αθήνα, που όσο και
να μειωθούν οι θεατές, παρα-
μένει το κοινό ικανό να συν-
τηρήσει τα θέατρα. 
Πάντως είναι σε πολύ καλό
δρόμο. Κάνει δικές του παρα-
γωγές. Κάνει περιοδείες. Έχει
εργαστήρια και συνεχίζει δυ-
νατά. Σε αυτή τη φάση είναι
υπεραρκετό!

Πρέπει να 
αποδεσμευτεί

Δεν είναι ούτε λογικό, ούτε
σωστό το ΔΗΠΕΘΕ να εξαρτά-
ται από τη βούληση του εκά-
στοτε δημάρχου. Αν είναι ένας

άνθρωπος με κουλτούρα, με
επίπεδο, έχει καλώς. Ανοίγει το
θέατρο και λειτουργεί. Αν είναι
αδιάφορος το κλείνει και δεν
υπάρχει πρόβλημα. 
Κανονικά θα έπρεπε να υπάρχει
κρατικός έλεγχος και να μην
εξαρτάται από τη βούληση της
Δημοτικής Αρχής μόνο, η πο-
ρεία μιας σημαντικής πολιτιστι-
κής δομής που απασχολεί και
αρκετό κόσμο άμεσα ή έμμεσα. 

Τα είπε όλα

Ρωτήσαμε τον Καλλιτεχνικό
Διευθυντή του ΔΗΠΕΘΕ Ρούμε-
λης κ. Νίκο Ορφανό για το
μορφωτικό του επίπεδο και η
απάντησή του είναι απάντηση
σε όλους αυτούς τους προ-
έδρους ή και μέλη Πολιτιστι-
κών Συλλόγων που χωρίς καν
να έχουν ολοκληρώσει σπου-
δές Λυκείου, με ένα Δημοτικό
κάνουν, ότι παράγουν πολιτι-
σμό υψηλού επιπέδου. Ιδού  τί
ρωτήθηκε και τί  απάντησε:

- Είστε από τους ελάχιστους
ηθοποιούς που είναι απόφοιτοι
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τι
ρόλο παίζει η γνώση και η
παιδεία στη δουλειά σας;
- Τον πρωταρχικό. Χωρίς
γνώση δεν πας μακριά πουθενά
στη ζωή σου. Μόνο εκεί επεν-
δύω. Οι γνώσεις και οι ικανό-
τητές μου είναι η μοναδική μου
περιουσία. Για αυτό και είμαι
ιδιαίτερα χαρούμενος που ξε-
κίνησαν από 14 Ιανουαρίου τα
θεατρικά μας εργαστήρια για
παιδιά και ενήλικες. Και ακο-
λουθεί το εργαστήρι των εφή-
βων.
Ας λένε λοιπόν κάποιοι ,ότι
μπορούν να παράγουν πολιτι-
σμό, δεν μπορούν. Και αν το
έχουν τόσο κάψα στη ζωή
τους, υπάρχει και το σχολείο
Δεύτερης Ευκαιρίας. Κρατάνε
δέσμιους τους συλλόγους μόνο
και μόνο για να έχουν ρόλο
στα κοινά και συνήθως κάνουν
κατάχρηση στις δημοτικές
εκλογές. 
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Ακόμη 
εκκρεμεί

Ακόμη συζητιέται η
εκκρεμότητα που
υπάρχει για τη συνέ-
χιση και ολοκλή-
ρωση των
κατασκευών του
υπαίθριου Θέατρου,
εντός του χώρου των
τειχών του Κάστρου.
Έχουν περάσει δέκα
χρόνια, μη πούμε και
παραπάνω και φα-
νούμε υπερβολικοί.
Το έργο είχε ξεκινή-
σει με το σημερινό
βουλευτή Γιώργο Κο-
τρωνιά ως Δήμαρχο
Λαμιέων και τη σημε-
ρινή Υπουργό ως
Γεν. Γραμματέα του
Υπουργείου Πολιτι-
σμού. Αυτοί οι δυο
άνθρωποι ξανασυ-
ναντιούνται και ελπί-
ζουμε αυτή τη φορά
να έχει αίσιο τέλος η
εκκρεμότητα. Πάντως
από τη συνάντησή
τους «δόθηκε έμφαση στις δια- δικασίες που πρέπει να ακολου- θηθούν για να ξεμπλοκαριστεί και να ολοκληρωθεί.

Βραβεύεται ο Υπουργός 

Η αναγνώριση μιας προ-
σπάθειας είναι πολύ ση-
μαντική υπόθεση. Ειδικά
στην πολιτική έχει άλλες
διαστάσεις. Η υπερ-κομμα-
τική Πρωτοβουλία Επιστη-
μόνων της Νέας
Άμπλιανης απευθύνει πρό-
σκληση στην εκδήλωση
προς τιμήν του Αναπλ. Κα-
θηγητή του ΟΠΑ, Βου-
λευτή Φθιώτιδος της ΝΔ
και Υπουργού Οικονομι-
κών κ. Χρήστου Σταϊ-
κούρα, μετά την ανάδειξή του ως «Υπουργού Οικονομικών της
Χρονιάς 2023 για την Ευρώπη» από το διεθνές περιοδικό «The
Banker» του ομίλου των Financial Times.
Η εκδήλωση θα γίνει στη Λαμία, την Κυριακή 29/01/2023 και ώρα
11.00 π.μ στο Αμφιθέατρο της σχολής Θετικών Επιστημών του Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλίας,  (πρώην ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, 3ο χιλ. ΠΕΟ
Λαμίας – Αθηνών).

Θεριεύει

Η ελληνική βιομηχανία όχι μόνο δεν κιν-
δύνευσε από τον πόλεμο στην Ουκρανία,
αλλά θέριεψε. Δυνάμωσε και έφτασε τη
συνεισφορά της στο 11% του ΑΕΠ. Ο πρό-
εδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Στε-
ρεάς Ελλάδας κ. Πάνος Λώλος το λέει
ξεκάθαρα:
«Η εφοδιαστική αλυσίδα διαταράχθηκε
και η προμήθεια Α’ υλών διακόπηκε με-
ρικώς ή συνολικά στην περίπτωση συγκεκριμένων κλάδων.  Επίσης, οι τιμές
των Α΄Υλών εκτινάχθηκαν ενώ η ενεργειακή κρίση έλαβε μια δραματική μορφή
με επιπτώσεις στην εγχώρια μεταποίηση οι οποίες δεν αφορούν μόνο την αν-
ταγωνιστικότητά της αλλά επεκτείνονται και στην απασχόληση.  Παρ’ όλα αυτά,
η ελληνική βιομηχανία απεδείχθη για άλλη μια φορά ιδιαιτέρως ανθεκτική
αφού κατόρθωσε να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που δημιουργήθηκαν σε διεθνές
επίπεδο, και ιδιαίτερα σε συγκεκριμένους κλάδους, αυξάνοντας την συνεισφορά
της στο 11% του ΑΕΠ της χώρας μας», λέει χαρακτηριστικά. 
Οπότε μην ακούτε τι λένε κάποιοι πονηροί στην περιοχή, για κάμψη και μιζέριες
προκειμένου να μη στηρίξουν μια δράση που τυχόν τους ζητηθεί. Η ελληνική
βιομηχανία είναι ισχυρή και δε διατρέχει κανέναν κίνδυνο. Όλα τα άλλα είναι
βλαχο-μιζέριες. 
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Αδιανόητο είναι και
όχι επιτυχία τους!

Ανήκουστο είναι στην ουσία
του, το γεγονός ότι δόθηκε η
δυνατότητα σε ιδιώτες να πη-
γαινοφέρνουν μαθητές στο
σχολείο έναντι αμοιβής και όχι
μεγάλη επιτυχία του εντεταλμέ-
νου συμβούλου Παιδείας της
Περιφέρειας κ. Γαλάνη, όπως
επιχειρήθηκε να παρουσιαστεί. 
Προφανώς το μέτρο δεν είναι
καινούργιο, ούτε ο κ. Γαλάνης
ανακάλυψε την Αμερική. Είναι
εφεύρημα της εποχής των
μνημονίων και ίσχυσε από το
2012 έως το 2018. Μόνο που
το σταμάτησαν γιατί είχε πολλά
τρωτά. Την εποχή που βλέπουν
τα φώτα της δημοσιότητας ει-
δήσεις που αφορούν κακοποι-
ήσεις παιδιών, σεξουαλικές
παρενοχλήσεις, δολοφονίες,
αυτοκτονίες, γυναικοκτονίες
και πολλές άλλες ανισόρροπες
συμπεριφορές, έρχεται η περι-
φέρεια και πανηγυρίζει ότι θα
δίνει χρήματα σε ιδιώτες να
εκτελούν τα άγονα δρομολόγια.
Πως θα επιλέγει σε ποιον θα
το δώσει, αν οι νόμιμοι δι-
καιούχοι είναι περισσότεροι

του ενός; Με ποια κριτήρια θα
γίνεται η επιλογή αλήθεια,
ώστε να διασφαλιστεί στοιχει-
ώδης δικαιοσύνη;  
Θα τολμήσω όμως να το πάω
και ένα βήμα πιο πέρα. Πως θα
ελέγξει αν αυτοί οι άνθρωποι
που δεν είναι επαγγελματίες

οδηγοί θα έχουν την ικανότητα
να εκτελέσουν δρομολόγια με
επιβάτες παιδιά. Πως θα ξέ-
ρουν αν οι άνθρωποι αυτοί
έχουν ψυχολογικά προβλήματα;
Πως και με ποια κριτήρια θα
εγγυόνται την ασφάλεια των
παιδιών σε χέρια ιδιωτών; 

Προφανώς η Περιφερειακή
Αρχή χαίρεται γιατί εξασφαλί-
ζει μια επιπλέον πελατεία για
το μοίρασμα δημόσιου χρήμα-
τος, η οποία της είναι αναγκαία
λόγω των επικείμενων περιφε-
ρειακών εκλογών. 

Τη συζητούν για το βουλευτικό

Το όνομα της
Δ η μ ο τ ι κ ή ς
Σ υ μ β ο ύ λ ο υ
Λαμιέων κ.
Αμαλίας Πον-
τίκα ακούγεται
τελευταία για
το βουλευτικό
ψηφοδέλ τ ι ο
της ΝΔ. Η γνω-
στή αρχιτέκτων
και interior De-
signer θεωρεί-
ται μια
υποψηφιότητα
με κύρος για να πλαισιώσει το βουλευτικό ψηφοδέλτιο, στο οποίο συμμε-
τέχουν δυο εν ενεργεία υπουργοί. 
Η κ.Ποντίκα έχει παραιτηθεί από τον Αύγουστο από τη θέση της αντιδη-
μάρχου Λαμιέων. 

Καρναβαλίζονται τα Καμένα Βούρλα

Ξεκίνησε η προετοιμασία για τα Καρ-
ναβάλια στο Δήμο Καμένων Βούρ-
λων, όπου και οριστικοποιήθηκε η
δομή  της εκδήλωσης. Παρέλαση αρ-
μάτων, πεζοπόρων τμημάτων και με
τη συμμετοχή των Σχολείων και των
Συλλόγων όλων των Δημοτικών
Ενοτήτων.
Φέτος, κάτι μου λέει ότι δε θα ξέρουμε πού  να πρωτοπάμε!

Επιδοτούν τις ΔΕΥΑ

Ανάσα ζωής αποτελεί για τη ΔΕΥΑ    η  τροπολογία  με βάση
την οποία θα λάβει έκτακτη επιχορήγηση  προκειμένου να κα-
λύψει μέρος του αυξανόμενου κόστους ενέργειας και να μην
υπάρξουν αυξήσεις στους καταναλωτές. Ευτυχώς γιατί άλλες
αυξήσεις δεν θα τις άντεχα.



6 ΣΧΟΛΙΑ Σάββατο 21 Ιανουαριου 2023 

Μια χαρά τα πάει η ΝΔ στη
Φθιώτιδα

Ανακάμπτει, όπως μαθαίνουμε η ΝΔ στη
Φθιώτιδα, μετά από μια δύσκολη περίοδο
κάμψης, που συνδέεται με πλείστα προβλή-
ματα και ειδικά με τη ΛΑΡΚΟ. Τουλάχιστον
αυτό ψιθυρίζεται, ότι είναι το εύρημα δημο-
σκόπησης που έγινε από το κόμμα της ΝΔ.

Δύσκολα στην Εύβοια

Δυσκολεύεται πολύ η ΝΔ στην Εύβοια, όπου
οι πληγές του Φαραώ φαίνεται να είναι πολ-
λές. Η μεγάλη καταστροφή από την πυρκα-
γιά έκανε τεράστια ζημιά και στο προφίλ της
κυβέρνησης, η οποία συκοφαντήθηκε και
συνεχίζει να συκοφαντείται από γαλάζια στε-
λέχη της περιφέρειας και των δήμων. Πέρα
από τη μνημειώδη ατάκα του νύν περιφερει-
αρχη κ.Φάνη Σπανού ότι «είχαν εντολή μη
κατάσβεσης», συνεχίζει την αποδόμηση του
κυβερνητικού έργου και ο δήμαρχος Ισταίας
κ. Γιάννης Κοτζιάς, ο  οποίος και έχει κατη-
γορηθεί από πολλούς συναδέλφους του δη-
μάρχους για ανισυναδελφική συμπεριφορά.
Ο δήμαρχος Δελφών Παναγιώτης Ταγκαλής
μάλιστα, μέσα σε Δημοτικό Συμβούλιο τον
είχε αποκαλέσει «καουμπόυ» με αφορμή τη
στάση του για τα απορρίμματα και την άρ-
νησή του να τα δεχτεί στο ΧΥΤΥ Ισταίας. 
Παράλληλα η τοποθέτηση Μπένου δεν έγινε
δεχτή από μέρος της τοπικής κοινωνίας

καθώς λειτούργησαν τοπικιστικά αντανακλα-
στικά. Ωστόσο, η δουλειά του κ. Μπένου κρί-
νεται πολύ θετικά από την κυβέρνηση και τον
ίδιο τον πρωθυπουργό. 
Τέλος, η τοποθέτηση του κ. Σίμου Κεδίκο-
γλου στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
δεν απέδωσε τους καρπούς που προσδο-
κούσε ο κ. Μητσοτάκης όταν τον επέλεγε. 
Ειδικά για την Εύβοια εκτιμάται, ότι θα ανα-
λάβει πρωτοβουλίες το πρωθυπουργικό
γραφείο. 

Άσχημα στη Βοιωτία

Είναι η χειρότερη εκλογική περιφέρεια της

Στερεάς για τη ΝΔ και έχει παγιωθεί η ει-
κόνα, όπως φαίνεται από τις ίδιες δημοσκο-
πήσεις. Πάντα κεντροαριστερή περιοχή,
φαίνεται ,ότι θα συνεχίσει να μοιράζει τις
έδρες από μια σε ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ και ΠΑΣΟΚ.
Πάντως η κατάσταση για τη ΝΔ στη Βοιωτία
είναι πολύ  πιο δύσκολη ακόμη και από την
Εύβοια.  Λέγεται μάλιστα ότι  μεγάλο μέρος
της σφοδρής ενόχλησης οφείλεται στην εγ-
γραφή της αντιπεριφερειάρχη κ. Φανής Πα-
παθωμά, η οποία ενόχλησε τους
νεοδημοκράτες, γιατί ερμηνεύτηκε πολύ αρ-
νητικά και έδειξε πολιτικό αριβισμό. 

Θα παραχωρηθεί επιτέλους

Έ ν α
χρόνο εκ-
κρεμεί η
παραχώ-
ρηση του
κυλικείου
στο κά-
στρο της
Λ α μ ί α ς
προς το
δήμο Λα-
μ ι έ ω ν ,
αλλά απ’ ό,τι  φαίνεται ξεμπλοκάρει η υπόθεση.
Σύμφωνα με τον κ. Κοτρωνιά, κατά τη συνάντησή
του με την Υπουργό κ. Λίνα Μενδώνη, η δεύτερη
έδωσε προφορικές εντολές για την παραχώρηση του
χώρου του κυλικείου του Κάστρου της Λαμίας στο
Δήμο Λαμιέων. Άντε να δούμε!

Εγκρίνεται από ΚΑΣ η Αρχοντική

Στη συνάντηση του βουλευτή Γιώργου
Κοτρωνιά με την Υπουργό Πολιτισμού κ.
Λ. Μενδώνη προέκυψαν καλά νέα. Πα-
ρουσία του επικεφαλής του έργου της
αναστήλωσης της Αρχοντικής, συντηρητού
έργων και τοιχογραφιών κ. Ματαράγκα,
ο οποίος χθες βρισκόταν στην εκκλησία
στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της μελέ-
της που έκανε το Υπουργείο Πολιτισμού,
η Υπουργός ανακοίνωσε ότι, το αργότερο
μέσα σε ένα μήνα θα έχει εγκριθεί η με-
λέτη από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμ-
βούλιο (ΚΑΣ) ώστε να χρηματοδοτηθούν
στη συνέχεια τα έργα συντήρησης των
τοιχογραφιών, επισκευής της οροφής και  επισκευής του τέμπλου της εκκλησίας.
Να διευκρινίσουμε μόνο, επειδή μας διαβάζουν από όλη τη Φθιώτιδα και πιθανόν κάποιοι να
μην κατανοούν για ποια εκκλησία μιλάμε ,πως ο Ι.Ν. Παναγίας Αρχοντικής βρίσκεται κάτω
από το Κάστρο της πόλεως της Λαμίας, αφιερωμένος στα Εισόδια της Θεοτόκου.
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Παρέδωσε το
πλειοψηφικό

πακέτο 

Σήμερα , από τις σελίδες
των αθλητικών, σας απο-
καλύπτω ότι ο   κ Πα-
νουργιάς Παπαϊωάννου
παρέδωσε σε άγνωστο
μέχρι στιγμής πρόσωπο
το πλειοψηφικό πακέτο
της ΠΑΕ προκειμένου να
μην έχει νομικό κώλυμα
στην προσπάθειά του να
εκλεγεί δήμαρχος Λαμι-
έων.
Πιο συγκεκριμένα, επειδή
βάσει νόμου απαγορεύε-
ται ένας  υποψήφιος Δή-
μαρχος να έχει εμπορικές
ή άλλες συναλλαγές  με
τον εν λόγο Δήμο   ο κ
Παπαϊωάννου αποφάσισε
να μεταβιβάσει τις μετο-
χές διότι ως μεγαλομέτο-
χος είχε συνάψει
συμφωνία με το δήμο για
τη χρησιμοποίηση του

δημοτικού σταδίου
της Λαμίας.

Υποψήφιος
και ο 

κ.Ποντίκας 

Ακόμη να σας απο-
καλύψω ότι παραι-
τήθηκε από τη θέση
του προέδρου της
ΠΑΕ και ο κ Ποντίκας για
τους ίδιους ακριβώς λό-
γους επειδή η απόφαση
του να είναι υποψήφιος
στο πλάι του φίλου και
συνεργάτη του Πανουρ-
γιά είναι ήδη ειλημμένη,
οριστική και αμετάκλητη

Αξιέπαινη η
απόφαση της

ΠΑΕ Λαμία 

Με αποφασή της διοίκη-
σης η  ΠΑΕ ΛΑΜΙΑ συμ-
μετέχει στη δράση της
Super League, η οποία
στο πλαίσιο συμπλήρω-
σης ενός έτους από τη
δολοφονία του Άλκη
Καμπανού και σε συνερ-
γασία με τη “Δομή 1ης
Φεβρουαρίου 2022 – Εις
το Όνομα του Άλκη“,
αφιερώνει την 19η  Αγω-
νιστική στις 20-

22.01.2023 και την 20ή
Αγωνιστική  στις 28-
30.01.2023 του πρωτα-
θλήματος Super League
2022-2023 στη μνήμη
του Άλκη Καμπανού και
στην προσπάθεια για την
αλλαγή της οπαδικής
κουλτούρας στην Ελλάδα.
« Η βία δεν έχει θέση στο
ποδόσφαιρο, στη ζωή,
στην κοινωνία μας. Η
ζωή είναι το υπέρτατο
αγαθό», είναι το βασικό

μήνυμα και το πλαίσιο
αυτό στο .19ο λεπτό
όλων των αγώνων και
για διάρκεια ενός λεπτού
θα προβληθεί στα matrix
των γηπέδων και θα
ακουστεί το μήνυμα:

“‘Εις το Όνομα του Άλκη.

Ο Άλκης είμαι και μπορώ
μέσα από εσένα πια να
ζω, αρκεί να ξέρεις, να
μιλάς, να σου μιλάω.

Πολύ μικρές οι ταμπελίτσες

Πήγα χθες σε γνωστό σούπερ μάρκετ της
Λαμίας  και από περιέργεια προσπάθησα να
βρω την ταμπέλα μπροστά από τα προϊόντα
που είναι στο λεγόμενο “καλάθι του νοικο-
κυριού” . Πράγματι, υπήρχε στο ράφι, μπρο-
στά από κάποια προϊόντα με τη διαφορά ότι
ήταν τόσο πολύ μικρές που με δυσκολία τις
καταλαβαίνει κάποιος και δεν τις μπερδεύει
με τις άλλες ταμπελίτσες που αναγράφουν
τις τιμές .  Μήπως θα έπρεπε το αρμόδιο
υπουργείο να αναλάβει συγκεκριμένες πρω-
τοβουλίες για το θέμα.;

Τρέχει   η ΝΔ δημοσκόπηση 
με την  Κάπα Research

Μαθαίνω από το σμπίρο μου ότι τούτη την
εβδομάδα η ΝΔ έτρεξε  δημοσκόπηση  σε
όλη τη Στερεά προκειμένου να μετρήσει
τόσο τους βουλευτές , όσο και κάποιους Δη-
μάρχους αλλά κυρίως τον Περιφερειάρχη
και την ομάδα του. Πρόκειται για τη μεγάλη
δημοσκόπηση των 8.000 δειγμάτων που σας
είχαμε ξαναγράψει και από τα αποτελέ-
σματα της οποίας θα εξαρτηθούν πολλά σε
ότι αφορά το χρίσμα στην Περιφέρεια. Και
ο νοών νοείτω ……
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Ρεπορτάζ Άννα Μπαμπέτα

Δεν θα είναι  υποψήφιος βου-
λευτής  αλλά ούτε και υποψή-
φιος στην αυτοδιοίκηση  ο
Αποστόλης Καραναστάσης
βάζοντας τέλος στη  φημολο-
γία  για την κάθοδό του  στις
εκλογές.
Ο Αποστόλης Καραναστάσης
πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ
στη  Φθιώτιδα αποφάσισε να
διαψεύσει  όλα τα σενάρια με
ανάρτησή του στο facebook
στην οποία εξηγεί ,ότι δεν θα
είναι  υποψήφιος βουλευτής
αλλά δηλώνει «παρών» στις πο-
λιτικές εξελίξεις.
«Στις Βουλευτικές Εκλογές του
2019 έκλεισε ο κύκλος της – από
θέση – παρουσίας μου στην Κεν-
τρική Πολιτική Σκηνή. Αρχή μου,
εκφρασμένη δημόσια επανειλημ-
μένα, είναι ότι δυο θητείες πα-
ρουσίας σε ένα θεσμό αρκούν
για να προσφέρει κανείς αυτά
που μπορεί».
Για τον πρώην βουλευτή του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, η μέχρι σήμερα  διαδρομή
του στην τοπική αυτοδιοίκηση
και το κοινοβούλιο ολοκληρώ-
θηκε «Ήμουν συνεπής στην αρχή
αυτή. Την τήρησα υπηρετώντας
την Κοινότητα ΣΤΑΥΡΟΥ στο διά-
στημα 1991-1998 ως Πρόεδρος,
τον Δήμο ΛΑΜΙΕΩΝ από το 1999
έως το 2007 ως Δημοτικός Σύμ-
βουλος, το Τεχνικό Επιμελητήριο
Ελλάδας Ανατολικής Στερεάς ως
Πρόεδρος της Διοικούσας Επι-
τροπής στο διάστημα 2010-2015
και τη  ΒΟΥΛΗ των Ελλήνων ως
Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ από το
2015 έως το 2019. Η συμμετοχή
μου στις εκλογές του 2019 και το
αποτέλεσμα αυτών, μου έδωσαν
το μήνυμα,  ότι έπρεπε να προ-
σμετρηθεί ως ολοκληρωμένη θη-
τεία η περίοδος Γενάρης του

2015 – Σεπτέμβρης 2015».
Ο Αποστόλης Καραναστάσης
δηλώνει πάντως, ότι θα βρίσκε-
ται στην πρώτη γραμμή στηρί-
ζοντας τον ΣΥΡΙΖΑ, όπως
αναφέρει ο ίδιος χαρακτηρι-
στικά:  “Παράλληλα, κλείνοντας
ο κύκλος αυτός ανοίγει ένας
άλλος. Ως ενεργός πολίτης θα
βρίσκομαι στην πρώτη γραμμή
και θα συμμετέχω σε  όλες τις
πολιτικές μάχες για την επίτευξη
των στόχων της Δημοκρατικής

Παράταξης, για την Ευημερία της
κοινωνίας, την Ισότητα, τη Δη-
μοκρατία, την Αλληλεγγύη και
την Ελευθερία που σήμερα υφί-
στανται εκπτώσεις και ελλείμ-
ματα. Στηρίζοντας τη μάχη που
θα δώσει ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΡΟΟΔΕΥ-
ΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ στις επόμενες
Βουλευτικές και Αυτοδιοικητικές
εκλογές. Στόχος να ηττηθεί η πο-
λιτική της χειρότερης κυβέρνη-
σης των τελευταίων χρόνων”. 
Ερωτηθείς ο κ. Καραναστάσης ,

εάν αυτό σημαίνει, ότι ανοίγει
ένας άλλος κύκλος  ως υποψή-
φιος δήμαρχος  στο δήμο Λαμι-
έων απαντά κατηγορηματικά
πως , όταν φεύγεις από ένα
θεσμό δεν επιστρέφεις σε αυτόν.
¨Είναι μία θέση που την τηρώ και
δεν κρύβομαι ¨ υπογράμμισε και
συνέχισε ¨Η παρουσία μου στην
αυτοδιοίκηση για 16 χρόνια
ήταν υπερ αρκετή  για να κατα-
θέσω τις απόψεις μου και δεν
αλλάζουν αυτά τα πράγματα και

τότε λειτουργούσαμε περισσό-
τερο αυτοδιοικητικά και θεσμικά
και οι περισσότεροι είχαμε μία
τρέλα για αυτό που κάναμε .
Τώρα δεν είναι το ίδιο στην αυ-
τοδιοίκηση.
Ερωτηθείς για το αν θα είναι
υποψήφιος  στην περιφέρεια
απάντησε επίσης κατηγορημα-
τικά  ότι : 
“ Δεν με έχει απασχολήσει αυτό
το θέμα και δε  νομίζω, ότι μπο-
ρεί να με απασχολήσει. Δεν απο-
στρατεύομαι θα είμαι στην
πρώτη γραμμή θα είμαι σε όλες
τις μάχες  του ΣΥΡΙΖΑ αλλά όχι
ως υποψήφιος.¨

Οι επικρατέροι
Το κόμμα της αξιωματικής αντι-
πολίτευσης δεν έχει γνωστοποι-
ήσει κανένα όνομα εκτός αυτού
του βουλευτή Γιάννη Σαρα-
κιώτη που θα είναι εκ νέου υπο-
ψήφιος. Ο δικηγόρος και
ανεξάρτητος δημοτικός σύμ-
βουλος Νίκος Παπουτσας έχει
δηλώσει, ότι έχει καταθέσει υπο-
ψηφιότητα και θεωρείται βέβαιο
ότι θα είναι στο ψηφοδέλτιο  της
Φθιώτιδας.

Ο  πρώην βουλευτής  Δημή-
τρης Βέττας κρατάει ακόμη
κλειστά τα χαρτιά του  ενώ η τε-
λευταία  εμφάνισή του ήταν
στην επίσκεψη του προέδρου
Αλέξη Τσίπρα στην Λαμία.
Σύμφωνα με πληροφορίες  ανα-
μένεται  στο ψηφοδέλτιο να είναι 
η πανεπιστημιακός και δημοσιο-
γράφος κ. Βασιλική Λάζου.
Επίσης  ανάλογα με την ποσό-
στωση των γυναικών έχουν
ακουστεί  τα ονόματα της εκ-
παιδευτικού Ηλέκτρας  Μη-
λιωρίτσα και της δικηγόρου
Αιμιλίας Παπαθανασίου.

