Συνεστίαση της Τομεακής
Επιτροπής Λιβαδειάς του ΚΚΕ

ΤΡΙΤΗ 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Αρ. Φύλλου 6161

Ετος 32ο • € 0,15

Βαγγέλης Αποστόλου:

Διατήρηση παλαιών ρυθμίσεων
με ένταξη σε νέες

Είμαστε
σε θέση μάχης
για τη νέα ΚΑΠ
Εκπαιδευτικές
παρουσιάσεις
σε μαθητές
σχολείων

της Λαμίας
για θέματα
Οδικής
Ασφάλειας

ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΚΑΙ ΒΙΟΑΝΑΔΡΑΣΗΣ

ΟΡΕΣΤΗΣ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

Μέτρηση Νόησης (WAIS IV - WISC 3)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
μαθησιακών δυσκολιών, Διάσπασης προσοχής μνήμης, αντίληψης, συμπεριφοράς
ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Άγχους, Κατάθλιψης, Κρίσεων πανικού, Φοβιών,
Προβλημάτων συναισθήματος, Βουλιμίας,
Ανορεξίας, Μετατραυματικού στρες
ΒΙΟΝΑΔΡΑΣΗ & ΝΕΥΡΟΑΝΑΔΡΑΣΗ
για την επανεκπαίδευση του εγκεφάλου
Καλιαγκάκη 2, 1ος όροφος - Λιβαδειά
Τηλ. 22610 27411 & 6948 180 138

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
για τη συμμετοχή
επιχειρήσεων
στο περίπτεροτης Π. Σ. Ε.
στην έκθεση

«DETROP BOUTIQUE»
Μάθε για το
νέο πρόγραμμα
του ΟΑΕΔ

Νέο έργο
οδοποιίας
στην
Ν. Εύβοια

«Επιχορήγησης της πρώτης
πρόσληψης μισθωτού-ών από
αυτοαπασχολούμενους νέους
και επιχειρήσεις νέων,
ηλικίας έως 35 ετών»

Δημιουργία
Δημοτικών
Λαχανόκηπων
στο
Δ. Λεβαδέων
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Εκπαιδευτικές παρουσιάσεις
σε μαθητές σχολείων της Λαμίας
για θέματα Οδικής Ασφάλειας
Συνεχίζονται οι εκπαιδευτικές παρουσιάσεις κυκλοφοριακής αγωγής,
από το Τμήμα Τροχαίας Λαμίας, σε
μαθητές σχολείων, με σκοπό την
ενημέρωσή τους για την σπουδαιότητα των κανόνων οδικής κυκλοφορίας.

Στις παρουσιάσεις αυτές που έγιναν
στις 19-01-2018 το πρωί, αλλά και το
προηγούμενο χρονικό διάστημα, σε
δημοτικά σχολεία της Λαμίας, οι μικροί μαθητές είχαν την ευκαιρία να
ενημερωθούν για την πρακτική χρηστικότητα καθημερινών κανόνων
οδικής ασφάλειας και κυκλοφοριακής αγωγής.
Μέσα από τις συγκεκριμένες παρουσιάσεις, οι μαθητές έρχονται σε
επαφή με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και αντλούν χρήσιμες
πληροφορίες σχετικά με την ορθή
συμπεριφορά τους, είτε ως πεζοί,
είτε ως επιβάτες οχημάτων, είτε
ακόμη ως οδηγοί ποδηλάτων. Ενδεικτικά ενημερώνονται:

1ο χλμ Λιβαδειάς - Λαμία
Λιβαδειά 32100
Τηλ.: 22610 27180
693 99 55 444

e-mail: neaviot@otenet.gr * www.neatisviotias.gr

Ιδιοκτήτης - Εκδότης:
ΙΩΑΝΝΗΣ Η. ΚΑΝΤΑΣ
Δημοσιογράφοι
ΝΑΤΣΑ ΙΩΑΝΝΑ

Συνδρομές:
• Ετήσιες

20 € έως 700 €

& ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Συνεργάτες:
ΡΟΔΗΣ Λ.,
ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ Ι.,
ΣΟΒΑΤΖΗΣ Δ.

Τυπώνεται “KANTAS OFFSET”
1χλμ Λιβαδειάς - Λαμίας

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας με οποιονδήποτε τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο,
χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη. Νόμος 2121/1993 και κανόνες
Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα

•
πώς να βαδίζουν σε δρόμο
με ή χωρίς πεζοδρόμιο,
•
πώς να διασχίζουν κάθετα
το οδόστρωμα με ή χωρίς διαχωριστική νησίδα.
•
πως να ερμηνεύουν τα χρώματα στους φωτεινούς σηματοδότες,
•
για ποιους λόγους δεν επιτρέπονται η διέλευση ανάμεσα από
σταθμευμένα οχήματα, αλλά και τα
παιχνίδια γύρω ή εντός των σιδηροδρομικών γραμμών,
•
πώς πρέπει να συμπεριφέρονται ως «οδηγοί ποδηλάτων» και
ποια μέσα προστασίας οφείλουν να
χρησιμοποιούν (κράνος, επιγονατίδες, αντανακλαστικά ρούχα και
φώτα στα ποδήλατά τους). Επίσης
μαθαίνουν πως όταν κυκλοφορούν
στο δρόμο με το ποδήλατό τους
υπακούουν τους κανόνες κυκλοφορίας των οχημάτων και ενημερώνονται για την ύπαρξη των
ποδηλατοδρόμων.
•
πώς πρέπει να εισέρχονται
και να εξέρχονται από ένα όχημα,
καθώς και για το πού πρέπει να κάθονται και πώς. Ακόμη μαθαίνουν
τους κανόνες που πρέπει να τηρούν
όταν χρησιμοποιούν λεωφορεία.

Οι εκπαιδευτικές διαλέξεις κυκλοφοριακής αγωγής θα συνεχιστούν
από Αξιωματικούς των Τμημάτων
Τροχαίας, καθ’ όλη την διάρκεια της
σχολικής περιόδου, σε όλη την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
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Δημιουργία
Δημοτικών
Λαχανόκηπων
στο
Δήμο Λεβαδέων

Ο Δήμος Λεβαδέων θα υλοποιήσει πρόγραμμα
για την δημιουργία Δημοτικών Λαχανόκηπων.
Ωφελούμενοι του προγράμματος θα είναι άνεργοι, χαμηλοσυνταξιούχοι, χαμηλόμισθοι, πολύτεκνοι κλπ, και η επιλογή τους θα γίνει με
κοινωνικοοικονομικά κριτήρια. Σε κάθε ωφελούμενο θα παραχωρηθεί τεμάχιο 50 τμ περίπου για
να καλλιεργήσει οπωροκηπευτικά, για την κάλυψη των αναγκών της οικογένειας σε τρόφιμα.
Το 10% της παραγωγής θα διατίθεται στο Κοινωνικό Παντοπωλείο.
Στο πλαίσιο του προγράμματος, παρακαλούμε
όσοι διαθέτετε κτήματα, τα οποία βρίσκονται
στα όρια της πόλης Λιβαδειάς, ή αδόμητα οικόπεδα εντός σχεδίου και δεν τα χρησιμοποιείτε,
να μας ενημερώσετε αν προτίθεστε να τα διαθέσετε για την υλοποίησή του.
Ο Δήμος θα αναλάβει την περίφραξη, τα αρδευτικά υλικά για το πότισμα και την διαμόρφωση
του χώρου. Ελάχιστος χρόνος παραχώρησης τα
δύο (2) έτη. Θα πρέπει να υπάρχει εφικτή πρόσβαση σε νερό του αγροτεμαχίου.
Οι καλλιέργειες θα είναι κυρίως βιολογικές.
Παρακαλούμε, προκειμένου να προλάβουμε την
πρώτη καλλιεργητική περίοδο της Άνοιξης, να
μας ενημερώσετε μέχρι 15 Φεβρουαρίου 2018.
Πληροφορίες: Κώστας Μιχάλης (Υπηρεσία Πρασίνου) τηλ. 2261350873 και Χριστίνα Γκικοπούλου (ομάδα Λεβαδρώ) τηλ. 6945831132

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για τη συμμετοχή
επιχειρήσεων στο περίπτερο
της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
στην έκθεση

«DETROP BOUTIQUE»

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ανακοινώνει τη
συμμετοχή της στην έκθεση για τα delicatessen
τρόφιμα και ποτά «Detrop
Boutique 2018», που θα
πραγματοποιηθεί από 24
έως 26 Φεβρουαρίου στο
Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο της ΔΕΘ ΗΕLEXPO
στη Θεσσαλονίκη.

Η DETROP BOUTIQUE
αποτελεί μια «deli» έκθεση, στην οποία παρουσιάζονται ανώτερης και
διακεκριμένης ποιότητας
προϊόντα μικροπαραγωγών. Διοργανώνεται παράλληλα με την έκθεση
Αρτοποιίας –Ζαχαροπλαστικής «ARTOZYMA» και
απευθύνεται σε καταστήματα ντελικατέσεν, οργανικών προϊόντων,
εμπόρους λιανικής και
χονδρικής, αντιπροσώπους σουπερμάρκετ, ξενοδοχείων, εστιατορίων,
brokers, φούρνους κλπ.,
τόσο από την Ελλάδα όσο
και από το εξωτερικό, με
τους οποίους κλείνονται
προκαθορισμένα ραντεβού.

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας θα καλύψει εξολοκλήρου το κόστος
μίσθωσης και κατασκευής
ενιαίου περίπτερου, για μικρούς παραγωγούς του
κλάδου των παραδοσιακών, βιολογικών και φυσι-

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΤΑ
ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (Ε.ΣΥ.Ν.)
παράρτημα νομού Βοιωτίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Δ.Σ. του Εθνικού Συμβουλίου κατά των Ναρκωτικών (Ε.ΣΥ.Ν.) δηλώνει την αμέριστη συμπαράστασή
του στο φίλο και συναγωνιστή του αντιναρκωτικού κινήματος Θανάση Φρυγανά καθώς και στην οικογένειά
του και καλεί τα μέλη του, τους συμπολίτες και όλους
τους φορείς να βοηθήσουν οικονομικά ώστε να συγκεντρωθεί το ποσόν που απαιτείται για την επέμβαση
στη Γερμανία.
Φίλε Θανάση, είσαι αγωνιστής και θα κερδίσεις και
αυτή τη μάχη…
Είμαστε όλοι δίπλα σου,
στην Κατερίνα και τις πανέμορφες κορούλες σου!
(EUROBANK 0026.0293.33.0101024461.
GR9502602930000330101024461 ΦΡΥΓΑΝΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Του Γεωργίου)

κών προϊόντων που δραστηριοποιούνται εντός
της χωρικής της αρμοδιότητας, με στόχο να συμβάλει στην ενίσχυση της
ανάδειξης των Στερεοελλαδίτικων προϊόντων στην
περιοχή των Βαλκανίων
και της Νοτιοανατολικής
Μεσογείου. Η Περιφέρεια
έχει μεριμνήσει για την
προβολή των παραγωγών
της τόσο στο pavilion 10
για τον κλάδο ‘γενικό τρόφιμο’, όσο και στο pavilion
8 για τον κλάδο του κρασιού και των τυροκομικών
προϊόντων.

Η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων παραγωγών
και επιχειρήσεων στο περίπτερο της Περιφέρειας
προϋποθέτει την παρουσία
εκπροσώπου καθ’ όλη τη
διάρκεια της έκθεσης. Τα
έξοδα μετάβασης και διαμονής των εκπροσώπων,
καθώς και η αποστολή των
εκθεμάτων βαρύνουν την
ίδια την επιχείρηση.

Όλοι οι εκθέτες που θα
συμμετέχουν στο περίπτερο της Στερεάς Ελλάδας θα έχουν τη
δυνατότητα να μετέχουν
στο Hosted Buyers Program, στις εκδηλώσεις
γευσιγνωσίας (Food Bars &
Cheese & Wine Bar), στη
Γωνιά Εκθετών.

Παρακαλούμε όσους επι-

Συνεδριάζει αύριο το Δ.Σ.
του Δήμου Ορχομενού

Συνεδριάζει αύριο στις 6.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του
Δήμου Ορχομενού, στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.
3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης
και τις διατάξεις του άρθρου 159 του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:
Θέμα :
Ψήφιση του προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου
Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) του Δήμου Ορχομενού , έτους
2018.
( Εισηγητής : κ. Λουκάς Υπερήφανος, Δήμαρχος Ορχομενού )

θυμούν να τιμήσουν με
την συμμετοχή τους το
περίπτερο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
να εκδηλώσουν ενδιαφέρον το συντομότερο, και
όχι αργότερα από την Παρασκευή 26 Ιανουαρίου
2018, συμπληρώνοντας τη
σχετική φόρμα συμμετοχής προς την Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας (αποστολή στο e-mail:
siozou.e@evia.pste.gov.gr ή
στο fax: 2221036055). Επισημαίνεται ότι θα δοθεί
προτεραιότητα σε επιχειρηματικές δραστηριότητες συνεταιρισμών και
ομάδων μικρών παραγωγών.

Περισσότερα στοιχεία για
την έκθεση μπορείτε να
αναζητήσετε στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση
http://detropboutique.helexpo.gr/el.
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Βαγγέλης Αποστόλου:

Είμαστε σε θέση μάχης για

-Όπως όλα δείχνουν, και φέτος
υπάρχει εγρήγορση αγροτικών δυνάμεων και μάλιστα εντός των επόμενων ημερών έχουν
προγραμματιστεί και κινητοποιήσεις σε διάφορες περιοχές της
χώρας. Ως βασικό πρόβλημα αναδεικνύεται η μείωση του αγροτικού
εισοδήματος σε σχέση και με τη
φορολόγηση του εισοδήματος.
Πώς απαντάτε σε αυτό;
«Όπως ξέρετε, τους αγρότες που κινητοποιούνται τους έχω καλέσει ήδη
σε διάλογο για να δούμε ποια είναι
αυτά τα ζητήματα τα οποία κατά την
άποψή τους έχουν καθυστερήσει ή
χρειάζονται λύση. Όπου υπάρχει δυνατότητα για λύση, μην έχετε καμία
αμφιβολία ότι θα τη δώσουμε.

Για το εισόδημα δεν θέλω να ισχυριστώ ότι όλος ο αγροτικός κόσμος δεν
έχει πρόβλημα. Ποτέ ιστορικά δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Είμαστε όμως σε
θέση να γνωρίζουμε και τους ηττημένους του σκληρού ανταγωνισμού
εντός και εκτός χώρας και όσους επωφελήθηκαν. Όπως επίσης και τους λόγους.

Δεν είναι, πάντως, αληθές ότι το αγροτικό εισόδημα έχει μειωθεί. Τα στοιχεία
της Eurostat δείχνουν αύξηση, γεγονός μάλιστα πολύ ενθαρρυντικό εν
μέσω κρίσης.

Ειδικά όμως για το φορολογικό, πιστεύω ειλικρινά ότι δεν πρέπει να το
θέτουν οι αγρότες. Αρκεί μόνον να σας
πω ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία του
υπουργείου Οικονομικών, για το εισόδημα του 2016, πλήρωσαν το 2017
φορολογία εισοδήματος, όλοι μαζί,
129 εκατ. ευρώ, δηλαδή περίπου 50
εκατ. λιγότερα από την προηγούμενη
χρονιά. Το σύνολο δε των κατ’ επάγγελμα αγροτών πλήρωσε 69 εκατ.
ευρώ, δηλαδή κατά μέσον όρο 120
ευρώ ο καθένας, χωρίς βεβαίως να
λογαριάσουμε και τις επιστροφές που
υπήρξαν από τον συμψηφισμό της
προκαταβολής.

Να θυμίσω ακόμη ότι το 2015, πρώτη
χρονιά διακυβέρνησής μας, αποτρέψαμε την προγραμματισμένη από τις
προηγούμενες κυβερνήσεις (Ν.
4172/2013) φορολόγηση του αγροτικού εισοδήματος, περιλαμβανομένων
και των ενισχύσεων, από το πρώτο
ευρώ, πράγμα που οδήγησε στο να
πληρώσουν οι αγρότες 175 εκατ. αντί
440 εκατ. που θα πλήρωναν.»

-Ωστόσο και οι ασφαλιστικές εισφορές θεωρούνται από τους
αγρότες δυσβάστακτες, παρ' ότι
υποστηρίζατε ότι αν τις εξετάσουμε
σε συνδυασμό με τις φορολογικές
ελαφρύνσεις δεν θα έχουν καμία
επίπτωση στο αγροτικό εισόδημα.

