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Πανεπιστήμιο Στ. Ελλάδας

Όχι άλλα λάθη
Του Δημήτρη Πενταγιώτη

Σοκ από την πρόταση για
κατάργηση κατώτατου μισθού

ΓΣΕΕ: Υιοθετεί η κυβέρνηση τις «ανόητες 
και αντιεπιστημονικές» θεωρίες του ΚΕΠΕ;

σελ. 11

σελ. 10

Αυτόνομη κάθοδος στις εκλογές

Οι κτηνοτρόφοι κατεβαίνουν στις 
Ευρωεκλογές με δικό τους ψηφοδέλτιο

σελ. 8

Φιλοξενείται στο Αρχαιολογικό Μουσείου
Λαμίας μέχρι 30 Απριλίου 2014 

Εκπαιδευτικά προγράμματα στο πλαίσιο της έκθεσης
«Φυτά και Πολιτισμός στην Ιστορία της Ευρώπης»

σελ. 5

ΤΑ ΠΕΤΡΟΚΑΛΥΒΑ
ΤΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ

Του Παναγιώτη Γ. Δημάκη
σελ. 6

Κόντρα με φόντο τους ευρωσοσιαλιστές

Βενιζέλος σε ΔΗΜΑΡ: Κάποιοι λειτουργούν 
παρασιτικά  σε  σχέση  με  το  ΠΑΣΟΚ

σελ. 9

Εκδήλωση αφιερωμένη στους 
Τρεις Ιεράρχες θα πραγματοποιήσει 
η Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδας

σελ. 4

Συνεδριάζει σήμερα η Κεντρική Επιτροπή

Σε «βαβέλ» εξελίσσεται η πολυφωνία 
στη ΔΗΜΑΡ για τις συνεργασίες

σελ. 8

Παναγιώτης Στασινός: Ανακριβή 
τα στοιχεία του Αντιδημάρχου για 
τις ψηφιακές υπηρεσίες του Δήμου 

σελ. 2

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ -
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

σελ. 12-14

ΠΑΣ Λαμία 1964 

Απέκτησε τον Δημήτρη Μπαλή, 
δανεικοί οι Μαλισσόβας και Πανέτσος

σελ. 16

Στη Λαμία χθες 
ο Γιώργος Χατζημαρκάκης

σελ. 7

Ο αμφίθεος 
κ. Αλέξης Τσίπρας

Του Φοίβου Ιωσήφ
σελ. 7

Σε Αδιέξοδο
οι Αγρότες

Ζητούν διάλογο με το υπουργείο αλλά βλέπουν κλειστές πόρτες

σελ. 3

Τη Δευτέρα 27 Ιανουαρίου συνεδριάζουν τα μέλη του

Το θέμα της άρδευσης 
θα απασχολήσει το Δημοτικό 

Συμβούλιο Δομοκού
σελ.  4

«Μονομερείς ενέργειες δεν είναι στις προθέσεις»

Αλ. Τσίπρας: Η λιτότητα έχει 
οδηγήσει την Ευρώπη σε αδιέξοδο

σελ. 8

Συνάντηση με τον πρωθυπουργό

Δύσκολο Eurogroup για 
τον Γ. Στουρνάρα τη Δευτέρα

σελ. 9

Ανακοινώνει την υποψηφιότητά του 
ο  Νίκος  Σταυρογιάννης

σελ. 3

Αλλαγή της τελευταίας στιγμής 

Στο Παλαιό Φάληρο τελικά ο αγώνας 
του Νηρέα Λαμίας με το ΝΟ Αργοστολίου

σελ. 15

• Κ. Κουτσογιαννακόπουλος: Έγκλημα σε βάρος των αγροτών



Ανοιχτή πρόσκληση σε ο-
λους τους πολίτες της Ανα-
τολικής Φθιώτιδας απευθύ-
νει ο ΣΥΡΙΖΑ με στόχο την
συγκρότηση αυτοδιοικητι-
κής κίνησης και την καθοδό
της στις δημοτικές εκλογές
του Μαίου . Στην ανακοι-
νωσή τους τα μέλη του ΣΥ-
ΡΙΖΑ  περιγράφουν τα χα-
ρακτηριστικά και το πλαίσιο
λειτουργίας μιας δημοτικής
παράταξης, την οποία θα
στηρίξουν.
Όπως σημειώνουν «το πρό-
γραμμα της Δημοτικής παρά-
ταξης, θα προκύψει ως αποτέ-
λεσμα των θέσεων και απόψε-
ων των πολιτών που θα τη
συγκροτήσουν. 
Και όταν λέμε  ότι θα στηρί-
ξουμε, εννοούμε αυτό ακρι-
βώς. Τίποτα λιγότερο και τίπο-
τα περισσότερο. Ούτε πρόκει-
ται να την ποδηγετήσουμε

ούτε να αμφισβητήσουμε την
αυτονομία της. 
Κάτι τέτοιο θα παραβίαζε τις
βασικές καταστατικές αρχές
του κόμματός μας».
Σε αυτή τη βάση η οργάνω-
ση του ΣΥΡΙΖΑ στην Ανατολι-
κή Φθιώτιδα καλεί  όλους
τους δημότες του Δήμου
Στυλίδας, όλους τους κατοί-
κους της Ανατολικής Φθιώτι-
δας,  να συμπορευθούν μαζί
τους  ενώνοντας  όπως χαρα-
κτηριστικά σημειώνουν  ‘’τις
ιδέες, τις φωνές και τις προ-
σπάθειές μας στη συγκρότη-
ση μιας πλατιάς δημοκρατι-
κής δημοτικής παράταξης
που:

• Να παλεύει ενάντια στα
μνημόνια και τις καταστροφι-
κές μνημονιακές πολιτικές
που σπρώχνουν  ολοένα και
μεγαλύτερα τμήματα του λα-
ού μας στην εξαθλίωση και

την απόγνωση.
• Να αντιμάχεται τον Καλλι-
κρατικό τρόπο συγκρότησης
της τοπικής αυτοδιοίκησης,
που την στραγγαλίζει οικονο-
μικά και αποξενώνει τους δη-
μότες από τον ίδιο τους τον
δήμο.

• Να μεριμνά για τη βελτίω-
ση της καθημερινότητας των
δημοτών και για την ανάπτυ-
ξη του δήμου μας, με σεβα-
σμό στον άνθρωπο, το περι-
βάλλον και τον πολιτισμό.

• Να έχει ως στρατηγικό της
στόχο τη συμμετοχή του πο-
λίτη στη λήψη των αποφάσε-
ων μέσω Δημοτικών Συνε-
λεύσεων, τοπικών δημοψη-
φισμάτων, την κατάρτιση
συμμετοχικού προϋπολογι-
σμού και τον κοινωνικό έ-
λεγχο του Δήμου και των πε-
πραγμένων της δημοτικής
αρχής. 
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2 ΛΑΜΙΑΚΟΣ
Τύπος

ΑΜΦΙΣΣΑ

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

ΧΑΛΚΙΔΑ
ΛΙΒΑΔΕΙΑ

Ν. ΣΚΥΡΟΣ

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

Τοπικά

Πρόγραμμα “ΕΝΑ” Κεντρικής Ελλάδας
ΚΥΡ ΙΑΚΗ

06:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ (Ε)
07:00 DOCTOR’S LIVE (E)
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
13:00 TELE - ΛΟΥΚΑΣ
14:00 TELE - ΓΙΩΤΗΣ
15:00 TELE - ΜΑΝΤΑΣ
16:00 TELE - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ
17.30 TELE - ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗΣ
18.00 FACE TO FACE
19.00 FLAVOUR FOR LIFE
20.00 SPORTS LIFE
20.25 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
21.35 SPORTS SUNDAY
00.30 ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΕΡ
01.30 ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ
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 ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ
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 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
00.30 ΜΗ ΜΟΥ ΠΕΙΣ
01.30 ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ
06:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ (Ε)
07:00 FACE TO FACE (E)
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 ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ
20.25 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
21.35 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ
22.45 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
00.30 ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΕΡ
01.30 ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΔΙΗΜΕΡΕΥΕΙ  Από 08.00 π.μ. - 22.00 μ.μ.

ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ - ΜΑΝΙΑ ΑΡΙΣΤΕΑ
ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ

• ΤΗΛ.: 22310 - 37880

Από 08.00 - 14:00 & Από 17:30-22:00
ΜΠΛΑΤΣΟΥΚΑ ΑΡΕΤΗ

ΑΒΕΡΩΦ 5
• ΤΗΛ.: 22310 - 44663

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ Από 08.00-14.00 & 17.30-ΠΡΩΙΑΣ
ΣΤΕΦΑΝΗ ΚΩΝ/ΝΑ

ΛΕΩΣΘΕΝΟΥΣ 1 • ΤΗΛ.: 22310 - 27711

Από 08.00 - 14:00

ΑΛΤΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 67

• ΤΗΛ.: 22310 - 31220

ΑΝΤΖΟΥΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΡΟΖΑΚΗ ΑΓΓΕΛΗ 22
• ΤΗΛ.: 22310 - 32462

ΚΟΛΟΚΥΘΑ ΕΛΠΙΔΑ
ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 3

• ΤΗΛ.: 22310 - 33790

ΛΑΣΠΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΛ. ΛΑΟΥ

• ΤΗΛ. 22310 - 52993

ΡΕΤΣΙΟΥ ΧΡΥΣΑ
ΑΘΗΝΩΝ 31

•  ΤΗΛ.: 22310 - 50957

ΤΣΙΑΧΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ 18

•  ΤΗΛ.: 22310 - 22242

ΔΙΗΜΕΡΕΥΕΙ  Από 08.00 π.μ. - 22.00 μ.μ.

ΡΕΤΣΙΟΥ ΧΡΥΣΑ
ΑΘΗΝΩΝ 31

• ΤΗΛ.: 22310 - 50957

Από 08.00 - 14:00 & Από 17:30-22:00
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΛΕΩΝΙΔΟΥ 5
• ΤΗΛ.: 22310 -  32170

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ  Από 08.00-14.00 &
17.30-ΠΡΩΙΑΣ

ΧΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΒΥΡΩΝΟΣ

• ΤΗΛ.: 22310 - 24872

ΔΙΗΜΕΡΕΥΕΙ  Από 08.00 π.μ. - 22.00 μ.μ.

ΚΟΡΚΟΒΕΛΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
Γ. ΠΛΑΤΗ 33 •  ΤΗΛ.: 22310 - 46729

Από 08.00 - 14:00 & Από 17:30-22:00
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ

ΛΕΩΝΙΔΟΥ 23
• ΤΗΛ. 22310 - 42797

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ Από 08.00-14.00 & 17.30-ΠΡΩΙΑΣ
ΜΑΝΤΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 3
• ΤΗΛ.: 22310 - 34695

ΔΕΥΤΕΡΑ 27  IANOYAΡΙΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ 26  IANOYAΡΙΟΥ

ΣΑΒΒΑΤΟ  25  IANOYAΡΙΟΥ
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ΛΑΜΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
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(ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ AΛ. ΡΙΖΟΣ - ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΛ. ΡΙΖΟΣ) 

ΕΚΔΟΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ :  ΣΠΥΡΙΔΩΝ  ΑΛ .  ΡΙΖΟΣ  

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ :   Αλεξανδρής  Χρήστος  -  Στεφανής  Σπυρίδων  

Γραφεία - Τυπογραφεία - OFFSET: Ηρώων 3 - Τ.Κ. 35100 ΛΑΜΙΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2231051414 -5 -6 -7,  2231021168

FAX: 2231029331 & 2231051418

web s ite:  www.lamiakos-  typos.gr

e-mai l :  info@lamiakos-typos.gr
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ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΥΡΩ: 120
ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΟΤΑ κ.λπ. ΕΥΡΩ: 200

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή διασκευή του περιεχομένου της εφημερίδας με οποιονδήποτε τρόπο, 
χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη. Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.

ΛΑΜΙΑ

Κάλεσμα για συγκρότηση δημοτικής 
παράταξης στο Δήμο Στυλίδας από το ΣΥΡΙΖΑ

Για το Σαββατοκύριακο προβλέπονται αραιές νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται
από 6 έως 13 βαθμούς Κελσίου και ασθενείς νοτιοανατολικούς ανέμους με ένταση που θα
φτάσει τα 3 μποφόρ. Μετά το μεσημέρι της ίδιας ημέρας ο καιρός θα παρουσιάσει επιδεί-
νωση, με βροχοπτώσεις, με την θερμοκρασία να αγγίζει τους 10 βαθμούς Κελσίου και μι-
κρή εξασθένιση των ανέμων, από ανατολική κατεύθυνση και ένταση μέχρι 2 μποφόρ.

Συνεχίζεται η αντιπαράθεση
της Δημοτικής Αρχής με την
“Πρωτοβουλία Ενεργών Πολι-
τών Λαμίας” για τις ψηφιακές
υπηρεσίες του Δήμου. 