Παραμένει ενεργός πολιτικά 
Αποχωρεί από τις υποψηφιότητες ο Αποστόλης Καραναστάσης

Τα ονόματα που «παίζουν» για το ψηφοδέλτιο

ΑΦΟΙΑΦΟΙ ΜΠΑΓΙΝΕΤΑ Ο.Ε. ΜΠΑΓΙΝΕΤΑ Ο.Ε. 
Πόρτες - παράθυρα - υαλοπετάσματαΠόρτες - παράθυρα - υαλοπετάσματα

Ηλίας Μπαγινέτας 6944220631
Βάγιος Μπαγινέτας 6973373867

Στυλίδας 56, Λαμία 351003ο χλμ Νέα Εθνικής Οδού Λαμίας –Αθήνας 
☎� 2231035503- 4 💻pontikas-marble.com

ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ
ΠΟΝΤΙΚΑ
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‘Αρθρο του 
υφυπουργού 
Ανάπτυξης 
κ.Γιάννη Τσακίρη
Tο νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 που
υποβλήθηκε και εγκρίθηκε
πρώτο, ανάμεσα σε όλα τα
κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης έχει ως κεντρικό στόχο
τη στήριξη της ελληνικής οικο-
νομία ςμε τη συστηματική αύ-
ξηση της παραγωγικότητας και
της εξωστρέφειας καθώς και με
τη στενότερη σύνδεση της πα-
ραγωγής με την τεχνολογία και
την καινοτομία. 
Η στροφή της ελληνικής οικο-
νομίας προς αυτή την κατεύ-
θυνση αναμένεται να
πραγματοποιηθεί με τρόπο
συμβατό με τους κοινωνικούς
και περιβαλλοντικούς στόχους
της χώρας. Βασικό εργαλείο για
την επίτευξη του κεντρικού
στόχου αποτελεί η Στρατηγική
Έξυπνης Εξειδίκευσης η οποία
καλύπτει όλο το θεματικό εύρος
του στόχου πολιτικής και έχει
ουσιαστικά θέσει τις προτεραι-
ότητες για τον οικονομικό με-
τασχηματισμό της ελληνικής
οικονομίας.
Το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 όμως
διαθέτει πολλές αλλαγές αλλά
και πολλές καινοτομίες σε σχέση
με το ΕΣΠΑ 2014-2020. Μία  από
τις σημαντικότερες αλλαγές η
οποία θεωρείται  υψίστης ση-
μασίας και την οποία τη  βλέ-
πουμε να υλοποιείται πλέον και
στην πράξη είναι  η ενίσχυση
των πόρων που κατευθύνονται
στα Περιφερειακά Προγράμ-
ματα.
Οι Περιφέρειες λοιπόν για
πρώτη φορά καλούνται να παί-
ξουν έναν ιδιαίτερα κομβικό
ρόλο στην υλοποίηση των προ-
γραμμάτων ΕΣΠΑ και στους
υψηλούς ρυθμούς απορρόφη-
σης των περιφερειακών προ-
γραμμάτων, που αποτελούν
εχέγγυο για την επιτυχή υλο-
ποίηση και του νέου ΕΣΠΑ 2021
– 2027, συμβάλλοντας ενεργά
πλέον στην έγκαιρη και ορθή
υλοποίηση των προγραμμάτων,
υλοποιώντας έργα και δράσεις,
που αναμένεται να δώσουν
αναπτυξιακή ώθηση στη χώρα,
βελτιώνοντας την καθημερινό-
τητα και την ποιότητα ζωής
όλων των πολιτών .
Στόχος της κυβέρνησής μας
είναι οι ελληνικές περιφέρειες να

γίνουν πλέον πυλώνες μιας νέας
αναπτυξιακής και παραγωγικής
πορείας της χώρας να γίνουν
τα εργοστάσια της εθνικής μας
οικονομίας, όπως άλλωστε επι-
ζητούσαν τόσα χρόνια και οι
ίδιοι οι Περιφερειάρχες, οι ίδιοι
οι εκφραστές της ελληνικής αυ-

τοδιοίκησης. 
Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που
το 70% όλων των ευρωπαϊκών
πολιτικών, το 90% των δρά-
σεων για το περιβάλλον και την
αντιμετώπιση της κλιματικής
αλλαγής, αλλά το 60% των δη-
μόσιων επενδύσεων και το 30%
των δημόσιων δαπανών, πραγ-
ματοποιείται από τις 240 Περι-
φέρειες και τους 90.000 Δήμους
της Ευρώπης, η Ευρώπη άλλω-
στε έχει από καιρού δείξει την
εμπιστοσύνη της στην τοπική
αυτοδιοίκηση και τώρα ήρθε
και η δική μας να το υλοποι-
ήσουμε. 
Έτσι με το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027

αναμένεται να αλλάξει η εικόνα
όλων των Περιφερειών της
χώρας και φυσικά η εικόνα της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
Ο συνολικός προϋπολογισμός
του Προγράμματος  για την Πε-
ριφέρεια Στερεάς Ελλάδος ανέρ-
χεται σε 426,066 εκατ. ευρώ, με

την Ενωσιακή Συνδρομή να
φθάνει σε ποσοστό 85%, ήτοι
362,156 εκατ. ευρώ. Οι πόροι
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περι-
φερειακής Ανάπτυξης ανέρχον-
ται σε 315,7 εκατ. ευρώ και του
Ευρωπαϊκου Κοινωνικού Τα-
μείου σε 110,4 εκατ. ευρώ.
Το νέο Πρόγραμμα για τη Στε-
ρεά Ελλάδα είναι αυξημένο
κατά 233 εκατ. ευρώ σε σχέση
με το προηγούμενο της περιό-
δου 2014 – 2020.
Αυτοί οι αυξημένοι πόροι ανα-
μένεται να κατευθυνθούν σε εμ-
βληματικά έργα που θα
καταστήσουν την Στερεά Ελ-
λάδα μια περιφέρεια που δε θα

έχει να ζηλέψει τίποτα από τις
αντίστοιχες ευρωπαϊκές. Πιο
συγκεκριμένα 180 εκατ. ευρώ
αναμένεται να κατευθυνθούν
για οδικούς άξονες, υποδομές
ύδρευσης – αποχέτευσης, αντι-
πλημμυρικά έργα,για την  εκ-
παίδευση, την υγεία ,τον

πολιτισμό και τον τουρισμό.
Πάνω από 108 εκατ. ευρώ του
Κοινωνικού Ταμείου θα συμβάλ-
λουν στην αντιμετώπιση των
προβλημάτων των ευπαθών
συμπολιτών μας. Όμως ένας
από τους βασικότερους στό-
χους μας στο Υπουργείο Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων είναι να
στηρίξουμε την επιχειρηματικό-
τητα και να καταστήσουμε τις
ΜμΕ πιο ανταγωνιστικές αλλά
και πιο καινοτόμες. Προς αυτό
τον στόχο αναμένεται να κα-
τευθυνθούν 54 εκατ. ευρώ μέσω
του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας. 
Στο δρόμο όμως προς τη  μετα-
μόρφωση των Περιφερειών θα

πρέπει  όλοι πλέον στη χώρα,
πολιτικά κόμματα, τοπική αυτο-
διοίκηση να αντιληφθούμε την
αναγκαιότητα και τη  χρησιμό-
τητα των κοινοτικών πόρων,
,που  δεν αποτελούν βασική
πολιτική, αλλά και θεμελιώδη
μοχλό της Ευρωπαϊκής Ένωσης

και πρέπει να γίνει η πυξίδα για
όλους μας
Και σήμερα, στη δύσκολη συγ-
κυρία που αντιμετωπίζουμε,
στον απόηχο της πανδημικής
κρίσης αλλά και στη μέση της
ενεργειακής κρίσης που έχει ξε-
σπάσει λόγω του πολέμου που
βρίσκεται στην γειτονιά της Ευ-
ρώπης,  οι κοινοτικοί πόροι
είναι η μόνη λύση για να  δημι-
ουργηθούν θετικές προοπτικές
για τη χώρα μας, με οδηγό όλες
τις οριζόντιες ευρωπαϊκές πολι-
τικές που έχουν πάντα ως
στόχο την αντιμετώπιση των
αναγκών των πολιτών. 

Οι στόχοι του νέου ΕΣΠΑ
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Δεκαοκτώ έργα απαρίθμησε ο
Υπουργός Οικονομικών κ.Χρή-
στος Σταϊκούρας στην Αμφί-
κλεια, άνω των 200 εκ ευρώ, τα
οποία εκτελούνται ή δρομολο-
γούνται και ωφελούν την τοπική
κοινωνία. 
Αναλυτικά στην τοποθέτησή του
ανέφερε μεταξύ άλλων:
Απολογιστικά, και σε βάθος τε-
τραετίας, θέλω να αναφερθώ σε
18 συγκεκριμένα έργα και πρω-
τοβουλίες για τον Δήμο Αμφί-
κλειας - Ελάτειας.
Αυτά τα έργα έχουν υλοποιηθεί,
υλοποιούνται και σχεδιάζονται
από την Κυβέρνηση της Νέας
Δημοκρατίας και τους Οργανι-
σμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Είναι έργα πνοής, έργα σημαν-
τικά για την καθημερινότητα
των δημοτών και την ανάπτυξη
της περιοχής.
Έργα, με εξασφαλισμένη χρημα-
τοδότηση, ευρωπαϊκή, κρατική ή
ιδιωτική, συνολικού προϋπολο-
γισμού άνω των 20 εκατ. ευρώ,
εκτός των οδικών αξόνων, που
βρίσκονται σε διάφορες φάσεις
ωρίμανσης.
Συγκεκριμένα:

1ο. Κατασκευή του δρόμου
«Μπράλος – Άμφισσα», ως
τμήμα του διαγώνιου οδικού
άξονα «Θερμοπύλες – Ιτέα –
Αντίρριο».
Το έργο εντάχθηκε από την Ελ-
ληνική Κυβέρνηση, ως δημόσιο
έργο εθνικής σημασίας, στο Επι-
χειρησιακό Πρόγραμμα Υποδο-
μών – Μεταφορών 2021-2027,
το οποίο υποβλήθηκε στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση, με χρηματοδό-
τηση ύψους 285 εκατ. ευρώ.
Ειδικότερα, αφορά, μεταξύ
άλλων, στη μελέτη και κατα-
σκευή των οδικών υπο-τμημά-
των, από τον Μπράλο μέχρι την
Αρχή παράκαμψης Γραβιάς και
τον Ισόπεδο Κόμβο Μεταλλείων
Βωξίτη.
Στο αντικείμενο της σύμβασης
περιλαμβάνεται η μελέτη και κα-
τασκευή 2 σηράγγων, 7 γεφυ-
ρών, 6 ισόπεδων κόμβων (3 εξ
αυτών σε Μπράλο, Παλαιοχώρι
και Σταθμό Μπράλου), 2 Άνω
Διαβάσεων, 2 Κάτω Διαβάσεων,
καθώς και ενός δικτύου παράλ-
ληλων και κάθετων δευτερευου-
σών οδών για τη σύνδεση με το
λοιπό υφιστάμενο οδικό δίκτυο
και την εξυπηρέτηση των παρό-
διων χρήσεων. 
Αυτός ο διαγώνιος οδικός άξο-
νας αρχίζει να παίρνει σάρκα και
οστά, ως ένα μείζον έργο υποδο-

μής για τη χώρα, ειδικά για τη
Στερεά Ελλάδα, που πλέον καθί-
σταται συγκοινωνιακός κόμβος,
με την ολοκλήρωση των - εθνι-
κής και ευρωπαϊκής εμβέλειας -
οδικών και σιδηροδρομικών
αξόνων.

2ο. Χιονοδρομικό Κέντρο Παρ-
νασσού. 
Το 2019, το Χιονοδρομικό Κέν-
τρο Παρνασσού, τουριστική εγ-
κατάσταση που διαχειρίζεται η
ΕΤΑΔ με αυτεπιστασία, μπήκε
στον κατάλογο προτεραιοτήτων
της.
Παρά την ολοκλήρωση σημαντι-
κών έργων αναβάθμισης και εκ-
συγχρονισμού των αναβατήρων
η οποία ολοκληρώθηκε το 2017,
η εγκατάλειψη ήταν εμφανής,
ενώ η δυσαρέσκεια των χιονο-
δρόμων, των επισκεπτών αλλά
και των επιχειρηματιών της πε-
ριοχής μεγάλη.
Αμέσως ξεκίνησαν αρκετές, πα-
ράλληλες εργασίες. 
Ενδεικτικά, σύμφωνα και με την
ενημέρωση της ΕΤΑΔ:
1ον. Ολοκλήρωση εργασιών συ-
νολικής αποκατάστασης του
chalet Φτερόλακας και μερικής
αποκατάστασης των chalet 1950
και 1750 στα Κελάρια, προϋπο-
λογισμού 284.500 ευρώ. 
2ον. Ολοκλήρωση κατασκευής
και λειτουργίας επίγειου Ελικο-
δρομίου στη θέση «Κελάρια
1750», προϋπολογισμού 427.000
ευρώ, με στόχο να παρασχεθεί η
δυνατότητα αεροδιακομιδής
τραυματιών.
3ον. Ολοκλήρωση εργασιών
οδόστρωσης και ασφαλτόστρω-
σης των χώρων στάθμευσης στη
θέση «Κελάρια 1750», προϋπο-
λογισμού 130.000 ευρώ.
4ον. Επέκταση χώρων στάθμευ-
σης στη θέση Κελάρια και Φτερό-
λακα, προϋπολογισμού 107.000
ευρώ.
5ον. Εγκατάσταση ολοκληρωμέ-
νου συστήματος βιντεο-επιτήρη-
σης, προϋπολογισμού 65.000
ευρώ.
6ον. Έναρξη του σημαντικού
έργου εξομάλυνσης των τελικών
επιφανειών των χιονοδρομικών
πεδίων, το οποίο εφέτος ολο-
κληρώθηκε σε μια έκταση 50.000
τ.μ. 
Η αποπεράτωση των εργασιών
τα επόμενα χρόνια σε όλο το
εύρος των χιονοδρομικών πι-
στών, αναμένεται να δώσει
υψηλά αποτελέσματα στην
επάρκεια της χιόνωσης και την
ασφάλεια των επισκεπτών.

7ον. Συμφωνία με Περιφέρεια και
όμορους Δήμους, για την ανά-
ληψη από μέρους τους του
έργου του εκχιονισμού των οδι-
κών δικτύων που οδηγούν στο
Χιονοδρομικό, και ανάληψη από
την ΕΤΑΔ της υποχρέωσης εκχιο-
νισμού των parking και της διά-
στρωσης των χιονοδρομικών
πεδίων. 
Παράλληλα, σε συνεργασία με
τους όμορους δήμους και την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος,
προετοιμάζεται έργο αποκατά-
στασης των οδικών δικτύων που
οδηγούν στο Χιονοδρομικό. 
Μέχρι την ολοκλήρωση αυτής
της διαδικασίας, οι όμοροι δήμοι
έχουν ήδη προβεί σε έργα
ασφαλτόστρωσης για την τρέ-
χουσα χιονοδρομική περίοδο.
8ον. Έμφαση σε θέματα Περιβαλ-
λοντικής Διαχείρισης του Χιονο-
δρομικού Κέντρου, με τη σύναψη
σύμβασης συνεργασίας με εξειδι-
κευμένη εταιρεία για την εφαρ-
μογή των απαιτήσεων των
περιβαλλοντικών όρων του, στις
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις
του Προεδρικού Διατάγματος,
για το Εθνικό Πάρκο Παρνασ-
σού. 
9ον. Πλήρης λειτουργία του Web
Ticket, στοιχείο που βελτιώνει τη
λειτουργία του Χιονοδρομικού
Κέντρου, και το οποίο ήταν ζη-
τούμενο από τους ίδιους τους
πελάτες.
Επίσης, νέο σύγχρονο website
και ενεργή παρουσία στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης, με πολ-
λές πληροφορίες για τους επι-
σκέπτες, που ανανεώνονται
διαρκώς (αναβατήρες σε λει-
τουργία, πρόσβαση στους δρό-
μους, διαθέσιμες πίστες
χιονοδρομίας, καιρικές συνθή-
κες).
10ον. Ένταξη στο Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων του
Υπουργείου Τουρισμού, της μελέ-
της «Αναβάθμιση και επεξεργα-
σία των λυμάτων και διάθεσης
αποβλήτων του Χιονοδρομικού
Κέντρου Παρνασσού», συνολι-
κού προϋπολογισμού 186.000
ευρώ.
11ον. Εκκίνηση διερευνητικής
διαδικασίας για τη δημιουργία
ενός Πρότυπου Κέντρου Cross-
Country Skiing & Biathlon στην
περιοχή Βρωμοπήγαδο (σε εγγύ-
τητα με τα Κελάρια 1750). 
Απώτερος στόχος, η διαφορο-
ποίηση και επαύξηση του προ-
σφερόμενου τουριστικού
προϊόντος και η παράλληλη ανά-
πτυξη των δύο αυτών χειμερι-

νών αθλημάτων στο μεγαλύτερο
χιονοδρομικό κέντρο της χώρας,
που θα αποτελέσει και σημαν-
τικό κέντρο διεξαγωγής διεθνών
αθλητικών διοργανώσεων. 
12ον. Ολοκλήρωση μελετών αν-
τικτύπου για την οικονομική
αποτύπωση της λειτουργίας του
χιονοδρομικού στις τοπικές κοι-
νωνίας, στην απασχόληση, στην
επιχειρηματικότητα αλλά και –
ευρύτερα – στα δημοσιονομικά
έσοδα.
13ον. Έναρξη συνεργασίας με
την ΤΡΑΙΝΟΣΕ για την υποστή-
ριξη νέων ή οικονομικά ασθενέ-
στερων, που με ένα ενιαίο
εισιτήριο θα απολαμβάνουν το
βουνό, τους ορεινούς προορι-
σμούς και τα αγαπημένα τους
σπορ.
14ον. Προγράμματα διαμόρφω-
σης συνθηκών πρόσβασης σε
ΑμεΑ. 
Ένα πρόγραμμα που ξεκίνησε πι-
λοτικά το 2021, ενώ σήμερα υλο-
ποιείται σε ευρύτερο πλαίσιο, με
τον συντονισμό του Υπερτα-
μείου.
Με όλες τις ανωτέρω ενέργειες,
αυξήθηκε σημαντικά η επισκεψι-
μότητα στο χιονοδρομικό και σε
όλους τους όμορους δήμους.
Συγκεκριμένα, την περίοδο 2018-
2019, η επισκεψιμότητα κυμάν-
θηκε σε 128.000 χιονοδρόμους.
Την περίοδο 2020-2021, αυτή
ανήλθε σε 140.000 χιονοδρό-
μους, παρουσιάζοντας άνοδο
10%.
Μάλιστα, για πρώτη φορά στη
λειτουργία του Χιονοδρομικού
Κέντρου, υπήρξε κερδοφορία.
Η ΕΤΑΔ έχει αναθέσει σε εξειδι-
κευμένη εταιρεία συμβούλων την
κατάστρωση του επιχειρησιακού
πλάνου 2023-2026 για το Χιονο-
δρομικό Κέντρο Παρνασσού. 
Με τη συνεργασία και συμβολή
των όμορων Δήμων σε ομάδες
εργασίας, η ΕΤΑΔ έχει στόχο:
-Τη διεύρυνση της λειτουργίας
του κέντρου, πέραν της περιό-
δου χιονοδρομίας. 
-Την προσφορά ανταγωνιστι-
κών πακέτων εισιτηρίων, τα
οποία θα προκύψουν από τη με-
λέτη των συνηθειών και επιθυ-
μιών των επισκεπτών και
χιονοδρόμων. 
-Την προώθηση του χιονοδρομι-
κού κέντρου, μέσω συνεργασίας
με τουριστικούς πράκτορες αλλά
και πλατφόρμες τουριστικών εμ-
πειριών, αυξάνοντας τον αριθμό
επισκεπτών, όχι μόνο στο χιονο-
δρομικό αλλά σε όλη την πε-
ριοχή. 

3ο. Σιδηροδρομική Γραμμή Τι-
θορέα – Στυλίδα και Τιθορέα -
Λιανοκλάδι.
Υπογράψαμε τη Σύμβαση Παρο-
χής Δημόσιας Υπηρεσίας μεταξύ
του Ελληνικού Δημοσίου και της
ΤΡΑΙΝΟΣΕ.
Ο Πάροχος δεσμεύεται στην
πλήρη εκτέλεση συγκεκριμένης
δρομολογιακής πολιτικής, που
περιλαμβάνει και κάποιους προ-
ορισμούς που δεν μπορούν να
αποτελέσουν αντικείμενο οικο-
νομικής εκμετάλλευσης.
Την τρέχουσα περίοδο εκτελείται
ένα τοπικό δρομολόγιο προ-
αστιακού, Τιθορέα - Μπράλος –
Λιανοκλάδι – Λαμία – Στυλίδα.
Αντιλαμβάνομαι τα ζητήματα
που προκύπτουν από τον τρόπο
εκτέλεσης των δρομολογίων,
όμως η ΤΡΑΙΝΟΣΕ έχει δεσμευτεί
στην επιπλέον στελέχωση με μη-
χανοδηγούς, ώστε μόλις ολοκλη-
ρωθεί η εκπαίδευσή τους, το
ζήτημα να λυθεί. Εδώ, όμως,
θέλω να τονίσω πως το δύσκολο
βήμα έγινε. 
Με μέριμνα της πολιτείας, των
Υπουργείων Οικονομικών και
Υποδομών & Μεταφορών, εξα-
σφαλίστηκε η εκτέλεση δρομο-
λογίων στο σύνολο του
σιδηροδρομικού δικτύου, με ει-
δικά ωφελούμενες τις λεγόμενες
«μη εμπορικές γραμμές».
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως
πλέον, όλες οι αμαξοστοιχίες
σταματούν στον σιδηροδρομικό
σταθμό Τιθορέας.

4ο. Τηλεδιοίκηση και αναβάθ-
μιση σιδηροδρομικής γραμ-
μής.
Η ΕΡΓΟΣΕ, στις 6 Μαΐου 2022,
παρέδωσε προς χρήση το νέο,
σύγχρονο σύστημα τηλεδιοίκη-
σης, που αυτοματοποιεί τη διπλή
γραμμή Τιθορέα - Δομοκός.
Η ολοκλήρωση του έργου αυτού
θα επιτρέπει, με ενίσχυση της
υφιστάμενης ασφάλειας, μεγαλύ-
τερες ταχύτητες στις διαδρομές,
αλλά και περισσότερες στάσεις
των διερχόμενων αμαξοστοι-
χιών.
Παράλληλα, η ΕΡΓΟΣΕ προχω-
ράει στην αναβάθμιση της νέας
διπλής σιδηροδρομικής γραμμής
υψηλών ταχυτήτων Τιθορέα –
Λιανοκλάδι – Δομοκός, προϋπο-
λογισμού 3,1 εκατ. ευρώ.

5ο. Δίκτυο Αποχέτευσης στην
Αμφίκλεια.
Εντάχθηκε προς χρηματοδότηση
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

Απολογισμό έργου στην Αμφίκλεια από τον Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα

18 έργα, 20 εκ plus!
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«Υποδομές Μεταφορών, Περι-
βάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
2014-2020», το έργο του δικτύου
αποχέτευσης ακαθάρτων και εγ-
κατάστασης επεξεργασίας λυμά-
των στην Αμφίκλεια,
προϋπολογισμού 4,2 εκατ. ευρώ.

6ο. Ενίσχυση υποδομών σχολι-
κών μονάδων.
-Εξασφαλίσαμε χρηματοδότηση,
ύψους 40.000 ευρώ, για την αν-
τικατάσταση κουφωμάτων στο
Δημοτικό Σχολείο Κάτω Τιθο-
ρέας. 
-Εξασφαλίσαμε ελαστικό δάπεδο
ασφαλείας για το Νηπιαγωγείο
Αμφίκλειας, μέσω χορηγίας από
τον ιδιωτικό τομέα. 
-Εξασφαλίσαμε, κατόπιν συνερ-
γασίας με την Εταιρεία «Ελληνικά
Πετρέλαια Α.Ε.», την ενίσχυση
των Δημοτικών Σχολείων Αμφί-
κλειας, Ελάτειας και Κάτω Τιθο-

ρέας, με 3 φορητούς
ηλεκτρονικούς υπολογιστές, 3
βιντεοπροβολείς και 1 διαδρα-
στικό πίνακα.
-Εξασφαλίσαμε έκτακτη χρημα-
τοδότηση για το έργο περίφρα-
ξης του Γυμνασίου – Λυκείου
Αμφίκλειας.

7ο. Ενίσχυση του Κέντρου
Υγείας.
Η 5η ΥΠΕ χρηματοδοτήθηκε με
250.000 ευρώ, προκειμένου τα
Κέντρα Υγείας και τα Περιφερει-
ακά Ιατρεία της Φθιώτιδας να
αναβαθμιστούν.
Το Κέντρο Υγείας Αμφίκλειας θα
παραλάβει, εκτιμώ σήμερα το
απόγευμα, έναν νέο κλίβανο και
νέες στολές εργασίας για το προ-
σωπικό, ενώ, τέλος του μήνα, θα
παραλάβει νέο απινιδωτή και
καρδιογράφο.

8ο. Εντάξεις αγροτικών έργων

στο Δήμο.
Στη Δράση 4.3.4 του Προγράμ-
ματος Αγροτικής Ανάπτυξης εν-
τάχθηκαν τρία νέα έργα,
προϋπολογισμού 1,5 εκατ. ευρώ,
και συγκεκριμένα:
-Η αγροτική οδοποιία Μοδίου –
Αμφίκλειας, ύψους 500.000 ευρώ.
-Η αγροτική οδοποιία Ελάτειας -
Αγίας Μαρίνας, ύψους 500.000
ευρώ.
-Η αγροτική οδοποιία Λευκοχω-
ρίου – Αγίας Παρασκευής, ύψους
500.000 ευρώ.
Επίσης, σε προηγούμενες Δρά-
σεις του Προγράμματος εντάχ-
θηκαν τα εξής μεταφερόμενα
έργα:
-Η ανάπλαση οικισμού της Κάτω
Τιθορέας, καθώς και η ανάδειξη
περιβάλλοντος του Δήμου, προ-
ϋπολογισμού 162.000 ευρώ.
-Η αγροτική οδοποιία της Τιθο-
ρέας, προϋπολογισμού 216.000

ευρώ.

9ο. Εντάξεις έργων στο Πρό-
γραμμα «Αντώνης Τρίτσης».
Πρόκειται για τα εξής έργα:
-Η βελτίωση της ενεργειακής
διαχείρισης και η αξιοποίηση
ΑΠΕ στις υποδομές ύδρευσης και
αποχέτευσης του Δήμου, προ-
ϋπολογισμού 1,6 εκατ. ευρώ.
-Η μελέτη αποκατάστασης και η
αξιοποίηση ως πολιτιστικό – συ-
νεδριακό κέντρο του Αρχοντι-
κού Σκλαβούνου στην Αμφίκλεια,
καθώς και η μελέτη για τη δημι-
ουργία πολυχώρου πολιτισμού
στην Ελάτεια, συνολικού προ-
ϋπολογισμού 580.000 ευρώ.
-Η βελτίωση των υποδομών και
η διαχείριση ύδρευσης στην Αμ-
φίκλεια, την Κάτω Τιθορέα και
την Ελάτεια, προϋπολογισμού
4,7 εκατ. ευρώ.
-Η αγροτική οδοποιία στην Τιθο-
ρέα, την Ελάτεια, το Λευκοχώρι

και τη Σφάκα, προϋπολογισμού 1
εκατ. ευρώ.

10ο.  Έκτακτες χρηματοδοτή-
σεις.
Πρόσθετες χρηματοδοτήσεις,
ύψους 1,1 εκατ. ευρώ, στα εξής: 
-Έργα υποδομής σε δημοτικές
κοινότητες, ύψους 410.000 ευρώ. 
-Πόροι για την αντιμετώπιση της
ενεργειακής κρίσης, ύψους
267.500 ευρώ. 
-Πόροι για την αντιμετώπιση της
πανδημίας, ύψους 267.400 ευρώ.
-Πόροι για την κάλυψη λειτουρ-
γικών δαπανών, ύψους 122.000
ευρώ.
-Πόροι για την επιπλέον θέρ-
μανση των σχολικών μονάδων,
ύψους 9.000 ευρώ.
Ανάμεσα στα έργα υποδομής,
είναι η διαμόρφωση εισόδου της
Ελάτειας, καθώς και σχετικά
έργα υποδομών στην Κάτω Τι-

θορέα, την Αμφίκλεια, το Ζέλι και
το Τιθρώνιο.

11ο. Αθλητικές Εγκαταστάσεις.
Μετά από σχετική πρόταση του
Δήμου, εντάχθηκε στο Πρό-
γραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 2» η βελ-
τίωση υποδομών των γηπέδων
της Αμφίκλειας και της Ελάτειας,
καθώς και η διαμόρφωση περι-
βάλλοντος χώρου του Κλειστού
Γυμναστηρίου Ελάτειας, συνολι-
κού προϋπολογισμού 600.000
ευρώ.
Επίσης, το έργο του φωτισμού
και της περίφραξης του γηπέδου
ποδοσφαίρου της Κάτω Τιθο-
ρέας εντάχθηκε στο Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων, με προ-
ϋπολογισμό 239.000 ευρώ.

12ο. Επιχορήγηση του Φορέα
Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού
Παρνασσού.
Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού

Δρυμού Παρνασσού επιχορηγή-
θηκε με 1 εκατ. ευρώ, με στόχο
την προστασία και διατήρηση
της βιοποικιλότητας της περιο-
χής ευθύνης του Φορέα.

13ο. Ανάπλαση Πνευματικού
Πολιτιστικού Κέντρου.
Εντάχθηκε προς χρηματοδότηση
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Υποδομές Μεταφορών, Περι-
βάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
2014-2020», οι εργασίες ανάπλα-
σης όψεων και διαμορφώσεων
προσβασιμότητας του Πνευματι-
κού Πολιτιστικού Κέντρου Αμφί-
κλειας, προϋπολογισμού που
υπερβαίνει το 1 εκατ. ευρώ.

14ο. Πολεοδομική μεταρρύθ-
μιση.
Η μεγαλύτερη πολεοδομική με-
ταρρύθμιση της χώρας προχω-
ράει, με την προκήρυξη των

πρώτων 15 Τοπικών Πολεοδομι-
κών Σχεδίων που περιλαμβάνει ο
δεύτερος – από τους συνολικά
τέσσερις – κύκλους του Προ-
γράμματος Πολεοδομικών Με-
ταρρυθμίσεων «Κωνσταντίνος
Δοξιάδης» του Υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας. 
Η Δημοτική Ενότητα Ελάτειας,
σύμφωνα με τον προγραμματι-
σμό του ΥΠΕΝ, έχει ενταχθεί σε
μελέτες Τοπικών Πολεοδομικών
Σχεδίων, στον Γ’ κύκλο του Προ-
γράμματος.

15ο. Μηχάνημα αυτόματων
συναλλαγών μετρητών στην
Ελάτεια.
Με ορθολογικά, οικονομικά, κοι-
νωνικά και γεωγραφικά κριτή-
ρια, θέσαμε το ζήτημα της
αναγκαιότητας λειτουργίας ΑΤΜ
στην Ελάτεια.
Η Τράπεζα Πειραιώς ανταποκρί-
θηκε και τοποθέτησε ΑΤΜ, το

οποίο λειτουργεί από τον Μάρ-
τιο του 2021.

16ο. Τηλεοπτικό Σήμα στις
Λευκές Περιοχές.
Με σχετική δράση του Υπουρ-
γείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
προϋπολογισμού 25 εκατ. ευρώ,
νοικοκυριά και οικισμοί σε πε-
ριοχές της χώρας που βρίσκον-
ταν εκτός τηλεοπτικής κάλυψης,
απέκτησαν πρόσβαση μέσω σχε-
τικής πλατφόρμας.
Για τον Δήμο Αμφίκλειας - Ελά-
τειας, ωφελούμενοι είναι οι μόνι-
μοι κάτοικοι των δημοτικών
κοινοτήτων Αμφίκλειας, Δρυ-
μαίας, Μπράλου, Ξυλικών, Πα-
λαιοχωρίου, Τιθρωνίου και
Σφάκας.

17ο. Ενίσχυση Δημόσιας Βι-
βλιοθήκης.
Η Δημόσια Βιβλιοθήκη Αμφί-

κλειας ενισχύθηκε με σημαντικό
αριθμό συγγραμμάτων, που αν-
ταποκρίνονται στις ανάγκες του
αναγνωστικού κοινού της περιο-
χής.