«Τα στοιχεία δείχνουν ότι η ασφαλιστική επιβάρυνση σε σχέση με τα
ισχύοντα είναι πολύ μικρότερη της φορολογικής ελάφρυνσης. Όμως οι αλλαγές που φέραμε όχι μόνο διέσωσαν
τον ασφαλιστικό φορέα των αγροτών,
που όδευε προς μηδενικές παροχές,
αλλά και εξασφάλισαν μια προσαρμογή των ασφαλίστρων σε βάθος τετραετίας (μέχρι το 2019) και όχι
απότομα, ενώ το εισόδημα που ορίστηκε ως βάση για τον υπολογισμό
της κατώτατης ασφαλιστικής εισφοράς
είναι το 80% του κατώτατου μισθού
του ανειδίκευτου εργαζόμενου, δηλαδή τα 468 ευρώ τον μήνα ή 5.600
ευρώ τον χρόνο.

Στη συντριπτική πλειονότητά τους οι
αγρότες (πάνω από το 80% των αγροτών) δηλώνουν ετήσιο εισόδημα μέχρι
5.000 ευρώ και συνεπώς οι ασφαλιστικές εισφορές που θα κληθούν να
πληρώσουν είναι εκείνες της μικρότερης, υποχρεωτικής κλίμακας, ενώ
αυτό που θα διασφαλίσουν είναι η
εθνική σύνταξη των 384 ευρώ και οι
ασφαλιστικές εισφορές τους να λειτουργούν ανταποδοτικά για πρόσθετη
σύνταξη.
Γι’ αυτό λοιπόν επαναλαμβάνω ότι το
αφορολόγητο στο εισόδημα και η
εθνική σύνταξη είναι από τις σημαντικότερες κατακτήσεις του αγροτικού κινήματος και δεν πρέπει να θέτουν
γενικά θέμα φορολογικό - ασφαλιστικό
οι αγρότες».
Διάλογος για τις κινητοποιήσεις

-Τότε για ποια θέματα τους καλείτε
σε διάλογο;

«Κατ' αρχήν να πω ότι είναι δικαίωμα
των αγροτών να αναδεικνύουν αυτοί
τα προβλήματα που θεωρούν ότι πρέπει να λυθούν. Δική μας υποχρέωση
είναι να τους ακούμε και να δίνουμε
λύσεις. Θέματα που απαιτούν λύσεις
πάντα υπάρχουν.

Για παράδειγμα, αν σήμερα οφείλουμε
όλοι να ανοίξουμε σε συνεργασία μαζί
τους ένα θέμα αιχμής, αυτό είναι το

καθεστώς των αθέμιτων πρακτικών,
των ελληνοποιήσεων, των ανεξέλεγκτων εισαγωγών πρώτων υλών, που
μπορεί να μην επιβαρύνουν το κόστος
παραγωγής, αλλά επιδρούν καθοριστικά στη μείωση των τιμών παραγωγού. Η κυβέρνηση ψήφισε τον νόμο
ενάντια στις ελληνοποιήσεις και την
έγκαιρη πληρωμή του παραγωγού για
τον σκοπό αυτόν, όμως χωρίς τον κοινωνικό έλεγχο οι επιτήδειοι πάντα θα
βρίσκουν χαραμάδες.
Να έχουν όμως όλοι αυτοί υπόψη
πως η κυβέρνηση θα τις κλείσει, και
μάλιστα ενημερώνω ότι το επόμενο
διάστημα οι έλεγχοι σε κρίσιμους τομείς θα ενταθούν.»

-Την ίδια στιγμή επανέρχονται τα
ζητήματα του υψηλού κόστους παραγωγής, που περιλαμβάνουν
υψηλούς φόρους σε διάφορους
κλάδους, απουσία μειώσεων στο
αγροτικό πετρέλαιο και στην ενέργεια γενικότερα, σημαντικές δαπάνες για αγροτικά εφόδια / μέσα
κ.λπ. Τι δυνατότητες υπάρχουν για
ελάφρυνση σε αυτό το επίπεδο;

«Υπάρχουν πράγματα που γίνονται
και άλλα που δεν γίνονται, λόγω των
δεσμεύσεων που έχει η χώρα έναντι
των δανειστών της. Ας μην ξεχνάμε
πως με σκληρή διαπραγμάτευση της
κυβέρνησης μειώθηκε - επανήλθε ο
ΦΠΑ της συντριπτικής πλειονότητας
των εισροών στο 13%.
Δεσμεύσεις που ανέλαβε, μεταξύ
άλλων, για να διατηρήσει τη θέση της
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που εξασφαλίζει, μην το ξεχνάμε, περίπου 2,5
δισ. ευρώ ετησίως για αγροτικές ενισχύσεις. Και αυτά τα ποσά, πέραν των
άλλων πολιτικών επιλογών, αποτελούν καθοριστικό παράγοντα της
αγροτικής παραγωγής σε κλάδους
που είναι πολύτιμοι αλλά πλήρως ανταγωνιστικοί και ιδιαίτερα κοστοβόροι.
Το κόστος παραγωγής στην Ελλάδα
έχει βαθιά τις ρίζες του στα διαρθρωτικά προβλήματα που αντιμετωπίζει
χρόνια τώρα ο αγροτικός χώρος που
εντάθηκαν από τη μεγάλη απαξίωση
του συνεταιριστικού τομέα ως παράγοντα αφενός εξισορρόπησης
ακραίων και ανεξέλεγκτων επιβαρύνσεων και αφετέρου σοβαρού και μεροληπτικά ανταγωνιστικού
διαπραγματευτή τιμών των προϊόντων. Δυστυχώς γι’ αυτό δεν μπορούν
όλα να λυθούν με την κίνηση ενός μα-

γικού ραβδιού και απαιτούνται συνεργασία, προτάσεις, χρόνος.

Στη μεν φυτική παραγωγή το μεγαλύτερο ποσοστό του κόστους αποτελεί η
δαπανούμενη ενέργεια, στη δε ζωική
παραγωγή οι ζωοτροφές. Ήδη γίνονται προσπάθειες με όλα τα συναρμόδια υπουργεία για τη βελτίωση της
αποδοτικότητας πόρων κατά τη χρήση
ενέργειας και διαχείρισης των υδάτων
στον αγροτικό χώρο, των κανόνων κοστολόγησης - προσπάθειες που θα
καταλήξουν σύντομα σε νομοθετικές
ρυθμίσεις ή παρεμβάσεις.
Θεσμοθετήσαμε τη χρήση των ΑΠΕ
για μείωση του κόστους παραγωγής,
με εγκατάσταση μικρών φωτοβολταϊκών μονάδων σε ατομική και συλλογική βάση. Μάλιστα στο ΠΑΑ
προβλέπουμε την ένταξη της εγκατάστασης ΑΠΕ μέσω των σχεδίων βελτίωσης. Δίνει πολύ σοβαρή ανάσα για
να μειωθεί το κόστος παραγωγής στη
φυτική παραγωγή.

Όσον αφορά το κόστος των ζωοτροφών είναι ήδη γνωστό ότι με τον νόμο
των βοσκήσιμων γαιών ήδη κάναμε
μία μικρή «επανάσταση» που δυστυχώς δεν έχει γίνει κατανοητή από πολλούς μέχρι και σήμερα, ώστε να
οδηγηθούμε σε μείωση των λειτουργικών εξόδων του κτηνοτρόφου. Μέσω
των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης
κάθε κτηνοτρόφος θα έχει τη δική του
λιβαδική μονάδα για τη διαθέσιμη βοσκήσιμη ύλη.
Υπάρχουν κι άλλες παρεμβάσεις (ένταξη νέων κτηνοτροφικών ειδών στην
περίπτωση των συνδεδεμένων ενισχύσεων, χρηματοδοτικά εργαλεία
ΠΑΑ, ομάδες παραγωγών, συνεργατικά σχήματα κ.λπ.) που μπορούν να
συμβάλουν καθοριστικά στη μείωση
του κόστους παραγωγής.

Να δώσω όμως και μια άλλη διάσταση
του παράγοντα “κόστος”: Όλοι γνωρίζουν την πλήρη απαξίωση της εφαρμοσμένης έρευνας και στον αγροτικό
τομέα με αποτέλεσμα όλα τα αναγκαία
χρηστικά μέσα παραγωγής να “αγοράζονται - εισάγονται” με υψηλότατο κόστος, επιβαρύνοντας όχι μόνο τους
παραγωγούς, αλλά και το εθνικό ισοζύγιο.

Για τον λόγο αυτόν ο πρωθυπουργός
σε όλες του τις ομιλίες δίνει έμφαση
στην έρευνα και την καινοτομία, γι’
αυτό και εμείς ως ΥΠΑΑΤ
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τη νέα ΚΑΠ
κηρύξαμε το 2018 ως έτος έναρξης
εφαρμογών ερευνητικών και καινοτόμων προσπαθειών στον αγροτικό
τομέα σε μέσα, τεχνολογίες, διαδικασίες, σοβαρή αξιοποίηση εγχώριου
πολλαπλασιαστικού υλικού και άλλα.
Ευελπιστούμε σε αποτελέσματα σύντομα.»

-Η μειωμένη ρευστότητα σε συνδυασμό με τα προβλήματα που
έχουν δημιουργήσει τα κόκκινα
αγροτικά δάνεια έχουν οδηγήσει σε
ασφυξία μεγάλο τμήμα του αγροτικού κόσμου, ενώ τίθεται επιτακτικά
και το ζήτημα του ακατάσχετου
αγροτικού λογαριασμού. Πώς θα
ενισχυθούν αγρότες, κτηνοτρόφοι,
αλιείς ώστε να συνεχίσουν την παραγωγική τους δραστηριότητα;

«Στον τομέα της ρευστότητας είναι ήδη
πολύ σοβαρή η συμβολή της δυνατότητας χρήσης της «κάρτας του
αγρότη» που προωθήσαμε, όχι χωρίς
δυσκολίες, και η οποία παρέχεται
πλέον από όλες σχεδόν τις τράπεζες.
Με τη ρευστότητα που αποκτά ο αγρότης, και μάλιστα με χαμηλά επιτόκια,
του δίνεται η ευκαιρία να έχει ταυτόχρονα σοβαρή έκπτωση εφόσον στην
ουσία αγοράζει αγροεφόδια μετρητοίς
και συνεπώς μειώνει το κόστος παραγωγής του. Παρακολουθούμε στενά
την διαδικασία αυτή και την αναμενόμενη ωφέλεια του παραγωγού.
Προς αυτή την κατεύθυνση υπάρχει
σε εξέλιξη προσπάθεια δανειοδότησης
και των δικαιούχων του λεγόμενου
πρασινίσματος. Πιο συγκεκριμένα, θα
μπορούν να λάβουν το 80% του πρασινίσματος που δικαιούνται έξι μήνες
πριν από την καταβολή του, καθώς το
ποσό θα πιστώνεται σε έναν ακατάσχετο τραπεζικό λογαριασμό.

Σύντομα θα έχουμε και την ενεργοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων του ΠΑΑ που θα
εξασφαλίσουν την απαραίτητη στήριξη της ιδίας συμμετοχής των αγροτών προκειμένου να ενταχθούν στις
ενισχύσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης. Μιλάμε για πόρους
από 3% έως 7% των συνολικών
πόρων του ΠΑΑ, ώστε να διευκολυνθεί η υλοποίηση επενδύσεων σε
μέτρα όπως της μεταποίησης, των
σχεδίων βελτίωσης και των ιδιωτικών
δράσεων του Leader.

Για τα κόκκινα αγροτικά δάνεια υπάρχουν ορισμένες λύσεις για όλες τις περιπτώσεις και όλα τα χρέη, ανάλογες
με αυτές των άλλων παραγωγικών
δραστηριοτήτων. Και βέβαια ισχύει η
απόφαση για ρύθμιση χρεών μέχρι
120 δόσεις και για τους αγρότες.

Το ακατάσχετο ρυθμίζεται με διάφορα
νομοθετήματα και με τη γνωμοδότηση
της Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (αρ. 465/1999) που
έγινε αποδεκτή από τον υφυπουργό
Οικονομικών. Επίσης ακατάσχετες θεωρούνται και οι παροχές που χορη-

γούνται στους ασφαλισμένους από
τον ΕΛΓΑ βάσει του Ν. 1790/1988 και
να μην ξεχνάμε τη δυνατότητα του
κάθε αγρότη να ενεργοποιήσει το
προσωπικό ακατάσχετο των 1.250
ευρώ.

Σε κάθε περίπτωση, επειδή η κατάσχεση χρημάτων που προορίζονται
για επενδύσεις ή για αναπλήρωση
απώλειας ζωικού ή φυτικού κεφαλαίου
των αγροτών επηρεάζει σημαντικά τη
δραστηριότητά τους, σύντομα θα αναλάβουμε, σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία, πρωτοβουλία να
ενισχυθεί - διευκρινιστεί περαιτέρω το
νομοθετικό πλαίσιο του ακατάσχετου
για τους αγρότες.»
Το 2018 χρονιά
αποφάσεων
για αλλαγές
στον ΕΛΓΑ

-Επιπλέον
τίθεται και
το θέμα των
αποζημιώσεων για
ζημιές στο
φυτικό και
ζωικό κεφάλαιο λόγω
διαφόρων αιτιών, που είτε
καθυστερούν
σημαντικά είτε
δεν περιλαμβάνονται στις καλύψεις από τον
ΕΛΓΑ. Πώς μπορεί να αν-

τιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση;

«Τη χρονιά που μας πέρασε ο ΕΛΓΑ
κατέβαλε στους αγρότες και κτηνοτρόφους της χώρας περίπου 145 εκατ.
ευρώ. Το 2017 ήταν η χειρότερη χρονιά αναφορικά με το πλήθος και την
έκταση των ζημιών. Σημειώστε ότι από
τότε που αναλάβαμε, παρ' ότι αντιμετωπίσαμε δύσκολες καιρικές συνθήκες, μειώσαμε τον χρόνο καταβολής
των αποζημιώσεων στο μισό.

Όσον αφορά τις μη καλυπτόμενες από
τον ΕΛΓΑ ζημιές, το 2018 είναι η χρονιά που θα ληφθούν αποφάσεις για
αλλαγές στον κανονισμό ασφάλισης
και την ασφαλιστική λογική του ΕΛΓΑ.

Εκεί θα δούμε ποιες αλλαγές πρέπει
πιθανώς να γίνουν και υπό ποιες προϋποθέσεις.»

-Η αντιπολίτευση θέτει διαρκώς
θέμα καθυστερήσεων στην αξιοποίηση των πόρων, ύψους 6 δισ., του
νέου Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, ενώ
το υπουργείο αναφέρεται σε ταχύτερους, έναντι των παλαιών αντίστοιχων προγραμμάτων, ρυθμούς
τόσο στις προκηρύξεις των χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων όσο
και στην πορεία απορρόφησης των
σχετικών κοινοτικών κονδυλίων. Τι
ισχύει τελικά;

«Η πλειονότητα των αναπτυξιακών δράσεων του ΠΑΑ έχει
ήδη προκηρυχθεί. Συνολικά, σε μόλις δύο έτη
από την έγκριση του
νέου ΠΑΑ, το σύνολο της δημόσιας
δαπάνης των μέτρων που έχουν
προκηρυχθεί ξεπέρασαν τα 2,3
δισ. ευρώ, ενώ
περισσότερα
από 3,8 δισ.
έχουν δεσμευθεί σε νέες
προκηρύξεις και
συνεχιζόμενα
έργα, δηλαδή το
65% της δημόσιας
δαπάνης του
προγράμματος.

Με κίνδυνο να κουράσω, θα επαναλάβω πως για το 2017 οι πληρωμές
ανήλθαν στο υψηλότερο κατ' έτος επίπεδο της τελευταίας δεκαετίας, συμπεριλαμβανομένης ολόκληρης της
προηγούμενης προγραμματικής περιόδου, και συγκεκριμένα στα 782
εκατ. δημόσια δαπάνη (με εισροή κοινοτικών πόρων που αντιστοιχεί σε
719 εκατ.), ενώ και το 2016, πρώτη
χρονιά εφαρμογής του ΠΑΑ, οι πληρωμές ανήλθαν σε εξίσου υψηλά επίπεδα και συγκεκριμένα σε 650 εκατ.
δημόσια δαπάνη (566,8 εκατ. κοινοτική συμμετοχή).
Ανεξάρτητα από το τι λέει ο καθένας,
τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά: Το

ΠΑΑ υπερκάλυψε τον στόχο του
ΕΣΠΑ συνεισφέροντας με το μεγαλύτερο ποσό απορρόφησης πόρων στο
ΠΔΕ και κατ’ επέκταση εισροής κοινοτικών πόρων στη χώρα, μεταξύ των
20 επιχειρησιακών προγραμμάτων
του ΕΣΠΑ. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι το Πρόγραμμα έφτασε τον
κοινοτικό μέσο όρο απορρόφησης,
παρά την καθυστέρηση έγκρισής του
κατά ένα χρόνο έναντι των προγραμμάτων των υπόλοιπων κρατών, και
μάλιστα είναι δεύτερο ως προς τον
ρυθμό αύξησης πληρωμών μεταξύ
των 28 κρατών - μελών της Ε.Ε.»