Ο Δημοτικός σύμβουλος Πα-
ναγιώτης Στασινός αμφισβητεί
τα στοιχεία που παρουσίασε
στο τελευταίο Δημοτικό Συμ-
βούλιο ο αρμόδιος Αντιδήμαρ-
χος όσον αφορά τον αριθμό
των αιτημάτων που εξυπηρετή-
θηκαν ηλεκτρονικά τονίζοντας
ότι η πρόσβαση στην υπηρεσία
για τα ηλεκτρονικά αιτήματα εί-
ναι πολύ δύσκολη. 
Στο Δημοτικό Συμβούλιο  ο

Αντιδήμαρχος Δημήτρης  Συ-
λεούνης κατηγόρησε την
“Πρωτοβουλία Ενεργών Πολι-
τών” για συκοφάντηση των υ-
πηρεσιών του Δήμου και μάλι-
στα εξεδόθη δελτίο τύπου όπου
αναφέρονταν ότι ο Δήμος εξυ-
πηρεί αποτελεσματικά το
99,88% των αιτημάτων και α-
γωνίζεται για το υπόλοιπο
0,12%.
Με νέα ανακοινωσή του ο Δη-

μοτικός Σύμβουλος Παναγιώτης
Στασινός επισημαίνει ότι από
την πρώτη στιγμή  αμφισβητή-
σαμε έντονα τα στατιστικά στοι-
χεία που μας παρουσιάστηκαν
διότι:

«1.Τα 6.538 αιτήματα που
παρουσιάζονται είναι τερά-
στιος αριθμός για τους 10 μή-
νες λειτουργίας του ανανεω-
μένου site το οποίο ξεκίνησε
να λειτουργεί τον  Απρίλιο
του 2013 . Εικάζουμε πως ο α-
ριθμός αυτός αφορά όλα τα
αιτήματα, γραπτά και τηλεφω-
νικά, των τελευταίων 10 χρό-
νων ή από την αρχή της θητεί-
ας της δημοτικής αρχής… Ε-
μείς αναφερόμαστε μόνο στα
αιτήματα που κατατίθενται
στην ψηφιακή πλατφόρμα του
site lamia.gr 

2.Το 46% των αιτημάτων α-

φορούν αλλαγή λαμπτήρων
και το 11,7% ηλεκτρικές βλά-
βες

3.Σύμφωνα με τα στοιχεία
που δίδονται μέχρι 23-1-2014
ώρα 14:10 δεν είναι δυνατόν
τα αιτήματα σε ένα μήνα να εί-
ναι περισσότερα από 50-60

4.Η πρόσβαση στην υπηρε-
σία για τα ηλεκτρονικά αιτήμα-
τα είναι πολύ δύσκολη για έ-
να μέσο χρήστη και έτσι λογι-
κά θα είναι σε περιορισμένο α-
ριθμό ο τρόπος αυτός κατάθε-
σης αιτημάτων από τους δη-
μότες

5.Το ποσοστό ικανοποίησης
των αιτημάτων 99,88% είναι
άπιαστο όνειρο και για παγκό-
σμιους ψηφιακούς κολοσ-
σούς με  βραβεία στην εξυπη-
ρέτηση των πολιτών 
Από τα παραπάνω θεωρού-
με πως  τα συγκεκριμένα στοι-
χεία είναι ανακριβή και πως ε-
πιχειρήθηκε ένας επικοινωνια-
κός αποπροσανατολισμός από
την εμφανή δυσλειτουργία της
συγκεκριμένης ψηφιακής υπη-
ρεσίας που έχει κοστίσει όμως
πανάκριβα και διαφημίζεται α-
νάλογα στο πανελλήνιο (Λα-

μία ψηφιακή πόλη!!).
Με δεδομένη τέλος την νο-
μοθεσία που καθιστά και ορί-
ζει ως κακοδιοίκηση την μη α-
πάντηση και μη ικανοποίηση
των αιτημάτων των πολιτών,
κάτι που θα μπορούσε να ο-
δηγήσει των Δήμο Λαμιέων
σε δικαστικές περιπέτειες, αλ-
λά και με στόχο την εύρυθμη
λειτουργία της ψηφιακής
πλατφόρμας του site  στα
πλαίσια των διακηρύξεων για
την νέα ψηφιακή εποχή και
την ηλεκτρονική διακυβέρνη-
ση επανερχόμαστε και ρωτά-
με:

1. Πόσα αιτήματα κατατέθη-
καν από δημότες μας στην ψη-
φιακή πλατφόρμα του
lamia.gr (όχι τηλεφωνικά ή
γραπτά) τους 10 μήνες από
την έναρξη της λειτουργίας
του;

2.Πόσα από αυτά διεκπεραι-
ώθηκαν, πόσα βρίσκονται σε
διαδικασία λύσης και πόσα
δεν έχουν απαντηθεί;

3.Ποιος είναι ο μέσος χρό-
νος απάντησης και ο αντίστοι-
χος χρόνος διεκπεραίωσης
των αιτημάτων;». 

Παναγιώτης Στασινός: Ανακριβή τα στοιχεία του 
Αντιδημάρχου για τις ψηφιακές υπηρεσίες του Δήμου 

Την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου...

Την πίτα του κόβει 
ο Μουσικός Όμιλος Στυλίδας
Ο Μουσικός Όμιλος Στυλίδας θα κόψει την πρωτο-

χρονιάτικη πίτα του την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου 2014

και ώρα 1:00 μ.μ. στο κέντρο “Φώφη” στην Αγία Μαρί-

να.

Τα μέλη του Μουσικού Ομίλου απευθύνουν κάλεσμα

προς όλους, ενώ γνωστοποιούν προς τους παρευρισκό-

μενους θα προσφερθούν πλούσια εδέσματα. 



Αποστάσεις από αγωνιστι-
κές μορφές κινητοποιήσεων
κρατούν οι αγρότες της
Φθιώτιδας αποσύροντας από
το τραπέζι του διαλόγου κά-
θε πρόταση για κλείσιμο
δρόμων και δυναμικές αντι-
δράσεις που ενδεχομένως
θα δημιουργούσαν προβλή-
ματα σε άλλες κοινωνικές
και επαγγελματικές ομάδες.
Σε συγκέντρωση που πραγ-

ματοποιήθηκε χθες βράδυ
στην Λαμία οι εκπρόσωποι
των Αγροτικών Συλλόγων του
νομού αποφάσισαν να εξα-
ντλήσουν όλα τα περιθώρια
διαπραγμάτευσης με την κυ-
βέρνηση προκειμένου να βρε-
θεί ένας κοινός τόπος συννε-
νόησης για τα αγροτικά προ-
βλήματα.
Στις τοποθετήσεις τους οι εκ-

πρόσωποι του αγροτικού κό-
σμου εμφανίστηκαν απρόθυ-
μοι να συζητήσουν προτάσεις
για κλείσιμο δρόμων θυμίζο-
ντας ότι και οι περσινές δυνα-
μικές κινητοποιήσεις δεν κατά-
φεραν να  ευαισθητοποιήσουν
την κυβέρνηση και δεν είχαν

κάποιο θετικό αποτέλεσμα ό-
σον αφορά την επίλυση των
αγροτικών προβλημάτων.
Στη χθεσινή συγκέντρωση

οι αγρότες δήλωσαν πρόθυ-
μοι  να συζητήσουν  και  ε-
ναλλακτικές μορφές αντίδρα-
σης και διαμαρτυρίας ενώ η
πρόταση που μπήκε στο τρα-
πέζι ήταν να υπάρξει ένας κύ-
κλος συναντήσεων με όλους

τους βουλευτές της Περιφέρει-
ας και να τους ζητήσουν να
πιέσουν την κυβέρνηση για να
βρεθούν λύσεις στα αγροτικά
προβλήματα ειδικότερα σε ότι
αφορά το κόστος παραγωγής,
την φορολογία και την ενέρ-
γεια.
Οι εκπρόσωποι των Αγροτι-

κών Συλλόγων της Φθιώτιδας
εκτόξευσαν πυρά κατά του υ-

πουργού Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης στηλιτεύοντας τη στάση
του να κλείσει τις πόρτες στον
αγροτικό κόσμο αρνούμενος
να συζητήσει τα προβλήματα.

Στο πλευρό των αγροτών
βρέθηκε και ο αντιπεριφερει-
άρχης Θωμάς Στάικος δηλώ-
νοντας ότι θα είναι “παρών”
σε όποια μορφή αντίδρασης α-
ποφασίσουν να προχωρήσουν
οι Αγροτικοί Σύλλογοι του νο-
μού.
Μιά  συνολική περιγραφή

της κατάστασης που διαμορ-
φώνεται σήμερα στον αγροτι-
κό τομέα έκανε ο πρόεδρος
του Παμφθιωτικού Συλλόγου
Δημήτρης Δημογιάννης. Εν-
δεικτικό του κλίματος που επι-
κρατεί στον αγροτικό κόσμο
είναι ότι στη χθεσινή συγκέ-
ντρωση εκφράστηκε περισσό-
τερο ένας προβληματισμός για
την τραγική οικονομική κατά-
σταση στην οποία έχουν πε-
ριέλθει τα αγροτικά νοικοκυ-
ριά παρά αγωνιστική διάθεση
για δυναμικές κινητοποιήσεις.
Στη χθεσινή συγκέντρωση  πά-
ντως συμφωνήθηκε να υπάρ-
ξει και νέα συνάντηση των εκ-

προσώπων των Αγροτικών
Συλλόγων την επόμενη εβδο-
μάδα για να οριστικοποιηθούν
οι τελικές μορφές αντίδρασης
των αγροτών.

Κατάληψη χθες 
στη Δ.Ο.Υ. Λαμίας

Συμβολική κατάληψη πραγ-
ματοποίησαν χθες  το πρωί
στην ΔΟΥ Λαμίας,  αγρότες α-
πό την  Μακρακώμη την  Στυ-
λίδα την Πελασγία και τη  Λο-
κρίδα. 
Οι εκπρόσωποι των αγρο-

τών συναντήθηκαν με τον
Δ/ντη της Εφορίας Γιώργο
Μαλιάγκα με τον οποίο συζή-
τησαν τα προβλήματα που
προκύπτουν με τη νέα φορο-
λογική πολιτική της κυβέρνη-
σης.
Όπως καταγγέλλουν στο

Δελτίο Τύπου που εξέδωσαν
«η κατάσταση δεν πάει άλλο,
το ποτήρι ξεχείλισε, η φτωχο-
μεσαία αγροτιά με τις τελευταί-
ες κυβερνητικές επιλογές που
αντανακλούν τις αντιαγροτικές
κατευθύνσεις της ΕΕ ξεκληρίζε-
ται και οδηγείται άμεσα στην ο-
λοκληρωτική εξαθλίωση». 

Ανακοινώνει την υποψηφιότητά
του ο Νίκος Σταυρογιάννης

Ο κύβος ερρίφθη για τον
Νίκο Σταυρογιάννη, οι απο-
φάσεις έχουν ληφθεί και
τις επόμενες ημέρες σύμ-
φωνα με δημοσιογραφικές
πληροφορίες ο Βουλευτής
Φθιώτιδας αναμένεται να α-
νακοινώσει και επίσημα την
κάθοδό του ως υποψήφιος
Δήμαρχος Λαμίας στις Δη-
μοτικές εκλογές του Μαΐου. 
Στα σχέδια του Νίκου

Σταυρογιάννη είναι η συ-
γκρότηση ενός πολυσυλλε-
κτικού ψηφοδελτίου στο ο-
ποίο θα συμμετέχουν πολί-
τες από όλες τις επαγγελματι-
κές και κοινωνικές ομάδες και στα πλαίσια αυτά ο Βουλευτής
συνεχίζει τις επαφές του με φορείς και πολίτες από τη Λαμία
και όλα τα δημοτικά διαμερίσματα. 

Έξι νέα αυτοκίνητα θα διατεθούν στην
Αστυνομική Διεύθυνση Φθιώτιδας
Έξι νέα αυτοκίνητα θα

διατεθούν στην Αστυνομι-
κή Διεύθυνση Φθιώτιδας
το αμέσως επόμενο διάστη-
μα όπως ενημέρωσε την
βουλευτή της ΝΔ  Ελένη
Μακρή Θεοδώρου το υ-
πουργείο Προστασίας του
πολίτη μετά από σχετική ε-
ρώτηση της. 
Η κα Μακρή  στην ερώτη-

σή της τόνιζε την ανάγκη α-
νανέωσης του στόλου των
αυτοκινήτων της Αστυνομίας
καθώς πολλά από αυτά είναι
παλιάς τεχνολογίας και δεν
διευκολύνουν το εργο των
αστυνομικών στον καθημερινό αγώνα για την καταπολέμηση
της εγκληματικότητας. 

Έκοψαν την πίτα στο Γ΄ ΚΑΠΗ
Η καθιερωμένη εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρο-

νιάτικης πίτας, πραγματοποιήθηκε  στην αίθουσα του Γ΄
ΚΑΠΗ του Δήμου Λαμιέων την Πέμπτη το απόγευμα στην
οδό Τυμφρηστού 58α. 

Το “παρών” στην εκδήλωση έδωσαν μουσικές χορωδίες α-
πό πολιτιστικούς συλλόγους της πόλης, ο Δήμαρχος Λαμιέων
Γ. Κοτρωνιάς, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Λα-
μίας Π. Φώσκολος η επικεφαλής της Δημοτικής κίνησης “Πα-
ρέμβασης Πολιτών για τη Λαμία” Μ. Αντωνίου και Δημοτικοί
Σύμβουλοι.

Προ των ευθυνών τους θέτει τους
αρμόδιους υπουργούς για το αγροτι-
κό ζήτημα της χώρας ο Βουλευτής
Φθιώτιδας Κ. Κουτσογιαννακόπου-
λος.