18. Χορηγία πετρελαίου θέρ-
μανσης σε Ιερούς Ναούς του
Δήμου.
Μετά από συγκεκριμένα αιτή-
ματα ιερών ναών του Δήμου,
εξασφαλίστηκε – μέσω δωρεάς –
σημαντική ποσότητα λίτρων
θέρμανσης σε ιερούς ναούς της
περιοχής.
Προσπάθησα, συνοπτικά, να
αποτυπώσω τις πιο σημαντικές
πρωτοβουλίες που αναλήφθη-
καν για τον Δήμο και τους Δημό-
τες Αμφίκλειας – Ελάτειας τα
τελευταία περίπου 4 έτη.
Ο λόγος ανήκει πλέον σε εσάς.
Συνεχίζουμε, βήμα - βήμα, με σο-
βαρότητα, ρεαλισμό και υπευθυ-
νότητα.
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Το “μαύρο άσπρο” βάφεται σε
δελτίο τύπου του εντεταλμέ-
νου Παιδείας κ. Γαλάνη, με το
οποίο ανακοινώνεται ως με-
γάλη επιτυχία, προσωπική του
και της περιφέρειας, η δυνατό-
τητα να περάσει σε ιδιώτες
οδηγούς η μεταφορά μαθητών
σε άγονα δρομολόγια. 
Ειδικότερα, δεν ξέρουμε με
ποια κριτήρια θα γίνεται η
επιλογή των ενδιαφερομένων
αν αυτοί είναι πολλοί, ούτε και
ξέρουμε πως θα ελέγχει ότι οι
άνθρωποι αυτοί που δεν είναι
επαγγελματίες είναι ικανοί και
ψυχικά ισορροπημένοι ώστε
να αναλάβουν τη μεταφορά
ανηλίκων. 
Ειδικότερα, όπως με καμάρι
ανακοινώθηκε από την Περι-
φέρια, με ιδιώτες θα γίνεται  η
μεταφορά των μαθητών  της
Στερεάς στις άγονες περιοχές
όταν οι διαγωνισμοί  για δη-
μόσια μέσα μεταφοράς θα
αποβαίνουν  άγονοι.
Η περιφέρεια Στερεάς  κατάφερε
να καταθέσει πρόταση  στο
Υπουργείο Παιδείας και να γίνει
αποδεκτή για να εφαρμόζεται σε
όλες τις περιφέρειες  που αντιμε-
τωπίζουν ανάλογο πρόβλημα.
Η πρόταση, την οποία είχε κατα-
θέσει το Φεβρουάριο του 2021
ως Αντιπεριφερειάρχης Παι-
δείας ο Κωνσταντίνος Γαλά-
νης, μέσω της Περιφερειακής
ομάδας διοίκησης έργου μετα-
φοράς μαθητών των Δημοσίων
σχολείων Στερεάς Ελλάδας, ήταν
η εξής:
«Μετά το πέρας και της δεύτε-
ρης διαγωνιστικής διαδικασίας,
τα δρομολόγια για τα οποία δεν
υπάρχουν προσφορές, άρα και
υποψήφιοι ανάδοχοι, να πραγ-
ματοποιούνται, λόγω έλλειψης
μεταφορικών μέσων δημόσιας
χρήσης σε ορεινές, δύσβατες, νη-
σιωτικές και απομακρυσμένες
περιοχές, από ιδιώτες μεταφο-
ρείς, τα μέσα των οποίων πλη-
ρούν τις κατάλληλες
προδιαγραφές (ζώνες ασφα-
λείας, φορολογική και ασφαλι-
στική ενημερότητα, ΚΤΕΟ κλπ.),
κατόπιν αιτιολογημένης απόφα-
σης του Περιφερειακού Συμβου-
λίου ή της Οικονομικής
Επιτροπής με σύμβαση που συ-
νάπτεται με κόστος υπολογιζό-
μενο έως και το 80% του
αντίστοιχου μεταφορικού μέσου
του μαθηματικού τύπου του πα-

ραρτήματος της Κ.Υ.Α. του 2018.
Επισημαίνεται, ότι αντίστοιχη
διαδικασία μεταφοράς από ιδιώ-
τες είχε θεσμοθετηθεί την 1η Σε-
πτεμβρίου 2014 και
καταργήθηκε το 2018.
Εναλλακτικά, προτείνεται η Περι-
φέρεια να μπορεί για τα ως άνω

άγονα δρομολόγια, μετά το
πέρας της δεύτερης διαγωνιστι-
κής διαδικασίας, να προσφεύγει
στη διαδικασία του άρθρου 118
του ν. 4412/2016, όπως ισχύει,
“Απευθείας ανάθεση”, προκειμέ-
νου να επισπεύδεται η όλη δια-
δικασία και να μην υπάρχουν
καθυστερήσεις που κωλυσιερ-
γούν το έργο της μεταφοράς
των μαθητών».
Ως Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας
ο Κωνσταντίνος Γαλάνης κοινο-
ποίησε τη συγκεκριμένη πρό-
ταση, όπως και άλλες προτάσεις,
σε όλες τις Περιφέρειες δεδομέ-
νου,  ότι έχουν παρόμοια προ-
βλήματα στη μεταφορά
μαθητών, με την παράκληση και
την προτροπή να ενημερώσουν
με την σειρά τους για τη λύση
αυτή τους αρμόδιους Υπουρ-

γούς.
Μετά την τροποποίηση  ο Εντε-
ταλμένος Σύμβουλος Παιδείας
Κωνσταντίνος Γαλάνης δήλωσε:
«Πιστεύουμε ,ότι είναι η καλύ-
τερη δυνατή λύση για την
ασφαλή μεταφορά μαθητών σε
ημιορεινές, ορεινές, νησιωτικές

και γενικά απομακρυσμένες πε-
ριοχές, όταν υπάρχει έλλειψη
μεταφορικών μέσων δημόσιας
χρήσης (ΤΑΧΙ)».
Όπως  μας εξήγησε  οι ιδιώτες
οδηγοί θα πρέπει να πληρούν
όλες τις προυποθέσεις  που πλη-
ρούν και οι υπόλοιποι οδηγοί
τόσο  ιατρικά όσο και σε θέματα
ασφάλειας. Παράλληλα θα εξε-
τάζονται τόσο οι ίδιοι όσο και τα
οχήματά τους .
Σύμφωνα με τον κ. Γαλάνη αυτό
που δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί
είναι, πώς θα γίνεται  η επιλογή
των ιδιωτών στην περίπτωση
που υπάρχουν περισσότεροι
από ένας ενδιαφερόμενοι. 
Αυτό, όπως δηλώνει είναι κάτι
που ακόμη δεν έχει αποσαφηνι-
στεί. 
Το μέτρο αναμένεται να ξεκινή-

σει από την επόμενη σχολική
χρονιά …
Οι αρμόδιοι Υπουργοί Παιδείας,
Οικονομίας και Μεταφορών
τροποποίησαν την Κ.Υ.Α. του
2018 και συγκεκριμένα την παρ.
1 του άρθρου 3, όπου προστίθε-
ται το εξής:

«γ. Μεταφέρονται, με ιδιώτες με-
ταφορείς, στο πλαίσιο παροχής
δημόσιας υπηρεσίας, τα μέσα
των οποίων πληρούν τις κατάλ-
ληλες προδιαγραφές (ζώνες
ασφαλείας, ΚΤΕΟ, κ.λ.π.), λόγω
έλλειψης μεταφορικών μέσων
δημόσιας χρήσης σε ορεινές, δύ-
σβατες ή νησιωτικές περιοχές. Η
οικεία Περιφέρεια μετά από αι-
τιολογημένη απόφαση του Περι-
φερειακού Συμβουλίου
αποζημιώνει τους ιδιώτες μετα-
φορείς με ποσό που ανέρχεται σε
ποσοστό 80% του αντίστοιχου
μεταφορικού μέσου του μαθη-
ματικού τύπου του παραρτήμα-
τος της παρούσας. Η οικεία
Περιφέρεια δύναται να τηρεί μη-
τρώο ενδιαφερομένων ιδιωτών
μεταφορέων. Η μεταφορά με
ιδιώτες μεταφορείς και η χορή-

γηση της αποζημίωσης σε αυ-
τούς παύει στην περίπτωση που
καταστεί δυνατή η μεταφορά
των  υπόψη  μαθητών με τους
τρόπους του άρθρου 2 της πα-
ρούσας ή χορηγηθούν επιδό-
ματα, σύμφωνα με τις περ. α ή β
της παρούσας παραγράφου. Δεν

επιτρέπεται η μεταφορά δυνάμει
της παρούσας περίπτωσης με
τους έχοντες τη γονική μέριμνα
και δη την επιμέλεια ή στους
κατά νόμο επιτρόπους, αναδό-
χους ή δικαστικούς συμπαρα-
στάτες των μαθητών που
μεταφέρονται, ή στους ίδιους
τους μαθητές , εάν αυτοί έχουν
ενηλικιωθεί. Οι οδηγοί των μετα-
φορικών μέσων πρέπει να είναι
υγιείς (ικανοί για οδήγηση) με
βάση τις ιατρικές εξετάσεις κατά
την κείμενη σχετική νομοθεσία.
Επιπλέον, ισχύουν αναλογικά και
για τους ιδιώτες μεταφορείς οι
διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου
10. Ο Διευθυντής της σχολικής
μονάδας βεβαιώνει την πραγμα-
τοποίηση της καθημερινής μετα-
φοράς μαθητών».

Μεταφορά μαθητών με …..ιδιωτικά αυτοκίνητα στη Στερεά 

Κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει αν 
οι ενδιαφερόμενοι είναι πολλοί
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Πρώτες βοήθειες. Είναι οι πρώτες ενέργειες που κά-
νουμε στον τόπο του ατυχήματος με οποιαδήποτε
πρόχειρα μέσα διαθέτουμε, ώστε να σώσουμε τη
ζωή του θύματος, να ανακουφίσουμε τον πόνο του
και να προλάβουμε τυχόν  επιδείνωση της κατά-
στασής του. Οι πρώτες βοήθειες διαπνέονται από
την επιθυμία να είμαστε χρήσιμοι στους άλλους.
Δεν είναι υποχρέωση αλλά μπορεί να σώσει μια
ζωή.
Πόσοι  όμως γνωρίζουμε και πόσοι αδράξαμε την ευ-
καιρία  να ενημερωθούμε και να μάθουμε .Με τα όσα
συμβαίνουν  γύρω μας η ανάγκη εμφανίζεται επιτα-
κτική ενώ γύρω μας σε διάφορους χώρους υπάρχουν
απινιδωτές χωρίς όμως να γνωρίζουμε  που είναι ..
Ο σύλλογος Δράσεις Ζωής συνεχίζει να πραγματο-
ποιεί σεμινάρια σε ενήλικες  μέσα από συλλόγους και
φορείς ενώ τώρα επεκτείνεται και στα παιδιά  καθώς
σύμφωνα με τον υπεύθυνο κ. Σπύρο Καρυώτη ένα
παιδί στην ηλικία των 12 ετών , από έκτη δημοτικού ,
μπορεί να εμπεδώσει και να προσφέρει τις πρώτες βοή-
θειες .
¨Μπορούν να ανταπεξέλθουν με ικανότητα σε πολλές
κύριες πρώτες βοήθειες αφού αφομοιώνουν εύκολα τις
οδηγίες ενώ παραμένουν προσηλωμένα  στον στόχο
τους . ¨ επισημαίνει . Αυτό το διάστημα  γίνονται μα-
θήματα σε παιδιά  για την αντιμετώπιση μίας αιμορ-
ραγίας  και  πώς μπορούν να την αντιμετωπίσουν με
απλά μέσα όπως π.χ. με ένα μπλουζάκι , με ένα φουλάρι
ή με ένα κασκόλ .Οι μαθητές παίρνυν και πιστοποίηση
των μαθημάτων  και είναι έτοιμοι να βοηθήσουν  στο
σχολείο τους και στην παρέα τους , εάν χρειαστεί .
Ο κ. Κυπριώτης  κρούει τον κώδωνα  του κινδύνου
καθώς  έχουν τοποθετηθεί από το  δήμο Λαμιέων , από
την περιφέρεια αλλά και από συλλόγους  απινιδωτές
σε πολλά σημεία  της πόλης αλλά και σε γήπεδα και δεν
υπάρχει καμία ενημέρωση  στο ευρύ κοινό για το πού
είναι τοποθετημένοι . 
¨Είναι η σωτήρια λύση σε ώρα ανάγκης αλλά οι περισ-
σότεροι δε γνωρίζουν πού  βρίσκονται με αποτέλεσμα
να μην τους χρησιμοποιεί κανείς ¨δηλώνει  ενώ απο-
καλύπτει , ότι  χρειάστηκαν απινιδωτή  σε περιστατικό
σε χώρο που  διέθετε αλλά  αυτός  ήταν  στο σπίτι του
προέδρου …….

Είναι  ανεπίτρεπτο να μην υπάρχει ενημέ-
ρωση στους πολίτες  πού  βρίσκονται οι
απινιδωτές  ενώ  σύμφωνα με νόμο ο κάθε
πολίτης που γνωρίζει και μπορεί να ακο-
λουθήσει τις οδηγίες μπορεί να χρησιμοποι-
ήσει τον απινιδωτή . Ο κάθε πολίτης μπορεί
να τους χρησιμοποιήσει αρκεί να γνωρίζει
πού είναι τόνισε χαρακτηριστικά ..
Αλλά είναι κλεισμένοι σε  χώρους και ια-
τρεία  στα οποία δεν υπάρχει ελεύθερη
πρόσβαση  των πολιτών. Πρέπει όλοι να
ενημερώνονται και να είναι σε κοινή θέα ,
πρόσθεσε .
Κάλεσε τους εκπαιδευτικούς να μη  φοβούν-
ται να τον χρησιμοποιήσουν αλλά ούτε και
να δίνουν τις πρώτες βοήθειες γιατί είναι
καλύτερο να κάνεις την προσπάθεια σου
παρά να είσαι αμέτοχος .
Ο κ. Σπύρος Κυπριώτης έχει ετοιμάσει πρό-
ταση προς την Περιφέρεια Στερεάς για μία
εφαρμογή στην οποία ο κάθε πολίτης  θα
μπορεί ανά πάσα στιγμή να ενημερώνεται
πού  υπάρχουν απινιδωτές και πώς  χρησι-
μοποιούνται σε όλη τη Στερεά. Κατεβάζον-
τας  την εφαρμογή   στο κινητό τηλέφωνο
θα έχει πρόσβαση σε κάθε απινιδωτή ενώ
θα δίνονται και οδηγίες χρήσης . Έτσι  σώ-
ζονται ζωές , δηλώνει και ζητά βοήθεια
από τους κεντρικούς φορείς ….Την επόμενη εβδομάδα
θα έχει συνάντηση  για το θέμα αυτό …
Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από σχολεία και συλλό-
γους  γονέων και  κηδεμόνων και ήδη θα δημιουργηθεί
νέα ομάδα εθελοντών  για να ανταποκριθεί στην  ζή-
τηση. 
Μία ενημέρωση κρατάει  δύο ώρες αλλά υπάρχουν και
τα σεμινάρια που κρατούν ημέρες με διάφορα θέματα
πρώτων βοηθειών .
Το πρόγραμμα είναι διάρκειας 2 ωρών και ενδεικτικά
αφορά: 

•  την αναγνώριση και την αξιολόγηση ενός θύματος
το οποίο έχει καταρρεύσει.
•την σωστή πραγματοποίηση κλήσης της Υπηρεσίας

Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας (166) 
και του Ευρωπαϊκού Αριθμού Επείγουσας Κλήσης (112).
•την έγκαιρη έναρξη Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνη-
σης (Καρ.Π.Α.) (σε ενήλικες & παιδιά).
•την ασφαλή χρήση ενός Αυτόματου Εξωτερικού Απι-
νιδωτή (AED) (σε ενήλικες & παιδιά).
•την τοποθέτηση σε πλάγια θέση ασφαλείας (θέση ανά-
νηψης) ενός θύματος χωρίς αισθήσεις.
•την αντιμετώπισης πνιγμονής ενός θύματος από ξένο
σώμα. και την χρήση της συσκευής Life - Vac.
•την αντιμετώπιση ενός θύματος πνιγμού.
•τον ελέγχο μίας εξωτερικής αιμορραγίας.
•την αντιμετώπιση εγκαυμάτων.
•την αντιμετώπιση της λιποθυμίας.
•Το Νομικό καθεστώς εγκατάστασης και τοποθέτησης
Δημόσιων Απινιδωτών.

Έτσι σώζονται ζωές. Πού είναι οι απινιδωτές; 

Σημαντικά έργα για τη Φθιώτιδα, αλλά και
τις γειτονικές Φωκίδα και Ευρυτανία εγκρί-
θηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης, όπως
ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονομικών
κ.Χρήστος Σταϊκούρας. 
Πρόκειται για έργα με σημαντικό περιβαλ-
λοντικό αποτύπωμα, τα  οποία αφορούν
στη διαχείριση των αστικών λυμάτων.
Πιο συγκεκριμένα σε δελτίο τύπου του
Υπουργού αναφέρεται, ότι σε συνέχεια συ-
νεργασίας του κ.Σταϊκούρα με την πολιτική
ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος &
Ενέργειας και μετά από σχετικές προτάσεις
των Δημοτικών Αρχών, εντάσσονται έργα
για την Π.Ε. Φθιώτιδας ύψους 7.650.000
ευρώ.
Αναλυτικότερα, στη Δράση του ΥΠΕΝ «Επε-
ξεργασία και καθαρισμός αστικών λυμάτων

περιβαλλοντικά ευαίσθητων οικισμών και
εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων σε επιλεγ-
μένες πόλεις», ενταγμένη στο Ταμείο Ανά-
καμψης & Ανθεκτικότητας, εγκρίνεται:
1.Στο υποέργο Γ’ «υλοποίηση υποδομής
διαχείρισης ιλύος από εγκαταστάσεις επε-
ξεργασίας λυμάτων», εντάσσεται το έργο
της κατασκευής μονάδας ηλιακής ξήρανσης
ιλύος της εγκατάστασης επεξεργασίας λυ-
μάτων της ΔΕΥΑ Λαμίας, προϋπολογισμού
5.950.000 ευρώ. Ο σχεδιασμός του έργου
περιλαμβάνει τη διαχείριση της παραγόμε-
νης ιλύος από την ΕΕΛ Λαμίας, καθώς και
των γειτονικών ΕΕΛ Καμένων Βούρλων,
Σπερχειάδας – Μακρακώμης, Ιτέας, Αμφί-
κλειας, Μώλου, Καρπενησίου και Ελάτειας
– Τιθορέας. Προβλέπει την κατασκευή: 
Α) Μονάδα υποδοχής αφυδατωμένης ιλύος.

Β) Ηλιακών ξηραντηρίων
Γ) Μονάδα παραγωγής ζεστού  νερού.
Δ) Μονάδα αποθήκευσης τελικού προϊόν-
τος.
Ε) Κτίριο εξυπηρέτησης.
Στο υποέργο Β’ «αναβάθμιση, επέκταση και
εκσυγχρονισμό εγκαταστάσεων επεξεργα-
σίας λυμάτων και επαναχρησιμοποίηση επε-
ξεργασμένου νερού» εντάσσεται το έργο
της αναβάθμισης Εγκατάστασης Επεξεργα-
σίας Λυμάτων Σπερχειάδας – Μακρακώμης,
προϋπολογισμού 1,7 εκατομμυρίων ευρώ.
Το έργο περιλαμβάνει προμήθεια και εγκα-
τάσταση απαραίτητου μηχανολογικού εξο-
πλισμού για την αναβάθμιση της ΕΕΛ, με
στόχο την εξοικονόμηση της δαπανώμενης
ενέργειας.
«Πρόκειται για σημαντικά έργα υποδομής,

με ισχυρό αναπτυξιακό, περιβαλλοντικό και
κοινωνικό αποτύπωμα για την Π.Ε. Φθιώτι-
δας.
Η Κυβέρνηση, συλλογικά και συνεκτικά,
πιστή στις δεσμεύσεις της, αποδεικνύει , ότι
δίνει λύσεις στα προβλήματα της καθημε-
ρινότητας του πολίτη, αξιοποιώντας πολύ-
τιμους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης»,
τόνισε ο κ. Σταϊκούρας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργού Οικονομικών κ.Χρ.Σταϊκούρα

Έργα 7,7 εκ ε για τη διαχείριση λυματολάσπης
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Πολύ κοντά σε λύση είναι η
Δημοτική Αρχή για τους Ρομά,
καθώς ο Γενικός Γραμματέας κ.
Γιώργος Σταμάτης προσφέρει
50 λυόμενα, τύπου Container
από Hot Spot μεταναστών,
ώστε να καλυφθούν οι στεγα-
στικές ανάγκες των Ρομά της
Καμηλόβρυσης. 

Μάλιστα, την περασμένη Παρα-
σκευή ο δήμαρχος Λαμιέων κ.
Θύμιος Καραϊσκος, συνοδευό-
μενος από μέλη της παράταξής
του, πήγε στο χώρο φύλαξης
των κοντέινερ προκειμένου να
ελέγξουν την κατάστασή τους.  Η
Τεχνική Υπηρεσία του δήμου ήδη
επεξεργάζεται το θέμα και σύν-
τομα θα απαντήσει εάν θέλει να
τα παραλάβει, που μάλλον δεν
έχει λόγο να πει όχι. 
Τα 50 κοντέινερ θα καλύψουν σε
μεγάλο βαθμό τις στεγαστικές
ανάγκες των Ρομά στην Καμηλό-
βρυση, που σήμερα ζουν σε
άθλια παραπήγματα και είναι
εκτεθειμένοι στο κρύο, το χει-
μώνα και τον καύσωνα το καλο-
καίρι. 
Μάλιστα επειδή δε μπορεί να
γίνει η προσωρινή μετεγκατά-
σταση του καταυλισμού γιατί

δεν υπάρχουν οι
χώροι ,θα επιχειρη-
θεί ολική αναβάθ-
μιση των συνθηκών

διαβίωσης με σημαντική βελ-
τίωση της περιοχής. Στο πλαίσιο
της βελτίωσης συνθηκών δια-
βίωσης των Ρομά, προωθείται η
εγκατάσταση προσωρινών ή κι-
νητών μονάδων υγιεινής και
ατομικής καθαριότητας, οικί-
σκων πολλαπλών χρήσεων κλπ.
Όπως είχαμε ξαναγράψει θα δη-

μιουργηθούν δίκτυα  οδικά όπου
δεν υπάρχουν και   κοινής ωφε-
λείας. Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο
της ολιστικής προσέγγισης, θα
προσφέρονται από το φορέα
υλοποίησης συνοδευτικές υπη-
ρεσίες με στόχο την κοινωνική
ένταξη στις περιοχές παρέμβα-
σης από παράλληλες κοινωνικές
δομές,  όπως τα Παραρτήματα
Ρομά που ήδη δημιουργούνται
στο δήμο Λαμιέων.
Παράλληλα θα τοποθετηθούν
και οικίσκοι πολλαπλών χρή-
σεων, το συγκρότημα αυτών
των δομών μαζί με το Παράρ-
τημα Ρομά αποτελούν ένα «Πο-
λύκεντρο» όπου μεταξύ άλλων
θα λαμβάνουν χώρα η μαθη-
σιακή υποστήριξη, πολιτιστικές
δραστηριότητες, δραστηριότη-
τες για την ενδυνάμωση γυναι-
κών κ.α.
Η παρέμβαση για τη Βελτίωση
Συνθηκών Διαβίωσης αφορά εγ-

καταστάσεις ατομικής και περι-
βαλλοντικής υγιεινής και σύ-
σταση και λειτουργία Ομάδων
Βελτίωσης  Συνθηκών Διαβίω-
σης. 
Πιο συγκεκριμένα οι εγκαταστά-
σεις ατομικής και περιβαλλοντι-
κής υγιεινής περιλαμβάνουν α)
υγειονομικά containers, τα οποία
ανάλογα με το μέγεθος του οικι-
σμού και των αναγκών του πλη-
θυσμού μπορεί να διαθέτουν
τουαλέτες, νιπτήρες και ντουζιέ-

ρες και βοηθητικούς χώρους και
β) μονάδες πλυντηρίων-στεγνω-
τηρίων ή κατασκευή δεξαμενών
πλύσης ιματισμού με στέγαστρο.
Οι Ομάδες Βελτίωσης Συνθηκών
Διαβίωσης έχουν σκοπό τη λει-
τουργία των δομών ατομικής
και περιβαλλοντικής υγιεινής, τη
στήριξη του πληθυσμού παρέμ-
βασης και την παροχή συνοδευ-
τικών υπηρεσιών. 
Τέλος, ν’ αναφέρουμε, ότι ο Γενι-
κός Γραμματέας εξήρε το καλό
κλίμα της συνεργασίας του με το
δήμαρχο Λαμιέων και τους συ-
νεργάτες του. 
Παράλληλα υπενθυμίζουμε , ότι
θα κατατεθεί από το δήμο Λαμι-
έων πρόταση για δημιουργία
Κέντρου ένταξης Ρομά, παράρ-
τημα του Κέντρου Κοινότητας,
με προϋπολογισμό 360.000 ευρώ
και 5 προσλήψεις. Η πρόταση
θα κατατεθεί στο πλαίσιο  του
Εθνικού σχεδίου δράσης το

οποίο καλεί τους δήμους  να πα-
ρουσιάσουν το σχέδιό τους για
τους ΡΟΜΑ. 
Το τελευταίο διάστημα  ο Δή-
μαρχος Λαμιέων κ. Θύμιος Κα-
ραϊσκος και ο Αντιδήμαρχος κ.
Παναγιώτης Στασινός έχουν
επαφές με τους ΡΟΜΑ  της Κα-
μηλόβρυσης , της Ανθήλης , του
Παγκρατίου αλλά και με ορισμέ-
νους που δεν εκπροσωπούνται
από καμία ομάδα και σύλλογο. 
Η συζήτηση επικεντρώνεται

στην κατάσταση που επικρατεί-
στους καταυλισμούς  καθώς και
το θέμα της παραβατικότητας
ορισμένων οικογενειών.
Το τοπικό σχέδιο προσπαθεί να
αμβλύνει τις αντιθέσεις  και να
εντάξει  τους ΡΟΜΑ στην κοινω-
νία. Οι χρηματοδοτήσεις είναι
συγκεκριμένες και αφορούν σε 4
πυλώνες. Την   πρόληψη και την
καταπολέμηση της φτώχειας και
του κοινωνικού αποκλεισμού.
Την προώθηση της ενεργούς
συμμετοχής στην κοινωνική και
οικονομική ζωή.
« Στόχος μας να βρεθεί το πλαί-
σιο εκείνο με το οποίο θα συνυ-
πάρξουμε αρμονικά σε αυτή την
πόλη και να αμβλυνθούν όλα
εκείνα τα στοιχεία της παραβα-
τικότητας, της απομόνωσης και
της κακής διαβίωσης των
ΡΟΜΑ”, δήλωνε ο κ. Στασινός για
την υποβολή της πρότασης. 
Εξηγούσε μάλιστα πως στόχος

είναι να ενταχθούν μέσα στην
κοινωνία  στο αστικό περιβάλ-
λον ως δημότες της περιοχής με
τις υποχρεώσεις που τους ανα-
λογούν  τους φόρους που πρέπει
να πληρώνουν και την  μείωση
της  παραβατικότητας. 
Ο κ. Στασινός μάλιστα είχε παρα-
δεχτεί, ότι ο καταυλισμός στην
Καμηλόβρυση είναι σε κακή κα-
τάσταση και όλες  οι προσπά-
θειες  έχουν αποτύχει  και λόγω
των κακών συνθηκών αλλά και

της άρνησης του υπουργείου να
χρηματοδοτήσει  την πρόταση
για την δημιουργία σπιτιών στην
Καμηλόβρυση. 
Ο δήμος Λαμιέων ήδη με  έξοδα
της δημοτικής αρχής προχωρά
σε βελτίωση των συνθηκών δια-
βίωσης ενώ δρομολογείται λεω-
φορείο που θα  κατεβάζει τα
παιδιά ΡΟΜΑ για το σχολείο. 
Γίνονται ενέργειες πρόσληψης 5
ατόμων που θα στελεχώσουν το
κέντρο ένταξης ΡΟΜΑ και μέσα
από αυτό θα  δίνονται  λύσεις σε
γραφειοκρατικά ζητήματα.
Τέλος, η Γενική Γραμματεία έχει
ήδη εξασφαλισει τα 50 κοντέινερ,
τα οποία, αν ο δήμος θελήσει τε-
λικά να παραλάβει, θα χρησιμο-
ποιηθούν ως οικίες των Ρομά
της Καμηλόβρυσης λύνοντας ου-
σιαστικά και καίρια το στεγα-
στικό τους πρόβλημα. 

Στο «παρά 1» για λύση το στεγαστικό των Ρομά στην Καμηλόβρυση

50 Containers από δομή μεταναστών
Ρεπορτάζ: Γιώτα Γιαννούλη
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Συνεχείς είναι οι έλεγχοι για τον αντικαπνιστικό νόμο
από τις υπηρεσίες της ΓΕΠΑΔ Στερεάς Ελλάδας. Τις τε-
λευταίες μέρες επιπλέον πρόστιμα προστέθηκαν στο
μακρύ κατάλογο των ελέγχων σε καταστήματα αλλά και
σε χώρους  που συναθροίζεται κόσμος. Πρόστιμα  δό-
θηκαν σε Λαμία , Θήβα και Χαλκίδα . 
Καπνιστής που άναψε τσιγάρο σε παιδική χαρά στο Καρ-
πενήσι τιμωρήθηκε με 200 ευρώ πρόστιμο. 
Ο αντικαπνιστικός νόμος υπάρχει από το 2009 αλλά φαί-
νεται  ότι ακόμη χρειάζεται να μας το θυμίζουν και
ακόμη προκαλεί  αψιμαχίες μεταξύ επιχειρηματιών και
πελατών. Ο πρόεδρος των επισιτιστικών επαγγελμά-
των  κ. Κώστας Καραγεώργος εξέφρασε  την έκπληξη
του που ακόμη υπάρχουν τέτοιου είδους πρόστιμα
καθώς μετά από τόσα χρόνια θα έπρεπε  να έχει γίνει
συνήθεια και βίωμα  σε όλους τους πολίτες. 
Πρώτα από όλα πρέπει να αντιλαμβάνεται ο κάθε χρή-
στης, ότι βλάπτει  το διπλανό του  και να γίνει φιλοσο-
φία, ότι δεν καπνίζουμε πλέον σε εσωτερικούς  χώρους
. Πρέπει να υπάρξει παιδεία πάνω σε αυτό και να  ξεκινά
από μικρή ηλικία .
Παράλληλα  όπως είπε με τα προϊόντα καπνού που
υπάρχουν και τα οποία δεν τα αντιλαμβάνεται ο καθέ-
νας  όπως τα νέα ηλεκτρονικά τσιγάρα  μπορεί να  μην
γίνει αντιληπτός αυτός που καπνίζει από τον επιχειρη-
ματία και τους εργαζόμενους .
Εφόσον κάνουμε τα πάντα  δεν μπορεί η ευθύνη να επι-
βαρύνει μόνο  τους ιδιοκτήτες δηλώνει και εκφράζει την
άποψη πως πρέπει να υπάρξει αλλαγή ορισμένων  πραγ-
μάτων .
Η Πολιτεία  αναμένεται να προχωρήσει σε νέες ρυθμί-

σεις στο πλαίσιο του αντικαπνιστικού νόμου.  Μπαίνει
τέλος στο κάπνισμα στους δήθεν «υπαίθριους χώρους».
Το Υπουργείο Υγείας επεξεργάζεται δύο νέες αλλαγές

στον αντικαπνιστικό νόμο, σφίγγοντας περισσότερο τον
κλοιό γύρω από τους καπνιστές. Σύμφωνα με πληροφο-
ρίες, στο στόχαστρο μπαίνουν καπνιστές αλλά και κατα-
στηματάρχες. 
Οι τελευταίοι, εκμεταλλευόμενοι τα «παραθυράκια» του
νόμου, αφήνουν ανεξέλεγκτο το κάπνισμα στους
«δήθεν» υπαίθριους χώρους.
Θα υλοποιηθεί δε με τη συνεργασία των συναρμόδιων
υπουργείων και θα κινηθεί σε δύο βασικές κατευθύνσεις.
* Ακριβέστερη περιγραφή χώρων όπου απαγορεύεται
κάπνισμα, με ενδεχόμενη διεύρυνσή τους.
* Επαναπροσδιορισμός των καπνικών προϊόντων των
οποίων η χρήση απαγορεύεται σε κλειστούς δημόσιους
χώρους, λαμβάνοντας υπόψιν όλα τα νέα προϊόντα που
κυκλοφορούν.
Ο κ. Κώστας Καραγεώργος  διευκρινίζει , ότι  υπάρχουν

πρακτικά ζητήματα και είναι δύσκολο αυτό στην πράξη
καθώς είναι πολυμορφικός και ιδιαίτερος ο κλάδος . Οι
χώροι που βρίσκονται εκτός, για να επιτρέπεται  το κά-
πνισμα  πρέπει να έχουν  δύο πλευρές ανοικτές αλλά
αυτό είναι  στην πράξη δύσκολο  καθώς, εάν υπάρχουν
τρία καταστήματα  στη σειρά, το μεσαίο  δεν θα μπορεί
να έχει δύο πλευρές ανοικτές .
Την ίδια ώρα οι επιχειρηματίες σε καταστήματα υγειονο-
μικού ενδιαφέροντος  έχουν να αντιμετωπίσουν και τους
ελέγχους από τη διεύθυνση εμπορίου για τη χρήση  σε
πλαστικά καλαμάκια. Το  πρόστιμο είναι 1000 ευρώ
ακόμη και αν  βρεθούν  μέσα στο χώρο του καταστήμα-
τος πλαστικά καλαμάκια .
Ήδη σύμφωνα με πληροφορίες  έχουν ξεκινήσει  τα
πρώτα  πρόστιμα στο Καρπενήσι ..