Εξετάζεται παρέμβαση για τη σύγκλιση των δικαιωμάτων

-Βρίσκεται σε εξέλιξη η συζήτηση
για την αναθεώρηση της Κοινής
Αγροτικής Πολιτικής της Ε.Ε. και
ήδη έχετε εκφράσει στις Βρυξέλλες
προβληματισμό και ανησυχία για
το μέλλον της ΚΑΠ, καθώς, μεταξύ
άλλων, ο κίνδυνος της επανεθνικοποίησης παραμένει ορατός. Παράλληλα, εθνικά ζητήματα όπως η
αναγκαία αναδιανομή των δικαιωμάτων, δηλαδή η διαφοροποίηση
του καθεστώτος των ιστορικών δικαιωμάτων και της δυνατότητας
άμεσης σύγκλισης των ενισχύσεων, δεν έχουν προωθηθεί. Ποια
είναι η πρόταση της ελληνικής
πλευράς και πώς βλέπετε να διαμορφώνεται τελικά η ΚΑΠ μετά το
2020;

«Σε ό,τι αφορά τη μετά το 2020 ΚΑΠ
όλες οι εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι ανοιχτές και η συμμετοχή
μας στη συζήτηση αυτή είναι ουσιαστική. Η μεγαλύτερη πρόκληση που
θα αντιμετωπίσουμε είναι όχι μόνο
η διασφάλιση επαρκών πόρων,
αλλά και η ισορροπία μεταξύ των
πόρων και των υποχρεώσεων που
θα αναλάβουν τόσο η ΚΑΠ όσο και
οι γεωργοί μας. Είμαστε βεβαίως
αντίθετοι σε όποια μορφή επανεθνικοποίησης των ενισχύσεων. Είμαστε σε θέση μάχης, θα έλεγα,
έχοντας μια ολιστική προσέγγιση
που αφορά το ίδιο το μέλλον της
Ε.Ε.

Υπάρχουν, πάντως, και πριν από
τη νέα ΚΑΠ προϋποθέσεις παρέμβασης. Εξετάζουμε έντονα το ενδεχόμενο σύγκλισης των δικαιωμάτων
εντός του 2018, το οποίο αποτελεί
προτεραιότητα του πρωθυπουργού
για να αρθούν οι αδικίες που κληρονομήσαμε. Είναι αδιανόητο στην ίδια
Περιφέρεια, στο ίδιο προϊόν, να είναι η
ελάχιστη μοναδιαία αξία 3 ευρώ ανά
στρέμμα, η μέγιστη 1.300 ευρώ και η
θεωρητική 25 ευρώ. ή στις δενδρώδεις και στους αμπελώνες, όπου η
ελάχιστη μοναδιαία αξία να είναι 4,42
ευρώ, η μέγιστη 1.459,15 ευρώ και η
θεωρητική 50 ευρώ. Αυτή την κατάσταση πρέπει να την αλλάξουμε και
προς αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε, σε συνεννόηση πάντα με τους
εταίρους μας.»
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Μάθε για το νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ

«Επιχορήγησης της πρώτης πρόσληψης μισθωτού-ών από αυτοαπασχολούμενους νέους και επιχειρήσεις νέων, ηλικίας έως 35 ετών»

Το Επιμελητήριο Βοιωτίας ενημερώνει
τα μέλη του, ότι ξεκίνησε η υποβολή
αιτήσεων για τη συμμετοχή εργοδοτών στο νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ
«Πρόγραμμα επιχορήγησης της πρώτης πρόσληψης μισθωτού-ών από αυτοαπασχολούμενους νέους και
επιχειρήσεις νέων, ηλικίας έως 35
ετών» που ασκούν τακτική οικονομική
δραστηριότητα. Το πρόγραμμα παρέχει επιχορήγηση σε αυτοαπασχολούμενους νέους και επιχειρήσεις νέων
ηλικίας έως 35 ετών, που δεν απασχολούν και δεν είχαν απασχολήσει στο
παρελθόν προσωπικό, για την πρώτη
πρόσληψη ανέργων σε θέσεις μισθωτής εργασίας πλήρους απασχόλησης.

Ωφελούμενοι του Προγράμματος
είναι:
Ανεργοι ηλικίας 18 ετών και άνω, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων
του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών πριν από την
υπόδειξή τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2.
Η διάρκεια του συνολικού προγράμματος ανέρχεται:
στους δεκαοκτώ (18) μήνες για την
πρόσληψη ανέργων ηλικίας έως 29
ετών.
στους δώδεκα (12) μήνες για την
πρόσληψη ανέργων ηλικίας 30 ετών
και άνω.
Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το
50% του μηνιαίου μισθολογικού και
μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου με ανώτατο όριο τα 500
ευρώ μηνιαίως.
Δικαιούχοι του προγράμματος
είναι:
1. Ατομικοί επιχειρηματίες ηλικίας
έως 35 ετών που δεν απασχολούν και
δεν απασχόλησαν οποτεδήποτε στο
παρελθόν προσωπικό.
2. Επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής που δεν απασχολούν
και δεν απασχόλησαν οποτεδήποτε
στο παρελθόν προσωπικό και στο
εταιρικό ή μετοχικό τους κεφάλαιο
συμμετέχουν νέοι ηλικίας έως 35
ετών, με ποσοστό άνω του 50% (ατομικά ή αθροιστικά).
3. Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο), που δεν
απασχολούν και δεν απασχόλησαν
οποτεδήποτε στο παρελθόν προσω-

πικό και στις οποίες την πλειοψηφία
των μεριδίων άνω του 50% (ατομικά ή
αθροιστικά), κατέχουν νέοι ηλικίας
έως 35 ετών.
Σε περίπτωση κατά την οποία ο δικαιούχος επιθυμεί να δημιουργήσει
περισσότερες από μία θέσεις απασχόλησης, μπορεί να ενταχθεί για το σύνολο των θέσεων στο πρόγραμμα,
εφόσον προβεί σε πρόσληψη του
προσωπικού ταυτόχρονα.
Οι ενδιαφερόμενοι που διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης στο πληροφοριακό
σύστημα του ΟΑΕΔ και επιθυμούν να
ενταχθούν στο πρόγραμμα, εφόσον
υπάρχουν κενές θέσεις, υποβάλλουν
ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής – εντολή κενής θέσης – υπεύθυνη δήλωση, η οποία είναι αναρτημένη στην
ιστοσελίδα του Οργανισμού
(www.oaed.gr). Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης είναι οι ενδιαφερόμενοι
να είναι Πιστοποιημένοι χρήστες στις
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ
(εφόσον έχουν παραλάβει κλειδάριθμο από το ΚΠΑ2 της περιοχής τους)
και να διαθέτουν κωδικούς πρόσβα-

σης (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό). Οι δυνητικά δικαιούχοι που ενδιαφέρονται να απασχολήσουν
επιδοτούμενο προσωπικό σε υποκατάστημα τους, θα υποβάλλουν την
ηλεκτρονική αίτηση υπαγωγής στο
ΚΠΑ αρμοδιότητας του υποκαταστήματος.
Υπενθυμίζεται ότι πέραν της πάγιας
διαδικασίας υπόδειξης υποψηφίων
μέσω των εργασιακών συμβούλων του
ΟΑΕΔ, ο Οργανισμός δίνει την δυνατότητα στους εργοδότες –επιχειρήσεις
να αναζητούν οι ίδιοι τους υποψηφίους για πρόσληψη ανέργους απευθείας μέσα από τις ηλεκτρονικές του
υπηρεσίες, οι οποίες δίνουν πρόσβαση στα στοιχεία βιογραφικού σημειώματος των εγγεγραμμένων στα
μητρώα του ανέργων, µε βάση την ειδικότητά τους, την περιοχή στην οποία
διαμένουν, αλλά και σε πληροφορίες
για την εργασιακή εμπειρία, το επίπεδο εκπαίδευσης και τις δεξιότητες
του ανέργου.
Ολοι οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι θα
πρέπει να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης
προσέγγισης του ΟΑΕ∆, να διαθέτουν

συμπληρωμένο Ατομικό Σχέδιο Δράσης, να είναι Ελληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους µέλους της ΕΕ ή
ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα µας ή
πολίτες τρίτων χωρών που έχουν
άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα.
Καλούνται να συμπληρώσουν ή να
επικαιροποιήσουν το Βιογραφικό τους
Σημείωμα, είτε ως πιστοποιημένοι
χρήστες µε τη χρήση κλειδαρίθμου
µέσω των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών,
είτε µε τη συνεργασία Εργασιακού
Συμβούλου στα ΚΠΑ2 ΟΑΕ∆.
Η δαπάνη για την εφαρμογή του προγράμματος προβλέπεται να καλυφθεί
από τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ.
Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο ανωτέρω πρόγραμμα περιγράφονται αναλυτικότερα στη σχετική
Δημόσια Πρόσκληση που είναι αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο του
ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Ο Πρόεδρος
Παναγιώτης Αγνιάδης
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Νέο έργο οδοποιίας στην Ν. Εύβοια
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Ένα σημαντικό έργο αναβάθμισης
του οδικού δικτύου της Νότιας Εύβοιας ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης
Στερεάς Ελλάδας Κώστας Μπακογιάννης κατά την διάρκεια της επίσκεψής του στο Δήμο Καρύστου.
Πρόκειται για έργο προϋπολογισμού
700.000 ευρώ, το οποίο έχοντας
συμβασιοποιηθεί, ξεκινάει άμεσα και
περιλαμβάνει παρεμβάσεις στο
οδικό δίκτυο στην περιοχή Καφηρέα
της Νότιας Καρυστίας και ειδικότερα
στο τμήμα Αμυγδαλιά - Πρινιά - Σχίζαλι.

Ο κ. Μπακογιάννης, συνοδευόμενος
από τον Αντιπεριφερειάρχη Φάνη
Σπανό, κατά την συνάντησή του με
κατοίκους, συλλόγους και φορείς
της περιοχής, στην Κάρυστο, το
Μαρμάρι και τα Νέα Στύρα, ενημέρωσε για τις λεπτομέρειες του έργου
που ουσιαστικά ολοκληρώνει έναν
μεγάλο κύκλο παρεμβάσεων στην
οδοποιία, ολόκληρης της Εύβοιας,
που έχει ανοίξει η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Ειδικότερα επισήμανε ότι μετά την ασφαλτόστρωση
που πρόσφατα έφτασε στην Αμυγδαλιά, ο νέος σταθμός είναι το Σχίζαλι και τελικός στρατηγικός στόχος,
το συντομότερο δυνατόν να «κυκλωθεί» επιτέλους το Καβοντόρο.

Περαιτέρω και στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, μίλησε με κατοίκους
και συζήτησε μαζί τους για τα έργα

κονομία. Ο κ. Μπακογιάννης έκανε
ιδιαίτερη αναφορά στις πρωτοβουλίες της Περιφέρειας για την ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής,
της τοπικής επιχειρηματικότητας με
την δημιουργία των Κέντρων Υποστήριξης Επιχειρήσεων και του του-

που βρίσκονται σε εξέλιξη σε ολόκληρη την Εύβοια και την τοπική οι-

ρισμού. «Αυτές τις πρωτοβουλίες τις
λαμβάνουμε μέσα στην κρίση για να

δημιουργήσουμε τη νέα γενιά επαγγελματιών, εμπόρων και επιχειρηματιών, αλλά και για αναπτύξουμε
τον τουρισμό μας. Η προσπάθεια
θα πετύχει τον στόχο της μόνο αν
προχωράμε μαζί, Τοπική Αυτοδιοίκηση και πολίτες» τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Μπακογιάννης και
πρόσθεσε:
«Η συμφωνία που κάναμε με την
περιφερειακή μας ομάδα και ειδικά
με τους νέους αντιπεριφερειάρχες,

είναι να εγκαταστήσουμε τα γραφεία
μας στο δρόμο, σε κάθε περιοχή της
Στερεάς Ελλάδας. Αυτός είναι ο
λόγος που σήμερα βρίσκομαι εδώ.
Είναι διαφορετικό να διαβάζεις έγγραφα για ένα πρόβλημα, από το να
ακούς για αυτό από τους ανθρώπους που το ζουν στην καθημερινότητά τους. Μόνο τότε παίρνεις τις
σωστές αποφάσεις και δίνεις τις
αναγκαίες προτεραιότητες».
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Μεγάλοι Έλληνες από το χώρο της Εκκλησίας

Ο άγιος Χριστόδουλός μου (μας)
-για τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Αθηνών (και
πάσης Ελλάδος) Χριστόδουλο ο λόγος-

Εισαγωγή: Έθεσα σε παρένθεση
το «και πάσης Ελλάδος», ενώ
έτσι είναι στην πραγματικότητα,
για να υπενθυμίσω στους αναγνώστες ότι ο Άγιος Ζακύνθου
είχε γράψει σε περιοδικό και
είχε πει δημόσια στην τηλεόραση, ότι «δεν έχει το δικαίωμα
να λέγεται Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος ο Χριστόδουλος». Δεν έχει πει, όμως,
το ίδιο και για τον μακαριστό
Σεραφείμ, του οποίου ήταν ο έμπιστος υπασπιστής! Ακόμη και το
Χριστόδουλός (μας) έχω σε παρένθεση, κι αυτό σεβόμενος
κάθε αντίθετη άποψη από τυχόν

Γράφει ο Nίκος Αθ. Μίνης

!

αντιχριστοδουλικούς μητροπολίτες, κληρικούς ή και απλούς
Χριστιανούς.
•
Φίλες και φίλοι, αναγνώστριες/αναγνώστες, προσωπικά
δεν έχω δυνατό δεσμό με τα εκκλησιαστικά, εκκλησιάζομαι
μόνο ευκαιριακά, ωστόσο προσεύχομαι συχνά, οποτεδήποτε,
οπουδήποτε και για οτιδήποτε,
όπως άλλωστε κήρυξε και ο
ίδιος ο Χριστός μας. Έχουμε
διαβάσει πάμπολλα σχετικά δημοσιεύματα. Καλό, κάλλιστο το
όνομα «Χριστιανός», φθάνει να
μην έχει κανείς αντίκρυ τους
βάρβαρους και φθονερούς Χριστιανούς: « Οι άνθρωποι δεν
είναι ίσοι μεταξύ τους, γιατί δεν
είναι όμοιοι, ούτε μπορούν να
γίνουν, ούτε θα ‘ξιζε ποτέ να γίνονταν. Το όνομα Χριστιανός
σκεπάζει πολλά ανόμοια όντα.
Για παράδειγμα και οι Έλληνες
και οι Βούλγαροι είναι Χριστιανοί, αλλά οι Έλληνες δεν είναι
Βούλγαροι, γι’ αυτό κάθε Έλληνας θα πρέπει να μάθει να λέγει,
πως είναι Έλληνας, κι όχι Χριστιανός». Το παραπάνω «τσι-

!
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τάτο» (παράθεμα) είναι από τον
Ίωνα Δραγούμη «ΜΑΡΤΥΡΩΝ
ΚΑΙ ΗΡΩΩΝ ΑΙΜΑ» έκδοση το
ΒΗΜΑ, Αθήνα 2015.*
•
Τρεις ήταν οι Έλληνες
Ιεράρχες, οι οποίοι με είχαν
συγκινήσει με την εθνική-πατριωτική προσφορά τους στην
Ελλάδα:
1)
Ο απλός άνθρωπος, ο
γλυκύτατος λειτουργός των
αρετών του Θεού, το τελευταίο
θεσμικό «οχυρό άμυνας» του
Έλληνα, ο άνθρωπος που αγίασε
–απλά και μόνο-διότι συκοφαντήθηκε, χτυπήθηκε άνανδρα,
αδικήθηκε, καθυβρίστηκε και
λοιδορήθηκε χυδαία, όσο κανείς
άλλος ιερωμένος, ούτε ακόμη κι
αυτός ο ίδιος ο Χριστός! Σε περισσότερα από 50 σημειώματά
μου στο παρελθόν έχω εκφράσει την απέραντη ευγνωμοσύνη
μου στον χαριέστατο Χριστόδουλο για την προσφορά του
στον Ελληνισμό. Με κάλυπτε ο
Λόγος του 100% ως προς τα ιδανικά μου και τις αρχές μου ως
Έλληνα. «Η Πίστη χωρίς Έργα
είναι νεκρή» έλεγε ο ίδιος.