Σε παρέμβασή του για το νομοσχέδιο
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
& Τροφίμων από το βήμα της Βουλής
τόνισε ότι «Εις βάρος του αγροτικού
τομέα για δεκαετίες έχει συντελεστεί έ-
να έγκλημα, κατά συρροήν και κατ’ ε-
ξακολούθησιν, το οποίο οφείλεται στο
γεγονός ότι η Πολιτεία δεν έπραξε αυ-
τό που έπρεπε να πράξει. Να φροντίσει
να εξασφαλίσει, ούτως ώστε να διαχέε-
ται η αναγκαία γνώση σε αυτό το εξαι-
ρετικά δυναμικό και παραγωγικό προ-
σωπικό το οποίο διαθέτει η Χώρα
μας.»
Ο κ. Κουτσογιαννακόπουλος εστίασε

το ενδιαφέρον για το αγροτικό πρό-
βλημα σε τρεις τομείς.
Πρώτον στην ενίσχυση της Έρευνας

και την εφαρμογή της Τεχνολογίας
στην παραγωγή σε πραγματικό χρόνο
ως προς τον τρόπο της καλλιέργειας,
τον τρόπο της εκτροφής και τη μείωση

του κόστους για την οποία έχει καταθέ-
σει και ερώτηση.

Δεύτερον στην ενεργοποίηση των
δομών του Υπουργείου Αγροτικής Α-
νάπτυξης και του Υπουργείου Εξωτερι-
κών και του Οργανισμού Προωθήσεως
Εξαγωγών, για τη διάνοιξη νέων δρό-
μων και αγορών στο εξωτερικό.
Τρίτον στην υλοποίηση έργων για τη

διαχείριση των επιφανειακών υδάτων
και τη δημιουργία υπογείων αρδευτι-

κών και υδρευτικών δικτύων σε όλη τη
χώρα με πολλαπλά – πολλαπλασιαστι-
κά οφέλη τόσο για τους παραγωγούς
όσο και για τη Χώρα μέσω της δημι-
ουργίας πολλών θέσεων εργασίας, για
τα οποία επίσης έχει παρέμβει δεκάδες
φορές με προτάσεις και ερωτήσεις.
Αξίζει να σημειωθεί ότι δύο ημέρες

πριν, ως μέλος της Ειδικής Επιτροπής
Έρευνας και Τεχνολογίας, στην ενημέ-
ρωση των Βουλευτών από τον Πρόε-
δρο του Οργανισμού «ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗ-
ΤΡΑ», ανέφερε ότι η Χώρα τώρα προ-
σπαθεί να φτιάξει κράτος. Στηλίτευσε
την απουσία του κ. Τσαυτάρη και το γε-
γονός ότι η Φθιώτιδα βρίσκεται έξω α-
πό τις πρωτοβουλίες του Οργανισμού.
Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι ο Βου-

λευτής Φθιώτιδας και στις δύο ομιλίες
του ανέφερε ότι τώρα είναι η ώρα να
δημιουργηθούν οι δομές για την αξιο-
ποίηση των πλεονεκτημάτων της ελλη-
νικής γης ώστε ακόμα και όταν απορ-
ροφηθούν όλοι οι πόροι του ΕΣΠΑ μέ-
χρι το 2020 να υπάρξει απρόσκοπτη
συνέχεια στην ανάπτυξη του πρωτογε-
νούς τομέα στην Ελλάδα, η οποία απο-
τελεί κεφαλαιώδη προτεραιότητα
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Ζητούν διάλογο με το υπουργείο αλλά βλέπουν κλειστές πόρτες

Σε αδιέξοδο οι αγρότες

Κ. Κουτσογιαννακόπουλος: Έγκλημα σε βάρος των αγροτών

Την πίτα του κόβει ο Σύλλογος 
Καρκινοπαθών Κεντρικής Ελλάδας
Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Κεντρικής Ελλάδας

καλεί τα μέλη και τους φίλους του, στην κοπή της
Πρωτοχρονιάτικης πίτας, που θα γίνει την Δευτέρα
27 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 6 το απόγευμα στα
γραφεία του Συλλόγου, Λεωνίδου 9 (ΚΕΠ).

Το Δ.Σ.
του Συλλόγου



Το θέμα της άρδευσης θα
κυριαρχήσει στην προσεχή
συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Δομοκού. 

Η συνεδρίαση θα γίνει την
Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2014
και ώρα 17.30 μ.μ. στο χώρο
του δημοτικού καταστήματος
και κατά τη διάρκειά της θα λη-
φθεί απόφαση για το όργανο
διανομής και φύλαξης των υ-
δάτων άρδευσης καθώς και για
τη διάρκεια της αρδευτικής πε-
ριόδου. Επίσης, τα μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου θα κα-
ταρτίσουν και το ετήσιο πρό-
γραμμα δράσης για το 2014. Α-
ναλυτικά τα θέματα που θα α-
πασχολήσουν την προσεχή συ-
νεδρίαση είναι τα ακόλουθα:

1ο Ανάδειξη (διενέργεια
κλήρωσης ΠΚ. 805/14) ενός τα-
κτικού και ενός αναπληρωματι-
κού Δημοτικού Συμβούλου,
για τη συμμετοχή τους στην Ε-
πιτροπή του Ν.3669/2008  "Πα-
ραλαβή Έργων" συνολικού
προϋπ/σμού μέχρι €:
1.500.000,00. (Εισήγηση: Πρόε-
δρος Δημοτικού Συμβουλίου).

2ο Συγκρότηση της επιτροπής
(διενέργεια κλήρωσης ΠΚ.
681/14) του άρθρου 64 παρ.14
του Π.Δ 28/1980 όπως τροπο-
ποιήθηκε με το άρθρο 1 του
Ν.1188/1981 για την "Παραλα-
βή 'Εργων" συνολικού προ-
ϋπ/σμού  μέχρι €: 7.219,36 με
ΦΠΑ. (Εισήγηση: Πρόεδρος
Δημοτικού Συμβουλίου).

3ο  Ανάδειξη (διενέργεια κλή-
ρωσης ΑΝ.1095/13) ενός τακτι-
κού και ενός αναπληρωματι-
κού Δημοτικού Συμβούλου,
για τη συμμετοχή τους στην Ε-
πιτροπή των άρθρων 67 παρ.1
και 70  του Π.Δ 28/1980  "Πα-
ραλαβή Προμηθειών Εργασιών
και Μεταφορών" μαζί με τους
αντίστοιχα ήδη κληρωθέντες υ-
παλλήλους. (Εισήγηση: Πρόε-
δρος Δημοτικού Συμβουλίου).

4ο Συγκρότηση της Επιτρο-
πής, τριών τακτικών και τριών
αναπληρωματικών Δημοτικών
Υπαλλήλων, του άρθρου 28
παρ.1 "Παραλαβή υλικών" του
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α (Απ.ΥΠΕΣΔΑ
11389 / 1993)  ύστερα απο διε-
νέργεια κλήρωσης ΠΚ. 985/20-
1-2014. (Εισήγηση: Πρόεδρος
Δημοτικού Συμβουλίου).

5ο  Λήψη απόφασης για το
όργανο διανομής και φύλαξης
των υδάτων άδρευσης, το χρό-
νο έναρξης και λήξης της αρ-
δευτικής περιόδου, τον αριθμό
των θέσεων υδρονομέων ή ε-
ποπτών υδρονομέων και τον
τομέα για τον οποίο προορίζε-
ται κάθε θέση σύμφωνα με το
άρθρο 4 παρ. 1 & 2 του Β.Δ.
28.3/15.4.1957. (Εισήγηση: Δι-
οικητική Υπηρεσία - Πρόεδρος
Δημοτικού Συμβουλίου). 

6ο Κατανομή ποσού €:
18.673,81 από τους Κ.Α.Π. για
την κάλυψη λειτουργικών ανα-
γκών των Σχολείων έτους
2014. (Εισήγηση: Γραφείο Παι-
δείας - Οικ/κή Υπ/σία - Αρμό-
διος Αντιδήμαρχος).

7ο Κατανομή ποσού €:
14.247,66 από τους Κ.Α.Π. για
την κάλυψη δαπανών θέρμαν-
σης των Σχολείων έτους 2014.
(Εισήγηση: Γραφείο Παιδείας -
Οικ/κή Υπ/σία - Αρμόδιος Αντι-
δήμαρχος).

8ο Επικύρωση ενεργειών του
Δημοτικού Ταμία για έκδοση
εγγυητικής επιστολής  προς την
Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανά-

πτυξης και Αυτοδιοίκησης
(Ε.Ε.Τ.Α.Α) ποσού €: 850,00 για
την εκτέλεση των όρων της
σύμβασης "ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙ-
ΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛ-
ΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ" που αφορά
στους Παιδικούς Σταθμούς Δο-
μοκού. (Εισήγηση: Γραφείο Δη-
μάρχου - Οικ/κή Υπ/σία - Αρ-
μόδιος Αντιδήμαρχος).

9ο Έγκριση διενέργειας της
εκδήλωσης - διάθεση πιστώσε-
ων για:  Εορτασμό της Απο-
κριάς και Καθαράς Δευτέρας
2014. (Εισήγηση: Γραφείο Δη-
μάρχου -Οικ/κή Υπ/σία - Αρμό-
διος Αντιδήμαρχος).

10ο  Έγκριση διενέργειας της
εκδήλωσης  - διάθεση πιστώσε-
ων για:  Εορτασμό της Τοπικής
Επετείου 7ης Μαρτίου 1878
που διενεργείται στην Τ.Κ. Πα-
λαμά. (Εισήγηση: Γραφείο Δη-
μάρχου -Οικ/κή Υπ/σία - Αρμό-
διος Αντιδήμαρχος).

11ο Έγκριση της αριθ.1/19-1-
2014 Απόφασης της Τοπικής
Κοινότητας Ξυνιάδος που αφο-
ρά στην αξιοποίηση (εκμίσθω-
ση) δημοτικού ακινήτου που
βρίσκεται στην περιφέρειά του.
(Εισήγηση: Διοικητική - Οικ/κή
Υπ/σία - Αρμόδιος Αντιδήμαρ-
χος).

12ο Διαγραφή τελών ύστερα
από τις αριθ: 4 & 5/2013 απο-
φάσεις της Επιτροπής Επίλυσης
Φορολογικών Διαφορών και
Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Φ.Δ. &Α.)
περί εξέτασης σχετικών αιτήσε-
ων φορολογουμένων. (Εισήγη-
ση: Γραφείο Τελών - Αρμόδιος
Αντιδήμαρχος).

13ο Εξέταση αίτησης της κας.
Συργκάνη Νίκης  κατοίκου ΤΚ.
Νέου Μοναστηρίου Δομοκού
για Διαγραφή τελών ύδρευσης.
(Εισήγηση: Γραφείο Τελών -
Αρμόδιος Αντιδήμαρχος).

14ο Εξέταση αίτησης του κου.
Συργκάνη Χρήστου  κατοίκου
ΤΚ. Νέου Μοναστηρίου Δομο-
κού για Διαγραφή τελών άρ-
δευσης. (Εισήγηση: Γραφείο Τε-
λών - Αρμόδιος Αντιδήμαρ-
χος).

15ο Έγκριση ηλεκτροδότησης
ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΚ. Μακρολειβά-
δου με ΑΠ: 42317902 ποσού
€: 3.197,54. (Εισήγηση:  Οικ/κή
Υπ/σία - Αρμόδιος Αντιδήμαρ-
χος).

16ο  Έγκριση ανάθεσης της
Εργασίας "Λειτουργία και Συ-
ντήρηση Εγκατάστασης Επεξερ-
γασίας Λυμάτων Οικισμού Δο-
μοκού" σε τρίτο με ανοιχτό
διαγωνισμό. (Εισήγηση:  Οικ/κή
Υπ/σία - Αρμόδιος Αντιδήμαρ-
χος).

17ο Έγκριση επιχορήγη-

σης στον Αθλητικό Σύλλογο
"ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΔΟΜΟΚΟΥ" για το
οικ.έτος 2014.  (Εισήγηση:
Οικ/κή Υπ/σία - Αρμόδιος Αντι-
δήμαρχος).

18ο Έγκριση κατάθεσης
πρότασης του Δήμου Δομοκού
στο πλαίσιο της πρόσκλησης
59 του ενδιάμεσου φορέα δια-
χείρισης Ε.Ε.Τ.Α.Α του Άξονα
Προτεραιότητας 2 του Ε.Π.Ψ.Σ
"ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότη-
τας Ζωής" και του ειδικού στό-
χου 2.1 "Βελτίωση της καθημε-
ρινής ζωής μέσω ΤΠΕ - Ισότιμη
συμμετοχή των πολιτών στην
ψηφιακή Ελλάδα" για την ε-
φαρμογή- πρόταση: "ΑΓΡΟΤΙ-
ΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ -ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
(ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) " (Ει-
σήγηση:  Δήμαρχος).

19ο Χορήγηση άδειας επιχεί-
ρησης προσφοράς υπηρεσιών
διαδικτύου (INTERNET) εντός
καταστήματος (Επιχείρηση Ανα-
ψυχής) ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ του
κου.Αλεξίου Κων/νου στη
Τοπ.Κοινότητα Δομοκού. (Εισή-
γηση: Υπ/σία Τοπ. Οικ. Ανάπτυ-
ξης - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος). 