Ρεπορτάζ: Άννα Μπαμπέτα

Έλεγχοι  για τσιγάρα και καλαμάκια 

Πέφτουν “βροχή” τα πρόστιμα 

Είναι η γυναίκα που μεγάλωσε
αναρίθμητα κορίτσια. Αν και
βιολογικά δεν έγινε ποτέ μη-
τέρα, έγινε η μάνα – σύμβολο,
που έκανε όχι μόνο τους κα-
τοίκους της Λαμίας και της
Φθιώτιδας αλλά και όλους
τους Έλληνες, να υποκλιθούν
στην προσφορά και στο μεγα-
λείο της ψυχής της!
Aυτή η μάνα με τα χιλιάδες παι-
διά, η Αρχόντισσα της αγάπης
και της στοργής, αξίζει τη μεγα-
λύτερη τιμή και αναγνώριση…”
Με τα λόγια αυτά, ο Μητροπολί-
της Φθιώτιδας Συμεών ανακοί-
νωσε την πρόθεση του να
απονείμει την ανώτατη τιμητική
διάκριση της τοπικής εκκλησίας
στη  Σταυρούλα Πελέκη ενώ ζή-

τησε από το Δημοτικό Συμβούλιο
Λαμιέων να αποφασίσει ομό-
φωνα και να της απονείμει το
Χρυσό Κλειδί της πόλης.
Ο Μητροπολίτης Φθιώτιδας
ανακοίνωσε ότι στην προσεχή
εορτή των Τριών Ιεραρχών, στις
30 Ιανουαρίου στην εορτή της
εκπαίδευσης και της παιδείας, θα
απονείμει την ανώτατη τιμητική
διάκριση της τοπικής Εκκλησίας,
τον Σταυρό της Ιεράς Μητροπό-
λεως Φθιώτιδος στην κ. Πελέκη,
ως ένα ελάχιστο δείγμα ευγνω-
μοσύνης και τιμής στην αφιέ-
ρωσή της και στην ανεκτίμητη
προσφορά της στην κοινωνία
και στην Εκκλησία.
Ο κ. Συμεών επίσης, δημοσίως
προσκάλεσε και πρότεινε στον

παριστάμενο Δήμαρχο Λαμιέων
κ. Ευθύμιο Καραΐσκο, ο Δήμος
Λαμιέων, με ομόφωνη απόφαση
του Δημοτικού του Συμβουλίου,
να απονείμει το «χρυσό Κλειδί
της πόλεως» στην κ. Πελέκη, ως
ελάχιστη αναγνώριση του έργου
της εκ μέρους της τοπικής κοι-
νωνίας της Λαμίας.
Ο Σεβασμιώτατος υπογράμμισε
ότι: «Αυτή η μάνα κρατά τα κλει-
διά της καρδιάς όλων των αν-
θρώπων, όχι μόνο της Λαμίας
και της Φθιώτιδος, αλλά ολόκλη-
ρης της πατρίδας μας. Να μά-
θουμε να τιμάμε τους
ανθρώπους της θυσίας και της
προσφοράς όσο είναι εν ζωή.
Αυτό είναι το χρέος μας. Δεν το
έχει ανάγκη η κ. Σταυρούλα.

Εμείς το έχουμε ανάγκη».
Η απόφαση του Σεβασμιωτάτου,
αλλά και η πρόσκλησή του προς
τον κ. Δήμαρχο έγινε δεκτή με

παρατεταμένο χειροκρότημα και
πολύ ενθουσιασμό από όλους
τους παρισταμένους.

Τη μάνα της Φθιώτιδας με τα 
εκατοντάδες παιδιά τιμά η Μητρόπολη 
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Το Β τρίμηνο του 2025 αναμένεται η δημο-
πράτηση της Α φάσης των έργων του
πάρκου Οινοφύτων σύμφωνα με τον πρό-
εδρο του Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς
Ελλάδας κ. Πάνο Λώλο. Σήμερα ήδη εξετά-
ζεται ο φάκελος μελετών του έργου, ενώ
εκκρεμεί η πολεοδομική μελέτη και η
πράξη εφαρμογής. Στα καλά νέα που
ακούσαμε είναι ότι «εξετάζεται η δημοπρά-
τηση και κατασκευή της Μονάδας Καθαρι-
σμού Αποβλήτων ένα έτος περίπου
νωρίτερα». 
Σε συνέντευξη που μας παραχώρησε ο κ.
Λώλος μιλάει για τις δυνατότητες που θα
δώσει το πάρκο στις εγκατεστημένες επι-
χειρήσεις, στις νέες που θα εγκαταστα-
θούν, αλλά και τις ποιοτικές θέσεις
εργασίας που θα δημιουργηθούν. «Οι βιο-
μηχανικές επιχειρήσεις μετά την ολοκλή-
ρωση του πάρκου θα λειτουργούν σε πολύ
καλύτερες συνθήκες από αναπτυξιακή και
περιβαλλοντική άποψη», λέει με απόλυτη
σαφήνεια.
Αναφέρεται στη συνεργασία του ΣΒΣΕ με
το ΣΕΒ και την ευεργετική επίδραση για τις
βιομηχανίες μέλη του, ενώ εξηγεί τους λό-
γους για τους οποίους αξίζει μια επιχεί-
ρηση να γίνει μέλος του Συνδέσμου.
Ιδιαίτερη συζήτηση γίνεται για την «ενερ-
γειακή απειλή προς την ανταγωνιστικό-
τητα. Παράλληλα, με αφορμή τον πόλεμο,
ο κ. Λώλος ξεκαθαρίζει ότι «η ελληνική βιο-
μηχανία απεδείχθη για άλλη μια φορά ιδι-
αιτέρως ανθεκτική».

«Πιο σύντομα η Μονάδα Κα-
θαρισμού Αποβλήτων»

Πιο συγκεκριμένα ο κ. Λώλος αναφορικά
με το χρόνο εκκίνησης των εργασιών εξη-
γεί ότι «σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα
που έχει κατατεθεί από την Εταιρεία Ανά-
πτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου (ΕΑΝΕΠ)
Οινοφύτων στη Γενική Γραμματεία Βιομη-
χανίας (ΓΓΒ) τον Μάιο του 2022, με την κα-
τάθεση του φακέλου μελετών της αίτησης
για την έγκριση ανάπτυξης του Πάρκου, η
δημοπράτηση της πρώτης φάσης των
έργων τοποθετείται χρονικά εντός του Β΄
τριμήνου του 2025.  Θυμίζουμε,  ότι σήμερα
βρισκόμαστε στη φάση της εξέτασης του
φακέλου που κατατέθηκε στις αρχές
Μαΐου 2022 (παρατηρήσεις από τις αρμό-
διες υπηρεσίες του ΥΠΑΝΕΠ και του ΥΠΕΝ
διατυπώθηκαν στα τέλη Νοεμβρίου και
Δεκεμβρίου αντιστοίχως) και μετά την έγ-
κριση ανάπτυξης αλλά πριν τη δημοπρά-
τηση των έργων (στην οποία
συμπεριλαμβάνεται και η απόφαση έγκρι-
σης περιβαλλοντικών όρων), θα ακολου-
θήσουν η πολεοδομική μελέτη και η πράξη
εφαρμογής», όπως τονίζει.  Συμπληρώνει
ωστόσο ότι «παράλληλα, σε συνάρτηση με
αίτηση χρηματοδότησης από το πρό-

γραμμα κρατικής ενίσχυσης «Νέα Βιομηχα-
νικά Πάρκα», με πόρους του Ταμείου Ανά-
καμψης και Ανθεκτικότητας, εξετάζεται η
δημοπράτηση και κατασκευή της Μονάδας
Καθαρισμού Αποβλήτων ένα έτος περίπου
νωρίτερα, αμέσως μετά την έγκριση της
πολεοδομικής μελέτης», μας λέει με χαρά.

«Λειτουργική και περιβαλλον-
τική αναβάθμιση»

Αναφορικά με τη δημιουργία πάρκου εξη-
γεί ότι στόχος είναι η λειτουργική και περι-
βαλλοντική αναβάθμιση. «Τα
Επιχειρηματικά Πάρκα Εξυγίανσης (ΕΠΕ),
όπως το συγκεκριμένο των Οινοφύτων
που είναι το πρώτο αυτής της κατηγορίας
που διαμορφώνεται στην Ελλάδα, δημι-
ουργούνται σε περιοχές Άτυπης Βιομηχα-
νικής Συγκέντρωσης (ΑΒΣ), δηλαδή σε
εκτάσεις όπου ήδη έχει αναπτυχθεί βιομη-
χανική δραστηριότητα, χωρίς να έχουν
ήδη προβλεφθεί και κατασκευαστεί τα
αναγκαία έργα υποδομής όπως οδικό δί-
κτυο, δίκτυο αποχέτευσης, μονάδα καθα-
ρισμού υγρών αποβλήτων και σύστημα
υδροδότησης, με αποτέλεσμα να έχουν
προκύψει περιβαλλοντικά και αναπτυ-
ξιακά προβλήματα», αναφέρει ο κ.Λώλος.
Μάλιστα, διευκρινίζει ότι «τα ΕΠΕ δημιουρ-
γούνται για τη λειτουργική και περιβαλ-
λοντική αναβάθμιση των ΑΒΣ, έτσι ώστε οι
ήδη εγκατεστημένες επιχειρήσεις να  λει-
τουργήσουν και να αναπτυχθούν περαι-
τέρω σε βέλτιστο από πλευράς υποδομών
περιβάλλον και με ασφάλεια δικαίου. Ταυ-
τόχρονα, στην περίπτωση των Οινοφύ-
των, δημιουργούνται και νέα γήπεδα για
επέκταση δραστηριότητας ήδη εγκατεστη-
μένων επιχειρήσεων ή για την εγκατά-
σταση νέων.  Η στόχευση στην περίπτωση
των ΕΠΕ δεν είναι η μετεγκατάσταση ερ-
γοστασίων από άλλες περιοχές άτυπης
βιομηχανικής συγκέντρωσης».

«Οι επιχειρήσεις θα μπορούν
να λειτουργήσουν με ασφά-

λεια δικαίου σε έναν οργανω-
μένο υποδοχέα»

Ο κ. Λώλος γίνεται ακόμη πιο επεξηγημα-
τικός αναλύοντας όσα θα αλλάξουν στην
ουσία, τόσο για τις επιχειρήσεις, όσο και
για την τοπική κοινωνία. Εξηγεί λοιπόν ότι

«οι επιχειρήσεις που είναι ήδη εγκα-
τεστημένες στα Οινόφυτα θα έχουν
πλέον τη δυνατότητα να λειτουργή-
σουν με ασφάλεια δικαίου σε έναν
οργανωμένο υποδοχέα μεταποιητι-
κών και επιχειρηματικών δραστηριο-
τήτων, με την κατάλληλη
πολεοδομική οργάνωση και τα ανα-
γκαία έργα υποδομής, άρα σε πολύ
καλύτερες συνθήκες από αναπτυ-
ξιακή και περιβαλλοντική άποψη. Η
λειτουργία του Πάρκου θα τελεί υπό
τη διοίκηση και διαχείριση ειδικού
φορέα, της σημερινής ΕΑΝΕΠ Οινο-
φύτων που θα μετεξελιχθεί σε Εται-
ρεία Ανάπτυξης και Διαχείρισης
Επιχειρηματικού Πάρκου (ΕΑΔΕΠ) Οι-
νοφύτων, υπό την εποπτεία της Γενι-
κής Γραμματείας Βιομηχανίας του
ΥΠΑΝΕΠ, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία. Παράλληλα θα δημιουρ-
γηθούν προοπτικές για την περαι-
τέρω ανάπτυξη των επιχειρήσεων
αυτών και την εγκατάσταση νέων.
Έτσι θα δημιουργηθούν νέες ποιοτι-
κές θέσεις εργασίας στην περιοχή και
θα υπάρξει γενικότερο αναπτυξιακό,
περιβαλλοντικό και κοινωνικό όφελος στο
πλαίσιο της Βιώσιμης Ανάπτυξης», όπως
αναφέρει συγκεκριμένα. 

«Υφίσταται συχνά η ανάγκη
θεσμικής και πρακτικής δια-

μεσολάβησης»
Μιλάει με θέρμη για το Σύνδεσμο Βιομηχα-
νιών Στερεάς Ελλάδας, τονίζοντας ότι «δεν
εκπροσωπεί μόνο τα μέλη του στους φο-
ρείς λήψεων αποφάσεων όπως οι δημό-
σιες και κυβερνητικές αρχές αλλά
συνεργάζεται στενά με την αυτοδιοίκηση
ά και β΄ βαθμού προκειμένου να υιοθετη-
θούν και υλοποιηθούν κοινές δράσεις που
προωθούν την επιχειρηματικότητα», όπως
λέει. Περαιτέρω εξηγεί , ότι «υφίσταται
συχνά η ανάγκη θεσμικής και πρακτικής
διαμεσολάβησης με στόχο την αντιμετώ-
πιση προβλημάτων ενώ παράλληλα ανα-
λαμβάνει πρωτοβουλίες που προωθούν
την ανάπτυξη στην περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας και την χώρα γενικότερα.  Τέλος,
προσφέρει τη  δυνατότητα δικτύωσης που
επιτρέπει στα μέλη του να είναι περαιτέρω
εξωστρεφή και αποτελεσματικά».

Σχηματάρι – Οινόφυτα, το
80% της βιομηχανικής δρα-

στηριότητας στη Στερεά
Ιδιαίτερη μνεία κάνει στη σημασία της πε-
ριοχής Οινοφύτων–Σχηματαρίου, για την
εθνική και περιφερειακή οικονομία. «Στη
ζώνη αυτή στην οποία τοποθετείται και η
Άτυπη Βιομηχανική Συγκέντρωση, δραστη-
ριοποιούνται πάνω από 400 επιχειρήσεις
όλων των μεγεθών και πραγματοποιείται
πάνω από το 80% της βιομηχανικής παρα-
γωγής της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Η περιοχή αυτή βρίσκεται εκατέρωθεν του
πλέον βασικού εθνικού οδικού άξονα, με
γεωγραφική εγγύτητα στο μεγαλύτερο λι-
μάνι της χώρας και με πρόσβαση σε περι-
φερειακές ενότητες που συγκεντρώνουν
μεγάλο μέρος του εγχώριου ανθρώπινου
δυναμικού.  Η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος
κατά συνέπεια, είναι εξαιρετικά σημαντική
αφού φιλοξενεί στην επικράτεια της όχι
μόνο μεγάλο μέρος της βιομηχανικής πα-
ραγωγής της χώρας μας αλλά και αρκετές
από τις πλέον εμβληματικές επιχειρήσεις
που διαπρέπουν διεθνώς ως εξόχως αν-
ταγωνιστικές επιχειρήσεις», όπως τονίζει ο
κ. Λώλος.

Για το Επιχειρηματικό Πάρκο Οινοφύτων μιλάει ο πρόεδρος του ΣΒΣΕ Π.Λώλος

Το Β΄ τρίμηνο του 2025 
δημοπρατείται η Α φάση

-Σε φάση ελέγχου ο φάκελος των μελετών, όπως τονίζει και αποκαλύπτει ότι εξε-
τάζεται η δημοπράτηση και κατασκευή της Μονάδας Καθαρισμού Αποβλήτων ένα
έτος περίπου νωρίτερα.
-Επισημαίνει την ανάγκη να αποκτήσει η χώρα μας επειγόντως μια Εθνική Βιομη-
χανική Στρατηγική.
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Σημαντική η συνεργασία με
το ΣΕΒ για τα μέλη του ΣΒΣΕ

Για τη σημασία της συνεργασίας του ΣΒΣΕ
με τον ΣΕΒ μιλάει με θέρμη. «Ο ΣΕΒ αποτε-
λεί τον κορυφαίο εκφραστή της επιχειρη-
ματικότητας στη χώρα μας.  Ως εκ τούτου
και βάση της συμφωνίας που υφίσταται, ο
πρόεδρος του Συνδέσμου μας αποτελεί μη
αιρετό του Δ.Σ. του ΣΕΒ, ενώ ο ΣΕΒ εκπρο-
σωπείται στο Δ.Σ. μας με ένα μέλος του.
Έτσι έχουμε την τιμή να συνεργαζόμαστε
στενά με τον Γενικό Διευθυντή του ΣΕΒ Δρ.
Γιώργο Ξηρογιάννη, ο οποίος ως μέλος του
Δ.Σ. μας, συνεργάζεται πολύ αποτελεσμα-
τικά με τα υπόλοιπα μέλη του προκειμένου
να υλοποιηθούν μια σειρά από δράσεις οι
οποίες αφορούν σημαντικά ζητήματα για
την επιχειρηματικότητα και ειδικότερα για
τη μεταποίηση.  Αναφέρω ως παράδειγμα
τις εκδηλώσεις με τίτλο «Βιομηχανική Ανά-
πτυξη και Πολιτιστική Διαχείριση: Σύγχρο-
νες Προκλήσεις» και «Αναπτυξιακά
Χρηματοδοτικά Εργαλεία 2023-2027: Η
επόμενη ημέρα» οι οποίες συν-διοργανώ-
θηκαν με τον ΣΕΒ κατά το προηγούμενο
έτος και οι οποίες πραγματοποιήθηκαν με
την παρουσία κυβερνητικών παραγόντων
θέτοντας επί τάπητος συγκεκριμένες προ-
κλήσεις και απαντώντας σε συγκεκριμένα
ερωτήματα», τονίζει.

Ο Σύνδεσμος πρωταγωνιστεί
στη διεκδίκηση μέτρων ενί-
σχυσης της ελληνικής βιομη-

χανίας»
Για τα μελλοντικά του σχέδια λέει ότι «ο
Σύνδεσμος Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας
επιδιώκει την αποτελεσματικότερη εκπρο-
σώπηση στους φορείς λήψεως αποφά-
σεων επ’ ωφελεία της βιομηχανίας.  Η
ελληνική μεταποίηση ειδικότερα, αντιμε-
τωπίζει αρκετές προκλήσεις, όπως η ενερ-
γειακή κρίση, οι οποίες απαιτούν σαφείς
και συντονισμένες ενέργειες,  ώστε να μην
αποβούν εις βάρος της ανταγωνιστικότη-
τας της και τελικά της βιωσιμότητας της.
Η αποτελεσματικότερη εκπροσώπηση
προϋποθέτει τη λελογισμένη κλαδική και
γεωγραφική κάλυψη της βιομηχανικής
δραστηριότητας που αναπτύσσεται στην
περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας αλλά και
την αποτελεσματικότερη δομή που διαθέ-
τουμε με στόχο την παροχή υπηρεσιών
προς τα μέλη μας», αποκαλύπτει.
Για το πολύ σοβαρό θέμα της ενέργειας
εξηγεί ,ότι αποτελεί μια σημαντική πρό-
κληση η οποία όπως προαναφέρθηκε
απειλεί την ελληνική βιομηχανία.  «Ο Σύν-
δεσμος μας έχει πρωταγωνιστήσει στην
από κοινού με άλλους φορείς διεκδίκηση
των μέτρων ενίσχυσης της ελληνικής βιο-
μηχανίας.  Παράλληλα, έχει καταθέσει και
συζητήσει έγκαιρα με την ηγεσία του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
μια σειρά από μέτρα που αποσκοπούν στη
βελτίωση της αγοράς ενέργειας στη χώρα
μας.  Αντίστοιχες επαφές, συζητήσεις και
καταθέσεις προτάσεων έχουν γίνει και για
μια σειρά επιπλέον ζητημάτων όπως ο
Αναπτυξιακός νόμος, οι επενδύσεις, το Δί-
καιο του Ανταγωνισμού, η εργατική νομο-

θεσία, και οι Οργανωμένοι Υποδοχείς Με-
ταποιητικής Δραστηριότητας.  Όλες μας οι
παρεμβάσεις γνωστοποιούνται στα μέλη
μας και ευρύτερα ενώ ανήκουν στο πλαί-
σιο των επιδίωξης μας για την ενίσχυση
της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής
βιομηχανίας, η οποία υπερβαίνει ως στόχο
την περιφερειακή ανάπτυξη.

«Η ελληνική βιομηχανία απε-
δείχθη ιδιαιτέρως ανθεκτική»
Στο πολύ δύσκολο θέμα του ΡωσοΟυκρα-
νικού πολέμου αναφέρεται ο κ. Λώλος,
αποκαλύπτοντας ωστόσο πως για άλλη
μια φορά η βιομηχανία απεδείχθη ανθε-
κτική φθάνοντας το
11% του ΑΕΠ. «Η ελ-
ληνική βιομηχανία
έχει επηρεαστεί
αναντίρρητα από
την εισβολή της Ρω-
σίας στην Ουκρα-
νία.  Η εφοδιαστική
αλυσίδα διαταράχ-
θηκε και η προμή-
θεια Α’ υλών
διακόπηκε μερικώς
ή συνολικά στην πε-
ρίπτωση συγκεκρι-
μένων κλάδων.
Επίσης, οι τιμές των
Α΄Υλών εκτινάχθη-
καν ενώ η ενεργει-
ακή κρίση έλαβε μια
δραματική μορφή
με επιπτώσεις στην
εγχώρια μεταποίηση
οι οποίες δεν αφο-
ρούν μόνο την αν-
ταγωνιστικότητά
της αλλά επεκτεί-
νονται και στην
απασχόληση.  Παρ’
όλα αυτά, η ελλη-
νική βιομηχανία
απεδείχθη για άλλη
μια φορά ιδιαιτέρως
ανθεκτική , αφού κατόρθωσε να αξιοποι-
ήσει τις ευκαιρίες που δημιουργήθηκαν σε
διεθνές επίπεδο, και ιδιαίτερα σε συγκεκρι-
μένους κλάδους, αυξάνοντας τη  συνει-
σφορά της στο 11% του ΑΕΠ της χώρας
μας», λέει με έμφαση», τονίζει.
Απαντώντας σχετικά με το τετραήμερο και
τη συζήτηση που έχει ανοίξει εξηγεί , ότι η
ελληνική βιομηχανία έχει έλλειψη ανθρώ-
πινου δυναμικού. «Η χώρα μας συνεχίζει
να παρουσιάζει υψηλά ποσοστά ανεργίας
στο σύνολο του ενεργού δυναμικού.  Τα
ποσοστά αυτά μειώνονται σημαντικά όταν
αναλύσουμε τις ανάγκες που υφίστανται
στην αγορά εργασίας ανά κλάδο, δραστη-
ριότητα και ειδικότητα.  Η εγχώρια βιομη-
χανία έχει αυξήσει σε αξιόλογο βαθμό την
παραγωγική διαθεσιμότητα και έχει επε-
κταθεί από πλευράς παραγόμενων προ-
ϊόντων ενώ επενδύει με στόχο τον
εκσυγχρονισμό της.  Η πραγματικότητα
είναι,  ότι η ελληνική βιομηχανία αντιμετω-
πίζει έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού σχε-
δόν σε όλα τα επίπεδα.  Συνεπώς, ως
τομέας της οικονομίας παρουσιάζει την
ευρύτερη ανάγκη να αυξήσει και όχι να

μειώσει την απασχόληση», τονίζει ο Πρό-
εδρος του Συνδέσμου.

«Η χώρα μας χρειάζεται επει-
γόντως μια Εθνική Βιομηχα-

νική Στρατηγική»
Αναφερόμενος στα κορυφαία ζητήματα
που απασχολούν τη βιομηχανία εξηγεί ότι
«από την φύση της απαιτεί μακροπρόθε-
σμο σχεδιασμό καθώς αναλαμβάνει μα-
κροπρόθεσμες επενδύσεις.  Η χώρα μας
χρειάζεται επειγόντως μια Εθνική Βιομηχα-
νική Στρατηγική η οποία θα αντιμετωπίζει
όλες τις προκλήσεις που ανακύπτουν για
την ελληνική βιομηχανία σε εθνικό και διε-

θνές επίπεδο.  Η Πράσινη Ανάπτυξη, η Ψη-
φιακή Μετάβαση, η Κλιματική
Ουδετερότητα μέσω της μείωσης του
ενεργειακού της αποτυπώματος, η ανά-
πτυξη και διαθεσιμότητα του ανθρώπινου
δυναμικού και η Στρατηγική Αυτονομία,
είναι οι πλέον σημαντικές προκλήσεις για
την βιομηχανία.  Για την αντιμετώπισή
τους συνεργαζόμαστε με το Υπουργείο
Ανάπτυξης και Επενδύσεων το οποίο μέσω
της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας δια-
μορφώνει την αντίστοιχη Εθνική Στρατη-
γική.  Ως Σύνδεσμος πιστεύουμε
ακράδαντα στο αναπτυξιακό μέλλον της
ελληνικής βιομηχανίας και μάλιστα με βιώ-
σιμο τρόπο. Η αποδοχή της ανάγκης συ-
νεργασίας μεταξύ δημοσίων αρχών,
αυτοδιοίκησης, επιχειρήσεων και τοπικής
κοινωνίας, είναι η πλέον απαραίτητη συν-
θήκη για το αναπτυξιακό μέλλον της ελλη-
νικής βιομηχανίας και κατ΄επέκταση της
ελληνικής οικονομίας».
Μάλιστα πρόσφατα παρενέβη στο νομο-
σχέδιο για τα επιχειρηματικά πάρκα. Τα
κυριότερα σημεία παρέμβασης του ΣΒΣΕ,
αναφορικά με το ζήτημα του ΕΠΕ Οινοφύ-

των, ήταν τα εξής:
•Υποστηρίξαμε τη νομοθετική ρύθμιση (του
νομοσχεδίου τότε και ήδη νόμου
4982/2022) για ενιαίο φορέα ανάπτυξης
και διαχείρισης Επιχειρηματικών Πάρκων,
συμφωνώντας με την εφαρμογή της και
στα Οινόφυτα (που με τον προηγούμενο
νόμο υπόκεινταν σε ειδικό διαφορετικό
καθεστώς).
•Ζητήσαμε τη διατήρηση του καθεστώτος
υπολογισμού της εισφοράς σε χρήμα στα
Επιχειρηματικά Πάρκα Εξυγίανσης με βάση
την αρχική έκταση των ιδιοκτησιών (δη-
λαδή κατά τον χρόνο της έγκρισης ανά-
πτυξης του ΕΠΕ) και παράλληλα να
αποσαφηνιστεί ότι τυχόν μετατροπή ει-
σφοράς σε χρήμα σε εισφορά σε γη θα γί-

νεται με βάση την αξία γης εκείνης της
χρονικής στιγμής, κάτι που έγινε αποδεκτό
από το αρμόδιο υπουργείο. 
•Με ικανοποίηση αναγνωρίσαμε την υιο-
θέτηση με τον νέο νόμο σημαντικών πα-
γίων  αιτημάτων του Συνδέσμου, όπως η
θεσμοθέτηση της αναγνώρισης  ότι το
ποσό της εισφοράς σε χρήμα κάθε επιχεί-
ρησης, με ιδιοκτησία γης, στις δαπάνες για
τη δημιουργία κοινόχρηστων χώρων και
έργων υποδομής του Πάρκου, αποτελεί
παραγωγική δαπάνη και εντάσσεται στις
εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες.
•Τέλος υποστηρίξαμε να προβλεφθεί προ-
νομιακή δυνατότητα για υποχρεωτική με-
ταβίβαση της διοίκησης και διαχείρισης
-εφόσον βεβαίως κατά τα λοιπά πληρούν-
ται οι προϋποθέσεις του νόμου- όταν το
ζητά ανώνυμη εταιρεία με μετόχους σαφή
πλειοψηφία των εγκατεστημένων επιχει-
ρήσεων (π.χ. που εκπροσωπούν το 67%
(2/3) της έκτασης του Επιχειρηματικού
Πάρκου μη προσμετρούμενων σε αυτήν
των κοινόχρηστων και κοινωφελών
χώρων). 
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«Ξαναφτιάχνουμε θεατές» λέει ο Καλλιτε-
χνικός Διευθυντής του Δη.Πε.Θε. και γνω-
στός ηθοποιός κ. Νίκος Ορφανός και
εξηγεί ότι από τη μέρα που ανέλαβε έχει
ξαναστήσει το θέατρο από την αρχή,
αφού για μια επταετία δε λειτουργούσε
καταστατικά. 
Σε συνέντευξή του στη «Φ» εκτιμά πως ο
πολιτισμός μπορεί να παραχθεί παντού,
κατά συνέπεια και στην επαρχία. Μόνο
που για να κατακτήσει κάποιος πολιτισμό
επαγγελματικού επιπέδου, θέλει πολιτική
βούληση, σχεδιασμό, στρατηγική, κονδύ-
λια και ανθρώπους που γνωρίζουν την
πολιτιστική παραγωγή.
Μιλάει για την αγάπη της τοπικής κοινω-
νίας που αγκάλιασε το Δη.Πε.Θε., ενώ εξη-
γεί ότι η επέκταση των εργαστηρίων που
ήδη ξεκίνησαν σε άλλους δήμους θέλει
κόπο και χρόνο. Εύχεται πάντως να φτά-
σουν όσο το δυνατόν πιο μακρυά, οργα-

νώνοντας και εποπτεύοντας θεατρικά δί-
κτυα μέχρι το πιο απόμερο χωριό. Ανα-
κοινώνει μάλιστα πως έρχεται και
εργαστήρι εφήβων, ενώ αυτό τον καιρό
ήδη ετοιμάζεται η παραγωγή που θα πάει
σε περιοδεία το καλοκαίρι. 
Για την εξέλιξη του φορέα ονειρεύεται «το
Δη.Πε.Θε. Ρούμελης να καταστεί ένα φυ-
τώριο που θα βγάζει το ίδιο τα μελλον-
τικά του στελέχη σε όλα τα επίπεδα».
Εξηγεί πάντως πως δεν είναι πάντα εύ-
κολα τα πράγματα, καθώς η θεατρική
αγορά έχει γίνει πολύ σκληρή και δύσκολη
για έναν θεσμικό, μη κερδοσκοπικό οργα-
νισμό.
Πέρα από την καλλιτεχνική του δράση
είναι και ένας βαθιά πολιτικοποιημένος
άνθρωπος. Συμμετέχει στον Τομέα Πολι-
τισμού του ΠΑΣΟΚ. Για το κόμμα λέει πως
περιμένει ένα νέο συμβόλαιο με το λαό,
σύγχρονο, πρακτικό και αξιακό. «Τώρα

είναι η ώρα να
αλλάξουν όλα στο
ΠΑΣΟΚ, διαφορε-
τικά ο δρόμος δε
θα το πάει μα-
κριά», τονίζει.
«Το πολιτι-

στικό αγαθό
εξαρτάται

από τη στό-
χευση»

Φ.: Μπορεί να πα-
ραχθεί πολιτισμός
στην επαρχία και
αν ναι, υπό ποιες
προϋποθέσεις; 
Ν.Ο.: Πολιτισμός
μπορεί να παραχ-
θεί παντού. Όπου
υπάρχουν καλλι-
τέχνες. Εξαρτάται
όμως τι πολιτισμό εννοούμε. Αν εννοούμε
πολιτισμό επαγγελματικού επιπέδου,
αυτό απαιτεί πολιτική βούληση, σχεδια-
σμό, στρατηγική, κονδύλια και ανθρώ-
πους που γνωρίζουν την πολιτιστική
παραγωγή. Ο πολιτισμός είναι μια πολύ
γενική έννοια. Για αυτό και το πολιτιστικό
αγαθό εξαρτάται από τη στόχευση. Η
στόχευση το διαμορφώνει. Το τι θέλουμε
να πετύχουμε. Γιατί ο πολιτισμός εμπνέει
και προκαλεί αλυσιδωτά αποτελέσματα
σε κάθε κοινωνία, κατά κανόνα θετικής
μορφής. Ο Πολιτισμός είναι ζωή για έναν
τόπο. 
Φ.: Σε ποια κατάσταση παραλάβατε το θέ-
ατρο, που είναι σήμερα και που θέλετε να
το φτάσετε; 
Ν.Ο.: Το Δη.Πε.Θε. Ρούμελης δε λειτούρ-
γησε καταστατικά για μια επταετία. Δε
μπορούσε να υπογράψει προγραμματικές
συμβάσεις με το Υπουργείο Πολιτισμού,
ούτε με την Περιφέρειά του και δε μπο-
ρούσε να χρηματοδοτηθεί από αυτά. Επί-
σης είχε χάσει τους τεχνικούς του, οι
οποίοι είχαν είτε αποδεσμευτεί, είτε συν-
ταξιοδοτηθεί. Δε λειτουργούσε σε συνεχή
βάση και όταν το ανέλαβα, στις αρχές του
21, το πολιτιστικό τοπίο είχε αλλάξει δρα-
ματικά από τη θητεία του τελευταίου
καλλιτεχνικού διευθυντή, επικοινωνιακά,
στρατηγικά, οργανωτικά, είχε χαθεί από
τις πιάτσες καθώς δεν είχε βγει περιοδεία
για καιρό. Το έπιασα από την αρχή, καλύ-
πτοντας τα κενά, σε έμψυχο δυναμικό, σε
τεχνικό υλικό, αγοράσαμε φώτα, εξοπλι-
σμό, φορτηγό, αναλάβαμε την εποπτεία
του δημοτικού θεάτρου Λαμίας, της

έδρας μας, το οποίο μέχρι τέλος Φε-
βρουαρίου θα είναι 100 % λειτουργικό
στο πλαίσιο των τεχνικών του δυνατοτή-
των. Ενάμιση χρόνο μετά, είμαστε σε ένα
επίπεδο όπου μπορούμε και δικές μας πα-
ραγωγές να κάνουμε και περιοδείες να
διεξάγουμε αλλά και να υποστηρίξουμε
κάθε είδους συμπαραγωγή. Και που θέλω
να το φτάσω; Στο επαγγελματικό επίπεδο
που αξίζει να λειτουργεί ένα Δη.Πε.Θε.
υψηλών προσδοκιών, με το βλέμμα κυ-
ρίως στη νέα γενιά. Ξαναφτιάχνουμε θε-
ατές. 
«Το κοινό της Λαμίας να θε-
ωρεί το ΔηΠεΘε της πόλης
του προσωπική του υπό-

θεση»
Φ.: Στηρίζει η τοπική κοινωνία την προ-
σπάθειά σας;
Ν.Ο.: Πολύ. Μας έχει αγκαλιάσει, γιατί
βλέπει ότι εργαζόμαστε εξαντλητικά και
ότι νοιαζόμαστε να μας στηρίζει, τη θέ-
λουμε να είναι δίπλα μας. Πρέπει το κοινό
της Λαμίας να θεωρεί το ΔηΠεΘε της
πόλης του προσωπική του υπόθεση και
να έρχεται σταθερά στις παραστάσεις
του. Για αυτό άλλωστε δουλεύουμε. Μας
στηρίζει όμως πολύ και η Δημοτική αρχή,
με πρωτοβουλία της οποίας ενεργοποι-
ήθηκε το Δη.Πε.Θε. πλήρως. Όπως και το
ΔΣ μας αλλά και σύσσωμη η θεατρική κοι-
νότητα, που είδε ένα θέατρο να ανθίζει
ξανά και να τοποθετεί εκ νέου τη Λαμία
στο θεατρικό χάρτη της χώρας. 

Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Δη.Πε.Θε. τονίζει:
«Ο Πολιτισμός είναι ζωή για έναν τόπο»

-Μιλάει για όσα αναγκάστηκε να χτίσει από την αρχή μετά από παύση καταστατικής λειτουργίας επτά ετών. 
-Εξηγεί ότι η διαφορά του πολιτιστικού προϊόντος είναι στο επίπεδο παραγωγής του. 
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Φ.: Μπορεί η δουλειά σας στο θέατρο να
συνδεθεί περισσότερο με την τοπική κοι-
νωνία σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο
και πέρα από τα τμήματα ανηλίκων και
ενηλίκων;
Ν.Ο.: Όνειρό μου το Δη.Πε.Θε. Ρούμελης
να καταστεί ένα φυτώριο που θα βγάζει
το ίδιο τα μελλοντικά του στελέχη σε όλα
τα επίπεδα. Θα βγάζει τους τεχνικούς του,
τους καλλιτεχνικούς του συντελεστές,
τους παιδαγωγούς του. Ήδη έχουμε δημι-
ουργήσει δεκάδες άμεσες και έμμεσες θέ-
σεις εργασίας με τις παραγωγές μας. Κάθε
ευρώ που μας δίνεται γίνεται δουλειά και
το επιστρέφουμε στην πόλη και σ την Πε-
ριφέρεια τόσο σε πολιτιστικό αποτέλεσμα
όσο και σε δράσεις αναπτυξιακού χαρα-
κτήρα. Φέραμε Λαμιώτες ηθοποιούς από
την Αθήνα να εργαστούν ξανά στο θέα-
τρο της πόλης τους, απασχολούμε ντόπι-
ους τεχνικούς και πολύ σύντομα οι
δράσεις προς τα παιδιά και τη νέα γενιά
θα πολλαπλασιαστούν. Και αμέσως μετά

θα αναδείξουμε και συγγραφείς. 
Φ.: Θα σας κάνω μια δύσκολη ερώτηση,
που όμως μπορεί και ν’ αποδειχθεί χρή-
σιμη. Μπορεί η δράση του θεάτρου και
κυρίως τα τμήματα να επεκταθούν και σε
άλλους δήμους της Φθιώτιδας ή και
ακόμη πιο πέρα; 
Ν.Ο.: Μπορούν, αλλά θέλει κόπο και
χρόνο. Πάμε βήμα - βήμα, ώστε τα πράγ-
ματα να γίνονται σωστά, όπως πρέπει,
τόσο σε επίπεδο εργασιακών συνθηκών
για τους ανθρώπους μας, όσο και σε επί-
πεδο ποιότητας. Το θέατρο παράγεται

σχετικά εύκολα. Το καλό θέατρο πολύ δύ-
σκολα. Καταγράφουμε κάθε ανάγκη και
χαιρόμαστε όταν μας απευθύνονται από
γειτονικούς Δήμους και περιοχές. Μακάρι
να καταφέρουμε να φτάσουμε όσο το δυ-
νατόν πιο μακρυά, οργανώνοντας και
εποπτεύοντας θεατρικά δίκτυα μέχρι το
πιο απόμερο χωριό. 
Φ.: Οι παραστάσεις του δημοτικού θεά-
τρου της Λαμίας θα περιοδεύουν και σε
άλλες πόλεις, εντός και εκτός Στερεάς;
Ν.Ο.: Ήδη το κάνουν. Πρώτη μας θεα-
τρική δουλειά μόλις ανέλαβα, μια συμπα-
ραγωγή που περιόδευσε το καλοκαίρι του
21. Το Καλοκαίρι του 22 επίσης περιοδεύ-
σαμε σε όλη την Ελλάδα, πέρυσι δε, είμα-
σταν το μοναδικό ΔηΠεΘε που βγήκε σε
τέτοιας έκτασης περιοδεία. Ετοιμαζόμα-
στε να παρουσιάσουμε την Κεντρική μας
σκηνή στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα.
Και ήδη στήνουμε την παραγωγή που θα
περιοδεύσει το καλοκαίρι του ‘23. Δεν

είναι πάντα εύκολο, καθώς η θεατρική
αγορά έχει γίνει πολύ σκληρή και δύσκολη
για έναν θεσμικό, μη κερδοσκοπικό οργα-
νισμό, όπως εμείς. Αλλά περιοδεύουμε
γιατί πιστεύουμε ότι δεν έχουμε να ζηλέ-
ψουμε τίποτα από τις άλλες θεατρικές
δουλειές, γιατί θέλουμε να διαδώσουμε
την ποιότητά μας. Και έτσι διαφημίζουμε
και την πόλη μας. 

Έρχεται και εργαστήρι 
εφήβων

Φ.:  Είστε από τους ελάχιστους ηθοποιούς

που είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης. Τι ρόλο παίζει η γνώση και η παι-
δεία στη δουλειά σας;
Ν.Ο.: Τον πρωταρχικό. Χωρίς γνώση δεν
πας μακριά πουθενά στη ζωή σου. Μόνο
εκεί επενδύω. Οι γνώσεις και οι ικανότη-
τές μου είναι η μοναδική μου περιουσία.
Για αυτό και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος
που ξεκίνησαν από 14 Ιανουαρίου τα θε-
ατρικά μας εργαστήρια για παιδιά και
ενήλικες. Και ακολουθεί το εργαστήρι των
εφήβων. 
Φ.: Στην πολιτική επιμένετε στο χώρο του
κέντρου, ανεξαρτήτως από ποια θέση την
υπηρετείτε κάθε φορά. Σήμερα εκφράζε-
στε μέσα από το ΠΑΣΟΚ. Τι περιμένετε να
δείτε στις επόμενες εκλογές για το χώρο
σας;
Ν.Ο.: Υπερβάσεις. Σε σχέση με το παρελ-
θόν, την ταυτότητα, τις επιλογές προσώ-
πων και προτάσεων, περιμένω νέους
δρόμους, τολμηρές αποφάσεις και εκτε-

ταμένες αλλαγές σε όλα τα επίπεδα. Και
ένα νέο συμβόλαιο με το λαό, σύγχρονο,
πρακτικό και αξιακό. Τώρα είναι η ώρα να
αλλάξουν όλα στο ΠΑΣΟΚ, διαφορετικά ο
δρόμος δε θα το πάει μακριά. 
Φ.: Ελγίνεια μάρμαρα. Ποια είναι η άποψή
σας σε αυτό το κορυφαίο θέμα; 
Ν.Ο.: Ελγίνεια τα λένε οι Άγγλοι, για μας
είναι τα γλυπτά του Παρθενώνα. Είναι
εξαιρετικά σημαντικό που το θέμα της
επιστροφής τους διατηρείται ενεργό. Για
την Ελλάδα είναι ζήτημα εθνικής ταυτό-
τητας. Και πιστεύω ότι με πρακτικές λύ-

σεις, θα μπορούσαν να ενωθούν ξανά
κάτω από το Αττικό φως με τα “αδέρφια”
τους, στο φως που γεννήθηκαν. 
«Χρειάζεται ριζική ανανέωση
του θεσμού των Δη.Πε.Θε.»

Φ.: Πως κρίνετε την πολιτική που ασκείται
σήμερα στο επίπεδο του πολιτισμού στη
χώρα μας και πως πρέπει να αντιμετωπί-
ζονται τα δημοτικά και περιφερειακά θέ-
ατρα από το υπουργείο;
Ν.Ο.: Μεγάλη κουβέντα. Δε νομίζω ότι το
ΥΠΠΟΑ έχει άποψη για τα Δη.Πε.Θε. Τα
έχει αφήσει λίγο στη μοίρα τους. Χρειάζε-
ται ριζική ανανέωση του θεσμού. Επανα-
σχεδιασμό του χάρτη των Δη.Πε.Θε. και
δραστικότερη εποπτεία από το Υπουρ-
γείο. Αν ήμουν υπουργός πολιτισμού θα
ασκούσα μεγαλύτερο κεντρικό έλεγχο,
τόσο στη λειτουργία τους, όσο και στο
παραγόμενο αποτέλεσμα. Και θα άλλαζα

το νόμο που διέπει τη λειτουργία τους. Οι
πολιτιστικοί δυναμικοί οργανισμοί δε
μπορούν να λειτουργήσουν με τη συνήθη
γραφειοκρατία των δημοτικών και κρα-
τικών επιχειρήσεων. Οι κρατικές αγκυλώ-
σεις τα πνίγουν. Ο θεσμός ξαναλέω, θέλει
ριζική ανανέωση. Μόνο έτσι θα έχουμε
διάχυση πολιτισμού, για να μην αισθά-
νονται οι άνθρωποι στις μικρότερες πό-
λεις πολιτιστικά ξεχασμένοι. Γιατί Ελλάδα
για τον υπόλοιπο κόσμο σημαίνει Πολιτι-
σμός. Τίποτα άλλο. 
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Οι μικρές επιχειρήσεις με τους
αυτοαπασχολούμενους ιδιο-
κτήτες ή το ελάχιστο προσω-
πικό, καλώς ή κακώς,  είναι η
ραχοκοκαλιά της οικονομίας
και αυτό δεν πρόκειται να αλ-
λάξει τα επόμενα χρόνια.

Η συγκέντρωση πολλών επιχει-
ρήσεων στον ίδιο χώρο, που
αποτελούν τα λεγόμενα «εμπο-
ρικά κέντρα», είναι σίγουρα μια
δελεαστική πρόταση, καθώς μας
επιτρέπει να πηγαίνουμε για όλα
μας τα ψώνια στον ίδιο χώρο,
κερδίζοντας χρόνο και ενέργεια,
όμως μας στερεί τη διαπροσω-
πική επαφή και τη φιλική συζή-
τηση με τον ιδιοκτήτη και τον
υπάλληλο, που συνήθως αποτε-
λούν πρόσωπα γνωστά και οι-
κεία στις περισσότερες
περιπτώσεις. 
Η πανδημία φυσικά έφερε κι
άλλο ένα μειονέκτημα, τα ψώνια
μέσω internet. Ψυχρά, απρό-
σωπα, χωρίς καν να βλέπεις τι
παίρνεις. Και αν το e-shop είναι
κάποιας γνωστής εταιρείας, έχει
καλώς, αλλιώς τρέχεις και δε
φτάνεις ν’ αλλάζεις τα παπού-
τσια, στέλνοντάς τα ακόμη και
στο εξωτερικό. Τα ιντερνετικά
ψώνια, έφτασαν, από πέρυσι,
μέχρι την αυλή της κα Μαρίας
που έβλεπε το κινητό και νόμιζε
,ότι θα τη «φάει»!
Πίσω όμως από κάθε μικρή επι-
χείρηση κρύβεται συνήθως και
μια οικογένεια. Από εκείνες τις
κλασσικές ελληνικές οικογένειες,
που οι γονείς δουλεύουν για να
καλύπτουν ενοίκια, υποχρεώ-
σεις, έξοδα, τα ουκ ολίγα φρον-
τιστήρια των παιδιών. 
Η κίνηση των εμπορικών κατα-
στημάτων, όπως προκύπτει από
τη συνομιλία μας με τους προ-
έδρους των εμπορικών συλλό-
γων, δεν ήταν ρόδινη παντού.
Αντιθέτως, σε πολλές περιοχές,
δε μπόρεσε καν να ζεσταθεί το
κλίμα. Κυρίως σε μικρές περιοχές,
με περιορισμένη αγορά, δεν
πήγαν τα πράγματα, όπως τα
περίμεναν. 
Μιλήσαμε με όλους τους προ-
έδρους εμπορικών συλλόγων,
πλην της Λαμίας, που είχε φιλο-
ξενηθεί σε προηγούμενο φύλλο
μας, προκειμένου να μας ενημε-
ρώσουν για την κίνηση των Χρι-
στουγέννων, όσο και για τις
προσδοκίες τους για την εκπτώ-
σεις που ήδη ξεκίνησαν!

Μανώλης Λεοντής, Ένωση Εμ-
πόρων, Επαγγελματιών και

Βιοτεχνών Αγίου Κωνσταντί-
νου  

Η κίνηση
στην αγορά
του Αγίου
Κωνσταντί-
νου τις ημέ-
ρες των
Χριστουγέν-
νων, σύμ-
φωνα με τον

πρόεδρο των Εμπόρων-Επαγ-
γελματιών & Βιοτεχνών της
περιοχής, κ. Λεοντή Μανώλη,
ήταν ικανοποιητική. Συγκεκρι-
μένα ο κ. Λεοντής τόνισε, ότι,
έχοντας σύμμαχο τον καιρό, η
κίνηση στον τομέα της εστίασης
ήταν αυξημένη όπως στα κατα-
στήματα με είδη τροφίμων. Στα
εμπορικά καταστήματα, που
είναι πολύ λίγα στην περιοχή, η
κίνηση ήταν υποτονική. Τώρα
ευελπιστούν σε κάτι καλύτερο.

Λάμπρος Αντωνίου,
Εμπορικός Σύλλογος 

Δομοκού

Στον δήμο
Δομοκού η
κίνηση των
εμπορικών
καταστη-
μάτων την
π ε ρ ί ο δ ο
των εορ-
τών των
Χ ρ ι σ τ ο υ -

γέννων, ήταν υποτονική, για το
γενικό σύνολο. Ειδικότερα καλή
ήταν η κίνηση σε κρεοπωλεία,
καταστήματα τροφίμων και ηλε-
κτρικών ειδών. Ο κ. Λάμπρος
Αντωνίου, πρόεδρος του Εμ-
πορικού Συλλόγου εξέφρασε
την ελπίδα, ότι τώρα με τις εκ-
πτώσεις η κίνηση στην αγορά
του  Δομοκού θα  «ζεσταθεί».

ΑΝΑΓΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΏΝ & ΕΠΙΣΙΤΙ-
ΣΤΙΚΩΝ

ΚΑΜΕΝΩΝ
ΒΟΥΡΛΩΝ

Α υ ξ η μ έ ν η
ήταν η κί-
νηση την
π ε ρ ί ο δ ο
των εορτών

των  Χριστουγέννων στη  Λου-
τρόπολη των Καμένων Βούρ-

λων, δήλωσε ο πρόεδρος
του Συλλόγου Επαγγελμα-
τιών & Επισιτιστικών της
περιοχής κ. Ανάγνου. Τόνισε
,ότι ο καιρός ήταν σύμμαχος
με αποτέλεσμα ο όγκος των
επισκεπτών να είναι μεγά-
λος στην εστίαση και κατ’
επέκταση να υπάρχει και
ικανοποιητική κίνηση στα
εμπορικά της πόλης. Βέβαια
πολύ καλή ήταν η κίνηση σε
κρεοπωλεία και σε Super
Market.Τώρα με τις εκπτώ-
σεις ελπίζουν η κίνηση στα
εμπορικά να είναι καλύτερη.

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΑ-

ΛΑΝΤΗΣ

Πολύ απογοητευμένος εμφανί-
στηκε σε δηλώσεις του ο πρό-
εδρος του Εμπορικού
Συλλόγου Αταλάντης κ. Παπα-
νικολάου Μάριος για την κί-
νηση των καταστημάτων την
περίοδο των εορτών των Χρι-
στουγέννων-Πρωτοχρονιάς.
Όπως τόνισε η κίνηση δεν ήταν
καθόλου καλή, είχε πτώση σε
σχέση με πέρυσι. Κάπως καλύ-
τερα ήταν στον τομέα της εστία-
σης. Ο κόσμος είναι
μουδιασμένος, λόγω ακρίβειας,
είναι μια πολύ κακή περίοδος και
χρειάζονται στοχευμένα μέτρα
από την κυβέρνηση. Επίσης τό-
νισε ότι καθημερινά οι επαγγελ-
ματίες της περιοχής ψάχνουν να
βρούνε τρόπους να κρατήσουν
τον κόσμο στην περιοχή τους. 

ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΜΠΟ-
ΡΩΝ-ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛ-

ΜΑΤΙΩΝ ΝΕΟΥ
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

Υπήρξε μια
άνοδος στην
περιοχή του
Νέου Μονα-
στηρίου, την
περίοδο των
εορτών των
Χριστουγέν-

νων δήλωσε ο Πρόεδρος του
Συλλόγου Εμπόρων-Βιοτεχνών
& Επαγγελματιών κ. Καλημέ-
ρης Νίκος και σε αυτό συνετέ-
λεσε τόσο κάποια έθιμα που
υπάρχουν στην περιοχή όσο φυ-
σικά και ο καλός καιρός, που
ήταν σύμμαχος με αποτέλεσμα
να έχουν επισκέπτες. Μεγάλη κί-
νηση υπήρχε στο χώρο της

εστίασης και λιγότερη στα εμπο-
ρικά. Βέβαια η περιοχή κατά
κύριο λόγο είναι αγροτική και
έχει επηρεαστεί φέτος από την
τιμή του βαμβακιού, που πλέον
είναι χρηματιστηριακή και κά-
ποιοι αγρότες δεν έχουν πουλή-
σει ακόμη  με αποτέλεσμα  το
προϊόν να παραμένει στις απο-
θήκες. Όλο αυτό έχει επηρεάσει
κάπως τον κόσμο της περιοχής
με  αποτέλεσμα να είναι κάπως
κουμπωμένοι.

ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜ-

ΦΙΚΛΕΙΑΣ

Η κίνηση
στην τοπική
αγορά του
δήμου Αμ-
φ ί κ λ ε ι α ς -
Ε λ ά τ ε ι α ς
την περίοδο
των εορτών
των Χρι-
σ τ ο υ γ έ ν -

νων, σύμφωνα με τον πρόεδρο
του Εμπορικού Συλλόγου Αμ-
φίκλειας,  κ. Γιώργο Σκουρο-
λιάκο, ήταν αρκετά
ικανοποιητική. Υπήρχε μεγάλη
επισκεψιμότητα στο δήμο, λόγω
καλού καιρού, με αποτέλεσμα να
κινηθεί και η αγορά. Σήμερα
πρώτη μέρα των εκπτώσεων η
κίνηση είναι υποτονική. Μην ξε-
χνάμε ότι είναι η αρχή και είμα-
στε αμέσως μετά τις γιορτές,
ελπίζουμε αργότερα η κίνηση να
είναι καλύτερη.

ΧΑΝΤΖΗ ΕΛΕΝΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΠΕΡ-

ΧΕΙΑΔΑΣ

Έναρξη των
εκπτώσεων,
τη Δευτέρα 09
Ιανουαρίου,
και η κίνηση

στην αγορά της περιοχής της
Σπερχειάδας ήταν υποτονική.
Όπως είπε η πρόεδρος του το-
πικού εμπορικού συλλόγου κα
Χαντζή Ελένη, το ενδιαφέρον
του κόσμου ήταν “δειλό”. Πάν-
τως την περίοδο των Χριστου-
γέννων η κίνηση στα
καταστήματα ήταν καλύτερη.
Περισσότερη κίνηση, βέβαια,
υπήρχε στα κρεοπωλεία και στα
Super Market και λιγότερη στα
υπόλοιπα καταστήματα. Επίσης
η κα Χαντζή τόνισε ότι σαν επαγ-
γελματίες προσπαθούν με συνε-
χείς προσφορές και
διευκολύνσεις να κρατούν τον
κόσμο στην περιοχή.

ΚΑΡΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙ-
ΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ

Πολύ απο-
γοητευμένος
εμφανίστηκε
ο πρόεδρος
της Εμπορι-
κής-Επαγ-
γελματικής

Βιοτεχνικής Ένωσης Μαρτίνου
κ. Κάραλης Ιωάννης τονίζον-
τας, ότι η κίνηση στα εμπορικά
καταστήματα ήταν υποτονική
εκτός από τα κρεοπωλεία και τα
Super Market που εκεί η κίνηση
ήταν καλύτερη. Ο κόσμος ήταν
κουμπωμένος λόγω της ακρί-
βειας αλλά και λόγω της ΛΑΡΚΟ,
γιατί το εργοστάσιο είναι η κινη-
τήριος δύναμη της περιοχής. Το
μεγαλύτερο μέρος του πληθυ-
σμού της περιοχής εργάζεται
στο εργοστάσιο και από τη
στιγμή που το μέλλον τους είναι
αβέβαιο, το αποτέλεσμα είναι να
μην υπάρχει επισκεψιμότητα στα
εμπορικά καταστήματα παρά
μόνο στα καταστήματα με τα
είδη πρώτης ανάγκης.

Οι πρόεδροι των Εμπορικών Συλλόγων τοποθετούνται
Κέρδη και ζημιές στην εμπορική κίνηση

-Τι προσδοκούν από τις εκπτώσεις που ήδη ξεκίνησαν. 
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Με την υποδοχή του άφθαρ-
του Ιερού Σκηνώματος του
Οσίου Βησσαρίωνος του Αγα-
θωνίτου στις 12:00’ το μεση-
μέρι της Παρασκευής (20/1)
στην πλατεία Πάρκου Λαμίας,
υπό των Αγίων Αρχιερέων,
σύσσωμου του Ιερού Κλήρου
της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώ-
τιδος, των πολιτικών, στρα-
τιωτικών, εκπαιδευτικών
Αρχών, μαθητών και μαθη-
τριών, μελών συλλόγων και
φορέων, ξεκίνησαν  οι τριήμε-
ρες εκδηλώσεις για τον πρώτο
εορτασμό  του Οικομενικού
Αγίου που αγάπησαν όλοι για
την απλότητα του.
«Ο Όσιος Βησσαρίωνας ο Αγα-

θωνίτης είναι μεγάλος θησαυ-
ρός, πραγματικό δώρο Θεού στη
Φθιώτιδα», τόνισε ο Μητροπολί-
της Φθιώτιδας.

Για 1η φορά το άφθαρτο και
ευωδιαστό σκήνωμά Του βγήκε
από την Ιερά Μονή Αγάθωνος
συνοδεία Μοναχών από όλη την
Ελλάδα και στρατιωτικού αγή-
ματος. Πρώτη στάση  στη Σπερ-
χειάδα έξωθεν του Γηροκομείου
της Ι.Μ. Φθιώτιδος και θα ακο-
λούθησε  μία ακόμη στάση στο
Λιανοκλάδι, το σταυροδρόμι για
την επίσκεψη των πιστών στην
Ιερά Μονή Αγάθωνος.
Στην πλατεία Πάρκου Λαμίας το
Σκήνωμα του Οσίου  έγινε  δεκτό
με χειροκροτήματα κια κραυγές
απο τους πιστούς  που αψήφη-
σαν  τις άσχημες καιρικές συνθή-
κες και  βρέθηκαν  στη
Λαμία..Όπως τόνισε ο Μητροπο-
λίτης Φθιώτιδας  και την ημέρα
που εκοιμήθη ο Όσιος Βησσα-
ρίωνας  είχε κακοκαιρία  με χιό-
νια και  οπότε  είναι συνηθισμένο
για τον ‘Οσιο .
Στον Μητροπολιτικό Ναό  θα
παραμείνει και σήμερα Σάββατο
ενώ αύριο Κυριακή  θα επιστρέ-
ψει στην ιερά μονή Αγάθωνος ..

Το Σκήνωμα του Αγίου ήδη την
Τετάρτη (18/1) μεταφέρθηκε σε
νέα περίτεχνη Λάρνακα που έχει
επάνω της εικόνες από τη ζωή
του Γέροντα. Η μεταφορά του
αποτέλεσε ένα ακόμη συγκινη-
τικό θαύμα σύμφωνα με τον Σε-
βασμιώτατο Μητροπολίτη
Φθιώτιδος. «Ήταν μια συγκλονι-
στική εμπειρία…» περιέγραψε ο
Σεβασμιώτατος που προσκαλεί
όλο τον κόσμο να γιορτάσει τη
μνήμη του και να πάρει την ευ-
λογία του. 

Ήδη την Παρασκευή  βρέθηκαν
στη Φθιωτική πρωτεύουσα 20
λεωφορεία με πιστούς που έχουν
εκδηλώσει την επιθυμία τους να
προσκυνήσουν το Σκήνωμα του
Αγίου ενώ παρευρέθησαν και
Μοναχοί από το μοναστήρι  της
Μεσσηνίας που εκάρη ο όσιος
Βησσαρίωνας.

Στον πανηγυρικό Εσπερινό του
Σαββάτου στον Ιερό Μητροπολι-
τικό Λαμίας, όπως και στον
όρθρο ανήμερα της εορτής του
Οσίου Βησσαρίωνος στην Ιερά
Μονή Αγάθωνος, θα χοροστα-
τήσει ο Μακαριώτατος Αρχιεπί-
σκοπος Αθηνών και Πάσης
Ελλάδος Ιερώνυμος Β’. Ο προκα-
θήμενος της Εκκλησίας της Ελλά-
δος  θα βρίσκεται στη Λαμία από

το μεσημέρι του Σαββάτου, προ-
κειμένου να παραβρεθεί στην τε-
λετή Ονοματοδοσίας της
Εκκλησιαστικής Σχολής Λαμίας
σε Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο –
Γυμνάσιο Λαμίας “Όσιος Βησσα-
ρίων ο Αγαθωνίτης”, 

Αναλυτικά το τριήμερο πρό-
γραμμα εορτασμού:

Σάββατο 21 Ἰανουαρίου 2023
Ἑορτασμός 100 ἐτῶν λειτουρ-
γίας Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς Λα-
μίας.
07:00 π.μ. Θεία  Λειτουργία στὸ
Ἱερὸ Παρεκκλήσιο Ἁγίου
Στυλιανοῦ τοῦ Παφλαγόνος
στὴν Ἐκκλησιαστικὴ Σχολὴ Λα-
μίας, ὑπὸ Πρεσβυ τέρων,
ἀποφοίτων τῆς Σχολῆς.
10:00π.μ.  Παρουσίαση τῶν

Πρακτικῶν τῆς 1ης Πανελλήνιας
ἩμερίδαςἹστορίας καὶ
Ἀρχειονομίας τῆς ἐν Ἑλλάδι Δευ-
τεροβάθμιας Ἐκκλη σια -
στικῆςἘκπαίδευσης, ἡ ὁποία
διεξήχθη στὶς 26 Νοεμβρίου 2016
στὴ Λαμία.
12:00 μ.μ.  Τελετὴ
Ὀνοματοδοσίαςτοῦ Σχολείου
σὲ ΓενικὸἘκκλησιαστικό Λύκειο –
Γυμνάσιο Λαμίας “Ὅσιος Βησσα-
ρίων ὁ Ἀγαθωνίτης”, ὑπὸ τοῦ
Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου
Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ.
Ἱερωνύμου Β΄.

Σάββατο 21 Ἰανουαρίου 2023
(Ἑσπέρας)
18:00 μ.μ.   Μέγας
Ἀρχιεπισκοπικὸς καὶ
Πολυαρχιερατικὸς Ἑσπερινὸς
στὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ

ΝαὸΕὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου
Λαμίας, ἐνώπιον τοῦ Ἱεροῦ Σκη-
νώματος, χοροστατοῦντος τοῦ
Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου
Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ.
Ἱερωνύμου Β΄.
* Τά μεσάνυχτα τοῦ Σαββάτου τὸ
Ἱερὸ Σκήνωμα θὰ ἐπιστρέψει
στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἀγάθωνος καὶ
θὰ ἐναποτεθεῖ εἰς τὴν μόνιμη
θέση του.

Κυριακὴ 22 Ἰανουαρίου 2023
07:00π.μ.  Ὄρθρος καὶ
Ἀρχιεπισκοπικὸ καὶ
Πολυαρχιερατικὸ Συλλεί τουργο,
προεξάρχοντος τοῦ Μακαριω-
τάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν
καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ.
Ἱερωνύμου Β΄, στὴν Ἱερὰ Μονὴ
Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀγάθωνος.