2)
Ο κ. Αναστάσιος Αλβανίας για το μέγιστο διακονικό
του έργο. Αυτός θα ‘πρεπε κατά
την άποψή μου, να είναι ο πρωταρχικός ρόλος κάθε Εκκλησίας, να σώζει ανθρώπινες ζωές,
και γιατί όχι, και ψυχές… αν
αυτό είναι κατορθωτό!
3)
Ο άγιος, ο «αετός» της
Κόνιτσας, ο υπέρμαχος της λευτεριάς των σκλαβωμένων αδερφών μου (μας) στην Ήπειρο, ο
μακαριστός Σεβαστιανός!
Αφορμή γι’αυτή την κατάθεση
ψυχής, υπήρξε το βιβλίο με τον
τίτλο «Χριστόδουλος», του Σωτήρη Μ. Τζούμα, ambelos cultural
centre , Αθήνα 2010, το οποίο
πρόσφατα μου προσφέρθηκε
από αναγνώστη των Β.Ν.: Το μελέτησα την ίδια μέρα, το ξαναδιάβασα την επόμενη, το
«ρούφηξα» την τρίτη φορά.
Πρόκειται για εντυπωσιακό,
πρωτότυπο τεκμήριο, αναφορικά
με τα εκκλησιαστικά τεκταινόμενα στην Ελλάδα της σύγχρονης ιστορίας της. Τα όποια
συγχαρητήρια προς, τον άγνωστο σε μένα, συγγραφέα, είναι
λόγια φτωχά μπροστά στο εύρος
της προσφοράς του. Ο κ. Σωτήρης Μ. Τζούμας είχε το θάρρος
να πει, να περιγράψει με ακρίβεια και μοναδική γλαφυρότητα,

όλη την αλήθεια για τον ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟ με
κάθε λεπτομέρεια και χρονική
ακρίβεια, όλα όσα συνέβησαν
από τη γέννησή του μέχρι και
την τελευταία ημέρα της ζωής
του. Ο κ. Σωτήρης αναφέρει
τους πάντες και τα πάντα με το
όνομά τους!
Με τον Χριστόδουλο δεν είχα
γνωριστεί προσωπικά. Τον γνωρίζω από τα κηρύγματά του, τα
βιβλία του, τις εμφανίσεις του
στην τηλεόραση και τα λόγια
του στους πιστούς, στους
νέους, στους φοιτητές: Ο Χριστόδουλος δεν ήταν «δεσπότης» (δυνάστης), ούτε
αδιάλλακτος ήταν, αλλά συγκαταβατικός, δεν ήταν δογματικός
κληρικός, ήταν ανεξίθρησκος
και πρότυπο Χριστιανού ηγέτη,
ήταν γλυκύτατος, τρυφερός, χαμογελαστός, προσιτός ως άνθρωπος, είχε επιπλέον και μια
«καλλιτεχνική» ευχέρεια μπροστά στα μικρόφωνα και τις κάμερες των ΜΜΕ. Ποιος δεν
θυμάται… «σας πάω», «σας
θέλω πολύ παιδιά μου, ελάτε
στην Εκκλησία όπως είστε ντυμένοι», όταν απευθύνονταν
στους νέους της εποχής μας.
Ήταν πρώτος σε δημοτικότητα
στη χώρα!!! Aλλά, όπως γνωρίζουμε, η απόσταση μεταξύ
«ωσαννά» και «σταύρωσον
αυτόν» είναι ελαχίστη ή ανύπαρκτη. «Δεν είμαι εθνικιστής ή λαϊκιστής, όπως με λένε» , έλεγε.
«Αγαπώ την Εκκλησία και την
ένδοξη Ελλάδα μας» έλεγε
συχνά ο λευκόψυχος, ο Ελληνόψυχος Έλληνας, ο κατά κόσμον
Χρίστος Κων/νου Παρασκευαΐδης από την όμορφη Ξάνθη
μας, τέκνο προσφύγων από την
Ανατολική Θράκη μας, τη Ρωμυλία, συγκεκριμένα από την
Αδριανούπολή μας, πολύ κοντά
στα σημερινά ελληνοτουρκικά
σύνορα.
Σύντομο βιογραφικό:
Ο Χριστόδουλος γεννήθηκε στις
17.01.1939 στο μαιευτήριο «
Έλενα» της Αθήνας. Μεγάλωσε
στην Ξάνθη και στην Αθήνα. Το
1962 τελείωσε τις σπουδές του
στη Νομική Σχολή και γράφτηκε
στη Θεολογική Σχολή απ’ όπου
αποφοίτησε το 1967. Το 1965
χειροτονήθηκε εφημέριος, ενώ
στις 14.07.1974 χειροτονήθηκε
επίσκοπος Δημητριάδος και Αλμυρού από τον αείμνηστο Σεραφείμ. Ήταν μόλις 35 χρόνων.
Στις 28.04.1998 εκλέγεται ως o

πρώτος δημοκρατικά εκλεγμένος αρχιεπίσκοπος Αθηνών και
πάσης Ελλάδος με 49 ψήφους.
Το όνομα της μητέρας του ήταν
Βασιλική και είχε έναν αδερφό,
τον πρωτότοκο Γιάννη. Εκοιμήθη εν ειρήνη στις 28.01.2008,
σε ηλικία 69 χρόνων. Για να αντιληφθούν οι αναγνώστες το τι
συνέβαινε/συμβαίνει στους κόλπους της ιεραρχίας μεταξύ των
αγίων αδελφών επισκόπων,
όπως αλληλοπροσφωνούνται, σε
θέματα πλήρωσης χηρευουσών
επισκοπών ή στη διαδοχή της
ηγεσίας στην Αρχιεπισκοπή, θα
‘θελα να υπενθυμίσω τί είχε πει
δημόσια ο Σεραφείμ το 1997 ,
όταν βαριά άρρωστος μπαινοέβγαινε στα νοσοκομεία: «Σαν τα
κοράκια και τα όρνια, όταν μυρίζονται πτώμα, πετάνε πάνω από
αυτό να το κατασπαράξουν, έτσι
και οι εν Χριστώ αδερφοί μου,
που εγώ τους έκανα ιεράρχες ,
βιάζονται να με πεθάνουν: Ο
Θεός θα τους τιμωρήσει και ο
λαός θα τους σιχαθεί». O Σεραφείμ , κατά την εκτίμησή μου,
μάλλον, εννοούσε τον Χριστόδουλο και τον νυν αρχιεπίσκοπο,
αφού αυτός τους είχε χειροτονήσει το 1974 και 1981 αντίστοιχα.
Από τo εξαίρετο πόνημα του κ.
Τζούμα, ο οποίος υπήρξε στενός
προσωπικός φίλος και άμισθος
σύμβουλος του Χριστόδουλου,
αντιγράφω δυο μικρά δυνατά
αποσπάσματα :
1)
«Η προδοσία που αισθάνθηκε ο Χριστόδουλος μαζί με
την πίκρα που του έδωσε ο πατριάρχης Βαρθολομαίος, κλόνισαν ανεπανόρθωτα την υγεία
του. Στην ουσία δολοφονήθηκε.
Όχι από ένα χέρι, αλλά από
πολλά, πάρα πολλά…»
2)
«Γιατί το ερώτημα, τι
έκανε ο Χριστόδουλος επί χούντας, δεν απευθύνθηκε ποτέ
στον Ζακύνθου, στον νυν αρχιεπίσκοπο και σε άλλους διαπρέψαντες εν σιωπή και
κατανεύσει;»
*Ίων Δραγούμης (1878-1920),
γιος του Στεφ. Δραγούμη,
υπουργού εξωτερικών των κυβερνήσεων Τρικούπη, αδελφός
της Ναταλίας, συζύγου του
ήρωα Παύλου Μελά. Ο Ίων Δραγούμης δολοφονήθηκε το 1920
από άνδρες της χωροφυλακής,
όταν μαθεύτηκε η απόπειρα δολοφονίας του Ελ. Βενιζέλου στο
Παρίσι.
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Διατήρηση παλαιών ρυθμίσεων
με ένταξη σε νέες
Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1223/2017
ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΣ προς το Δημόσιο και
το ΦΕΚ Β' 4640/29-12-2017 που
αφορά στα ασφαλιστικά ταμεία.
Αφορούν οφειλές που έχουν καταστεί βεβαιωμένες έως 31.12.2016.
Τα ποσά που θα μπορούν να μπουν
στις 120 δόσεις είναι από 3.000
ευρώ από 20.000 ευρώ και έως
50.000 ευρώ.
Δικαίωμα υπαγωγής στη ρύθμιση
των 120 δόσεων που ξεκινάει από
01.02.2018 και θα λήξει 31.12.2018
σύμφωνα με τον ν.4469/2017 .
Όροι εκλεξιμότητας να υπάρχει
επιχειρηματική δραστηριότητα
οπότε και πτωχευτική ικανότητα.
Ένα εκ των 3 τελευταίων ετών να
υπάρχει κερδοφορία προ τόκωνφόρων και αποσβέσεων ή θετική
καθαρή θέση.
-Οι οφειλέτες με ύψος οφειλής
έως 3.000 ευρώ σύμφωνα με την
ΠΟΛ1223/2017 μπορούν να υπαχθούν χωρίς μειώσεις ή διαγραφή
τόκων και προσαυξήσεων, με ελάχιστο ποσό δόσης 50 ευρώ και έως
36 δόσεις το μέγιστο.
-Οι οφειλέτες που οφείλουν έως
20.000 ευρώ σε όλους τους πιστωτές, έχουν το προνόμιο διαγραφής
προσαυξήσεων και τόκων έως 85%
με ελάχιστη καταβολή δόσης
50ευρω, και μέγιστος αριθμός δόσεων έως 120.
-Οι οφειλέτες που οφείλουν έως
50.000 ευρώ σε όλους τους Πιστωτές και στο Δημόσιο. Εδώ δυσκολεύουν λίγο τα πράγματα. Για να
εγκρίνει το δημόσιο την υπαγωγή
στις 120 δόσεις και να προβεί σε
διαγραφή τόκων και προσαυξήσεων έως και 85% τόκων και προσαυξήσεων καθώς και έως 95%
οφειλών από πρόστιμα που επιβλήθηκαν από την φορολογική διοίκηση, θα πρέπει ο λόγος του
χρέους, απομειούμενο κατά το
ποσό προς διαγραφή, προς το εισόδημα να είναι μικρότερο ή ίσο του
ποσοστού 2,75%, που είναι προϋπολογισμένος δείκτης και καθορίζει
την κατώτερη μηνιαία δόση της
ρύθμισης. Επίσης και εδώ ισχύει
ότι το μικρότερο ποσό καταβληθείσας δόσης φτάνει κατ’ ελάχιστο τα
50 ευρώ και ο αριθμός δόσεων
είναι έως 120.
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ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ ΟΜΩΣ, ότι έως
τέλος Ιανουαρίου, θα πρέπει εάν
βρίσκεστε ήδη σε διακανονισμό
αποπληρωμής οφειλών 100 δό-

που δεν μπορείτε να καταβάλετε.
Καλό θα είναι να μην την χάσετε
γιατί πολύ λίγοι θα καταφέρουν να
μπουν στη ρύθμιση του εξωδικα-

χάσετε τη ρύθμιση, εκτός του ότι
επιβαρύνεστε με όλα τα τέλη και
τις προσαυξήσεις που θα σας διέγραφαν κατά την αποπληρωμή της

σεων, να είστε πολύ προσεκτικοί
ώστε να μην σας ξεφύγει καμία βεβαιωμένη οφειλή, διότι θα χάσετε
τη ρύθμιση των 100 δόσεων και εννοείται πως δεν ξαναμπαίνετε.
Σύμφωνα με τον ν.4231/2015 και
από 1.1.2018 για να συνεχίσετε να
τελείτε υπό διακανονισμό οφειλών
σε περίπτωση που δεν μπορείτε να
προβείτε σε εξόφληση οποιασδήποτε βεβαιωμένης οφειλής, νέας
οφειλής, ακόμα και δόσης, θα πρέπει να προσέλθετε στο υποκατάστημα ΑΑΔΕ που υπάγεστε και να
αιτηθείτε για υπαγωγή στην «πάγια
ρύθμιση» του άρθρου 43 του ΚΦΔ
και να υποβληθεί πριν από τη λήξη
της προθεσμίας καταβολής.
Μόνο στην Δ.Ο.Υ μπορεί να γίνει η
αίτηση και να κατατεθεί. Μην περιμένετε να μπείτε μια καλή στον
εξωδικαστικό και μην παραμελήσετε καμία οφειλή. ΡΥΘΜΙΣΤΕ &
ΡΥΘΜΙΖΕΤΕ συνέχεια κάθε δόση

στικού των 120 δόσεων αφού οι περισσότεροι έχουν διακόψει την
εργασία τους, άλλοι έχουν μόνο
ζημίες ενώ για όσους περάσουν
τον παραπάνω σκόπελο πρέπει να
προβλέψουν κερδοφορία και εννοείται πως για να εγκριθούν απαιτούνται περίπου 10 στάδια για να
επιτευχθεί ο Γολγοθάς της αίτησης.!!!
Σε περίπτωση που για κάποιο λόγο

ρύθμισης, εκτός από το 8% της
που υπολογίστηκαν οι δόσεις καθ’
όλη τη διάρκεια της ρύθμισης, το
οποίο επιβαρύνεστε, και εκτός από
τις νέες προσαυξήσεις και τόκους
που θα συνυπολογιστούν αμέσως,
το ΟΛΟ ΠΟΣΟ καθίσταται ΑΜΕΣΑ
ληξιπρόθεσμο και συνεχίζουν με
ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ!!!

Ευχαριστήριο
από το Σύλλογο Γυναικών
Ορχομενού «ΝΕΦΕΛΗ»
με αφορμή την επιτυχημένη
τους εκδήλωση
για την υποδοχή του 2018

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας
του συλλόγου μας την Κυριακή 14 Ιανουαρίου 2018 στην οικογενειακή
ταβέρνα ΦΑΡΟΥΚ στον Ορχομενό.
Ευχαριστούμε τους χορηγούς που βοήθησαν για την πραγματοποίηση
της εκδήλωσης (αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία, κρεοπωλεία και catering).
Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον εμπορικό κόσμο της πόλης μας και της Λιβαδειάς για την προσφορά των δώρων στην κλήρωση και για το δώρο
της Βασιλόπιτας.
Ευχαριστούμε τον Κο Γιάννη Πάνου για την αμέριστη βοήθειά του
στην πραγματοποίηση της εκδήλωσης.
Τέλος ευχαριστούμε θερμά τα μέλη του συλλόγου καθώς και τον Δήμαρχο Ορχομενού Κο Λουκά Υπερήφανο που μας τίμησαν με την παρουσία τους.
ΜΕ ΤΙΜΗ
ΤΟ Δ.Σ.

10

Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2018

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή
21 Γενάρη η ετήσια συνεστίαση των Κομματικών
Οργανώσεων Χαλκίδας του
ΚΚΕ.
Στο ξεκίνημα της χρονιάς
που το ΚΚΕ γιορτάζει τη
συμπλήρωση 100 χρόνων
ζωής και δράσης, πλήθος
κόσμου όλων των ηλικιών
πήρε μέρος στη ζεστή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε με το μεράκι και την
προσφορά των μελών και
των φίλων του Κόμματος,
με εκλεκτούς μεζέδες, καλό
κρασί και πολύ κέφι.
Στα πλαίσια της εκδήλωσης
βραβεύτηκαν οι πρωτοπόρες Κομματικές Οργανώσεις της Εύβοιας στην
άμιλλα για την Οικονομική
Εξόρμηση Νοέμβρη- Δεκέμβρη 2017. Η επιτυχία
της Οικονομικής Εξόρμησης, επιβεβαιώνει και δυναμώνει τους δεσμούς του
ΚΚΕ με το λαό της περιοχής, που ενισχύει με το
υστέρημά του τη δύναμη
που μάχεται για το δίκιο
του, παρά τις τεράστιες δυσκολίες που προκαλεί η συνεχιζόμενη αντιλαϊκή
πολιτική της κυβέρνησης. Η
ενίσχυση του ΚΚΕ με όλους
τους τρόπους, σε αυτές τις
δύσκολες συνθήκες, αποτελεί παρακαταθήκη για τη
συνέχεια, για τη συσπείρωση γύρω από το Κόμμα
των φίλων, των λαϊκών ανθρώπων που μπορεί να μη
συμφωνούν σε όλα, αλλά
αναγνωρίζουν στο πρόσωπο των κομμουνιστών
τη μαχητικότητα, την ανιδιοτέλεια, τη συνέπεια
λόγων και έργων, εκτιμούν
την 100χρονη προσφορά
του Κόμματος.
Η επιτυχία της μάχης αυτής
έφερε ακόμα πιο κοντά την
υλοποίηση του ξεχωριστού
στόχου να αποκτήσει η
Κ.Ο. Αν. Στερεάς- Εύβοιας
το αμέσως επόμενο διάστημα τα δικά της ιδιόκτητα γραφεία στην έδρα
της Οργάνωσης στη Χαλκίδα.
Στη συνεστίαση παραβρέθηκε και χαιρέτισε ο Γιώργος Μαρίνος, μέλος του ΠΓ
της ΚΕ του ΚΚΕ. Στην ομιλία
του, ανάμεσα σε άλλα, τόνισε:
Ευχόμαστε σε όλους σας

