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Αποσύρθηκε η έκθεση για
τις υπηρεσίες του Δήμου!

Προεκλογική ένταση χθες βράδυ στο Δημοτικό Συμβούλιο

σελ. 3

Νέα παρέμβαση

Εξοντωτικά τα πρόστιμα για 
τις επιχειρήσεις, δηλώνει ο Κ. Μίχαλος

“Τζων Γαβριήλ Μπόρκμαν” του Ερρίκου Ίψεν 
απ’  το Θεατρικό Εργαστήρι Σπερχειάδας - Μακρακώμης

Της Κατερίνας Χορμόβα
σελ. 6

σελ. 8

Μάθημα βασανισμού

Αύριο απολογείται ο δάσκαλος για 
το επεισόδιο με τον 8χρονο μαθητή

σελ. 12

Συνέχεια των κινητοποιήσεων

Μέχρι 7 Φεβρουαρίου παρατείνουν 
την απεργία τους οι γιατροί του ΕΟΠΥΥ

σελ. 10

Σημαντική εκτός έδρας νίκη του Οπούντιου Μαρτίνου
με 3-1 επί του Ευρυτανικού

Η Στυλίδα πήρε το μεγάλο ντέρμπι, 
επικράτησε 2-1 της Μαλεσίνας

σελ. 16

Επίκαιρα 
Tης Γεωργίας Ι. Γκρινιάτσου 

Πάλι μειώσεις στις συντάξεις;
Του Ηλία Σπυρόπουλου

Που ζούμε άραγε;
Του Χρήστου Αλεξανδρή

σελ. 7

Μετά την απόδραση Χρ. Ξηρού

Δένδιας: Επικήρυξη 4 εκατ. ευρώ 
για τους τρομοκράτες

σελ. 9

Σύλληψη τριών Ρουμάνων 
για κλοπές στη Φθιώτιδα

σελ. 5

Ελεύθερη η είσοδος για τους φιλάθλους του Νηρέα Λαμίας

Κανονικά στην πισίνα του ΤΕΙ 
Λαμίας ο αγώνας της Κυριακής

σελ. 16

Με ερώτηση προς τους υπουργούς  Οικονομικών
και  Αγροτικής  Ανάπτυξης 

Να ισχύσει το σημερινό σύστημα φορολόγησης 
των αγροτών ζητούν βουλευτές της Ν.Δ. 

σελ. 4

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ -
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

σελ. 12-14

Αστέρας Τρίπολης

Επαγγελματικό συμβόλαιο 
υπέγραψε ο Γιώργος Τσόφλιος

σελ. 16

Ομόφωνα οι εγκρίσεις μελετών για τις κεραίες κινητής 
τηλεφωνίας από την Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας 

Αντιδράσεις σε Φθιώτιδα – Ευρυτανία 
για τον Αιολικό Σταθμό στα σύνορα 

Μακρακώμης – Καρπενησίου 
σελ.  5

Δεν έχει ικανοποιηθεί ηλεκτρονικά κανένα αίτημα δημοτών 

Ανύπαρκτες οι ψηφιακές υπηρεσίες 
στο Δήμο Λαμιέων καταγγέλλει 

η Πρωτοβουλία Ενεργών Πολιτών 
σελ. 4

Πονοκέφαλος η «μαρκίζα»

Διαβουλεύσεις για τη συγκατοίκηση 
ΠΑΣΟΚ και «58» στο ευρωψηφοδέλτιο

σελ. 10

Συγκίνηση στην Ι.Μ. Αγάθωνος, 23 χρόνια 
μετά την κοίμηση του π. Βησσαρίωνα

σελ. 2
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ΠΕΜΠΤΗ

06:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ (Ε)

07:00 ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 

08:00 TELE - ΜΑΝΤΑΣ

09:00 TELE - TV MARKET

09:30 TELE - ΤΣΙΓΚΟΥ ΜΑΝΤΑΣ

10:00 TELE - STORES

10:30 TELE - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ

11:00 TELE - STORES

12:00 TELE - ΓΟΥΔΕΒΕΝΟΣ

13:00 TELE - ΛΟΥΚΑΣ

14:00 TELE - ΓΙΩΤΗΣ

15:00 TELE - ΜΑΝΤΑΣ

16:00 TELE - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ

17.30 TELE - ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗΣ

18.00 A COOK TOUR

18.30 ACTION DAY (M)

20.25 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

21.35 ΟΛΟ ΥΓΕΙΑ

22.10 ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΕΡ

22.45 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ

00.30 ΜΗ ΜΟΥ ΠΕΙΣ

01.30 ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Νέο πρόγραμμα “ΕΝΑ” Κεντρικής Ελλάδας

Για σήμερα Πέμπτη θα είναι αρκετά συννεφιασμένος, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 9 έως 17 βαθμούς
Κελσίου και ασθενείς δυτικούς ανέμους με ένταση που θα φτάσει τα 3 μποφόρ. Τις απογευματινές και βραδυ-
νές ώρες ο καιρός θα παραμείνει αμετάβλητος, με αρκετά συννεφιασμένο ουρανό, με το θερμόμετρο να φτά-
νει τους 11 βαθμούς Κελσίου και διατήρηση των ανέμων από δυτική διεύθυνση και ένταση μέχρι 3 μποφόρ.

Την Κίνηση Πολιτών για τις Ευρωεκλογές
παρουσιάζει σήμερα ο Γ. Χατζημαρκάκης
Τη δημιουργία Κίνησης Πολιτών ανακοινώνει σήμερα Πέμπτη

23 Ιανουαρίου ο ευρωβουλευτής Γιώργος Χατζημαρκάκης, με
πρώτο στόχο τη συμμετοχή στις ευρωεκλογές.   
Η ανακοίνωση θα γίνει στα γραφεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-

λίου στην Αθήνα, (Λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας 8 & Ξενοφώ-
ντος) στη 1:30 το μεσημέρι, όπου θα παρουσιαστούν οι αρχές και η
ιδρυτική διακήρυξη.

«Ξεκινάμε παρουσιάζοντας βασικές αρχές και το όνομα του κόμμα-
τός μας. Στόχος μας είναι να έχει η Ελλάδα μια ισχυρή εκπροσώπηση
στο επόμενο Ευρωκοινοβούλιο. Θέλουμε να εκφράσουμε τη φωνή
της ελληνικής κοινωνίας που δοκιμάζεται αλλά παλεύει και χρειάζεται
πραγματική στήριξη για να δημιουργήσει. Θέλουμε να στηρίξουμε με
έντονη διεκδίκηση τα κυριαρχικά δικαιώματα και τα συμφέροντα της
χώρας στην Ευρώπη. Προτεραιότητά μας είναι να ακουστεί δυνατά η
φωνή των πολιτών στην Ευρώπη», επισημαίνει ο κ. Χατζημαρκά-
κης.

Νέα 3ωρη στάση εργασίας 
κήρυξαν οι Δάσκαλοι της Φθιώτιδας
Νέα 3ωρη στάση εργασίας κήρυξε για αύριο Παρασκευή 24 Ια-

νουαρίου ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Φθιώτιδας. 
Τα μέλη του Συλλόγου αποφάσισαν να απέχουν από τα καθήκοντά

τους από τις 11 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, εκφράζοντας την άρνη-
σή τους στην αυτοαξιολόγηση - αξιολόγηση της σχολικής μονάδας.
Παράλληλα, στις 11 το πρωί θα γίνει συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω
από την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας.

Με επιστολή του στον υπουργό Κ. Μητσοτάκη...

Σύσκεψη για τον Οργανισμό Κωπαΐδος 
ζητά ο Αντιπεριφερειάρχης Γ. Μουλκιώτης
Σύσκεψη προκειμένου να συζητηθεί το τι μέλλει γενέσθαι με

τον Οργανισμό Κωπαΐδος ζητά με επιστολή του προς τον υπουρ-
γό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Κ. Μητσοτάκη ο Αντιπεριφερειάρχης Γεώργιος Μουλκιώτης. Στην
επιστολή του ο κ. Μουλκιώτης αναφέρει: 

«Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Μετά την σύσκεψη των φορέων της Βοιωτίας στις 20-1-2014, μεταφέ-

ρω το ομόφωνο αίτημά τους, για τον εκ μέρους σας καθορισμό, άμε-
σης συνάντησης, για να συζητήσουμε το θέμα ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΩΠΑΪ-
ΔΟΣ και να σας εκφράσουμε τις απόψεις μας, πριν την συζήτηση του
σχεδίου νόμου στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή.
Στην σύσκεψη που θα συγκαλέσετε, με παρουσία του Περιφερειάρχη

κ. Κλέαρχου Περγαντά, είναι αναγκαία η παρουσία των Βουλευτών Βοι-
ωτίας, των Δημάρχων και των Προέδρων των Ενώσεων Αγροτικών Συ-
νεταιρισμών».

Κοπή πίτας στον Φορέα Διαχείρισης
Εθνικού Δρυμού Παρνασσού

Την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 11:00 πραγματο-
ποιήθηκε η 25η  συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού στα νέα γραφεία
του Φορέα στο κτίριο του ΚΠΕΕ (Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαί-
δευσης και Ενημέρωσης) Αμφίκλειας.
Στο τέλος της συνεδρίασης τα μέλη του Δ.Σ. και το προσωπικό του

Φ.Δ. έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα, με τυχερό τον κ. Μάριο
Καλλιμάνη, ειδικό δασικής προστασίας του Φορέα, ο οποίος παρέ-
λαβε από την πρόεδρο Θέκλα Τσιτσώνη, βιβλίο, με τίτλο, «ΔΑΣΗ». 
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος Αμφί-

κλειας - Ελάτειας Θεόδωρος Ντούρος και οι Αντιδήμαρχοι Λουκάς
- Παναγιώτης Παλασάντζας και Γρηγόρης Σκουρολιάκος.

ΔΙΗΜΕΡΕΥΕΙ 
-  Από 08.00 - 22.00 

ΚΑΚΑΡΑ ΣΩΤΗΡΙΑ
ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 92

• ΤΗΛ.: 22310 - 50180

Από 08.00-14.00 
&  από 17.30-22:00

ΜΙΧΕΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΟΘΩΝΟΣ - ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ

• ΤΗΛ.: 22310 - 26098

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ - Από 08.00-
14.00 & 17.30-ΠΡΩΙ ΕΠΟΜΕΝΗΣ
ΠΕΡΙΣΣΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΒΥΡΩΝΟΣ 38
• ΤΗΛ.: 22310 - 28070
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Με τη συμπλήρωση 23 ετών α-
πό την κοίμηση του Γέροντος
Βησσαρίωνος του Αγαθωνίτου
τελέσθηκε χθες στην Ιερά Μονή
Αγάθωνος πανηγυρική Αρχιερα-
τική Θεία Λειτουργία και Ιερό
Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως
της ψυχής του Αγίου Γέροντος.
Της Θείας Λειτουργίας προέστη

ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Φθιώτιδας κ. Νικόλαος με τη
συμμετοχή των Πατέρων της Μο-
νής και άλλων κληρικών της Μη-
τροπόλεως Φθιώτιδας, ενώ μεγά-
λη υπήρξε και η συμμετοχή των
προσκυνητών και των πνευματι-
κών παιδιών, του αειμνήστου
Πνευματικού π. Βησσαρίωνος, οι
οποίοι κατέκλυσαν την Ιερά Μο-
νή.
Στο κήρυγμά του ο Μητροπολί-

της Φθιώτιδας τόνισε ότι «η απο-
κάλυψη του αφθάρτου σκηνώμα-
τός του συνετάραξε την κοινωνία
και αφύπνισε πολλές υπνώτουσες
συνειδήσεις, δι’ αυτό και όλοι δο-
ξάζουμε τον Τριαδικό Θεό, που
προνόησε θαυμαστά και μεγάλα
για την σημερινή πολυτάραχη ζωή
μας. Αυτό το σώμα που υπήρξε κα-
τοικητήριο του Θεού παραμένει α-
ναλλοίωτο και αδιάφθορο παρότι
έχουν περάσει 23 ολόκληρα χρό-
νια από της κοιμήσεώς του και 8 α-
πό της ανακομιδής του. Αναφέρθη-
κε επίσης στην ομόφωνη απόφαση
της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας
της Ελλάδος, η οποία εχαρακτήρισε
την αφθαρσία του σεπτού σκηνώ-
ματος «σημείον του ουρανού» κά-
νοντας ιδιαίτερη μνεία στον μακαρι-
στό Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πά-
σης Ελλάδος κυρό Χριστόδουλο
και στον μακαριστό Μητροπολίτη
Κορίνθου κυρό Παντελεήμονα, ο
οποίος με θεολογική και πατερική
σοφία έθεσε το όλο θέμα σε εκ-
κλησιολογική βάση».
Μετά τη Θεία Λειτουργία τελέ-

σθηκε το Ιερό Μνημόσυνο και ό-
λοι μαζί έψαλλαν το αιωνία η μνή-
μη και ασπάσθηκαν το ιερό σκή-
νωμα του αειμνήστου Γέροντος
που βρίσκεται στο παρεκκλήσιο,
που όταν ζούσε δέχονταν τις εξο-
μολογήσεις χιλιάδων πιστών.
Μετά το Ιερό Μνημόσυνο προ-

σφέρθηκε το καθιερωμένο Μονα-
στηριακό κέρασμα στο Αρχονταρί-
κι της Μονής και στη συνεχεία
πραγματοποιήθηκε ημερίδα με
θέμα: «Ο όσιος Γέρων Βησσαρίων
ως Πνευματικός» στην οποία συμ-
μετείχαν όλοι οι Πνευματικοί της
Μητροπόλεως Φθιώτιδας και μί-
λησε ο Καθηγούμενος της Ιεράς
Μονής Αγάθωνος Αρχιμανδρίτης
Δαμασκηνός Ζαχαράκης, ο οποί-
ος μετέφερε τις εμπειρίες του από
τη ζωή και τις εξομολογήσεις, που
πραγματοποιούσε στην Μονή Α-
γάθωνος και σε όλη τη Φθιώτιδα
ο μακαριστός εξομολόγος πατήρ
Βησσαρίων.
Ακολούθησε ευρεία συζήτηση

κατά την οποία πολλοί από τους
κληρικούς μετέφεραν  και κάποια εμπειρία της αγιότητος του οσίου Γέ-
ροντος.
Οι εκδηλώσεις προς τιμήν του οσίου πατρός Βησσαρίωνος ολοκλη-

ρώθηκαν το μεσημέρι με τράπεζα που παρέθεσε η Ιερά Μονή προς ό-

λους.  
Στην Θεία Λειτουργία και το Ιερό Μνημόσυνο παρέστησαν επίσης ο

Δήμαρχος Λαμιέων Γεώργιος Κοτρωνιάς, ο π. Βουλευτής Θεόδωρος
Χειμάρας, οι μαθητές του Εκκλησιαστικού Γυμνασίου και Λυκείου Λα-
μίας και άλλοι φορείς της Φθιώτιδος.

Συγκίνηση στην Ι.Μ. Αγάθωνος, 23 χρόνια
μετά την κοίμηση του π. Βησσαρίωνα



Τεχνική Υπηρεσία  και Κα-
θαριότητα είναι οι τομείς
στους οποίους   εντοπίζονται
προβλήματα λειτουργίας από
την  Ομάδα Εργασίας που συ-
στάθηκε για την Αξιολόγηση
των Δομών του Δήμου Λαμιέ-
ων.

Η σχετική έκθεση παρουσιά-
στηκε χθες βράδυ στο Δημοτι-
κό Συμβούλιο, ωστόσο με πρό-
ταση του Δημάρχου αποσύρ-
θηκε ως θέμα από την ημερή-
σια διάταξη για να συζητηθεί σε
επόμενη συνεδρίαση.

Έργο της Επιτροπής που συ-
στάθηκε ήταν η ανασυγκρότηση
των υπηρεσιών του Δήμου με
στόχο τη μετάβαση σε ένα ολο-
κληρωμένο και ευέλικτο μοντέ-
λο διοίκησης του Δήμου Λαμιέ-
ων στα πλαίσια των μνημονια-
κών υποχρεώσεων που έχει α-
ναλάβει η χώρα έναντι των ευ-
ρωπαίων εταίρων και πιστωτών.

Στόχος της αξιολόγησης και
της ανασυγκρότησης των υπη-
ρεσιών του Δήμου είναι η μείω-
ση της γραφειοκρατίας, η απο-
φυγή επικάλυψης αρμοδιοτή-
των και η αποτελεσματικότερη
απόδοση των υπηρεσιών.

Η έκθεση εντοπίζει σοβαρές
αδυναμίες στη λειτουργία της
τεχνικής υπηρεσίας, στην καθα-
ριότητα και στα προγράμματα
κοινωνικής πρόνοιας, ενώ απο-
δίδει την ύπαρξη των προβλη-

μάτων στην έλλειψη του απα-
ραίτητου προσωπικού.

Με βάση τα γενικά συμπερά-
σματα της έκθεσης Αξιολόγη-
σης «οι αλλαγές του θεσμικού
πλαισίου λειτουργίας των ΟΤΑ
έχουν δημιουργήσει ένα έλλειμ-
μα στην πλήρη γνώση για την ε-
φαρμογή τους, το οποίο με τη
σειρά του εμποδίζει τον βαθμό
ανταπόκρισης των υπαλλήλων
στις νέες απαιτήσεις».

Σύμφωνα με την εκθεση «α-
νασταλτικός παράγοντας είναι ο
μεγάλος φόρτος γραφειοκρατι-
κών εργασιών, οι αντιστάσεις
στην εισαγωγή σύγχρονων ρυθ-
μίσεων στον τομέα ανθρώπινου
δυναμικού».

Οπως αναφέρεται στην έκθε-
ση «σημαντική πρόκληση που
αντιμετωπίζει ένας Δήμος είναι η
ενίσχυση της διαφάνειας, η απο-
τελεσματικότερη και οικονομικό-
τερη λειτουργία, η εκ νέου ιε-
ράρχηση των αναγκών και η ορ-
γάνωση ισχυρών μονάδων με ε-
παρκές προσωπικό».

Η έκθεση Αξιολόγησης επι-
σημαίνει την ανάγκη διαρθρω-
τικών αλλαγών που πρέπει να
γίνουν αφού υπάρχει αδυναμία
παρακολούθησης και μέτρησης
των αποτελεσμάτων και της
ποιότητας των παρεχόμενων υ-
πηρεσιών.

Ειδικότερα για την Τεχνική Υ-
πηρεσία του Δήμου η έκθεση
διαπιστώνει ότι χαρακτηρίζεται
από αργή ενσωμάτωση συστη-
μάτων παρακολούθησης έργων
και αδυναμία εξασφάλισης των
θεσμικών και οργανωτικών
προϋποθέσεων με συνέπεια την
μη ικανοποιητική ποιότητα πα-
ροχής υπηρεσιών και εκτέλεσης
έργων.

Για την καλύτερη απόδοση
της υπηρεσίας η έκθεση προτεί-
νει να βελτιωθεί η εσωτερική

οργάνωση και να υπάρξει κα-
λύτερος συντονισμός και  στις
άλλες υπηρεσίες.

Προβλήματα εντοπίζει η έκ-
θεση και στην Υπηρεσία Καθα-
ριότητας αφού διαπιστώνει ελ-
λείψεις τόσο στον τομέα της
διαχείρισης των αποβλήτων, ό-
σο και στον τομέα της καθαριό-
τητας.

Η συζήτηση στο χθεσινό Δη-
μοτικό Συμβούλιο συνεχιζόταν

μέχρι αργά το βράδυ μέσα σε
κλίμα προεκλογικής έντασης με
τους συμβούλους των παρατά-
ξεων της μειοψηφίας να ασκούν
κριτική στο έργο της Δημοτικής
Αρχής εστιάζοντας περισσότερο
στα προβλήματα με την πισίνα
του ΤΕΙ Λαμίας, το Αστεροσχο-
λείο Υπάτης και τους Παιδικούς
Σταθμούς.

Στην τοποθέτηση του ο Δη-
μοτικος Σύμβουλος Παναγιώ-
της Στασινός αναφέρθηκε στα
προβλήματα του Νοσοκομείου
Λαμίας και πρότεινε να γίνει ει-
δική συνεδρίαση όπου θα κλη-
θούν όλοι οι φορείς για να συ-
ζητήσουν τα θέματα υγείας στο
Νομό. 

Αναφερόμενος στο μονοπω-
λιακό, όπως το χαρακτήρισε,
καθεστώς στις προμήθειες ει-
δών στους Παιδικούς Σταθμούς
ο κ. Στασινός ανέφερε:

«Πρέπει να πούμε ότι μας
βρίσκει αντίθετους το μονοπω-
λιακό καθεστώς προμήθειας,

που παρουσιάζεται τα τελευταία
χρόνια στους παιδικούς σταθ-
μούς και στα ειδικά σχολεία του
Δήμου μας. 

Επισημαίνουμε ότι οι τιμές
που διαπιστώνουμε στη σύμβα-
ση με τους δύο προμηθευτές,
που μοιράζονται τον διαγωνι-
σμό, είναι υπερβολικές και δεν
έχουν καμιά σχέση με τις τιμές
της αγοράς, όσο και αν προ-
σαυξηθούν με τις νόμιμες και α-

παραίτητες προσαυξήσεις 
Οι δικαιολογίες ότι δεν παίρ-

νουν γρήγορα τα χρήματά τους
και ότι καθυστερεί ο Δήμος να
πληρώσει, δεν μας πείθουν. Σε
κάθε περίπτωση, ο Δήμος έχει
τη δυνατότητα να πληρώσει έ-
γκαιρα σύμφωνα με τα δεδομέ-
να του ταμείου. Ο Δήμος πάντα
παρουσιάζει αποθεματικό, άρα
είναι αδικαιολόγητη η καθυστέ-
ρηση, ακόμα και η καθυστέρη-

ση στον Επίτροπο πρέπει να δι-
ευκρινιστεί και να αντιμετωπι-
στεί προκειμένου να μειώσουμε
το κόστος των προμηθειών.

Διαφορετικά η αγορά γίνεται
μονοπωλιακή και μη συμφέ-
ρουσα και πρέπει να μας απα-
σχολήσει. Αν δεν απασχολεί ε-
σάς, που είσαστε και γνήσιοι
θιασώτες της φιλελεύθερης οι-
κονομίας, απασχολεί εμάς για
να μειώσουμε τις σπατάλες του

Δήμου».
Αξίζει να σημειώσουμε ότι

την παραίτηση του από τη θέση
του Γραμματέα του Δημοτικού
Συμβουλίου για προσωπικούς
λόγους υπέβαλε στη χθεσινή
συνεδρίαση ο Δημοτικός Σύμ-
βουλος Θανάσης Βέλλιος. Η ε-
κλογή νέου Γραμματέα θα γίνει,
όπως προβλέπεται, σε ειδική
συνεδριαση του Δημοτικού
Συμβουλίου. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Είμαι ένας από τους πολλούς νοσηλευόμενους στο

Νοσοκομείο Λαμίας και από την πρώτη μέρα έως και
την τελευταία που πήρα εξιτήριο διαπίστωσα ότι το Νο-
σοκομείο λειτουργεί με τους μισούς γιατρούς και το μισό
νοσηλευτικό προσωπικό και βγάζει τη δουλειά 100%. Τα
ιατρικά υλικά δε τα ζητάνε από τους νοσηλευόμενους. 
Τους αξίζει ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ

στην Πνευμονολογική Κλινική που νοσηλεύτηκα. 
Θέλω να επισημάνω τι συμβαίνει με τους Βουλευτές

και μεγαλόσχημους της Λαμίας; Να κινηθούν να κά-
νουν κάτι για το Νοσοκομείο. 

Με σεβασμό 
Κλειτσάκης Αθανάσιος

Επιχειρηματίας 
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Προεκλογική ένταση χθες βράδυ στο Δημοτικό Συμβούλιο

Αποσύρθηκε η έκθεση για 
τις υπηρεσίες του Δήμου!

Κλιμάκιο αποτελούμενο από
τον Αντιπεριφερειάρχη  Αγροτι-
κής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλά-
δας Δημήτριο Βουρδάνο, τον
Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Α-
γροτικής Οικονομίας και Κτηνια-
τρικής της Περιφερειακής Ενότη-
τας Ευβοίας Αντώνη Πανούση,
υπηρεσιακούς παράγοντες και
με την παρουσία του περιφερει-
ακού συμβούλου Γιώργου Κα-
κάτσου, επισκέφθηκαν το Γρα-
φείο Αγροτικής Οικονομίας στην
Κάρυστο  προκειμένου να υπο-
γραφούν οι συμβάσεις με τους
κτηνοτρόφους της περιοχής του
Δήμου Καρύστου που είχαν υ-
ποβάλει αιτήσεις ενίσχυσης στο
πλαίσιο της δράσης 1.2 «Βιολο-
γική Κτηνοτροφία» του μέτρου

2.1.4 και εγκρίθηκαν από τον Υ-
πουργό Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων Αθανάσιο Τσαυτά-
ρη.

Ο Αντιπεριφερειάρχης ήταν στην
ευχάριστη θέση να έρθει σε άμεση
επικοινωνία με τους εξήντα επτά
δικαιούχους του ανωτέρω προ-
γράμματος του υπουργείου και
συγκεκριμένα με νέους ανθρώ-
πους που αποφάσισαν να ασχο-
ληθούν στον πρωτογενή τομέα
και να επενδύσουν σε αυτόν.

Στη συζήτηση που ακολούθησε,
έγινε πλήρη ενημέρωση στους α-

γροτοκτηνοτρόφους για τις εξελί-
ξεις - αλλαγές που θα προκύψουν
εν όψει της Νέας Κοινής Αγροτικής
Πολιτικής (ΚΑΠ), την ημερίδα που
θα πραγματοποιηθεί σήμερα Πέ-
μπτη στην Λειβαδιά σε συνεργα-
σία με την ΠΑΣΕΓΕΣ, του μέτρου
112 του ΥΠΑΑΤ «Εγκατάσταση
Νέων Αγροτών» με ημερομηνία
υποβολής αιτήσεων την περίοδο
18/3/2014 έως 16/5/2014 καθώς
επίσης σε προβλήματα βοσκοτό-
πων, σταυλικών εγκαταστάσεων,
αδειοδοτήσεις αυτών και σε μια
σειρά θεμάτων της γεωργίας - κτη-

νοτροφίας της περιοχής και γενι-
κότερα του πρωτογενή τομέα.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Στερεάς
Ελλάδας ανανέωσε το ραντεβού
του με τους αγροτοκτηνοτρόφους
της περιοχής τον Μάρτιο, περίοδο
υποβολής αιτήσεων νέων αγρο-
τών.

Στη συνέχεια επισκέφθηκε το
Δήμο Καρύστου και τον Δήμαρχο
κ. Μανώλη καθώς επίσης είχε την
ευκαιρία να δει τους συναδέλ-
φους της τοπικής αυτοδιοίκησης
και να ακούσει  προβλημάτων αυ-
τών.

Στο πρόγραμμα Βιολογικής Κτηνοτροφικής
ένταχθηκαν 67 άτομα στην Κάρυστο 



Η ψηφιακή διοίκηση είναι
γράμμα κενού περιεχομέ-
νου για το Δήμο Λαμιέων ό-
πως καταγγέλλει η “Πρωτο-
βουλία Ενεργών Πολιτών”
αφού όσοι από τους δημό-
τες πίστεψαν τις ανακοινώ-
σεις της Δημοτικής Αρχής
πως  θα μπορούν εφεξής να
ικανοποιούν τα αιτηματά
τους ηλεκτρονικά διαψεύ-
δονται από την πραγματικό-
τητα.
Θυμίζουμε ότι στην προ-

σπάθεια για καλύτερη εξυπη-
ρέτηση του πολίτη και την ά-
μεση αντιμετώπιση καθημερι-
νών προβλημάτων της Λα-
μίας ο Δήμος έχει διαφημίσει
και προβάλλει τις περίφημες
ψηφιακές υπηρεσίες, μέσα α-
πό τη καινούργια του ιστοσε-
λίδα lamia.gr. 
Σύμφωνα με τις διακηρύ-

ξεις της Δημοτικής Αρχής θα
λειτουργούσε στο Δήμο ηλε-
κτρονική πλατφόρμα  όπου ο
κάθε δημότης θα μπορούσε
να υποβάλλει  το αίτημα  και
να παρακολουθεί την εξέλιξη
μέχρι την τελική ολοκλήρω-
ση του.
Δυστυχώς όμως όπως κα-

ταγγέλλει η “Πρωτοβουλία
Ενεργών Πολιτών”, η υπηρε-
σία δεν λειτουργεί και τα αι-
τήματα των δημοτών  πηγαί-
νουν στο καλάθι των αχρή-
στων, αυτή την φορά όμως
με ηλεκτρονική μορφή.
Μάλιστα η ΠΕΠΛΑ αναφέ-

ρεται ενδεικτικά σε δύο περι-
πτώσεις όπου στάθηκε αδύ-
νατη η εξυπηρέτηση δημο-
τών με ηλεκτρονικό τρόπο ό-
πως διαφήμιζε ο Δήμος.
Στην πρώτη περίπτωση γί-

νεται καταγγελία για παράνο-
μη κατάληψη οδοστρώματος
με συρματόπλεγμα. Το αίτη-

μα καταχωρήθηκε στις 14
Νοεμβρίου 2013 αλλά φαίνε-
ται να μην έχει καν αναλη-
φθεί από τον υπεύθυνο!
Η δεύτερη περίπτωση αφο-

ρά αίτημα για κυκλοφοριακές
ρυθμίσεις και έχει κατατεθεί
στις 8 Νοεμβρίου 2013, χω-
ρίς πάλι καμία πρόοδο, ούτε
καν στην ανάληψή του από
το αρμόδιο γραφείο του Δή-
μου.

«Ο Δήμος Λαμιέων στην
νέα εποχή που βιώνουμε θα

πρέπει να προσφέρει σύγχρο-
νες υπηρεσίες αξιοποιώντας
στο έπακρο τις ψηφιακές του
δομές και να είναι άμεσα και
ορατά τα αποτελέσματα στην
επαφή του με τους δημότες»
τονίζει σε ανακοινωσή της η
“Πρωτοβουλία Ενεργών Πο-
λιτών” και προσθέτει ότι «τέ-
τοια περιστατικά αποτελούν έ-
να ακόμη γραφειοκρατικό εύ-
ρημα για καθυστέρηση στην
λήψη αποφάσεων, ακυρώ-
νουν την προσπάθεια του ευ-

αισθητοποιημένου πολίτη, ε-
πιβραβεύουν την αυθαιρεσία
εκθέτοντας τα μέγιστα την Δη-
μοτική Αρχή αλλά και ακυρώ-
νοντας στην πράξη την λει-
τουργία των Ψηφιακών Υπη-
ρεσιών».
Σε επικοινωνία πάντως που

υπήρξε με τον Δήμο Λαμιέων
υπήρξε παραδοχή για την κα-
θυστέρηση αυτή και παράλ-
ληλα υπόσχεση για ενεργο-
ποίηση της υπηρεσίας προς
όφελος των δημοτών.

Ερώτηση για την τήρηση
βιβλίων εσόδων - εξόδων α-
πό τους αγρότες κατέθεσαν
32 βουλευτές της ΝΔ, επιση-
μαίνοντας προβλήματα στην
εφαρμογή του συστήματος.
Η ερώτησή απευθύνεται

στους Υπουργούς Οικονομι-
κών, Αγροτικής Ανάπτυξης, Ε-
σωτερικών και Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και μεταξύ
άλλων ζητούν να ισχύσει το
«κανονικό σύστημα φορολό-
γησης» των αγροτών που ε-
φαρμόζεται σήμερα.
Σύμφωνα με τους βουλευ-

τές, με το νέο καθεστώς τήρη-
σης βιβλίων εσόδων – εξόδων
των αγροτών τα προβλήματα
που δημιουργούνται είναι
πολλά διότι:

1) Το Τέλος Επιτηδεύματος
δεν πρέπει να επιβληθεί στους
αγρότες, διότι οι αγρότες δεν
είναι έμποροι αλλά παραγω-
γοί αγροτικών προϊόντων.

2) Τα πρόστιμα της νέας ε-
φαρμογής φορολόγησης των
αγροτών, για τη μη υποβολή
δήλωσης ΦΠΑ ή τη μη υπο-
βολή παρακράτησης φόρου,
είναι υπερβολικά υψηλά.

3) Ο προτεινόμενος συντε-
λεστής 13% φορολόγησης
των αγροτών είναι εξοντωτι-
κός και σε μια διετία, η συντρι-
πτική πλειονότητα θα έχει κα-
ταρρεύσει οικονομικά.

4) Η προκαταβολή του 55%
του φόρου, είναι αδύνατο να
καταβληθεί από τον αγρότη,
διότι δεν έχουν να πληρώ-
σουν οι αγρότες, οι οποίοι εί-
ναι ακόμη απλήρωτοι.

5) Πολλοί αγρότες δεν έ-
χουν τις γνώσεις και δεν είναι

επαρκώς ενημερωμένοι για το
νέο καθεστώς.
Οι βουλευτές προτείνουν:
1) Να ισχύσει το «κανονικό

σύστημα φορολόγησης» των
αγροτών που εφαρμόζεται σή-
μερα, με την τήρηση βιβλίων
εσόδων – εξόδων των αγρο-
τών και την απόδοση ΦΠΑ
που προκύπτει.