Τριήμερες θρησκευτικές εκδηλώσεις προς
τιμήν του Οσίου Βησσαρίωνος 
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Η αυλαία για το θεατρικό εργα-
στήρι για παιδιά του Δη.Πε.Θε.
Ρούμελης σηκώθηκε το Σάββατο
14 Ιανουαρίου, καθώς στις 11
π.μ. πραγματοποιήθηκε η πρώτη
συνάντηση γνωριμίας.
Τα παιδιά έπαιξαν θεατρικά και
ομαδικά παιχνίδια,  περιηγήθηκαν
στο χώρο του εργαστηρίου, σχε-
δίασαν τον δικό τους κώδικα συμ-
περιφοράς και δεοντολογίας και
φυσικά γνώρισαν τις θεατροπαιδα-
γωγούς μας Δήμητρα Παπουρτζή
και Φιλία Κανελλοπούλου. 
Σήμερα Σάββατο 21 Ιανουαρίου,
είναι προγραμματισμένο να δημι-
ουργηθούν τα πρώτα δύο τμή-
ματα: 6-8,5 ετών και 9-12 ετών. 
Συνεχίζονται οι συμμετοχές για
την επικείμενη δημιουργία εφηβι-
κού τμήματος στο θεατρικό εργα-
στήρι.
Τα μαθήματα για τα παιδιά πραγ-
ματοποιούνται κάθε Σάββατο
πρωί, 11-12:30 & 12:30-2.
Το θεατρικό Εργαστήρι του
Δη.Πε.Θε Ρούμελης, σχεδιασμένο
με υψηλά παιδαγωγικά πρότυπα,
δεν προσφέρει μόνο τη δραστη-
ριότητα του θεατρικού παιχνιδιού,
αλλά μια ολιστική προσέγγιση στη
θεατρική αγωγή, περιλαμβανομέ-
νων της δραματοποίησης,  των
αφηγήσεων, της δημιουργικής
γραφής, των θεατρικών κατα-
σκευών και μεταμφιέσεων και φυ-
σικά της θεατρικής πρακτικής και

του χειρισμού του λόγου. 
Η μηνιαία συνδρομή ανέρχεται
στο ποσό των 20 € ανά παιδί. Όλα
τα υλικά κατασκευών και δράσεων
περιλαμβάνονται στην ανωτέρω
τιμή και προσφέρονται από το Ερ-
γαστήρι. 

Τη Δευτέρα 16 Ιανουαρίου ξεκί-
νησε το τμήμα Ενηλίκων, υπό την
επίβλεψη του Καλλιτεχνικού διευ-
θυντή του Δη.Πε.Θε. Ρούμελης
Νίκου Ορφανού και του Λαμιώτη
ηθοποιού Κώστα Πασπάλη. Το
τμήμα ενηλίκων πραγματοποιεί

συναντήσεις κάθε Κυριακή και
Δευτέρα, 5-8 μμ. Η συνδρομή
ανέρχεται επίσης στο ποσό των 20
€ μηνιαίως. 
Οι συναντήσεις του Ιανουαρίου,
για το παιδικό τμήμα αλλά και για
το τμήμα ενηλίκων προσφέρονται

δωρεάν. 
Το Θεατρικό Εργαστήρι του
Δη.Πε.Θε. Ρούμελης βρίσκεται
στην οδό Ησαΐα 2 στην πλατεία
Λαού. 
Πληροφορίες στα γραφεία του
Δη.Πε.Θε. Ρούμελης .:

ΤΑ ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΠΕΘΕ
ΕΙΝΑΙ ΓΕΓΟΝΟΣ

Το Δημοτικό Ωδείο Λαμίας  προσκαλεί
στο Ρεσιτάλ Κιθάρας των σπουδα-
στών:

- Αλέξανδρου Λεμονή (τάξη καθηγητή
κ. Δημητρίου Κοντογιάννη), το Σάββατο
21 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 7.00 το
απόγευμα, στην αίθουσα Συναυλιών
«Αλέξ.Αινιάν» του Δημοτικού Ωδείου
Λαμίας και

-  Γεωργίας Σουλτανιά (τάξη καθηγητή κ. Δημητρίου Κοντογιάννη),
την Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 6.00 το απόγευμα στην
αίθουσα Συναυλιών «Αλέξ.Αινιάν» του Δημοτικού Ωδείου Λαμίας

Τα προαναφερθέντα ρεσιτάλ δίνονται ενόψει των Διπλωματικών
εξετάσεων των σπουδαστών, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στις
30 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 4.30 το απόγευμα ενώπιον κοινού και
Επιτροπής ορισμένης από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
και είναι αφιερωμένα στην μνήμη του σπουδαστή της Σχολής Κι-
θάρας, Μιλτιάδη Μακρυγιάννη.

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη.

Ρεσιτάλ κιθάρας
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ΚΡΙΟΣ

Η ανάγκη που θα έχετε για συναισθηματική ασφάλεια και ηρεμία, θα
σας οδηγήσει σε εξομολογήσεις που θα σας βγουν σε καλό. Για εσάς τους
ελεύθερους, καταφθάνουν έντονα ερωτικά γεγονότα που θα ανεβάσουν
για τα καλά τις διαθέσεις σας. Αν θέλετε να σταθεροποιηθείτε και να

κατασταλάξετε, τώρα θα σας δοθεί η κατάλληλη ευκαιρία. Βρείτε υποστήριξη σήμερα
από τους συνεργάτες και τα κοντινά σας πρόσωπα στις ιδέες και τα πιστεύω σας, η
σημερινή όψη αφυπνίζει την αυτοπεποίθηση και την αισιοδοξία σας, ζητώντας να
είστε περισσότερο διαλλακτικοί και λιγότερο επιθετικοί ή προκλητικοί με την επικοι-
νωνία σας. Εκμεταλλευτείτε την έμφυτη διπλωματία σας, μην πιστεύετε σε ψεύτικες
υποσχέσεις, κρατήστε την ισορροπία και τη γαλήνη στην ερωτική σας ζωή, δίχως να
αποφασίζετε εν ώρα θυμού και εκνευρισμού στόχος σας θα είναι η διατήρηση και η
κατοχύρωση. Δεν θα έχετε καμία διάθεση να βάλετε σε κίνδυνο την ισορροπία του δε-
σμού σας, θα προτιμήσετε την ασφάλεια των ήδη κεκτημένων, θα αναζητήσετε μέλλον
και διάρκεια. Πρόσωπο από το παρελθόν θα κάνει την εμφάνισή του, τα γεγονότα θα
σας βοηθήσουν να καταλήξετε σε επανασύνδεση. Η μέρα σας θα κλείσει με θερμό ερω-
τικό ραντεβού, η μέρα θα απελευθερώσει τον ερωτισμό σας.

ΤΑΥΡΟΣ

Διεκδικείστε ανταμοιβή και οφέλη για τον εαυτό σας σήμερα οι όψεις
της ημέρας προτείνουν και συνιστούν να ξεδιαλύνετε τις καθημερινές
συναναστροφές σας, είτε απ’ το επαγγελματικό, είτε απ’ το κοινωνικό
και προσωπικό σας περιβάλλον δίχως να προκαλέσετε εκρήξεις, εκνευ-
ρισμό και κόντρες, αλλά με συνέπεια και πίστη στη διαίσθηση και το έν-

στικτό σας. Τίποτα και κανένας δεν μπορεί να σταθεί εμπόδιο στα συμφέροντά σας,
αρκεί να τα διαφυλάξετε με την ειλικρίνεια σας  θα νιώσετε την ανάγκη να αποκτήσετε
μια σταθερή ερωτική σχέση, θα αποφύγετε πρόσωπα που σας δημιουργούν ανασφά-
λεια ή αβεβαιότητα. Το ερωτικό σας ενδιαφέρον θα επικεντρωθεί στη σχέση που αυτή
τη στιγμή έχετε, κύρια επιδίωξη σας θα είναι να σταθεροποιηθούν τα αισθήματα σας,
να εδραιωθεί η μεταξύ σας εμπιστοσύνη. Θα αφεθείτε ελεύθερα στην ανάγκη που θα
νιώσετε για συναισθηματικές εξομολογήσεις, οι εξελίξεις θα φέρουν θερμή κατάληξη.
Συναισθηματική και προσωπική ασφάλεια αποκτάτε με τη σημερινή όψη να στέκεται
βοηθητικά στο πλευρό σας, για να κάνετε τις υποχωρήσεις και τους συμβιβασμούς
που χρειάζεται στα θέματα συνεννόησης στην καθημερινότητά σας με τα προσφιλή
σας άτομα και τον ερωτικό σας σύντροφο. Καλύψτε τις τρέχουσες υποχρεώσεις σας
έχοντας στο μυαλό σας πως το μοναδικό συναίσθημα που δεν εξαγοράζεται με υλικά
αγαθά, είναι η αληθινή και ατόφια αγάπη.

ΔΙΔΥΜΟΙ

Ελιχθείτε σήμερα στις τυχόν πιέσεις και προκλήσεις που δέχεστε στον
εργασιακό σας χώρο και στις κοινωνικές σας επαφές, προστατέψτε τα
έσοδά σας και την εύνοια που αρχίζει να φαίνεται στα οικονομικά σας
από κακές γλώσσες και κακοήθη σχόλια, λειτουργήστε με την εξυπνάδα
και το επικοινωνιακό σας ταλέντο, επωφεληθείτε για να πετύχετε τη

σταθερότητα και την ασφάλεια στα ερωτικά σας, είναι καιρός για σοβαρές αποφάσεις.
η  εβδομάδα αυτή σας φέρνει συναισθηματική σταθερότητα, ερωτική πίστη και δε-
σμευτικές υποσχέσεις. Ως προς το ταίρι σας θα είστε εκδηλωτικοί, ειλικρινείς και ιδιαι-
τέρως θερμοί, θα υπάρξει ερωτική ισορροπία, ασφάλεια, και θέληση για ακόμα πιο
δεσμευτικές καταστάσεις. Εσείς που διατηρείτε μακροχρόνια ερωτική σχέση δεν απο-
κλείεται να περάσετε σε επίσημες προτάσεις. Υπάρχουν σύμμαχοι πλανήτες στο πλευρό
σας που στέκονται αρωγοί στο να προβάλλετε τα προσόντα και τις δεξιότητές σας
στους ανωτέρους και στα κοντινά σας πρόσωπα και να εκτιμήσουν τους κόπους και
τις προσπάθειές σας. Η σημερινή όψη σας δίνει αυτοπεποίθηση, αισιοδοξία και απο-
φασιστικότητα, για να κυνηγήσετε τα ερωτικά σας όνειρα και να πετύχετε τη σταθε-
ρότητα και τη σιγουριά στη ζωή σας θα εμφανιστείτε ερωτικά τρυφεροί και
αισθησιακοί. Μαλακώνουν οι αντιδράσεις σας, πολύ θερμός θα είναι ο τρόπος που θα
πλησιάσετε το ερωτικό σας ταίρι, δεχτικοί θα είστε σε διαφόρων ειδών ξεκαθαρίσματα.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Ευνοϊκές θα είναι οι συνθήκες σχετικά με ζήτημα επανασύνδεσης, εσείς
που επιθυμείτε να ξανακερδίσετε το πρώην ταίρι σας, τώρα θα σας
δοθεί η ευκαιρία να φανερώσετε επιθυμίες και αισθήματα. Η όψη της
ημέρας, σας αναγκάζει να βλέπετε τα πράγματα πολύ πιο όμορφα απ’
ό,τι είναι στην πραγματικότητα, είτε αφορά σε μια επαγγελματική πρό-

ταση, είτε επηρεάζει τη συναισθηματική σας ζωή. Δώστε μεγάλη έμφαση στα μηνύματα
της διαίσθησης και του ενστίκτου σας για το δεσμό σας, η διαύγεια της σκέψης και η
ευσπλαχνία, είναι ο τέλειος συνδυασμός για να ολοκληρώσετε μια συζήτηση, επανα-

φέροντας όμορφες, ζεστές στιγμές απ’ το παρελθόν. Συνδυάστε την επαναστατική σας
φύση με την ορθότητα της σκέψης και του μυαλού σας, μόνο έτσι καταφέρνετε να ξε-
περάσετε τους υφάλους και τις παγίδες που υψώνονται στη δουλειά και τις διαπρο-
σωπικές σας επαφές. Συμβιβαστείτε και συμμαχήστε με άτομα που ασκούν εξουσία
γύρω σας η εβδομάδα αυτή  ρίχνει φως επιτυχίας στις επιθυμίες και τις ανάγκες σας,
ανοίγοντας το δρόμο για την προσωπική σας δικαίωση και τη θεαματική ανάκαμψη
σε όλους τους τομείς της ζωής επίσης θα βρει ηρεμία ο συναισθηματικός σας κόσμος,
θα νιώσετε την ανάγκη να προχωρήσετε τις ερωτικές σας υποθέσεις με βήματα στα-
θερά, αναζητώντας ισορροπία και δέσμευση. Θα αποφύγετε ρίσκα και παράτολμες κι-
νήσεις, στόχος σας θα είναι να απολαύσετε με ασφαλή τρόπο τα ήδη κεκτημένα.

ΛΕΩΝ

Εσείς οι ερωτικά μόνοι, απρόοπτη πρόταση που θα λάβετε, θα αναθερ-
μάνει τις επαφές σας με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, που από καιρό
υπάρχει μεταξύ σας κρυμμένη ερωτική έλξη. Η μέρα κάνει τα πλανητικά
της παιχνίδια με την όψη της ημέρας και ίσως σας προκαλέσει ανασφά-
λειες και αγωνίες στο επαγγελματικό σας περιβάλλον που μπορείτε να

ξεπεράσετε επιστρατεύοντας τα προσόντα σας και την εκτίμηση που τρέφουν οι άλλοι
για τις ικανότητές σας. Ποντάρετε στις σημαντικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην
ερωτική σας ζωή, κάντε μια ήπια κουβέντα με το σύντροφό σας, που μπορεί να φέρει
ένα θετικό αποτέλεσμα για το άμεσο μέλλον θα εστιάσετε σε αυτά που ήδη έχετε απο-
κτήσει, θα φανείτε συναισθηματικά και ερωτικά κατασταλαγμένοι. Η τρυφερή και
θερμή σας στάση θα δημιουργήσει ανάμεσα σε εσάς και το ταίρι σας κλίμα σταθερό-
τητας και έντονης ερωτικής έλξης. Παίρνετε την απόφαση να προσεγγίσετε πρόσωπο
που από καιρό υπάρχει στο ερωτικό σας στόχαστρο, με δική σας πρωτοβουλία θα
ολοκληρωθούν οι επαφές σας, καταλήγοντας σε έναρξη ερωτικής σχέσης. Η εβδομάδα
αυτή σηματοδοτεί από σήμερα την αρχή μιας ευχάριστης περιόδου που ενεργοποι-
ούνται οι επιδιώξεις και οι προσδοκίες σας στον επαγγελματικό τομέα στον οικονομικό
τομέα, ταυτόχρονα όμως γεύεστε τα οφέλη και στην ερωτική σας ζωή.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Η ισορροπία και η αρμονία στις αποφάσεις και τις από κοινού επιλογές
με τον σύντροφό σας, ανοίγουν το δρόμο στην ευτυχία σας, αφού μπο-
ρείτε να βάλετε σε τάξη όλες τις εκκρεμότητες που σας παιδεύουν και
να εμπιστευτείτε και πάλι το ταίρι που αγαπάτε  θα σας αποτραβήξει
από ανούσιες ή περιστασιακές ερωτικές σχέσεις, τώρα θα εστιάσετε στο

σταθερό και στο σίγουρο. Αν το κλίμα μέσα στη σχέση σας είναι παγωμένο θα δοθεί
έναυσμα για συναισθηματικό ξεμπλοκάρισμα, έντονες θα είναι οι ερωτικές σας διαθέ-
σεις. Ένα συμβάν και μια αναλυτική συζήτηση θα δώσει σοβαρές διαστάσεις στην πο-
ρεία σας, δεν αποκλείεται να περάσετε σε δεσμευτικές υποσχέσεις. Αν είστε ερωτικά
μόνοι, τότε προετοιμαστείτε καταλλήλως, θα εμφανιστεί στο δρόμο σας ελκυστικό
πρόσωπο. Βάλτε ψηλά τον πήχη αυτή την εβδομάδα για να πετύχετε τις επαγγελμα-
τικές σας προσδοκίες, υλοποιήστε τις ιδέες και τα πλάνα σας ξεχνώντας μόνιμα το
χθες. Μη δείχνετε ανυπομονησία και μην προσπαθείτε να αλλάξετε τα πάντα από την
μια στιγμή στην άλλη, με ρεαλισμό και πρακτικότητα τα πάντα μεταμορφώνονται. σή-
μερα θα είστε σταθεροί στις επιθυμίες σας, ήρεμη θα είναι η στάση σας ενδεχομένως
και κάπως παθητική. Σε προσωπικό ραντεβού θα σας δοθεί η ευκαιρία να ξεκαθαρί-
σετε μια συγκεκριμένη ερωτική σας υπόθεση, τολμηρές ειλικρινείς εξομολογήσεις θα
απελευθερώσουν εγκλωβισμένα αισθήματα.

Ετήσιες αστρολογικές προβλέψεις
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ΖΥΓΟΣ

Για τους χωρισμένους λύνεται εμπόδιο ανάμεσα σε εσάς και το πρώην
ταίρι σας, ανοίγεται μεταξύ σας δρόμος σταθερής ερωτικής πορείας
χωρίς πισωγυρίσματα. Αφήστε πίσω σας το αμφίρροπο παρελθόν  η
εβδομάδα αυτή ανοίγει δρόμους σε καινούριες προτάσεις στη δουλειά
σας, σε νέες γνωριμίες στην προσωπική και κοινωνική σας καθημερι-

νότητα, σε φρέσκιες, ερωτικές ελπίδες για τους αδέσμευτους. Η συναισθηματική σας
ζωή επηρεάζεται από την τρυφερή πλευρά του εαυτού σας, μια ήρεμη και νηφάλια
συζήτηση με το ταίρι σας φέρνει τα αποτελέσματα που προσδοκάτε. Εμπιστευτείτε
την γοητεία σας για να καλμάρετε τις αψιμαχίες στη σχέση σας.   ίσως να υπάρξουν
τάση φυγής και απόδρασης. Επιθυμία σας θα είναι να ξεφύγετε από ανιαρές ή κατα-
πιεστικές σχέσεις, πολύ πιθανό να οδηγηθείτε σε ακραίες αποφάσεις. Η διαίσθησή σας
θα είναι έντονη, στη στάση σας θα υπάρξει πάθος, το πείσμα και η δυναμική σας θέ-
ληση θα σας βοηθήσουν να διαλύσετε συναισθηματικούς κόμπους και ψυχολογικές
εμμονές. Μια συνάντηση και μια πρόταση θα αποτελέσουν έναυσμα για ξεκίνημα μιας
άλλου είδους ερωτικής ζωής. Μπορεί η σημερινή  μέρα να κρύβει αρκετές περιπέτειες
όμως πιστέψτε πως είσαστε σε θέση να ξεπεράσετε τις κακοτοπιές, έχοντας σιγουριά
και σταθερότητα στις απόψεις και τα πιστεύω σας, απέναντι στις παγίδες και τις πα-
ρεξηγήσεις που στήνονται γύρω από τις επιλογές και τις αποφάσεις σας.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Αποκολληθείτε από καταστάσεις και πρόσωπα που δε βοηθούν την
πρόοδο και την εξέλιξή σας, είτε στην καριέρα σας, είτε στην ερωτική
σας ζωή, κάντε ένα βήμα στο μέλλον έχοντας σαν όπλο τις εμπειρίες
σας προσοχή γιατί μπορεί αυτη την εβδομάδα να χάσετε τον έλεγχο
των συναισθημάτων σας, θα σας διακατέχει πείσμα, πάθος, καχυποψία,

ζήλεια. Αν θέλετε να βρείτε την άκρη του νήματος καλό θα είναι να μην κρατήσετε
κλειδωμένη την καρδιά σας, φανερώστε στο πρόσωπο που σας ενδιαφέρει ερωτικά
τις σκέψεις και τις φοβίες σας. Ένα άτομο από τα παλιά θα κάνει κίνηση προσέγγισης,
σας φανερώνει πως αδημονεί να βρεθεί κοντά σας. Θα σας δοθεί ευκαιρία να βρεθείτε
σε συνάντηση τετ α τετ, θα είναι λάθος αν κρατήσετε απόμακρη στάση. Αρκετές είναι
οι αστρολογικές επιρροές που αφορούν  την προσωπική και συναισθηματική σας ζωή
ως εκ τούτου προβλέπονται να βγαίνουν στο προσκήνιο αποκαλυπτικά μυστικά, που
προέρχονται από κακόβουλα και κακοήθη άτομα, είτε πληροφορίες και νέα που πε-
ριμένετε για το σύντροφο που έχει απομακρυνθεί από κοντά σας. Μην τα κρατάτε
όλα μέσα σας, δείξτε εμπιστοσύνη στους καλούς και επιστήθιους φίλους, μοιραστείτε
τις ανάγκες και τις επιθυμίες σας, με το ταίρι σας. οι αισθήσεις σας θα πιάσουν κόκκινο,
ό,τι νιώσετε θα είναι έντονο και πολύ ξεκάθαρο. Ενδεχομένως να σας κυριεύει ένα
είδος καχυποψίας γι’ αυτό αποφύγετε σκηνές ζήλειας, πριν πειστείτε για το οτιδήποτε
φροντίστε πρώτα να είναι επιβεβαιωμένο.

ΤΟΞΟΤΗΣ

Η οξυδέρκεια και η διορατικότητα που θα σας χαρακτηρίζει θα σας
βοηθήσουν να λύσετε μπερδεμένες υποθέσεις θα είναι σωστή χρονική
στιγμή να λύσετε παρεξηγήσεις, να διορθώσετε λάθη, να περάσετε σε
επανασυνδέσεις. Συμπαρασταθείτε αυτή την εβδομάδα στα κοντινά και
αγαπημένα σας πρόσωπα που έχουν την ανάγκη σας, συμβουλέψτε

άτομο από το οικογενειακό περιβάλλον που ζητάει τις απόψεις σας, εκφράστε την
συμπόνια και την κατανόησή σας στον ερωτικό σας σύντροφο, εξωτερικεύστε την ευ-
σπλαχνία και τη δοτικότητά σας. Αν νιώθετε την ανάγκη να αποξενωθείτε από όλα,
αν αισθάνεστε πως έχετε βαρεθεί τις ίδιες εικόνες και παραστάσεις, κάντε έναν μα-
κρινό, ρομαντικό περίπατο με ή χωρίς το ταίρι σας. ετοιμαστείτε έρχονται δυνατές
υποθέσεις καρδιάς. Ατίθασα και έντονα θα είναι τα αισθήματα σας, θα νιώσετε ισχυρή
έλξη, κτητικότητα, πάθος, δεν αποκλείεται να τολμήσετε να ερωτευτείτε παράφορα.
Αποκαλυπτικά λόγια που θα ακούσετε σε συνομιλία σας με πρόσωπο ερωτικό θα απο-
τελέσουν βάση για το ξεκίνημα νέας και σταθερής ερωτικής σχέσης. Θερμές θα είναι
οι ερωτικές σας διαθέσεις, θα περάσετε σε προτάσεις που θα βρουν άμεση ανταπό-
κριση, καλό θα είναι να αποφύγετε το διπλό ερωτικό ταμπλό. Θέστε καινούριους στό-
χους και νέες επιδιώξεις  σε ό,τι αφορά τα ζητήματα και τις υποθέσεις που έχετε
αναλάβει στη δουλειά σας, στις κοινωνικές σας γνωριμίες και την προσωπική σας ζωή,
με σκοπό να πετύχετε άμεσα τους περισσότερους και τους σημαντικότερους.

ΑΓΟΚΕΡΩΣ

Είναι βέβαιο πως αισθάνεστε πολύ καλύτερα από το προηγούμενο διά-
στημα στα συναισθηματικά σας κι αυτό ακτινοβολεί στο βλέμμα και
στην προσεγμένη σας εμφάνιση, μην αφήνετε τον εαυτό σας έρμαιο των
περιστάσεων τα χαρακτηριστικά σας θα είναι διαίσθηση και στρατηγική
σκέψη. Σήμερα η όψη της ημέρας θα σας βοηθήσει να απαλλαγείτε από

αναστολές, αναβολές και επιφυλάξεις. Για εσάς τους προσφάτως χωρισμένους θα
υπάρξει ένα συμβάν- έκπληξη που θα σας ανοίξει ενδεχόμενο επανασύνδεσης, ωστόσο
προσοχή σε τάσεις ζήλειας, αποφύγετε τον καχύποπτο τρόπο σκέψης. Εσείς οι ερωτικά

μόνοι αποφασιστική και τολμηρή θα είναι η καρδιά σας, θα βρει τρόπο να σας πλη-
σιάσει ένα συγκεκριμένο πρόσωπο. Καλοδεχτείτε το, προμηνύεται σχέση δυνατή και
έντονη. Καινούρια ξεκινήματα προμηνύονται σε όλο το φάσμα της καθημερινότητάς
σας, γι’ αυτό αν δεν έχετε και τόσο καλή και ευχάριστη διάθεση για τα αγαπημένα σας
πρόσωπα και τους κοντινούς σας ανθρώπους, καλό θα είναι να ανανεώστε την ατμό-
σφαιρα με ζωντάνια και κέφι, με την ευγένεια και τη γλυκύτητα των τρόπων σας.
Δείξτε το ενδιαφέρον και την προσοχή σας στον ερωτικό σας σύντροφο, ξεκουρα-
στείτε από την ένταση και τις ευθύνες της δουλειάς σας. δυνατό θα είναι το ένστικτο
σας, σωστή η διαίσθησή σας, ωστόσο το νου σας να μην παρασυρθείτε από το δυνατό
συναισθήματα και παραμελήσετε τη λογική. Ίσως να εμφανιστεί κάπως ανεξέλεγκτος
ο ενθουσιασμός σας ή το πείσμα σας, περιορίστε τάσεις κτητικότητας, αποφύγετε την
τυφλή παρορμητικότητα. Βραδινή ώρα απότομες αλλαγές θα σημειωθούν στην καρ-
διά σας.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Η ξαφνική εμφάνιση ενός ερωτικού προσώπου θα σας δημιουργήσει αισθήματα πά-
θους και έντονης ερωτικής έλξης. Ζητήματα που έχουν να κάνουν με στενές συνεργα-
σίες, με συνεννόηση και κατανόηση σας απασχολούν έντονα σήμερα και είναι πολύ
φυσικό και λογικό, από την στιγμή που η όψη της ημέρας εξάρουν συναισθήματα
όπως η φαντασία και η θλίψη, η σεξουαλική ορμητικότητα, αλλά και η αλάθητη διαί-

σθησή σας, που ίσως φουντώσουν τις ανασφάλειες και τους φόβους
σας. Σκεφτείτε τι πραγματικά θέλετε από το ταίρι σας, δίχως ζήλεια και
αλαζονεία.  η όψη της ημέρας θα σας δημιουργήσει ισχυρές διορατικές
ικανότητες ενισχύοντας κατά πολύ τη διαίσθησή σας, μείνετε πιστοί στο
ένστικτο σας, ακολουθήστε το άφοβα. Κάποιο πρόσωπο θα τολμήσει

να σας ανοίξει την καρδιά του, θα σας αποκαλύψει μυστικά, στο τέλος θα κερδίσει το
ερωτικό σας ενδιαφέρον. Θερμές και ερωτικές θα είναι οι διαθέσεις σας, πριν κλείσει
η μέρα ένα τυχαίο συμβάν θα σας φέρει αντικριστά με πρόσωπο που θα καταφέρει
να σταθεροποιηθεί ερωτικά για πολλά χρόνια δίπλα σας. Εκμεταλλευτείτε την σημε-
ρινή μέρα για να ξεκουραστείτε και να χαλαρώσετε από τις αμέτρητες ευθύνες και τις
προκλήσεις του προηγούμενου διαστήματος. Δημιουργήστε κλίμα χαράς και ευχαρί-
στησης με τα αγαπημένα πρόσωπα και τους φίλους σας, αναλάβετε σημαντικές δε-
σμεύσεις και υποχρεώσεις απέναντι στον ερωτικό σας δεσμό, χωρίς να φοβάστε να
εξωτερικεύσετε στον άνθρωπο που αγαπάτε, τα ειλικρινή σας αισθήματα.

ΙΧΘΥΕΣ

Δεν είναι φυλακή η αγάπη, αλλά η ευτυχία που τόσο αξίζετε σήμερα θα
έχετε τη δύναμη να αντιταχθείτε σε ό,τι σας πιέζει, βάζετε τέλος σε συ-
νήθειες και συναισθηματικές εξαρτήσεις που σας φθείρουν ψυχικά. Ένα
ξαφνικό συμβάν θα σας βοηθήσει να περάσετε σε διεκδικήσεις, προχω-
ρήστε σε ουσιαστικές

ενέργειες, αυτή τη φορά οι αποφά-
σεις σας θα γίνουν πράξη. Η τυχαία
συνάντηση σας με ένα συγκεκρι-
μένο ελκυστικό πρόσωπο θα δώσει
νέα κατεύθυνση στην ερωτική σας
πορεία, προμηνύεται σχέση πάθους
και δυνατής έλξης! Ξεχάστε σήμερα
ό,τι σας πλήγωσε, όποιο γεγονός ή
κατάσταση πέρασε από πάνω σας
το προηγούμενο διάστημα και σας
άφησε σημάδια πόνου, θλίψης, άγ-
χους και αγωνίας οι πλανητικές
συγκυρίες επιβάλλουν να οπλιστείτε
με καινούριες ιδέες και πιστεύω, για
να οργανώσετε με δυναμισμό και
αυτοσυγκέντρωση τις επιδιώξεις
και τις επιθυμίες σας. Έχετε την
πραγματική βούληση να γκρεμίσετε
και το πιο ψηλό βουνό από δυσκο-
λίες και κακουχίες, εμπιστευτείτε
τον ερωτισμό σας, προσεγγίστε το
ταίρι σας. προσοχή στη διάσταση
που θα δώσετε στις μυστικοπαθείς
τάσεις σας. Ναι μεν ξέρετε να κρα-
τάτε καλά τα μυστικά σας, ωστόσο
καλό θα είναι να μην κλειστείτε
στον εαυτό σας, ανοίξτε δίοδο επι-
κοινωνίας με το ταίρι σας, θα σας
βγει σε καλό. Δυνατό θα είναι το έν-
στικτο σας, γεγονός που θα οδηγή-
σει τη δράση σας σε σωστές
αποφάσεις και πράξεις. 
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Β’ Εθνική: εκτός με “Ναυαρχο Βότση” 
ο Έσπερος Λαμίας 

Μετά τη φανταστική εμφάνιση και την εύκολη εντός έδρας
νίκη με 85-74 επί του Πρωτέα Γρεβενών ο Έσπερος Λαμίας
την Κυριακή αγωνίζεται εκτός έδρας με το “Ναυαρχο
Βότση” για την 14η αγωνιστική θέλοντας αποκλειστικά και
μόνο τη νίκη ώστε να παραμείνει στην κορυφή του βαθμο-
λογικού πίνακα.

Ολυμπιακός Βόλου-Δόξα Λευκάδας
Πρωτέας Γρεβενών-Φίλιππος Βέροιας
Ναύαρχος Βότσης-Έσπερος Λαμίας
Αναγ. Καρδίτσας-Νίκη Βόλου
Ρεπό: Τρίκαλα & Βίκος Ιωαννίνων

Βαθμολογία 
Ομάδες ΑΓ. ΒΑΘ. Υ-Κ Ν-Η
1.Βίκος Ιωαννίνων 11 20 905-685 9-2
2.Έσπερος Λαμίας 11 20 961-794 9-2
3.Τρίκαλα 11 19 787-629 9-1
4.Νίκη Βόλου 12 18 828-835 7-4
5.Δόξα Λευκάδας 10 17 781-627 7-3
6.Φίλιππος Βέροιας 11 17 824-840 6-5
7.Αναγ. Καρδίτσας 10 13 650-798 3-7
8.Ναύαρχος Βότσης 10 12 619-816 2-8
9.Πρωτέας Γρεβενών 11 12 771-905 1-10
10.Ολυμπιακός Βόλου 11 11 723-944 0-11
11.ΑΓΣ Ιωαννίνων – – – –
* Ο ΑΓΣ Ιωαννίνων έχει αποχωρήσει από το πρωτάθλημα.
Δόξα Λευκάδας, Νάυαρχος Βότσης, Αναγ. Καρδίτσας, Τρί-

καλα έχουν ένα αγώνα λιγότερο (ρεπό). 