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε

καλή χρονιά, υγεία και δύναμη για να ανταποκριθούμε με τον πιο
αποτελεσματικό τρόπο στις
μεγάλες υποχρεώσεις που
έχουμε μπροστά μας.
Οι κομμουνιστές και οι
κομμουνίστριες, οι αγωνιστές και οι αγωνίστριες
που παλεύουμε με το ΚΚΕ
θα συνεχίσουμε να πρωταγωνιστούμε στους εργατικούς, λαϊκούς αγώνες και
θα διαθέσουμε όλες μας
τις δυνάμεις στο πλευρό
της εργατικής τάξης, των
λαϊκών στρωμάτων, σε μια
χρονιά που χαρακτηρίζεται
από το μεγάλο γεγονός του
γιορτασμού των 100 χρόνων της ηρωικής δράσης
και προσφοράς του ΚΚΕ.
Οπως αναφέρει η Διακήρυξη της ΚΕ του κόμματος
για τα 100χρονα: “Το ΚΚΕ
συμπληρώνει φέτος έναν
αιώνα αγώνων και θυσιών
παραμένοντας το μόνο
πραγματικά νέο κόμμα της
ελληνικής κοινωνίας, γιατί
είναι το μόνο κόμμα που
παλεύει για την κατάργηση
της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο”.
Για το κτίσιμο της νέας σοσιαλιστικής -κομμουνιστικής κοινωνίας. Για να
χαίρονται και να απολαμβάνουν οι εργάτες και οι
εργάτριες το μόχθο τους.
Για να έχουν όλοι σταθερή
δουλειά. Για δωρεάν και
υψηλού επιπέδου Παιδεία
και Υγεία. Για να μπορέσει
ο λαός μας, οι νέοι και οι
νέες να ικανοποιούν τις
ανάγκες τους. Για να ζήσουν ειρηνικά, χωρίς εξαρτήσεις από το ΝΑΤΟ και την
ΕΕ.
Δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις για την υλοποίηση των
στόχων του 20ου συνεδρίου, για την ισχυροποίηση του ΚΚΕ , ώστε να γίνει
πιο ικανό στην οργάνωση
και την κινητοποίηση της
εργατικής τάξης, για την
ανασύνταξη του εργατικού
κινήματος και το κτίσιμο
γερής κοινωνικής συμμαχίας που θα παλεύει σε αντιμονοπωλιακή,
αντικαπιταλιστική κατεύθυνση, κατά του ιμπεριαλιστικού πολέμου, για την
εργατική εξουσία (…)
Το ΚΚΕ εκτίμησε με ακρίβεια την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ, τη μετατροπή του σε
κόμμα της σοσιαλδημοκρα-

τίας, αποφασισμένο να εκπροσωπήσει τα συμφέροντα του μεγάλου
κεφαλαίου, να διαχειριστεί
την καπιταλιστική κρίση
φορτώνοντας τα βάρη της
στην εργατική τάξη, στην
αγροτιά, στους αυτοαπασχολούμενους επαγγελματοβιοτέχνες και εμπόρους.
Στην πράξη αποδείχθηκε
πως η κυβέρνηση και προσωπικά ο κ. Τσίπρας παίζουν πολύ επικίνδυνα
παιχνίδια στις πλάτες του
λαού μας, χρησιμοποιούν
όλα τα μέσα πολιτικής εξαπάτησης, καλλιεργούν
ψεύτικες προσδοκίες, επιβάλλουν μια ταξική, πολύ
αντιλαϊκή πολιτική σε κοινή
γραμμή πλεύσης με τους
βιομήχανους, τους εφοπλιστές και τα άλλα τμήματα
του κεφαλαίου, την ΕΕ και
το ΔΝΤ .
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ
ολοκλήρωσε την εφαρμογή
των μνημονίων της ΝΔ και
του ΠΑΣΟΚ. Με τη δική
τους στήριξη ψήφισε το 3ο
μνημόνιο και βαθαίνει τη
φτώχεια των λαϊκών οικογενειών, πετώντας κοροϊδευτικά λίγα ψίχουλα.
Μεθοδικά χτυπήματα, με
στόχευση και κλιμάκωση.
Ξήλωμα των Συλλογικών
Συμβάσεων μείωση των μισθών και επέκταση των
ελαστικών, των πιο εκμεταλλευτικών εργασιακών
σχέσεων. Κατάργηση βασικών ασφαλιστικών δικαιωμάτων, δραματική μείωση
των συντάξεων, περικύκλωση των λαϊκών οικογενειών σε έναν αβάσταχτο
φορολογικό κλοιό, μείωση
των κρατικών κονδυλίων
για τις κοινωνικές υπηρεσίες, χρησιμοποιώντας τις
αξιολογήσεις και τους σχετικούς νόμους, τον κρατικό
προϋπολογισμό και άλλα
μέσα.
Σχεδιασμένες κινήσεις. Η
μια παρτίδα αντιλαϊκών μέτρων διαδέχεται την άλλη.
Ετσι, φτάσανε στους πλειστηριασμούς της πρώτης
κατοικίας για λογαριασμό
των τραπεζιτών, και βάζουνε χέρι στο βιός του
λαού μας που δεν μπορεί
να πληρώσει τα χαράτσια
της εφορίας.
Αδίσταχτη κυβέρνηση που
έφτασε μέχρι την υπονόμευση, την κατάργηση του
απεργιακού δικαιώματος

στο σωματείο, στην καρδιά
του συνδικαλιστικού κινήματος.
Ο όρος που προβλέπει την
επίτευξη απαρτίας με το
50% +1 των ταμειακά εντάξει μελών του σωματείου
δεν έχει καμία σχέση με
την τόνωση της συμμετοχής των εργαζομένων.
Αυτό είναι το πρόσχημα.
Η ουσία είναι πως η κυβέρνηση και ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων
επιχειρούν να βάλουν εμπόδια στην πραγματοποίηση Γενικών Συνελεύσεων
για απεργιακή απόφαση,
και γενικότερα επιδιώκουν
να επιβάλλουν συνθήκες
παραλυσίας στη δράση των
συνδικάτων, ώστε να μην
μπορούν να απαντήσουν
σε επιθέσεις κατά εργατικών δικαιωμάτων, σε έκτακτες καταστάσεις, σε
απολύσεις, σε περιβάλλον
εργοδοτικής τρομοκρατίας,
κυβερνητικής - κρατικής
καταστολής.
Οι κομμουνιστές και οι
κομμουνίστριες, οι ταξικές
δυνάμεις γνωρίζουν καλά
τις δυσκολίες στην οργάνωση και κινητοποίηση των
εργαζομένων, την επίδραση της πίεσης της υψηλής ανεργίας και του
φόβου της απόλυσης, τη
ζημιά που προκαλεί η διαβρωτική δουλειά του εργοδοτικού κυβερνητικού
συνδικαλισμού, και γι’
αυτό δίνουμε τη μάχη για
τη μαζικότητα των συνδικάτων, την ενίσχυση της συλλογικής δράσης,
υπερασπιζόμενοι το απεργιακό δικαίωμα.
Παλεύουμε για το Σοσιαλισμό, το πέρασμα του πλούτου , των μέσων
παραγωγής στα χέρια του
λαού, τον κεντρικό σχεδιασμό της οικονομίας και
αυτό μας δίνει δύναμη να
πρωτοστατούμε στους εργατικούς λαϊκούς αγώνες,
να συμμετέχουμε αποφασιστικά στη σπουδαία
πάλη του ΠΑΜΕ, του ταξικού κινήματος, να δίνουμε
σκληρές μάχες μέσα στους
εργασιακούς χώρους, να
παλεύουμε με συνέπεια
για όλα τα εργατικά, λαϊκά
προβλήματα, για να δυναμώσει το εργατικό κίνημα,
να αλλάξει ο συσχετισμός
δύναμης.
Συνεχίζουμε την πάλη για

τις Συλλογικές Συμβάσεις
Εργασίας, κατά των πλειστηριασμών, αξιοποιούμε
την πείρα από τις πρόσφατες αλλά και τις προηγούμενες απεργιακές
κινητοποιήσεις, από τη
δουλειά στα εργοστάσια,
πετυχαίνουμε καλύτερη
λειτουργία στα σωματεία,
μεγαλύτερη συσπείρωση
δυνάμεων μέσα στη
δράση, ανοίγουμε το
δρόμο της Αντεπίθεσης.
Απαντάμε αποφασιστικά
και τεκμηριωμένα σε κάθε
λογής επιθέσεις κατά του
ΚΚΕ και του ταξικού κινήματος. Ξεμασκαρεύουμε
τον οπορτουνισμό και τις
υπονομευτικές ενέργειες
των εργατοπατέρων.
Αντιμετωπίζουμε τον χυδαίο αντικομμουνισμό της
εγκληματικής, ναζιστικής
“Χρυσής Αυγής”, αλλά και
των άλλων δυνάμεων και
μπορούμε να γελοιοποιήσουμε τις επιθέσεις του
Τσίπρα, των στελεχών του
ΣΥΡΙΖΑ που καταφεύγουν
σε αντικομμουνισμό, προσβάλλουν τον αριστερό
κόσμο και επιχειρούν να
παρουσιάσουν ως προοδευτική στάση τη συμμετοχή στην διαχείριση του
καπιταλισμού καμαρώνοντας γιατί έχουν “λερώσει
τα χέρια τους” και παίρνουν παράσημα από το κεφάλαιο και τις
ιμπεριαλιστικές ενώσεις.
Τα περί τέλους των μνημονίων και της επιτροπείας
τον Αύγουστο του 2018
που τυπικά λήγει το πρόγραμμα του 3ου μνημονίου
είναι μύθος. Η 3η αξιολόγηση δίνει τη θέση της
στην τέταρτη, που έχει 80
και πάνω προαπαιτούμενα
(…)
Οι εργαζόμενοι πρέπει να
συνειδητοποιήσουν βαθιά
πως μέσα σε αυτό το εκμεταλλευτικό σύστημα δεν
μπορεί να υπάρξει δίκαιη
ανάπτυξη. Ολα αυτά τα αντιλαϊκά μέτρα που έχουν
επιβληθεί στο λαό παραμένουν και την περίοδο ανάκαμψης της οικονομίας η
οποία προβάλλει με ασθενείς ρυθμούς προκαλώντας
ανησυχία στα αστικά επιτελεία γιατί πολλά σινιάλα
προειδοποιούν για ενδεχόμενη νέα κρίση π.χ στην
Ιταλία ή την Κίνα.
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η ετήσια συνεστίαση των ΚΟ Χαλκίδας του ΚΚΕ
Τρία χρόνια διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ είναι αρκετά για να βγάλει ο λαός
μας ασφαλή συμπεράσματα, να υπερασπιστεί με
νύχια και με δόντια τα συμφέροντα του, να μην εγκλωβιστεί σε κανέναν
διαχειριστικό
πόλο. Η αντιπαράθεση μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ αφορά
το ποιος από τους δύο μπορεί να υπηρετήσει καλύτερα τα συμφέροντα του
μεγάλου κεφαλαίου, πατάει πάνω σε ψεύτικες διαχωριστικές γραμμές που
υπηρετούν την παγίδευση
των εργαζομένων. Μαζί
πήγαν στο 3ο μνημόνιο,
μαζί ψήφισαν προχθές για
την κατάργηση της απεργίας, μαζί υμνούν την ΕΕ
και το ΝΑΤΟ, την κερδοφορία των επιχειρήσεων.
Η πείρα της τρίχρονης διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και
των προηγούμενων χρόνων
μπορεί γίνει βάση θετικών
διεργασιών που θα δώσουν
ώθηση στην απόφαση πλατύτερων λαϊκών δυνάμεων
για οργάνωση και συμμετοχή στην ταξική πάλη, για
συμπόρευση με το ΚΚΕ και
την πολιτική του πρόταση
που εκφράζει τις ανάγκες
της εργατικής τάξης , των
λαϊκών στρωμάτων.
Αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι,
Η διεθνής κατάσταση είναι
πολύ σύνθετη και περικλείει μεγάλους κινδύνους.
Παραμένουν οι χρόνιες πο-

λεμικές εστίες στη Συρία,
στο Ιράκ, στη Λιβύη. Η ήττα
του αποκαλούμενου Ισλαμικού κράτους δεν οδηγεί
σε τερματισμό του πολέμου στη Συρία αλλά σε
έναν νέο κύκλο συγκρούσεων για το μοίρασμα της
χώρας, με ένταση της επιθετικότητας της Τουρκίας
και όξυνση της αντιπαράθεσης με του Κούρδους τους
οποίους στηρίζουν οι ΗΠΑ.
Στην Ουκρανία βρωμάει
μπαρούτι. Πληθαίνουν οι
θερμές εστίες σε όλες τις
γωνιές της υδρογείου, στον
Ειρηνικό, στην Κορεατική
χερσόνησο το θερμόμετρο
των ανταγωνισμών χτυπάει
κόκκινο.
Στο δρόμο του κυνηγητού
των κερδών των μονοπωλίων για τον έλεγχο του φυσικού αερίου και του
πετρελαίου, των αγορών
και των σφαιρών επιρροής
οι ενδοϊμπεριαλιστικές αντιθέσεις βρίσκονται σε πορεία όξυνσης.
Στα Βαλκάνια είναι σε εξέλιξη σχέδιο επέκτασης των
θέσεων των ΗΠΑ και της ΕΕ
σε ανταγωνισμό με τη
Ρωσία αλλά και την Κίνα. Η
αναβίωση του Σκοπιανού
ζητήματος θέλει μεγάλη
προσοχή. Πίσω από την
χρεοκοπημένη ανάδειξη
της ονοματολογίας προβάλλει η συμφωνία για την
ένταξη της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας
της Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ
τον ερχόμενο Ιούλη και

στην ένταξη των Δυτικών
Βαλκανίων στην ΕΕ.
Οι δυνάμεις που έτρεχαν
στα εθνικιστικά συλλαλητήρια στις αρχές της δεκαετίας του ‘90, έχουν εκτεθεί
και σήμερα η ίδια πρακτική
αποσκοπεί μόνο στο αποπροσανατολισμό και την
παγίδευση λαϊκών δυνάμεων.
Το ΚΚΕ ξεπερνώντας πλήθος επιθέσεων ανέδειξε
την ουσία του προβλήματος, τις ιμπεριαλιστικές
επεμβάσεις στην περιοχή
και την πρακτική του “διαίρει και βασίλευε”, καθόρισε
τη στάση του με κριτήριο
τα συμφέροντα του λαού
μας και την κοινή πάλη των
λαών, την αντιπαράθεση με
τις ιμπεριαλιστικές ενώσεις.
Επεξεργάστηκε τη θέση ότι:
Σε μια διαπραγμάτευση για
εξεύρεση κοινώς αποδεκτής λύσης, στην οποία περιλαμβάνεται το όνομα
Μακεδονία ή παράγωγά
του, καθοριστικό ζήτημα
είναι ο ρητός γεωγραφικός
προσδιορισμός. Να μπει
τέλος στην αλυτρωτική
προπαγάνδα, να υπάρξει
αμοιβαία αναγνώριση του
απαραβίαστου των συνόρων, της εδαφικής ακεραιότητας και κυριαρχίας των
δύο χωρών.
Σύντροφοι και φίλοι,
Πριν λίγες μέρες , κατά τη
διάρκεια της επίσκεψης
Ερντογάν στην Ελλάδα, το
ΚΚΕ ενημέρωσε το λαό μας

πως παρά τις κυβερνητικές
τυμπανοκρουσίες επί της
ουσίας αναβαθμίστηκαν οι
Τουρκικές διεκδικήσεις στο
Αιγαίο, στην Θράκη, στην
ευρύτερη περιοχή, τέθηκε
θέμα αναθεώρησης - επικαιροποίησης της Συνθήκης
της Λοζάνης, δηλαδή θέμα
αλλαγής συνόρων.
Η κυβέρνηση έχει εκτεθεί.
Ωραιοποίησε την κατάσταση, έκρυψε την αλήθεια
από το λαό και όπως διαπιστώνουμε αυτές τις μέρες,
συνεχίζονται και αυξάνονται οι παραβιάσεις τουρκικών αεροσκαφών και
πολεμικών πλοίων στο Αιγαίο, κλιμακώνεται η αμφισβήτηση για δεκάδες
ελληνικά νησιά, με βάση
την επικίνδυνη λογική των
Γκρίζων Ζωνών .
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ -ΑΝΕΛ
βαδίζει στο δρόμο των κυβερνήσεων της ΝΔ και του
ΠΑΣΟΚ, και μέσα στο σημερινό πολύ ταραγμένο
τοπίο, η λεγόμενη γεωστρατηγική αναβάθμιση γίνεται συνεχώς πιο
επικίνδυνη για τα λαϊκά
συμφέροντα.
Γεωστρατηγική αναβάθμιση για λογαριασμό των
συμφερόντων των μεγάλων
οικονομικών ομίλων και
του ρόλου τους στη μετατροπή της Ελλάδας σε ενεργειακό και μεταφορικό
κόμβο στα πλαίσια πιο βαθειάς εμπλοκής της χώρας
μας στους ιμπεριαλιστικούς
πολέμους και επεμβάσεις,
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στα εγκληματικά σχέδια
του ΝΑΤΟ, στην στήριξη της
κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Αμυνας της ΕΕ
που είναι ταυτισμένη με
επεμβάσεις και πολέμους
σε πολλές περιοχές του κόσμου.
Τι να πούνε τα στελέχη του
ΣΥΡΙΖΑ ;Διαπίστωσα είπε ο
κ. Τσίπρας, ότι ο πρόεδρος
Τράμπ μπορεί να μοιάζει
διαβολικός, αλλά γίνεται
για καλό!!
Εκεί έχουν φτάσει. Η επίσκεψη Τσίπρα -Κοτζιά στις
ΗΠΑ, η συνάντηση με τον
Τράμπ και οι συμφωνίες
για την αναβάθμιση των
σχέσεων με τον Αμερικάνικο ιμπεριαλισμό, η αναβάθμιση του ρόλου των
ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ στη
στρατιωτική βάση της Σούδας, η δημιουργία νέας
βάσης στην Αλεξανδρούπολη, τα πήγαινε - έλα του
Αμερικάνου Πρέσβη, οι κοινές στρατιωτικές ασκήσεις
με το Ισραήλ που σκοτώνει
τον Παλαιστινιακό λαό,
αποδεικνύουν τον επικίνδυνο χαρακτήρα της κυβερνητικής πολιτικής.
Το ΚΚΕ έχει μεγάλη προσφορά στους αγώνες κατά
των ιμπεριαλιστικών πολέμων και επεμβάσεων και οι
κομμουνιστές, οι Κνίτες και
οι Κνίτισες, οι φίλοι του
κόμματος έχουν τη δύναμη
και μπορούν να συμβάλλουν στην ενίσχυση της
πάλης την επόμενη περίοδο.
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Η φετινή χρονιάτικη συνεστίαση της Τομεακής
Επιτροπής Λιβαδειάς του
ΚΚΕ, συνέπεσε με τα εκατόχρονα της ίδρυσης του
ΚΚΕ. Φίλοι και μέλη του
κόμματος παραβρέθηκαν
στην εκδήλωση που έγινε
στο κέντρο «Γιούλας» το
μεσημέρι της Κυριακής
21 Γενάρη.