2) Να φορολογηθεί ο αγρό-
της με συντελεστή φορολόγη-
σης 5%-7%, επί των καθαρών
κερδών, ώστε να μπορεί να εί-
ναι βιώσιμη η καλλιέργεια για
τον επόμενο χρόνο. Ο συντε-
λεστής 13% θα εξοντώσει
τους αγρότες το αργότερο σε
μία διετία.

3) Κατάργηση του Τέλους Ε-
πιτηδεύματος για τον αγρότη,
διότι ο αγρότης δεν είναι έ-
μπορος, αλλά είναι παραγω-
γός και δεν κάνει λιανεμπό-
ριο, άλλα χονδρική πώληση
και πουλάει μία φορά το έτος
την παραγωγή του.

4) Να υπάρξει αύξηση του
ορίου τήρησης βιβλίων εσό-
δων – εξόδων από 10.000 ευ-
ρώ σε 20.000 ευρώ, διότι με
10.000 ευρώ είναι ελάχιστοι
που ασχολούνται με τις αγρο-
τικές καλλιέργειες, π.χ. δεν θε-
ωρείται ένας κατ΄ επάγγελμα
αγρότης, όταν έχει μόνο 15
στρέμματα και έχει εισόδημα

10.000 ευρώ.
5) Να μπορούν να λάβουν

τρίμηνη βίζα οι αλλοδαποί ερ-
γάτες γης, οι οποίοι σήμερα
έρχονται ως τουρίστες και ερ-
γάζονται παράνομα με αποτέ-
λεσμα, να χάνει το κράτος έ-
σοδα, αλλά και ο αγρότης να
μπορεί να τον κολλάει εργό-
σημο, για να είναι νόμιμος
στην δήλωση των εξόδων
του.

6) Πρέπει να διευκρινιστεί τι
θα γίνει με το εργόσημο των
ελλήνων πολιτών, που θέ-
λουν να απασχοληθούν συ-

στηματικά ως εργάτες γης.
7) Πρέπει να δοθεί λύση με

τα μέλη της οικογένειας του α-
γρότη, τα οποία ασχολούνται
συστηματικά ως εργάτες γης.

8) Πρέπει να εξεταστούν τα
προβλήματα που θα προκύ-
ψουν από την υποχρέωση των
συνταξιούχων του ΟΓΑ και
των άλλων ταμείων, οι οποίοι
κινδυνεύουν να χάσουν τη
σύνταξη τους, διότι η τήρηση
βιβλίων φορολογικά σημαίνει
έναρξη επιτηδεύματος.
Την ερώτηση υπογράφουν

33 Βουλευτές της Ν.Δ.

Περίοδοι υποβολής Αναλυτικών
Περιοδικών Δηλώσεων 

Αναρτήθηκαν στον διαδικτυακό τόπο του Ι.Κ.Α. -
Ε.Τ.Α.Μ. (http://www.ika.gr) οι πίνακες με τις καταληκτι-
κές ημερομηνίες υποβολής μηνιαίων Αναλυτικών Πε-
ριοδικών Δηλώσεων, εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων
και οικοδομικοτεχνικών έργων, περιόδων απασχόλησης
από 1/2014 έως 12/2014.  

Την Κυριακή 26 Ιανουαρίου...

Καθαρισμός στη Βόρεια 
είσοδο της Λαμίας 

Εξόρμηση για τον καθαρισμό της βόρειας εισόδου της
πόλης προγραμματίζει την Κυριακή 26 Ιανουαρίου η
“Πρωτοβουλία Ενεργών Πολιτών Λαμίας”.
Η δράση αυτή της Πρωτοβουλίας είναι μια ακόμα συμβο-

λική πράξη ευαισθητοποίησης των συμπολιτών μας για μια
καθαρότερη πόλη και ένα υγιές περιβάλλον. Στόχος της
Πρωτοβουλίας είναι να δώσει το μήνυμα του ενεργού υ-
πεύθυνου πολίτη και του εθελοντή υπογραμμίζοντας και τις
ευθύνες της Δημοτικής Αρχής.
Η συνάντηση όλων όσων επιθυμούν να συμμετάσχουν

στην εθελοντική αυτή ενέργεια θα γίνει στη διασταύρωση
πάνω από το Νοσοκομείο, στην έξοδο προς Λαμία του
δρόμου Λαμίας – Δομοκού, στις 10.00 το πρωί της Κυρια-
κής 26 Ιανουαρίου.

Βαγγέλης Αποστόλου:

«Διαφυλάξτε την καλή φήμη 
του ελληνικού ελαιολάδου και 

τα συμφέροντα των παραγωγών»
Έκκληση προς το αρ-

μόδιο υπουργείο να
διαφυλάξει την καλή
φήμη του ελληνικού ε-
λαιολάδου και των
συμφερόντων των πα-
ραγωγών απευθύνει ο
Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ
Βαγγέλης Αποστόλου,
εκφράζοντας παράλλη-
λα την έντονη ανησυχία
του για τις μεγάλες πο-
σότητες ελαιολάδου
που εισρέουν στη χώρα
μας από χώρες της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης. 
Ειδικότερα, για το θέμα

αυτό ο κ. Αποστόλου α-
ναφέρει: Τον τελευταίο καιρό πληθαίνουν τα δημοσιεύμα-
τα για μεγάλες ποσότητες ελαιολάδου, που εισρέουν στη
χώρα μας από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για το οποίο
υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι θα διατεθεί στην αγορά με
παραπλανητικές επισημάνσεις.
Η ελαιοκομική περίοδος 2013/14, εξαιτίας κυρίως των
καιρικών συνθηκών, είναι μια από τις χειρότερες των τελευ-
ταίων δεκαετιών, με αποτέλεσμα η παραγωγή ελαιολάδου
να είναι πολύ χαμηλή. 
Το παραχθέν ελαιόλαδο δεν επαρκεί να καλύψει τη ζήτη-
ση τόσο σε ποσότητα όσο και σε ποιότητα.
Κάτω από αυτές τις συνθήκες παρατηρείται αύξηση των
εισερχόμενων φορτίων με ελαιόλαδο, κυρίως από την Ι-
σπανία που τη φετινή περίοδο έχει αυξημένη παραγωγή,
προκειμένου να τυποποιηθεί και να διατεθεί στην ελληνική
αγορά ή και να εξαχθεί.
Ελληνικοί φορείς όπως ο Σύνδεσμος των Ελαιοκομικών
Προϊόντων Πιστοποιημένης Ποιότητας (Ελ3Π), μέσα ενημέ-
ρωσης, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ με ερώτησή του προς τον Υ-
πουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, έχουν εκφράσει τις σοβαρές
ανησυχίες τους για τη μη ενεργοποίηση των υπηρεσιών
προκειμένου να διαφυλαχτεί η καλή φήμη του ελληνικού
ελαιολάδου, καθώς και τα συμφέροντα τόσο των ελλήνων
ελαιοπαραγωγών, που βλέπουν το εισόδημά τους να συρ-
ρικνώνεται ακόμη περισσότερο, όσο και για των σωστών
τυποποιητών, που υφίστανται τον αθέμιτο ανταγωνισμό ε-
νώ αδυνατούν να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους απέναντι
στην εσωτερική αλλά και διεθνή αγορά.
Είναι ύστατη υποχρέωση των ηγεσιών του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Υπουργείου
Οικονομικών να μην επιτρέψουν σε επιτήδειους να παρα-
πλανήσουν τους καταναλωτές, να πατάξουν κάθε περίπτω-
ση αισχροκέρδειας και να διαφυλάξουν την καλή φήμη του
ελληνικού ελαιολάδου και των συμφερόντων των παρα-
γωγών πριν και πάνω από κάθε μνημονιακή χειραγώγηση. 
Κάθε παράληψη και αδράνεια επιβεβαιώνει την επικινδυ-
νότητα της συγκυβέρνησης για τον τόπο μας».
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Toπικά
Δεν έχει ικανοποιηθεί ηλεκτρονικά κανένα αίτημα δημοτών 

Ανύπαρκτες οι ψηφιακές υπηρεσίες στο Δήμο Λαμιέων
καταγγέλλει η Πρωτοβουλία Ενεργών Πολιτών 

Με ερώτηση προς τους υπουργούς  Οικονομικών και  Αγροτικής Ανάπτυξης 

Να ισχύσει το σημερινό σύστημα φορολόγησης
των αγροτών ζητούν βουλευτές της Ν.Δ. 

Διενέργεια εξετάσεων στην Αταλάντη για 
την απόκτηση άδειας χειριστή πηδαλιούχου
Σύμφωνα με την Περιφέρεια Στερεάς θα διενεργηθούν εξε-

τάσεις για την απόκτηση από επαγγελματίες αλιείς καθώς και
από εργαζομένους σε μονάδες Υδατοκαλλιέργειας Άδειας Χει-
ριστή Πηδαλιούχου που εκτελούν πλόες εσωτερικού.
Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στις 06-02-2014 και στις 27-

02-2014 και ώρα 10.00 π.μ. Η προφορική εξέταση θα διενεργη-
θεί στο χώρο του λιμενικού καταστήματος Σκάλας Αταλάντης, ε-
νώ η πρακτική εξέταση στο λιμένα Σκάλας Αταλάντης με κατάλ-
ληλο σκάφος/λάντζα, η ύπαρξη του οποίου θα είναι ευθύνη των
υποψηφίων.  Η παραλαβή των δικαιολογητικών θα πραγματο-
ποιείται από το Γραφείο Λιμενικής Αστυνομίας Σκάλας Αταλάντης
καθημερινά κατά τις εργάσιμες ήμέρες και ώρες (08.30 π.μ. –
14.30 μ.μ.), έως τρείς ημέρες πριν την ημερομηνία κάθε εξεταστι-
κής.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να

επικοινωνούν με το Υπολιμεναρχείο Σκάλας Αταλάντης στο τηλέ-
φωνο 2233031108.



Εκδήλωση του Συλλόγου Γονέων &
Κηδεμόνων του 3ου Γυμνασίου Λαμίας 
Ενημερωτική εκδήλωση πραγματοποιεί την Τετάρτη 29 Ια-

νουαρίου ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 3ου Γυ-
μνασίου Λαμίας.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο του σχο-

λείου στις 5 το απόγευμα με θέμα συζήτησης:  «Το άγχος των
παιδιών και ο ρόλος της οικογένειας». Ομιλήτρια  θα είναι η
Ψυχολόγος Αθανασίου Καλλιόπη, Επιστημονική Συνεργάτης
της Μονάδας Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ) της Β΄ Παιδιατρικής Κλι-
νικής του Πανεπιστήμιου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «Π. &
Α. Κυριακού».

Σύλληψη τριών Ρουμάνων 
για κλοπές στη Φθιώτιδα
Συνελήφθησαν το μεσημέρι της Τρίτης στη Λαμία, από α-

στυνομικούς του τοπικού Τμήματος Ασφαλείας, τρεις υπή-
κοοι Ρουμανίας και συγκεκριμένα μία 19χρονη γυναίκα και
δύο άντρες, ηλικίας 22 και 25 ετών αντίστοιχα, σε βάρος των
οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για κλοπές κατά συναυ-
τουργία.
Ειδικότερα προχθές το μεσημέρι, η 19χρονη εισήλθε σε κατά-

στημα mini market, ιδιοκτησίας 45χρονου ημεδαπού, στη Λα-
μία και με την μέθοδο της απασχόλησης, αφαίρεσε το χρηματι-
κό ποσό των 50 ευρώ και στη συνέχεια διέφυγε με Ι.Χ.Ε. αυτο-
κίνητο, όπου την ανέμεναν οι δύο συνεργοί της. Ακολούθως οι
δράστες μετέβησαν σε λογιστικό γραφείο, ιδιοκτησίας 28χρο-
νης ημεδαπής, στο Λιανοκλάδι Φθιώτιδας, όπου αυτή τη φορά
ο 22χρονος εισήλθε στο εσωτερικό του και χρησιμοποιώντας
την ίδια μέθοδο, αφαίρεσε ένα κινητό τηλέφωνο, τελευταίας τε-
χνολογίας, αξίας 700 περίπου ευρώ. Για τα ανωτέρω περιστατι-
κά ενημερώθηκε η Αστυνομία και μέσω του Κέντρου Άμεσης
Δράσης της Αστυνομικής Διεύθυνσης Φθιώτιδας, το Ι.Χ.Ε. αυτο-
κίνητο στο οποίο επέβαιναν οι τρεις δράστες, εντοπίστηκε και α-
κινητοποιήθηκε σε περιοχή της Λαμίας από αστυνομικούς της
ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Οι δράστες προσήχθησαν το Τμήμα Ασφαλείας
Λαμίας και αφού αναγνωρίστηκαν από τους παθόντες συνελή-
φθησαν, ενώ σε έρευνα που διενεργήθηκε, βρέθηκε στην κατο-
χή του 22χρονου και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 200
ευρώ, από τα οποία τα 50 ευρώ αποδόθηκαν στον ιδιοκτήτη
του mini market.  Ενεργείται προανάκριση από το Τμήμα Ασφα-
λείας Λαμίας, ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον  Εισαγγε-
λέα Πρωτοδικών Λαμίας.

Συνελήφθη 47χρονη στην Αταλάντη
για χρέη προς το Δημόσιο

Συνελήφθη την Τρίτη το μεσημέρι στην Αταλάντη Φθιώτι-
δας, από αστυνομικούς του τοπικού Αστυνομικού Τμήματος,
μία 47χρονη ημεδαπή, σε βάρος της οποίας εκκρεμούσε η α-
πό 04-04-2011 απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικεί-
ου Αθηνών.
Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση, η 47χρονη καταδικά-

στηκε σε ποινή φυλάκισης δεκαπέντε μηνών και χρηματική ποι-
νή 1.500 ευρώ, για μη καταβολή εισφορών προς το Δημόσιο.

Κάηκε ηλικιωμένος στο Μαντούδι
Κάηκε ζωντανός στην προσπάθειά του να κάψει βάτα και α-

γριόχορτα σε αγροτική περιοχή.
Το τραγικό συμβάν έγινε την Τρίτη  το μεσημέρι σε αγροτική

περιοχή στο Μαντούδι Ευβοίας. Σύμφωνα με την Αστυνομία  ο
άτυχος 75χρονος έφυγε νωρίς το μεσημέρι από το σπίτι με το
αυτοκίνητό του για να πάει να κάψει τα βάτα και τα αγριόχορτα
που ήταν δίπλα στο κανάλι, όπως είπε στη γυναίκα του. Επειδή
άργησε να επιστρέψει, τον έπαιρνε στο κινητό και δεν απαντού-
σε. Αμέσως κατάλαβε ότι κάτι κακό συμβαίνει. Δυστυχώς όταν
πήγε στο σημείο βρέθηκε μπροστά σε ένα αποτρόπαιο θέαμα. Ο
άντρας της ήταν πεσμένος μέσα στο κανάλι απανθρακωμένος. Η
αστυνομία που κλήθηκε στο σημείο απέκλεισε το ενδεχόμενο ε-
γκληματικής ενέργειας. Όλα δείχνουν ότι ο 75χρονος που αντι-
μετώπιζε και προβλήματα υγείας, λιποθύμησε από τον καπνό ή
έπαθε κάποια ανακοπή και στη συνέχεια απανθρακώθηκε.
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Σοβαρές αντιδράσεις εκδη-
λώνονται τον τελευταίο καιρό
από περιβαλλοντικές οργανώ-
σεις και πολιτικές παρατάξεις
για την άδεια εγκατάστασης
αιολικού σταθμού στη θέση
«Καστρί - Κοκκάλια» από την
Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Θεσσαλίας - Στερεάς.

Ειδικότερα η Αποκεντρωμέ-
νη Διοίκηση προχώρησε στην
χορήγηση άδειας εγκατάστασης
σταθμού παραγωγής ηλεκτρι-
κής ενέργειας από Αιολικό
Σταθμό εγκατεστημένης ισχύος
18,9 MW, στην εταιρεία «ΤΕΡ-
ΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» 

Ειδικότερα ο  σταθμός θα ε-
γκατασταθεί στη θέση «Καστρί-
Κοκκάλια»,  στα όρια του Δή-
μου Καρπενησίου και του Δή-
μου Μακρακώμης, σε δασική έ-
κταση 2.397,79 στρ., με συνολι-
κή εγκατεστημένη ισχύ 18,9
MW και θα αποτελείται από εί-
κοσι μία 21 ανεμογεννήτριες. Ε-
πίσης θα κατασκευαστεί κτίριο
ελέγχου εμβαδού 250 τ.μ., υ-
ποσταθμός ανύψωσης τάσης
εμβαδού 15.727 τ.μ., καθώς και
οι λοιπές αναγκαίες εγκαταστά-
σεις, οι δρόμοι πρόσβασης και
εσωτερική οδοποιία μεταξύ των
Α/Γ. 

Ας σημειωθεί ότι εκτός του
σταθμού στη θέση « Καστρί-
Κοκκάλια» (18.9 MW)  με την
υπ΄ αριθμ. 20141427/08/2012
απόφαση το ΥΠΕΚΑ έχει δώσει
το «πράσινο φως» για δυο ακό-
μα αιολικούς σταθμούς στην
περιοχή, στις θέσεις «Καράβι-
Αλογοβούνι» (23,4 MW) και
«Τύμπανο-Τρυπητήρι»(13,5
MW) καθώς και του δικτύου
διασύνδεσης. Η προτεινόμενη
γραμμή μεταφοράς Υψηλής Τά-
σης 150 MW   θα συνδέει τον
υποσταθμό με το υφιστάμενο
δίκτυο υψηλής Τάσης  Κρεμα-
στά -Λαμία (θέση Ράχη Τυμφρη-
στού) μήκους 4χιλ.

Επιτροπή Περιβάλλοντος Επιτροπή Περιβάλλοντος 
του ΣΥΡΙΖΑτου ΣΥΡΙΖΑ

Για το θέμα αυτό η Επιτροπή
Περιβάλλοντος του ΣΥΡΙΖΑ
Φθιώτιδας καταγγέλει ότι ‘’η ά-

δεια αιολικού σταθμού για τη
θέση «Καστρί-Κοκκάλια» που
δόθηκε  από την  Αποκεντρω-
μένη Διοίκηση της κ. Γερακού-
δη αιφνιδιαστικά παραμονή
Χριστουγέννων  αγνόησε  επι-
δεικτικά τις  αρνητικές  αποφά-
σεις    της Επιτροπής Περιβάλ-
λοντος της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας  και της Τοπικής Αυτο-
διοίκησης καθώς  και  την εκ-
φρασμένη με πολύχρονους α-
γώνες αντίθεση της   τοπικής
κοινωνίας  στη  εγκατάσταση
αιολικών σταθμών σε  μια πε-

ριοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλ-
λους, όπου βρίσκεται το νοτιό-
τερο δάσος Οξυάς στην Ευρώ-
πη.

Ο ΣΥΡΙΖΑ διευκρινίζει ότι
δεν είναι αντίθετος στην αξιο-
ποίηση των ΑΠΕ και ειδικότερα
της αιολικής ενέργειας όταν αυ-
τή γίνεται με κεντρικό και χωρο-
ταξικό σχεδιασμό, δεν  κατα-
στρέφει το φυσικό περιβάλλον
και λαβαίνει υπόψη τη φέρου-
σα ικανότητα της περιοχής. «Εί-
μαστε  αντίθετοι με επενδυτικά
σχέδια που αποφασίζονται ερή-
μην των τοπικών κοινωνιών  με
αποκλειστικό σκοπό την κερδο-
φορία  των επενδυτών και της
φερόμενης ως «πράσινης ανά-
πτυξης», χωρίς τους προαναφε-
ρόμενους όρους και προϋποθέ-
σεις».  Η Επιτροπή Περιβάλλο-
ντος του ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί  πως  η
ανησυχία των τοπικών κοινω-
νιών  για τις περιβαλλοντικές ε-
πιπτώσεις της συγκεκριμένης ε-
πένδυσης βασίζεται σε βάσιμα
και ουσιαστικά επιχειρήματα.
«Ο αιολικός σταθμός στη θέση
«Καστρί-Κοκκάλια» σε συνδυα-
σμό με άλλα υπερμεγέθη αιολι-
κά πάρκα που προγραμματίζο-
νται   στην οροσειρά της «Σαρά-
νταινας» δεν τηρούν τους όρους
και τις προϋποθέσεις που αναφέ-
ρουμε, και ως εκ τούτου θα δη-
μιουργήσουν ανεπανόρθωτα
προβλήματα στο φυσικό περι-
βάλλον της οροσειράς της Ο-
ξυάς» καταλήγει η ανακοίνωση. 

Επιτροπή Περιβάλλοντος Επιτροπή Περιβάλλοντος 
της Περιφέρειαςτης Περιφέρειας

Επίσης σε χρόνο ρεκόρ ενέ-
κρινε χθες η Επιτροπή Περιβάλ-
λοντος της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας τις μελέτες Περιβαλ-

λοντικών Επιπτώσεων  που α-
φορούσαν Ιχθυοκαλλιέργειες
στους Νομούς Φθιώτιδας, Φω-
κίδας και Ευβοίας, για δραστη-
ριότητα παραγωγής οργανοχη-
μικών λιπασμάτων με κομπο-
στοποίηση βιομάζας και απο-
βλήτων στο Νομό Βοιωτίας και
Αιολικό σταθμό παραγωγής η-
λεκτρικής ενέργειας στο Νομό
Φωκίδας.  Επίσης εγκρίθηκαν
Μελέτες Περιβαλλοντικών Επι-
πτώσεων για Σταθμούς Βάσης
Κινητής Τηλεφωνίας στους Νο-
μούς Ευρυτανίας, Φωκίδας και
Εύβοιας καθώς και για Σχέδιο
Διαχείρισης Αποβλήτων λατο-
μείου σχιστολιθικών πλακών
στο Νομό Εύβοιας.

Τέλος, συζητήθηκε και εγκρί-
θηκε η Μελέτη Περιβαλλοντι-
κών Επιπτώσεων του έργου
«Μονάδα επεξεργασίας απορ-
ριμμάτων (Μ.Ε.Α.) 2ης ).Ε. Νο-
μού Βοιωτίας» καθώς και οι α-
ντίστοιχες στο Δήμο Χαλκιδέων
Νομού Εύβοιας για Βιομηχανία
Παραγωγής σωλήνων γεωτρή-
σεων και στηθαίων ασφαλείας
αλλά και για Μονάδα Παραγω-
γής/Συσκευασίας Λιπασμάτων.

Αναβλήθηκαν για να συζη-
τηθούν σε επόμενη συνεδρίαση
κατόπιν αιτήματος του Δήμου
Κύμης-Αλιβερίου θέματα που
έχουν να κάνουν με Μελέτες
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
Λατομείων Μαρμάρων του Δή-
μου Κύμης - Αλιβερίου στο Νο-
μό Εύβοιας ενώ αποσύρθηκε το
έργο «Αγωγός Φυσικού Αερίου
Υψηλής Πίεσης, ΜΑΥΡΟΜΑΤΙ-
ΛΑΡΥΜΝΑ-ΜΑΝΤΟΥ)Ι» μετά α-
πό αίτημα της εταιρείας για να
επανέλθει σε επόμενη Συνε-
δρίαση και να καταθέσει νέα
μελέτη.

Ομόφωνα οι εγκρίσεις μελετών για τις κεραίες κινητής 
τηλεφωνίας από την Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας 

Αντιδράσεις σε Φθιώτιδα – Ευρυτανία για τον Αιολικό
Σταθμό στα σύνορα Μακρακώμης – Καρπενησίου 

Αθανάσιος Ε. Καραμήτρος, MD
Ορθοπαιδικός Χειρουργός

Επιμελητής Ορθοπαιδικής Κλινικής 251 Γ.Ν. Αεροπορίας
Επανορθωτική Χειρουργική (Αρθροπλαστική Ισχίου - Γόνατος)

Αρθοσκοπική Χειρουργική
Εξειδικευμένο Ιατρείο Οστεοπόρωσης και Μεταβολικών

Νοσημάτων Οστών
Μετεκπαιδευθείς στο Hospital for Special Surgery, New York, USA

Έβρου 4-6, πλ. Μαβίλη, 11528 Αθήνα
Τηλ. Ιατρείου 2107755621 - Κιν. 6937155677

e-mail.: karameter@yahoo.gr

Θερμοπυλών 44, Λαμία, 
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1556: Ο μεγαλύτερος σει-
σμός όλων των εποχών. Στη
Κίνα. Νεκροί 830.000 άνθρω-
ποι.

1579: Υπογράφεται η Συνθή-
κη της Ουτρέχτης. Αποτέλεσμά
της η δημιουργία των Κάτω
Χωρών.

1793: Ρωσία και Πρωσία
συμφωνούν σε ένα δεύτερο
διαμελισμό της Πολωνίας.

1914: Ο μηχανικός του Αμε-
ρικανικού στρατού Τζορτζ Ου-
άσιγκτων – Γκέθαλς, ανάδοχος
του έργου της διάνοιξης της
διώρυγας του Παναμά διορίζε-
ται κυβερνήτης της περιοχής.

1915: Ο Ελληνας καθηγητής
Ανδρεάδης καλείται να διδάξει
οικονομικές επιστήμες στο Πα-
νεπιστήμιο της Οξφόρδης.

1920: Η Ολλανδία απορρί-
πτει το αίτημα των δυνάμεων
της ΑΝΤΑΤ να παραδώσει τον
τελευταίο Κάϊζερ της Γερμανίας.

1929: Από πυρκαγιά κατα-
στρέφεται η μισή ελληνική συ-
νοικία των Ταταύλων στην
Κωνσταντινούπολη.

1932: Συλλαμβάνεται ο Δή-
μαρχος Μεσολογγίου Ευαγγε-
λάτος για εμπρησμό της Δη-
μαρχίας και κατάχρηση
800.000 δρχ.

1935: Οι αιματηρές συ-
γκρούσεις των κατοίκων της
Καλύμνου με τα στρατεύματα
κατοχής φέρνουν ακόμη πιο
σκληρά μέτρα από μέρους των
Ιταλών.

1937: Αρχίζουν οι δίκες της
Μόσχας. Δεκαεπτά κομμουνι-
στές κατηγορούνται για συνο-
μωσία την οποία, δήθεν, είχε
υποκινήσει ο Λέων Τρότσκι.

1943: Συμφωνία για δεύτερο
μέτωπο στην Ευρώπη. Στη Κα-
ζαμπλάνκα Ρούσβελτ και Τσόρ-
τσιλ συμφωνούν για απόβαση
στη Σικελία.

1956: Οι Κύπριοι μαθητές α-
ποφασίζουν αποχή από τα μα-
θήματά τους σε ένδειξη δια-
μαρτυρίας για τις συλλήψεις
συμμαθητών τους που διαδή-
λωναν υπέρ της Ένωσης της
Κύπρου με την Ελλάδα.

1973: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ
Ρίτσαρντ Νίξον ανακοινώνει
την επίτευξη συμφωνίας για
τον τερματισμό του πολέμου
στο Βιετνάμ.

1992: Αεροσκάφος τύπου
«άλμπατρος» πέφτει σε σπίτι
στην Ελευσίνα. Σκοτώθηκαν
τρία μέλη του πληρωματός
του.

1995: Ο Ο Ζακ Ντελόρ έπει-
τα από δέκα χρόνια θητείας α-
ποχωρεί από τη θέση του προ-
έδρου της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής. Τον διαδέχτηκε ο Ζακ Σα-
ντέρ. 

1996: Ορκίζεται η κυβέρνη-
ση Σημίτη.

2004: Το διαστημικό σκάφος
«Mars Express” στέλνει στοι-
χεία στη Γη με τα οποία αποδει-
κνύεται ότι υπάρχει νερό στον
Αρη.

Οι διψασμένοι για καλό θέαμα κάτοι-
κοι της Δυτικής Φθιώτιδας είχαν την ευ-
καιρία να παρακολουθήσουν μια ακόμα
πετυχημένη θεατρική παράσταση με τίτ-
λο “Τζων Γαβριήλ Μπόρκμαν” του μεγά-
λου Νορβηγού δραματουργού΄Ίψεν απ’
το πεπειραμένο Θεατρικό Εργαστήρι
Σπερχειάδας - Μακρακώμης (Θ.Ε.Σ.Μα)
του Ενιαίου Δήμου Μακρακώμης -
Σπερχειάδας.
Η παράσταση δόθηκε στην πολιτιστική

αίθουσα του δωρητή της περιοχής μας
κ. Αθαν. Ακρίδα. Οι οκτώ <8> ηθοποιοί
του έργου αυτού, ντυμένοι με κοστούμια
της παλιάς εποχής του 1896 κατόρθω-
σαν με επιτυχία να μας μεταφέρουν στο

“κλίμα” της εποχής εκείνης. 
Η υπόθεση στρέφονταν γύρω απ’ το

κεντρικό πρόσωπο του έργου Τζων Γα-
βριήλ Μπόρκμαν, που ανερχόμενος από
χαμηλή κοινωνική τάξη στην υψηλό-
βαθμη θέση του Διευθυντή Τραπέζης,
καταχράται υπέρογκα χρηματικά ποσά
πελατών του, με αποτέλεσμα να φυλακι-
στεί. 
Το έντονο πάθος του για χρήμα και γυ-

ναικείες κατακτήσεις, τον ωθεί να εκμε-
ταλλευτεί συναισθηματικά δύο δίδυμες
αδελφές. Μέσα λοιπόν απ’ την αριστοτε-
χνική σκηνοθεσία του κ. Κων/νου Μέρ-
ρα παρακολουθήσαμε όλη την πλοκή
του έργου να ξετυλίγεται παραστατικά
μπροστά στα μάτια μας. 
Από άποψη ερμηνείας ρόλου άψογη

και πολύ ρεαλιστική ήταν η παρουσία
της κ. Βάσως Καρανίκα, που ενσάρκω-
νε με έντονο σαρκασμό τη σύζυγό του κ.
Μπόρκμαν Γιούχιλτν. 

Παράλληλα ο κ. Μπάμπης Χαμπίπης,
που υποδύονταν τον πρωταγωνιστή κ.
Τζων Γαβριήλ Μπόρκμαν, με επιτηδειό-
τητα στις εκφράσεις και στις χειρονομίες
του, κατόρθωσε με επιτυχία να αποδώ-
σει τον φιλόδοξο και όλο πάθος χαρα-
κτήρα του κεντρικού αυτού προσώπου. 
Γεμάτη παράπονο πάλι και ανικανο-

ποίητη εξαιτίας της άδικης απέναντί της
συμπεριφοράς του κ. Μπόρκμαν, πα-
ρουσιάζονταν στις διάφορες σκηνές η ε-
ρωμένη του Έλλα Ρέντχαιμ στο πρόσω-
πο της Ελισάβετ Παπαλέξη.
Τη θλιβερή δραματικότητα του έργου

διέκοπτε με την εύθυμη διάθεσή του ο
κ. Κώστας Διαμαντόπουλος, που ενσάρ-
κωνε ένα φιλικό πρόσωπο της οικογέ-
νειας με το όνομα Βίλχελμ Φόλνταλ.
Μια άλλη τραγική φιγούρα του έργου

υπήρξε ο γιος του κ. Μπόρκμαν ο Έρ-
χαρντ, που ερμηνεύονταν απ’ τον κ. Θε-
όδωρο Στέφο. Αυτός απογοητευμένος

απ’ τα οικογενειακά σκάνδαλα εξαιτίας
της προκλητικής συμπεριφοράς του ίδι-
ου του πατέρα του, εμφανίζονταν με ιδι-
αίτερη σκληρότητα απέναντι στη μητέρα
και θεία του, εκδηλώνοντας περίεργη
διάθεση για “ντόλτσε βίτα”. Έτσι τον επι-
κίνδυνο ρόλο της “ελαφρών ηθών” γυ-
ναίκας, που παρασύρει με τα θέλγητρά
της τον άπειρο νεαρό Έρχαρντ, υποδύο-
νταν η κ. Γιώτα Κατσίκα με την επωνυ-
μία Φάννυ Βίλτον και ντυμένη με κόκκι-
νο φουστάνι. 
Μια ευχάριστη πάλι νότα, που μετριά-

ζει τη βαριά δραματικότητα του έργου,
υπήρξε η γεμάτη τρυφερότητα και μη-
τρικό ενδιαφέρον παρουσία της κ. Αθη-

νάς Χορμόβα, που παρίστανε την καμα-
ριέρα του σπιτιού και κρατώντας αναμ-
μένο φανάρι ανίχνευε τους νυχτερινούς
επισκέπτες της οικογένειας. Η επωνυ-
μία της στο έργο ήταν Μαλένα.  
Τέλος τον νεανικό και ερωτικό ρόλο,

που προσπαθεί να σαγηνεύσει πραγμα-
τικά με την αξία της τον παραστρατημένο
γιο του Μπόρκμαν, ενσάρκωνε η δε-
σποινίδα Βαγγελιώ Κουτσομπλή, με το
όνομα Φρίντα Φόλνταλ, μιας νεαρής
φοιτήτριας, που σπουδάζει Μουσική σε
ξένη χώρα. 
Ηθικό δίδαγμα του όλου έργου φαινό-

ταν να είναι η ματαιότητα των ανθρωπί-
νων καταστάσεων, που προέρχεται συ-
νήθως απ’  την απληστία και το ανικανο-
ποίητο ενός ανώριμου ανθρώπινου χα-
ρακτήρα αρσενικού φύλου, που στοχεύ-
ει να κατακτήσει τη ζωή παίζοντας επι-
κίνδυνα με τα ευάλωτα στον έρωτα γυ-
ναικεία συναισθήματα. 