Α’ ΕΣΚΑΣΕ: Το δίποντο θέλει ο Λοκρός
που αντιμετωπίζει τον Άρη

Να πάρει το ροζ φύλλο αγωνα θέλει ο Λοκρός που σή-
μερα Σάββατο αντιμετωπίζει στο κλειστό της Αταλάντης
τον Άρη Θήβας.Αναλυτικά το πρόγραμμα της 12ης αγω-
νιστικής

Σαββατο  21 Ιανουαρίου
13:00 Κλειστό Ιτέας 
Γ.Σ. Ιτέας-Τελεθριακός (Κοτσιμπός-Ζαφείρη)
16:00 Κλειστό Καρύστου 
Α.Ε. Καρύστου-Πρωτέας Σχηματαρίου (Σπυρόπουλος-Αρτσί-
τας)
18:00 Κλειστό Θήβας
Κάδμος-ΧΒΑ (Γερονικολός-Πατάγιας)
18:00 Κλειστό Βασιλικού 
ΓΑΣ Βασιλικού-ΑΓΕ Χαλκίδας (Διαιτητές ΕΣΚΑ)
18:00 Κλειστό Αταλάντης 
Λοκρός-Άρης Θήβας (Τσάλας Ι.-Ζάχος)
19:00 Κλειστό Πειραϊκής 
ΑΕΕΠ Χαλκίδας-Απόλλων Λιβαδειάς (Κατσέλη-Ντάνος)

Βαθμολογία
Ομάδες ΑΓ. Β. Υ-Κ Ν-Η
1.Κένταυρος Λιβ. 10 20 852-746 10-0
2.Κάδμος 9 17 685-572 8-1
3.Α.Ε. Καρύστου 10 15 802-748 7-3
4.Πρωτέας Σχημ. 9 15 642-579 6-3
5.Λοκρός 9 14 664-663 5-4
6.ΧΒΑ 9 13 614-660 4-5
7.ΑΕΕΠ Χαλκίδας 10 13 677-759 3-7

8.ΑΓΕ Χαλκίδας 8 12 630-522 4-4
9.Γ.Σ. Ιτέας 8 12 511-538 4-4
10.Τελεθριακός 9 12 541-659 3-6
11.Άρης Θήβας 9 11 605-666 2-7
12.Απόλλων Λιβ. 9 11 630-659 2-7
13.ΓΑΣ Βασιλικού 9 10 612-692 1-8
*Το Α.Ε. Καρύστου ξεκίνησε το πρωτάθλημα με -2 βαθμούς. 
** Οι  Γ.Σ. Ιτέας, ΑΓΕ Χαλκίδας, έχει δύο αγώνες λιγότερους.
ΧΒΑ, Λοκρός, Πρωτέας Σχηματαρίου, ΓΑΣ Βασιλικου,  Άρης
Θήβας, Κάδμος, Τελεθριακός, Απόλλων Λιβαδειάς, έχουν
από ένα αγώνα λιγότερο (ρεπό και ένας εξ αναβολής αγώ-
νας).

Σκόρερς
Φρουσκλιάς (Α.Ε. Καρύστου) 248
Σταύρου (Γ.Σ. Ιτέας) 231
Χαντζής (Πρωτέας Σχηματαρίου) 214
Δημητριάδης (Κένταυρος Λιβαδειάς) 207
Ματζιώρης (Κένταυρος Λιβαδειάς) 198
Γκιζόγιαννης Ανδρ. (Κάδμος) 194
Κικίδης Π. (ΧΒΑ) 186
Ντάλλης (Απόλλων Λιβαδειάς) 184
Γαρμπής (Κένταυρος Λιβαδειάς) 175
Μάτος Αν. (Λοκρός) 166

Εν τω μεταξύ η διοργανώτρια αρχή όρισε για το διήμερο
24-25 Ιανουαρίου τους εξ αναβολής αγώνες της 8ης αγω-
νιστικής. Το πρόγραμμα

Τρίτη  24 Ιανουαρίου  

19:30 Κλειστό Πειραϊκής 
ΑΕΕΠ Χαλκίδας-Πρωτέας Σχηματαρίου
19:30 Κλειστό Ιτέας 
Γ.Σ. Ιτέας-Κένταυρος Λιβαδειάς

Τετάρτη 25 Ιανουαρίου

18:00 Κλειστό Λιβαδειάς 
Απόλλων Λιβαδειάς-ΑΓΕ Χαλκίδας
19:00 Κλειστό Θήβας 
Άρης Θήβας-Τελεθριακός
19:30 Κλειστό Αταλάντης 
Λοκρός-ΧΒΑ
19:30 Κλειστό Βασιλικού 
ΓΑΣ Βασιλικού-Κάδμος

Εφήβων  Β’ Φάση  (Β’ Ομιλος)

Για τη 2η αγωνιστική της Β φάσης του πρωταθλήματος εφή-
βων το ενδιαφέρον των Φθιωτών φιλάθλων θα στραφεί
στους εξής αγώνες:
Σάββατο
14:00 Κλειστό Λαμίας 
Έσπερος Λαμίας-Μπούκαλη (Κοτσιμπός-Ζάχος)
Κυριακή
17:00 Κλειστό Θήβας 
Κάδμος-Λοκρός (Τσάλας Ι.-Γκογκορώσης)
Ρεπό: Κένταυρος Λιβαδειάς

Ομάδες ΑΓ. Β. Υ-Κ Ν-Η
1.Έσπερος Λαμίας 1 2 84-41 1-0
2.Κάδμος 1 2 82-66 1-0
3.Κένταυρος Λιβ. 1 1 66-82 0-1
4.Λοκρός 1 1 41-84 0-1
5.Μπούκαλη – – – –

Σκόρερς
Κεφαλληνάκης (Έσπερος Λαμίας) 31
Θεοδώρου (Κάδμος) 31
Τασούλας (Κένταυρος Λιβαδειάς) 23
Μπόγρης (Κάδμος) 22
Αναστασίου Δ. (Κάδμος) 18
Ψιλόπουλος (Κένταυρος Λιβαδειάς) 18
Ζότο (Λοκρός) 18
Χαρίλας (Έσπερος Λαμίας) 17
Παντίσκας (Κένταυρος Λιβαδειάς) 10
Ανέστης (Λοκρός) 10

Β’ ΕΣΚΑΣΕ (Β’ Ομιλος) 
Επανέρχεται στη δράση μετά από 15

ημέρες

Με την 8η αγωνιστική επανέρχεται μετά από 15 ημέρες η
Β ΕΣΚΑΣΕ με τις 6 ομάδες της Φθιώτιδας να στελεχώνουν
το Β Όμιλο των 8 συνολικά ομάδων 
Αναλυτικά οι αγώνες της Κυριακής 22 Ιανουαρίου 
12:30 Κλειστό Λαμίας 
Μπούκαλη-Μαλεσίνα (Κοτσιμπός-Ζάχος)
14:30 Κλειστό Λαμίας 
ΑΠΣ Λαμίας-Μεδεών (Κοτσιμπός-Ζάχος)
16:30 Κλειστό Μώλου 
Μώλος-Σύλλας (Γερονικολός-Βιορές)
19:00 Κλειστό Αμφίκλειας 
Άρης Αμφίκλειας-Αναγέννηση Λαμίας (Κοτσιμπός-Ζάχος)

Βαθμολογία
Ομάδες ΑΓ. Β. Υ-Κ Ν-Η
1.Σύλλας 7 14 545-375 7-0
2.ΑΠΣ Λαμίας 7 12 474-378 5-2
3.Άρης Αμφίκλειας 7 11 455-461 4-3
4.Αναγ. Λαμίας 7 10 437-480 3-4
5.Μπούκαλη 7 10 406-421 3-4
6.Μαλεσίνα 7 9 451-474 3-4
7.Μώλος 7 8 334-431 1-6
8.Μεδεών 7 8 377-450 2-5

* Η Μαλεσίνα έχει ποινή (-1) από το περσινό πρωτάθλημα.
Ο Μεδεών έχει ένα μηδενισμό. 

Σκόρερς
Χαρατσής Αντ. (Άρης Αμφίκλειας) 155
Παπαργυρόπουλος (Σύλλας) 138
Κατσαγάνης (Μαλεσίνα) 128
Ρουμελιώτης Γ. (Σύλλας) 124
Κουμπούρας Β. (Αναγ. Λαμίας) 120
Ψιλόπουλος (Αναγ. Λαμίας) 108
Ιωακείμ (Μαλεσίνα) 107
Φούντας (Μώλος) 101
Σαμπάνης (Μπούκαλη) 100
Νέστορας (ΑΠΣ Λαμίας) 98

Όλοι οι αγώνες καλαθοσφαίρισης του
Σαββατοκύριακου
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Σάββατο 18;00 

Την ΑΕΚ φιλοξενεί ο ΑΟ Λαμίας

Μετά τη βαριά ήττα με 3-0 σετ στη Σαντορίνη ο ΑΟ Λαμίας επανέρχεται σήμερα Σάβ-
βατο στην αγωνιστική δράση φιλοξενώντας την τρίτη στη βαθμολογία ΑΕΚ σε έναν
αγώνα με υψηλό συντελεστή δυσκολίας .
Στα μεταγραφικά να σημειώβσουμε ότι  μετά από 1,5 χρόνο  η 32χρονη Βραζιλιάνα
διαγώνια Περέιρα αποχωρεί από την ομάδα  και θα συνεχίσει την καριέρα της στην
Τουρκία.

Αγώνες 13ης αγωνιστικής
21.01. 2023
16:00 Α.Ο. Θήρας -Ζηρίνειος  
18:00 Λαμία  - ΑΕΚ  
18:00 ΠΑΟΚ - Θέτις 
20:00 Μαρκόπουλο  - Ηλυσιακός 

22.01. 2023
16:00 Άρης  - Αιγάλεω  
17:00 Ολυμπιακός  -Παναθηναϊκός 

Βαθμολογία

Ομάδες Αγ Ν-Η Σετ Βαθμοί
1. ΠΑΟΚ  12 11-1 33:8 32
2.Ολυμπιακός 12 9-3 29:12 28
3.ΑΕΚ 12 11-1 34:14 28
4.Παναθηναϊκός 12 9- 3 31:11 27
5.Α.Ο. Θήρας 12 7- 5 26:18 22
6.Θέτις 12 6- 6 24:22 19
7.Μαρκόπουλο 12 4- 8 20:27 14
8.Ηλυσιακός  12 4- 8 18:27 14
9. Λαμία  12 5 -7 15:27 13
10. Άρης  12 3 -9 18:29 11
11.Αιγάλεω 12 3 -9 12:30 8
12. Ζηρίνειος  12 0-12 1:36 0

Β Εθνική ανδρών- Β Όμιλος
Την πρωτοπόρο ΑΕ Λάρισας 

φιλοξενεί η Φθια
Με την 7η αγωνιστική συνεχίζεται την Κυριακή 22 Ιανουαρίου το πρωτάθλημα της Β Εθνι-
κής ανδρών πετοσφαίρισης 
Στο πλαίσιο αυτό η ομάδα της Φθια φιλοξενεί την πρωτοπόρο ΑΕ Λάρισας σε ένα αγώνα
με ξεκάθαρο φαβορί . Η έτερη ομάδα της Στερεάς Ελλάδας , η Δωρίδας αγωνίζεται στη
Λάρισα με τον τοπικό Εθνικό
Αναλυτικά το πρόγραμμα

ΔΑΚ Λαμίας
17.00 ΑΠΣ Λαμίας. Φθια– Α.Ε. Λάρισας
Κλειστό “Παρασκευοπούλου”
16.00  Γ.Σ. Βόλου- Α.Σ. Αργώ Βόλου
κλειστό Νεάπολης
15.00 Εθνικός Λαρ- Α.Σ. Δωρίδας
Δημοτικό Τρικάλων 
17.00 Άμιλλα Τρικάλων -Ακαδημία Τυρνάβου

Βαθμολογία
Ομάδα Βαθμοί Αγ Ν-Η
ΑΕ Λάρισας 15 6 5-1
Αμιλλα Τρικάλων   14 5 5-0
Αργώ Βόλου 13 5 4-1
ΑΣ Δωρίδας 9 6 3-3
ΓΣ Βόλου 8 6 3-3
Eθνικός Λάρισας 6 6 2-4
Ακαδημία Τυρνάβου 3 6 1-5
ΑΠΣ Λαμίας Φθια    1 6 0-6
* Άμιλλα Τρικάλων και Αργώ Βόλου έχουν ένα αγώνα λιγότερο

Κανονικά τα παιχνίδια του τοπικού πρωταθλήματος

Δεσπόζει το Δάφνη Λιβανάτων 
- Οπούντιος Μαρτίνου

Παρά το γεγονός ότι αρκετά γήπεδα δεν διαθέτουν απινιδωτές τα παιχνίδια θα γίνουν κα-
νονικά όπως μας ενημέρωσε χθες ο εκπρόσωπος της ΕΠΣ Φθιώτιδας κ Ζάχαρης.
Συγκεκριμένα, ο αντιπρόεδρος της ΕΠΣ τόνισε στην εφημερίδα μας ότι αφενός η ύπαρξη
απινιδωτών είναι υποχρέωση των Δήμων και αφετέρου ότι οι ομάδες θα δανειστούν από
τους Δήμους  εντός της ημέρας τα απαραίτητα μηχανήματα προκειμένου να γινουν κανονικά
οι αγώνες,
Στο αγωνιστικό κομμάτι δεσπόζει το ντέρμπι κορυφής μεταξύ της Δάφνης Λιβανάτων με τον
Οπούντιο Μαρτίνου με τις δύο ομάδες να θέλουν τη νίκη 
Από εκεί και πέρα ο Αστέρας Σταυρού φιλοξενεί τον Άρη Αγίου Κωνσταντίνου και ευκολα
ή δύσκολα αναμένεται να πάρει το τρίποντο
Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Αγωνες 14ης αγωνιστικής (21/1, 15:00):
Αστέρας Σταυρού  – Άρης Αγ Κωνσταντίνου
Καλαπόδι- Αταλάντη
Καλύβια  – Ρεγγίνι 
Δάφνη Λιβανάτων – Οπούντιος Μαρτίνου
Στυλίδα-Ολυμπιακός Λαμίας
Μαλεσίνα – Προοδευτική Λάρυμνας
Ηράκλεια – Λιανοκλάδι   0-3 ά.α.
Ρεπό: Νίκη Αγ Παρασκευής

Βαθμολογία 
Ομάδες Αγώνες Βαθμοί N-I-H Τέρματα    Διαφορά
Οπούντιος Μαρτίνου     12 33 11-0-1 31 – 4 27
Αστέρας Σταυρού   12 33 11-0-1 31 – 3 28
Δάφνη Λιβανάτων   12 29 9-2-1 31 – 6 25
Ολυμπιακός Λαμίας 12 26 8-2-2 32 – 6 26
Μαλεσίνα 11 26 8-2-1 30 – 7 23
Προοδευτική Λάρυμνας  12 25 8-1-3 25 – 11 14
Στυλίδα 12 15 4-3-5 14 – 13 1
Αρης Αγ Κωνσταντίνου 12 14 4-2-6 12 – 28 -16
Αταλάντη   13 13 4-1-8 19 – 21 -2
Καλαπόδι  12 11 3-2-7 13 – 30 -17
Ρεγγίνι   12 10 3-1-8 13 – 33 -20
Νίκη Αγ. Παρακσυής  12 10 3-1-8 10 – 23 -13
Καλύβια 12 8 2-2-8 11 – 27 -16
Λιανοκλάδι 12 6 1-3-8 11 – 35 -24
Ηράκλεια  12 0 0-0-12 0 – 36 -36

Οι αγώνες της Β΄κατηγορίας
Σάββατο 21-01-2023 10η αγωνιστική
Γήπεδο Ροδίτσας:  Ηρακλής Ροδίτσας  – ΑΕ Εχιναίων  
Διαιτητέςς: Κολοβός, Κατσαβριάς, Χίντας 

Κυριακή 22-01-2023    10η αγωνιστική

- Γήπεδο Αγ Κωνσταντίνου/: Καμένα Βούρλα -παρνασσός
Διαιτητές:Δημητρόπουλος, Φαρμάκης, Δαουκλιώτης
Γήπεδο Τραγάνας:Αγρότης Τραγάνας -Καινούριο
Διαιτητες:   Λιασκώνης, Κανδηλάρης Χίντας 
Γήπεδο Σεραφείμ: Σκάρφεια -Ελατειακός             
Διαιτητες:Καραγιάννης, Σταμάτης, Τσιώνης                      
Γήπεδο Μακρακώμης  :Μακρακώμη-Σπερχειάδα 2010 – Δίβρη 
Διαιτητες:   Τσιγαρίδας, Γάκος , Ι Αναγνώστου
Γήπεδο Μώλου:Παμμωλιακός -Αναγέννηση Δυτ Φθιώτιδας
Διαιτητες: Ξεφλούδας, Κομήτης, Σκάρλας                        
Γήπεδο Ροδωνιάς: Θύελλα Ροδωνιάς -Εθνικός Κομποτάδων
Διαιτητες:Κουρεμάδας, Βλάχος , Τσιγκόπουκλος
Γήπεδο Πλατύστομου: Ατρόμητος Π . Γιοαννιτσούς -Τσο΄’υκα
Διαιτητες:   Κατσαβριάς , Στασινός, Παπανάγνου                        
Γήπεδο Μεξιατών:Μεξιατικός -Γλύφα                                      
Διαιτητες: Δαουκλιώτης, Τσουκνίδας , Κουτρόζης                      
Γήπεδο Πελασγίας: Πελασγιακός -Θύελλα Μεγάλης Βρύσης 
Διαιτητε:   Αυγέρης, Ζαφείρης, Αρχοντής
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Την άποψη ότι ο Δήμος Λαμιέων και η Πε-
ριφέρεια Στερεάς Ελλάδας βοηθούν πολύ
λίγο “   και αυτό παρακαλώντας” καταθέτει
στην τοπική κοινωνία ο Βασίλης Παπαμί-
χος , πρόεδρος της γυναικείας ομάδας πε-
τοσφαίρισης Α.Ο. Λαμίας 
Στην αποκλειστική συνέντευξη που ευγε-
νικά μας παραχώρησε αναφέρει την
αφορμή που τον έκανε να ασχοληθεί διοι-
κητικά με την ομάδα , την αντίδραση της
συζύγου του όταν το πληροφορήθηκε και
επιπλέον αναλύει τις διαφορές μεταξύ των
γυναικείων και ανδρικών τμημάτων 
Ακόμη μιλά για τα σχέδια της ομάδας τονί-
ζοντας ότι ο φετινός στόχος είναι η είσοδος
στα play off και απαντά στο ερώτημα αν θα
γίνουν μεταγραφικές κινήσεις τη χειμερινή
περίοδο

Ποια ήταν η αφορμή ώστε να ασχοληθείτε
διοικητικά με την πετοσφαίριση και δη σε
γυναικεία ομάδα;
Το γεγονός  ότι το βόλεϊ είναι το πιο  αγα-
πημένο μου άθλημα  και το παρακολου-
θούσα από παλιά. Επίσης,  ασχολούταν και
η κόρη μου από μικρή και έπαιζε στην
ομάδα. Έτσι κάποια στιγμή για να στηρίξω
τη διοίκηση μπήκα σ'αυτή και μετέπειτα
ανέλαβα πρόεδρος στην ομάδα. Ουσιαστικά
ήταν η κόρη μου αυτή που μου έδωσε το
έναυσμα να ασχοληθώ με την ομάδα.

Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ μιας ανδρι-
κής και μιας γυναικείας ομάδας πετοσφαί-
ρισης;
Το αντρικό βόλεϊ είναι επαγγελματικό ενώ
το γυναικείο είναι ημιεπαγγελματικό. 
Επίσης,  είναι άλλη η ταχύτητα, η ποιότητα
και ο δυναμισμός. Το αντρικό βόλεϊ είναι πιο
γρήγορο αλλά και το γυναικείο τα τελευ-
ταία χρόνια έχει μια πολύ μεγάλη άνθιση και
ασχολούνται πάρα πολλά κορίτσια με αυτό. 
Πρέπει να σας πω ότι το  γυναικείο βόλεϊ
έχει φτάσει σε πολύ υψηλό επίπεδο στην
Ευρώπη αλλά τα τελευταία χρόνια και στην
Ελλάδα. Και εμείς με τη δουλειά που κά-
νουμε έχουμε καταφέρει τα τελευταία τέσ-
σερα - πέντε χρόνια να αναρριχηθούμε
ψηλά, να πάμε την ομάδα στην Α1 και να
παρέχουμε πολύ ωραίο θέαμα στον κόσμο
της Λαμίας.

Όταν ανακοινώσατε στη σύζυγό σας ότι
θα ηγηθείτε μιας γυναικείας ομάδας πως
αντέδρασε;
Δεν είχε κανένα θέμα   γιατί λόγω και της
μικρής αγαπάμε και οι δύο το βόλεϊ. Η διοί-
κηση είναι οικογενειακή ιστορία, είναι σαν
οικογένεια ο Α.Ο.Λ. Είτε είσαι πρόεδρος,
είτε είσαι γραμματέας, είτε είσαι ταμίας
είναι το ίδιο απλά πρέπει να υπάρχει ένας
πρόεδρος. Δεν είναι καθαρά επαγγελματικό
για να πρέπει ο πρόεδρος να είναι μεγαλο-
μέτοχος.  

Γενικότερα, τι εκπροσωπεί για εσάς η πε-

τοσφαίριση;
Η πετοσφαίριση για εμένα είναι ένα καθαρό
άθλημα, είναι ένα άθλημα πνεύματος. Ει-
δικά στην πόλη της Λαμίας που διαχρονικά
έχει καλή σχέση με το βόλεϊ είναι μεγάλη
υπόθεση να υπάρχει αυτό το άθλημα. Και
πιστεύω ότι μπορούμε άνετα να έχουμε μια
ομάδα στην Α1. Είναι πολύ ωραίο άθλημα.
Είναι το άθλημα που αγαπώ.

Η ομάδα βρίσκεται στην 8η θέση του βαθ-
μολογικού πίνακα. Ο στόχος είναι η σωτη-
ρία ή τα play off;
Ο στόχος μας φέτος είναι να μπούμε στην
8άδα και να παίξουμε στα play off. Και κάθε
χρόνο στόχος μας είναι να κάνουμε ένα
βήμα παραπάνω. Είναι δύσκολες όμως οι
καταστάσεις και οι ομάδες παλεύουν για να
αντέξουν καθώς τα οικονομικά είναι πολύ
δύσκολα σε μια ομάδα στα χαρτιά ημιεπαγ-
γελματική , αν και στην ουσία είναι  επαγ-
γελματική 
.
Μελλοντικά έχετε βλέψεις για έξοδο στην
Ευρώπη ή και κατάκτηση κάποιου τίτλου;
Τα μελλοντικά έχουν να κάνουν καθαρά με
τα οικονομικά. Για να κάνει η ομάδα ένα
βήμα παραπάνω και να παίξει Ευρώπη ή να
πλασαριστεί πιο ψηλά πρέπει να βρεθεί
ένας χορηγός να παρέχει αρκετά χρήματα
έτσι ώστε να κάνουμε  ένα σχεδιασμό πεν-
ταετίας για να μπορέσει η ομάδα να διεκδι-
κήσει το κύπελλο ή για να μπει στην
Ευρώπη.

Θα ενισχυθεί η ομάδα στο χειμερινό μετα-
γραφικό παζάρι; Και αν ναι σε ποιες θέ-
σεις;
Μεταγραφικά ψάχνουμε να βρούμε μια Ελ-
ληνίδα παίκτρια ,είτε κεντρική είτε ακραία.

Υπήρξαν στο πρόσφατο παρελθόν προτά-
σεις για μεταγραφή αθλητριών σας από τις
μεγάλες ομάδες της πρώτης κατηγορίας ή
από το εξωτερικό;
Τα προηγούμενα χρόνια υπήρξαν η Κου-
τσούκη που πήγε στον Άρη, η Τσοπανίδου
που πήγε στην Σαντορίνη και η Κακουράτου
που πήγε στον Ολυμπιακό. Είναι πολλές οι
αθλήτριες που φεύγοντας από εμάς πάνε
σε μεγάλες ομάδες. Αυτό δείχνει την καλή
δουλειά που γίνεται από τους προπονητές
και από όλο το staff. 

Πόσο σημαντικές είναι οι ακαδημίες για
την ομάδα και πόση σημασία τις δίνετε; 
Τις ακαδημίες μετά τον κορονοϊό προσπα-
θούμε να τις ξαναφτιάξουμε καθώς διαλύ-
θηκαν δύο χρόνια με αποτέλεσμα να
χαθούν δύο «φουρνιές» αθλητριών. Αυτό
συνέβη σε όλη την Ελλάδα. Αλλά σίγουρα
θέλουμε όπως τα προηγούμενα χρόνια εί-
χαμε βάλει στην γυναικεία ομάδα την κόρη
μου και άλλα παιδιά το ίδιο να συνεχίσουμε
να κάνουμε και τα επόμενα χρόνια βάζον-
τας κάποια άλλα παιδιά στην ομάδα. Ήδη

έχουμε ένα κορίτσι που ακολουθεί την
ομάδα και μακάρι να μπορέσει τα επόμενα
χρόνια να παίξει. 

Ο φίλαθλος κόσμος στηρίζει την ομάδα
του Α.Ο.Λαμίας;
Ο φίλαθλος κόσμος είναι χρόνια δίπλα μας
και τον ευχαριστούμε γι'αυτό πάρα πολύ
και τον θέλουμε μαζί μας. Είναι μεγάλη η
δύναμη που μας δίνει όλα αυτά τα χρόνια
και χωρίς αυτόν δεν θα μπορούσαμε να
έχουμε κάνει τίποτα.

Θεωρώ ότι η επίσημη πολιτεία δεν δίνει
τόσο βάρος στο δικό σας άθλημα όσο στο
ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Γιατί συμ-
βαίνει αυτό;
Είναι αλήθεια ότι η επίσημη πολιτεία δε
δίνει την ίδια σημασία που δίνει στο ποδό-
σφαιρο και το μπάσκετ. Είχαμε μια ενίσχυση
πέρσι αλλά ήταν μικρή. Με αυτήν την ενί-
σχυση δεν μπορούν οι ομάδες να βοηθη-
θούν οικονομικά. Χρειάζεται μια
μεγαλύτερη ενίσχυση αλλά και καλύτερη
διαχείριση στο πως θα κινηθούν τα λεφτά
που θα πάρουν οι ομάδες.

Υπάρχει βοήθεια για την ομάδα από τους
τοπικούς φορείς;
Η ομάδα στηρίζεται στους χορηγούς, σε ένα

μικρό ποσό που παίρνουμε από το στοίχημα
και στα χρήματα που βάζει ο καθένας από
την διοίκηση. Ο Δήμος και η Περιφέρεια μάς
βοηθάνε σε πολύ μικρό ποσοστό και αυτό
παρακαλώντας. Για να σταθεί όμως αυτή η
ομάδα πρέπει να βοηθήσουν περισσότερο.

Υπάρχει προοπτική ανάπτυξης του αθλή-
ματος σε περιφερειακό επίπεδο και αν ναι
κάτω υπό ποιες προϋποθέσεις;
Έτσι όπως δείχνουν τα πράγματα τα τελευ-
ταία χρόνια αν η επίσημη πολιτεία δεν βοη-
θήσει τις ομάδες θα είναι πάρα πολύ
δύσκολη η ανάπτυξη. Στο αντρικό βόλεϊ
υπάρχει τεράστιο πρόβλημα, δεν υπάρχουν
Έλληνες παίκτες. Στο γυναικείο υπάρχουν
αλλά χρειάζεται βοήθεια για να μπορέσει να
αναπτυχθεί. Αν δεν υπάρξει θα έχουμε με-
γάλο πρόβλημα.

Βασίλης Παπαμίχος, πρόεδρος της γυναικείας ομάδας πετοσφαίρισης Α.Ο. Λαμίας

«Δήμος και  Περιφέρεια μάς βοηθάνε σε πολύ
μικρό ποσοστό και αυτό παρακαλώντας »

Ο Α.Ο.Λαμίας είναι   γυναικεία ομάδα πετοσφαίρισης  και  αγωνίζεται στην
Α1. Ιδρύθηκε το 2013 από τέσσερις φίλους τον Ηλία Αγγέλη που σήμερα
είναι προπονητής της ομάδας  , το  Χρήστο Μητσόπουλο που ήταν ο πρώ-
τος πρόεδρος της ομάδας, το  Χρήστο Μπαχλάβα και το  Βάγιο Σταυρο-
γιάννη. 
Όσον αφορά το σήμα της ομάδας οι τέσσερις φίλοι ψάχνανε να βρούνε
ένα ιστορικό γεγονός που να προβάλει την πόλη της Λαμίας. Και επειδή
στο Γοργοπόταμο συνέβη ένα από τα πιο ιστορικά γεγονότα της σύγχρο-
νης ιστορίας, η ανατίναξη της γέφυρας  , αποφάσισαν να βάλουν αυτή ως
σύμβολο
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Στο ντέρμπι της Στερεάς

Για τη νίκη στη Λιβαδειά την Κυριακή η Λαμία
- Οι μεταγραφικές κινήσεις - Παρέδωσε το πλειοψηφικό πακέτο ο κ Πανουργιάς Παπαϊωάννου

λόγω της υποψηφιότητάς του στο δήμο

Με ανεβασμένο ηθικό λόγω και της ουσια-
στικής πρόκρισης στη τετράδα του κυπέλ-
λου Ελλάδας για 4η φορά στην ιστορία της
η Λαμία αγωνίζεται την Κυριακή στις 17;00
στη Λειβαδιά με την τοπική ομάδα στο
ντέρμπι της Στερεάς.
Πρόκειται για έναν αγώνα ιδίατερης βαθμο-
λογικής αλλά και ψυχολογικής σημασίας
καθώς η ομάδα συνεχίζει να βρίσκεται στην
προτελευταία θέση της βαθμολογίας και
πλεον τα πράγματα αρχίζουν να δυσκο-
λευουν αιοθητά. Στο πλαίσιο αυτό ο προπο-
νητής θέλει να σπάσει το ρόδι και θα παίξει
κυρίως για την πρώτη του νίκη , κάτι που αν
τελικά πετύχει θα έχει ιδιαίτερη αξία με την
έννοια ότι η ομάδα της Λιβαδειάς βρίσκεται
μόλις μένα βαθμό πάνω από τη Λαμία με
την οποία έχει τους ίδιους στόχους.

Σφυρίζει ο Ευαγγέλου

Ο Άγγελος Ευαγγέλου από τον σύνδεσμο
της Αθήνας  θα σφυρίξει στο ντέρμπι της
Στερεάς Ελλάδας, ανάμεσα σε Λεβαδειακό

και ΠΑΣ Λαμία.. Βοηθοί του  θα είναι ο Πο-
λυχρόνης Κωσταράς και ο Τρύφωνας Πετρό-
πουλος από Αιτωλοακαρνανία και Αρκαδία
αντίστοιχα. Τέταρτος ορίστηκε ο Χρήστος
Βεργέτης από την ένωση της Αρκαδίας.
Στον έλεγχο του VAR, θα βρίσκεται ο Θα-
νάσης Τζήλος από την Λάρισα, με βοηθό
του τον Ηλία Κωνσταντίνου από τον σύνδε-
σμο Πρέβεζας/Λευκάδας.