20ο Ορθή επανάληψη της
υπ.αριθ.20/2013 Απόφασης
του Δημοτικού Συμβουλίου
που αφορά στην παράταση του
χρόνου περαίωσης του έργου:
"ΑΓΩΓΟΙ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ
ΥΔΑΤΩΝ ΔΔ ΝΕΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗ-
ΡΙΟΥ" εργολαβίας ΕΔΕ: ΒΑΡ-
ΣΟΣ - ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ Κ.ΟΕ. (Ει-
σήγηση: Γραφείο Έργων - Αρ-
μόδιος Αντιδήμαρχος).

21ο Ματαίωση διάλυσης της
σύμβασης του έργου "ΑΞΙΟ-
ΠΟΙΗΣΗ ΠΗΓΩΝ ΕΚΚΑΡΑΣ" ερ-
γολαβίας ΕΔΕ: ΒΑΡΣΟΣ-ΚΑ-
ΜΠΟΥΡΗΣ Κ.ΟΕ.
(Εισήγηση: Γραφείο Έργων -
Αρμόδιος Αντιδήμαρχος).

22ο Ματαίωση διάλυσης της
σύμβασης του έργου "ΑΝΑ-
ΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ
Ν.ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ" εργολαβίας
ΕΔΕ: ΒΑΡΣΟΣ-ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ
Κ.ΟΕ (Εισήγηση: Γραφείο Έρ-
γων - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος).

23ο  Περί του έργου "ΑΝΑ-
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΟΦΙΑ-
ΔΑΣ"  εργολαβίας ΕΔΕ: ΒΑΡ-
ΣΟΣ-ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ Κ.ΟΕ. (Εισή-
γηση: Γραφείο Έργων - Αρμό-
διος Αντιδήμαρχος).

24ο Έγκριση Πρωτοκόλλου
Προσωρινής & Οριστικής Πα-
ραλαβής του έργου: "ΔΙΑΜΟΡ-
ΦΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ
ΔΔ ΒΑΡΔΑΛΗΣ" εργολαβίας Ε-
ΔΕ: ΒΑΡΣΟΣ - ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ
Κ.ΟΕ. (Εισήγηση: Γραφείο Έρ-
γων - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος).

25ο Έγκριση προέγκρισης
1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα

και Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε του έργου "Α-
ΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕ-
ΝΤΡΟΥ ΔΔ ΔΟΜΟΚΟΥ" εργο-
λαβίας ΕΔΕ: Λ.ΚΙΤΣΟΣ ΑΤΕ.  (Ει-
σήγηση: Γραφείο Έργων - Αρ-
μόδιος Αντιδήμαρχος).

26ο  Έγκριση Πρωτοκόλλου
Οριστικής Παραλαβής του έρ-
γου: "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓ-
ΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΑΡ-
ΔΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΣΤΟ ΔΔ ΠΑΝΑΓΙΑΣ" εργολα-
βίας ΕΔΕ: ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗ-
ΜΗΤΡΙΟΥ. (Εισήγηση: Γραφείο
Έργων - Αρμόδιος Αντιδήμαρ-
χος).

27ο  Έγκριση Πρωτοκόλλου
Οριστικής Παραλαβής του έρ-
γου: "ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡ-
ΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΠΑΝΑΓΙΑΣ"
εργολαβίας ΕΔΕ: ΠΡΟΒΟΠΟΥ-
ΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ. (Εισήγηση:
Γραφείο Έργων - Αρμόδιος Α-
ντιδήμαρχος).

28ο Έγκριση Πρωτοκόλλου
Προσωρινής & Οριστικής Πα-
ραλαβής του έργου: "ΣΥΝΤΗ-
ΡΗΣΗ ΣΚΕΠΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΔ ΒΟΥΖΙΟΥ" εργο-
λαβίας ΕΔΕ: ΒΑΡΣΟΣ - ΚΑ-
ΜΠΟΥΡΗΣ Κ.ΟΕ. (Εισήγηση:
Γραφείο Έργων - Αρμόδιος Α-
ντιδήμαρχος).

29ο Έγκριση 1ου Ανακεφα-
λαιωτικού Πίνακα  του έργου
"ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ
ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙ-
ΟΥ ΟΜΒΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ-
ΣΚΕΥΗ ΚΡΑΣΠΕΔΟΥ ΤΚ ΟΜ-
ΒΡΙΑΚΗΣ" εργολαβίας ΕΔΕ: ΙΩ-
ΑΝΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ  (Εισήγη-
ση: Γραφείο Έργων - Αρμόδιος
Αντιδήμαρχος).

30ο Έγκριση 1ου Ανακεφα-
λαιωτικού Πίνακα  του έργου
"ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ Ε-
ΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΕ
ΔΟΜΟΚΟΥ" εργολαβίας ΕΔΕ:
ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ. (Εισή-
γηση: Γραφείο Έργων - Αρμό-
διος Αντιδήμαρχος).

31ο  Αναμόρφωση του προϋ-
πολογισμού εσόδων και δαπα-
νών του Δήμου Δομοκού
οικ.έτους 2014. Απόφαση Οικ.
Επιτροπής: 1/1/21-1-2014. (Ει-
σήγηση: Οικονομική Υπηρεσία
- Αρμόδιος Αντιδήμαρχος). 

32ο  Κατάρτιση Ετήσιου Προ-
γράμματος Δράσης έτους 2014.
(Εισήγηση:  Οικονομική Επι-
τροπή - Σχετική η αριθ.
204/27/20-12-13 Α.Ο.Ε).

33ο Εγκριση χορήγησης
ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ πο-
σού €: 23.085,57 στην συνταξι-
ούχο καθαρίστρια Παιδ.Σταθ-
μού Δομοκού κα.Αλαμάνη Ευ-
αγγελία. (Εισήγηση:  Οικ/κή
Υπ/σία - Αρμόδιος Αντιδήμαρ-
χος).

Εκδήλωση αφιερωμένη στους Τρεις Ιεράρχες θα
πραγματοποιήσει η Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδας
Εορταστική εκδήλωση α-

φιερωμένη στη μνήμη των
Τριών Ιεραρχών, προστα-
τών της Παιδείας, διοργα-
νώνει η Ιερά Μητρόπολη
Φθιώτιδας, σε συνεργαγία
με το Εκκλησιαστικό Γυ-
μνάσιο - Λύκειο Λαμίας. 
Η εκδήλωση θα γίνει αύ-
ριο Κυριακή 26 Ιανουαρίου
2014 και ώρα 6 μ.μ. στο
Πνευματικό - Διοικητικό Κέ-
ντρο της Ιεράς Μητροπόλε-
ως Φθιώτιδας (οδός Αγρά-
φων και Μεγάλου Αλεξάν-
δρου, Λαμία) και κατά τη
διάρκειά της θα μιλήσει ο Λέκτορας της Φιλοσοφικής Σχολής
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Βασίλειος
Φούκας, ο οποίος θα αναπτύξει το θέμα: «Εκκλησία και Εκ-
παίδευση. Τα πρώτα χρόνια μετά την ίδρυση του νεοελληνι-
κού Κράτους: κοινή πορεία, δράσεις  – αλληλεπιδράσεις».
Μετά την ομιλία η Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδας θα τιμήσει με
το ανώτατο παράσημο της Ιεράς Μητροπόλεως τον Πανοσιο-
λογιώτατο Αρχιμανδρίτη π. Γεώργιο Πολύζο, απόφοιτo της
Εκκλησιαστικής Σχολής Λαμίας, για την προσφορά του στην
Εκκλησία και ιδιαιτέρως για την συμβολή του στην τέχνη της
σφραγιδογραφίας. Την εκδήλωση θα πλαισιώσει με επικαί-
ρους ύμνους η Βυζαντινή Χορωδία και Ορχήστρα της Σχολής
Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδας
«Γερμανός ο Μελωδός, Επίσκοπος Νέων Πατρών» υπό την
διεύθυνση του Διευθυντή - Πρωτοψάλτη Ανδρέα Ιωακείμ.

Τη Δευτέρα στη Λαμία...

Ομιλία για τον Κ.Π. Καβάφη
Ομιλία για το έτος Καβάφη διοργανώνει ο Εξωραϊστικός

- Εκπολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Λαμίας. 
Η εκδήλωση θα γίνει την ερχόμενη Δευτέρα 27 Ιανουαρίου

2014 και ώρα 6.30 μ.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου
Λαμιέων (Λεωνίδου 11) και κατά τη διάρκειά της θα μιλήσει η
Φιλόλογος και Πρόεδρος του Συλλόγου Αφροδίτη Θεοδώ-
ρου, η οποία θα αναπτύξει το θέμα: «Ιστορικά Σύμβολα στην
ποίηση του Κ.Π. Καβάφη». 

Έκθεση βιβλίου και ομιλία με τον
Δημ. Παπαχρήστο στο Ν. Μοναστήρι
Για τρίτη συνεχή χρονιά πραγματοποιείται στο χώρο του

Γυμνασίου Λυκειακών Τάξεων Νέου Μοναστηρίου η Έκθε-
ση βιβλίου σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο Νέ-
ου Μοναστηρίου και με τη συμμετοχή φέτος και του Α-
θλητικού και Πολιτιστικού Οργανισμού του Δήμου Δομο-
κού τη Δευτέρα 27 και την Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2014 ενό-
ψει της εορτής των Τριών Ιεραρχών. 
Στα πλαίσια της Έκθεσης την Τρίτη 28 Ιανουαρίου και ώρα

11:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί Ομιλία - Συζήτηση με τον
Συγγραφέα Δημήτρη Παπαχρήστο (Εκφωνητή του Ραδιοφω-
νικού Σταθμού του Πολυτεχνείου το 1973), με θέμα: «Πολιτι-
κή-Πολιτισμός-Άμεση Δημοκρατία» στο χώρο εκδηλώσεων
του Σχολείου. Η είσοδος είναι ελεύθερη σε όλους.

4 ΛΑΜΙΑΚΟΣ
Τύπος

Σάββατ
ο 25 - Κυρια

κή 26 Ιανουα
ρίου 2014

Toπικά
Τη Δευτέρα 27 Ιανουαρίου συνεδριάζουν τα μέλη του

Το θέμα της άρδευσης θα απασχολήσει
το Δημοτικό Συμβούλιο Δομοκού

Θερμοπυλών 44, Λαμία, 
Tηλ. 22310 44556 • 2231044553

69822 88006-7

www.americanpizza.gr



Με τρίωρη στάση εργα-
σίας τις τελευταίες διδακτι-
κές ώρες της ημέρας και
συγκέντρωση διαμαρτυ-
ρίας για δεύτερη φορά μέ-
σα στην εβδομάδα  έξω α-
πό το κτίριο της Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης
Φθιώτιδας, συνέχισαν χθες
τις κινητοποιήσεις τους οι
εκπαιδευτικοί   της Φθιώτι-
δας ενάντια στην αυτοα-
ξιολόγηση και την αξιολό-
γηση των σχολικών μονά-
δων.

Μάλιστα είναι χαρακτηρι-
στικό ότι  ούτε την χθεσινή
ημέρα  πραγματοποιήθηκε
το σεμινάριο αυτοαξιολόγη-
σης για τους διευθυντές των
σχολείων καθώς δεν υπήρ-
ξε προσέλευση. 
Οι εκπαιδευτικοί της

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
για μια ακόμη φορά υπο-
γράμμισαν την αντίθεση
τους στην αυτοαξιολόγηση
και αξιολόγηση που θέλει
να εφαρμόσει το Υπουργείο
τόσο στους εκπαιδευτικούς
όσο και στις σχολικές μονά-
δες. 
Θυμίζουμε ότι ο ΣΕΠΕ και

το προηγούμενο διάστημα
είχε προχωρήσει σε συνερ-
γασία μάλιστα και με την
ΕΛΜΕ Φθιώτιδας σε μια σει-
ρά ενεργειών αντιδρώντας
στις αποφάσεις του υπουρ-
γείου Παιδείας.
Μάλιστα στην Δευτερο-

βάθμια Εκπαίδευση οι πρόε-
δροι των ΕΛΜΕ συνεδριά-
ζουν σήμερα στην Αθήνα
για να ληφθούν αποφάσεις
για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι
την Τετάρτη η κινητοποίηση
των δασκάλων και  η  πα-
ρουσία  τους   έξω  από  το
χώρο  του  σεμιναρίου στα
πλαίσια της τρίωρης στάσης
εργασίας που είχε προκηρύ-

ξει ο Σύλλογος   ακύρωσε
το   σεμινάριο επιμόρφωσης
των διευθυντών για την αυ-
τοαξιολόγηση των σχολι-
κών μονάδων.

«Κερδίσαμε  την  πρώτη
μάχη, συνεχίζουμε τον αγώ-
να» υποστηρίζει ο Σύλλογος
Εκπαιδευτικών του νομού
«για  την αποτροπή πραγμα-
τοποίησης δράσεων που α-
φορούν τη διαδικασία της

αυτοαξιολόγησης της σχολι-
κής μονάδας αλλά και τη γε-
νικευμένη εφαρμογή της α-
ξιολόγησης του εκπαιδευτι-
κού έργου όπως αυτή προω-
θείται με αυταρχικό και α-
ντιεκπαιδευτικό τρόπο, με
διωκτικό χαρακτήρα και στο-
χοποίηση του Έλληνα εκπαι-
δευτικού, από την πολιτική
ηγεσία του Υπουργείου Παι-
δείας». 