Γράφει η Κατερίνα Χορμόβα
Φιλόλογος - Δημοσιογράφος 

Σκηνή από το έργο: Ο Μπόρκμαν αντιμέτωπος με τις δύο γυναίκες του
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“Τζων Γαβριήλ Μπόρκμαν” του Ερρίκου Ίψεν 
απ’  το Θεατρικό Εργαστήρι Σπερχειάδας - Μακρακώμης

Σαν σήμερα

ΦΟΡΟΙ
Φόροι αφοριστικοί
φόροι άνευ όρων,
φόροι καθοριστικοί
όντων αιμοβόρων.

Φόρος εις τους οχετούς,
στους ανεμιστήρες

φόρος στους ατομικούς
εξαεριστήρες.

Φόρος εις το φλυαρείν
άνευ σημασίας,

φόρος και εις το ουρείν
εντός εργασίας.

Φόρος στον παιδεραστή
αφού ασελγήσει,

φόρος και στον εραστή
και προτού πηδήσει.

Φόροι και εις την γιαγιά
ασφαλώς εγκαίρως

προτού της αφήσει γειά 
διά παντός ο γέρος.
Φόρων μέτρα δυνατά
κι άμεσα να πέφτει

εις τον κάθε φαφλατά
και εις κάθε κλέφτη.

Φόρος στων ποτιστικών
χωραφιών τις δέστρες,

φόρος και στων σπιτικών
τις προχείρως χέστρες.
Φόρο αποκλειστικό
διά τρόπου αφώνου
στον αγρότη χωρικό
ιδιοκτήτη όνου.

Κι όπου κόκορας λαλεί
με δικές του νότες

τ’ αφαιρείται το λειρί
και γελούν οι κότες.

Κι όπου υπουργοί πολλοί
ελλειπής η γνώση εν τέλει

και η μέρα η καλή
δύσκολα ανατέλει...

ΤΑΚΗΣ ΚΟΛΙΑΒΑΣ - ΜΩΛΙΟΤΑΚΗΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΙ  ΣΑΤΙΡ ΙΚΟΙ  ΣΤΙΧΟΙ



Διαβάσαμε στο αθλητικό ρεπορτάζ
για ένα περιστατικό που έγινε την
περασμένη Κυριακή στο ΔΑΚ κατά
τη διάρκεια του αγώνα πρωταθλήμα-
τος της Γ΄Εθνικής ανάμεσα στον
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1964 και την Νάουσα
και ότι  ο πρόεδρος  της Λαμίας Πα-
νουργιάς Παπαϊωάννου ενοχλήθηκε
αφάνταστα με τις αποδοκιμασίες που
ακούστηκαν όταν ανακοινώθηκε από
τα μεγάφωνα ο Αναπληρωτής Υ-
πουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊ-

κούρας. 
Να ενημερώσουμε τον πρόεδρο της

ομάδας ότι η αποδοκιμασία όπως και
το χειροκρότημα είναι στοιχεία που
συνοδεύουν την πολιτική ζωή του
τόπου  από την εποχή του Καποδί-
στρια.
Ανεξάρτητα από το αν συμφωνεί

κανείς με αυτόν τον τρόπο έκφρασης,
δεν υπάρχει κανένας ηθικός και δεο-
ντολογικός κανόνας που απαγορεύει
την αποδοκιμασία των πολιτικών και

επιτρέπει μόνο το χειροκρότημα.
Το πρόβλημα επομένως εντοπίζεται

στον άνθρωπο που βρίσκεται πίσω α-
πό τα μεγάφωνα και τις εντολές που
εκτελεί.
Απο πότε έγινε έθιμο και δεν το ξέ-

ρουμε να ανακοινώνονται από τα με-
γάφωνα του γηπέδου οι αφίξεις των
πολιτικών προσώπων; Που ζούμε α-
ραγε;

Χρ. Α.

Δεν είχαμε καμία αμφιβολία ότι τα θέματα που αφο-
ρούν το περιβάλλον θα βρίσκονταν στην ατζέντα των υ-
ποψηφίων και των παρατάξεων στην προεκλογική πε-
ρίοδο που ήδη ξεκίνησε. 
Δεν μπορούσαμε να φανταστούμε όμως πως θα υ-

πήρχαν και κινήσεις με ονόματα ποταμών. Μια τέτοια κί-
νηση μαθαίνουμε έγινε στο Δήμο Μακρακώμης με στόχο
να κατέβει στις εκλογές.  Το όνομα της νέας κίνησης  εί-
ναι «Σπερχειός»  και το σύνθημα που χρησιμοποιούν τα
μέλη της είναι ‘’ Το ποτάμι μας ενώνει’’! Μαθαίνουμε μά-
λιστα  πως οι άνθρωποι που εμπνεύστηκαν την κίνηση
αυτή  υπόσχονται να μεταφέρουν την Διοίκηση και τα
κτίρια του Δήμου στην μέση των δυο πόλεων. Ακριβώς
δίπλα στο ποτάμι. Τι άλλο θα ακούσουμε …

Που ζούμε άραγε;

Επίκαιρα
Διανύουμε τον πρώτο μήνα του 2014. Παντού ευχές

και πρωτοχρονιάτικες πίτες. Όλοι οι σύλλογοι κόβουν
την πίτα τους για το καλό και ανταλλάσσουν ευχές για
τον καινούργιο χρόνο. Και ο καιρός ωραίος, γλυκός,
ευχάριστος, σύμμαχός μας. Ο καιρός ελληνικός, ήπιος,
χαρούμενος, βοηθός μας στις δύσκολες ώρες που περ-
νάμε. Αυτόν τον καιρό τον ζηλεύουν οι βόρειοι, οι ψυ-
χροί δανειστές μας, αλλά δεν μπορούν να μας τον πά-
ρουν, δεν μπορούν να τον φορολογήσουν!!!
Ο καιρός αυτός δεν έριξε χιόνια στα χιονοδρομικά κέ-

ντρα και στα βουνά. Γι’ αυτό δεν αρέσει σε όλους, αλλά
για τους πολλούς είναι πολύ καλός. Βοηθάει. Βέβαια αν
εξαιρέσεις τον καλό καιρό τον πρώτο μήνα του χρόνου,
τα άλλα είναι άσχημα πολύ. 
Η ανεργία καλπάζει, η φτώχεια επίσης, η ανασφάλεια

τρομάζει τους Έλληνες, η πείνα μαστίζει πολλούς Έλ-
ληνες που θέλουν ο καινούργιος χρόνος να είναι καλ-
λίτερος του παλιού, να είναι λυτρωτής από τα βάσανα
και τις στερήσεις. 
Αλλά το κλίμα της χώρας μας είναι βαρύ και ασήκω-

το. Και πως να μην είναι όταν βομβαριζόμαστε από οι-
κονομικά σκάνδαλα και καταχρήσεις! Σκάνδαλα κορυ-
φής και σκάνδαλα βάσης. Οικονομικά σκάνδαλα στο
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, στα Ναυπηγεία Σκαραμα-
γκά, στα υποβρύχια, στους στρατιωτικούς εξοπλισμούς,
στην εξαγωγή αφορολόγητου χρήματος (λίστα Λαγκάρ-
ντ). 
Στην κατασπατάληση των δημοσίων πόρων. Χρήματα

που δόθηκαν σε πολίτες για να φτιάξουν ξενώνες έγι-
ναν βίλες. Κυκλοφορούν τυφλοί μαϊμού που πληρώνο-
νται από το κράτος. Ταξιτζής έπαιρνε σύνταξη τυφλού
και έβλεπε πολύ καλά και οδηγούσε ταξί!
Η διαφθορά επικρατεί παντού, σε πολλούς υψηλά ι-

στάμενους και σε αρκετούς χαμηλά ευρισκόμενους. 
Η υγεία, η πρόνοια και η παιδεία νοσούν. 
Όλα αυτά δημιουργούν μια βαριά και παγερή ατμό-

σφαιρα που σκιάζουν την όμορφη χώρα μας και αγχώ-
νουν τους κατοίκους. 
Θα αλλάξουν;

Γεωργία Ι. Γκρινιάτσου 

Πάλι μειώσεις
στις συντάξεις;

Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών ότι από 1-1-
2014 θα αυξηθεί η παρακράτηση φόρου από τις μηνιαίες συ-
ντάξεις και μισθούς με την αιτολόγηση ότι δεν θα υπάρξει μεί-
ωση εισοδήματος, διότι στο τέλος του έτους με την εκκαθάριση
της φορολογικής δηλώσεως, δηλαδή ύστερα από 1 1/2 χρόνο
και βάλε, θα συνυπολογισθεί η κράτηση, αν το καταλάβαμε αρ-
κούντως, διότι πάσχουμε από οικ. γνώσεις, ενώ κάτι αετονύ-
χηδες σύμβουλοι απόφοιτοι του Harvard γνωρίζουν τα πάντα
και παίρνουν αποφάσεις για τα πάντα. 
Ήθελα να πω στους ιθύνοντες, στους αρμόδιους αν και το

γνωρίζουν, ότι ο συνταξιούχος του Δημοσίου κατά μέσον όρο
λαμβάνει 25 έως 35 ευρώ την ημέρα, αλλά και λιγότερα. 
Μ’  αυτό το πενιχρό ημερομίσθιο ασχολούνται οι οικονομικοί

εγκέφαλοι και προσπαθούν κάθε τόσο αλχημικά να το μειώ-
σουν. 
Γιατί δεν ασχολούνται με τις τόσες Off shore εταιρείες, τις λί-

στες Lagart και άλλες Πολλές λίστες;
Γιατί δεν εξαντλούν σ’  αυτές τις οικονομικές τους δυνατότη-

τες;
Απ’  αυτού θα αντλήσουν τόσο χρήμα, ώστε και τους συνταξι-

ούχους θα ανακουφίσουν και τα επικουρικά μας, που πάλι θα
κουρευτούν θα ενισχύσουν, δίνοντάς τους λίγα από τα αποθε-
ματικά τους, που έχουν λεηλατήσει. 
Συνέλθετε κύριοι: Καιροί ου μενετοί!

Ηλίας Σπυρόπουλος  
Πρόεδρος Συνταξιούχων του Δημοσίου Φθιώτιδος,

Μέλος του Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 
Συνταξιούχων Δημοσίων Υπαλλήλων 
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ΓΝΩΜΗ

Γράμμα 
προς ψηφοφόρους

Δεν στηρίζει Περγαντά για υποψή-
φιο Περιφερειάρχη  ξεκαθάρισε ο
ΣΥΡΙΖΑ. Σαφέστατο το μήνυμα: «θέ-
λουμε τα πρόβατα όχι τον τσοπάνο».

“Ο Ταχυδρόμος”

☛

Με την καθιερωμένη κοπή της πρωτοχρονιάτικης
πίτας ξεκίνησε η χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτι-
κού Συμβουλίου Λαμίας.
Κόβοντας την πίτα ο Δήμαρχος Γιώργος Κοτρω-

νιάς ευχήθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβού-
λους το 2014 να είναι μια δημιουργική χρονιά ενώ
όσον αφορά τις εκλογές να ζήσουμε μια καλή προε-
κλογική αναμέτρηση με πολιτισμένες προτάσεις.
Το γούρι φέτος αντικαταστάθηκε από το σατιρικό

βιβλίο ‘’Ρουμελιώτικες Μαντινάδες‘’ που κυκλοφό-
ρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις ‘’Λαμιακός Τύπος‘’
με συγγραφέα  τον συμπολίτη μας Χρήστο Τσουρά-
κη. 
Το βιβλίο πρόσφερε ο Πρόεδρος Παναγιώτης Φώ-

σκολος στον Αντιδήμαρχο Κώστα Μουστάκα που
βρήκε το φλουρί, υπενθυμίζοντας παράλληλα σε ό-
λους ότι τα έσοδα από τις πωλήσεις του βιβλίου θα
διατεθούν για φιλανθρωπικούς σκοπούς. 

Ρουμελιώτικες μαντινάδεςΡουμελιώτικες μαντινάδες
ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ  2014ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ  2014
Χειμερινές διακοπές,
σκεφτήκαν οι ταγοί μας,
να κλείσουν  τα σχολεία μας 
για  την αναψυχή μας.

Μας έρεψε το «κόψιμο»
από τις καυκαλήθρες,
κι’ αυτοί μας στέλνουν στα βουνά
να πάμε για … τσουλήθρες.

Καλά γιατί δεν πρότειναν
το μέτρο τόσα χρόνια,
που ο λαός είχε λεφτά
και τα βουνά μας χιόνια;

Καταμεσής της κρίσης μας
τι τάχα τους πιέζει;
Συγγενολόι, κουμπαριές,
ή μήπως…. πετιμέζι;

Ο βλάχος μου σαν τα’ άκουσε
μου ζάρωσε τα φρύδια,
κι’ ο γάτος μου σαλτάρισε
πάνω στα κεραμίδια.

Και συ μου λες  πως λογικό 
είναι να ξαναβγούνε,
όμως ο κόσμος εύχεται,
να πάν να… κουρευτούνε.

Το παίζουν μεγαλόψυχοι,
φέραν  τη δυστυχία,
και τρέφουν την αξία  τους
με την… απελπισία.-

Χρήστος Τ. ο Βιτ’λιώτης.
Νο 373

23-1-2014



«Οι διαπραγματεύσεις με την τρόικα θα
διαρκέσουν όσο πρέπει» δήλωσε ο υπουρ-
γός Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας, μι-
λώντας χθες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
στις Βρυξέλλες για την οικονομική διακυ-
βέρνηση και το εξάμηνο της ελληνικής προε-
δρίας της ΕΕ.
Συγκεκριμένα, κληθείς να σχολιάσει τις δη-
λώσεις του προέδρου του Eurogroup Γερούν
Ντάισελμπλουμ για την πορεία των διαπραγ-
ματεύσεων με την τρόικα, ο υπουργός Οικονο-
μικών παρέπεμψε σε πρόσφατη ομιλία του κ.
Ντάισελμπλουμ στο ολλανδικό κοινοβούλιο,
κατά την οποία αναγνώρισε ότι υπάρχει μεγά-
λη πρόοδος στην Ελλάδα, ότι έχουν τηρηθεί ό-
λα τα προαπαιτούμενα του Δεκεμβρίου, αλλά
σημείωσε ότι υπάρχουν ακόμα εκκρεμότητες.
Συνεχίζοντας, ο Γ. Στουρνάρας ανέφερε: «Αυ-
τές τις εκκρεμότητες κουβεντιάζουμε με την
τρόικα, είμαστε στο τέλος του προγράμματος.
Είναι δύσκολη αυτή η αξιολόγηση. Ως ελληνι-
κή κυβέρνηση προσπαθούμε να πετύχουμε το
καλύτερο δυνατό για τον ελληνικό λαό. Γι' αυ-
τό οι διαπραγματεύσεις με την τρόικα θα κρα-
τήσουν όσο πρέπει. Στο τέλος θα έχουμε συμ-
φωνία».
Ερωτηθείς, εξάλλου, για το ρόλο της τρόικας,
ο Γ. Στουρνάρας απάντησε ότι οι θέσεις της ελ-
ληνικής κυβέρνησης αποτυπώνονται στην απά-
ντηση που έστειλε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβού-
λιο και πρόσθεσε ότι η Ελλάδα είναι ανοιχτή
σε προτάσεις σχετικά με τη δημοκρατική νομι-
μοποίηση της τρόικας.
Αναφορικά με το δημόσιο χρέος της Ελλά-
δας, ο Γ. Στουρνάρας υπενθύμισε ότι στο Eu-
rogroup τού Νοεμβρίου του 2012 τέθηκε η νο-

μική βάση για περαιτέρω μείωσή του με τους
κατάλληλους τρόπους, εφόσον τηρηθούν οι
προϋποθέσεις. Η βασικότερη προϋπόθεση, ό-
πως είπε, είναι να πετύχει η Ελλάδα πρωτογε-
νές πλεόνασμα που το πέτυχε το 2013. 

«Περιμένουμε να τελειώσει η αξιολόγηση της
τρόικας, ώστε στο Eurogroup να ξεκινήσει η
συζήτηση για τη βιωσιμότητα του ελληνικού
χρέους» δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών.
Σε ό,τι αφορά, τέλος, το δημόσιο χρέος των
χωρών της Ευρωζώνης, ο κ. Στουρνάρας τόνι-
σε ότι ο πιο ασφαλής τρόπος μείωσής του είναι
να επιστρέψουν και πάλι στην Ευρώπη υψηλοί
ρυθμοί ανάπτυξης. «Αυτός είναι ο πρώτος και
ο πλέον βιώσιμος τρόπος για να μειωθεί το
χρέος» υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι υπάρ-
χουν και άλλοι τρόποι μείωσης του χρέους, ό-
πως οι ιδιωτικοποιήσεις και η μεγαλύτερη απο-
τελεσματικότητα συλλογής των εσόδων του
κράτους.

Αισιόδοξος για επίτευξη συμφωνίας

Στουρνάρας: Οι διαπραγματεύσεις 
με την τρόικα θα διαρκέσουν όσο πρέπει
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Ελλάδα

Το πλαίσιο για τον εταιρικό
μετασχηματισμό τής ανώνυ-
μης εταιρείας Ελληνικά Αμυ-
ντικά Συστήματα (ΕΑΣ ΑΒΕΕ)
καθορίζει τροπολογία που
κατατέθηκε στη Βουλή από
τους συναρμόδιους υπουρ-
γούς, δηλαδή την αναπληρώ-
τρια υπουργό Εθνικής Άμυ-
νας, Φώφη Γεννηματά, τον υ-
πουργό Οικονομικών, Γιάννη
Στουρνάρα, τον υπουργό Πε-
ριβάλλοντος, Γιάννη Μανιάτη
και τον υπουργό Ανάπτυξης,
Κωστή Χατζηδάκη. 
Με την τροπολογία, η ΕΑΣ Α-
ΒΕΕ εντάσσεται στις ρυθμίσεις
του Ν. 3429/2005, σύμφωνα
με τις οποίες με Κοινή Υπουργι-
κή Απόφαση μπορεί να καταρ-
γούνται, να συγχωνεύονται ή
να διασπώνται ανώνυμες εται-
ρείες ή και να αποσπώνται από
αυτές περιουσιακά στοιχεία και
να εισφέρονται σε άλλη εται-
ρεία. 
Η διάσπαση της ΕΑΣ ΑΒΕΕ
πραγματοποιείται με τη σύστα-
ση δύο νέων ανωνύμων εται-
ρειών και ως αποκλειστικός
σκοπός της μίας εκ των δύο νέ-
ων επωφελούμενων εταιρειών
καθορίζεται η παραγωγή και ε-
μπορία όπλων, πυρομαχικών
και πολεμικού υλικού. Όλα τα
περιουσιακά στοιχεία της ΕΑΣ
ΑΒΕΕ μεταβιβάζονται από τη
διάσπασή της στις νέες εταιρεί-
ες, ενώ για τις μεταβιβάσεις αυ-
τές δεν απαιτείται οποιαδήποτε
διοικητική έγκριση ή άδεια ού-
τε υποβολή δήλωσης φόρου
μεταβίβασης ακινήτων ή άλλου
φόρου σχετικά με την υπεραξία

κατά τη μεταβίβαση ακινήτων. 
Η τροπολογία, μεταξύ άλ-
λων, ορίζει επίσης ότι εφαρμό-
ζονται για τις νέες εταιρείες οι
διατάξεις του Ν. 2303/1995 (κε-
φαλαιοποίηση χρεών των κρα-
τικών αμυντικών βιομηχανιών
προς το Ελληνικό Δημόσιο, με
αντίστοιχη αύξηση του μετοχι-
κού τους κεφαλαίου και έκδο-
ση ίσης αξίας προς τα χρέη με-
τοχών, που αναλαμβάνονται α-
πό το Ελληνικό Δημόσιο). Ε-
φαρμόζονται, δε, και για τα
χρέη της ΕΑΣ ΑΒΕΕ που προέ-
κυψαν στο διάστημα πριν τη
σύσταση των εταιρειών αυτών
και δεν είχαν κεφαλαιοποιηθεί. 
Παρέχεται επίσης η δυνατότη-
τα υπαγωγής των δύο νέων ε-
ταιρειών στη διαδικασία ειδικής
εκκαθάρισης δημοσίων επιχει-
ρήσεων (άρθρο 14Α του Ν.
3429/2005), ανεξαρτήτως συν-
δρομής των προβλεπομένων
προϋποθέσεων. 
Πριν την ολοκλήρωση της
διάσπασης, η ΕΑΣ ΑΒΕΕ μπορεί
να επιχορηγείται από τον κρατι-

κό προϋπολογισμό, μέσω του
εποπτεύοντος υπουργείου, για
την αμιγώς στρατιωτική παρα-
γωγή και εμπορική δραστηριό-
τητα. Μετά τη διάσπαση, το πο-
σό της επιχορήγησης μεταφέ-
ρεται συνολικά στη νέα εται-
ρεία που δραστηριοποιείται α-
ποκλειστικά στην παραγωγή
και εμπορία όπλων, πυρομαχι-
κών και πολεμικού υλικού. 
Από τις προτεινόμενες διατά-
ξεις προκαλείται άμεσα επί του
κρατικού προϋπολογισμού δα-
πάνη, λόγω της επιχορήγησης
της ΕΑΣ ΑΒΕΕ, για το διάστημα
πριν την ολοκλήρωση της διά-
σπασής της, η οποία έχει εκτι-
μηθεί ότι δεν θα υπερβεί το πο-
σό των 10 εκατ. ευρώ. 
Έχει επίσης εκτιμηθεί από τα
συναρμόδια υπουργεία ότι, για
το διάστημα μετά τη διάσπαση
της ΕΑΣ ΑΒΕΕ, η δαπάνη αυτή
θα προσαυξηθεί κατά 25 εκατ.
ευρώ. Θα υπάρξει επίσης απώ-
λεια εσόδων, λόγω χορηγού-
μενων απαλλαγών από φό-
ρους, τέλη κλπ.               (ΑΠΕ)

Διάσπαση σε δύο νέες ΑΕ

Κατατέθηκε η τροπολογία για 
τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα

Νέα παρέμβαση για τα φο-
ρολογικά πρόστιμα που επι-
βάλει από την 1η Ιανουαρί-
ου ο νέος Κώδικας Φορολο-
γικής Διαδικασίας έκανε σή-
μερα Τετάρτη ο πρόεδρος
της Κεντρικής Ένωσης Επιμε-
λητηρίων Ελλάδας και του
ΕΒΕΑ κ. Κωνσταντίνος Μίχα-
λος.
Απαντώντας σε ερώτηση δη-
μοσιογράφου σχετικά με το
νέο φορολογικό σύστημα που
ισχύει από την 1η Ιανουαρίου
2014 για τις επιχειρήσεις ο κ.
Μίχαλος ανέφερε πως η ΚΕΕΕ
και το ΕΒΕΑ, ήδη έχουν απο-
στείλει στον υπουργό Οικονο-
μικών Γιάννη Στουρνάρα, υπό-
μνημα, στο οποίο του επιση-

μαίνουν ότι πρέπει άμεσα να
υπάρξουν ριζικές τροποποιή-
σεις στη νέα φορολογική νο-
μοθεσία.

«Τα πρόστιμα που προβλέ-

πονται, όχι να τα πληρώσει
δεν μπορεί κανείς, αλλά ούτε
καν να τα προφέρει. Είναι εξο-
ντωτικά και εξωπραγματικά
και σε καμία περίπτωση δεν
μπορούν να εισπραχθούν. Θα
είναι λοιπόν τεράστιο λάθος
του υπουργείου Οικονομικών
να μην προβεί άμεσα στον ε-
ξορθολογισμό τους» υπο-
γράμμισε χαρακτηριστικά ο κ.
Μίχαλος.
Ο επικεφαλής του ΚΕΕΕ και
του ΕΒΕΑ προσέθεσε ωστόσο
πως θα πρέπει να υπάρξει μία
νέα θεώρηση του φορολογι-
κού συστήματος, ώστε να κα-
ταστεί στην πράξη απλό, απο-
τελεσματικό και δίκαιο.

Νέα παρέμβαση

Εξοντωτικά τα πρόστιμα για 
τις επιχειρήσεις, δηλώνει ο Κ. Μίχαλος

Ενδοκυβερνητικές διαφωνίες
έχει προκαλέσει η πρόθεση του
υπουργού Ανάπτυξης Κωστή
Χατζηδάκη να καταθέσει νομο-
σχέδιο με το οποίο θα υιοθε-
τούνται οι προτάσεις της μελέ-
της ΟΟΣΑ για την τόνωση της
αγοράς.
Ειδικότερα, αντιδράσεις προκα-

λούν οι αλλαγές στη διάθεση
των μη συνταγογραφούμενων
φαρμάκων, αλλά και η πρόβλε-
ψη για αύξηση της διάρκειας ζω-

ής του φρέσκου γάλακτος.
Στην πώληση των μη συνταγο-

γραφούμενων φαρμάκων από
σούπερ μάρκετ αντιδρούν τόσο
ο υπουργός Υγείας Αδωνις Γεωρ-
γιάδης όσο και στελέχη του ΠΑ-
ΣΟΚ, ενώ ενστάσεις για την αύ-
ξηση της διάρκειας ζωής του
φρέσκου γάλακτος έχουν εκ-
φράσει ο υπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης Αθ. Τσαυτάρης και ο
αναπληρωτής του Μαξ. Χαρακό-
πουλος.

Στο επίκεντρο το γάλα και τα φάρμακα

Ενδοκυβερνητικές διαφωνίες για 
τον σχεδιασμό του υπουργείου Ανάπτυξης

Να πάρουν θέση η Νέα Δημοκρατία και ο
πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς αναφορικά
με τις δηλώσεις του βουλευτή Πιερίας Δημή-
τρη Χριστογιάννη που υποστήριξε ότι «υπήρ-
ξαν και υπάρχουν στελέχη στη ΝΔ που συ-
μπαθούν τη χούντα και τους χουντικούς» και
πως «η χούντα ήταν επανάσταση» ζητεί ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ.
Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Action24
την Τρίτη 21/1 ο κ. Χριστογιάννης αναρωτήθηκε:
«Βάζετε στην ίδια μοίρα τους Χουντικούς με

τους τρομοκράτες;» για να υποστηρίξει στη συ-
νέχεια πως «εκείνη την εποχή η Χούντα τι ήταν;
Ήταν μια επανάσταση. Μην κάνουμε συγκρίσεις
με την τρομοκρατία».  Όταν ο βουλευτής της
ΝΔ δέχθηκε την κριτική από την πλευρά της
βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ Όλγας Γεροβασίλη είπε:
«Καλά, εγώ ήμουνα μικρός εκείνη την περίοδο
και δεν θυμάμαι πολύ καλά».
Αντιδρώντας ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά τη διαγραφή του
βουλευτή από τη ΝΔ. Αναλυτικά η ανακοίνωση
του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης:
«Αλήθεια, η ΝΔ και ο κ. Σαμαράς συμφωνούν
με τον βουλευτή τους ότι η κατάλυση της Δημο-
κρατίας από τη μισητή χούντα, στην περίοδο της

οποίας έγιναν βασανιστήρια και δολοφονίες, ή-
ταν επανάσταση για τη χώρα; Αν όχι, οφείλουν
να αποδοκιμάσουν και να διαγράψουν τον βου-
λευτή τους, ειδάλλως η ΝΔ του κ. Σαμαρά θεω-
ρεί ότι 'η χούντα ήταν επανάσταση'».
Ο κ. Χριστογιάννης κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ
για διαστρέβλωση της τοποθέτησής του. «Παί-
ζουν σε βάρος της Δημοκρατίας» είπε και τόνισε
ότι η παράταξη στην οποία έχει την τιμή να ανή-
κει αποκατέστησε τη Δημοκρατία στην Ελλάδα
και ήταν και είναι πάντοτε απέναντι σε κάθε μορ-
φή βίας και τυρρανίας.

«Τις θέσεις αυτές υπερασπίζομαι σε κάθε περί-
πτωση. Όποιοι, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, με διαστρεβλώ-
σεις επιχειρούν λεκτικές αντιπαραθέσεις αποβλέ-
πουν σε ψεύτικες εντυπώσεις» ανέφερε ο βου-
λευτής της ΝΔ.

Αντιδράσεις από ΠΑΣΟΑντιδράσεις από ΠΑΣΟK, K, 
ΑΝΕΛ και ΔΗΜΑΡΑΝΕΛ και ΔΗΜΑΡ

Απαράδεκτη και ανατριχιαστική αποκαλεί το
ΠΑΣΟΚ τη δήλωση Χριστογιάννη. Με ανακοίνω-
σή του καλεί τη ΝΔ «να αποδοκιμάσει άμεσα τις
φιλοχουντικές απόψεις του βουλευτή της και να
τον επαναφέρει στην τάξη».
Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες αναφέρουν για το θέ-
μα: «Δεν χρειάζεται να απαντήσουμε στην κ.
Βούλτεψη, που είπε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έ-
χει τάσεις νεοφασισμού. Την απάντηση έδωσε ο
βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης
Χριστογιάννης, που δήλωσε ότι η χούντα ήταν
επανάσταση».
Την αντίδρασή της εκφράζει και η ΔΗΜΑΡ λέ-
γοντας: «Στο δημοκρατικό τόξο δεν χωρούν α-
πόψεις που θωπεύουν την επτάχρονη δικτατο-
ρία και εξωραΐζουν τον χαρακτήρα της. Η ΝΔ ο-
φείλει να αποδοκιμάσει άμεσα και κατηγορημα-
τικά τη φιλοχουντική έκρηξη του βουλευτή της,
Δημήτρη Χριστογιάννη».

Τη διαγραφή του ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ

Χριστογιάννης της ΝΔ: «Η χούντα 
ήταν μια επανάσταση»
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«Ο άλλος δρόμος ανάπτυξης
που προτείνει το ΚΚΕ, που έχει
στον πυρήνα του τον άνθρω-
πο και τις ανάγκες του, που
οργανώνει την οικονομία με
βάση αυτές, έχει πρώτιστη α-
νάγκη τους επιστήμονες και ε-
ρευνητές για να επαναστατικο-
ποιεί ολοένα τα μέσα παραγω-
γής, με γνώμονα την ελάττω-
ση-απάλειψη του ανθρώπινου
μόχθου», τόνισε ο γγ του ΚΚΕ
Δημήτρης Κουτσούμπας μιλώ-
ντας ενόψει της κατάθεσης του
νομοσχεδίου για την Έρευνα,
την Τεχνολογική Ανάπτυξη και
την Καινοτομία.
Μιλώντας σε  εκδήλωση της

ΚΟ του ΚΚΕ και του Τμήματος
Παιδείας και Έρευνας του κόμ-
ματος, ο κ. Κουτσούμπας ανέφε-
ρε ότι η πείρα της σοσιαλιστικής
οικοδόμησης, παρά τις αδυνα-
μίες και τις ελλείψεις, έχει δείξει
πως ο κεντρικός σχεδιασμός της
παραγωγής με γνώμονα τις
πραγματικές λαϊκές ανάγκες,
μπορεί να «εκτοξεύσει την έρευ-
να ως προς τις δυνατότητές της
και να προάγει την επιστήμη».
Επισήμανε ότι για το ΚΚΕ η α-

πάντηση στο ερώτημα «έρευνα
από ποιον και για ποιον είναι θε-
μελιακής σημασίας», λέγοντας
ότι «οι εργαζόμενοι της χώρας
σε όλους τους κλάδους, οι ερευ-
νητές, κατά τη γνώμη μας, πρέ-
πει να πάρουν θέση στην πάλη
για τον χαρακτήρα της ανάπτυ-
ξης, αν θα είναι για τα μονοπώ-
λια ή για τον λαό».
Ο κ. Κουτσούμπας αναφέρθη-

κε, επίσης, στη δεινή κατάσταση
των ερευνητικών κέντρων της
χώρας λόγω λειψής χρηματοδό-
τησης, επισημαίνοντας ότι η ανα-
ζήτηση χρηματοδότησης
«σπρώχνει τους ερευνητές να
δένονται με επιχειρηματικούς ο-
μίλους (και) να περιορίζουν το
φάσμα της έρευνας με βάση τις
επιδιώξεις τους, να εξαρτούν τα
ίδια τα αποτελέσματα της ερευ-
νητικής τους δουλειάς από το αν
αποκομίζει ή όχι οφέλη για τους
ιδιώτες χορηγούς», και τόνισε ό-
τι ελλοχεύει ο κίνδυνος να πα-
ραδοθούν τα δημόσια ερευνητι-
κά κέντρα εξολοκλήρου σε ι-
διώτες.
Αναφορικά με τους νέους ε-

ρευνητές, είπε ότι η βασική κα-
τεύθυνση της ΕΕ είναι αυτή του
«κινητικού και ευέλικτου ερευ-
νητή» που «ερευνά όσο του ε-
ξασφαλίζει χρηματοδότηση η ε-
πιχείρηση, και χρειάζεται την ά-
δεια του μεγαλοεπιχειρηματία
για να δημοσιεύσει τα αποτελέ-

σματα της δουλειάς του».
Αναφερόμενος στα συγχρημα-

τοδοτούμενα ερευνητικά προ-
γράμματα του ΕΣΠΑ, είπε ότι
στόχος τους είναι να δοθεί ζεστό
χρήμα στις επιχειρήσεις με τη
συγκεκριμένη χρηματοδότηση
να κατευθύνεται στους τομείς ό-
που το κεφάλαιο δίνει προτεραι-
ότητα. «Η παράμετρος που αφο-
ρά την εμπορική αξιοποίηση
των ερευνητικών αποτελεσμά-
των (η λεγόμενη πατέντα) έχει ι-
διαίτερη σημασία, γιατί αποδει-
κνύει ότι ο προσανατολισμός
της έρευνας είναι αποκλειστικά
με κριτήρια ανταποδοτικότητας
και ανταγωνιστικότητας», είπε ο
γγ του ΚΚΕ.
Κεντρικός εισηγητής στην συ-

ζήτηση ήταν ο κ. Δημήτρης Κοι-
λάκος μέλος του Τμήματος Παι-
δείας και Έρευνας της ΚΕ του
ΚΚΕ, ενώ στη συνέχεια πήραν
τον λόγο ερευνητές και εκπρό-
σωποι των εργαζομένων στα ε-
ρευνητικά κέντρα της χώρας.