Συνεστίαση της Τομεακής Επιτροπής

στά, δίνουμε όλες μας
τις δυνάμεις για να ανταποκριθούμε στο βασικό καθήκον που
θέσαμε με το 20ο Συνέ-

η επιτροπεία και τα μνημόνια διαρκείας της ΕΕ.

Θα συνεχίζει να ματώνει
τον λαό γιατί τελικά

ποιήσεις, επιπλέον τσεκούρι σε οικογενειακά
επιδόματα, πλειστηριασμοί πρώτων κατοικιών.

Η εκδήλωση άρχισε με
ομιλία του Γραμματέα
της οργάνωσης, σ. Κοτρόγιαννου Γιώργου
(παρατίθεται στο τέλος).

Στη συνέχεια άρχισε το
γλέντι με μουσική και
λαϊκό-δημοτικό τραγούδι
από τοπικό συγκρότημα
που κράτησε μέχρι το
βράδι.

Η ομιλία του σ. Γραμματέα

ΣΥΝΤΡΟΦΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΡΟΦΙΣΣΕΣ
ΦΙΛΟΙ ΚΑΙ ΦΙΛΕΣ

Η νέα χρονιά, το 2018,
είναι η χρονιά που το
Κόμμα μας συμπληρώνει
100 χρόνια ζωής και
δράσης, 100 χρόνια
αγώνων και θυσιών.

Είναι η χρονιά κορύφωσης του γιορτασμού των
100 χρόνων του Κόμματός μας, του τιμημένου
και ηρωικού Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας.

Στην Διακήρυξη της ΚΕ
του ΚΚΕ για τα 100χρονα
που δημοσιεύτηκε την
περασμένη Κυριακή με
τον ριζοσπάστη μεταξύ
άλλων αναφέρει

“Το ΚΚΕ συμπληρώνει
φέτος έναν αιώνα αγώνων και θυσιών παραμένοντας το μόνο
πραγματικά νέο κόμμα
της ελληνικής κοινωνίας,
γιατί είναι το μόνο
κόμμα που παλεύει για
την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου
από άνθρωπο”.
Γιορτάζουμε τα 100 χρόνια από την ίδρυση του
ΚΚΕ,

διδασκόμαστε εμπνεόμαστε από κάθε ηρωική σελίδα της 100χρονης
ιστορίας μας.
Με όπλο αυτά τα διδάγματα, προχωράμε μπρο-

δριό μας, το καθήκον της
ισχυροποίησης του ΚΚΕ.

Ισχυρό ΚΚΕ ώστε το
Κόμμα μας να γίνει
ικανό, να ηγηθεί της
πάλης της εργατικής
τάξης και όλου του
λαού,

για την ανασύνταξη του
εργατικού κινήματος, την
προώθηση της κοινωνικής συμμαχίας σε αντιμονοπωλιακή –
αντικαπιταλιστική κατεύθυνση, κατά του ιμπεριαλιστικού πολέμου,
για την εργατική εξουσία.
Φίλες και Φίλοι

Συντρόφισσες και Σύντροφοι

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ –
ΑΝΕΛ διατυμπανίζει ότι
“το 2018 θα είναι για
όλους μια χρονιά ορόσημο – μια χρονιά σταθμός”!.. και σερβίρει το
γνωστό αφήγημά της
περί δήθεν τέλους των
μνημονίων, της δίκαιης
ανάπτυξης που τάχα θα
ωφελήσει όλους και την
εργατική τάξη, το λαό
και τους εκμεταλλευτές
του.
Η αλήθεια είναι πως η
κυβέρνηση τα δίνει όλα
για να είναι το 2018
χρονιά – ορόσημο για το
κεφάλαιο.

Όσο για την εργατική
τάξη, το λαό, θα συνεχίζει να ματώνει για να
ανακάμπτουν τα κέρδη
του κεφαλαίου, για να
πιάνονται οι δημοσιονομικοί στόχοι που απαιτεί

αυτό απαιτεί η κερδοφορία και η ανταγωνιστικότητα του κεφαλαίου.

Κι αν περισσεύει κανένα
ψίχουλο από το ξαναμοίρασμα της φτώχιας
το “κοινωνικό κράτος”
του κ. Τσίπρα θα το δίνει
στον εργατόκοσμο μαζί
με τις υποσχέσεις πως
αν κάνετε υπομονή αν
περιμένετέ την ανάκαμψη των κερδών των
επιχειρηματικών ομίλων
από το ξεζούμισμα μας
δηλαδή και μπορεί να
πάρετε κάτι.

Το πολυνομοσχέδιο με
όλα τα προαπαιτούμε να
που ψηφήσανε στην
βουλή για να κλείσει η
τρίτη αξιολόγηση, φόρτωσε με νέα μέτρα που
θα πέσουν στις πλάτες
της εργατικής τάξης και
του λαού μας .

Η κυβέρνηση για μια
ακόμα φορά κοροϊδεύει
όταν λέει ότι δεν πάρθηκαν επιπλέον δημοσιονομικά μέτρα.

Ξέχασε ότι ο προϋπολογισμός του ‘18 περιλαμβάνει νέα φοροληστεία,
νέες περικοπές σε κοινωνικές παροχές, νέα
μείωση σε κοινωνικές
δαπάνες.

Ξέχασε ότι έχει ήδη ψηφίσει ένα συμπληρωματικό μνημόνιο, μέτρα
που έχουν ήδη νομοθετηθεί και θα αρχίσουν να
εφαρμόζονται από το
2018, το 2019, το 2020
και δεν έχει σταματημό

Και σε όλα αυτά θα προστεθούν, νέες ιδιωτικο-

Και μαζί με όλα τα υπόλοιπα αντιλαϊκά, έβαλε
και στο στόχαστρο το
πιο ιερό δικαίωμα της
εργατικής τάξης, αυτό
της απεργίας.

Δικαίωμα που δεν τόλμησαν να αγγίξουν,
παρά τη λύσσα και το
μίσος τους απέναντι
στους ταξικούς εργατικούς αγώνες, οι κυβερνήσεις της ΝΔ και του
ΠΑΣΟΚ.

Η επίθεση στο δικαίωμα
της απεργίας, από μόνη
της, είναι η απόδειξη ότι
αυτή η κυβέρνηση είναι
αδίστακτη. Κι αυτό δεν
είναι υπερβολή. Υλοποιεί
βήμα το βήμα την αποστολή που έχει αναλάβει
για λογαριασμό του κεφαλαίου.

Και δεν πρόκειται να
σταματήσει εδώ, αφού
αμέσως μετά τα μέτρα
της 3η αξιολόγηση αρχίζει η 4η, όπου πάλι η
κυβέρνηση έχει να περάσει λέει, άλλα 82 προαπαιτούμενα, για να
ολοκληρωθεί το πρόγραμμα μέχρι τον Αύγουστο.
Φίλες και Φίλοι

Συντρόφισσες και Σύντροφοι

Μαζί με το δήθεν τέλος
των μνημονίων και της
τάχα δίκαιης ανάπτυξης
η κυβέρνηση συμπληρώνει το αφήγημά της με το
στόχο της γεωστρατηγικής υποτιθέμενης αναβάθμισης της χώρας.
Και λέμε υποτιθέμενης,

γιατί ο στόχος αυτός βέβαια, δεν αφορά ούτε
στην ειρήνη, ούτε την
αλληλεγγύη των λαών.

Αφορά μόνο στην αναβάθμιση της συμμετοχής
της Ελλάδας, δηλαδή του
ελληνικού κεφαλαίου,
στους ανταγωνισμούς,
στους σχεδιασμούς των
ιμπεριαλιστών, στη μοιρασιά των αγορών, στο
πλιάτσικο που ήδη συντελείται στις πλάτες των
λαών με θύμα πάλι τον
ελληνικό λαό και τη νεολαία.
Άλλωστε η εξωτερική
πολιτική είναι συνέχεια
της εσωτερικής πολιτικής.

Δεν γίνεται να έχεις πολιτική υπέρ των λαών,
τη στιγμή που πρώτα
και κύρια ματώνεις το
δικό σου λαό.
Τι αλήθεια επιδιώκουν;

Επιδιώκουν αξιοποιώντας και τους τριγμούς
που τη δεδομένη στιγμή
υπάρχουν στις σχέσεις
των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ με
την Τουρκία, να γίνουν
αυτοί οι σημαιοφόροι
τους στην περιοχή…

Και ως σημαιοφόρος του
ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ στην
περιοχή των Βαλκανίων
η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ επιδιώκει να προωθήσει και το λεγόμενο
Σκοπιανό ζήτημα, ζήτημα το οποίο συνδέεται
με την ένταξη των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ τον προσεχή Ιούνη.
Αυτός είναι ο πραγματικός λόγος που τους
έπιασε η πρεμούρα να
λυθεί το ζήτημα του
ονόματος με τη γειτονική
χώρα.
Και πάνω σ’ αυτό βέβαια, καμιά αντιπαράθεση δεν υπάρχει με τα
άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, αφού είναι
κι αυτά κόμματα του κεφαλαίου, της ΕΕ και του
ΝΑΤΟ.
Το αντίθετο μάλιστα.

Το ΚΚΕ, σ’ αντίθεση με
όλα τα υπόλοιπα κόμματα, συμπεριλαμβανομένου του ΣΥΡΙΖΑ,
παλιότερα του ΣΥΝ, που
φιγουράριζε στα εθνικιστικά συλλαλητήρια,
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Λιβαδειάς του ΚΚΕ
είναι το μόνο κόμμα που
εδώ και χρόνια έχει ξεκάθαρη θέση:

Σε μια διαπραγμάτευση
για εξεύρεση κοινώς
αποδεκτής λύσης, στην
οποία περιλαμβάνεται με
οποιονδήποτε τρόπο το
όνομα Μακεδονία και
όποια παράγωγά του,
αυτό θα πρέπει ρητά να
γίνει αποδεκτό μόνο ως
γεωγραφικός προσδιορισμός.

Με όλη τη δράση μας
φτιάχνουμε προϋποθέσεις αντεπίθεσης, με την
πιο σοβαρή και σίγουρη
για αυτήν την υπόθεση
προϋπόθεση.

Να μπει τέλος στην αλυτρωτική προπαγάνδα, να
υπάρξει αμοιβαία αναγνώριση του απαραβίαστου των συνόρων, της
εδαφικής ακεραιότητας
και κυριαρχίας των δύο
χωρών.

Όμως, οι κυβερνώντες τα
κάνουν όλα αυτά κυρίως
γιατί επείγονται να ανταποκριθούν στην απαίτηση των Αμερικάνων για
άμεση επίλυση του ονόματος, ώστε το κράτος
της ΠΓΔΜ να μπει στο
ΝΑΤΟ τον Ιούνη. Για το
ΝΑΤΟ τους έπιασε η πρεμούρα. Για την αστική
τάξη και τα συμφέροντα
των επενδύσεών της
στην ΠΓΔΜ, τους έπιασε
η πρεμούρα και όχι για
τα συμφέροντα του ελληνικού ή του γειτονικού
μας λαού.

Συντρόφισσες και σύντροφοι

φίλοι και φίλες

Οι συνθήκες απαιτούν να
δώσουμε όλες μας τις
δυνάμεις μας για να φωτίσουμε τη διέξοδο προς
όφελος του λαού, που
είναι η αλλαγή τάξης
στην εξουσία και όχι η
εναλλαγή των κομμάτων
στην αστική διακυβέρνηση.

Να δυναμώνει οργανωτικά το ΚΚΕ και πρώτα
απ' όλα στην εργατική
τάξη.

Είναι ώρα συγκέντρωσης
δυνάμεων και πάλης με
περιεχόμενο ενάντια
στους επιχειρηματικούς
ομίλους, τους καπιταλιστές και τις κυβερνήσεις
τους.

Σχέδιο, οργάνωση και δυνατό ΚΚΕ στους τόπους
δουλειάς

Με σχέδιο και οργάνωση
που θα στηρίζεται
πρώτα απ' όλα σε γερές
Οργανώσεις του ΚΚΕ και
της ΚΝΕ στα εργοστάσια,
στις επιχειρήσεις, στους
κλάδους στρατηγικής σημασίας,
Και ταυτόχρονα, με αύξηση της επιρροής και
της οργάνωσης στους
βιοπαλαιστές αυτοαπασχολούμενους της πόλης,
στους μικρούς αγρότες,
στους χώρους μόρφωσης

της νεολαίας, τους χώρους συγκέντρωσης των
νέων των εργατικών λαϊκών οικογενειών.

Η υπερκάλυψη του πλά-

νου της Οικονομικής
εξόρμησης Νοεμβρίου –
Δεκεμβρίου με την συμβολή της Κομματικής Οργάνωσης ΣτερεάςΕύβοιας και τη ΤΕ Λιβαδειάς όπου έφτασε στο
157% του πλάνου της
ήταν σημαντική.

Η επιτυχία της προσπάθειας αυτής επιβεβαιώνει
και ενισχύει τους δεσμούς
του ΚΚΕ με το λαό της
περιοχής, που ενισχύει με
το υστέρημά του τη δύναμη που μάχεται για το
δίκιο του, παρά τις τεράστιες δυσκολίες που είναι
αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης αντιλαϊκής πολιτικής της κυβέρνησης,
συνέχεια των προηγούμενων κυβερνήσεων.

Η ενίσχυση του ΚΚΕ με
όλους τους τρόπους, σε
αυτές τις δύσκολες συνθήκες, είναι παρακαταθήκη για τη συνέχεια, για
τη συσπείρωση γύρω
από το Κόμμα των φίλων
και οπαδών, λαϊκών ανθρώπων που μπορεί να

μη συμφωνούν σε όλα,
αλλά αναγνωρίζουν στο
πρόσωπο των κομμουνιστών τη μαχητικότητα,
την ανιδιοτέλεια, τη συνέπεια λόγων και έργων.

Η φετινή οικονομική
εξόρμηση για την Οργάνωση της Αν. ΣτερεάςΕύβοιας αποτέλεσε συνέχιση και κορύφωση της
προσπάθειας το Κόμμα
να αποκτήσει το δικό του
σπίτι, τα δικά του ιδιόκτητα γραφεία, στην
έδρα της περιοχής στη
Χαλκίδα.

Δόθηκε μεγάλη μάχη
ώστε να εκπληρωθεί η
ηθική δέσμευση που
έχουμε αναλάβει σε παλιούς συντρόφους και
αγωνιστές, που πολλοί
από αυτούς δεν είναι σήμερα στη ζωή, που με
αμέτρητες θυσίες συνέβαλλαν για τους σκοπούς
του ΚΚΕ, που συνέβαλλαν
καθοριστικά και με υλική
προσφορά για να αποκτήσει το Κόμμα το δικό
του σπίτι στη Χαλκίδα.