Στο Αρχαιολογικό Μου-
σείο Λαμίας λειτουργεί η
περιοδεύουσα έκθεση
«Φυτά και Πολιτισμός
στην ιστορία της Ευρώ-
πης», η οποία θα παραμεί-
νει εκεί έως 30-4-2014.
Η έκθεση εκπονήθηκε

στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού
πολιτιστικού προγράμματος
το οποίο συντονίζεται από
το εργαστήριο Αρχαιοβοτα-
νολογίας του Πανεπιστημί-
ου της Μόντενα (Ιταλία) με
τη συμμετοχή δέκα ευρω-
παϊκών χωρών. 
Περιλαμβάνει σειρά πινα-

κίδων (posters) και διαφα-
νειών που επιμελήθηκαν ει-
δικοί επιστήμονες από τις
συμμετέχουσες στο πρό-
γραμμα χώρες. Την Ελλάδα
εκπροσώπησαν το Αρχαιο-
λογικό Μουσείο Θεσσαλονί-
κης, στο οποίο οφείλεται και
η παραγωγή της έκθεσης,
και το Αριστοτέλειο Πανεπι-
στήμιο Θεσσαλονίκης. 

Σύμφωνα με την ΙΔ’  Ε-
φορεία Προϊστορικών και
Κλασικών Αρχαιοτήτων
«μέσα από αυτή τη συνεργα-
σία επιχειρείται μία πρωτότυ-
πη και μοναδική προσέγγιση
των φυτών του ευρωπαϊκού
χώρου διαχρονικά. Σύμφωνα
με τους εμπνευστές της, η
έκθεση βασίζεται στην έννοια
της Ευρώπης, όπως παρου-
σιάζεται μέσω των φυτών, με
την ελπίδα πως… «οι ρίζες
του παρελθόντος μας θα γί-
νουν οι σπόροι του μέλλο-
ντός μας». 

Στόχος της έκθεσης είναι η
ανάδειξη της σημασίας των
φυτών στην ανθρώπινη ζωή,
στις σύγχρονες ευρωπαϊκές
κοινωνίες της πληροφορίας
και της τεχνολογίας, καθώς

και στη συγκρότηση της ευ-
ρωπαϊκής ταυτότητας. Τα εκ-
θέματα καλύπτουν τη βοτα-
νολογία, την αρχαιολογία, τη
χρήση των φυτών διαμέσου
της ιστορίας, καθώς και τις
λαϊκές παραδόσεις από έντε-
κα ευρωπαϊκές χώρες, προ-
σφέροντας παράλληλα μια
σύντομη ματιά στην ευρω-
παϊκή βοτανική ιστορία».
Η ΙΔ΄ Εφορεία Προϊστορι-

κών και Κλασικών Αρχαιο-
τήτων, στο πλαίσιο της εκ-
παιδευτικής και επικοινω-

νιακής της πολιτικής, έχει
εκπονήσει ειδικό εκπαιδευ-
τικό πρόγραμμα για τους
μαθητές της πρωτοβάθμιας
και προσχολικής εκπαίδευ-
σης και εκπαιδευτικές θεμα-
τικές ξεναγήσεις για τους
μαθητές της δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης, για την
γνωριμία τους με τον κόσμο
των φυτών στο πλαίσιο του
πολιτισμού και της ιστορίας
της Ευρώπης σύμφωνα με
την θεματολογία της έκθε-
σης άλλα και βάσει των σχε-

τικών εκθεμάτων του Αρχαι-
ολογικού Μουσείου Λα-
μίας.
Τα Σχολεία της Φθιώτιδας

και Ευρυτανίας όλων των
εκπαιδευτικών βαθμίδων,
συμπεριλαμβανομένων και
των νηπιαγωγείων και των
σχολείων ειδικής αγωγής,
προσκαλούνται να επισκε-
φθούν την έκθεση. 
Δηλώσεις συμμετοχής η-

μέρες και ώρες γραφείου
(τηλ.: 2231029992 κ. Σ. Δη-
μάκη, κ. Κ. Ψαρογιάννη).

Αναδιαρθρώνεται το Λιμενικό 
Σώμα στη Φθιώτιδα

Υπογράφηκε από τους δύο συναρμόδιους Υπουργούς κ.
Βαρβιτσιώτη και κ. Σταϊκούρα σχέδιο Π.Δ για τις αναδιαρ-
θρώσεις των υπηρεσιών του Λιμενικού Σώματος στη Φθιώ-
τιδα και προωθείται αρμοδίως για την τελική υπογραφή α-
πό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. 
Στο Νομό Φθιώτιδας, η μοναδική αλλαγή από την προγενέ-

στερη ανακοίνωση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου εί-
ναι η αναβάθμιση της Λιμενικής Αρχής Αγ. Κων/νου σε Λιμενι-
κό Τμήμα του Λιμεναρχείου Στυλίδας και η εξασφάλιση των
θέσεων του προσωπικού. Οι δύο υπουργοί αποδέχθηκαν την
εθνική σημασία του λιμανιού του Αγ. Κων/νου, το οποίο εξυ-
πηρετεί ετησίως χιλιάδες επιβάτες προς τα νησιά των Σπορά-
δων, καθώς και την αναγκαιότητα ύπαρξης αυτοτελούς Λιμενι-
κής Αρχής σε αυτό.

Στις 29 Ιανουαρίου η παρουσίασή του...

Διεθνές Πολιτιστικό και Πνευματικό Σιναϊτικό 
Κέντρο δημιουργείται στην Τραγάνα Λοκρών
Σε μια πολύπλευρη παρουσίαση του διεθνούς Πολιτιστι-

κού και Πνευματικού Σιναϊτικού Κέντρου που δημιουργείται
στην Τραγάνα του Δήμου Λοκρών, για την ανάδειξη των μο-
ναδικών πνευματικών και πολιτιστικών θησαυρών της Ιεράς
Μονής Θεοβαδίστου Όρους Σινά (Αγίας Αικατερίνης) θα
προχωρήσουν ο Δήμαρχος Λοκρών Νικόλαος Λιόλιος και ο
Αρχιεπίσκοπος Σινά κ. Δαμιανός, Πρόεδρος του Ιδρύματος
όρους Σινά. 
Η παρουσίαση θα γίνει την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2014 και

ώρα 18.00, στην αίθουσα διαλέξεων του Δήμου Λοκρών, Πλα-
τεία Δημαρχείου, Αταλάντη.

Στις 5 Φεβρουαρίου...

Εθελοντική αιμοδοσία στην Μακρακώμη
Την Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου στο δημοτικό κατάστημα της

Μακρακώμης στην κεντρική πλατεία, ο Δήμος Μακρακώμης
διοργανώνει  εθελοντική αιμοδοσία.
Οι ώρες προσέλευσης των εθελοντών αιμοδοτών είναι από

τις 09:00 έως τις  13:30. Ο Δήμος απευθύνει κάλεσμα συμμετο-
χής προς όλους τονίζοντας πως «είναι σημαντικό να υποστηρίζο-
νται από όλους μας τέτοιες προσπάθειες καθώς έτσι βοηθάμε συ-
νανθρώπους μας που έχουν πραγματική ανάγκη».

Στο Πλατύστομο θα προβληθεί η ταινία
του Θ. Αγγελόπουλου “Ο Μελισσοκομος”

O Πολιτιστικός Σύλλογος Πλατυστόμου ο “ΠΗΛΕΑΣ” και ο
Πολιτιστικός Σύλλογος Μάκρης θεώρησαν χρέος τους να ε-
νώσουν για πρώτη φορά τις δυνάμεις τους για να τιμήσουν
το μεγάλο Ελληνα σκηνοθέτη Θόδωρο Αγγελόπουλο που
πριν δύο χρόνια ακριβώς έφυγε από κοντά μας.
Έτσι στη μικρή αίθουσα του “Πηλέα” στο  Πλατύστομο αύριο

Κυριακή 26 Ιανουαρίου και ώρα 7.30 μ.μ. οργανώνουν μια
βραδιά μνήμης με α) παρουσίαση του έργου του (εισήγηση του
κ. Γιώργου Ράμμου και προβολή αποσπασμάτων από τις ται-
νίες του), β) προβολή της ταινίας “Ο ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΣ”. ΥΠΟ-
ΘΕΣΗ: O Σπύρος, δάσκαλος σε μια μικρή επαρχιακή πόλη ό-
που πέρασε όλη του τη ζωή, μετά το γάμο της κόρης του και
την αναχώρηση του γιου του που θα συνεχίσει τις σπουδές του
στην Αθήνα, ξαναρχίζει κι αυτός το ταξίδι του, εγκαταλείποντας
τη διδασκαλία, το σπίτι, τη γυναίκα του, διασχίζοντας τη χώρα
με τις κυψέλες, όπως έκαναν ανέκαθεν ο πατέρας του κι ο πατέ-
ρας τού πατέρα του, ακολουθώντας το δρόμο της Άνοιξης, το
δρόμο των μελισσών. Η συνάντησή του με μια κοπέλα θα του
ξαναζωντανέψει παλιά συναισθήματα κι αναμνήσεις.  Για κεί-
νον, το παρελθόν είναι όλα για κείνην, δεν είναι τίποτα.  O Σπύ-
ρος, όμως, παλιός αριστερός και αγωνιστής, είναι μόνος του με
το παρελθόν του και πολύ κουρασμένος πια για να επιμείνει
στον αγώνα της ζωής. Θα πεθάνει αφημένος στην επίθεση των
ίδιων του των μελισσών.
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Συγκέντρωση διαμαρτυρίας χθες το πρωί έξω από τα γραφεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Μπλόκαραν για δεύτερη φορά το σεμινάριο
για την αξιολόγηση οι Δάσκαλοι της Φθιώτιδας  

Φιλοξενείται στο Αρχαιολογικό Μουσείου Λαμίας μέχρι 30 Απριλίου 2014 

Εκπαιδευτικά προγράμματα στο πλαίσιο της έκθεσης
«Φυτά και Πολιτισμός στην Ιστορία της Ευρώπης»

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



Tο καλοκαίρι του 2003, ανεβήκαμε, μια καλή συ-
ντροφιά, από την Φτερόλακα, στα αλπικά υψίπε-
δα του Παρνασσού, μέσα από έναν κακοτράχαλο

δρόμο, σχεδόν αδιάβατο, στρωμένο με αιχμηρά συντρίμ-
ματα βράχων. Φθάνοντας στα Αλκαϊτικα Λειβάδια1, ανε-
βήκαμε λίγο ψηλότερα και συναντήσαμε φιλική ομάδα βο-
σκών, που διέμεναν σ’ ένα συγκρότημα με πετροκάλυβα,
κατοικίες και εργαστήρια τυροκομικά. Ας ονομάσουμε
λοιπόν Λίθινο Χρονικό την εργασία αυτή για τα Πετροκά-
λυβα. Άλλωστε η σύνδεση των λίθων με τον Παρνάσσιο
χώρο είναι πανάρχαιη, από τα χρόνια του μύθου και των
ονείρων, που πέρασαν στις γενιές από στόμα σε στόμα, α-
πό τις ακατάβλητες εκείνες, γυναίκες του βουνού, που
κράτησαν το γένος στα χέρια τους, και το εφοδίασαν με
αυτό το απροσδιόριστο, ιδιωματικό ηθικό φορτίο, που έ-
δωσε τους αρματωλούς και κλέφτες, τους ευζώνους των
Βαλκανικών πολέμων και τους πολεμιστές στην Αλβανία.
Οι λίθοι κείνται, διάσπαρτοι στον χώρο, τραχείς, αιχμη-
ροί, αλλά και λειασμένοι με υπομονή από τα φυσικά στοι-
χεία, αεροχειμάρρους που εξορμούν από το Διαβολάλωνο
και το Γεροντόβραχο, πάγους και χιόνια που λυώνουν.
Κατά τους αρχαίους Έλληνες, ήσαν οι εν δυνάμει σπόροι,
που θεία επινεύσει, έγιναν οι πρώτοι άνθρωποι στην γη
μετά τον Κατακλυσμό, κατά τον μύθο του Δευκαλίωνα
και της Πύρρας. Είναι αληθές, ότι η πρόνοια φωτογράφη-
σης των διαφύλαξε τις εικόνες (φωτό 1,2,3,4), που αποτε-
λούν ένα λίθινο χρονικό, καθώς ίσως στο σύντομο μέλλον
να μην υπάρχουν καθώς ο ελαφρύς άνεμος που θρόϊζε έ-
κανε το χορτάρι να ανατριχιάζει και να υπενθυμίζει την
βοή των μελλοντικών αγοραστών του Παρνάσσιου χώ-
ρου, όπου μετεβλήθη από μαγικό χώρο, σε ατελείωτη ε-
μποροπανήγυρη. Η λέξη-κλειδί «αξιοποίηση» πρέπει να