Συνάντηση ΠΙΣ με Μπέζα και Κοντό

Την απόσυρση του πλαφόν στη 
συνταγογράφηση ζητούν οι γιατροί
Την άμεση απόσυρση των υπουργικών αποφάσεων

113429 και 3457/14.1.2014 και της εγκυκλίου 4433/7.1.2014
του ΕΟΠΥΥ για το πλαφόν στη δαπάνη της φαρμακευτικής
συνταγογράφησης και των διαγνωστικών εξετάσεων από
τους γιατρούς, ζήτησαν οι εκπρόσωποι του Πανελληνίου
Ιατρικού Συλλόγου από την πολιτική ηγεσία του υπουργεί-
ου Υγείας και του ΕΟΠΥΥ. 

Κατά τη διάρκεια της συ-
νάντησης που είχαν, την
Τρίτη 21 Ιανουαρίου, ο πρό-
εδρος του Πανελληνίου Ια-
τρικού Συλλόγου, Μ. Βλα-
σταράκος, ο Α' αντιπρόε-
δρος, Γ. Μπασκόζος και η
ταμίας, Β. Ανεμοδουρά, με
τον υφυπουργό Υγείας, Α.
Μπέζα και τον πρόεδρο του
ΕΟΠΥΥ, Δ. Κοντό, ζήτησαν

την κατάργηση του πλαφόν καθώς και την έναρξη των διαδι-
κασιών για την εφαρμογή των θεραπευτικών και διαγνωστι-
κών πρωτοκόλλων. 
Στο τέλος της συνάντησης προσήλθε και ο υπουργός Υγείας,
Άδωνις Γεωργιάδης.
Ο ΠΙΣ δείχνει να μην ικανοποιείται από τις υποσχέσεις του υ-
πουργείου Υγείας ότι, το πρώτο τρίμηνο του 2014 δεν θα λη-
φθούν διοικητικά μέτρα σε περιπτώσεις υπερβάσης του ορίου
συνταγογράφησης, και οι τυχόν έλεγχοι σε περιπτώσεις υπερ-
βολών να γίνουν κατόπιν συνεννόησεις με τα θεσμικά όργανα
των γιατρών, καθώς και ότι η επίτευξη του πλαφόν του 20%
θα επιτευχθεί από τη μείωση κατά 12% των τιμών των φαρμά-
κων και τη αύξηση της χρήσης των γενοσήμων.

«Ο ΠΙΣ δεν δέχεται αστυνομικά μέτρα με βίαιες παρεμβάσεις
στην ιατρική λειτουργία και στην περίθαλψη των ασθενών. Η
λογιστική πρακτική στην ιατρική λειτουργία είναι απαράδεκτη,
ειδικά όταν γίνεται χωρίς κανέναν απολύτως σχεδιασμό. Ο εκ-
φοβισμός και η τρομοκρατία στην υγεία είναι επικίνδυνοι και
οδηγούν τους ασθενείς σε ταλαιπωρία και σε θανάτους. Η θέ-
σπιση και εφαρμογή ασφαλών πρακτικών (π.χ. θεραπευτικά
και διαγνωστικά πρωτόκολλα, χορήγηση φαρμάκων μόνο με
ιατρική συνταγή) είναι η μόνη ορθή και αποδεκτή λύση και σε
αυτή και μόνον η Πολιτεία πρέπει να κατευθυνθεί.», τονίζεται
μεταξύ άλλων σε σχετική ανακοίνωση που εξεδόθη. 

Για 4 εκατομμύρια ευρώ επικηρύσσο-
νται οι τρομοκράτες που καταζητούνται
από την Αστυνομία, είπε ο υπουργός
Προστασίας του Πολίτη, Ν. Δένδιας σε
δηλώσεις που έκανε για το θέμα της
τρομοκρατίας, με αφορμή την απόδρα-
ση του Χριστόδουλου Ξηρού.
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της
ΕΛ.ΑΣ.: «Με σημερινή Κοινή Υπουργική
Απόφαση, του υπουργού Δημόσιας Τά-
ξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Νίκου
Δένδια και του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα,
προκηρύχθηκε χρηματική αμοιβή τεσσά-
ρων εκατομμυρίων ευρώ, σε οποιονδή-
ποτε παράσχει στοιχεία και πληροφορίες,
που θα οδηγήσουν στον εντοπισμό και
σύλληψη των καταζητούμενων Χριστό-
δουλου Ξηρού, Νικόλαου Μαζιώτη, Πα-
ναγιώτας Ρούπα και των δραστών που
συμμετείχαν σε δύο ανθρωποκτονίες και
έναν σοβαρό τραυματισμό την
01.11.2013 στο Ν.Ηράκλειο».
Στην ανακοίνωση που αναρτήθηκε στην
ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. και περιέχει στοι-
χεία και φωτογραφίες των Χ.Ξηρού,
Ν.Μαζιώτη και Π.Ρούπα σημειώνεται ακό-
μη πως «η αμοιβή καθορίζεται στο ποσό
του 1.000.000 ευρώ, για καθεμία από τις
παραπάνω περιπτώσεις, ενώ σημειώνεται
ότι για τα πρόσωπα που θα παράσχουν
πληροφορίες και στοιχεία θα εξασφαλι-
στεί ανωνυμία έναντι κάθε Αρχής και ο-
ποιουδήποτε τρίτου». 
Σημειώνεται πως η περίπτωση των δρα-
στών της διπλής δολοφονίας των μελών
της Χρυσής Αυγής θεωρείται ως ενιαία εν
αντιθέση με τη περίπτωση των Ν.Μαζιώτη
και Π.Ρούπα όπου θεωρείται ως ξεχωρι-
στή.
Αναφέρεται επιπλέον ότι «υπενθυμίζε-
ται ότι σε βάρος των Χριστόδουλου Ξη-

ρού, Νικόλαου Μαζιώτη και Παναγιώτας
Ρούπα εκκρεμεί η εκτέλεση ποινών κά-
θειρξης για τρομοκρατικές πράξεις σε
βαθμό κακουργήματος».
Τέλος ζητείται «όποιος πολίτης γνωρίζει
οτιδήποτε σχετικό με τους παραπάνω κα-
ταζητούμενους παρακαλούμε να επικοι-
νωνήσει με τους τηλεφωνικούς αριθμούς
1014 και 10414 ή στη διεύθυνση ηλε-
κτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)
ctu@hellenicpolice.gr της Αντιτρομοκρατι-
κής Υπηρεσίας».

«Το κράτος θα προστατέψει την πατρί-
δα, την κοινωνία και την οικονομική ανά-
πτυξη της χώρας» είχε τονίσει νωρίτερα ο
υπουργός, καθώς ανακοίνωνε την επική-
ρυξη.
Το θέμα της τρομοκρατίας συζητήθηκε
το πρωί και μεταξύ των υπουργών Δημό-
σιας Τάξης και Δικαιοσύνης, Δένδια και
Αθανασίου, στο υπουργείο Δικαιοσύνης,
ενώ αμέσως μετά ο κ. Δένδιας μίλησε σε
όλους τους αξιωματικούς της ΓΑΔΑ, στο
αμφιθέατρο του μεγάρου της Λεωφόρου
Αλεξάνδρας.
Αμέσως μετά, ο κ. Δένδιας δήλωσε: «Εί-
χα σήμερα τη χαρά να συναντηθώ με το
σύνολο των αξιωματικών που υπηρετούν
στη ΓΑΔΑ. Κατ' αρχήν, ήταν μεγάλη χαρά

για μένα να τους συγχαρώ για τις μεγάλες
επιτυχίες που έχουν παρουσιάσει το τε-
λευταίο χρονικό διάστημα σε μια σειρά α-
πό θέματα, στα οποία συμπεριλαμβάνεται
και η τρομοκρατία.

» Πρέπει να σας πω ότι, τον τελευταίο έ-
να- ενάμιση χρόνο, άνω των 30 τρομο-
κρατών έχουν συλληφθεί από την ΕΛ.ΑΣ.
Είχα όμως και την ευκαιρία να τους υπο-
γραμμίσω την τεράστια πρόκληση που
συνιστά για την πατρίδα μας η τρομοκρα-
τία, για την οικονομική της ανάπτυξη, για
την προσέγγιση ξένων επενδύσεων, για
την καταπολέμηση της ανεργίας, για το
καθήκον της ΕΛ.ΑΣ να αντιμετωπίσει με ε-
πιτυχία, όπως είμαι σίγουρος, την τερά-
στια αυτή πρόκληση που συνιστά η τρο-
μοκρατία για την πατρίδα και το κράτος
δικαίου».

Σκουρλέτης: Να παραιτηθούν Σκουρλέτης: Να παραιτηθούν 
Δένδιας και Αθανασίου Δένδιας και Αθανασίου 
για την απόδραση Ξηρούγια την απόδραση Ξηρού

Την παραίτηση των υπουργών Προστα-
σίας του Πολίτη Νίκου Δένδια και Δικαιο-
σύνης, Χαράλαμπου Αθανασίου ζητά ο
εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Πάνος
Σκουρλέτης, μιλώντας για «μεγάλες πολι-
τικές ευθύνες» που βαραίνουν την κυ-
βέρνηση σχετικά με την απόδραση του
Χριστόδουλου Ξηρού.
Ο κ. Σκουρλέτης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ,
κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «επιλέγει
να ρίξει λάσπη» στον ΣΥΡΙΖΑ, αντί να
προσπαθεί να απαντήσει στα ερωτήματα
που προκύπτουν από την «προνομιακή
μεταχείριση» του Χριστόδουλου Ξηρού.
Τόνισε, επίσης, ότι η κυβέρνηση επιχει-
ρεί να «αλλάξει συζήτηση» και να «απο-
σιωπήσει» τα πραγματικά ζητήματα που
αντιμετωπίζει η κοινωνία.

Μετά την απόδραση Χρ. Ξηρού

Δένδιας: Επικήρυξη 4 εκατ. ευρώ για τους τρομοκράτες

Ενόψει κατάθεσης νομοσχεδίου

Δ. Κουτσούμπας: «Η επιστημονική 
έρευνα πυλώνας ανάπτυξης»

Για «άδειασμα» του Αλέξη Τσίπρα από τον
βουλευτή του Γιώργο Σταθάκη, κάνει λόγο η
Νέα Δημοκρατία, επικαλούμενη συνέντευξη
του δεύτερου.

«Το στέλεχος του οικονομικού επιτελείου του
ΣΥΡΙΖΑ Γ. Σταθάκης προσγειώνει τον κ. Τσίπρα
και τον ΣΥΡΙΖΑ στην πραγματικότητα. Αξίζουν
συγχαρητήρια στον κ. Σταθάκη για την κυνική
του δήλωση ότι με ενδεχόμενη εφαρμογή των

θέσεων του κ. Τσίπρα δεν αποκλείεται να ζή-
σουμε στην Ελλάδα φαινόμενα τύπου Αργεντι-
νής ή Κύπρου. 

»Του αξίζουν επίσης συγχαρητήρια και για το
άδειασμά του προς τον κ. Τσίπρα, με τη δήλω-
σή του ότι δεν υπάρχει “επαχθές χρέος”, όπως
ο ίδιος ο κ. Τσίπρας δηλώνει παντού. Θυμίζου-
με, ο κ. Τσίπρας (Θεσσαλονίκη 13/9/2013) δή-
λωνε ότι «το χρέος είναι τεράστιο και επαχθές"
τονίζει η ΝΔ.

»Έστω και με αυτόν τον τρόπο, αναγνωρίζου-
με το θάρρος του κ. Σταθάκη να δηλώσει ευ-
θαρσώς ότι η εφαρμογή των θέσεων του ΣΥΡΙ-
ΖΑ θα είναι καταστροφική για τον τόπο και ότι
οι ανοησίες περί «επαχθούς» χρέους αποτε-

λούν μια επικίνδυνη λαϊκίστικη προσέγγιση
του κόμματός του.

»Όμως, επειδή το μέλλον της πατρίδας δεν
είναι «παιχνίδι», περιμένουμε από τον κ. Τσί-
πρα να μας διευκρινίσει αν ταυτίζεται με τις θέ-
σεις του συνεργάτη του. Και αν ταυτίζεται, να
μας ενημερώσει ευθέως για το τι ακριβώς θα
συμβεί στην πατρίδα μας αν ποτέ εφαρμοζόταν
η πολιτική του…» προσθέτει.
Η ΝΔ επισυνάπτει στην ανακοίνωσή της το α-
πομαγνητοφωνημένο κείμενο της συνέντευξης
του κ. Σταθάκη στο ραδιόφωνο του Alpha.

«Ερώτηση δημοσιογράφουΑ: Εσείς αποκλείε-
τε το σενάριο αυτό που ήδη κυκλοφορεί και υ-
ποβόσκει και στους παραπολιτικούς διαδρό-
μους, ότι εάν πάει ο Τσίπρας ως Πρωθυπουρ-
γός μιας αυριανής κυβέρνησης στην Ευρώπη
και με τον πρώτο τσαμπουκά που θα τους που-
λήσει θα κλείσει η ΕΚΤ την κάνουλα και τη
χρηματοδότηση προς την Ελλάδα και θα έρχε-
ται μετά ο κάθε ένας μικροαστός και θα σκούζει
και λέει δε θα έχεις πετρέλαιο για το νοσοκο-
μείο, δεν θα έχεις τρόφιμα στα ράφια και όλα
αυτά τα κινδυνολογικά ακούγονται, αλλά τα έ-
χουμε δει και στην Αργεντινή και λίγο πολύ τα
έχουμε δει και εδώ δίπλα στην Κύπρο. Δεν
μπορούν να συμβούν και στην Ελλάδα;
Γιώργος Σταθάκης: Κανείς δεν αποκλείει τίπο-
τα. Εκτιμώ, όμως, ότι η διαδικασία της δια-
πραγμάτευσης θα είναι σκληρή, θα έχει διάρ-
κεια, δε θα λυθεί σε ένα Eurogroup και δεν θα
οδηγήσει ούτε από τη μια πλευρά ούτε από την
άλλη πλευρά, φαντάζομαι, σε ακραίες κατα-
στάσεις σαν αυτές που υπονοείτε». 

Η απάντηση του ΣΥΡΙΖΑΗ απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ
Το Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει: «Τις
τελευταίες μέρες η ΝΔ δίνει ρεσιτάλ πανικού
και απόγνωσης. "Ο πνιγμένος από τα μαλλιά
του πιάνεται", αλλά όχι και έτσι».

Μαίνεται η κόντρα

ΝΔ: Ο Σταθάκης προσγειώνει 
τον Τσίπρα στην πραγματικότητα



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ

Δομοκός 20  Ιανουαρίου  2014
Αριθ.Πρωτ: 1001

ΘΕΜΑ: Καθιέρωση και έγκριση
υπερωριακής απασχόλησης 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
Με την αρ. 860/4/2014 απόφα-

ση του  Δημάρχου Δομοκού  η ο-
ποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις:
α) της περίπτωσης δ της παρα-

γράφου 1 του άρθρου 58 του Νό-
μου 3852/2010, 
β) των άρθρων 48 & 49 του Νό-

μου 3584/2007, 
γ) του άρθρου 20 του Νόμου

4024/2011 και 

δ) του αρ. 2/78400/0022/14-11-
2011 εγγράφου του Υπουργείου
Οικονομικών,

καθιερώνεται μηνιαία υπερω-
ριακή εργασία με αμοιβή από την
δημοσίευση της παρούσας μέχρι
και 31-12-2014 και έως είκοσι (20)
ώρες ανά μήνα και ανά υπάλληλο
για παροχή εργασίας πέραν του
κανονικού ωραρίου 
Από  την ανωτέρω απόφαση

προκαλείται συνολική δαπάνη ύ-
ψους 36.000,00 ευρώ η οποία έ-
χει εγγραφεί  στον  προς έγκριση
προϋπολογισμό έτους 2014 του
Δήμου Δομοκού και στους κωδι-
κούς 

Α] ΚΑ: 10/6022 [ΥΠ/ΣΙΑ ΟΙ-
ΚΟΝ/ΚΗ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ] 15.000
€:

Β] ΚΑ: 20/6012 [ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ] 7.000 €

Γ] ΚΑ: 25/6012 [ΥΠΗΡΕΣΙΑ Υ-
ΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΡΔΕΥΣΗΣ] 5.000 €

Δ] ΚΑ: 25/6042 [ΥΠΗΡΕΣΙΑ Υ-
ΔΡΕΥΣΗΣ –ΑΡΔΕΥΣΗΣ] 5.000 €

Ε] ΚΑ: 70/6012 [ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗ-
ΡΕΣΙΕΣ] 4.000 €

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΥΡΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Το ζήτημα της συνεργασίας
με το ΠΑΣΟΚ στις επικείμενες
Ευρωεκλογές βρίσκεται στο
επίκεντρο των διαβουλεύσε-
ων στο εσωτερικό της Δημο-
κρατικής Προοδευτικής Πα-
ράταξης -του σχηματισμού
που στηρίζουν οι «58» και οι
συνεργαζόμενες κινήσεις. 
Ειδικότερα, ο τίτλος του ευ-

ρωψηφοδελτίου, η διαδικασία
που θα επιλεγεί για την ανά-
δειξη υποψηφίων και η σύν-
θεση της ευρωλίστας είναι τα
βασικά ζητήματα που θα πρέ-
πει να διευθετηθούν έως την ι-
δρυτική Συνδιάσκεψη, στα τέ-
λη Φεβρουαρίου, ώστε αμέ-
σως μετά να αρχίσει η προε-
κλογική μάχη.
Σύμφωνα με Τα Νέα, σε ό,τι

αφορά τον τίτλο του ευρωψη-
φοδελτίου εξετάζονται τέσσε-
ρις εναλλακτικές προτάσεις:
Η πρώτη θέλει το ευρωψη-

φοδέλτιο να φέρει τον τίτλο
του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστι-
κού Κόμματος και από κάτω
σκέτη την ονομασία ΠΑΣΟΚ.
Τη συγκεκριμένη πρόταση υ-
ποστηρίζουν η κίνηση των 75
και κάποια στελέχη του ΠΑ-
ΣΟΚ που έχουν αναφορές
στον Γιώργο Παπανδρέου.
Η δεύτερη πρόταση διατηρεί

τον τίτλο του ΕΣΚ και από κά-
τω εμφανίζει την ονομασία
ΠΑΣΟΚ και Δημοκρατική Προ-
οδευτική Παράταξη. Την πρό-
ταση αυτή υποστηρίζουν στε-
λέχη όπως οι Νίκος Ανδρου-
λάκης, Κώστας Σκανδαλίδης,
Φώφη Γεννηματά, Τόνια Αντω-
νίου, Τάκης Ρήγας και Συλβά-
να Ράπτη.
Η τρίτη πρόταση έχει το ΕΣΚ

ως κυρίαρχο τίτλο, αλλά βάζει
μπροστά το Δημοκρατική
Προοδευτική Παράταξη και α-
κολουθεί η ονομασία ΠΑΣΟΚ.
Τη συγκεκριμένη πρόταση υ-
ποστηρίζουν κάποιοι από τους
«58», κυρίως οι πασοκογενείς
και στελέχη του ΠΑΣΟΚ όπως
οι Πάρις Κουκουλόπουλος,
Γιάννης Δατσέρης και Μιχάλης
Χρυσοχοΐδης. Οι δύο πρώτοι,
ως γνωστόν, παραμένουν στε-
νοί συνεργάτες του Βαγγέλη
Βενιζέλου και επηρεάζουν σε
σημαντικό βαθμό τις αποφά-
σεις του.
Η τέταρτη πρόταση για τον

τίτλο του ευρωψηφοδελτίου
θέλει το ΕΣΚ να δεσπόζει στα-
θερά στην κορυφή του και α-

πό κάτω να υπάρχει μόνο ο
τίτλος Δημοκρατική Προοδευ-
τική Παράταξη, χωρίς να υ-
πάρχει πουθενά η ονομασία
ΠΑΣΟΚ. Την πρόταση αυτή
στηρίζει τμήμα των «58», κυ-
ρίως όσοι δεν έχουν καθόλου
αναφορές στο ΠΑΣΟΚ και κά-
ποιοι από τις πολιτικές κινή-
σεις. Ενδεχόμενη υιοθέτησή
της θα αποτελούσε casus belli
για το εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ
και θα δημιουργούσε προ-
βλήματα στον Βαγγέλη Βενιζέ-
λο.
Το δεύτερο ζήτημα, που εί-

ναι αγκάθι στο πώς θα προχω-
ρήσει η συνεργασία, αφορά
τον τρόπο ανάδειξης των υπο-
ψήφιων ευρωβουλευτών. Εως
τώρα έχουν διατυπωθεί αρκε-
τές προτάσεις, από το να στη-
θούν κάλπες σε ολόκληρη τη
χώρα μέχρι το να γίνει ηλε-
κτρονικό δημοψήφισμα. Όλες
οι προτάσεις είναι υπό εξέτα-
ση και καμία δεν έχει προκρι-
θεί.
Οι σκέψεις που αναπτύσσο-

νται για τη διαδικασία συμπυ-
κνώνονται στις ακόλουθες
προτάσεις: να διεξαχθεί μία α-
νοιχτή ελεύθερη διαδικασία
με κάλπη και όποιος θέλει να
δηλώνει υποψηφιότητα για τις
τέσσερις πρώτες θέσεις. Η πα-
ραλλαγή της θέλει εκλογή ό-
λων των υποψηφίων με αυτό
τον τρόπο και όχι μόνο των

τεσσάρων πρώτων. Σε αυτή
την πρόταση διατυπώνουν
σθεναρές ενστάσεις τόσο στε-
λέχη των «58» όσο και στελέ-
χη του ΠΑΣΟΚ. Οι μεν πρώτοι
θεωρούν ότι θα «εξαφανι-
στούν» από τα στελέχη του
ΠΑΣΟΚ, οι δε της Χαριλάου
Τρικούπη πιστεύουν ότι θα τί-
ναζε το ευρωψηφοδέλτιο στον
αέρα διότι θα ενίσχυε την επι-
κράτηση κομματικών μηχανι-
σμών.
Σύμφωνα με τη δεύτερη

πρόταση, η ιδρυτική Συνδιά-
σκεψη -στο σώμα της οποίας η
κρατούσα άποψη είναι να μην
έχει την πλειοψηφία το ΠΑ-
ΣΟΚ- επιλέγει τους εκλόγι-
μους υποψηφίους, εισηγείται
τους τέσσερις πρώτους και το
σώμα επικυρώνει την απόφα-
ση αυτή. 
Μία εναλλακτική πρόταση

εμφανίζει τη Συνδιάσκεψη ως
όργανο να αποφασίζει για
τους υποψηφίους και ζητεί την
επικύρωση των αποφάσεων
μέσω ηλεκτρονικού δημοψη-
φίσματος.
Η τελευταία πρόταση για τον

τρόπο ανάδειξης των υποψή-
φιων ευρωβουλευτών δεν
προβλέπει καμία ψηφοφορία
και ζητεί για όλα και για όλους
να αποφασίσει η Συνδιάσκε-
ψη.
Όσοι επιθυμούν τη διενέρ-

γεια ψηφοφοριών είναι κυ-

ρίως οργανωτικά στελέχη του
ΠΑΣΟΚ που γνωρίζουν πώς
να ενεργοποιήσουν τους μη-
χανισμούς. Ωστόσο, οι ψηφο-
φορίες για όλα συναντούν
σθεναρές αντιστάσεις από ηγε-
τικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ που
πιστεύουν ότι μια τέτοια εξέλι-
ξη θα βλάψει τον ίδιο τον
πρόεδρο του κόμματος και
ουσιαστικά θα προκαλέσει
σκηνικό αμφισβήτησής του.
Σε ό,τι αφορά την κατάληψη

των τριών πρώτων θέσεων
στην ευρωλίστα, όλοι συμφω-
νούν πως μία εξ αυτών πρέπει
να καλυφθεί από στέλεχος
των «58» και του εκσυγχρονι-
στικού μπλοκ, μία δεύτερη α-
πό βενιζελικό στέλεχος και μία
τρίτη από στέλεχος του πα-
πανδρεϊκού ΠΑΣΟΚ. Το θέμα
είναι με ποια σειρά θα μπουν
τα ονόματά τους στην ευρωλί-
στα. Σύμφωνα με τις πληρο-
φορίες, συνεργάτες του κ. Βε-
νιζέλου τού έχουν εισηγηθεί
να βάλει πρώτο στέλεχος προ-
ερχόμενο από τους παπανδρε-
ϊκούς, το οποίο μάλιστα έχει
βολιδοσκοπηθεί ήδη. Πάντως,
δεν έχει ληφθεί απολύτως κα-
μία απόφαση.

Ανακοίνωση Ανακοίνωση 
του ΠΑΣΟΚτου ΠΑΣΟΚ

Σε ανακοίνωσή του το γρα-
φείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ ανα-
φέρει:

«Εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ μι-
λάει μόνο το ΠΑΣΟΚ. Πιστεύ-
ουμε στη δυναμική και την α-
νάγκη συσπείρωσης όλων
των δυνάμεων της δημοκρατι-
κής παράταξης. Ισχύουν οι δη-
λώσεις του Προέδρου του
ΠΑΣΟΚ και η απόφαση της
ΚΠΕ. Το ΠΑΣΟΚ σέβεται όλα
τα πρόσωπα, όλες τις  κινήσεις
και τις δημιουργικές πρωτο-
βουλίες. Αξιώνει βεβαίως τον
ίδιο σεβασμό όχι μόνο στην ι-
στορική του διαδρομή, αλλά
και  στον σημερινό του ρόλο
για τη σταθερότητα της χώρας
και την πορεία εξόδου από τη
κρίση».

ΤΜΗΜΑ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

10 ΛΑΜΙΑΚΟΣ
Τύπος

Πέμπ
τη 23 Ιανο

υαρίο
υ 2014

Ειδήσεις - Ανακοινώσεις

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ
Με την  υπ΄ αριθ.  10.412Β/21-

1-2014 έκθεση επιδόσεώς μου ε-
γώ ο Δικαστικός Επιμελητής του
Πρωτοδικείου Λαμίας ΕΠΑΜΕΙ-
ΝΩΝΔΑΣ  ΠΑΠΑΣΥΚΙΩΤΗΣ ύ-
στερα από έγγραφη παραγγελία
της Δικηγόρου και κατοίκου Λα-
μίας κ. Θωμαής  Σαϊτη, ως πληρε-
ξουσίας   της  Ευαγγελίας – Μπάρ-
δε (Ον.) Μπρεντούση (Επ.) του
Μχιλλ, αλβανικής  υπηκοότητας,
κατοίκου Μακρακώμης Φθιώτι-
δας,  κοινοποίησα προς τον κ. Ει-
σαγγελέα Πρωτοδικών Λαμίας για
λογαριασμό  του  Κωνσταντίνου –
Τομ (Ον.) Μπιτσάκου του Πιέτερ,
αλβανικής υπηκοότητας, πρώην

κάτοικο Μακρακώμης Ν. Φθιώτι-
δας και ήδη αγνώστου διαμονής
και κατοικίας, ακριβές αντίγραφο
της από  26-7-2013 έτους  ΑΓΩ-
ΓΗΣ (διαζυγίου) η οποία απευθύ-
νεται ενώπιον του  Μονομελούς
Πρωτοδικείου Λαμίας,  με αριθμό
κατάθεσης  1384/ΕΓδ/275/13 και
δικάσιμο στις 28-3-2014, ημέρα
Παρασκευή και ώρα 09:00, Αριθ.
πινακίου 6, στο Κατάστημα του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Λα-
μίας Διαδικασία Γαμικών Διαφο-
ρών.

Λαμία  22-1-2014
Ο Δικαστικός Επιμελητής

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΠΑΠΑΣΥΚΙΩΤΗΣ

Πονοκέφαλος η «μαρκίζα»

Διαβουλεύσεις για τη συγκατοίκηση 
ΠΑΣΟΚ και «58» στο ευρωψηφοδέλτιο

Συνέχεια των κινητοποιήσεων

Μέχρι 7 Φεβρουαρίου παρατείνουν 
την απεργία τους οι γιατροί του ΕΟΠΥΥ
Την παράταση της απεργίας τους μέχρι τις 7 Φεβρουαρί-

ου αποφάσισαν οι γιατροί του ΕΟΠΥΥ σε νέα συνεδρίαση
της Εκτελεστικής Γραμματείας της Πανελλήνιας Ομοσπον-
δίας Συλλόγων Επιστημονικού Υγειονομικού Προσωπι-
κού.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία του κλάδου απευθύνει κάλε-
σμα συμμετοχής στη κοινή συγκέντρωση ΟΕΝΓΕ-ΠΟΕΔΗΝ
που θα γίνει στη 1 το μεσημέρι της Πέμπτης έξω από το υ-
πουργείο Υγείας.
Οι γιατροί του ΕΟΠΥΥ πραγματοποιήσαν χθες συγκέντρω-

ση διαμαρτυρίας στο ΙΚΑ Παγκρατίου, στο πλαίσιο των κινη-
τοποιήσεων που εξήγγειλαν, αντιδρώντας στο νομοσχέδιο
του υπουργείου Υγείας για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγεί-
ας.

«Υπάρχει αδιέξοδο ως προς τη λειτουργικότητα του νομο-
σχεδίου. Εμείς θα συνεχίσουμε τον αγώνα και καλούμε τον
κόσμο να μας συμπαρασταθεί» δήλωσε στο ΑΠΕ ο διευθυ-
ντής της μονάδας του Παγκρατίου, Αθανάσιος Μοσχονάς.

«Απεργούμε όχι για αυξήσεις και ιδιωτικά συμφέροντα,
αλλά για τη δωρεάν δημόσια υγεία. Ζητούμε να μην κατα-
στραφούν οι δομές υγείας που υπάρχουν» ανέφερε, από
την πλευρά του ο αντιπρόεδρος της ομοσπονδίας ιατρών Ε-
ΟΠΥΥ, Ιωάννης Χρονόπουλος.
Οι απεργοί γιατροί συγκεντρώθηκαν στις 11 το πρωί έξω

από το κτίριο του ΙΚΑ Παγκρατίου. Μαζί τους βρέθηκαν και
μέλη του κινήματος «Δεν πληρώνω» και κρατώντας σημαίες
και πανό με σύνθημα «όπλο μας η αλληλεγγύη», φώναξαν
συνθήματα όπως: «Παιδεία και υγεία, ρεύμα και νερό, δεν
είναι εμπορεύματα, ανήκουν στο λαό».

Σε κλίμα έντονης αντιπαρά-
θεσης συνεδρίασε η Εκτελε-
στική Επιτροπή της ΔΗΜΑΡ,
λόγω της παρουσίας σημα-
ντικών στελεχών του κόμμα-
τος στη συγκέντρωση της Κί-
νησης των 58 στο Περιστέρι
το βράδυ της Τρίτης. 
Ο Φώτης Κουβέλης και άλλα

μέλη της ηγετικής ομάδας της
ΔΗΜΑΡ ζήτησαν εξηγήσεις α-
πό τον πρώην γραμματέα και
βουλευτή Επικρατείας Σπύρο
Λυκούδη για τη συμμετοχή
του στη συγκέντρωση των
«58».

«Είμαι 40 χρόνια στην Ανανε-
ωτική Αριστερά και δεν υπάρ-
χει κανείς που θα μου πει σε
ποια εκδήλωση θα πάω, με
ποιους θα μιλήσω και ποιους θα ακούσω» ήταν η απάντηση του
Σπύρου Λυκούδη.
Στη συγκέντρωση της Κίνησης των 58, εκτός από τον Σπύρο Λυ-

κούδη, το «παρών» έδωσαν και ο βουλευτής Γρηγόρης Ψαριανός
και ο πρώην εκπρόσωπος Τύπου της ΔΗΜΑΡ, Ανδρέας Παπαδό-
πουλος. Στην τρίωρη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της
ΔΗΜΑΡ ανακοινώθηκαν οι αρμοδιότητες των μελών της, χωρίς
ουσιαστικές διαφοροποιήσεις στους βασικούς τομείς της πολιτικής
του κόμματος.
Σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά την ολοκλήρωσή

της συνεδρίασης, η Επιτροπή συζήτησε αναλυτικά τις τρέχουσες

πολιτικές εξελίξεις, με τον Φώτη Κουβέλη να αναφέρεται -μεταξύ
άλλων- στη συγκρότηση του προοδευτικού πόλου, με βάση τις α-
ποφάσεις του Συνεδρίου, και ενημέρωσε για τις σχετικές διεργασίες
που έχουν γίνει και για το σημείο που βρίσκονται οι διαδικασίες.
Ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής της ΔΗΜΑΡ Θανάσης

Θεοχαρόπουλος εισηγήθηκε τον προγραμματισμό δράσης του
κόμματος για την επόμενη περίοδο, με αιχμή το άνοιγμα του κόμ-
ματος στην κοινωνία, τη διάρθρωση της Κεντρικής Επιτροπής και
των τομέων του κόμματος, καθώς και το χρονοδιάγραμμα προε-
τοιμασίας εν όψει των αυτοδιοικητικών εκλογών και των ευρωε-
κλογών.
Σχετικά με τις ευρωεκλογές, η Δημοκρατική Αριστερά, τονίζεται

στην ίδια ανακοίνωση, κινείται στην κατεύθυνση να επιχειρήσει να
συνδέσει το ελληνικό ζήτημα με τις γενικότερες ευρωπαϊκές προο-
πτικές και θα επιμείνει στην κατεύθυνση της ευρωπαϊκής ολοκλή-
ρωσης. Όσον αφορά τις αυτοδιοικητικές εκλογές, αναφέρεται: «Θα
επιδιώξει συμπαρατάξεις στη βάση προγραμματικών συμφωνιών,
που θα αποτυπώνουν μια προοδευτική και δημοκρατική αντίληψη
για τα κοινωνικά και αναπτυξιακά ζητήματα της περιφέρειας, και
την έξοδο από την κρίση. Οι δημοτικές εκλογές πρέπει να αναδεί-
ξουν άξιους και ικανούς Δημάρχους, καθώς και Δημοτικά Συμβού-
λια στη βάση αυτοδιοικητικών προγραμμάτων».