Οι μεταγραφικές κινήσεις 

Ήρθε ο Παύλοβετς και αναμένεται ο ερχο-
μός άλλων δύο παιχτών    μέχρι το φινάλε
των μεταγραφών.
Μια έλευση και μια αποχώρηση είναι ο απο-
λογισμός για τη Λαμία αυτήν την εβδομάδα.
ενώ ταυτόχρονα  αναμένεται να κάνει
άλλες δύο μεταγραφές μέχρι τη λήξη της
περιόδου.
Συγκεκριμένα, ο  παίκτης που ήρθε για να
προστεθεί στο ρόστερ είναι ο 26χρονος
Λευκορώσος  Αλεξάντρ Παβλοβετς ,  αμυν-
τικός, με χρηματιστηριακή αξία 400 χιλιάδες

ευρώ, . Ο παίκτης αποκτήθηκε με τη μορφή
δανεισμού από την Όρενμπουργκ με την
οποία φέτος είχε  12 συμμετοχές και δύο
γκολ.
Έχει αγωνιστεί επίσης στην Εθνική του
ομάδα, ενώ έχει φορέσει τις φανέλες των
Ντινάμο Μπρεστ, Τορπέντο Ζοντίνο, Νεμάν
Γκρόντνο και ΜΠΑΤΕ Μπορίσοφ. Ο ίδιος στις
πρώτες του δηλώσεις   τόνισε: «“Είμαι πολύ
χαρούμενος που βρίσκομαι στην Ελλάδα
και θα αγωνιστώ με την φανέλα της Λαμίας.
Ανυπομονώ να αγωνιστώ με τους νέους
μου συμπαίκτες και θα προσπαθήσω να
βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στό-
χους της.”

Από την άλλη  ο παίκτης που αποχώρησε
είναι ο Πέτρος Γιακουμάκης ο οποίος δό-
θηκε δανεικός στον Ολυμπιακό Λευκωσίας
. Ο 30χρονος σέντερ φορ είχε αποκτηθεί το
καλοκαίρι για να είναι ένας από αυτούς που
θα λύσει το χρόνιο πρόβλημα του Πας
Λαμία στο γκολ χωρίς όμως να τα καταφέρει
καθώς ο Κρητικός επιθετικός δεν σκόραρε
ούτε μία φορά με τη φανέλα της Λαμίας.
Όσον αφορά το μέλλον, η φθιωτική ομάδα
είναι διατεθειμένη να προσθέσει άλλους
δύο παίκτες στο ενεργητικό της. Ο ένας εκ
των δύο θα είναι τερματοφύλακας  ενώ για
άλλον δε γνωρίζουμε προς στιγμήν τίποτα,
όμως η λογική λέει ότι θα είναι επιθετικός.

Παρέδωσε το πλειοψηφικό πακέτο
ο κ Παπαϊωάννου

Εντωμεταξύ σύμφωνα με καλά διασταυρω-
μένες πηγές ο κ Πανουργιάς  Παπαϊωάννου
παρέδωσε σε άγνωστο μέχρι στιγμής πρό-
σωπο το πλειοψηφικό πακέτο της ΠΑΕ προ-
κειμένου να μπορέσει να διεκδικήσει χωρίς
νομικά κωλύματα το δήμο Λαμιέων. Αυτό
διότι σύμφωνα με το νόμο προκειμένου κά-
ποιος επιχειρηματίας να είναι υποψήφιος θα
έπρεπε μέχρι 31-12-2022 να μην έχει
ενεργή κάποια σύμβαση  με τον οικείο δήμο
. Στην προκειμένη περίπτωση το κώλυμα
του κ Παπαιωάννου ήταν η σύμβαση που
είχε η ΠΑΕ με το Δήμο προκειμένου να χρη-
σιμοποιεί το Δημοτικό Γήπεδο 

1000 ευρώ πρόστιμο

Με 1000 ευρω πρόστιμο  τιμωρήθηκε   ο
ΠΑΣ Λαμία για όσα έγραψε ο διαιτητής  στο
φύλλο αγώνα του αγώνα  με τον Ατρόμητο.
Η απόφαση  αναφέρει: «Δέχεται ότι η εγκα-
λουμένη τέλεσε την αποδιδόμενη σε αυτήν
πειθαρχική παράβαση. Επιβάλλει στην ΠΑΕ
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ τη χρηματική ποινή των χιλίων
(1.000,00) ευρώ (παράβαση άρθρων 1, 5 επ,
14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 2 περ.
α’ του Π.Κ. της ΕΠΟ). (αγώνας της 14-1-
2023 με την ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ) ».

Βαθμολογία και πρόγραμμα

Το πρόγραμμα της 19ης αγωνιστικής της
Super League:

Παρασκευή 20 Ιανουαρίου

20:30 Παναιτωλικός - ΠΑΣ Γιάννινα / 
COSMOTE SPORT 2HD

Σάββατο 21 Ιανουαρίου

17:00 ΟΦΗ - Αστέρας Τρίπολης
/ COSMOTE SPORT 1HD
20:00 Άρης - Βόλος / 
NOVASPORTS PRIME

Κυριακή 22 Ιανουαρίου

16:00 Ιωνικός - ΑΕΚ / 
COSMOTE SPORT 1HD
17:00 Λεβαδειακός - Λαμία / 
NOVASPORTS PRIME
19:30 Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ / 
COSMOTE SPORT 1HD
20:30 Ατρόμητος - Ολυμπιακός / 
NOVASPORTS PRIME

Βαθμολογία
1. Παναθηναϊκός 18 45
2. ΑΕΚ 18 41
3. Ολυμπιακός 18 38
4. ΠΑΟΚ 18 36
5.Βόλος ΝΠΣ 18 29
6. Άρης 18 28
7. Ατρόμητος 18 23
8.Παναιτωλικός 18 19
9.Αστέρας Τρίπολης 18 18
10. ΠΑΣ Γιάννινα 18 17
11.ΟΦΗ 18 16
12.Λεβαδειακός 18 12
13. Λαμία 18 11
14. Ιωνικός 18 8

Κυριακή 22 Ιανουαρίου
1ος Δρόμος ανωμάλου 

εδάφους
Την Κυριακή 22 Ιανουαρίου ο Γυμναστικός Σύλλογος Έσπερος Λαμίας, συν-
διοργανώνει με το Δήμο Λαμιέων, την Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και σε συνεργασία με την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Ανατο-
λικής Στερεάς & Εύβοιας, στον χώρο της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας, τον
1ο Δρόμο σε ανώμαλο έδαφος «Έκθεση Λαμίας» και τον Περιφερειακό
Αγώνα Δρόμου σε ανώμαλο έδαφος 2023.
Οι Περιφερειακοί αγώνες δρόμου σε ανώμαλο έδαφος και δημόσια οδό, αποτε-
λούν την Α΄ Φάση του πανελληνίου πρωταθλήματος δρόμου σε ανώμαλο έδαφος
Η συμμετοχή των αθλητών – αθλητριών στους περιφερειακούς αγώνες αποτελεί
προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα δρόμου σε
ανώμαλο έδαφος (5 Μαρτίου 2023).

Το πρόγραμμα των αγώνων είναι το εξής:

Ωρολογιακό Πρόγραμμα  
Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2023

Εκθεση Λαμίας 2023

Ώρα Αγώνισμα Κατηγορία
09.30 4.000 μ Κ18 Ανδρών
09.30 6.000 μ Κ20 Ανδρών
10.00 3.000 μ Κ18 Γυναικών
10.00 3.000 μ Κ20 Γυναικών
10.30 500 μ Κ12 Κορίτσια- Δημοτικά
10.45 500 μ Κ12 Αγόρια-Δημοτικά
11.00 1.000 μ Κ14 Κορίτσια
11.15 1.000 μ Κ14 Αγόρια
11.30 2.000 μ Κ16 Κορίτσια
11.45 4Χ500 μ ΜΙΚΤΗ Κ12 Αγόρια-Κορίτσια-Δημοτικά
12.00 3.000 μ Κ16 Αγόρια
12.20 6.000 μ Κ23 και Γυναικών
12.20 8.000 μ Κ23 και  Ανδρών
12.50 Απονομές
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Την απαράδεκτη κατάσταση που βρίσκεται από χρό-

νια το γήπεδο της Γλύφας στηλιτευει με επιστολή του
στη “Φθιωτική” ο πρόεδρος της τοπικής ομάδας κ Κων-
σταντίνος Ζαργάνης τονίζοντας , επιπλέον, ότι η
ομάδα διεκδικεί την τοποθέτηση πλαστκού χλοοτά-
πητα ώστε να αγωνίζονται με ασφάλεια οι αθλητές.
“Η δημοσίευση του παρόντος είναι αποτέλεσμα της συ-
νεχούς αδιαφορίας των υπευθύνων για την επίλυση του
θέματος όλα αυτά τα χρόνια, οι οποίοι διαρκώς μας δί-
νουν φρούδες ελπίδες.”, αναφέρει χαρακτηριστικά προ-
σθέτοντας ότι θα πρέπει να πράξουν οι αρμόδιοι όσα
όφειλαν να πράξουν από καιρό.

Αναλυτικά η επιστολή του προέδρου αναφέρει:

Είμαι Πρόεδρος του ΑΟ Γλύφας και το παρόν αποσκοπεί
στην γνωστοποίηση του μεγάλου προβλήματος που αν-
τιμετωπίζει εδώ και πολλά χρόνια η ομάδα της Γλύφας.
Η ιστορία του γηπέδου της Γλύφας ξεκινά από το έτος
1979, όπου η Κοινότητα της Γλύφας δημιούργησε το γή-
πεδο και κατά το έτος 1981 η ομάδα της Γλύφας εντάχ-
θηκε στο Τοπικό ερασιτεχνικό πρωτάθλημα. Όλα αυτά
τα έτη οι παράγοντες της ομάδας οχλούσαμε διαρκώς
όλους του αρμόδιους φορείς προκειμένου να τεθεί χλω-
ροπάτητας στο γήπεδό μας, χωρίς καμία ανταπόκριση
από κανέναν. Παρόλες τις αντιξοότητες , η ομάδα μας
κατάφερε να ανέλθει στην Α΄ κατηγορία του τοπικού
ερασιτεχνικού πρωταθλήματος 3 φορές. Όλα αυτά τα
χρόνια οι παίκτες της Γλύφας καλούνται να παίξουν σε
ένα καθόλα ακατάλληλο γήπεδο για τη σωματική τους,
κυρίως,  ακεραιότητα.Ενδεικτικό είναι πως πλέον , αναγ-
κάζονται να μετακινούνται σε γήπεδα ομάδων γειτονι-
κών Κοινοτήτων προκειμένου να κάνουν τις

προπονήσεις τους. Η κατάσταση του γηπέδου εν προ-
κειμένω , αποτρέπει πλέον τους παίκτες να ενταχθούν
και να παραμείνουν στην ομάδα της Γλύφας , θέτοντας
σε κίνδυνο και τη διατήρηση της συνέχειας της ομάδας.
Απαίτησή μας είναι να τεθεί πλαστικός χλοοτάπητας στο
γήπεδό μας, ελλείψει υποδομών ύδρευσης  στην τοπική
μας Κοινότητας  αναφορικά με το πότισμα του γηπέδου
κατά τους θερινούς μήνες, 

Η δημοσίευση του παρόντος είναι αποτέλεσμα της συ-
νεχούς αδιαφορίας των υπευθύνων για την επίλυση του
θέματος όλα αυτά τα χρόνια, οι οποίοι διαρκώς μας δί-
νουν φρούδες ελπίδες.
Ας συνετιστούν οι αρμόδιοι και να πράξουν ΣΗΜΕΡΑ όσα
όφειλαν να είχαν ήδη πράξει ΧΘΕΣ!

Ο Πρόεδρος του ΑΟ Γλύφας

Κωνσταντίνος   Ζαργάνης

Κωνσταντίνος   Ζαργάνης, Πρόεδρος του ΑΟ Γλύφας για το γήπεδο της ομάδας

Καταγγέλλει τη διαχρονική  
αδιαφορία των τοπικών αρχών 

-Διεκδικεί την τοποθέτηση πλαστικού χλοοτάπητα
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Πότε γεννήθηκες;
13/04/1995
Τι ύψος έχεις; 
1,83 cm
Mε ποια αφορμή και πότε ξε-
κίνησες το ποδόσφαιρο; 
Σε ηλικία 5 ετων . Είχα πάντα
καλή σχέση με τον αθλητισμό
γι'αυτό και πήγα γυμναστική
ακαδημία.
Σε ποια θέση παίζεις; 
Όλες τις θέσεις άμυνας και
αμυντικό χαφ.
Εσένα πού σου αρέσει περισ-
σότερο να παίζεις; 
Στόπερ και αμυντικό χαφ.
Από ποιες ομάδες έχεις περά-
σει;
Από την Μαλεσίνα και από την
Κρύα Βρύση.
Ποια ήταν η πιο ευχάριστη και
η πιο δυσάρεστη στιγμή σου
στο ποδόσφαιρο;
Ευχάριστη το 2014-15 που πή-
ραμε το πρωτάθλημα με τη
Μαλεσίνα και δυσάρεστη την
ίδια χρονιά στα μπαράζ που
δεν ανεβήκαμε στην Γ'Εθνική.
Ποιον θεωρείς τον πιο καθορι-
στικό προπονητή στην κα-
ριέρα σου;
Τον Μάκη Ζαχαρόπουλο.
Με ποιον συμπαίχτη σου συ-
νεργάζεσαι καλύτερα; 
Με τον Πάρη Ζαννιά και με τον
αδερφό μου.
Θεωρείς ότι κάποιος συμπαί-
χτης σου έχει τα προσόντα να
κάνει καριέρα στο ποδό-
σφαιρο;
Πιστευω  ότι όποιος δουλέψει
μπορεί να κάνει καριέρα  .
Έχουμε δύο παιδιά τον Άγγελο
Σέτο και τον Γιώργο Μούτσο
που έχουν το ταλέντο και μπο-
ρούν να πάνε μπροστά. Βέβαια
η καριέρα απαιτεί θυσίες, τύχη,
πολλές φορές και χρήματα για
κάποιο ενοίκιο, διατροφή κλπ.
Είσαι ευχαριστημένος από την
αντιμετώπιση της διοίκησης
στους παίχτες; 
Είμαι ικανοποιημένος. Πάντα
θα υπάρχουν προβλήματα,
αλλά επειδή δεν υπάρχουν
πόροι δεν είναι εύκολο να μπεις
στη διοίκηση μιας ομάδας. Χρει-
άζονται θυσίες για να βρούνε
τα λεφτά που χρειάζεται μία
ομάδα.
Πώς είναι το κλίμα στα αποδυ-

τήρια; 
Είναι πάρα πολύ καλό. Είμαστε
όλοι ενωμένοι σαν μια γροθιά.
Πες μου το πιο καθοριστικό
γκολ που έχεις πετύχει στην
καριέρα σου.
Την χρονιά που πήραμε το
πρωτάθλημα είχα βάλει ένα
γκολ με γυριστό ψαλιδάκι στο
Κρίκελο. Και στα μπαράζ την
ίδια χρονιά στο Καρπενήσι είχα
βάλει ένα πολύ καθοριστικό
γκολ με το οποίο ισοφαρίσαμε
και αργότερα πήραμε την νίκη.
Ποια ομάδα υποστηρίζεις
στην Ελλάδα και τον κόσμο; 
Ολυμπιακό στην Ελλάδα και
Μπαρτσελόνα στο εξωτερικό.
Όταν η ομάδα σου παίζει με
τη Λαμία ποιος θέλεις να κερ-
δίσει; 
Δεν είμαι φανατικός. Θέλω να
κερδίζει η Λαμία γιατί είναι
ομάδα της Φθιώτιδας και θα
ήθελα να τη δω να τερματίζει
κάποια στιγμή στις υψηλές θέ-
σεις.
Θεωρείς ότι η Λαμία φέτος θα
καταφέρει να σώσει την παρ-
τίδα;
Νομίζω ότι είναι δύσκολο, αλλά
αν πάρει κάποια παιχνίδια στην
έδρα της, νομίζω ότι θα μείνει.
Έχει υποπέσει στην αντίληψή
σου περίπτωση ντόπινγκ σε
τοπικό επίπεδο; 
Όχι, πέρα από κάποια ενεργει-
ακά ζελεδάκια και ηλεκτρολίτες,
όχι ποτέ.
Με αφορμή το κίνημα Metoo
πες μας αν έχεις γίνει μάρτυ-
ρας σε σεξουαλική παρενό-
χληση στο τοπικό
ποδόσφαιρο. 
Όχι και ούτε θα ήθελα γιατί
είναι κάτι απαράδεκτο. Θεωρώ
ότι και οι γονείς φέρουν ευθύνη
όταν τα παιδιά τους φτάνουν
στο σημείο να κάνουν κάτι τέ-
τοιο.
Το περιβραχιόνιο είναι βάρος
ή ευθύνη; 
Ευθύνη είναι, βάρος όχι. Θα
πρέπει σε κάθε παιχνίδι να
είσαι αυτός που θα παροτρύνει
την ομάδα για τη νίκη και θα εμ-
ψυχώσει τους συμπαίχτες του.
Είναι δύσκολη η θέση του αρχη-
γού, δεν είναι για όλους.
Ποια είναι τα όνειρά σου για
τη συνέχεια τόσο τη δική σου

όσο και της ομάδας;
Δεν έχω μάθει να κάνω μεγάλα
όνειρα, κοιτάζω την κάθε μέρα
ξεχωριστά. Για την ομάδα μου
θα έλεγα να κυνηγήσουμε μέχρι
τέλος το πρωτάθλημα και γιατί
όχι να το κατακτήσουμε κιόλας. 
Ποιο βιβλίο έχεις διαβάσει τε-
λευταία; 
Προτιμώ να βλέπω παρά να
διαβάζω. Τελευταίο βιβλίο που
έχω διαβάσει είναι ένα βιβλίο
της σχολής μου “Ψυχολογία της
άσκησης σε έναν  αθλητή”.
Ποια κινηματογραφική ταινία
σου έχει μείνει στο μυαλό; 
Είναι ένα παιδικό, «Κόκο» ονο-
μάζεται. Είναι ένα παιδί που
θέλει να γίνει μουσικός αλλά οι
γονείς του τον παροτρύνουν να
κάνει κάτι άλλο. Στο τέλος όμως
μετά από προσπάθειες πείθει
την οικογένειά του να τον στη-

ρίξει σε αυτό που θέλει. 
Αυτή η ταινία σου αρέσει γιατί
βλέπεις κάτι απ'τον εαυτό σου
σ'αυτήν; 
Όχι εμένα η οικογένειά μου
είναι η καλύτερη οικογένεια
στον κόσμο. Με βοηθάνε, με
στηρίζουν, δεν ξέρω τι θα
έκανα χωρίς αυτούς. Απλά
επειδή εγώ έχω μεγαλώσει σε
μια καλή οικογένεια θα ήθελα
όλα τα παιδιά να έχουν την
τύχη τη δική μου.
Τι μουσική σου αρέσει να
ακούς; 
Επειδή σπαταλάω πολλές ώρες
στο γυμναστήριο ακούω ξένη
μουσική με ένταση, R&B αλλά
αν βγω έξω θέλω να ακούσω
και ελληνικά και έντεχνο και τα
πάντα.
Ποια είναι η πιο ωραία ελλη-
νίδα και ποια σε παγκόσμιο

επίπεδο;
Ελληνίδα η Φουρέιρα και σε
παγκόσμιο επίπεδο η Σαρλίζ
Θερόν.
Ποια είναι τα χόμπι σου; 
Ψάρεμα, καταδύσεις και λα-
τρεύω τα ταξίδια. 
Το τελευταίο ταξίδι που έκα-
νες ποιο ήταν;
Στο Παρίσι πριν ένα μήνα.
Θεωρείς ότι η πολιτεία ενι-
σχύει όσο θα έπρεπε το ερασι-
τεχνικό ποδόσφαιρο; 
Όχι δεν βοηθάει τους παράγον-
τες τόσο σε θέμα χρημάτων
όσο και σε θέμα αντικειμένων
που χρειάζονται στην προπό-
νηση αλλά και στα αποδυτήρια
καθώς υπάρχουν αποδυτήρια
που δεν έχουν ούτε τουαλέτα.
Μια ευχή για το 2023.
Υγεία και αγάπη.

Γιώργος Λελούδας, αρχηγός στην Μαλεσίνα 2008

«Θα κυνηγήσουμε το 
πρωτάθλημα μέχρι τέλους»
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Στην παρθενική του συνέντευξη στον έν-
τυπο τύπο της Φθιώτιδας ο προπονητής
του Οπούντιου Μαρτίνου Γιάννης Λύτρας
μια εβδομάδα μετά τη μεγάλη νίκη επί
του Σταυρού, που οδήγησε στην πρώτη
θέση του πίνακα, τονίζει ότι το πρωτά-
θλημα θα πάρει η ομάδα που θα δείξει
σταθερότητα και δεν θα έχει σημαντικές
απώλειες από τραυματισμούς.
Επιπλέον, αναφέρει ποιές ομάδες κατά
τη γνώμη του θα διεκδικήσουν το φετινό
πρωτάθλημα αλλά και ποιές θα κινδυνέ-
ψουν να υποβιβαστούν.
Επιπλέον, αναφέρεται στην ποδοσφαι-
ρική του φιλοσοφία, απαντά στο ερώ-
τημα ποιός παίχτης του θα μπορούσε να
κάνει μεγάλη καριέρα και ακόμη με την
εμπειρία που απέκτησε το 2015 -16 ως
βοηθός του Δεερμιτζάκη μιλά για τη φε-
τινή πορεία της Λαμίας αλλά και τον πρό-
εδρο της Πανουργιά Παπαϊωάννου

Γιατί και πότε αποφασίσατε να ασχολη-
θείτε με την προπονητική;
Ποτέ δεν το είχα στο μυαλό μου όταν
ήμουν μικρός να γίνω προπονητής . Όσο
περνούσαν τα χρόνια στις ομάδες που βρι-
σκόμουν είχα λόγο και άποψη κερδίζοντας
το  σεβασμό στο  χώρο του ποδοσφαίρου .
Το 2005 συνεργάστηκα με τον Ανδρέα τον
Καρανασο και φτιάξαμε την Ακαδημία
ποδοσφαίρου Ιτέας , έναν σύλλογο που
ασχολείται με νεαρούς ποδοσφαιριστές
από τον οποίο έχουν φύγει ποδοσφαιρι-
στές για το κορυφαίο πρωτάθλημα της
χώρας μας . 

Ποια είναι η μέχρι σήμερα πορεία σας
στο ποδόσφαιρο;
ξεκίνησα την προπονητική μου καριέρα
από την ομάδα που ξεκίνησα το ποδό-
σφαιρο , τον Ολυμπιακό Κίρρας το 2009
το 2010 έως το 2014 πήγα στον Αστέρα
Ιτέας περνώντας 2 πρωτάθληματα Φωκί-
δας και ένα κύπελλο ενώ  το 2015 βρέθηκα
στον Φωκικό στη Β΄Εθνική ως βοηθός του
Γιώργου του Μαραντα και μετά την φυγή
του έμεινα  πρώτος προπονητής για έξι
αγώνες.   Στη  συνέχεια πήγα στην Λαμία
του Πανουργιά Παπαϊωάννου στο Τιμ που
είχε ο τότε προπονητής ο Παύλος ο Δερ-
μιτζάκης . Τότε η ομαδα της Λαμίας δεν
κατάφερε να μπει στην τριάδα για να διεκ-
δικήσει την άνοδο από την Β  Εθνική στην
Α . Το καλοκαίρι ξεκίνησα στην Λαμία ως
τεχνικός διευθυντής αλλά ήταν ένα πόστο
που δεν μου άρεσε και τον Δεκέμβριο απο-
χώρησα . Από το  2017 εως το 2019 ήμουν
σε Φωκικό Α τοπικό και Γ εθνική με ένα
πρωτάθλημα Φωκίδας ένα κύπελλο και
ένα σούπερ καπ .  Το 2019 έως 2022 πήγα
στο Δίστομο με ένα πρωτάθλημα Βοιωτίας
και ένα σούπερ καπ με δύο χρονιές στην γ
εθνική. Τέλος από τον Οκτώβριο του 2022
βρίσκομαι στον Οπούντιο Μαρτίνου.

Πώς χειρίζεστε την κριτική από τους
οπαδούς;

Η κριτική είναι αναπόφευκτη  ασχολούμαι
με τα κοινά χρόνια και έχω την εμπειρία
να την  διαχειρίζομαι.

Υπάρχει κάποιο μυστικό για να  κερδί-
σετε την εμπιστοσύνη των παικτών;  
Προσπαθώ να δημιουργώ τέτοιες συνθή-
κες στις ομάδες που δουλεύω ώστε οι
αθλητές μου να αισθάνονται ωραία και να
διασκεδάζουν το ποδόσφαιρο που ξέρουν
να παίζουν 

Πώς θα αντιμετωπίσετε ως προπονητής
μια  παράδοση που θέλει διαχρονικά μια
ομάδα να κερδίζει κάποια άλλη;
Δημιουργεί έντονα συναισθήματα και η
νίκη και η ήττα και τα δύο αποτελέσματα
είναι μέσα στο πρόγραμμα εγώ ως προπο-
νητής έχω χρέος να τα διαχειριστώ και
ανάλογα ποιο από τα δύο έρθει  θα πρέπει
ως προπονητής να το διαχειριστώ κατάλ-
ληλα 

Ποια είναι τα δύο από τα πιο σημαντικά
λάθη που κάνατε κατά τη διάρκεια της
καριέρας σας;
Πραγματικά,  τα λάθη στο χώρο του ποδο-
σφαίρου είναι μέρος του παιχνιδιού . Πολ-
λές φορές μου αποσπούν την προσοχή οι
αποφάσεις των διαιτητών με αποτέλεσμα
να μην έχω καλές αντιδράσεις πράγματα
που πραγματικά δουλεύω μέσα στο μυαλό
μου για να βελτιωσω 

Για ποιο επίτευγμα στη μέχρι σήμερα πο-
ρεία σας νιώθετε περήφανος και γιατί;
θεωρώ ότι είμαι ευλογημένος που βρέ-

θηκα στον πάγκο ομάδων  β Εθνικής και
νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα

Η θέση του προπονητή έχει μεγάλη ευ-
θύνη. Συνήθως, όταν μια ομάδα δεν πάει
καλά, είναι ο πρώτος που την «πληρώνει».
Ποια είναι η άποψή σας επ’ αυτού;
Δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα  κυρίως
στο χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου
είναι έντονο το φαινόμενο αυτό και η
πίεση για το αποτέλεσμα είναι μεγάλη . Οι
περισσότεροι σύλλογοι δεν δουλεύουν σε
πλάνο τεσσάρων ή πέντε χρόνων  με απο-
τέλεσμα να χτίζουν πάνω σε άμμο τα θε-
μέλια των ομάδων τους 

Την περασμένη Κυριακή κερδίσατε με
χαρακτηριστική ευκολία τον Αστέρα
Σταυρού και τον πιάσατε στην κορυφή
της βαθμολογίας.
Δεν θα σας ρωτήσω αν στόχος σας είναι
ο πρωταθλητισμός διότι η απάντηση
είναι προφανής. Θα σας ρωτήσω όμως
ποιοι παράγοντες θα κρίνουν φέτος τον
τίτλο
Η νίκη απέναντι στην ομάδα του Σταύρου
ήταν μεγάλη , δύσκολη και σημαντική για
την ψυχολογία της ομάδας μας καθώς
ακολουθούν στις επόμενες τρεις αγωνιστι-
κές για εμάς τρία ντέρμπι με ομάδες που
έχουμε τους ίδιους στόχους . Η ομάδα που

θα έχει σταθερότητα στην απόδοση της
χωρίς απώλειες από τραυματισμούς θα
τερματίσει πρώτη 

Εκτός από εσάς και τον Αστέρα ποιες
άλλες ομάδες μπορούν να χτυπήσουν
πρωτάθλημα και ποιες θεωρείτε πιο πι-
θανό να υποβιβαστούν;
Οι ομάδες που θα διεκδικήσουν την άνοδο
εκτός την δική μου και τον Σταύρο είναι η
Μαλεσίνα , οι  Λιβανάτες και ο Ολυμπια-
κός Λαμίας για τον υποβιβασμό θά παλέ-
ψουν να τον αποφύγουν η ομάδα των
Καλυβίων το Καλαπόδι η Αγία Παρα-
σκευή το Ρεγγινι και ο Αγιος Κωνσταντίνος 

Υπάρχει κάποιος παίχτης σας που υπό
προϋποθέσεις θα μπορούσε να κάνει κα-
ριέρα σε μεγάλη ομάδα ;
Νομίζω ότι ο Νικολόπουλος του Σταύρου
έχει όλο το πακέτο να διακριθεί σε μεγα-
λύτερες κατηγορίες

Έχω παρατηρήσει ότι γενικά σας αρέσει
το επιθετικό ποδόσφαιρο, κάτι που φαί-
νεται και από όσες ομάδες περάσατε .
Εξηγήστε μου την ποδοσφαιρική σας φι-
λοσοφία.
η δική μου φιλοσοφία έχει να κάνει με την
πίεση του αντιπάλου στο δικό του μισό και
ο υψηλός ρυθμός που θέλω να έχει η
ομάδα μου μέσα στον αγωνιστικό χώρο

Προέρχεστε από τη Φωκίδα και την Ιτέα
στην οποία μάλιστα διατηρείτε και την
«Ακαδημία Ποδ. Ιτέας» ενώ μέχρι πέρυσι
προπονούσατε το Δίστομο στη Γ Εθνική .
Θα ήθελα να μου κάνετε μια σύγκριση
αφενός ανάμεσα στα πρωταθλήματα στις
ΕΠΣ Φθιώτιδας και Φωκίδας και αφετέ-
ρου ανάμεσα σε ένα τοπικό και ένα
εθνικό πρωτάθλημα, όπως αυτό της Γ
Εθνικής

Η διαφορά είναι τεράστια ανάμεσα σε
Φθιώτιδα και Φωκίδα  όσο αφορά το το-
πικό ποδόσφαιρο και αυτό είναι λογικό
και φαίνεται από τον αριθμό των ομάδων
την ποιότητα τους  και τις ακαδημίες που
υπάρχουν  . Είναι μεγάλες οι διάφορες
ανάμεσα σε γ εθνική και τοπικό ποδό-
σφαιρο σε οργάνωση επίπεδο , ανταγωνι-
σμό . Είχα την τύχη να βρίσκομαι σε
επίπεδο γ εθνικής τα δύο τελευταία χρόνια
με την ομάδα του Διστόμου έχοντας πετύ-
χει σπουδαία πράγματα 

Το 2015-16 διατελέσατε βοηθός του Δερ-
μιτζάκη στη Λαμία και εξ όσων γνωρίζω
συνεχίζετε να ενημερώνεστε εκτενώς για
την ομάδα.  Το ερώτημα είναι γιατί
παρά τον πακτωλό χρημάτων που έχει δα-
πανήσει δεν μπορεί να ξεκολλήσει από
τις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας;
Θεωρείτε ότι στο τέλος θα καταφέρει να
σώσει την παρτίδα
πράγματι ήταν τιμή μου που πέρασα έστω
και για λίγο χρονικό διάστημα από την
ομάδα της Λαμίας η οποία είναι τυχερή
που στο τιμόνι της ομάδας βρίσκεται ο
Πανουργιάς Παπαϊωάννου. Η φετινή χρο-
νιά δεν έχει πάει όπως θα ήθελαν οι άν-
θρωποι της θεωρώ ότι στο τέλος έστω και
δύσκολα θα σώσει την παρτίδα και θα πα-
ραμένει . 

Μια ευχή για το 2023 και μια πρόβλεψη
για τη φετινή πορεία της επίσημης αγα-
πημένης σας , της ΑΕΚ
Η ΑΕΚ αυτήν τη  στιγμή με την αγωνι-
στική της παρουσία και τον νέο γήπεδο
είναι μακράν η καλύτερη ομάδα στο πρω-
τάθλημα και με βάση αυτά τα δεδομένα
θεωρώ ότι φέτος θα πάρει το νταμπλ .
Όσο για το 2023 ευχομαι σε όλους υγεία
και δυναμη. 

Γιάννης Λύτρας, προπονητής στον Οπούντιο Μαρτίνου

“Η ομάδα που θα έχει σταθερότητα στην απόδοση της χωρίς 
απώλειες από τραυματισμούς θα τερματίσει πρώτη” 