παραλειφθεί, αφού εξαιτίας της περιήλθε  ο χώρος του
Παρνασσού σε αυτό το χάλι, των καταπατήσεων, αυθαι-
ρεσιών και ευκαιριών για επιτηδείους. Οι βοσκοί, μακριά
ακόμη από τις τουριστικές εκδηλώσεις, φιλόξενοι, απλοί
ασκούσαν την πατροπαράδοτη τυροκομία και κτηνοτρο-
φία, «παλαιάς κοπής», τυροκομούσαν μέσα σε βαθειά λε-
βέτια, το εξαίρετο γάλα, εμπλουτισμένο με τις αρωματικές
νύξεις των βοτάνων, την αύρα του βουνού και την φυσική
θερμοκρασία και υγρασία, που παρείχαν τα Πετροκάλυ-
βα και τα πέριξ σπήλαια, το μικροκλίμα και το μικροπερι-
βάλλον για την παραγωγή φέτας* και ψιμοτυριού*, που
ωρίμαζαν στις σπηλιές και στα Πετροκάλυβα. Βρισκόμα-
στε στο κέντρο της Στερεάς Ελλάδος, όπου κυρίαρχος εί-
ναι «…σαν μια φρεγάδα, αρματωμένη, μπεϊλίδικη….» ο
Παρνασσός. «…Όλη η κορυφή του είναι κατάξερη χωρίς
δένδρα …»2. Πράγματι το τοπία είναι άγριο και υποβλητι-
κό και ζωντανεύει το καλοκαίρι από τα κουδούνια των αι-
γοπροβάτων που  απολαμβάνουν την  βοσκή, στα σπάνια
βότανα sideritis raser, andropogon hirtum, urginea scilla
maritima, dafne oleoides κ.α. Οι άνθρωποι εδώ συμπο-
ρεύονται και οικονομούνται, αιώνες, με τα υλικά που πα-
ρείχε ο χώρος, για την κατασκευή καταλυμάτων-πετροκά-
λυβων που λειτουργούσαν και ως εργαστήρια και κατα-
φύγια. Στα χέρια τους, σήκωσαν και κράτησαν τους λί-
θους σαν νόμισμα, ψάχνοντας με το μάτι την πλευρά που
ορίζει την αξία. Σύνθετος ενεργειακός ανθρωπογενής χώ-
ρος, όπου ακόμα λειτουργεί σαν ενδιάμεση ζώνη, που
διακόπτει την άγρια φύση, με την δημιουργία μονοπα-
τιών, που κατακερματίζουν την πλαγιά, για την κυκλοφο-
ρία ανθρώπων και ζώων, διευκόλυνε δε την εξάπλωση των
φυτών με τους σπόρους. Τα Πετροκάλυβα λειτουργούσαν
παλαιότερα και ως αποθήκες φύλαξης χιονιού και πά-
γου. Τροφοδοτούσαν δε με αρχιτεκτονικές ιδέες και τις οι-
κοδομικές κατασκευές. Πρέπει να καταγραφή κατά το δυ-
νατόν σύντομα η τοπική τεχνική ορολογία αν διασώζεται
και αναλυτικά τα «Μαστορικά Λεξιλόγια». Το επιμύθιον
είναι ότι σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον, από
τις ανθρωπογενείς επεμβάσεις, χρειάζεται πρόνοια και

προστασία από τους φύλακες, των αξιοτέρων δειγμάτων
της πολιτιστικής μας διαδρομής και θέσπισης κανόνων
και διαδικασιών, μέσω της νομοθεσίας και της εφαρμογής
της, για την διάσωσή των, όπου συμβαίνει σε ολόκληρο
τον πολιτισμένο κόσμο, του οποίου είμεθα ιδρυτικό & ισό-
τιμο μέλος.    

* Φέτα Παρνασσού. Το γνωστό τυρί των Ελλήνων από την
αρχαιότητα. Εδώ η φέτα έχασε το δεύτερο συνθετικό, Παρνασ-
σού, από έλλειψη ενδιαφέροντος των εντοπίων παραγωγών
για ένα μοναδικό προϊόν, όχι φέτα αλλά φέτα Παρνασσού. Ας
είναι παρήγορο ότι η αναγνώριση προεκτείνεται σ’ όλες τις
«Φέτες» αλλά η αβελτηρία των αρμοδίων δεν επισημοποίησεν
την διεθνή καταχωρηση της στα Π.Ο.Π. προϊόντα όπως το
Ροκφόρ, ή Παρμεζάνα, κ.α. πιστοποιημένα, κωδικοποιημένα
προϊόντα διατροφής που είναι μερική λύση στο πρόβλημα των
γαλακτοκομικών που δεν βασίζονται στην ποσότητα, αλλά
στην ποιότητα, που σημαίνει ανάλογα επίπεδα τιμών που α-
ναπληρώνουν, την διαφορά της ποσότητας - ποιότητας. 
Φέτα Παρνασσού Λεξικό Μπαμπινιώτη «Τυρός- Φέτα, ιταλ.

Offa –βλωμός, οffetta. Φαίνεται εδώ, ότι ίσως πρόκειται για
γλωσσικό δάνειο από την ενετική περίοδο λόγω γειτνίασης με
το Βενέτικο (Ναυπακτία). Λεξικόν Θησαυρός Ρωμαϊκής και
Φραγκικής γλώσσας Α. Somavera Μ.DCCIX - Τυρί – formag-
gio – εξ ου φορμαέλλα; Σαφής η συγγένεια της λέξης. Τοma,
παχύ τυρί.
Οψιμοτύρι. Πρόκειται για είδος μαλακού λευκού τυριού, με

αλμυρή και υπόξινη γεύση. Ήταν το  προσφάγι  των θεριστά-
δων και τρυγητών σταφυλιών (ψιμοτύρι). Το παρήγαγαν από
τα τελευταία αρμέγματα της χρονιάς όταν το γάλα είναι πα-
χύ. Το τυρί αυτό παράγεται και αλλού στην Ελλάδα με διαφο-
ρετικά ονόματα, του Παρνασσού όμως θεωρείται γενετικά α-
νώτερο.

Λεξικόν Α. Γαζή 1812 - Όψιμος, όψιμως (οψέ) ο ύστερος, αρ-
γοπορικός ο μετά ταύτα, ο βραχυχρόνιος.
Λεξικόν του Σουϊδα - Όψιμον (HOM Β325) το βραδέως γενό-

μενον.  
1. Τα Αλκαΐτικα Λειβάδια. Γ. Κρέμος (Φωκικά 3 1880 σελ.

183). Ο έγκυρος γνώστης, λόγω εντοπιότητος, γράφει «…Το δε
1678 εκτίσαντο την κατοχήν (οι μοναχοί του Αγ. Λουκά) της
λαμπράς νομής προβάτων, Λυάκουρας καλουμένης ΕΓΓ 228
σε μετάφραση ταπίου Μουκατά Λεβαδείας. Πρόκειται για πα-
λιό βοσκοτόπι της εν Φωκίδι Μονής Οσίου Λουκά τουπίκλην
Στειριώτου 1880, επίσης ο Χ. Κούσουλας, Σάλωνας 1950,
γράφει ότι το Αλκαϊτικο λεγόταν Λυάκουρα στηριζόμενος σε
τουρκικά κιτάπια των χρόνων 1568-1678-1782. 

2. Α.Φιλιππίδης Τα Περισωθέντα Έργα – Μερική Γεωγραφία
σελ 72.  
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Φωτό 5. Πυργοειδής λίθινη κατασκευή στον Παρνάσσιο λειμώνα, στην αλπική 
ζώνη. Η κατασκευή ορίζει την αρχαιότητα της κτηνοτροφίας στην περιοχή.

ΤΑ ΠΕΤΡΟΚΑΛΥΒΑ
ΤΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ

Γράφει ο Παναγιώτης Γ. Δημάκης Υπεύθυνος Ιστορικού Αρχείου Δήμου Αμφικλείας - Ελατείας

Τμήμα περιχειρίδος Δραχμανίου από βαμβάκινο σκουτί με κεντημένους ρόμβους και σχηματοποιημένους βότρεις 
σε λευκό κάμπο με μαύρη κλωστή. Την γεωμετρική αυστηρότητα φαιδρύνουν επιρράμματα ιώδη και τυρκουάζ.

Φωτο 1. Απορρώγες βράχοι ολόγυρα, σχεδιάζουν εγκρεμούς και χαραδρώ-
σεις, απειλητικοί κώνοι και αναπάντεχες καμπυλώσεις σε κρατούν σε εγρή-
γορση. Η σειρά από τα Πετροκάλυβα δένεται σφιχτά με το τοπίο. Η συμπύ-
κνωση των όγκων, οι τιτανόλιθοι, χωνεύονται δημιουργικά στην σύνθεση. Ε-
δώ ο μονόλιθος στο ανώφλι, ρυθμίζει τον κυματισμό των λίθων, με τις συμμε-
τρικές-ασύμμετρες παραστάδες. Άραγε προηγείται ή έπεται της μνημειακής
Μυκηναϊκής αρχιτεκτονικής;   

Φωτο 2. Από το εργαστήρι κοσμογονίας του θεϊκού Παρνασσού, το δομικό υ-
λικό του Πετροκάλυβου, λίθοι, που το νερό λείανε, ο άνεμος χάραξε, διαγρά-
φονται με αρχέγονη αρμονία, αλλού με λεκέδες λευκούς και αλλού ερυθροκί-
τρινους αλλά και μια διάταξη άτακτη με τα σημερινά συγκριτικά μέτρα, μια
σειρά από κρυφές εναλλαγές σκιάς και φωτός. Τα κτίσματα προσεγγίζουν πε-
ρισσότερο το άμορφο που αγωνίζεται να συνταχθεί σε σχήματα. Ανώφλι από
πουρνάρι που στηρίζουν, υψωμένα άνω χέρια, οι πορτοσιές – παραστάδες με
απόκλιση. Στην είσοδο ένα καρδάρι αποκαθάρεται στον ανίκητο ήλιο, πριν ε-
πανέλθει στο σκοτεινό εργαστήρι. 

Φωτο 3. Πετροκάλυβο με αύλειο χώρο. Ένα ακανόνιστο πλακόστρωτο, μια
σειρά από λειασμένες πέτρες σε διάταξη, που προϊδεάζει σαν αρχιτεκτονική ε-
ξέλιξη, για τις δραστηριότητες του αύλειου περίγυρου, με τα εδώλια – θρονιά
για τους θεατές που αναμένουν τα τελετουργικά δρώμενα, που θα προβά-
λουν από την θύρα. Ρέουσα αίσθηση που εκπορεύεται από τις ξερολιθιές και
ορίζει τον χώρο και για την εκδήλωση θρησκευτικών ή παγανιστικών εκδηλώ-
σεων προδρόμων θεατρικών παραστάσεων.

Φωτο 4. Μια πλαστικά δομημένη εσοχή, με ανακουφιστικό, του λιθίνου φορ-
τίου, σχήμα, ελαφραίνει τον βαρύ όγκο, ιδιοφυής επιλογή δομικών λιθίνων
στοιχείων, που αρμόζουν και στηρίζονται σε μονόλιθο στη βάση των.  Οι κτί-
στες που άγγιζαν με το χέρι τους την πέτρα, την μετρούσαν με την ματιά
τους, σεβόμενοι τον όγκο και το σχήμα για να δώσουν μορφή που τα εντάσ-
σει στο αρχέγονο τοπίο, όπου δεν απολείπει η ενεργειακή δύναμη, αλλά και
η αισθητική. 

Φωτο Αρχείου Π.Γ. ΔΗΜΑΚΗ 2003

Φωτο Αρχείου Π.Γ. ΔΗΜΑΚΗ 2003

Φωτο Αρχείου Π.Γ. ΔΗΜΑΚΗ 2003



Ο Ευρωβουλευτής Γιώργος
Χατζημαρκάκης, επικεφαλής
της Κίνησης “Έλληνες Ευρω-
παϊοι Πολίτες” βρέθηκε χθες
στη Λαμία στα πλαίσια της πε-
ριοδείας που κάνει σε όλη την
Ελλάδα, ενόψει των Ευρωε-
κλογών. Τον συναντήσαμε και
κεντρικό καφέ της πόλης και
είχαμε την ευκαιρία να συζη-
τήσουμε μαζί του τις πολιτικές
εξελίξεις των ημερών. 

“Είμαστε μια δυνατή φωνή
διεκδίκησης για τους Έλληνες
και τις Ελληνίδες στην Ευρώ-
πη. Θέλουμε να έχει η Ελλάδα

μια ισχυρή εκπροσώπηση. Θέ-
λουμε ισχυρές φωνές που εκ-
προσωπούν τους πολίτες, το
μόχθο του ελληνικού παραγω-
γικού ιστού, την αγωνία των

νέων ανέργων, τα κυριαρχικά
δικαιώματα και τα συμφέρο-
ντα της χώρας στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο”, μας είπε μεταξύ
άλλων ο Ευρωβουλευτής. 