Συνεδρίασε η Εκτελεστική Επιτροπή

Ένταση στη ΔΗΜΑΡ για την παρουσία 
στελεχών της σε συγκέντρωση των «58»
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Eλλάδα

Την ανησυχία της για τη συνεχιζόμενη α-
πώλεια ανθρώπινων ζωών στη θάλασσα ε-
ξέφρασε η Ύπατη Αρμοστία του ΟΗΕ για
τους Πρόσφυγες, με αφορμή το ναυάγιο
που σημειώθηκε τη Δευτέρα στη θαλάσσια
περιοχή του Φαρμακονησίου, μετά το ο-
ποίο μια γυναίκα και ένα παιδί 5 ετών ε-
ντοπίστηκαν νεκροί, ενώ αγνοείται η τύχη
δέκα ακόμη ατόμων (δύο γυναίκες και ο-
κτώ βρέφη και μικρά παιδιά).
Κλιμάκιο της Αρμοστείας μετέβη το μεση-

μέρι της Τρίτης στη Λέρο, όπου μεταφέρθη-
καν οι διασωθέντες από το Λιμενικό, και συ-
νομίλησε μαζί τους καθώς και με τις Λιμενι-
κές Αρχές. «Η Ύπατη Αρμοστεία καλεί τις Αρ-
χές να διερευνήσουν τις συνθήκες υπό τις ο-
ποίες έλαβε χώρα το περιστατικό, και το πώς
ανθρώπινες ζωές χάθηκαν σε πλοιάριο υπό
ρυμούλκηση», δήλωσε ο Λόρενς Ζολς, Πε-
ριφερειακός Αντιπρόσωπος της Ύπατης Αρ-
μοστείας για τη Νότια Ευρώπη.
Το πλοιάριο, ένα αλιευτικό σκάφος στο ο-

ποίο επέβαιναν 28 άτομα -25 Αφγανοί και 3
Σύροι- μεταξύ των οποίων πολλά γυναικό-
παιδα),είχε εντοπιστεί τα μεσάνυχτα της Κυ-
ριακής 20 Ιανουαρίου, ακινητοποιημένο και
χωρίς φώτα ναυσιπλοΐας, από σκάφος του
Λιμενικού Σώματος
Σύμφωνα με πληροφορίες των λιμενικών

Αρχών ξεκίνησε επιχείρηση διάσωσης με ρυ-
μούλκησή του προς το Φαρμακονήσι. 
Ωστόσο, σύμφωνα με μαρτυρίες επιζώντων

στην Ύπατη Αρμοστεία, το σκάφος του Λιμε-
νικού που ρυμουλκούσε το πλοιάριό τους
κατευθυνόταν με μεγάλη ταχύτητα προς τις
τουρκικές ακτές, όταν συνέβη το τραγικό
συμβάν εν μέσω θαλασσοταραχής. Οι ίδιες
μαρτυρίες αναφέρουν ότι οι άνθρωποι φώ-
ναζαν για βοήθεια, δεδομένου ότι στο πλοιά-
ριο υπήρχε μεγάλος αριθμός παιδιών.
Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης του Λιμε-

νικού, πληροφορίες αναφέρουν ότι μεγάλος
αριθμός των επιβαινόντων συγκεντρώθηκε
στη μία πλευρά του πλοιαρίου, με αποτέλε-
σμα την ανατροπή και τη βύθισή του.
Μετά τη βύθιση του πλοίου, 16 από τους ε-

πιβαίνοντες περισυνελέγησαν από το Λιμενι-
κό Σώμα. Μια γυναίκα και ένα παιδί 5 ετών
εντοπίστηκαν νεκροί κοντά στις τουρκικές α-
κτές, ενώ δέκα ακόμη άτομα, γυναικόπαιδα
στο σύνολό τους, είναι αγνοούμενα.
Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρό-

σφυγες έχει απευθύνει έκκληση σε κυβερνή-
σεις ευρωπαϊκών και άλλων χωρών να συ-
νεργαστούν, προκειμένου να μειωθούν οι α-
πώλειες ανθρώπινων ζωών όταν ακολου-
θούνται επικίνδυνα περάσματα στη Μεσό-
γειο και σε άλλα καίρια θαλάσσια σύνορα. 
Ο Αρμοστεία επισημαίνει την ανάγκη πε-

ραιτέρω ενίσχυσης των επιχειρήσεων διάσω-
σης στη θάλασσα, καθώς και τη δημιουργία
διόδων νόμιμης μετανάστευσης ώστε να α-
ποφεύγεται η επιλογή επικίνδυνων παράτυ-
πων μετακινήσεων.

Απάντηση στην Απάντηση στην 
Υπατη Αρμοστεία του ΟΗΕΥπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ

Διαψεύδει με ανακοίνωση του το Λιμενικό

τις καταγγελίες των μεταναστών, που είδαν
το φως της δημοσιότητας μέσω ανακοίνω-
σης της Υπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ, ότι το
σκάφος με τους μετανάστες στο Φαρμακονή-
σι ανατράπηκε την ώρα που πλωτό του Λι-
μενικού το ρυμουλκούσε προς τις τουρκικές
ακτές.
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση: «Σε

καμία περίπτωση το πλωτό σκάφος του Λι-
μενικού Σώματος δεν διενεργούσε ρυμούλ-
κηση προς τις τουρκικές ακτές, αντίθετα, το
σκάφος με τους επιβαίνοντες αλλοδαπούς
ρυμουλκείτο προς το Φαρμακονήσι. Αυτό ε-
πιβεβαιώνεται αβίαστα και τεκμηριωμένα α-
πό το γεγονός ότι το στίγμα βύθισης του
σκάφους βρίσκεται δυτικότερα από το στίγ-
μα εντοπισμού του, δηλαδή με κατεύθυνση
την ελληνική περιοχή και συγκεκριμένα
προς νήσο Φαρμακονήσι».
Σημειώνεται ακόμη πως «η διαδικασία της

ρυμούλκησης προς την πλησιέστερη ελληνι-
κή ακτή, δηλαδή το νησί Φαρμακονησίου, ε-
πιλέχθηκε ως ο πλέον πρόσφορος τρόπος
μεταφοράς των επιβαινόντων αλλοδαπών
καθόσον η μετεπιβίβαση αυτών στην ανοι-
χτή θάλασσα επί του πλωτού καταδιωκτικού
σκάφους του Λιμενικού Σώματος ήταν επι-
σφαλής και επικίνδυνη για την ασφάλεια
τους λαμβάνοντας υπ' όψη τις επικρατούσες
δυσμενείς καιρικές συνθήκες».
Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται ότι «η

υπερπροσπάθεια που κατέβαλε το πλήρωμα
του περιπολικού σκάφους του Λιμενικού
Σώματος για τη διάσωση των επιβαινόντων
αλλοδαπών, καθ' όλη τη διάρκεια του συμ-
βάντος, είχε ως αποτέλεσμα την εκδήλωση
πυρκαγιάς στην αριστερή κύρια μηχανή του.
Ανεξαρτήτως αυτού, το πλήρωμα του ΠΛΣ
παράλληλα με τις ενδεδειγμένες ενέργειες
κατάσβεσης της εκδηλωθείσας πυρκαγιάς,
συνέχισε και ολοκλήρωσε την επιχείρηση
διάσωσης των αλλοδαπών ναυαγών, περι-
συλλέγοντας δεκαέξι εξ αυτών από την θά-
λασσα, τους οποίους και αποβίβασε ασφα-
λώς στην ξηρά».
Σημειώνεται, επίσης, ότι με μέριμνα του Λι-

μενικού διατέθηκε ναυαγοσωστικό και μετέ-
φερε τους διασωθέντες στην Λέρο για τη
πρώτη υποδοχή και περίθαλψή τους σε συ-
νεργασία με τις αρμόδιες τοπικές Αρχές.

ΠΑΣΟΚ: Να διερευνηθούν ΠΑΣΟΚ: Να διερευνηθούν 
πλήρως οι συνθήκες πλήρως οι συνθήκες 

του ναυαγίου στο Φαρμακονήσιτου ναυαγίου στο Φαρμακονήσι
Τη διεξαγωγή έρευνας για τις ακριβείς συν-

θήκες που οδήγησαν στην τραγωδία με τους
μετανάστες στο Φαρμακονήσι ζητεί το ΠΑ-
ΣΟΚ, τονίζοντας ότι πρέπει να αξιολογηθούν
όλα τα στοιχεία και να αποδοθούν ευθύνες
όπου χρειάζεται.

ΣΥΡΙΖΑ: «Πολιτική που κοστίζει ζωές»ΣΥΡΙΖΑ: «Πολιτική που κοστίζει ζωές»
Επίθεση στην κυβέρνηση αναφορικά με

την πολιτική υποδοχής μεταναστών και προ-
σφύγων εξαπολύει με ανακοίνωσή του ο
ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή τη νέα τραγωδία στη θα-
λάσσια περιοχή του Φαρμακονησίου. Όπως
αναφέρεται στην ανακοίνωση, για την τρα-
γωδία «ευθύνονται οι παράνομες πρακτικές
αποτροπής εισόδου προσφύγων στα ελληνι-
κά χωρικά ύδατα, για την εφαρμογή των ο-
ποίων ο ίδιος ο πρωθυπουργός επαίρονταν
προ ημερών στη Βουλή».

ΚΚΕ: Η ένταση των μέτρων ΚΚΕ: Η ένταση των μέτρων 
καταστολής αυξάνει τους νεκρούςκαταστολής αυξάνει τους νεκρούς

«Το πρόσφατο τραγικό ναυάγιο στο Φαρ-
μακονήσι, με δύο νεκρούς και αρκετούς α-
γνοούμενους, επιβεβαιώνει ότι η ένταση των
μέτρων καταστολής στα θαλάσσια και χερ-
σαία σύνορα έχει σαν αποτέλεσμα να μεγα-
λώνει η τραγική λίστα των νεκρών και αγνο-
ούμενων στο Αιγαίο και σε άλλα σημεία της
χώρας» επισημαίνει με ανακοίνωσή του το
ΚΚΕ.

ΔΗΜΑΡ: Αναγκαία η συνεργασία ΔΗΜΑΡ: Αναγκαία η συνεργασία 
για τη μεταναστευτική πολιτικήγια τη μεταναστευτική πολιτική
Με τη σειρά της η ΔΗΜΑΡ αναφέρει σε α-

νακοίνωσή της: «Για άλλη μια φορά, η φυγή
προς το αύριο, η ελπίδα για μια καλύτερη
ζωή, εξελίχθηκε σε τραγωδία. Η Ελληνική
Προεδρία πρέπει να επαναφέρει στο ευρω-
παϊκό προσκήνιο το ζήτημα της μεταναστευ-
τικής πολιτικής, στη βάση της κοινοτικής αλ-
ληλεγγύης και της συνεργασίας των χωρών-
μελών.

»Οι πρόσφυγες, τα θύματα διωγμών και
πολέμων, δεν είναι εγκληματίες, αλλά πρό-
σωπα ευάλωτα που χρήζουν υποστήριξης.
Το θέμα συγκεκριμένων επιχειρησιακών
σχεδίων δράσης είναι πλέον αναγκαιότητα»
καταλήγει.

«Είναι προσωπική μου άποψη»

Εμμένει στην ημερομηνία 
των ευρωεκλογών ο Γιάννης Μιχελάκης
Την προσωπική του, όπως είπε, άποψη ότι οι ευρωεκλογές

θα γίνουν τη δεύτερη Κυριακή των αυτοδιοικητικών εκλογών
εξέφρασε ο υπουργός Εσωτερικών, Γιάννης Μιχελάκης.
Ο υπουργός επιφυλάχθηκε να είναι πιο αναλυτικός στη γραπτή

απάντηση που θα δώσει στην ερώτηση του προέδρου του ΣΥΡΙ-
ΖΑ, Αλέξη Τσίπρα.

«Προσωπική μου άποψη είναι οι ευρωεκλογές να συμπέσουν
με τη δεύτερη εβδομάδα των αυτοδιοικητικών εκλογών» ανέφε-
ρε ο κ. Μιχελάκης. 

Παράλληλα, διέψευσε τα σε-
νάρια περί πρόθεσης της κυ-
βέρνησης για αλλαγή του ε-
κλογικού νόμου, μετά την άρ-
νηση του ΠΑΣΟΚ για ενιαίο ψη-
φοδέλτιο, ως προς τους υπο-
ψηφίους δημάρχους και συμ-
βούλους.

«Στον Καλλικράτη δεν διευκρινίζεται το θέμα αυτό. Η πρότασή
μας -που εμείς θεωρούμε ότι θα είχε θετικό αποτέλεσμα- να ψη-
φιστούν σύμβουλοι άσχετοι με τα κόμματα, δεν έγινε δεκτή από
το ΠΑΣΟΚ, σεβαστό αυτό, δεν προχωράμε» δήλωσε χαρακτηρι-
στικά ο κ. Μιχελάκης.
Τα θέματα αυτά είχαν θέσει νωρίτερα τα κόμματα της αντιπολί-

τευσης με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ Νίκο
Βούτση να καλεί την κυβέρνηση να ξεκαθαρίσει το τοπίο και να
μην παίζονται προεκλογικά παιχνίδια.
Αφορμή ήταν η συζήτηση στην Επιτροπή Εσωτερικών, Δημό-

σιας Διοίκησης και Δικαιοσύνης της Βουλής για τη σύσταση υποε-
πιτροπής που θα ασχοληθεί με τη νέα αρχιτεκτονική του Καλλι-
κράτη και για την οποία όλα τα κόμματα, πλην του ΣΥΡΙΖΑ που ε-
πιφυλάχθηκε, τάχθηκαν υπέρ.

Για φορολογική υπόθεση

Άρση ασυλίας του Β. Καπερνάρου
ψήφισε  η  Βουλή

Δεκτή έγινε από την Ολομέλεια της Βουλής η αίτηση άρσης
της ασυλίας του βουλευτή των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Βασί-
λη Καπερνάρου για φορολογική του υπόθεση μετά από έλεγ-
χο του ΣΔΟΕ.
Σύμφωνα με το αποτέλεσμα που ανακοίνωσε ο προεδρεύων

Χρήστος Μαρκογιαννάκης, ψήφισαν συνολικά 230 βουλευτές. 
Ειδικότερα:
• Για την υπόθεση του βουλευτή των Ανεξάρτητων Ελλήνων,

Βασίλη Καπερνάρου, υπέρ της άρσης ψήφισαν 191 βουλευτές,
κατά 31 βουλευτές, παρών 6 βουλευτές και λευκό 2 βουλευτές.
Η αίτηση της εισαγγελικής Αρχής έγινε δεκτή.

• Για την υπόθεση του βουλευτή της ΝΔ, Αργύρη Ντινόπουλου,
υπέρ της άρσης ψήφισαν 20 βουλευτές, κατά ψήφισαν 208, πα-
ρών ένας βουλευτής, λευκό ένας βουλευτής. Η αίτηση της εισαγ-
γελικής Αρχής απορρίφθηκε.

• Για την υπόθεση του βουλευτή της ΝΔ, Μιλτιάδη Βαρβιτσιώ-
τη, υπέρ της άρσης ασυλίας ψήφισαν 78 βουλευτές, κατά ψήφι-
σαν 143 βουλευτές και παρών ψήφισαν 9 βουλευτές. Η αίτηση
της εισαγγελικής Αρχής απορρίφθηκε.

Μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων

Τρομοκρατική απειλή δέχτηκαν 
Ολυμπιακές Επιτροπές τεσσάρων χωρών
Οι Ολυμπιακές Επιτροπές Ουγγαρίας, Σλοβενίας, Γερμανίας και

Ιταλίας έλαβαν ηλεκτρονικά μηνύματα με απειλές για τρομοκρα-
τικές επιθέσεις εν όψει των Xειμερινών Αγώνων στο Σότσι, σύμ-
φωνα με ανακοινώσεις τους.
Η oυγγρική Ολυμπιακή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι δέχτηκε τρομο-

κρατική απειλή για το Σότσι, όπως δήλωσε στο εθνικό πρακτορείο
ειδήσεων MTI ο πρόεδρος της επιτροπής Ζολτ Μπορκάι.
Ο Μπορκάι είπε ότι η χώρα του λαμβάνει στα σοβαρά την απειλή

και ενημέρωσε τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή και τους Ρώσους, ε-
νώ πρόσθεσε πως γνωρίζει ότι Ολυμπιακές Επιτροπές και άλλων
χωρών έλαβαν παρόμοιες απειλές.
Λίγο αργότερα, και ο εκπρόσωπος της σλοβενικής Ολυμπιακής Ε-

πιτροπής Μπρέιν Ντμίτροβιτς ανακοίωσε ότι ανάλογο απειλητικό η-
λεκτρονικό μήνυμα στάλθηκε και στη Λιουμπλιάνα. Η επιστολή ή-
ταν γραμμένη στα ρωσικά, μεταφράστηκε και διαβιβάστηκε στην α-
στυνομία, ανέφερε. Ακολούθησαν αντίστοιχες ανακοινώσεις από τη
Γερμανική και την Ιταλική Ολυμπιακή Επιτροπή.

«Αντιμετωπίζουμε σοβαρά όλες τις πληροφορίες για θέματα α-
σφαλείας και είμαστε σε στενή επαφή με της αρμόδιες γερμανικές
αρχές» επισήμανε ο εκπρόσωπος της γερμανικής Ολυμπιακής Επι-
τροπής Κρίστιαν Κλόι. Στη Ρώμη, η Ιταλική Ολυμπιακή Επιτροπή α-
νακοίνωσε επίσης πως έλαβε ηλεκτρονικό μήνυμα με «τρομοκρατι-
κές απειλές» και «έστειλε το περιεχόμενό του στις αρχές που είναι
αρμόδιες για την ασφάλεια».
Πρόσφατα με βίντεο που αναρτήθηκε στο Διαδίκτυο, ισλαμιστές

αντάρτες του Νταγκεστάν διεκδικούν την ευθύνη για τις δύο επιθέ-
σεις στο ρωσικό Βόλγκογκραντ και απειλούν για νέα χτυπήματα
στους Ολυμπιακούς στο Σότσι. 
Στο βίντεο εμφανίζονται δύο άνδρες που δηλώνουν, ως Σουλεϊ-

μάν και Αμπντουρχμάν, μέλη της ισλαμιστικής ομάδας «Βιλαγέτ
Νταγκεστάν». 
Διεκδικώντας την ευθύνη των δύο επιθέσεων εκ μέρους της ομά-

δας, ο ένας από αυτούς λέει πως «εάν κάνετε τους Ολυμπιακούς, θα
έχουμε ένα δώρο για εσάς και για τους τουρίστες».                  (ΑΠΕ)

Την πρόθεση της Ελλάδας, ως
χώρας με παραδοσιακούς δε-
σμούς φιλίας με τον συριακό
λαό, να στηρίξει και να ενθαρ-
ρύνει τις δύο πλευρές να προ-
χωρήσουν μπροστά στο μονο-
πάτι της ειρήνης, υπογράμμισε
ο αντιπρόεδρος της κυβέρνη-
σης και υπουργός Εξωτερικών
Βαγγέλης Βενιζέλος κατά την
παρέμβασή του στη Συνδιάσκε-
ψη Γενεύη ΙΙ για τη Συρία που
διεξάγεται στο Μοντρέ. 
Όπως σημείωσε ο κ. Βενιζέλος

«η απόφαση της Δαμασκού και
του συνασπισμού της Συριακής
αντιπολίτευσης να μετάσχουν
στην "Γενεύη ΙΙ" είναι μια καθα-
ρή ένδειξη ότι καταλαβαίνουν
πλήρως το μέγεθος του διακυ-
βεύματος για τη χώρα τους και
το συριακό λαό».
Μάλιστα, χαιρέτισε την απόφα-

σή τους να συμμετάσχουν στη
Συνδιάσκεψη και τους κάλεσε να
δείξουν ειλικρινές και εποικοδο-
μητικό πνεύμα, καθώς και ευελι-
ξία στις διαπραγματεύσεις, για το
καλό της δικής τους χώρας και
προς όφελος του συριακού λα-
ού και των επερχόμενων γενεών.

«Η διεθνής κοινότητα, της Ελ-
λάδας συμπεριλαμβανομένης,
είναι έτοιμη να στηρίξει τη Συρία
στις προσπάθειές της να σταθεί

στα πόδια της και να ανοικοδο-
μηθεί, μετά από μία επιτυχία της
μεταβατικής διαδικασίας "Γενεύη
ΙΙ"», υπογράμμισε ο έλληνας υ-
πουργός. 
Πρόσθεσε ότι «για να επιτύ-

χουν οι διαπραγματεύσεις, είναι
αναγκαίο να οικοδομηθεί σταθε-
ρή εμπιστοσύνη. Για αυτό είναι
βασικό να συμφωνηθούν χωρίς
καθυστέρηση Μέτρα Οικοδόμη-
σης Εμπιστοσύνης, τα οποία θα
έχουν άμεσο αντίκτυπο στην κα-
θημερινή ζωή του συριακού λα-

ού».
Όπως ανέφερε «αυτά πρέπει

να περιλαμβάνουν επί του πεδί-
ου κατάπαυση του πυρός, λήξη
των πολιορκιών, εξασφάλιση
διαδρόμων ανθρωπιστικής πρό-
σβασης, απελευθέρωση αιχμα-
λώτων, ανταλλαγή κρατουμέ-
νων. Τα μέτρα πρέπει να περι-
λαμβάνουν προστασία και υπο-
στήριξη ευάλωτων ομάδων -γυ-
ναικών, παιδιών, τραυματιών, η-
λικιωμένων, μη εμπλεκόμενων
τρίτων, όλων δηλαδή των αθώ-
ων θυμάτων αυτής της εμφύλιας
σύρραξης. Και θα πρέπει, επίσης,
να εξασφαλίζουν την πλήρη και
ίση συμμετοχή των Σύριων γυ-
ναικών και των φορέων της κοι-
νωνίας των πολιτών στις συνομι-
λίες της Γενεύης και στην ειρη-
νευτική διαδικασία γενικότερα».
Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνη-

σης είχε νωρίτερα την Τετάρτη
συνάντηση με τον γγ του Αραβι-
κού Συνδέσμου, Ναμπίλ Αλ Α-

ράμπι , ο οποίος τον ευχαρίστη-
σε για την Κοινή Σύνοδο Υπουρ-
γών Εξωτερικών Ευρωπαϊκής Έ-
νωσης- Αραβικού Συνδέσμου,
που θα πραγματοποιηθεί στην
Αθήνα, στις 10 Ιουνίου 2014, και
θα είναι μία από τις σημαντικότε-
ρες συναντήσεις που θα πραγμα-
τοποιηθούν στο πλαίσιο της ελ-
ληνικής προεδρίας.
Επίσης, ο κ. Βενιζέλος, κατά τη

διάρκεια του γεύματος, συναντή-
θηκε με τον κινέζο ομόλογό του,
Γουάνγκ Γι , και λαμβάνοντας υ-
πόψη το κινεζικό ενδιαφέρον για
την επένδυση στο λιμάνι του
Πειραιά, τον κάλεσε να επισκε-
φθεί την Ελλάδα.
Ακόμη, είχε συνάντηση με τον

υπουργό Εξωτερικών του Ιράκ,
Χοσιάρ Ζεμπαρί με τον οποίο
συζήτησε για την κατάσταση στη
χώρα και τη Μέση Ανατολή, κα-
θώς και τις προοπτικές συνεργα-
σίας των ελληνικών επιχειρήσε-
ων με αντίστοιχες ιρακινές.

Αρνείται το λιμενικό ότι φέρει ευθύνη

Παρέμβαση της Ύπατης Αρμοστείας 
μετά την τραγωδία στο Φαρμακονήσι

Παρέμβαση στη Γενεύη ΙΙ

Βενιζέλος: Στήριξη στην προσπάθεια 
για  ειρήνευση  στη  Συρία



Μάθημα βασανισμού

Αύριο απολογείται ο δάσκαλος για 
το επεισόδιο με τον 8χρονο μαθητή
Στον Εισαγγελέα οδηγήθηκε χθες, ο 50χρονος δάσκαλος από

την Αρτα, ο οποίος συνελήφθη ύστερα από καταγγελία που έκα-
νε η μητέρα ενός μαθητή της Β' δημοτικού, ότι προέτρεψε τους
συμμαθητές του 8χρονου γιου της, να τον χαστουκίσουν για τι-
μωρία, επειδή ήταν ζωηρός την ώρα του μαθήματος. 
Ο δάσκαλος πήρε προθεσμία να απολογηθεί αύριο, ενώ σύμφω-

να με πληροφορίες αρνείται ότι έδωσε τέτοιου είδους εντολή.
Σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε η μητέρα του 8χρονου στους α-

στυνομικούς, ο δάσκαλος ακινητοποίησε το 8χρονο παιδί της και έ-
δωσε εντολή στους άλλους συμμαθητές του, ένας - ένας να το χα-
στουκίζουν, ενώ τοποθέτησε στην πόρτα της αίθουσας, δύο άλλους
μαθητές, ώστε να μην μπορέσει να διαφύγει.
Τον μικρό μαθητή βρήκε σε κατάσταση σοκ η μητέρα του στην

αυλή του σχολείου μετά το σχόλασμα. Το παιδί είπε στη μητέρα του
ότι τον χτύπησαν οι συμμαθητές του κι εκείνη προσπάθησε να μάθει
λεπτομέρειες από το δάσκαλο. Εν συνεχεία, μετέφερε το παιδί στο
νοσοκομείο Αρτας, όπου διαπιστώθηκε ότι φέρει σοβαρά τραύματα
στο πρόσωπο.
Σύμφωνα με τον πατέρα του 8χρονου, που μίλησε στον ΣΚΑΙ χθες

το πρωί, τα παιδιά όχι μόνο χαστούκισαν, αλλά και γρονθοκόπησαν
τον συμμαθητή τους, μετά τις εντολές του δασκάλου.
Ο διευθυντής της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Αρτας Λεωνίδας

Γκόρος δήλωσε ότι εφόσον το περιστατικό είναι όπως καταγγέλλε-
ται, πρόκειται για κάτι πολύ σοβαρό. Όπως είπε, η υπόθεση ερευνά-
ται και ήδη έχει ζητήσει λεπτομερή αναφορά από τη διευθύντρια
του σχολείου.
Η διευθύντρια του σχολείου, μιλώντας στον ΣΚΑΙ, ανέφερε πως ο

δάσκαλος αρνείται ότι έδωσε τέτοια εντολή στους μαθητές του, αλ-
λά -σύμφωνα με την ίδια- δέχεται ότι έβαλε δύο συμμαθητές του
8χρονου να στέκονται στην πόρτα προκειμένου να μην τον αφή-
σουν να βγει εκτός αίθουσας.
Κατά την διευθύντρια, ο δάσκαλος ίσως το έπραξε αυτό επειδή ο

ίδιος έχει προβλήματα κινητικότητας, ωστόσο τόνισε ότι ήταν λάθος
που δεν την κάλεσε να διευθετήσει το πρόβλημα, όπως είναι οι ε-
ντολές που έχουν οι εκπαιδευτικοί.

Δημεύσεις ακινήτων και άνοιγμα λογαριασμών

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους 
αφέθηκαν Γριβέας και Βάτσικα

Ελεύθεροι με περιορι-
στικούς όρους, μεταξύ
των οποίων καταβολή
εγγύησης ύψους 50.000
λιρών για τον καθένα και
παράδοση τόσο των δι-
κών τους διαβατηρίων ό-
σο και των παιδιών τους,
αφέθηκαν οι καταζητούμενοι για την υπόθεση του Ταχυδρομι-
κού Ταμιευτηρίου Κυριάκος Γριβέας και η σύζυγός του Αναστα-
σία Βάτσικα, οι οποίοι παρουσιάστηκαν χθες το μεσημέρι στη
Σκότλαντ Γιάρντ.
Επίσης θα πρέπει να παρουσιάζονται τρεις φορές την εβδομάδα

στο αστυνομικό τμήμα του Κίνγκστον του Λονδίνου, όπου είναι και
η μόνιμη κατοικία τους, και θα πρέπει να έχουν τα τηλέφωνά τους
ανοικτά 24 ώρες το 24ωρο ώστε να απαντούν σε κάθε κλήση των
βρετανικών Αρχών.
Το δικαστήριο όρισε δικάσιμο για τις 3 Φεβρουαρίου και τότε θα

εξετασθεί αν δικαιολογείται το αίτημα των Ελληνικών αρχών για την
έκδοσή τους.
Οι δύο κατηγορούμενοι, σύμφωνα με το δικηγόρο τους παραδό-

θηκαν χθες το πρωί στην βρετανική αστυνομία αφού πρώτα είχε κα-
νονιστεί ραντεβού με τις αστυνομικές αρχές.
Στο μεταξύ, σε δημεύσεις ακινήτων που διατηρούν στην Ελλάδα

οι Κυριάκος Γριβέας και η Αναστασία Βάτσικα προχωρούν οι δικα-
στικές αρχές, ενώ παράλληλα ζητείται το άνοιγμα των τραπεζικών
λογαριασμών του ζεύγους.

Αλλεπάλληλες αναβολές

Στο Αυτόφωρο και πάλι 
η Θ. Σκορδέλη της Χρυσής Αυγής
Ενώπιον της δικαιοσύνης

και συγκεκριμένα ενώπιον
του αυτόφωρου δικαστηρί-
ου αναμένεται να βρεθεί η
υποψήφια βουλευτής της
Χρυσής Αυγής, Θέμις Σκορ-
δέλη.
Αντιμετωπίζει σειρά διώξε-

ων σε βαθμό πλημμελήματος
και συγκεκριμένα κατηγορεί-
ται για τα αδικήματα της πλα-
στογραφίας, της κατοχής κρο-
τίδων και της παράβασης του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας,
ενώ εκκρεμούν σε βάρος της και άλλες κατηγορίες για αδικήματα
που είχε διαπράξει στο παρελθόν.
Υπενθυμίζεται ότι η 50χρονη είχε συλληφθεί λίγο μετά της συλλή-

ψεις που είχαν γίνει για την υπόθεση της «Χρυσής Αυγής».
Η Θ.Σκορδέλη είναι ενεργό μέλος της ΧΑ και έχει απασχολήσει τις

διωκτικές και δικαστικές αρχές με επιθέσεις της σε βάρος αλλοδα-
πών στον Αγιο Παντελεήμονα.
Η δίκη της έχει αναβληθεί ήδη επτά φορές, καθώς η κατηγορού-

μενη επικαλείται ψυχολογικά προβλήματα και προσκομίζει ιατρικές
βεβαιώσεις.

ΣΥΧΝΑ ΔPOMOΛOΓIA  ΛΑΜΙΑ - AΘHNA (ΘEΣ/NIKH)
ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ

ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ

ΓΕΡΑΝΟΙ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΙΣ έως 12ο ΟΡΟΦΟ

ΛΕΩΝΙΔΟΥ 64 ΤΗΛ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ 22310 33934 - 6977 332 126

* Καθηγήτρια Φιλόλογος, πτυ-
χιούχος του Εθνικού Καποδι-
στριακού Πανεπιστημίου Αθη-
νών παραδίδει ιδιαίτερα μαθή-
ματα σε μαθητές Γυμνασίου -
Λυκείου. Τιμές προσιτές.
Τηλ. Επικ.: 6944280388,
2231037879.