Ο μεγάλος αυτός στόχος
επιβεβαίωσε τα κομμουνιστικά χαρακτηριστικά
της αυτοθυσίας και της
προσφοράς. Κινητοποίησε ευρύτερες δυνάμεις
των φίλων και οπαδών
του Κόμματος, συγκίνησε
λαϊκούς ανθρώπους που
αναγνωρίσαν στην
πράξη τη σημασία αυτού
του στόχου και συνέβαλλαν με κάθε τρόπο.

Είμαστε σε θέση σήμερα
από αυτό το βήμα, να
ανακοινώσουμε ότι ο
στόχος αυτός επιτεύχθηκε! Τις αμέσως επόμενες ημέρες η Κομματική
Οργάνωση προχωρά
στην απόκτηση των νέων
γραφείων ολοκληρώνοντας όλες τις νομικές διαδικασίες.

Τα γραφεία του Κόμματος, θα αποτελέσουν
κέντρο συσπείρωσης, οργάνωσης και αγώνα,
αλλά και δημιουργίας
καθώς φιλοδοξούμε να
διαμορφωθεί πολυχώρος
πολιτισμού και νεανικής
δημιουργίας.
Συνεχίζουμε την προσπάθεια ώστε να υπάρχει η δυνατότητα τους
αμέσως επόμενους μήνες
να ολοκληρωθεί η διαμόρφωση του χώρου με
τις απαραίτητες εργασίες και καλούμε για
συμβολή σε είδη αναγκαία και εθελοντική εργασία όλα τα μέλη και
τους φίλους του κόμματος που μπορούν να
προσφέρουν.

Το 2018, η χρονιά που το
Κόμμα μας γιορτάζει τα
100 χρόνια ζωής και
δράσης του, θα είναι και
η χρονιά που στη Χαλκίδα θα έχει το δικό του
σπίτι, που όπως έχει
ανακοινωθεί θα πάρει το
όνομα του Θύμιου ΚαψήΚαπετάν Ανάποδου.
Τα εγκαίνια που θα
πραγματοποιηθούν θα
είναι αντάξια της μεγάλης και βαριάς ιστορίας
των 100 χρόνων του
Κόμματός μας.
Κλείνοντας έναν αιώνα
αγώνων και θυσιών

Έναν αιώνα που το
κόμμα μας βάδισε σε δύσκολους δρόμους σε
απάτητα μονοπάτια και
δεν λύγισε ποτέ
Έναν αιώνα τώρα όπου
τα μέλη οι οπαδοί οι
φίλοι του ΚΚΕ κρατάνε
ψηλά την σημαία για τον
Σοσιαλισμό - Κομμουνισμό.
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ

Επιχείρηση κρεπερί - αναψυκτήριο σε κεντρικό
σημείο στη Λιβαδειά.
Πλήρως εξοπλισμένη, σε λειτουργία, λόγω αλλαγής επαγγελματικής ιδιότητας.
Πληροφορίες κατόπιν ραντεβού στο χώρο.
Τηλ. επικοινωνίας 6937103948
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειος επαγγελματικός χώρος 70 τ.μ.
πλησίον ΖΑΠΠΕΙΟΥ στη Λιβαδειά.
Τηλ: 6947801471
2107
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Ισόγειο κατάστημα 90 τ.μ. επί της οδού
Σοφοκλέους στη Λιβαδειά. τηλ. 6977031091
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΑΙΘΟΥΣΑ 200τ.μ. στη διασταύρωση του
Αγ. Γεωργίου, με περιβάλλοντα χώρο, κατάλληλο για
συνεστιάσεις 500τ.μ.
τηλ. 2261043218 * 6977519082
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δυάρι διαμέρισμα επιπλωμένο 50 τμ.
3ος όροφος επί των οδών Αρκαδίου και Χαιρωνείας με
ηλεκτρικές συσκευές, αυτόνομη θέρμανση και Αιρκοντίσιον. Τηλ. 6947021973, 6957840364
ENOIKIAZETAI διαμέρισμα 120 τ.μ., 3 Υ/Δ, 2 λουτρά,
Τζάκι, Βοηθητικοί χώροι, γωνιακό, με ηλιακό, Αποθήκη,
Πάργκινγ στην οδό Ελ, Γονή & Αρκαδίου 9, 2ος όροφος.
Τηλ. 2261021933, 6974748918
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 110 τ.μ. διαμπερές, 3 Υ/Δ, Σαλόνι, 2 VC, Αποθήκημ 4ος όροφος με ιδιοκτησία την κεραμοσκεπή του 5ου ορόφου.Αυτόνομη θέρμανση,
τέντες, Πισίνα, τζάκι, μεγάλες βεράντες, Πάργινγκ στη
Λιβαδειά. Τιμή ευκαιρίας.
Τηλ. 6945978900. 6944381187
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 126 τ.μ., κατασκευής 1991,
στον 2ο όροφο, στη Λιβαδειά. Πάρκινγκ, τέντες, ηλιακό
θερμοσίφωνα, μπόϊλερ, αυτόνομη θέρμανση, θωρακισμένη πόρτα, 2wc, 3Υ/Δ.

Τηλ. 6981538220

010817

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Μονοκατοικία συνολικής επιφάνειας 105
τ.μ. σε οικόπεδο 190 τ.μ. στο Μάζι Αλιάρτου.
Ο πρώτος όροφος διαθέτει χωλ με κρεβατοκάμαρα και
σαλόνι. Το ισόγειο κουζίνα, μπάνιο, αποθήκη.
Τηλ. 2831032189, 6934619293
150817
ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 126 τ.μ., κατασκευής 1991, στον 2ο
όροφο, στη Λιβαδειά. Πάρκινγκ, τέντες, ηλιακό θερμοσίφωνα, μπόϊλερ, αυτόνομη θέρμανση, θωρακισμένη πόρτα, 2wc, 3Υ/Δ.
Τηλ. 6981538220
010817
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΔΥΟ ΟΔΗΓΟΙ ΜΕ ΓΚΑΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑ, ΚΑΡΤΑ
ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΘΗΒΑ-ΑΘΗΝΑ.
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:2262025877.
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ. "
0607

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΤΟ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ:

-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΛΟΥΣΤΡΑ/ΛΟΥΣΤΡΑΔΟΡΟΙ
-ΜΗΧΑΝΟΞΥΛΟΥΡΓΟΙ
-ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ CNC
ΗΛΙΚΙΑΣ 28-40 ΕΤΩΝ
ΜΕ 3ΕΤΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΠΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΣΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΘΕΣΗ
ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ
ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ :6946649649

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

Διαμέρισμα 107 τ.μ. με αυτόνομη θέρμανση, χωρίς
κοινόχρηστα, σε πολύ καλή κατάσταση, στη Λιβαδειάς.
Τηλ. 6977805340
300717

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

1.Κατάστημα 140 τ.μ. (με πατάρι επιπλέον 60 τ.μ.) επί
της οδού Ιωάννη Λάππα 3 (πρώην Υποδήματα Ροζάνας)
στη Λιβαδειά.
2.Κατάστημα 65 τ.μ. επί της οδού Στρατηγού Ιωάννου
45 στη Λιβαδειά.
Τιμές προσιτές και συζητήσιμες
Τηλ.: 6946930484 & 6977845483

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

Στην Κάτω Τιθορέα Φθιώτιδας, πλησίον εκκλησίας
Αγίας Παρασκευής, οικόπεδο 847τ.μ. εντός σχεδίου
22.000 ευρώ, οικόπεδο 662τ.μ. 16.000 ευρώ και οικόπεδο 334τ.μ. με προσκύρωση γίνεται μεγαλύτερο
10.000 ευρώ
Γωνιακά, οικοδομήσιμα
Τηλ. 210 5812307
180218

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

σε βιομηχανικό κτήριο υπόγειο 600 τ.μ. και πατάρι 120
τ.μ. με ξεχωριστή είσοδο στη Λιβαδειά.
Τηλ. 22610 20101 κ. Ανδρέας
Κιν. 6932 243080

ΖΗΤΕΙΤΑΙ

Πωλητής από εταιρία διανομών
ΤΗΛ:6973694070

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

160218

διαμέρισμα 48 τ.μ. στην Καλλιθέα Αττικής, δίπλα στο
Hondos, στον πρώτο όροφο, κατασκευής 1974.
Τιμή 15.000 ευρώ
Τηλ. 6944571186

ΖΗΤΕΙΤΑΙ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ζητά να προσλάβει 2 ηλεκτρολόγους
πτυχιούχους AΤΕΙ με εργασιακή εμπειρία για πλήρη απασχόληση , με κύρια καθήκοντα την εγκατάσταση , συντήρηση
φωτοβολταϊκών πάρκων και υποσταθμών Μέσης Τάσης .
Απαραίτητα προσόντα: γνώση αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο
τεχνικής ορολογίας και χρήση Η/Υ ,για εργασία στην Θήβα
Προσφέρονται : Πακέτο αποδοχών ανάλογων προσόντων,
Σταθερή προοπτική επαγγελματικής ανάπτυξης ,Ειδική εκπαίδευση, Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας.
Αποστολή βιογραφικών στο
Εmail: alexspyropoulos2@gmail.com
Τηλ επικοινωνίας:26930-23883.
« Εταιρεία που δραστηριοποιείται και εξειδικεύεται
στον τομέα των Χρηματαποστολών
ζητά προσωπικό
για μόνιμη απασχόληση στην περιοχή της Λιβαδειάς.
Απαραίτητη προϋπόθεση να κατέχει ο υποψήφιος
ΑΔΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.
Αποστολή βιογραφικών g4lamia@otenet.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας : 6974033133»

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Τηλ.6982655777

ΖΗΤΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑ

Συνταξιούχος 76 ετών ζητά γνωριμία με κυρία και ότι
ήθελε προκύψει στο μέλλον
Τηλ: 6970352241
310117

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

Φωτοβολταϊκά πάρκα με ή χωρίς δανειακές
υποχρεώσεις για άμεση αγορά.
Εmail επικοινωνίας: lkoutsopoulos@pg-energy.gr
Λουκάς Κουτσόπουλος.
Τηλ. 6973889745
300617

ΦΥΛΑΞΗ-ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

Κυρία 31 ετών ζητά εργασία για φύλαξη - περιποίηση ηλικιωμένων με 24ωρη απασχόληση προσφέροντας εσωτερικές και εξωτερικές οικιακές εργασίες.
Τηλ. επικοινωνίας: 6973986996
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Είστε σεξουαλικά
άνω του μετρίου;

Από την ηλικία της πρώτης σεξουαλικής
επαφής έως το μέγεθος του πέους και
τους στήθους, μπορείτε να δείτε ποιος
είναι ο «μέσος όρος» σε βασικές παραμέτρους της σεξουαλικής ζωής και να τον
συγκρίνετε με τις δικές σας… επιδόσεις.

Ο φόβος της μετριότητας όσον αφορά το
σεξ και διάφορους δείκτες που συνδέονται
με αυτό είναι αρκετά συχνός τόσο μεταξύ
ανδρών όσο και μεταξύ γυναικών.
Βέβαια, αρκετά από τα σεξουαλικά πρότυπα που έχουν επικρατήσει δεν είναι καθόλου ρεαλιστικά, καθώς έχουν
διαμορφωθεί βάσει όσων προβάλλονται
στα Μέσα.

Σε αριθμούς:

– ηλικία πρώτης σεξουαλικής επαφής (άντρες & γυναίκες): 17,1 έτη
– μέσο μέγεθος στήθους (νούμερο σουτιέν): 34DD (αντίστοιχο μέγεθος στην Ευρώπη: 75F)
– μέσο μέγεθος πέους σε στύση: 13,9715,748 εκατοστά

– μέσο μέγεθος πέους σε χάλαση: 8,89 εκατοστά
– δημοφιλέστερη μέθοδος αντισύλληψης

Οι 5 αριθμοί που προβλέπουν
τον πρόωρο θάνατο

Πέντε απλοί αλλά πολύ σημαντικοί δείκτες, πολλούς από τους οποίους μπορείτε μάλιστα να υπολογίσετε μόνοι σας στο σπίτι, μπορούν να σας
δείξουν αν στο άμεσο ή το απώτερο μέλλον σάς
περιμένει μια υγιής και ποιοτική ζωή ή ένα σοβαρό
πρόβλημα υγείας, όπως η καρδιοπάθεια.

Η καρδιοπάθεια παραμένει εδώ και χρόνια η νούμερο ένα αιτία πρόωρου θανάτου παγκοσμίως,
ωστόσο τεράστιος αριθμός θανάτων μπορεί να
προληφθεί χάρη σε αλλαγές στον τρόπο ζωής,
όπως η καλύτερη διατροφή και η συχνότερη
άσκηση.

Οι πέντε βασικοί δείκτες που θα δείτε παρακάτω
είναι σημαντικοί όχι μόνο για την υγεία της καρδιάς αλλά και για τη λειτουργία όλων των οργάνων
και συστημάτων του σώματος.

1. Αρτηριακή πίεση

Ο δείκτης αυτός αντιπροσωπεύει την πίεση που
ασκείται στα αιμοφόρα αγγεία όταν χτυπά η καρδιά. Υπολογίζεται μετρώντας τη συστολική («μεγάλη») και τη διαστολική («μικρή») πίεση. Η
συστολική πίεση δείχνει πόση είναι η πίεση που
ασκεί το αίμα στα τοιχώματα των αρτηριών καθώς
φεύγει από την καρδιά, ενώ η διαστολική είναι η
πίεση που ασκεί το αίμα στα τοιχώματα των αρτηριών όταν η καρδιά ξεκουράζεται μεταξύ δύο χτύπων.

Φυσιολογική θεωρείται η πίεση που δεν ξεπερνά
την τιμή 120/80 mmHg. Μια τιμή μεγαλύτερη από
αυτή υποδεικνύει υπέρταση.

Σύμφωνα με την Αμερικανική Ένωση Καρδιολογίας, αν η αρτηριακή πίεση βρίσκεται στα 140/90
mmHg, για κάθε μείωση κατά 5 μονάδες ο κίνδυνος πρόωρου θανάτου μειώνεται κατά 7%.

2. Σάκχαρο αίματος

Η μέτρηση του σακχάρου υποδεικνύει αν ένα
άτομο έχει προδιαβήτη ή διαβήτη. Το υψηλό σάκχαρο και δη ο αρρύθμιστος διαβήτης προκαλούν
σοβαρές βλάβες σε όλα τα όργανα του σώματος,
με αποτέλεσμα τη νεφροπάθεια, την καρδιοπάθεια
ή και την απώλεια της όρασης.

Φυσιολογικό θεωρείται το σάκχαρο που κυμαίνεται
από 80 έως 120 mg/dl. Δύο διαφορετικές μετρήσεις
του σακχάρου νηστείας που ξεπερνούν τα 126
mg/dl υποδεικνύουν διαβήτη.

Σουηδική μελέτη του 2015 στην επιθεώρηση The
New England Journal of Medicine έδειξε ότι τα
άτομα με διαβήτη που δεν ρυθμίζουν το σάκχαρό

για τις γυναίκες: αντισυλληπτικό χάπι (ποσοστό περίπου 16% των γυναικών που χρησιμοποιούν αντισύλληψη)

– διάρκεια προκαταρκτικών: 5-9 λεπτά

– διάρκεια σεξουαλικής επαφής: 10-14
λεπτά

– επίτευξη οργασμού για τον άντρα: 5,4
λεπτά

– συχνότητα σεξ: ηλικία 18-29 = 112 φορές
τον χρόνο (περίπου 9 φορές τον μήνα), ηλικία 30-39 = 86 φορές τον χρόνο (περίπου 7
φορές τον μήνα), ηλικία 40-49 = 69 φορές
τον χρόνο (περίπου 5 φορές τον μήνα)

– αριθμός σεξουαλικών συντρόφων: άντρες ηλικίας 25-44 = 6,1, γυναίκες ηλικίας
25-44 = 3,6

Πηγή: onmed.gr

τους με την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή,
αλλά και με σωστή διατροφή και γυμναστική, διατρέχουν 15% μεγαλύτερο κίνδυνο να χάσουν πρόωρα τη ζωή τους.

3. Χοληστερόλη

Υπάρχουν δύο τύποι χοληστερόλης: η «κακή» LDL
και η «καλή» HDL. Η LDL χοληστερόλη συσσωρεύεται στα τοιχώματα των αρτηριών δημιουργώντας «πλάκες» (αθηροσκλήρωση), με αποτέλεσμα
να εμποδίζει την ομαλή κυκλοφορία του αίματος
και να αυξάνει τον κίνδυνο εμφράγματος και εγκεφαλικού. Από την άλλη, η HDL χοληστερόλη απομακρύνει την LDL από τις αρτηρίες ώστε να
μεταφερθεί στο συκώτι, όπου και θα διασπαστεί
για να απορριφθεί τελικά από το σώμα.