Αγαπητέ ταχυδρόμε,  
Η ένταξη τους σε ειδική κα-

τηγορία έναντι άλλων, των
“ενστόλων”, για την αναγνώ-
ριση “ειδικής” μισθοδοσίας
τους δεν βρίσκεται στην αιτιο-
λόγηση ότι αποτελούν “σκλη-
ρό πυρήνα του κράτους”. Αλ-
λά γιατί αναλαμβάνουν “ρί-
σκο” κατά την εκτέλεση των
κατά το Σύνταγμα καθηκόντων
τους, της ζωής τους ή σωματι-
κής ακεραιότητας τους που
κανένας άλλος «κρατικός υ-
πάλληλος» δεν αναλαμβάνει
τέτοιο κίνδυνο, που αποτελεί
“τον πυρήνα της δουλειάς
τους”. 
Στον επιχειρηματία αναγνω-

ρίζεται, πέραν της προσωπι-
κής του εργασίας, το δικαίωμα
επιπλέον κέρδους για το κε-

φάλαιό του που εισφέρει στην
παραγωγική διαδικασία, επει-
δή αυτό, επιπλέον κάθε άλλου
εργαζόμενου, αυτός “ρισκά-
ρει” να το χάσει. Έτσι και στον
“ένστολο κράτους” πρέπει να
του αναγνωρίζεται επιπλέον
“κέρδος - αμοιβή” για το επι-
πλέον “ρίσκο”  ζωής ή σωμα-
τικής ακεραιότητάς του, που
εισφέρει - αναλαμβάνει για
την προστασία άλλων κατά
την προσφορά των υπηρε-
σιών του στο κοινωνικό σύνο-
λο. Θεωρώ ότι αυτή η διαφο-
ρά σε τέτοιο ρίσκο πρέπει να
είναι η ειδοποιός διαφορά για
την αιτιολόγηση διαφορετικής
μισθοδοσίας τους από τους
λοιπούς υπηρέτες “του σκλη-
ρού ή μαλακού πυρήνα του
κράτους”. Το “ρίσκο”, άμεσα

συνδεδεμένο με το είδος πα-
ρεχόμενης υπηρεσίας του, ά-
σχετα με τις λοιπές  διαφορές
σε “κατηγορίες και προσόντα”
λοιπών επαγγελμάτων ή λει-
τουργιών.

Γιώργος Σμοκοβίτης

Ο αμφίθεος 
κ. Αλέξης Τσίπρας

Η αθεϊα είναι γνώρισμα κάποιων ανθρώπων. Ο έν-
θεος άνθρωπος είναι πιο συχνό φαινόμενο, καθημε-
ρινό και συνιθισμένο. Ο κ. Τσίπρας κατά τα λεγόμενα
υπευθύνων του κόμματος είναι άθεος. Δικαίωμά του
να μην ασπάζεται καμμία θρησκεία και ιδιαιτέρως τις
δύο θρησκείες, τον Χριστιανισμό και τον Ισλαμισμό,
που έχουν κοινή καταγωγή το κράτος του Ισραήλ. Ο
αθεϊσμός του δεν τον αποτρέπει να αγαπά τον λαό
και να ασπάζεται το νόημα, την θεωρία και την πρα-
κτική της Δημοκρατίας. Ας μην ξεχνάμε πως η Δημο-
κρατία και η ιδέα της αποδεδειγμένης πλειψηφίας
δια της ψήφου του λαού είναι ολοκάθαρα και ιστορι-
κα σκέψη του Ελληνικού πολιτισμού. Οι Ελληνες

σκέφθηκαν και ολοι οι άλλοι λαοί συναποφάσισαν πως τη κυβέρνηση μιας
χώρας εως τον μικρότερο σύλλογο αναλαμβάνει εκείνος πού από τον λαό θα
πάρη την πλειοψηφία. Η λαική εντολή δεν είναι διαρκής αλλά ανανεώνεται
κάθε τέσσερα ή πέντε χρόνια και πάλι από την λαϊκή πλειοψηφία.
Ο κ. Τσίπρας επιδιώκει να κυβερνήση τη χώρα αποδεχόμενος τους όρους

της Δημοκρατίας και την πεμπτουσία της λαϊκής εντολής. Αποδέχεται επίσης
πως η διάρκεια της διακυβέρνησής του θα βρίσκεται εντός των χρονικών ο-
ρίων όπως αυτά προβλέπονται από το Σύνταγμα και τους νόμους του Ελλη-
νικού κράτους. Τούτο συνεπάγεται πως ο κ. Τσίπρας δεν επιδιώκει την μόνιμη
παραπονή του στην εξουσία. Είναι όμως άθεος και κατά τον νόμο που ψήφι-
σε η Βουλή των Ελλήνων είναι σύννομος. Αν αυτό συνέβαινε κατά την εποχή
του Ιουστινιανού (462-656μ.Χ) ο κ. Τσίπρας θα εστερείτο του δικαιώματος
να έχει δικό του σπίτι διότι ο Αυτοκράτωρ είχε απαγορεύσει το δικαίωμα της
περιουσίας σε όποιον δεν ήταν Χριστιανός. Καθόλου κολακευτικό για τον Ι-
ουστινιανό και τη θρησκεία του Χριστιανισμού. Ο αρχηγός της αντιπολίτευ-
σης κάνει χρήση του νόμιμου δικαιώματός του να μην πιστεύει σε καμία υ-
περκόσμια δύναμη. Πιστεύει όμως αποδεδειγμένα στη Δημοκρατία και γι αυ-
τό άλλωστε  ζητάει και την προσφυγή, στην μοναδική κατά την γνώμη του, δε-
ξαμενή δύναμης, ζητάει την προσφυγή στο λαό.
Αν πίστευε στο Θεό είμαι βέβαιος πώς πιθανόν δεν θα πίστευε στο λαό.

Για παράδειγμα, οι ευσεβείς κατά τα άλλα, Μητροπολίτες, εκλέγονται από έ-
να εκλογικό σώμα των 50-60 ανθρώπων, όσοι είναι οι Ιεράρχες της Ιεράς
συνόδου, οι οποίοι και αυτοί έχουν εκλεγεί κατά τον ίδιο τρόπο από το ολι-
γάριθμο αυτό εκλογικό σώμα. Δεν τους εκλέγει ο λαός. Ο λαός παραμένει
αμέτοχος στην εκλογή των Μητροπολιτων. Η ολιγάριθμη αυτή εκλογική  α-
ναμέτρηση συμβαίνει άπαξ για τον κάθε Μητροπολίτη ιερωμένο και ουδέπο-
τε επαναλαμβάνεται μέχρι τελευτής του βίου του. Αντίθετα με τους πολιτι-
κούς, ο Δεσπότης δεν ξαναμπαίνει στην διαδικασία  της επανεκλογής του
ούτε από το ολιγάριθμο εκλογικό σώμα της Ιεράς συνόδου. Ο λαός εδώ πα-
ραμένει βουβός θεατής χωρίς γνώμη και ψήφο. Ο Ελληνικός πολιτισμός άλ-
λα πρεσβεύει και διδάσκει. Διακρίνουμε στο σημείο αυτό μια σοβαρή αντίθε-
ση μεταξύ Ελληνικης σκέψης και Ιεραρχών. Ο κ. Τσίπρας δεν αγαπάει το Θεό
αλλά σέβεται το λαό. Οι Μητροπολίτες σέβονται το Θεό αλλά αγνοούν το
λαό. Φαίνεται πώς όποιος αγαπάει το λαό δεν αναζητάει το Θεό και όποιος
αγαπά το Θεό δεν ζητάει τη γνώμη του λαού. 
Και στις δύο περιπτώσεις υπάρχει διαχείριση μεγάλων ποσών. Η κυβέρνη-

ση διαχειρίζεται τους φόρους των πολιτών και η Εκκλησία τις δωρεές των
πιστών. Στην πρώτη περίπτωση ο λαός μπορεί να αποπέμψει την Κυβέρνη-
ση μετά τέσσερα χρόνια, στη δεύτερη δεν θα του δοθή ποτέ η ευκαιρία ψή-
φου και κρίσης για να δηλώσει την σύμφωνη γνώμη του η την αποδοκιμασία
του. Είναι δια γυμνου οφθαλμού ορατη η υπεροχή του παγκόσμιου Ελληνι-
κού επιτεύγματος  της Δημοκρατίας.  Ο κ. Τσίπρας δηλώνει πίστη στα αιώνια
επιτεύγματα των προγόνων του έστω και μη αναγνωρίζοντας κανένα υπέρ-
τατο όν.  Δεν υπάρχει επομένως κανένας ψόγος κατά του κ. Τσίπρα αφού
αυτός βρίσκεται στις επάλξεις της Δημοκρατίας ‘’τοις κείνων ρήμασι πειθό-
μενος’’.  Η ανθρωπότητα έχει χύσει χιλιάδες Αμαζόνιους και Νείλους  αίμα
για να κατακτήσει τη δυνατότητα να ρίχνει εκείνο το μοναδικό μαγικό χαρτά-
κι στη σχισμή της κάλπης κάθε τέσσερα χρόνια. Η ανθρωπότητα έχει ακο-
λουθήσει τυφλά την Ελληνική ιδέα της Δημοκρατίας και της πλειοψηφίας τα
τελευταία διακόσια χρόνια. Την θεωρεί την ασπίδα της κατά των δυνατών και
της εκμετάλευσης, θεωρεί την Ελληνική ιδέα το φρούριο της ελευθερίας
και το φώς της ανέσπερης ελπίδας. Η ανθρωπότητα με την αποδοχή της ε-
παναλαμβανόμενης ψηφοφορίας ανά τακτά διαστήματα δηλώνει την αφο-
σίωσή της στις ιδέες του Κλεισθένη και του Περικλή, ιδέες πού οφείλει η πο-
λιτισμένη ανθρωπότητα να αποδεχθεί και να ενστερνισθεί στο σύνολό της,
σε όλες τις βαθμίδες της.  Ο κ. Τσίπρας τις έχει αποδεχθεί και παρά τις οποι-
εσδήποτε διαφορές μου με τις πολιτικές ιδέες του τού αναγνωρίζω το έντι-
μον των προθέσεών του. Ασπάζεται τη Δημοκρατία και αγνοεί το Θεό, είναι
δικαίωμα που του κατοχύρωσε η Δημοκρατία και όχι ο Θεός. Είναι δικαίωμα
πού χάρισαν οι ΄Ελληνες σε όλους τους λαούς έως τα πέρατα του κόσμου
και χρήση αυτου του δικαιώματος κάνει ο αρχηγός της Αξιωματικής αντιπο-
λίτευσης.
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ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ

Του συνεργάτη μας
Φοίβου Ιωσήφ

Το “ρίσκο” των ενστόλων

Στη Λαμία χθες ο Γιώργος Χατζημαρκάκης

Ρουμελιώτικες μαντινάδεςΡουμελιώτικες μαντινάδες
ΤΟ  ΜΑΪΜΟΥΛΙ!!!ΤΟ  ΜΑΪΜΟΥΛΙ!!!

Αντώνη μ’ το παράκανε
ο Γενικός εσόδων,
κ’ έγινε πρόξενος πολλών
φορο-αδιεξόδων.

Οι φόροι σας, σαν το χοντρό, 
μας πέφτουνε  χαλάζι
κι’ ο Χάρης  τα προστήματα
τα πολλαπλασιάζει.

Μας βγαίνει στα παράθυρα
κι’ όλο χασκογελάει
κι’ όταν οι άλλοι διαφωνούν
μαζί τους… συμφωνάει.

Πιάσ’ τον  κουβέντα μια φορά 
να δεις τι ψάρια πιάνει,
μες το καταμεσήμερο
βγαίνει για πυροφάνι.

Αυτός ενόψει εκλογών,
δημιουργεί χουνέρια
και οσονούπω φτάνουνε
στους δρόμους τα τρακτέρια.

Γι’ αυτό  Αντώνη μου, ταχιά,
άλλαξε  το Χαρούλη
και στείλτονε στο τσίρκο μας
να κάνει το… μαϊμούλι.

Και πές του, πρέπει, να ζητά 
όλες τις αποδείξεις,
κι’ ότι  στο τέλος της χρονιάς
κάνουμε… επικηρύξεις.-   

Και πάρε ένα έμπειρο
και μην ακούς κανένα,
εμένα όμως ξέχνα με,
γιατί είμαι στα… ληγμένα.-     

Χρήστος Τ. ο Βιτ’λιώτης.
Νο 374 / 25-1-2014



«Η λιτότητα οδήγησε την
Ευρώπη σε αδιέξοδο» δηλώ-
νει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ
και υποψήφιος για την προε-
δρία της Κομισιόν Αλέξης Τσί-
πρας στο Γερμανικό Πρακτο-
ρείο Ειδήσεων και ζητά τον ά-
μεσο τερματισμό της, την επα-
ναδιαπραγμάτευση της δανει-
ακής συμφωνίας και την ανα-
διάρθρωση του ελληνικού
χρέους, «ώστε να καταστεί
βιώσιμο και να ανοίξει ο δρό-
μος για την επιστροφή της Ελ-
λάδας στην ανάπτυξη». Διευ-
κρινίζει πάντως, ότι δεν είναι
στις προθέσεις του, μονομε-
ρείς ενέργειες.

«Η Ελλάδα και η Ευρώπη
χρειάζονται ένα new deal» επι-
σημαίνει ο κ. Τσίπρας, επιχειρη-
ματολογώντας ότι πάνω από το
98% των 240 δισ. ευρώ που έλαβε η Ελλάδα σε δάνεια διάσωσης,
από το 2010, έχουν διατεθεί για προηγούμενα δάνεια και για να ε-
νισχυθούν οι χρεωμένες τράπεζες της χώρας.