* Ο επαγγελματικός οδηγός
Φθιώτιδας ζητά: συνεργάτιδες για
τη στελέχωση τμήματος πωλήσε-
ων. Απαραίτητες προϋποθέσεις:
όχημα, γνώσεις Η/Υ & internet, ε-
πικοινωνία. Προϋπηρεσία στο χώ-
ρο των πωλήσεων επιθυμητή. Α-
ποστολή βιογραφικών: vagmay-
ros@yahoo.gr. Τηλ. επικοινωνίας:
22310-50312, 6972-116811 &
22210-60804.                 (137-8/2)

* ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑΤΡΟΣ εργασίας α-
πό μεγάλη τεχνική εταιρεία για το
σιδηροδρομικό έργο στη γραμμή
Τιθορέας - Δομοκού. Πληρ. τηλ.
2102409896-8.             (132-22/1)

* ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ κοπέλες κάτω των
25 ετών για απασχόληση στον
παιδότοπο “ΠΑΙΞΕ-ΓΕΛΑΣΕ”. Για
πληροφορίες στο κατάστημα Αμ-
φικτυόνων 51 καθημερινά μετά
τις 5 μ.μ.                      (127-17/2)

* Από το ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ CLUB “Α-
ΝΩ-ΚΑΤΩ” ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ κοπέλες
για εργασία. Πληρ. εντός ΚΑΡΑΪ-
ΣΚΑΚΗ 37 - ΛΑΜΙΑ.     (129-20/2)

* Από το “ΚΤΗΜΑ ΠΑΣΙΑΚΟΥ”
ΖΗΤΕΙΤΑΙ προσωπικό (άνδρες και
γυναίκες) για σερβίρισμα. Πληρ.
τηλ. 6973327888.        (125-15/2)

* ZHTOYNTAI ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ 
ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 

ΣΤΗΝ ΛΑΜΙΑ
25-35 ΕΤΩΝ 

ΑΠΟΦΟΙΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ Η/Υ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ 

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ  3-5 ΕΤΗ 
(ΣΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ)
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ

livadeia@vicko.gr
(122-24/1)

* ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 

ΣΤΗΝ ΛΑΜΙΑ
30-40 ΕΤΩΝ 

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΚΑΤΟΧΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

ΓΝΩΣΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 3-5 ΕΤΗ 
(ΣΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ)
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 

livadeia@vicko.gr
(123-24/1)

ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ - ΕΥΡΩ
Οι ισοτιμίες των ξένων νομισμάτων έναντι του ευρώ έχουν ως
εξής:  

Τρέχουσα Τρέχουσα Υψηλότερη Υψηλότερη ΧαμηλότερηΧαμηλότερη

Δολάριο ΗΠΑ 1,3558    1,3582   1,3533
Γεν Ιαπωνίας                 141,53    141,83   141,02
Λίρα Αγγλίας                 0,8187    0,8235   0,8179
Φράγκο Ελβετίας              1,2348    1,2353   1,2329
Κορώνα Δανίας                7,4622    7,4633   7,4609
Κορώνα Νορβηγίας             8,3518    8,3806   8,3458
Κορώνα Σουηδίας              8,7839    8,8032   8,7777
Δολάριο Αυστραλίας           1,5296    1,5424   1,5232
Δολάριο Καναδά               1,4874    1,4892   1,4826
Δολάριο Χονγκ Κονγκ         10,5174   10,5344 10,4966
Ρούβλι Ρωσίας               45,9689    46,113   45,835
Δολάριο Σιγκαπούρης          1,7334    1,7352   1,7287

Ανέκαμψαν οι τιμές των μετοχών στη χθεσινή συνεδρίαση,
μετά από τέσσερις πτωτικές συνεδριάσεις, στη διάρκεια των ο-
ποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης είχε καταγράψει α-
θροιστικές απώλειες 5,33%.

H αγορά κράτησε τα κρίσιμα επίπεδα των 1.200 μονάδων, αν
και ενδοσυνεδριακά τα είχε διασπάσει καθοδικά.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.222,88 μονάδες σημειώ-
νοντας άνοδο 7,54 μονάδων, ή σε ποσοστό 0,62%.
Ενδοσυνεδριακά είχε υποχωρήσει έως τις 1.193,24 μονάδες, ό-

ταν σημείωνε απώλειες έως και 1,82%.
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 93,88 εκατ. ευρώ.
Ο δείκτης FTSE/XA Large Cap έκλεισε στις 404,15 μονάδες, με

άνοδο σε ποσοστό 0,76%, ενώ ο δείκτης FTSE/XA Mid Cap έκλει-
σε στις 1.177,49 μονάδες με άνοδο σε ποσοστό 0,13%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη ά-

νοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Jumbo(+4,35%), της Μυτιληναί-
ος (+2,72%), του ΟΤΕ (+2,66%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+2,45%), της
Πειραιώς (+2,30%), της ΜΕΤΚΑ(+1,89%) και της Εθνικής
(+1,03%). Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές
της Folli Follie (-2,82%), του ΟΛΠ (-2,78%), της ΕΥΔΑΠ (-2,71%),
της ΕΧΑΕ (-1,70%) και της Ελλάκτωρ (-1,54%).
Οι επιμέρους δείκτες έκλεισαν ως εξής:

Τράπεζες:............................................................192,58......+1,42%
Ασφάλειες:......................................................1.411,91.......-0,74%
Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών: .................1.737,22.......-1,54%
Βιομηχανικά Προϊόντα:...................................3.282,26......+0,12%
Εμπόριο: .........................................................3.493,98.......-2,80%
Ακίνητης Περιουσίας: .....................................2.363,15......+0,02%
Προσωπικά & Οικιακά Προϊόντα:...................6.482,89......+3,38%
Τρόφιμα- Ποτά:...............................................8.113,13......+0,92%
Πρώτες Ύλες: ..................................................2.821,24......+2,18%
Κατασκευές: ....................................................2.797,64.......-0,56%
Πετρέλαιο: ......................................................2.828,85.......-0,11%
Χημικά: ...........................................................6.178,32.......-1,05%
Μέσα Ενημέρωσης: ........................................2.526,42.......-2,29%
Ταξίδια- Αναψυχή: ..........................................1.735,42.......-1,33%
Τεχνολογία: .......................................................907,04......+2,28%
Τηλεπικοινωνίες:.............................................2.970,02......+2,66%
Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας: ..........................3.726,51......+0,22%
Υγεία: .................................................................245,84.......-2,11%
Ανοδικά κινήθηκαν 62 μετοχές, 72 πτωτικά και 20 παρέμειναν

σταθερές. Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Medicon
+19,83%, Περσεύς +19,61%, Αθηνά +19,23% και Μπουτάρης(κ)
+19,15%. Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Μαθιός
Πυρίμαχα -16,91%, Μπήτρος Συμμετοχική -9,84%, ΕΛΓΕΚΑ-
9,81% και Μύλοι Κεπενού -9,57%. Το μεγαλύτερο όγκο συναλ-
λαγών παρουσίασαν οι μετοχές των εταιρειών: Alpha Bank με
14.936.560 τεμάχια, Πειραιώς με 4.618.174, MIG με 3.938.806,
Eurobank με 2.485.422 και ΟΤΕ με 1.922.532 τεμάχια. Την μεγα-
λύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν οι μετοχές των εταιρειών: Ο-
ΤΕ με 20,464 εκατ. ευρώ, ΟΠΑΠ με 10,711, Alpha Bank με 9,750,
Πειραιώς με 7,972 και ΔΕΗ με 7,909 εκατ. ευρώ. Η συνολική κε-
φαλαιοποίηση της αγοράς διαμορφώθηκε στα 71,314 δισ. ευρώ.
Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως ε-

ξής:

ΗΗ   κκ ίί ννηησσηη   .. .. ..
.. .. ..σσττοο   

ΧΧρρηημμααττ ιισσττήήρρ ιιοο

ALPHA BANK: ................0,666
FOLLI-FOLLIE: .................24,78
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: ......................4,30
ΕΛΛΑΚΤΩΡ: ......................3,19
ΔΕΗ: ...............................10,45
COCA COLA: ..................21,70
ΕΛΠΕ: ...............................7,18
ΕΘΝΙΚΗ: ...........................3,91
ΕΥΔΑΠ:.............................7,54
JUMBO: ..........................12,94
ΜΕΤΚΑ: ..........................11,83
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: ................6,05
MOTOR OIL: .....................8,50
ΟΠΑΠ: ..............................9,86

ΟΤΕ:................................10,79
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: .........................1,78
ΤΙΤΑΝ:.............................21,00
MARFIN INVESTMENT 
GROUP: ..........................0,415
ΟΛΠ: ..............................17,50
ΕΧΑΕ:................................7,53
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: ........4,30
EUROBANK PROPERTIES: .7,13
FRIGOGLASS: ...................4,94
INTRALOT: ........................2,13
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ 
ΚΟΡΙΝΘΟΥ: ......................1,98
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Ειδήσεις - Μικρές αγγελίες

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ για άτομα με διάθεση για εργασία.
Η RE/MAX ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ μέλος της μεγαλύτερης εταιρείας
στην Ελλάδα στον χώρο του real estate δίνει την δυνατότητα
σε 2 άτομα άνω των 28 ετών, φιλόδοξα & επικοινωνιακά

να σπουδάσουν και να εργαστούν μαζί μας ως Σύμβουλοι Ακινήτων.
Προμήθειες ως 80%.

Προσόντα: Απόφοιτοι τουλάχιστον λυκείου, γνώση H/Y & Αγγλικών
Μη δισταζεις να ενημερωθεις. ΑΞΙΖΕΙ.

22310 22 770 (ώρες γραφείου) 6943104400.

* ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ. Α-
ΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΦΥΛΑΞΗ
ΜΙΚΡΩΝ. ΠΛΗΡ. ΤΗΛ.
2231037264, 6981707011.    

(119-8/2)

* Πτυχιούχος Παιδαγωγικού Τμή-
ματος Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
παραδίδει μαθήματα δημοτικού.
Τιμές προσιτές. 
Πληρ. τηλ. 6985949095.

* Από την εισαγωγική εταιρεία
THEO HELLAS ζητείται περιοδεύ-
ων πωλητής κάτοχος Ι.Χ.Ε. αυτο-
κινήτου με προϋπηρεσία στο χώ-
ρο των πωλήσεων.
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ
theohellas@hotmail.com
FAX.: 2231028604      (118-24/1)

* Κυρία Ελληνίδα με μεγάλη ε-
μπειρία αναλαμβάνει τη φύλαξη
ηλικιωμένων, μικρών παιδιών,
καθαρισμό σπιτιών, σιδέρωμα
κ.λπ. Πληρ. τηλ. 2231301643,
6976931096.

* Ζητούνται: κοπέλες άνω των 18
ετών με όλα τα νόμιμα δικαιολο-
γητικά για εργασία σε CAFE - BAR.
Πληρ. τηλ. 6976470377

* Έμπειρη κυρία αναλαμβάνει τη
φύλαξη μικρών παιδιών. 
Πληρ. τηλ. 6947485802.

* ΑΓΓΛΙΚΩΝ καθηγήτρια παραδί-
δει μαθήματα για όλα τα επίπεδα.
Τηλ.: 6977071878.

* Ζητείται διαφημιστής με εμπει-
ρία στις πωλήσεις για το διαφημι-
στικό τμήμα του καναλιού ΕΝΑ. 
Αποστολή Βιογραφικών στο:
gwgw.mpalh@hotmail.com.
Τηλ. πληροφοριών: 2231051180
κα. Μπαλή.

*  Καθηγήτρια Τουρκικών παραδί-
δει ιδιαίτερα μαθήματα. 
Πληρ. τηλ. 6979721931.

* Kαθηγήτρια γαλλικών (με 5ετή
εκπαίδευση στη Γαλλία) παραδί-
δει μαθήματα γαλλικών σε παιδιά
δημοτικού, γυμνασίου. 
Τηλ. Επικοινωνίας 6946283206.



ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ:
ΚΑΜ. ΒΟΥΡΛΑ: α) Νεόδμητες, ετοιμοπαράδοτες, επιπλωμένες γκαρ-
σονιέρες (STUDIO) 25-30 τ.μ. κοντά στο Ξενοδοχείο “ΓΑΛΗΝΗ” και
στα Λουτρά. Τιμή ευκαιρίας 25.000€
β) 1) Νεόδμητο ετοιμοπαράδοτο διαμέρισμα 58 τ.μ. με δύο υπνοδω-
μάτια. Τιμή ευκαιρίας 80.000€
2) Νεόδμητα διαμερίσματα 42 τ.μ. με ένα ή δύο υπνοδωμάτια 50μ.
από τη θάλασσα (Α ζώνη). Τιμή ευκαιρίας 65.000€ όσο η αντικειμενι-
κή αξία.
γ) ΑΣΠΡΟΝΕΡΙ: Πολυτελές διαμέρισμα 60 τ.μ. 70μ. από τη θάλασσα. 
3) Οικόπεδο 1200τ.μ. εντός σχεδίου 230.000€

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ:  ΛΑΜΙΑ:
18 γκαρσονιέρες λουξ νεόδμητες, επιπλωμένες με όλες τις ανέσεις,
αυτόνομη θέρμανση, TV, DVD, A/C, και πλυντήριο - στεγνωτήριο
επαγγελματικό για εξυπηρέτηση επί της Θερμοπυλών 58 Β, κοντά
στη φοιτητική λέσχη  και S/M Βασιλόπουλου.

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
VOURVOULAKIS  GROUPVOURVOULAKIS  GROUP

ΛΑΜΙΑ: Θερμοπυλών 58 β, 22310-66334
ΚΑΜ. ΒΟΥΡΛΑ: Γ. Βασιλειάδη 103, 22350-23797

ΣΕ ΜΑΣ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

1. ΛΑΜΙΑ-ΠΑΓΚΡΑΤΙ. Οροφοδιαμέρισμα 92 τ.μ, τετραετίας, τετάρτου ορόφου, διαμπερές, 
3υ/δ, σαλόνι με τζάκι, μεγάλες βεράντες, θέα. Τιμή 120000. Τηλ. 6943104400

2. ΛΑΜΙΑ-ΝΕΑΠΟΛΗ. Νεόδμητη μεζονέτα 110 τ.μ, 1ου και 2ου, ορόφου, με 3 υ/δ,
τζάκι, διαμπερές, με μεγάλες βεράντες, θέα. Τιμή 105.000 ευρώ. Τηλ 694310440

3. ΓΑΛΑΝΕΙΚΑ ΝΕΟΔΜΗΤΗ ΜΕΖΟΝΕΤΑ 170 τ.μ τριών επιπέδων με σοφίτα, γκαράζ, 
τζάκι, αποθήκη, πολυτελούς κατασκευής. Τιμή 165000. Τηλ.6943104400

4. ΓΑΛΑΝΕΙΚΑ Νεόδμητο διαμερισμα 84 τ.μ 2ου ορόφου, τζάκι, αποθήκη, parking. 
Τιμή 90000, τηλ. 6943104400  

5. ΚΕΝΤΡΟ. ΕΥΚΑΙΡΙΑ - Μεταχειρισμένο - Διαμέρισμα 71 τ.μ, με 1υ/δ σε άριστη 
κατάσταση. Τιμή 60.000 ευρώ. Τηλ. 6943103344

6. ΛΑΜΙΑ-ΦΡΑΝΤΖΗ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 100τ.μ, με αντίστοιχο υπόγειο, εντός 400 τ.μ, 
οικοπέδου, σε άριστη κατάσταση, με τζάκι, 2 υ/δ, μεγάλο σαλόνι. Τιμή 150000 
τηλ. 6943104400

ΟΙΚΟΠΕΔΑ
7. ΛΑΜΙΑ-ΠΑΓΚΡΑΤΙ. ΕΥΚΑΙΡΙΑ-Οικόπεδο 200τ.μ, κτίζει 160 τ.μ, σε περιοχή με 

μονοκατοικίες. Τιμή 35000 ευρώ. Τηλ.6943103344
8. ΣΤΥΛΙΔΑ-Αγροτεμάχιο 2 στρεμμάτων με 50 ελαιόδενδρα, στο δρόμο Στυλίδας - 

Αχινού, απέχει 530 μέτρα από την θάλασσα. Τιμή 28000. Τηλ.6974735362
9. ΛΑΜΙΑ. ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΦΡΑΤΗΣ, οικόπεδο 2000 τ.μ, με απεριόριστη θέα σε τιμή 

ευκαιρίας, 68000 ευρώ. Τηλ. 6943103344
10. ΣΤΑΥΡΟΣ-Γωνιακό αγροτεμάχιο 5,5 στρεμμάτων, άρτιο και οικοδομήσιμο, με 

πρόσωπο 55 μέτρων στον επαρχιακό δρόμο Λαμίας-Λιανοκλαδίου, κατάλληλο για 
επαγγελματική χρήση ή για επένδυση. Τιμή 105000 ευρώ. Τηλ. 6643103344.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΛΑΜΙΑ
1. ΛΑΜΙΑ - ΚΕΝΤΡΟ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 110 τ.μ, πολυτελούς κατασκευής, 3 υ/δ, 

ξεχωριστή κουζίνα, μεγάλο σαλόνι, αποθήκη και κλειστό πάρκιγκ.
Τιμή 520 ευρώ. Τηλ. 6643104400

2. ΛΑΜΙΑ -Κοντά στο στρατόπεδο, τριάαρι 60 τ.μ, α' ορόφου 2 υ/δ, χωρίς 
κοινόχρηστα,  δεκαετίας. Τιμή 250 ευρώ. Τηλ. 6943103344

3. ΛΑΜΙΑ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Δίπλα στη Πλατεία Πάρκου 70 τ.μ, Τιμή 500 ευρώ. 
ΤΗΛ. 6943103344

4. ΛΑΜΙΑ-Ν. ΑΜΠΛΙΑΝΗ -ΔΥΑΡΙ 52 τ.μ, πρώτου ορόφου, τετραετίας, αυτονομία 
Θέρμανσης. Τιμή 220, Τηλ. 6943104400.

RE/MAX –ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ
ΑΒΕΡΩΦ 4, ΛΑΜΙΑ

ΤΗΛ: 22310-22770, ΚΙΝ: 6943103344- 6943104400

* ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ: Γκαρσονιέ-
ρα - στούντιο και δυάρι επί της
οδού Σατωβριάνδου 34 στη
Λαμία σε άριστη κατάσταση κο-
ντά στη φοιτητική εστία και στο
κέντρο της πόλης. 
Πληρ. τηλ. 6937315620,
2231025558.

*  ΦΙΝΕΤΣΑΤΗ ΓΟΗΤΕΥΤΙΚΗ
ΚΥΡΙΑ ΜΟΝΗ ΘΕΛΩ ΕΧΕΜΥΘΗ
ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ “ΑΝΘΡΩΠΟ”
ΣΟΒΑΡΟ. ΤΗΛ. 6983445854

(126/21/1)

*  ΟΜΟΡΦΗ ΕΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙ ΚΥ-
ΡΙΑ ΖΗΤΑ ΤΟΝ ΑΝΔΡΑ ΠΟΥ ΘΑ
ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΗΣ. 
 ΠΛΗΡ. ΤΗΛ. 6979567520.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
Μονοκατοικία 100τμ πλήρως ανακαινισμένη σε άριστη κατάσταση στην
Ροδίτσα 100.000€
Ισόγειο διαμέρισμα 90τμ περιοχή Άνοιξη αυτ. θέρμανση 60.000€
Οικόπεδο στην Νεάπολη γωνιακό κοντά στην Λεωφόρο Καλυβίων
Οικόπεδο 440τμ στην Νέα Πολιτεία γωνιακό 55.000€
Οικόπεδο 450τμ οδός Πηλίου κάτω από την οδός Κύπρου
Δυάρι 45τμ νέα κατασκευή κοντα στη οδό Θερμποπυλών
Μονοκατοικία 190τμ άριστη κατασκευή στην Νέα Πολιτεία
Οικόπεδο 200τμ στην Άμπλιανη πάνω από την οδό Καβά
Νέα Μαγνησία οικόπεδο 450τμ κοντά στην οδό Στυλίδας
Γραφείο 30τμ πλατεία Πάρκου
Διαμέρισμα 100τμ 4ος όροφος νέα κατασκευή στο Παγκράτι πάρκινκ αποθήκη
Οδός Γοργοποτάμου μονοκατοικία 80τμ σε 225τμ οικόπεδο

ΕΝΟΙΚΑΖΕΤΑΙ
Δυάρι 60τμ επιπλωμένο στην οδό Όθωνος
Τριάρι διαμέρισμα 80τμ 2ος οροφος στην Άμπλιανη
Διαμέρισμα 100τμ στο κέντρο με τρία υπνοδωμάτια

Μεσιτικό γραφείο
Διαμαντόπουλου Κωνσταντίνου

Κολοκοτρώνη 22 • ΤΗΛ.: 22310 22114  6932539755

ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ

* ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ: διαμέρισμα
3άρι, 3ου ορόφου, διαμπερές,
Μυρμιδόνων 4, έναντι Ξενοδο-
χείου ΔΕΛΤΑ. 
Πληρ. τηλ. 6971810902,
6977357296, 2231027626.

* ΠΩΛEIΤΑΙ: άδεια ΤΑΞΙ με έ-
δρα τη Λαμία λόγω συνταξιο-
δότησης. 
Πληρ. τηλ. 6932961358.

* ΠΩΛΕΙΤΑΙ: 
επιχείρηση - καφετέρια 

στο κέντρο της Λαμίας λόγω 
επαγγελματικών υποχρεώσεων. 
Μόνο σοβαρές προτάσεις. 
Πληρ. τηλ. 6937160969

* ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ: γκαρσονιέρες
30 και 35 τ.μ. και επιπλωμένες, σε
νεόκτιστη οικοδομή, σε όροφο με
βεράντα, πάρκινγκ, αυτονομία,
κοντά στο ΤΕΙ, Αμφικτυόνων 82. 
Πληρ. τηλ.: 6979643297.

* ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ: STU-
DIOS 30 τ.μ. επιπλωμένα, σε
νέα οικοδομή στο κέντρο της
Λαμίας. 
Πληρ. τηλ. 6979008580.

* ΕΝΟΙΚΙΑΖEΤΑΙ: σε καινούργια
πολυκατοικία κεντρικό πολυτελές
διαμέρισμα 40τ.μ. Α’ ορόφου,
διαμπερές, επιπλωμένο δωμάτιο,
σαλόνι - κουζίνα με βεράντες, WC
(κρεβάτι, κομοδίνο, γραφείο, κά-
θισμα γραφείου, τραπέζι και κα-
ρέκλες κουζίνας, ηλεκτρική κουζί-
να, ψυγείο) καλοριφέρ με αυτό-
νομη θέρμανση, μπόιλερ, air con-
dition, αποθήκη και πάρκινγκ, επί
των Δημοτικών οδών Ηλέκτρας
και Μαυροδήμου στη Λαμία, δί-
πλα στο Δημοτικό Θέατρο. Πληρ.
τηλ. 6978777393.       (Σ139-23/1)

* ΕΝΟΙΚΙΑΖEΤΑΙ: καινούργιο
δυάρι με Α/Θ, περιοχή Γαλανέικα.
Πληρ. τηλ. 2231053051,
6970805821. (138-28/2)

* ΕΝΟΙΚΙΑΖEΤΑΙ: κατάστημα
60τ.μ. πρόσφατα ανακαινισμένο,
Λεωσθένους 11 και Πατρόκλου.
Πληρ. τηλ. 6976632420 κο Σάκη. 

(136-22/2)

* ΕΝΟΙΚΙΑΖEΤΑΙ: γραφείο ή αί-
θουσα 40τ.μ., Σατωβριάνδου 9-
11, 3ος όροφος. Πληρ. τηλ.
6972529182.                (135-15/2)

* ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ: σε νεόκτιστη
οικοδομή δυάρια και γκαρσονιέ-
ρες, Σόλωνος 102 κοντά στο ΤΕΙ.
Πληρ. τηλ. 2231048125,
6982697445.                (131-20/2)

* ΕΝΟΙΚΙΑΖEΤΑΙ: πάρκινγκ αυτο-
κινήτου, πλατεία Διάκου, κλειστό
με τηλεκοντρόλ, 50 ευρώ. Τηλ.
2235051344, 2235051598,
6937262232.  (133-21/2)

* ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ - ΛΑΜΙΑ πα-
ραπλεύρως Δημ. Θεάτρου διαμέ-
ρισμα 55 τ.μ., 5ου 250 €, 72 τ.μ.
4ου 260 €, 63 τ.μ. 1ου 220 €, 53
τ.μ. ισόγειο και για επαγγελματική
χρήση, καλή κατάσταση, φρεσκο-
βαμένα, βεράντες. Πληρ. τηλ.
6946504504. (130-18/2)

* ΕΝΟΙΚΙΑΖEΤΑΙ: τριάρι στο Πα-
γκράτι, οδός Άρτας 8, κάτω από το
ΚΕΥΠ, κοντά στο 7ο Δημοτικό, με
αυτονομία, τέντα, κλιματιστικό και
αποθήκη. Τηλ. 2231038739, κιν.
6971734158.   (134-31/1)

* ΕΝΟΙΚΙΑΖEΤΑΙ: κατάστημα
85τ.μ. κεντρικό έναντι Αγίας Παρα-
σκευής - Νέα Άμπλιανη. Πληρ.
τηλ. 6946063384. (Σ87-19/11)

* ΕΝΟΙΚΙΑΖEΤΑΙ: δυάρι μεγάλο
55τ.μ. καινούργιο, επιπλωμένο, με
πόρτα ασφαλείας, A/C, Α/Θ, κοντά
στα JUMBO, πίσω από την Εθνική
Τράπεζα. Πληρ. τηλ. 6978201898.                

(128-25/1)

* ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ: γκαρσονιέρες
καινούργιες, επιπλωμένες, με αυ-
τόνομη θέρμανση, A/C και πάρ-
κινγκ. Πληρ. τηλ. 2231067667,
6936176000.                (124/28/2)

* ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ: διαμέρισμα 2ου
ορόφου, 90τ.μ., Α/Θ, χωρίς κοινό-
χρηστα, Χαντζίσκου 8. Τιμή 250€.
Πληρ. κο Γιάννη, 6945894496.            

(Σ104-31/12)

* ΕΝΟΙΚΙΑΖEΤΑΙ: γκαρσονιέρα
δύο δωματίων, 1ος όροφος, αυτό-
νομη θέρμανση στην οδό Παλαιο-
λόγου & Αλκιβιάδου 2 (πλησίον
Δημοτικού πάρκινγκ). Πληρ. τηλ.
6936992036 (Πέτρος).  

(Σ89-22/11)

* ΠΡΟΣΦΟΡΑ: ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:
γκαρσονιέρα 43τ.μ., επιπλωμέ-
νη, Ναυπάκτου 55,  Α/Θ, χωρίς
κοινόχρηστα. Τιμή ευκαιρίας.
Πληρ. τηλ. 6973343971,
2231032588.             (Σ63-2/11)
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Μικρές αγγελίες
* ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ: κατάστημα 42
τ.μ. με πατάρι, Αμαλίας 7, Α/Θ,
χωρίς κοινόχρηστα. Τιμή 230€.
Πληρ. κο Γιάννη, τηλ.
6945894496.            (Σ104-31/12)

* ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ: διαμέρισμα 74
τ.μ. και για φοιτητές. Όθωνος και
Αμαλίας 17. 
Πληρ. τηλ. 6974934834.

* ΛΟΥΤΡΑ ΥΠΑΤΗΣ - ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙ: ΜΕΖΟΝΕΤΑ.  
ΤΗΛ.: 6977137127.

* ΕΝΟΙΚΙΑΖEΤΑΙ: Γκαρσονιέρα δί-
χωρη, στο κέντρο της πόλης, κο-
ντά στη φοιτητική εστία, χωρίς κοι-
νόχρηστα.  Πληρ. τηλ.
6972999245.          (Σ100-28/11)

* ΖΩΓΡΑΦΟΥ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙ-
ΟΥΠΟΛΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖEΤΑΙ: μικρό
κεντρικό δυάρι σε άριστη κατά-
σταση, ιδανικό για φοιτητές, 200
μ. από την Πανεπιστημιούπολη. 
Πληρ. τηλ. 6972210300.

* ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ: επαγγελματικός
χώρος (πρώην ιατρείο) γνωστού
γιατρού, πολυτελώς επιπλωμένο,
Έσλιν 31. Πληρ. τηλ. 6945922544.                

(Σ4-24/9)

* ΕΝΟΙΚΙΑΖEΤΑΙ: Καποδιστρίου
12, Δυάρι, 40 τμ, 2 Δωματίων ή
Γραφείων. Χωλ, διάδρομος, κουζί-
να, λουτρό, αυτόνομη θέρμανση.
Τηλ.  2231029743.

* ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ: σε νεόκτιστο
κτήριο με πρόσοψη την πλ. Λαού
δυάρι 55τ.μ., μεγάλο σαλόνι με 1
Υ/Δ., 20μ. βεράντα, A/C, χωρίς
κοινόχρηστα με πάρκινγκ, κατάλ-
ληλο και για επαγγελματική στέ-
γη. Πληρ. τηλ. 6972035627.              

(Σ74-8/11)

* ΠΩΛΕΙTAI ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:
δυαράκι στη Μακροπούλου 61.
Πληρ. τηλ. 6975026312.

* ΕΝΟΙΚΙΑΖEΤΑΙ: Τριάρι 2ος όρο-
φος και Γκαρσονιέρα επιπλωμένη.
Τσακάλωφ 17, Λαμία. 
Πληρ. τηλ. 6977068813.

* ΕΝΟΙΚΙΑΖEΤΑΙ: γκαρσονιέρα
στο Β’ όροφο πολυκατοικίας, νέας
κατασκευής, με αυτόνομη θέρμαν-
ση, επιπλωμένη με ψυγείο και
κουζινάκι στη Νέα Άμπλιανη, οδός
Λυσικράτους & 28ης Οκτωβρίου.
Πληροφορίες τηλ. 2231039582,
6972019451, 6974753667.             

(Σ82-14/11)

* ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ: διαμέρισμα τριά-
ρι διαμπερές, 2 Υ/Δ, σαλόνι, καθι-
στικό, κουζίνα εντοιχισμένη με η-
λεκτρικές συσκευές, Α/C, κεντρική
θέρμανση, Υψηλάντη 55.  Τιμή
230€. Πληρ. τηλ. 6936878108.

* ΕΝΟΙΚΙΑΖEΤΑΙ: γραφείο 40 τ.μ.
Καποδιστρίου 3, 1ος όροφος,
πρόσοψη στα Δικαστήρια. 
Πληρ. τηλ. 6972899843.

* ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ: τριάρι καινούρ-
γιο, με τζάκι, μεγάλες βεράντες,
πάρκινγκ και αποθήκη στην οδό
28ης Οκτωβρίου, κάτω από την
Κύπρου.  Τιμή: 350€. 
Πληρ. τηλ. 6973042875.

* ΕΝΟΙΚΙΑΖEΤΑΙ: διαμέρισμα
τριάρι 1ου ορόφου, διαμπερές,
κεντρική θέρμανση με θερμιδομέ-
τρηση, ενεργειακά κουφώματα,
πλήρως ανακαινισμένο, επί της ο-
δου Δυοβουνιώτη 3 (πλατεία Διά-
κου). Πληρ. τηλ. 6936968200,
2231034626.               (Σ78-12/11)

* ΕΝΟΙΚΙΑΖEΤΑΙ σε διώροφη οι-
κοδομή ημιυπόγειο διαμέρισμα
πολυτελούς κατασκευής 75 τ.μ. με
αυτόνομη θέρμανση, 2 κρεβατο-
κάμαρες, σαλόνι, αποθήκη, Kαρά-
γιωργα & Κλάρα. Τηλ.
2231026437, 6974282977,
6983739415.

* ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ: Διαμέρισμα
50τ.μ. καινούργιο στο Παγκράτι
Λαμίας (κοντά στην πλατεία) στον
2ο όροφο με θέση πάρκινγκ, απο-
θήκη και Α/Θ. 
Πληρ. τηλ. 2231025780,
6972314792.

* ΠΩΛΕΙΤΑΙ: INTERNET ΚΑΦΕ
στην κεντρική πλατεία Στυλίδας
λόγω τρίτης επιχείρησης. Μόνο
σοβαρές προτάσεις. Πληρ. τηλ.
6944626486, 2238024654 κ. Δη-
μήτρη                              (121-9/2)

* ΠΩΛΕΙΤΑΙ: επιχείρηση πλυντή-
ριο - λιπαντήριο αυτοκινήτων με
πλήρη εξοπλισμό 130τ.μ. κτίριο,
σε δύο στρέμματα οικόπεδο επί
της οδού Στυλίδος. 
Πληρ. τηλ. 6973042875.

* ΠΩΛΕΙΤΑΙ: μίνι μάρκετ στη Λα-
μία. Τιμή 7.000€. 
Πληρ. τηλ. 6980072217.

* ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ στο κέ-
ντρο της Λαμίας. 
Πληρ. τηλ.: 6937159969.

* ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΕΩΣ,
ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΕ-
ΝΤΡΟ ΤΗΣ ΛΑΜΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ,
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
(ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΟ-
ΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ) ΓΥΝΑΙΚΕΙ-
ΩΝ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΖΩΝΕΣ
- ΤΣΑΝΤΕΣ) ACCESSOIRES
BIJOUX.  ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
2231034915, 6906054763.

* ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ: γραφείο στο κέ-
ντρο της πόλης, Ροζάκη Αγγελή
30, 1ος όροφος. 
Πληρ. τηλ. 6972999245.

* ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ: γκαρσονιέρα
στην οδό Ηφαίστου 11, δεκτοί και
φοιτητές. Πληρ. τηλ. 6976974030,
6988617750.

* ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ: καινούργια ε-
πιπλωμένη γκαρσονιέρα και δυάρι
με Α/θ, χωρίς κοινόχρηστα, κοντά
στα jumbo, πίσω από την Εθνική
Τράπεζα. Τιμή γκαρσονιέρας 175€.
Τηλ. 6976802057.

* ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ: ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
82τ.μ. Γ’ ΟΡΟΦΟΥ, ΓΩΝΙΑΚΟ, Α-
ΜΑΛΙΑΣ 10 & ΟΘΩΝΟΣ, ΛΑΜΙΑ.
ΤΗΛ. 6978747207, 2231031232.               

(Σ11-25/9)

* ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ: μικρό δυάρι, ε-
πιπλωμένο, με κεντρική θέρμανση
- ψύξη, κουζίνα, σαλόνι, Υ/Δ, μπά-
νιο. Πληρ. τηλ. 6977268532.

* ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ: δύο καταστή-
ματα 76τ.μ. με πατάρι 85τ.μ. και
40τ.μ. Πληρ. τηλ. 6973322754,
6973020998.

* ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ: 1) Ιατρείο 2ου
ορόφου 85 m2, κατάλληλο και
για διαμέρισμα στο κέντρο της Λα-
μίας, 2) Γκαρσονιέρα - δυάρι (οδός
Πανουργιά). Πληρ. τηλ.
2231046053, 6946703916.

* ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ: επαγγελματικός
χώρος (γωνιακός) 115τ.μ. ισόγειο
και πατάρι 85τ.μ. (πρώην φροντι-
στήριο) Πανουργιά 13.  Πληρ.
τηλ. 6973322754, 6973020998.

* ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ: 2 αίθουσες
100 τ.μ. έκαστη ή ενιαίες στο Πα-
γκράτι, Φραντζή 64. Πληρ. τηλ.
2231023626, 6974734005.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ:  ΛΑΜΙΑ:
18 γκαρσονιέρες λουξ νεόδμητες,
επιπλωμένες με όλες τις ανέσεις,
αυτόνομη θέρμανση, TV, DVD,
A/C, και πλυντήριο - στεγνωτήριο
επαγγελματικό για εξυπηρέτηση ε-
πί της Θερμοπυλών 58 Β, κοντά
στη φοιτητική λέσχη  και S/M Βα-
σιλόπουλου. Πληρ. τηλ.
2231066334, 2235023797,
6944605577.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ:
ΛΑΜΙΑ:

α) 18 γκαρσονιέρες λουξ νεόδμη-
τες, επιπλωμένες με όλες τις ανέ-
σεις, αυτόνομη θέρμανση, TV,
DVD, A/C, και πλυντήριο - στε-
γνωτήριο επαγγελματικό για εξυ-
πηρέτηση επί της Θερμοπυλών 58
Β, κοντά στη φοιτητική λέσχη και
στα πρακτορεία ΚΤΕΛ. 
ΛΑΜΙΑ: Θερμοπυλών 58 B,
22310-66334, ΚΑΜ. ΒΟΥΡΛΑ: Γ.
Βασιλειάδη 103, 22350-23797.

* ΕΝΟΙΚΙΑΖEΤΑΙ: Διαμέρισμα ισό-
γειο, κατάλληλο για ιατρείο στη
Λαμία, Βύρωνος & Καραγιαννο-
πούλου. Πληρ. τηλ. 6948484890,
2231042965.

* ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ: διαμέρισμα
τριάρι πλήρως ανακαινισμένο,
4ου ορόφου, ρετιρέ, με ανεξάρτη-
τη θέρμανση. Μακροπούλου 7
(Λαμία). Τηλ.: 2231042893,
6985867063.

* ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ: διαμέρισμα
δυάρι 58τ.μ. Φιλολάου 6, 3ος ό-
ροφος, Α/Θ, μπροστινό με μεγάλη
βεράντα και πάρκινγκ. 
Πληρ. τηλ. 6945588403.

* ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ: κατάστημα
240τ.μ. (μισό ή ολόκληρο) γωνια-
κό, Γιαννιτσιώτη & Κισσάβου 5,
Φιλολάου 6. 
Πληρ. τηλ. 6945588403.

* ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ: σε νεόδμητο κτί-
ριο, ισόγειος επαγγελματικός χώρος
200τ.μ. κατάλληλο για γραφεία, πε-
ριφραγμένος, ράμπα, νυχτερινή φύ-
λαξη επί της Εθνικής Οδού Λαμίας -
Αθηνών στον παράδρομο πλησίον
εργοστασίου SOULIS. Δυνατότητα
τμηματικής ενοικίασης. 
Πληρ. τηλ. 6973042875.

* ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ: κατάστημα 240
τ.μ. ολόκληρο ή το μισό με ελεύ-
θερο χώρο γύρωθεν, Γιαννιτσιώ-
τη & Κισσάβου 5 (απέναντι από
τα Jumbo). Πληρ. τηλ.
6945588403.

* ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ: ΑΘΗΝΑ, Α-
ΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ, Φειδιπίδου 15,
δύο διαμερίσματα 80τ.μ. έκαστο,
2ου και 3ου ορόφου πλήρως α-
νακαινισμένα, πολύ κοντά σε Ια-
τρική - Οδοντιατρική σχολή και
μετρό. Τηλ. 6944522050.

* ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ: δύο δυάρια,
επιπλωμένο και μη, αυτονομία,
καινούργια στο κέντρο της Λα-
μίας. Τιμή ευκαιρίας 210€. 
Πληρ. τηλ. 6973042875.

* ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ: ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
85 Τ.Μ. ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ, ΣΤΗΝ Ο-
ΔΟ ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 29. ΤΗΛ.:
2231026437, 6983739415,
6974282977.

* ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ: διαμέρισμα ι-
σόγειο 90m2, 2 Υ/Δ, σαλόνι,
κουζίνα, WC, Α/Θ, Κερκύρας 26
- Λαμία, 220€. Πληρ. τηλ.
6988182823.

* ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ: διαμέρισμα
2ου ορόφου και γκαρσονιέρα.
Ναυπάκτου και Σωκράτους γω-
νία. Πληρ. τηλ.: 2231037526,
6977933970.

* ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ: τριάρι 85τ.μ.
10ετίας, 2 κρεβατοκάμαρες, 1 μπά-
νιο, μεγάλες βεράντες, 2ος όρο-
φος, αυτονομία. Τιμή ευκαιρίας
260€. Πληρ. τηλ. 6973042875.

* ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ: γκαρσονιέ-
ρες σε νεόκτιστη οικοδομή,
Χαλκομάτας και Λεωφόρου Ε-
λευθερίας, απέναντι από το
Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγω-
γής (κουζίνα, υπνοδωμάτιο,
λουτρό με μπόιλερ, αυτονομία
θέρμανσης, μεγάλες βεράντες
και άνετο πάρκινγκ. Πληρ. τηλ.:
2231023695 & 2231037122 α-
πό 8.00 - 22.00 μ.μ. και
6979228891.             (48-20/2)



* ΑΝΤΑΛΛΑΣΩ με αγρόκτημα μια
γκαρσονιέρα 48τ.μ. κεντρική και
πλήρη εξοπλισμό ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ.
Πληρ. τηλ. 6979728600,
2231027509.                (104-30/1)

* ΠΩΛΕΙΤΑΙ: διαμέρισμα 115τ.μ.
στο κέντρο της πόλης 1ος όροφος,
οροφοδιαμέρισμα, 3 υπνοδωμά-
τια, 2 μπάνια, διαμπερές, ανακαινι-
σμένο πλήρως, τιμή ευκαιρίας
85.000 €.  Πληρ. τηλ.
6973042875.

* ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Γραφείο 42,5 τ.μ. Κα-
ποδιστρίου & Αμαλίας 1,     Λαμία.
Πληρ. τηλ. 2231031313,
6977719739.

* ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ισόγειο κατάστημα
96τ.μ. στην οδό Κύπρου, μισθωμέ-
νο με 450€. Τιμή 139.000€. 
Πληρ. τηλ. 6973042875.

* EYKAIΡIA - ΠΩΛΕΙΤΑΙ: 3άρι σε
διώροφη οικοδομή στον α’ όροφο
78τ.μ., ημιυπόγειο 3άρι 78 τ.μ. με
αυλή κοντά στην οδό Κύπρου. Τι-
μή: 93.000€. 
Πληρ. τηλ. 6973042875.

* ΠΩΛΕΙTAI: διαμέρισμα διαμπε-
ρές, 110 τ.μ., 4ου ορόφου στο κέ-
ντρο, Έσλιν 4. Πληρ. τηλ.
6974969161, 2231023543,
6932009754.

* ΠΩΛΕΙΤΑΙ: διαμέρισμα 76τ.μ.
διαμπερές 2ου ορόφου, Μ. Μπό-
τσαρη 6 σε άριστη κατάσταση.
Πληρ. τηλ. 2231021715,
6973553161.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΥΠΕΡΠΟΛΥΤΕΛΗ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
σε νεόδμητη οικοδομή:

• Γκαρσονιέρα 27 τ.μ.,
Σπύρου Πετροπούλου 47 στη
Νεάπολη Καλυβίων
Επίσης διαμέρισμα 55 τ.μ.,

οδός Αιγαίου στη Νεάπολη
Καλυβίων και δύο οικόπεδα
200 τ.μ. και 600 τ.μ. στη Νεά-
πολη Καλυβίων, πίσω από το
S/M “ΓΑΛΑΞΙΑΣ”.
Επίσης σε νεοανεγειρόμενη

οικοδομή α) οροφοδιαμέρι-
σμα 95 τ.μ. με τζάκι και ενερ-
γειακά τζάμια, β) μεζονέτα
120τ.μ. με 40τ.μ. βεράντα, α-
περιόριστη θέα, 4ος και 5ος ό-
ροφος, με τζάκια, μπάρμπεκι-
ου, ηλεκτρικές συσκευές και
ενεργειακά τζάμια  στην οδό
Μιαούλη (έναντι Ξενοδοχείου
“ΔΕΛΤΑ”). 
γ) Διαμέρισμα 70τ.μ. πλησίον

Ξενοδοχείου ΔΕΛΤΑ.

Πληρ. τηλ.: 6937027457

* ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΜΕΖΟΝΕΤΑ
(2ος ΚΑΙ 3ος ΟΡΟΦΟΣ) 230
Τ.Μ., ΠΑΝΤΑΧΟΘΕΝ ΕΛΕΥ-
ΘΕΡΗ. ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ ΚΑΙ
ΜΑΒΙΛΗ 2. 
ΠΛΗΡ. ΤΗΛ.: 6972035627.

* ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
- ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: στη Λαμία
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ - ΓΡΑΦΕΙΑ 
ΑΠΟ 28-200τ.μ. ΜΕ ΘΕΣΗ 

ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΘΗΚΗ ΣΤΗ ΛΑΜΙΑ.
ΠΑΣΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, 
τηλ. 2231043044,

6942052585

ΧΩΡΑΦΙ 20 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΔΑΜΑΣΤΑ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΣΕ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΟΙ-
ΚΟΔΟΜΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ - ΔΥΑΡΙΑ - ΤΡΙΑΡΙΑ 
ΣΤΟΝ 6ο ΟΡΟΦΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΡΕΤΙ-
ΡΕ 123 Τ.Μ. ΤΙΜΕΣ ΛΟΓΙΚΕΣ
ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 300 Τ.Μ. Ε-
ΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ. ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΥΣΗ.
€20.000
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 131 Τ.Μ. ΜΕ ΠΙΛΟ-
ΤΗ ΣΕ 203 Τ.Μ. ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΕ ΔΙΚΑΙ-
ΩΜΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΟΜΗΣΗΣ 72 Τ.Μ.
ΣΤΟΝ ΑΓ. ΛΟΥΚΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 30 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ ΥΠΕ-
ΡΥΨ. ΣΤΗ ΡΟΖΑΚΗ ΑΓΓΕΛΗ, ΚΑΤΑΛ-
ΛΗΛΗ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
ΔΥΑΡΙ 38 Τ.Μ. 1ος ΟΡΟΦΟΣ, ΚΑΙ-
ΝΟΥΡΓΙΟ
ΟΙΚΟΠΕΔΟ 365 Τ.Μ. ΝΕΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑ
ΟΙΚΟΠΕΔΟ 320 Τ.Μ. ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ Ε-
ΦΕΤΕΙΟ
ΔΥΟΡΟΦΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 115 Τ.Μ. ΜΕ ΠΥ-
ΛΩΤΗ ΣΕ 224 Τ.Μ. ΟΙΚΟΠΕΔΟ, Α-
ΣΚΛΗΠΙΟΥ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 90 Τ.Μ. 3 ΚΡΕΒ. ΚΑΙ-
ΝΟΥΡΓΙΟ €130.000
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ - ΟΙΚΟΠΕΔΟ 4.000
Μ2 ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΟ ΜΕ ΑΔΕΙΑ, Α-
ΓΡΙΕΛΙΑ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 75 Τ.Μ. 1ος ΟΡΟΦΟΣ
ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΙΝΙΑΝΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
ΜΕΖΟΝΕΤΑ 110 Τ.Μ. ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ
ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙ €130.000
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΡΕΤΙΡΕ 100 Τ.Μ. ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ, ΕΣΛΙΝ
ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΑΟΣΔΥ
ΟΙΚΟΠΕΔΟ 524 Τ.Μ. ΦΡΑΝΤΖΗ
ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΕ 210 Τ.Μ. ΟΙ-
ΚΟΠΕΔΟ Σ.Δ. 1,8 ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟ-
ΠΟΥΛΟΥ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ, ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΗ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

Αγ. Νικολάου 10 -  ΛΑΜΙΑ  •Τηλ. 2231024504
•  Κινητό:  6937428223

ΜΕΣΙΤΙΚΟ  ΓΡΑΦΕΙΟ
ΦΛΩΡΟΥ

AΓOPEΣ - ΠΩΛHΣEIΣ - ENOIKIAΣEIΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

AΓ. NIKOΛAOY 10 ΛAMIA  
THΛ.: 2231024504  KIN.: 6937428223

* Ανταλλάσσεται κεντρικό ο-
ροφοδιαμέρισμα - ρετιρέ κα-
τασκευής 1985 ανακαινισμένο
με ατομική θέρμανση, με αντί-
στοιχο χωράφι - κτήμα στην
ευρύτερη περιοχή Υπάτης ή
στην Ανατολική Φθιώτιδα, πε-
ριοχή Ράχεων κλπ. 
Πληρ. τηλ. 6972729419.

* ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΣ, ΠΩ-
ΛΕΙTAI: ΟΙΚΟΠΕΔΟ, ΕΝΤΟΣ
ΟΙΚΙΣΜΟΥ, 3,5 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
ΠΕΡΙΠΟΥ, ΜΕ ΕΛΙΕΣ, 65.000
ΕΥΡΩ. ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
6989455049.

* ΠΩΛΕΙTAI: Μοναδικό Α-
γρόκτημα 9 στρεμ. περίπου
στα Δυο Βουνά στη θέση Βί-
γλα, με απεριόριστη θέα στην
κοιλάδα του Σπερχειού,
100μ. από τον κεντρικό δρό-
μο. Πληρ. τηλ. 2231051416 
κ. Σπύρο.

* ΠΩΛΕΙTAI: οικόπεδο γωνιακό
13.000 τ.μ. με 300 ελαιόδενδρα,
με ιδιόκτητη γεώτρηση, 500 μ.
από τη θάλασσα, στο δρόμο
Καινουρίου - Θρόνιου (ιδιώτης). 
Πληρ. τηλ. 6932387986.

* ΠΩΛΕΙTAI: τμήμα οικοπέ-
δου, 600 ή 500 τ.μ. περί-
που, από μεγαλύτερο οικό-
πεδο (γωνία) Καβάφη &
Αμφικτυόνων. 

Πληρ. 2231051414, 
κο Σπύρο.

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΚΩΝ/ΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΛΕΩΣΘΕΝΟΥΣ 12 - ΛΑΜΙΑ ΤΗΛ. 2231025210 - 6973042875

Η ΣΙΓΟΥΡΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ, 
ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΑΣ 

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΕΣ 

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ REAL ESTATE

• ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Οικόπεδο στην Αμφιθέα 165τ.μ. με συντελεστή δόμη-
σης 0,8, μπροστά σε κεντρικό δρόμο. Τιμή: 26.000€

• Τριάρι νεόδμητο στην Αμφιθέα (Γαλανέικα) 83τ.μ. 2 κρεβατοκάμα-
ρες, 2 μπάνια, μεγάλες βεράντες, οροφοδιαμέρισμα, σε διώροφο
συγκρότημα, πάρκινγκ και αποθήκη, 2ος όροφος. Τιμή Ευκαιρίας
83.000€. Πληρ. τηλ. 6973042875.

• Διαμέρισμα 115τ.μ. στο κέντρο της πόλης 1ος όροφος, οροφο-
διαμέρισμα, 3 υπνοδωμάτια, 2 μπάνια, διαμπερές, ανακαινισμένο
πλήρως, τιμή ευκαιρίας 85.000 €. Πληρ. τηλ. 6973042875.

• Γωνιακό οικόπεδο 450 τ.μ. στον ΑΟΣΔΥ Καλυβίων, τιμή ευκαι-
ρίας 50.000€

• Οικόπεδο 405 τ.μ. στα Γαλανέικα, τιμή ευκαιρίας 39.000€
• Μονοκατοικία 75 τ.μ., 2 υπνοδ., 2 μπάνια, τζάκι, αυτονομία σε

600τ.μ. οικόπεδο στη Δαμάστα
• Διαμέρισμα 80 τ.μ., 1ος όρ., διαμπερές, 2 υπνοδωμάτια, κουζίνα,
λουτρό, αυτονομία, σε αρίστη κατάσταση στη Νέα Σφαίρα, τιμή
ευκαιρίας 85.000€ 

• Διαμέρισμα 47τ.μ., 1ος όρ., 1 υπνοδωμάτιο, επί της Μάρκου
Μπότσαρη, τιμή ευκαιρίας 40.000€

• Αγροτεμάχιο 19,650 στρ. στη Ροδίτσα, περιοχή Χιβαδάρια, τιμή
ευκαιρίας 19.000€

• Νεόδμητο διαμέρισμα 80τ.μ. 2ος όροφος, 2 υπνοδωμάτια, τζάκι,
διαμπερές, μεγάλες βεράντες στο κέντρο της Λαμίας. Τιμή
120.000€

• Οικόπεδο 250 τ.μ. στο Πουρναράκι (Αμφιθέα)
• Αγροτεμάχιο 10 στρέματα κοντά στο χωριό Κόμμα 1.300 το στρέμα
• Οικόπεδο 300τ.μ. στην οδό Ελευθερίας 
• Οικόπεδο 300 τ.μ. στο Μαρίνι
• Κεντρικό κατάστημα 205 τ.μ., τιμή ευκαιρίας 155.000€

επιπλωμένα δυάρια, γκαρσονιέρες 
στο κέντρο της πόλης

ΠΩΛΟΥΝΤΑ Ι  

ΕΝΟ ΙΚ ΙΑΖΟΝΤΑ Ι  

ΣΩΣΚΟΣ  ΖΗΣΗΣΣΩΣΚΟΣ  ΖΗΣΗΣ
ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΗΣ

ΔΙΑΚΟΥ  3 -  2ος  όροφοςΔΙΑΚΟΥ  3 -  2ος  όροφος
Τηλ .  2231025946,  6977829826 ΛΑΜΙΑ  Τηλ .  2231025946,  6977829826 ΛΑΜΙΑ  FAX. :  2231027146FAX. :  2231027146
• ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: κεντρικά καταστήματα.
• ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: κεντρικά γραφεία.
• ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: διαμερίσματα καινούργια με απεριόριστη θέα.
• ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: διαμερίσματα παλιά σε τιμές ευκαιρίας.
• ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: οικόπεδα εντός σχεδίου.
• ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ: κεντρικά καταστήματα.
• ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: παραθαλάσσια οικόπεδα και αγροτεμάχια 

οικοδομήσιμα σε Κουβέλα, Ράχες.
• ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: παραθαλάσσια σπίτια στις Ράχες.
• ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: ελαιοπερίβολα στην Ανατολική Φθιώτιδα 

(Στυλίδα, Αχινός, Ράχες).
• ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ελαιοπερίβολο 4 στρέμματα με 70 δέντρα και 

δυνατότητα ποτίσματος στις Μεξιάτες.

* ΠΩΛΕΙΤΑΙ: SUBARU LEGACY
1994 c.c. 4Χ4, μοντέλο 2006,
100.000 χλμ. σε αρίστη κατά-
σταση. 
Πληρ. τηλ. 2231051415 
κ. Σπύρος. 

* ΠΩΛΕΙΤΑΙ: MERCEDES VITO
100.000 ΧΛΜ. βενζίνη μοντέλο
2002, σε αρίστη κατάσταση.
Πληρ. τηλ. 2231051415 κ.
Σπύρος.

* ΠΩΛΕΙΤΑΙ:
FORD FOCUS 

1800 CC, μοντέλο 2004, 
χρώμα γκρι, δίπορτο, 
βιβλίο service. Ιδιώτης. 
Πληρ. τηλ. 6977983748

Fthiotis Frigo Trans

Συχνά δρομολόγια προς Αθήνα
ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ειδικές τιμές για φοιτητές και στρατιωτικούς.

Πληρ. τηλ.: 6977006757 - Whats up: 6985963802

Μεταφορά νωπών προϊόντων

* ΑΝΤΑΛΛΑΣΣΕΤΑΙ: με κτήριο
ή ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 3.000
τ.μ. με πρόσοψη στη Ν.Ε.Ο.
Λαμίας - Αθηνών στο 1ο χλμ.
σε πολύ καλή τιμή. 
Πληρ. τηλ.: 2231021722.

* ΠΩΛΕΙΤΑΙ: οικόπεδο 2,5 στρέμμα-
τα, στον Συνοικισμό Ευρυτάνων ε-
ντός σχεδίου, με 70 ρίζες ελιές, περι-
φραγμένο. Τιμή ευκαιρίας
135.000€. Πληρ. τηλ. 6973042875.

* ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο 1200τ.μ.
στην Κάτω Παύλιανη, θέση «Ισιώ-
ματα». Πληρ. τηλ. 6937219604.

* ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: δύο αγροτεμάχια το
ένα 10 στρέμματα και το άλλο 5
στρέμματα, 1500€ το στρέμμα κοντά

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στο κέντρο και περιφερειακά στο κέντρο και περιφερειακά 
της Λαμίας, διαμερίσματατης Λαμίας, διαμερίσματα (δυάρια, τριάρια, 

τεσσάρια, μονοκατοικίες, μεζονέτες,
γκαρσονιέρες) καταστήματα, γραφεία, 
επαγγελματικοί χώροι και επιχειρήσεις, 

σε τιμές ευκαιρίαςσε τιμές ευκαιρίας

* EYKAIΡIA - ΠΩΛΕΙΤΑΙ: μονοκα-
τοικία στο Αυλάκι Στυλίδος,
107τ.μ. που αποτελείται από σαλό-
νι, καθιστικό, 3 Υ/Δ, 1 WC, 2 απο-
θήκες 15τ.μ. με εξωτερικές τουα-
λέτες, με κήπο και γκαζόν. 
Τιμή ευκαιρίας 65.000€. 
Πληρ. τηλ. 6973042875.

* ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Τριάρι νεόδμητο στην
Αμφιθέα (Γαλανέικα) 83τ.μ. 2 κρε-
βατοκάμαρες, 2 μπάνια, μεγάλες
βεράντες, οροφοδιαμέρισμα, σε
διώροφο συγκρότημα, πάρκινγκ
και αποθήκη, 2ος όροφος. Τιμή
ευκαιρίας 83.000€. 
Πληρ. τηλ. 6973042875.

* Οικισμός Λιμογαρδίου Λαμίας:
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικία 123τ.μ. σε οικόπε-
δο 1026τ.μ. σε υψόμετρο 700μ.
και με απίθανη θέα στο Μαλιακό
κόλπο. Τιμή συμφέρουσα. Τηλέ-
φωνα: 6970904254, 6944360266.

* ΠΩΛΕΙΤΑΙ: διαμέρισμα 98τ.μ.,
1ου ορ., 3 υπνοδ., 2 μπάνια,
parking, αποθήκη, 7ετίας επί της
οδού Γιαννιτσιώτη (πλησίον Έκθε-
σης) 120.000€. Πληρ. τηλ.
2231045317, 6973042875.

* ΠΩΛΕΙΤΑΙ: AUDI A4, κυκλοφορίας
2000. Τιμή έκπληξη.
Πληρ. τηλ. 6973359650.

* ΠΩΛΕΙΤΑΙ: SUZUKI VITARA, ‘96,
1600cc, βενζίνη, χρώματος Ανθρακί,
3θυρο, ηλεκτ. παράθυρα, υδραυλ.
τιμόνι, κεντρ. κλείδωμα. Τιμή 3.500 €
(Συζητήσιμη). 
Πληρ. τηλ. 6976522798.

* EYKAIΡIA - ΠΩΛΕΙΤΑΙ: μονοκα-
τοικία στη Λυγαριά Λαμίας, 72τ.μ.
με 2 Υ/Δ, Α/Θ, κλιματισμός, τζάκι,
ηλιακός θερμοσίφωνας, απεριόρι-
στη θέα - βουνό, πάρκινγκ, απο-
θήκη 40τ.μ., πετρόκτιστη αυλή, σε
άριστη κατάσταση, σε οικόπεδο
600τ.μ. και επιπλέον οικόπεδο α-
πό πάνω άλλα 350τ.μ. με μεγάλη
αποθήκη και μια μικρή εκκλησία. 
Τιμή ευκαιρίας 75.000€. 
Πληρ. τηλ. 6973042875.

* ΕΥΚΑΙΡΙΑ: ΠΩΛΕΙTAI: κατάστη-
μα 64,20 τ.μ. στην οδό Μάρκου
Μπότσαρη. Τιμή ευκαιρίας
59.000€. Δεκτές  μόνο σοβαρές
προτάσεις. Πληρ. τηλ.
2231045317, 6973042875.

*  ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ - ΠΩΛΟΥ-
ΝΤΑΙ: ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ επιπλωμένες
νεόδμητες κοντά στα ιαματικά
λουτρά, κατάλληλες για επένδυ-
ση. Τιμή 25.000€ εκάστη. Πληρ.
τηλ. 6944605577 2231066334.

* EYKAIΡIA - ΠΩΛΕΙΤΑΙ: 3άρι σε
διώροφη οικοδομή στον α’ όρο-
φο 78τ.μ., ημιυπόγειο 3άρι 78 τ.μ.
με αυλή κοντά στην οδό Κύπρου.
Τιμή: 93.000€. 
Πληρ. τηλ. 6973042875.

* ΕΥΚΑΙΡΙΑ: ΠΩΛΕΙΤΑΙ: κατάστη-
μα επί της Σατωβριάνδου, ισόγειο
100τ.μ., υπόγειο 100τ.μ., και πατά-
ρι 60τ.μ. Είναι μισθωμενο με 700€
το μήνα. Τιμή 136.000€. 
Πληρ. τηλ. 6973042875.

* ΕΥΚΑΙΡΙΑ - ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ισόγειο
διαμέρισμα ανακαινισμένο 84τ.μ.
με αποθήκη στην οδό Μακροπού-
λου κοντά στην πλατεία Ελευθε-
ρίας, 47.000€.  
Πληρ. τηλ. 6973042875.

* ΠΩΛΕΙTAI: ημιτελές οροφοδια-
μέρισμα 1ου ορόφου 100 τ.μ. Λυ-
σικράτους & 28ης Οκτωβρίου
(Νέα Άμπλιανη). Πληρ. τηλ.
6974768559, 2231044681.

* ΠΩΛΕΙΤΑΙ: γκαρσονιέρα 40τ.μ.
στη Σατωβριάνδου και Μαβίλη 4
(κέντρο). Είναι ρετιρέ και διαθέτει
30μ. βεράντα με θέα. Καλή τιμή. 
Πληρ. τηλ. 6972035627.

* ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 4άρι,
2ος όροφος 107τ.μ. πλήρως ανα-
καινισμένο 3 υπνοδωματια, 2 μπά-
νια, μεγάλες βεράντες, με πάρκιν-
γκ στην οδό Καραϊσκάκη. 
Πληρ. τηλ. 6973042875.

στο χωριό Κόμμα. Πληρ. τηλ.
6973042875.

* ΠΩΛΕΙΤΑΙ: οικόπεδο 2 στρεμμά-
των στο Συνοικισμό Ευρυτάνων.
Πληρ. τηλ. 6937267547,
2231044701.

* ΠΩΛΕΙΤΑΙ: αγροτεμάχιο 3,5
στρεμ. με ελιές στα Λουτρά Υπάτης
στα όρια του σχεδίου πόλεως.
Πληρ. τηλ. 6938799104.

* ΠΩΛΕΙΤΑΙ: στάβλος για ζώα σε α-
γροτεμάχιο 8 στρέμματα με γεώτρη-
ση, στα Κάτω Καλύβια Λαμία.
Πληρ. τηλ. 2231045317,
6973042875.

* ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Αγρόκτημα 12.000 τ.μ.
αμφιθεατρικό κοντά στα Καμένα
Βούρλα, θέα θάλασσα, με 250 ρίζες
ελιές και 100μ. από την Εθνική Οδό.
Τιμή ευκαιρίας: 80.000€. Πληρ. τηλ.
6944605577, 2231066334.

*  ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ
(ΑΣΠΡΟΝΕΡΙ): παραθαλάσσια έκτα-
ση, 9 στρέμματα στην καλύτερη πε-
ριοχή κατάλληλο για τουριστική ε-
πένδυση ή τέσσερις ιδιοκτήτες για ε-
ξοχικές ανεξάρτητες κατοικίες.
Πληρ. τηλ. 6944605577
2231066334.

* ΠΩΛΕΙΤΑΙ: αγροτεμάχιο (αμπέλι)
1300 τ.μ. στη Νέα Άμπλιανη (εντός
του οικισμού) εφαπτόμενο στην
μελλοντική επέκταση σχεδίου.
Πληρ. τηλ. 6938989819.

* ΠΩΛΕΙΤΑΙ: παραθαλάσσια έκταση
34 στρέμματα, 615 τ.μ. με φως, νε-
ρό, τηλέφωνο, γεώτρηση, μπροστά
στη θάλασσα, στην περιοχή της Γλύ-
φας, δυνατότητα τμηματικής πώλη-
σης. Πληρ. τηλ. 2231045317,
6973042875.

* ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο 730 τ.μ.
πλησίον Εφετείου επί του δρόμου.
Τιμή 138.000€.  Πληρ. τηλ.
2231045317, 6973042875.

* ΕΥΚΑΙΡΙΑ - ΠΩΛΕΙΤΑΙ:
Οικόπεδο στην Αμφιθέα
165τ.μ., με συντελεστή δό-
μησης 0,8, μπροστά σε κε-
ντρικό δρόμο. Τιμή: 26.000€.
Πληρ. τηλ. 6973042875

* ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: Δύο διαμερί-
σματα, ισόγειο 95τ.μ. και 1ος
όροφος 120τ.μ., τζάκι, 2 λου-
τρα, 3 Υ/Δ, κεντρική πλατεία
Καλυβίων. Τιμή 60.000€ και
τα δύο. Πληρ. τηλ.
6984621836.          (102-20/1)
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Ο Ζε Εντουάρντο αναδεί-
χθηκε πολυτιμότερος παί-
κτης της 20ης αγωνιστικής
του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ,
καθώς πρώτευσε στην ψη-
φοφορία που διοργανώ-
νουν η Σούπερ Λιγκ, ο
ΠΣΑΠ και η Νova. 
Ο Βραζιλιάνος μεσοαμυντι-

κός, ο οποίος πέτυχε το δεύ-
τερο γκολ του ΟΦΗ στην ε-
κτός έδρας νίκη με 2-0 επί
του Πλατανιά Χανίων, συγκέ-
ντρωσε το 55.90% των προτι-
μήσεων όσων συμμετείχαν
στη ψηφοφορία, αφήνοντας
δεύτερο τον Μάρκους Μπερ-
γκ του Παναθηναϊκού με
31.30% και τρίτο τον Αντρέας
Λάζνικ του Πανιωνίου με
12.80%.

Το βραβείο για το καλύτερο
γκολ της αγωνιστικής κατέλη-
ξε για ακόμη μια φορά σε πο-
δοσφαιριστή του Παναιτωλι-
κού. Αυτή τη φορά το βραβείο
ο Γιώργος Θεοδωρίδης, που
συγκέντρωσε το 64.52% των
ψήφων, για ένα από τα δύο
τέρματα που πέτυχε στη νίκη
της ομάδας του επί του Παν-
θρακικού με 3-1. Ακολούθη-
σαν ο Εμάνουελ Περόνε της
ΑΕΛ Καλλονής με 21.51% και
ο Μαουρίτσιο Καράσκο του
Αστέρα Τρίπολης με 13.97%. 

Δεν τα βρήκαν οι δύο πλευρές...

Παραιτήθηκε ο Σάκης Τσιώλης 
από τον ΠΑΣ Γιάννενα

Την παραίτησή του από την
τεχνική ηγεσία του ΠΑΣ Γιάν-
νινα, δήλωσε τηλεφωνικώς ο
Σάκης Τσιώλης, στον πρόε-
δρο της ομάδας γων Ιωαννί-
νων, Γιώργο Χριστοβασίλη.
Τις επόμενες ώρες αναμένεται
να επισημοποιηθεί το «διαζύ-
γιο» των δύο πλευρών, με ε-
πίσημη ανακοίνωση.
Ο Σάκης Τσιώλης έκανε ντε-

μπούτο στο πάγκο του ΠΑΣ
Γιάννινα στο εντός έδρας παι-
χνίδι με τον ΟΦΗ και σε δέκα παιχνίδια που πρόλαβε να παρα-
μείνει στην ομάδα μέτρησε τρεις νίκες και επτά ήττες. 

Άτυχος με όλη τη σημασία της λέξης!