Η LDL δεν πρέπει να ξεπερνά τα 100 mg/dl, ενώ η
HDL πρέπει να είναι πάνω από 40 mg/dl.

Σύμφωνα με μελέτη στην επιθεώρηση Circulation,
σε άτομα που έχουν υψηλή LDL χοληστερόλη –190
mg/dL και άνω– μια μείωσή της με τη βοήθεια φαρμακευτικής αγωγής (στατίνες) μειώνει κατά 28%
τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου από στεφανιαία
νόσο και κατά 18% τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου
από οποιαδήποτε αιτία σε βάθος 20ετίας.

4. Δείκτης μάζας σώματος (ΔΜΣ)

Ο ΔΜΣ χρησιμοποιείται παραδοσιακά για να υποδείξει αν ένα άτομο είναι υπέρβαρο. Υπολογίζεται
με βάση τα κιλά και το ύψος χρησιμοποιώντας τη
φόρμουλα: Βάρος (κιλά) ÷ [ύψος (μέτρα)]2.

Η κλίμακα αποτελεσμάτων για τον ΔΜΣ έχει ως
εξής:
– Κάτω από 18,5 = Λιποβαρής

– 18,5 – 24,9 = Φυσιολογικό βάρος

– 25 – 29,9 = Υπέρβαρος

– Άνω του 30 = Παχύσαρκος

Δεκάδες μελέτες έχουν δείξει ότι ο ΔΜΣ που ξεπερνά τις 25 μονάδες συνδέεται με μειωμένο
προσδόκιμο ζωής. Υπολογίζεται ότι η παχυσαρκία
«κόβει» τουλάχιστον 20 χρόνια ζωής λόγω των σοβαρών επιπλοκών που προκαλεί, όπως η καρδιοπάθεια αλλά και ποικίλες μορφές καρκίνου.

5. Περίμετρος μέσης

Ο ΔΜΣ θεωρείται από αρκετούς παρωχημένος,
καθώς δεν λαμβάνει υπόψη τη μυϊκή μάζα του σώ-

ματος. Οι μύες έχουν μεγαλύτερο βάρος από το
λίπος κι έτσι ένα άτομο πολύ γυμνασμένο –π.χ.
ένας επαγγελματίας αθλητής– μπορεί να έχει
υψηλό ΔΜΣ ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι
υπέρβαρος ούτε κινδυνεύει η υγεία του. Για τον
λόγο αυτόν, εξίσου σημαντικός δείκτης είναι η περίμετρος της μέσης, ο οποίος υπολογίζει αν συσσωρεύεται στην περιοχή της κοιλιάς μεγάλη
ποσότητα επικίνδυνου σπλαγχνικού λίπους.

Φυσιολογική θεωρείται η περίμετρος της μέσης
όταν δεν ξεπερνά τα 81,2 εκατοστά για τις γυναίκες και τα 88,9 εκατοστά για τους άντρες.

Σύμφωνα με επιστημονική μελέτη στην επιθεώρηση Annals of Internal Medicine, η αναλογία μέσηςγοφών –η οποία υπολογίζεται απλώς διαιρώντας
την περίμετρο της μέσης με την περίμετρο των
γοφών– είναι ενδεικτική του κινδύνου πρόωρου
θανάτου. Συγκεκριμένα, οι ερευνητές διαπίστωσαν πως η μεγάλη αναλογία μέσης-γοφών (πάνω
από 0,85 μονάδες για τις γυναίκες και πάνω από
0,9 μονάδες για τους άντρες) συνδέεται με 22%
μεγαλύτερο κίνδυνο πρόωρου θανάτου από οποιαδήποτε αιτία.
Συμπέρασμα

Πρέπει να γνωρίζετε τους αριθμούς σας, να τους
παρακολουθείτε σε βάθος χρόνου και να τους συζητάτε με τον γιατρό σας προκειμένου να είστε
επαρκώς ενημερωμένοι για την κατάσταση της
υγείας αλλά και να προλάβετε τυχόν επιπλοκές. Σε
συνεννόηση με τον γιατρό, μπορείτε να σχεδιάσετε το πλάνο των καθημερινών συνηθειών σας –
κυρίως όσον αφορά τη διατροφή και την άσκηση–
για να εξασφαλίσετε ότι δεν θα ξεφύγετε από τα
φυσιολογικά όρια των παραπάνω συνιστώμενων
τιμών και επομένως ότι θα απολαύσετε μια μακρά
ζωή χωρίς προβλήματα υγείας!

Πηγή: onmed.gr
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Τέλος στα FM:
Ερχονται πάνω
από 1.300 ψηφιακοί
ραδιο-σταθμοί
πανελλαδικά
«Η αντιπολίτευση και όσοι διετέλεσαν υπουργοί Ενημέρωσης ας εξηγήσουν γιατί δεν τόλμησαν αυτό που
εμείς καταφέρνουμε: Ρύθμιση, αδειοδότηση τίμημα,
προστασία εργαζομένων», τονίζει σε συνέντευξή του
στην «Εφημερίδα των Συντακτών» ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης Νίκος
Παππάς.
Σημειώνει ότι «η δημόσια τηλεόραση δεν παίζει παιχνίδια και δεν εξυπηρετεί συμφέροντα, όπως συμβαίνει
με τα ιδιωτικά κανάλια. Δεν κρύβει σπίτια στο Παρίσι,
«πόθεν έσχες» ή δάνεια σε επιχειρήσεις πολιτικών. Η
ΕΡΤ είναι παντού, από τον Εβρο ως τη Γαύδο».
Ο κ. Παππάς υποστηρίζει ότι «θα καταφέρουμε να βγάλουμε τα «καπέλα» από τις κυκλοφορίες των εφημερίδων μια και καλή» και υπενθυμίζει ότι το καλοκαίρι
μαζί με τον υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Δημήτρη Παπαδημητρίου έστειλαν επιστολή στην Επιτροπή
Ανταγωνισμού για τα μέτρα που πρέπει να λάβει η Πολιτεία ώστε να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις στον ανταγωνισμό από την ύπαρξη ενός και μόνο πρακτορείου
διανομής Τύπου. «Δεν αντιλαμβάνομαι γιατί καθυστερεί να απαντήσει η Επιτροπή Ανταγωνισμού», τονίζει.
Τέλος σε ερώτηση για το ψηφιακό ραδιόφωνο και την
αδειοδότηση των ραδιοφωνικών σταθμών, ο υπουργός
Ενημέρωσης υπογραμμίζει ότι «η μετάβαση στη νέα
εποχή θα γίνει σίγουρα, σταδιακά και ομαλά, με στόχο
να μας δοθεί η δυνατότητα -από την νέα τεχνολογίαγια εκπομπή άνω των 1.300 ραδιοφωνικών σταθμών
πανελληνίως. Χωρίς αλληλοκαλύψεις, χωρίς προβλήματα εκπομπής και ακρόασης».

Πότε θα καταβληθούν
οι συντάξεις
Φεβρουαρίου

Πότε θα καταβληθούν οι συντάξεις Φεβρουαρίου; Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες πληρωμής για τις συντάξεις Φεβρουαρίου 2018 για όλα τα ταμεία (ΙΚΑ, ΟΓΑ,
ΝΑΤ, ΟΑΕΕ, ΚΕΑΝ, Δημόσιο και ΕΤΕΑΕΠ).
Αναλυτικά:
Το Δημόσιο θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τρίτη, 30
Ιανουαρίου 2018.
Το ΙΚΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τρίτη, 30 Ιανουαρίου 2018.
Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη, 1η
Φεβρουαρίου 2018.
Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη, 1η Φεβρουαρίου 2018.
Τα ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την
Τρίτη, 30 Ιανουαρίου 2018.
Το ΕΤΕΑΕΠ θα καταβάλλει τις επικουρικές συντάξεις την
Παρασκευή, 02 Φεβρουαρίου 2018.
Τα υπόλοιπα Ταμεία του Υπουργείου Εργασίας θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Τρίτη, 30 Ιανουαρίου 2018
ενώ οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος θα κα-

ταβληθούν την Τρίτη, 30 Ιανουαρίου 2018.

Κατατέθηκε
η τροπολογία για
τον φόρο διαμονής
στα ξενοδοχεία

Σημειώνεται, ότι ο φόρος διαμονής ισχύει από την 1η
Ιανουαρίου 2018 και κυμαίνεται από 0,5 έως και 4
ευρώ ανά διανυκτέρευση.
Σε κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα, 1-2 αστέρων, ο
φόρος είναι 50 λεπτά ανά διανυκτέρευση, για 3 αστέρια ανεβαίνει σε 1,5 ευρώ, για 4 αστέρια σε 3 ευρώ και
για 5 αστέρια σε 4 ευρώ. Σε ενοικιαζόμενα επιπλωμένα
διαμερίσματα, ο φόρος διαμονής είναι ενιαίος στα 50
λεπτά ανά διανυκτέρευση.
Για την είσπραξη του φόρου διαμονής, οι επιχειρήσεις
εκδίδουν ειδικά στοιχεία-αποδείξεις είσπραξης, τα
οποία δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ.
Στην τροπολογία διευκρινίζεται, ότι θα εκδοθεί απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γ. Πιτσιλή, με την οποία
θα ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή της
σχετικής διάταξης.

Μεταφορά
αρμοδιοτήτων
συντάξεων Δημόσιου
στον ΕΦΚΑ

Σε ΦΕΚ δημοσιεύτηκε η απόφαση για τη μεταφορά των
αρμοδιοτήτων των συντάξεων του Δημόσιου Τομέα και
συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Χορήγησης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα της Γενικής
Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών.

Τι αλλαγές έρχονται
στα τιμολόγια της ΔΕΗ

Μικρές αυξομειώσεις – αν υπάρξουν – αναμένονται στα
τιμολόγια για τη μεταφορά και διανομή ηλεκτρικής
ενέργειας για το 2018, σύμφωνα με πληροφορίες από
τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας που αποφασίζει το ύψος
των χρεώσεων. Την ίδια ώρα, ο ΑΔΜΗΕ (Ανεξάρτητος
Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας) προτείνει ριζικές αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού των χρεώσεων για το σύστημα μεταφοράς, με κατάργηση της
χρέωσης, βάσει της συμφωνημένης ισχύος, που εφαρμόζεται σήμερα και θέσπιση κινήτρων / αντικινήτρων
(μειωμένες / αυξημένες χρεώσεις αντίστοιχα) για τον
περιορισμό της κατανάλωσης κατά τις ώρες αιχμής.
Η ΡΑΕ αναμένεται να εκδώσει τις επόμενες ημέρες τις
τελικές αποφάσεις για τις χρεώσεις του συστήματος μεταφοράς και του δικτύου διανομής που εισπράττουν
αντίστοιχα ο ΑΔΜΗΕ και ο Διαχειριστής του Δικτύου
Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) για το 2018. Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, οι αυξημένες επενδύσεις που
προγραμματίζει ο ΑΔΜΗΕ τα επόμενα χρόνια, κυρίως
για τις διασυνδέσεις των νησιών οι οποίες θα περιορίσουν συνολικά το κόστος ηλεκτροδότησης, δεν επιτρέπουν μείωση των χρεώσεων μεταφοράς και ίσως
υπάρξουν μικρές αυξήσεις. Αντίστοιχα, στον ΔΕΔΔΗΕ
εξετάζεται η δυνατότητα μικρών μειώσεων αφού διασφαλιστεί επίσης η χρηματοδότηση των επενδύσεων

στο δίκτυο. Συνολικά σύμφωνα με αρμόδιους παράγοντες της Αρχής η επίπτωση στους τελικούς λογαριασμούς
θα είναι περιορισμένη.
Επιπλέον, από το 2019 προωθείται η σύνδεση των εσόδων του ΔΕΔΔΗΕ, δηλαδή των χρεώσεων που πληρώνουν οι καταναλωτές για τη χρήση του δικτύου
διανομής, με τα αποτελέσματα στο «μέτωπο» της αντιμετώπισης των ρευματοκλοπών.
Με τις αποφάσεις για τη χρέωση των δικτύων ολοκληρώνεται ο καθορισμός των λεγόμενων μονοπωλιακών
χρεώσεων στην κατανάλωση ρεύματος για το 2018, που
περιλαμβάνουν επίσης τις χρεώσεις για τις Υπηρεσίες
Κοινής Ωφέλειας και το Ειδικό Τέλος Μείωσης Αέριων
Ρύπων (ΥΚΩ και ΕΤΜΕΑΡ) οι οποίες ανακοινώθηκαν στα
τέλη του προηγούμενου έτους.
Στο μεταξύ ο ΑΔΜΗΕ εισηγείται ριζική αλλαγή της μεθόδου τιμολόγησης των χρεώσεων για το σύστημα μεταφοράς με στόχο οι χρεώσεις να παρέχουν κίνητρο στους
καταναλωτές προκειμένου να περιορίζονται οι αιχμές
της. Η χειμερινή περίοδος αιχμής είναι Δεκέμβριος –
Φεβρουάριος , ώρες 6 – 8 μ.μ. και η καλοκαιρινή περίοδος Ιούνιος – Αύγουστος, 9 – 10 μ.μ.
Για τους καταναλωτές που τροφοδοτούνται από την
υψηλή και μέση τάση (μεγάλες βιομηχανίες, εμπορικές
αλυσίδες κ.α.) προτείνεται η χρέωση να συναρτάται με
την κατανάλωση κατά τις ώρες αιχμής, η οποία μπορεί
να προσδιοριστεί εύκολα καθώς η εν λόγω κατηγορία
καταναλωτών διαθέτουν μετρητές με δυνατότητα ωρομέτρησης (μέτρηση της κατανάλωσης ανά ώρα της ημέρας). Ετσι το τιμολόγιο θα διαμορφώνεται ουσιαστικά
και από τη συμπεριφορά του καταναλωτή: αν περιορίσει τη ζήτηση κατά τις ώρες αιχμής, θα έχει χαμηλότερη
χρέωση και αντίστροφα.
Στη χαμηλή τάση (νοικοκυριά, μικρές επιχειρήσεις,
αγρότες κλπ.), επειδή δεν υπάρχουν μετρητές με δυνατότητα ωρομέτρησης, θα λαμβάνεται υπόψη αντίστοιχα
η κατανάλωση όλης της κατηγορίας πελατών (πχ. νοικοκυριά, εμπορικά καταστήματα) ή του συνόλου της χαμηλής τάσης κατά τις ώρες αιχμής.
Συγκεκριμένα προτείνεται η εξής μεθοδολογία:
Για κάθε έναν από τους έξι «μήνες αιχμής» (Δεκέμβριο,
Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο)
θα εξετάζεται μια τυπική ημέρα και θα υπολογίζεται το
ποσοστό της κατανάλωσης κατά τις ώρες αιχμής ως
προς το σύνολο του 24ώρου. Ο μέσος όρος των ποσοστών που θα προκύψουν για τους έξι μήνες αιχμής θα
χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των χρεώσεων του
επόμενου έτους.
Για παράδειγμα, σύμφωνα με την εισήγηση του
ΑΔΜΗΕ: «Εστω ότι βάσει της τυπικής καμπύλης διακύμανσης φορτίου για την κατηγορία «Οικιακοί Πελάτες»
για μια τυπική ημέρα του Δεκεμβρίου ο μέρος όρος της
κατανάλωσης κατά τις ώρες 6 – 8 μ.μ. αντιστοιχεί σε ποσοστό 6 % της συνολικής ημερήσιας κατανάλωσης. Το
ανωτέρω ποσοστό υπολογίζεται για κάθε ένα από τους
υπόλοιπους χειμερινούς και καλοκαιρινούς μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο.
Εστω ότι ο μέσος όρος των υπολογιζόμενων ποσοστών
για τους ανωτέρω έξι μήνες είναι 5,5 %. Στην παραπάνω
περίπτωση η Χρέωση Χρήσης Συστήματος για τους οικιακούς πελάτες για κάθε μήνα του έτους θα ισούται με
5,5 % επί την μηνιαία κατανάλωση επί την μοναδιαία
Χρέωση Χρήσης Συστήματος».
Σημειώνεται ότι το ισχύον τιμολόγιο για τη μεταφορά
αποτελείται από δύο διαφορετικές χρεώσεις, ισχύος
που βασίζεται στην συμφωνημένη ισχύ της παροχής και
ενέργειας. Η πρόταση του ΑΔΜΗΕ περιλαμβάνει επίσης
την κατάργηση της χρέωσης ισχύος.
Η εφαρμογή διαφορετικών τιμολογίων στη διάρκεια του
24ωρου θα γίνει πιο εύκολη όταν εγκαταστασθούν οι
λεγόμενοι «έξυπνοι μετρητές», διαδικασία που βρίσκεται στο στάδιο της πιλοτικής εφαρμογής.
Στόχος της ΡΑΕ είναι το νέο σύστημα που θα αποφασισθεί να ισχύσει από το 2019.