Ανακοινώθηκε από τον Πλατανιά 
ο Ζαραδούκας και... τραυματίστηκε
Λίγη ώρα μετά την ανακοί-

νωση της απόκτησής του από
τον Πλατανιά, ο Γιάννης Ζα-
ραδούκας τραυματίστηκε στο
φιλικό με τον Κισσαμικό. Η
πρώτη εκτίμηση του ιατρικού
τιμ των Κρητικών για την κα-
τάσταση του παίκτη κάνει λό-
γο για ρήξη έσω μηνίσκου,
ωστόσο ασφαλέστερα συ-
μπεράσματα θα υπάρξουν
μετά τις εξετάσεις που θα υποβληθεί. Το διάστημα της απου-
σίας του Ζαραδούκα εκτιμάται ότι θα είναι περίπου ένας μή-
νας. 

«Πιστεύω ότι έκανα μια πολύ καλή επιλογή. Ο Πλατανιάς είναι
μια ομάδα με αρετές. Οι άνθρωποι της Διοίκησης έχουν τη φιλο-
δοξία να αγωνίζεται η ομάδα με επιτυχία στη Σούπερ Λίγκα. Επί-
σης, σημαντικό στοιχείο είναι και ο προπονητής, τον οποίο έχω
σε μεγάλη εκτίμηση και πιστεύω ότι θα έχουμε μια πολύ καλή
συνεργασία. 
Στον Πλατανιά υπάρχει, ως γνωστόν, μια ποδοσφαιρική ηρε-

μία, που είναι απαραίτητη για όλους μας. Πολύ σημαντικό είναι
ακόμη για μένα, ότι όλοι οι άνθρωποι εδώ λειτουργούν ως οικο-
γένεια. Και βέβαια είναι πολύ σημαντικό -και ψυχολογικά- να έ-
χεις στήριξη από τη Διοίκησή σου», δήλωσε ο παίκτης στο επίση-
μο σάιτ της νέας του ομάδας.

Και άλλη μεταγραφή για Λεβαδειακό

Ανακοίνωσε για 2,5 χρόνια 
τον  Μιλοσάβλιεβ

Η ΠΑΕ Λεβαδειακός, ανα-
κοίνωσε την απόκτηση του
Βλάντα Μιλοσάβλιεβ για τα ε-
πόμενα 2,5 χρόνια. Ο Σέρβος
μέσος, ο οποίος αγωνιζόνταν
στο τσεχικό πρωτάθλημα και
συγκεκρισμένα στην Μπάνικ
Οστράβα, έχει παίξει μεταξύ
άλλων σε Ραντ Βελιγραδίου,
Ερυθρό Αστέρα και Κάρβινα,
ενώ είναι διεθνής με τις ομά-
δες υποδομών της Σερβίας. 
Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Λεβαδειακός: 
«Η ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ ανακοινώνει την απόκτηση του ποδο-

σφαιριστή Vladan Milosavljev, για τα επόμενα 2,5 χρόνια. Ο Σέρβος
μέσος έχει γεννηθεί την 1/2/1987, αγωνιζόταν στην Τσεχία με τελευ-
ταίο σταθμό την FC Baník Ostrava. Έχει επίσης αγωνιστεί στην Ραντ
Βελιγραδίου, στον Ερυθρό Αστέρα και στην Κάρβινα, ενώ είναι διε-
θνής με τις ομάδες υποδομών της χώρας του».

Στο Σ.Ε.Φ

Στις 8-9 Φεβρουαρίου θα διεξαχθεί το 
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου
Το κορυφαίο εγχώριο γεγονός της σεζόν, το Πανελλήνιο

Πρωτάθλημα κλειστού στίβου, θα γίνει στις 8-9 Φεβρουαρίου
στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Πρόκειται για την 28η διοργά-
νωση, στην οποία αναμένεται να πάρει μέρος η αφρόκρεμα του
ελληνικού στίβου, στη μοναδική σημαντική διοργάνωση εντός
συνόρων που διοργανώνει φέτος ο ΣΕΓΑΣ. 
Τα σωματεία θα πρέπει να αποστείλουν τις δηλώσεις συμμετο-

χής των αθλητών τους στο ΣΕΓΑΣ έως τη Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άνδρες – γυναίκες που έχουν γεννη-
θεί το 1994 και μεγαλύτεροι-ες, έφηβοι - νεάνιδες που έχουν γεν-
νηθεί το 1995 και 1996 και παίδες - κορασίδες, οι οποίοι έχουν
γεννηθεί το 1997 και 1998. Η πλήρης προκήρυξη του αγώνα δη-
μοσιεύεται στη σελίδα του ΣΕΓΑΣ (www.segas.gr).

Ο Τάσος Λαγός απάντησε
αρνητικά και στην τελευ-
ταία πρόταση του Παναθη-
ναϊκού, για ανανέωση του
συμβολαίο του και έτσι
προς στιγμήν το θέμα αυτό
μπαίνει στον “πάγο” για την
ΠΑΕ. Ο Λαγός, το συμβό-
λαιο του οποίου λήγει το
καλοκαίρι, είχε δεσμευτεί
να απαντήσει μέχρι την
προηγούμενη Τρίτη, ωστό-
σο δεν φαίνεται να καλύ-
πτεται οικονομικά από την
πρόταση που πήρε στα χέ-
ρια του, με αποτέλεσμα να
απαντήσει αρνητικά.
Πλέον, μετά τις εξελίξεις

αυτές, το “τριφύλλι” θα προ-
χωρήσει την περίπτωση του
Πάτρικ Όλσεν της Ίντερ. Οι
διοικούντες αφού δεν πήραν
την θετική απάντηση από τον
Λαγό, θα κινηθούν δυνατά
για τον Δανό άσο της ιταλι-
κής ομάδας, προκειμένου να
τον αποκτήσουν με την μορφή δανεισμού. 

Σκέφτονται την επέκταση Σκέφτονται την επέκταση 
συμβολαίου του Ρισβάνησυμβολαίου του Ρισβάνη

Οι διοικούντες την ΠΑΕ Παναθηναϊκός, βλέποντας τις καλές
εμφανίσεις του νεαρού σέντερ μπακ, Σπύρου Ρισβάνη τις τε-
λευταίες αγωνιστικές, θέλουν να προσφέρουν ένα νέο συμβό-
λαιο στον παίκτη, “δένοντάς” τον στην ομάδα. Μπορεί το
συμβόλαιο του Ρισβάνη να λήγει το 2016, όμως υπάρχει ό-
ρος, που λέει πως αν δεν παίξει ούτε ματς με την ομάδα, μπο-
ρεί να φέρει 20.000 ευρώ και να αποχωρήσει από τον σύλλο-
γο. Έτσι λοιπόν στις προθέσεις της “πράσινης” διοίκησης είναι

να καλέσουν τον 20χρονο στόπερ
στο τέλος της σεζόν για να συζητή-
σουν την επέκταση του συμβολαίο
του με ταυτόχρονη αύξηση των α-
ποδοχών του νεαρού ποδοσφαιρι-
στή. 

Τον Μάρτιο ο δεύτερος Τον Μάρτιο ο δεύτερος 
έλεγχος της έλεγχος της UEFAUEFA

Τον Μάρτιο θα υπάρξει ο δεύτε-
ρος έλεγχος από την UEFA και ο
Παναθηναϊκός θα πρέπει να έχει
μέχρι τότε, τακτοποιήσει τις οφειλές
του. Θα πρέπει δηλαδή ή να έχουν
εξοφληθεί τα χρέη ή να έχουν δια-
κανονιστεί.

Τη συγκεκριμένη στιγμή ωστόσο υπάρχουν δυσκολίες σε ό-
τι αφορά ορισμένους πρώην παίκτες της ομάδας. Ο λόγος για
τον Γιούρκα Σεϊταρίδη, που έχει λαμβάνειν περί τις 800.000
ευρώ και δεν έχει επέλθει ακόμη συμφωνία, ενώ διακανονι-
σμό δεν έχει υπογράψει ούτε ο Στέργιος Μαρίνος στον οποίο
οφείλονται 250.000 ευρώ.
Από εκεί και πέρα 100.000 ευρώ οφείλονται στον Νίνη, ενώ

περίπου το ίδιο ποσό και στον Νίκο Σπυρόπουλο. Το “τρι-
φύλλι” μέχρι το τέλος Ιανουαρίου πρέπει να στείλει συγκεκρι-
μένα στοιχεία στην UEFA για να αποδείξουν την πρόοδο που
έχουν σημειώσει στο θέμα των χρεών προς παίκτες, στο πλαί-
σιο του monitoring, για τον έλεγχο του Μαΐου. 

Δημοσιεύματα στη Νορβη-
γία και στην Αγγλία αναφέ-
ρουν ότι ο Αμπντεσαλάμ Ι-
μπραΐμ έχει συμφωνήσει με
τον Ολυμπιακό, ο οποίος θα
τον παραχωρήσει εκ νέου ως
δανεικό σε άλλη ομάδα για
να πάρει παιχνίδια στα πόδια
του. Συγκεκριμένα, η ιστοσε-
λίδα της βρετανικής εφημε-
ρίδας “Daily Star” γράφει
πως ο 22χρονος μέσος, ο ο-
ποίος απέτυχε να αποδείξει
στη Μάντσεστερ Σίτι πως εί-
ναι ο νέος “Βιεϊρά”, αναγκά-
στηκε να μειώσει τις ετήσιες
αποδοχές του.
Επίσης, επαναλαμβάνουν

πως ο διεθνής άσος υπέγραψε
για τα επόμενα 3,5 χρόνια και
οι ετήσιες απολαβές του θα
φτάνουν περίπου τις 240.000 ευρώ. Μάλιστα το συγκεκριμένο
σάιτ υπογράμμισε πως οι Πειραιώτες θα καταβάλουν περίπου
360.000 ευρώ ως τροφεία στην ομάδα του Μάντσεστερ, αφού ο
Ιμπραΐμ ξεκίνησε από τις ακαδημίες του αγγλικού συλλόγου. 

Η Λίβερπουλ θέλει τον ΜανωλάΗ Λίβερπουλ θέλει τον Μανωλά
Η Νάπολι βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Λίβερπουλ

για την αγορά του Ντάνιελ Άγκερ, μέχρι να ολοκληρωθεί η χει-
μερινή μεταγραφική περίοδος. Η ιταλική ομάδα, που έχει προ-
πονητή τον Ράφα Μπενίτεθ, έχει βάλει στο στόχαστρο τον κε-
ντρικό αμυντικό της αγγλικής ομάδας, από το περασμένο καλο-
καίρι. Σύμφωνα με αγγλικά δημοσιεύματα, αν όντως ο Άγκερ
μετακομίσει από την Αγγλία στην Ιταλία για λογαριασμό των
“παρτενοπέι”, τότε οι “κόκκινοι” βλέπουν ως πιθανό αντικατα-
στάτη του τον Κώστα Μανωλά του Ολυμπιακού. 
Ο Έλληνας στόπερ, έχει συμβόλαιο με τους Πειραιώτες έως το

2016, με την ρήτρα αποδέσμευσης του
να φτάνει κοντά στα 7.000.000 ευρώ. Υ-
πενθυμίζεται πως η Λίβερπουλ, έχει εκ-
φράσει και παλαιότερα το ενδιαφέρον
της για τον νεαρό κεντρικό αμυντικό. 

“Τσεκάρει” και Σάντσεθ ο Μίτσελ“Τσεκάρει” και Σάντσεθ ο Μίτσελ
Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα,

ο Μίτσελ ρώτησε πληροφορίες για τον
Σέρχιο Σάντσεθ της Μάλαγα, ο οποίος
αγωνίζεται τόσο ως αριστερός όσο και
ως δεξιός κεντρικός αμυντικός, είχε ε-
ξαιρετική παρουσία πέρυσι στο Τσά-
μπιονς Λιγκ, ενώ την τρέχουσα σεζόν
μετράει 18 συμμετοχές και 1 ασίστ στο
πρωτάθλημα Ισπανίας.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού, γνωρίζει αρκετά καλά τον Ι-
σπανό κεντρικό αμυνικό, καθώς έχει αγωνιστεί σε Εσπανιόλ, Ρα-
σίνγκ Σανταντέρ και Σεβίλλη, από την οποία τον απέκτησε η
Μάλαγα το καλοκαίρι του 2011 καταβάλοντας το ποσό των
2.800.000 ευρώ. Πρόκειται πάντως για μια δύσκολη περίπτωση,
καθώς ο Σάντσεθ είναι βασικός στο ρόστερ της Μάλαγα και ο
Μπερντ Σούστερ βασίζεται πάνω του. 
Οι Ισπανοί κάνουν λόγο πάλι και για τον Αλμπέρτο Μποτία,

που παίζει στην Έλτσε ως δανεικός από τη Σεβίλλη, ενώ στην
Πορτογαλία υποστηρίζουν ότι έχει προταθεί στους “ερυθρόλευ-
κους” ο γαλλικής καταγωγής Γιοάν Ταβάρες της Εστορίλ. Την ί-
δια ώρα, η Λιόν φέρεται να κινείται για την απόκτηση του Νεμά-
νια Πεϊτσίνοβιτς που μένει ελεύθερος από τη Νις το καλοκαίρι,
με τον 26χρονο κεντρικό αμυντικό να βρίσκεται και στο στόχα-
στρο του Ολυμπιακού, της Μπάγερ Λεβερκούζεν και της Ζενίτ
Αγίας Πετρούπολης. 

Φουλάρει για Όλσεν

«Πάγωσαν» οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα 
στον Παναθηναϊκό και στον Λαγό
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Σύμφωνα και με τον βρετανικό τύπο

Παίκτης του Ολυμπιακού ο Ιμπραΐμ

MVP ο Ζε Εντουάρντο, καλυτερο γκολ αυτό του Θεοδωρίδη

Τα βραβεία της 20ης αγωνιστικής της Σούπερ Λιγκ



Η Στυλίδα ήταν η μεγάλη νικήτρια του ντέρ-
μπι της 21ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος
της Α1 Κατηγορίας της ΕΠΣ Φθιώτιδας, επικρα-
τώντας 2-1 της Μαλεσίνας. 

Με τους τρεις βαθμούς που πρόσθεσε στη συ-
γκομιδή της, η ομάδα της ανατολικής Φθιώτιδας
σταθεροποίησε την παρουσία της στη δεύτερη
θέση του βαθμολογικού πίνακα και συνεχίζει να
κυνηγάει τον Οπούντιο Μαρτίνου. Η ομάδα του
Πέτρου Καραΐσκου μετά τη χθεσινή της νίκη αύ-
ξησε τη διαφορά της από τη Μαλεσίνα στους 5
βαθμούς και εξακολουθεί να απέχει πέντε βαθ-
μούς από την κορυφή και τον Οπούντιο με την
μεταξύ τους μονομαχία για την κατάκτηση του
τίτλου να παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον. Από
την άλλη η Μαλεσίνα παρέμεινε στην τρίτη θέση
και τους 48 βαθμούς αλλά πλέον απέχει μόλις έ-
να βαθμό από τα Καμένα Βούρλα που είναι στην
τέταρτη θέση. 

Ο αγώνας ξεκίνησε ιδανικά για τη Μαλεσίνα α-
φού ευτύχησε να προηγηθεί στο σκορ νωρίς, μό-
λις στο 13’ με γκολ του Σέττου. Πάντως οι φιλο-
ξενούμενοι παρά το γεγονός ότι βρέθηκαν πίσω
στο σκορ κατάφεραν να αντιδράσουν και ανεβά-
ζοντας την απόδοσή τους κατάφεραν να ισοφαρί-
σουν στο 30’ με τον Νάσιο. Το τελικό 1-2 για τους
πρωταθλητές διαμόρφωσε και πάλι ο Νάσιος με
εύστοχη εκτέλεση πέναλτι. Αξίζει να αναφερθεί
ότι οι φίλαθλοι της Μαλεσίνας μετά το τέλος της
αναμέτρησης,  χειροκρότησαν τους παίκτες της
Στυλίδας.

Σημαντικό «τρίποντο» Σημαντικό «τρίποντο» 
για τον Οπούντιο Μαρτίνουγια τον Οπούντιο Μαρτίνου

Χωρίς απώλειες πέρασε από την έδρα του Ευ-
ρυτανικού, ο Οπούντιος Μαρτίνου ο οποίος επι-
κράτησε με 3-1 και συνεχίζει να προηγείται στη
βαθμολογία της Α1 διατηρώντας τη διαφορά των
πέντε βαθμών από τη Στυλίδα.

Ο αγώνας ήταν μέτριος από πλευράς ποιότητας
με λιγοστές φάσεις μπροστά στις δύο εστίες με τις
δύο ομάδες να μετουσιώνουν σε γκολ τις καλύ-
τερες ευκαιρίες που τους παρουσιάστηκαν στο
παιχνίδι.

Μόλις στο 10’ οι φιλοξενούμενοι στην πρώτη
τους καλή επίσκεψη στα καρέ των αντιπάλων, κα-
τάφεραν να ανοίξουν το σκορ. Μετά από κόρνερ
του Καλύβα και κεφαλιά του Βέλλιου, η μπάλα
βρήκε στο χέρι του Δράκου και ο διαιτητής, Γιαν-
νόπουλος έδωσε το πέναλτι. Την εσχάτη των ποι-
νών ανέλαβε να εκτελέσει ο Ε. Νικολόπουλος, ο
Τσαντήλας απέκρουσε και στην επαναφορά ο
Βλάχος πλάσαρε για το 0-1. 

Στο 20’ ο Καλύβας άνοιξε ωραία για τον Ευθυ-
μίου που βγήκε από τα δεξιά, αυτός έβγαλε τη
σέντρα στον Κλωτσοτήρα που με κεφαλιά γύρισε
ξανά στον Καλύβα, με τον τελευταίο να κάνει το
σουτ και τη μπάλα να περνάει πάνω από το ορι-
ζόντιο δοκάρι του Τσαντήλα.

Στο 26’ πολύ καλή χαμένη ευκαιρία για τον Ευ-
ρυτανικό, όταν ο Β. Μπέσσας έβγαλε τη σέντρα
από τα δεξιά με τον Παπαναστασίου να πιάνει την
κεφαλιά και τη μπάλα να καταλήγει μόλις άουτ.
Στο 38’ καλό σουτ του Καλύβα έξω από την πε-
ριοχή, πέρασε λίγα μέτρα πάνω από την εστία
του Τσαντήλα. Λίγο πριν οι δύο ομάδες πάνε στα
αποδυτήρια για την ανάπαυλα του ημιχρόνου, ο
Ευρυτανικός κατάφερε να ισοφαρίσει σε 1-1 με
δυνατό σουτ του Β. Μπέσσα μέσα από την περιο-
χή, αφού ο Τσίμας αν και βρήκε τη μπάλα δεν
μπόρεσε να διώξει.

Το «καθάρισε» νωρίς Το «καθάρισε» νωρίς 
ο Οπούντιος στην επανάληψη   ο Οπούντιος στην επανάληψη   

Πολλοί πίστεψαν ότι το τέρμα του Ευρυτανικού
θα μπορούσε να αλλάξει την εικόνα που είχε μέ-
χρι εκείνη τη στιγμή ο αγώνας αλλά οι φιλοξε-
νούμενοι ευτύχησαν να προηγηθούν με ένα πο-
λύ γρήγορο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά-
ζοντας και πάλι τα δεδομένα. Στο 48’ λοιπόν, έγι-
νε το 1-2 για τη λοκρική ομάδα, όταν μετά από
σέντρα του Βλάχου, ο Ε. Νικολόπουλος με κεφα-
λιά, παραβίασε για δεύτερη φορά την εστία του
Τσαντήλα. Έντεκα λεπτά μετά το 1-2, ο Οπούντιος
«κλείδωσε» ουσιαστικά τους τρεις βαθμούς, όταν
μετά από σέντρα του Ε. Νικολόπουλου, ο Καλύ-

βας από κοντά με ωραίο διαγώνιο πλασέ έκανε
το 1-3 για την ομάδα του. Στο 65’ ο Κλωτσοτήρας
βρήκε ωραία τον Κόκα μέσα στην περιοχή, αυτός
πλάσαρε, για να παραχωρήσει το κόρνερ ο Τσα-
ντήλας ενώ στο 89’ ο Ε. Νικολόπουλος γύρισε ω-
ραία στον Καλύβα, αυτός έκανε το πλασέ με τη
μπάλα να περνά μόλις άουτ και το 1-3 να είναι το
τελικό σκορ.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων: 
Ευρυτανικός (Νίκος Τσάμης): Τσαντήλας, Στο-

φόρος, Μπούρας Γ. (83’ Μακρής), Τσιρώνης, Μα-
τίκας Α. (68’ Χειλάς), Ντάλλας Χ, Ματίκας Ε. (60’
Αντωνόπουλος), Πασιάκος, Δράκος, Παπαναστα-
σίου, Μπέσσας Β.

Οπούντιος Μαρτίνου (Μάκης Ζαχαρόπου-
λος): Τσίμας, Νικολόπουλος Β. (75’ Μιμιγιάννης),
Στυλιανός, Τσούκαλος, Τσέλος, Βέλλιος, Νικολό-
πουλος Ε., Βλάχος (82’ Καράλης), Ευθυμίου (46’
Κόκα), Κλωτσοτήρας, Καλύβας.

Άρης Αγ. Κων/νου-Άρης Αγ. Κων/νου-
Αγρότης Λιανοκλαδίου 3-0Αγρότης Λιανοκλαδίου 3-0

Εύκολο απόγευμα για τον Άρη Αγίου Κωνστα-
ντίνου που επικράτησε με 3-0 εντός έδρας του Α-
γρότη Λιανοκλαδίου και συνεχίζει την πολύ καλή
του πορεία στο φετινό πρωτάθλημα. Οι «κιτρινό-
μαυροι» είχαν σε καλή μέρα τον Σπ. Ρίζο που πέ-
τυχε τα δύο από τα τρία τέρματα της ομάδας του
στο 22’ και στο 75’ ενώ ο Φωτόπουλος προσωρι-
νά είχε κάνει το 2-0 στο 53’. 

Δάφνη Λιβανατών-Ένωση 2010 2-0Δάφνη Λιβανατών-Ένωση 2010 2-0
Σπουδαίας βαθμολογικής σημασίας νίκη στην

προσπάθειά της να εξασφαλίσει την παραμονή
της στην Α1 πέτυχε η Δάφνη Λιβανατών η οποία

επικράτησε εντός έδρας με 2-0 της Ένωσης 2010.
Τρία λεπτά ήταν αρκετά για τη λοκρική ομάδα να
«καθαρίσει» το ματς, αφού με τα τέρματα των
Πούλου στο 30’ και Ε. Μακρόπουλου στο 33’
διαμορφώθηκε το τελικό 2-0.

Ολυμπιακός Λαμίας-Ολυμπιακός Λαμίας-
Ακαδημία/ΗρακλήςΑκαδημία/Ηρακλής 1-11-1

Βαθμούς και εντυπώσεις μοιράστηκαν Ολυ-
μπιακός Λαμίας και Ακαδημία/Ηρακλής στο χθε-
σινό μεταξύ τους παιχνίδι που βρήκε τις δύο ομά-
δες ισόπαλες με 1-1. Οι φιλοξενούμενοι, στο ντε-
μπούτο του Κώστα Αλεξίου κατάφεραν να πά-
ρουν ένα βαθμό στην προσπάθειά τους για να
καταφέρουν να παραμείνουν στην κατηγορία. Η
ομάδα του Ολυμπιακού, προηγήθηκε στο 51’ με
τον Δημητρέλη, αλλά 10 λεπτά αργότερα, ο Τσά-
καλος ισοφάρισε για την Ακαδημία/Ηρακλής,
διαμορφώνοντας παράλληλα το τελικό σκορ.

Ελατειακός-Αστέρας Σταυρού 1-1  Ελατειακός-Αστέρας Σταυρού 1-1  
Από ένα βαθμό μοιράστηκαν Ελατειακός και Α-

στέρας Σταυρού, σε ένα ματς που και οι δύο ομά-
δες ήθελαν όσο τίποτα άλλο τη νίκη για να μπο-
ρέσουν να πάρουν πολύτιμους βαθμούς για τη
σωτηρία τους. Ωστόσο πρόσθεσαν από ένα βαθ-
μό στη συγκομιδή τους που μπορεί στο μέλλον
να αποδειχθεί «χρυσός» και συνεχίζουν την προ-
σπάθειά τους στο φετινό μαραθώνιο της Α1. Στο
60’ ο Θωμαΐδης άνοιξε το σκορ για τον Ελατειακό
αλλά οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να ισοφαρί-
σουν σε 1-1 με τον Τσιλίκα στο 75’.

Προοδευτική Λάρυμνας-Προοδευτική Λάρυμνας-
Κηφισσός ΚΚηφισσός Κ .. Τιθορέας 1-3Τιθορέας 1-3

Την εντυπωσιακή του πορεία στη φετινή Α1
συνεχίζει ο Κηφισσός Κάτω Τιθορέας, ο οποίος
χθες επιβλήθηκε με 3-1 εκτός έδρας της Προο-
δευτικής Λάρυμνας και παραμένει στην πέμπτη
θέση της βαθμολογίας με 42 πόντους, 5 πίσω α-
πό τα Καμένα Βούρλα. Στο 38’ ο Μπίκος άνοιξε
το σκορ για τον Κηφισσό ενώ στο 73’ ο Ζιάκας δι-
πλασίασε τα τέρματα της ομάδας του. Η ομάδα
της Λάρυμνας μείωσε προσωρινά σε 1-2 με το…
συνήθη ύποπτο, Αργύρη Δάρρα στο 75’ για να
έρθει και πάλι ο Ζιάκας στο 87’ να διαμορφώσει
το τελικό 1-3.

Σπερχειάδα 2005-Καμένα Βούρλα 1-2Σπερχειάδα 2005-Καμένα Βούρλα 1-2
Σημαντική εκτός έδρας νίκη για τα Καμένα

Βούρλα με 2-1 σε βάρος της Σπερχειάδας 2005
που μετά την ήττα της Μαλεσίνας από τη Στυλίδα
στο ντέρμπι, έφτασαν στο -1 τη μεταξύ τους δια-
φορά. Η ομάδα της λουτρόπολης προηγήθηκε
στο 21’ με πέναλτι του Αντωνιάδη αλλά ο Λάιος
ισοφάρισε προσωρινά για τη Σπερχειάδα σε 1-1
στο 37’. Τους τρεις βαθμούς της νίκης χάρισε στα
Καμένα Βούρλα ο Λίκο με το γκολ που σημείωσε
στο 60’.

Νέο Κρίκελλο-Αταλάντη 3-3Νέο Κρίκελλο-Αταλάντη 3-3
Πλούσιο σε θέαμα και γκολ ήταν το παιχνίδι

που διεξήχθη στο Νέο Κρίκελλο, εκεί που η τοπι-
κή ομάδα αναδείχθηκε ισόπαλη, 3-3, με την Ατα-
λάντη αν και μέχρι το 87’ ήταν μπροστά με 3-1!
Το χορό των γκολ άνοιξε στο 15’ ο Ρουμπής για
το Νέο Κρίκελλο για να ισοφαρίσει ο Χημευτός
με πέναλτι στο 22’ για την Αταλάντη. Στο 44’ ο
Μαλιάγκας έδωσε και πάλι προβάδισμα στην ο-
μάδα του Κρικέλλου για να έρθει ο Ρουμπής στο
70’ με το δεύτερο προσωπικό του τέρμα να κάνει
το 3-1 για την ομάδα του Γιάννη Αποστόλου. Και
ενώ όλα έδειχναν ότι αυτό θα ήταν και το τελικό
σκορ, η λοκρική ομάδα με δύο τέρματα του Τζι-
βελέκη στο 87’ και το 89’ κατάφερε να φύγει με
το βαθμό της ισοπαλίας στις αποσκευές της.    

Αναλυτικά τα αποτελέσματα Αναλυτικά τα αποτελέσματα 
της 21της 21ηςης αγωνιστικής: αγωνιστικής: 

Ευρυτανικός-Οπούντιος Μαρτίνου ..................1-3
Άρης Αγ. Κων/νου-Αγρότης Λιανοκλαδίου ....3-0
Δάφνη Λιβανατών-Ένωση 2010 ......................2-0
Ολυμπιακός Λαμίας-Ακαδημία/Ηρακλής ........1-1
Ελατειακός-Αστέρας Σταυρού..........................1-1
Προοδευτική Λάρυμνας-Κηφισσός .................1-3
Σπερχειάδα 2005-Καμένα Βούρλα ..................1-2
Νέο Κρίκελλο-Αταλάντη..................................3-3
Μαλεσίνα-Στυλίδα ...........................................1-2
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Η επόμενη (22η) αγωνιστική (25/1)
Άρης Αγ. Κων/νου-Ευρυτανικός

Οπούντιος Μαρτίνου-Δάφνη Λιβανατών
Αγρότης Λιανοκλαδίου-Ολυμπιακός Λαμίας

Ένωση 2010-Ελατειακός
Ακαδημία/Ηρακλής-Προοδευτική Λάρυμνας

Αστέρας Σταυρού-Σπερχειάδα 2005
Κηφισσός Κ. Τιθορέας-Νέο Κρίκελλο

Καμένα Βούρλα-Μαλεσίνα
Αταλάντη-Στυλίδα

16 ΛΑΜΙΑΚΟΣ
Τύπος

Σημαντική εκτός έδρας νίκη του Οπούντιου Μαρτίνου με 3-1 επί του Ευρυτανικού

Η Στυλίδα πήρε το μεγάλο ντέρμπι, 
επικράτησε 2-1 της Μαλεσίνας

Πέμπ
τη  23  Ιανο

υαρίο
υ 2014

Αθλητισμός

Αστέρας Τρίπολης

Επαγγελματικό συμβόλαιο
υπέγραψε ο Γιώργος Τσόφλιος

Επαγγελματικό συμβόλαιο με τον
Αστέρα Τρίπολης υπέγραψε ο Λαμιώτης,
Γιώργος Τσόφλιος.

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής που ξεκίνησε
από την Ακαδημία Ποδοσφαίρου Λαμίας πριν
2,5 χρόνια πήγε στην ομάδα Κ-17 των
Αρκάδων, προωθήθηκε στην Κ-20 ενώ τώρα
με τις εξαιρετικές του επιδόσεις, ανάγκασε
τους ανθρώπους του Αστέρα να τον κάνουν
επαγγελματία. 

Ο 19χρονος επιθετικός είχε κατακτήσει το
2010 το Παιδικό Πρωτάθλημα της ΕΠΣΦ με
την ομάδα της Ακαδημίας Ποδοσφαίρου
Λαμίας, ενώ αποτελούσε βασικό και
αναντικατάστατο μέλος των Μικτών Ομάδων
Φθιώτιδας.  

Ελεύθερη η είσοδος για τους
φιλάθλους του Νηρέα Λαμίας

Κανονικά στην πισίνα του ΤΕΙ 
Λαμίας ο αγώνας της Κυριακής

Δεν θα χρειαστεί να… ξενιτευτεί αυτό το
Σαββατοκύριακο ο Νηρέας Λαμίας προκειμέ-
νου να παίξει με τον ΝΟ Αργοστολίου για την
12η αγωνιστική της Α1 Εθνικής Υδατοσφαίρι-
σης Ανδρών. Κι’ αυτό γιατί ο αγώνας με την ο-
μάδα της Κεφαλονιάς θα πραγματοποιηθεί κα-
νονικά την Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2014 στις
15:00, στο κολυμβητήριο του ΤΕΙ Λαμίας. 

Φαίνεται πως έστω και προσωρινά, δόθηκε
λύση στο πρόβλημα της θέρμανσης της πισίνας
και η ομάδα της Λαμίας θα μπορέσει να ξεκινή-
σει τις υποχρεώσεις της στο δεύτερο γύρο του
πρωταθλήματος στο «σπίτι» της μπροστά στο δι-
κό της κοινό.

Μάλιστα οι άνθρωποι του Νηρέα Λαμίας, θέ-
λοντας να ευχαριστήσουν με το δικό τους τρόπο
τους φίλους της ομάδας που σε ολόκληρο τον
πρώτο γύρο, βρέθηκαν στο πλευρό της ομάδας
τόσο στα εντός όσο και στα εκτός έδρας παιχνί-
δια, αποφάσισαν να έχουν ελεύθερη είσοδο για
όλους τους φιλάθλους στον αγώνα με το ΝΟ Αρ-
γοστολίου προκειμένου να ενισχύσουν την ομά-
δα του Νηρέα στην προσπάθειά του να ξεκινήσει
με το… δεξί τις υποχρεώσεις του στο δεύτερο
γύρο της Α1 Εθνικής. 

Ολυμπιακός

Δοκιμάζει τον 
Βαγγέλη Πατσαρούχα

Παρουσία του Βαγγέλη Πατσαρούχα της
Ακαδημίας/Ηρακλής, πραγματοποιούνται
αυτό το τριήμερο (21-23/1) τα δοκιμαστικά της
ομάδας Κ-17 του Ολυμπιακού, στις
εγκαταστάσεις του Ρέντη. 

Οι «ερυθρόλευκοι», μετά από σχετική
εισήγηση του τμήματος scouting και του Γιώργου
Αμανατίδη, παρακολουθούσαν εδώ και αρκετό
καιρό το νεαρό επιθετικό τόσο σε παιχνίδια με
την ομάδα του όσο και με τη Μικτή Νέων, με
αποτέλεσμα να τον καλέσουν για δοκιμαστικά
τεστ αξιολόγησης και αυτή τη φορά (γιατί έχει
ξαναβρεθεί στο παρελθόν στο Ρέντη) από το
τεχνικό τιμ των Πειραιωτών. Οι πρώτες
εντυπώσεις που άφησε ο 16χρονος άσος ήταν
πολύ θετικές με τους ανθρώπους του
Ολυμπιακού να μιλάνε με τα καλύτερα λόγια για
τις επιδόσεις του.  
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