«Είναι μύθος ότι τα χρήματα που δανείστηκε η Ελλάδα από την
Ευρωπαϊκή Ένωση διοχετεύθηκαν και επενδύθηκαν στην πραγμα-
τική οικονομία» τονίζει και προσθέτει ότι «το ποσοστό χρέους προς
ΑΕΠ και η ανεργία έχουν ανεβεί αντί να κατεβούν, μετά τα προ-
γράμματα διάσωσης». Τάσσεται δε, υπέρ της διοργάνωσης Ευρω-
παϊκής Διάσκεψης για το Χρέος, ανάλογης με τη Διάσκεψη του
Λονδίνου του 1953, η οποία ελάφρυνε το χρέος της μεταπολεμικής
Γερμανίας. Ο ίδιος, ωστόσο, διευκρινίζει ότι δεν είναι στις προθέ-
σεις του «μονομερείς ενέργειες σε ό,τι αφορά το χρέος» και τονίζει
ότι «θα ενεργήσουμε μονομερώς, μόνον εφόσον αναγκαστούμε -
πιστεύουμε ότι μπορούμε να βρούμε λύση, η οποία θα είναι βιώσι-
μη και εποικοδομητική για όλες τις πλευρές».
Απευθυνόμενος μάλιστα στον Γερμανό φορολογούμενο, ο Αλέ-

ξης Τσίπρας δηλώνει: «Έχω μεγάλο σεβασμό για τον γερμανό φο-
ρολογούμενο -το μήνυμά μου προς αυτόν είναι ότι κινδυνεύει να
βάζει το χέρι του στην τσέπη ξανά και ξανά, εάν αυτά τα προγράμ-
ματα λιτότητας συνεχιστούν, αφού δεν έχουν αποτέλεσμα».

Κριτική στην Άνγκελα ΜέρκελΚριτική στην Άνγκελα Μέρκελ
Ο Αλέξης Τσίπρας ασκεί κριτική στην Άνγκελα Μέρκελ για το ρό-

λο της στην κρίση χρέους, σημειώνοντας ότι οι πράξεις της ωφέλη-
σαν τελικά τις τράπεζες της χώρας της. «Η Γερμανία εξοικονόμησε
σε καταβολές τόκων περίπου 40 δισ. ευρώ από την απότομη και
σημαντική πτώση των αποδόσεων στα γερμανικά ομόλογα αναφο-
ράς κατά τη διάρκεια της κρίσης και φυσικά, δεν είναι ο μέσος Γερ-
μανός φορολογούμενος που έχει ωφεληθεί από αυτό, αλλά μάλ-
λον οι τράπεζες και η ελίτ» επισημαίνει και αναφέρει ότι η στρατη-
γική της κ. Μέρκελ είναι κοντόφθαλμη, καθώς περιλαμβάνει «μα-
κροπρόθεσμα, τον κίνδυνο της διάλυσης της Ευρώπης και της ευ-
ρωζώνης».

«Η σημερινή Ευρώπη της λιτότητας ανακατανέμει τον πλούτο σε
μια μειοψηφία και τον φόβο στην πλειοψηφία... η λιτότητα έχει ο-
δηγήσει την Ευρώπη σε αδιέξοδο και πρέπει να τερματιστεί άμεσα»
δηλώνει, χαρακτηριστικά και υποστηρίζει ότι «η λιτότητα έχει διχά-
σει περαιτέρω την Ευρώπη σε έναν Βορρά- πιστωτή και έναν Νότο-
οφειλέτη και αποτελεί απειλή για το μέλλον της Ευρώπης».

Ο κ. Τσίπρας ζητά ακόμη «να επικεντρωθούμε στην επανίδρυση
μιας ενωμένης Ευρώπης, η οποία θα έχει αλληλεγγύη, κοινωνική
συνοχή και δημοκρατία», ενώ, αναφερόμενος στην υποψηφιότητά
του για την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εξηγεί ότι «θέ-
λουμε να προχωρήσουμε μπροστά με μια πολιτική προοπτική για
την Ευρώπη, η οποία θα επαναφέρει την αισιοδοξία, την ασφάλεια
και την ελπίδα στους ανθρώπους της Ευρώπης».

Βέλη κατά ΣουλτςΒέλη κατά Σουλτς
Σχολιάζοντας πρόσφατες δηλώσεις του προέδρου του Ευρωπαϊ-

κού Κοινοβουλίου και υποψηφίου των Σοσιαλδημοκρατών για την
προεδρία της Κομισιόν Μάρτιν Σουλτς, περί συνευθύνης των 28
αρχηγών των κρατών-μελών για τις αποφάσεις που λαμβάνει ομό-
φωνα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και όχι αποκλειστική ευθύνη της
κ. Μέρκελ, ο Αλέξης Τσίπρας δηλώνει έκπληκτος και σημειώνει:

«Είναι ο κ. Σουλτς ο υποψήφιος των Σοσιαλδημοκρατών ή υπο-
ψήφιος της κυρίας Μέρκελ και του CDU; Στη συνέντευξή του, ο κ.
Σουλτς μου έδωσε την εντύπωση ότι εξέφρασε δημοσίως την επι-
θυμία του να είναι ο προτιμητέος υποψήφιος της κ. Μέρκελ για την
Ευρώπη. Το ερώτημα είναι εάν η κοινωνική βάση των Σοσιαλδημο-
κρατών συμμερίζεται αυτή την επιθυμία».
Διερωτάται δε αν «θέλουν οι απλοί ψηφοφόροι του SPD την κυ-

ρία Μέρκελ ανεξέλεγκτη στην Ευρώπη ή μια Ευρώπη του δημο-
κρατικού αντίβαρου στην αλαζονεία και την αυθαιρεσία του νεοφι-
λελευθερισμού» και προσθέτει ότι μια συμμαχία του κ. Σουλτς με
την κ. Μέρκελ θα εγγυάτο μόνο συνέχιση της λιτότητας, της ύφε-
σης και της ανεργίας. «Απευθυνόμαστε στον απλό Γερμανό πολίτη,
ο οποίος δίνει την ψήφο του, παραδοσιακά, στο SPD: τον προτρέ-
πουμε να πάει, στις εκλογές της 25ης Μαΐου, στις κάλπες και να
δώσει την ψήφο του στην ευρωπαϊκή αριστερά, ώστε να δώσει έτσι
το μήνυμα της ελπίδας και της αλλαγής».

«Ανερχόμενο αστέρι»«Ανερχόμενο αστέρι»
Σε σχόλιό του το DPA περιγράφει τον Αλέξη Τσίπρα ως «το ανερ-

χόμενο αστέρι της ευρωπαϊκής αριστεράς», αναφέρει ότι είναι πολι-
τικός μηχανικός και ότι γεννήθηκε τρεις μέρες μετά την πτώση της
χούντας, ενώ σημειώνει ότι η υποψηφιότητά του για την προεδρία
της Κομισιόν έρχεται «σε ένα κομβικό σημείο, όχι μόνο για την Ελ-
λάδα, αλλά γενικά για την Ευρώπη».

«Αναλυτές προβλέπουν αντίδραση των ψηφοφόρων και έκφρα-
ση του ευρωσκεπτικισμού στις ευρωεκλογές του Μαΐου, που θα
μπορούσε τελικά να αλλάξει την κατεύθυνση και την ατζέντα της
πολιτικής της ΕΕ για τα επόμενα πέντε χρόνια» αναφέρει το τηλε-
γράφημα και προσθέτει: «Τα παραδοσιακά κόμματα κινδυνεύουν
να υποστούν μεγάλες απώλειες, ενώ τα περιθωριακά κόμματα της
ακροδεξιάς και της ακροαριστεράς ετοιμάζονται να επιτύχουν ση-
μαντικά κέρδη, καθώς οι περικοπές των δημοσίων δαπανών και η
φορολογία έχουν εξοργίσει τους ψηφοφόρους».
Αναφερόμενο ειδικά, στις εκλογές για την Τοπική Αυτοδιοίκηση

στην Ελλάδα, το DPA εκτιμά ότι «η ψήφος αναμένεται να τιμωρήσει
τον κυβερνητικό συνασπισμό, ο οποίος διαπραγματεύτηκε σκλη-
ρούς όρους με τους διεθνείς πιστωτές».      (ΑΠΕ)

Σε υψηλούς τόνους αναμένεται να διε-
ξαχθεί η σημερινή συνεδρίαση της Κε-
ντρικής Επιτροπής της ΔΗΜΑΡ, καθώς
αυξάνεται η «πολυφωνία» σχετικά με τις
συνεργασίες εν όψει ευρωεκλογών. 
Ο Γιάννης Πανούσης τάχθηκε υπέρ της

συνεργασίας με τον ΣΥΡΙΖΑ, ασκώντας κρι-
τική στους «58». Συγκεκριμένα, σε ραδιο-
φωνική εκπομπή του Alpha 989, ο κ. Πα-
νούσης εκτίμησε ότι η Πρωτοβουλία έπρε-
πε να ξεκινήσει όταν το ΠΑΣΟΚ είχε 40%,
ώστε με τη σύμπραξη και των άλλων δυνά-
μεων του χώρου να κυβερνά έναντι τις κε-
ντροδεξιάς που εμφάνιζε ανάλογα ποσο-
στά.

«Κεντροαριστερά, λοιπόν, υπέρ ποίου»
διερωτήθηκε, μιλώντας στο Έθνος και απά-
ντησε: «Θέλουν την κεντροαριστερά κατά
του ΣΥΡΙΖΑ».
Από την άλλη πλευρά ο Σπύρος Λυκού-

δης επιμένει στη σύμπραξη όλων των προ-
οδευτικών δυνάμεων χωρίς αποκλεισμούς,

ενώ ο Γρηγόρης Ψαριανός σε δηλώσεις του
επιτέθηκε σε «πρώην ΠΑΣόκους» που συμ-
μετέχουν στην ηγετική ομάδα της Δημο-
κρατικής Αριστεράς, οι οποίοι κουνούν το

δάχτυλο και δεν συμφωνούν στη συνεργα-
σία ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ.
Όπως σημειώνει το Έθνος, ο κ. Ψαριανός

άφησε υπονοούμενα κατά του πρώην βου-
λευτή Γιάννη Αμοιρίδη, ο οποίος εκλέχθη-
κε πρόσφατα στην ΕΕ της ΔΗΜΑΡ.
Αλλά και η βουλευτής Μαρία Γιαννακάκη

επιτέθηκε στα στελέχη του κόμματος που
εμφανίζονται στις εκδηλώσεις των «58», α-
ναφέροντας ότι εξυπηρετούν διαφορετικό
πολιτικό σχέδιο από αυτό που έχει αποφα-
σίσει η ΔΗΜΑΡ.
Αυτό είναι το κλίμα μέσα στο οποίο θα

συνεδριάσει σήμερα η Κεντρική Επιτροπή
του κόμματος υπό τον Φώτη Κουβέλη.

Αυτόνομη κάθοδος στις εκλογές

Οι κτηνοτρόφοι κατεβαίνουν στις 
Ευρωεκλογές με δικό τους ψηφοδέλτιο
Στις ευρωεκλογές κατέρχονται οι κτηνοτρόφοι με δικό τους

ψηφοδέλτιο, όπως ανακοίνωσαν στο πλαίσιο γενικής συνέ-
λευσης του κλάδου που πραγματοποιήθηκε στον Τύρναβο.
Οι κτηνοτρόφοι είχαν και προ καιρού κάνει γνωστή την πρό-

θεσή τους να κατέλθουν αυτόνομα στις ευρωεκλογές, αλλά
πλέον επιβεβαιώθηκε επίσημα με την έκδοση σχετικής ανακοί-
νωσης. 
Όπως επισημαίνουν, η

πρωτοβουλία για κάθο-
δο στις ευρωεκλογές γί-
νεται με στόχο την προά-
σπιση των συμφερόντων
τους καθώς, παρότι, όλες
οι κτηνοτροφικές οργα-
νώσεις της χώρας έχουν
αποταθεί προς όλους
τους αρμόδιους για την
επίλυση των προβλημά-
των που έχουν φέρει τον κλάδο σε τραγική κατάσταση, λύσεις
δεν δόθηκαν.
Σε ανακοίνωση που εξέδωσαν επισημαίνουν -μεταξύ άλλων-

τα εξής: «Έφτασε η ώρα να παλέψουμε και εμείς οι άνθρωποι
της παραγωγής πολιτικά, εφόσον δεν έχουμε καμία άλλη επιλο-
γή για το μέλλον μας. Δεν θα αφήσουμε πια να αποφασίζουν
άλλοι για τη μοίρα μας και την πορεία μας». 
Καταλήγοντας, καλούν στον πλευρό τους «όλους τους Έλλη-

νες πολίτες που εκτιμούν τον αγώνα μας και μοιράζονται μαζί
μας αυτό το άδικο καθεστώς της γραφειοκρατίας, της αβάστα-
χτης φορολογίας, της ανύπαρκτης υγείας και παιδείας, της μείω-
σης των εισοδημάτων, της τιμωρίας των ενεργών και παραγωγι-
κών ανθρώπων και του ξεπουλήματος της αξιοπρέπειας της Ελ-
λάδας και των Ελλήνων πολιτών».     (ΑΠΕ)

Στον χώρο της υγείας

Προσλήψεις για 331 τρίτεκνους 
σχολικούς  φύλακες

Θέσεις βοηθητικού υγειονομικού προσωπικού θα καλύ-
ψουν 331 τρίτεκνοι σχολικοί φύλακες που βρίσκονται σε
διαθεσιμότητα. Μια ημέρα μετά τη συγκέντρωση διαμαρτυ-
ρίας στην Αθήνα των σχολικών φυλάκων και λίγες ώρες
πριν από την προγραμματισμένη για τις 16:00 συνάντηση εκ-

προσώπων της Πα-
νελλαδικής Επιτρο-
πής τους με τον υ-
πουργό Διοικητικής
Μεταρρύθμισης Κυ-
ριάκο Μητσοτάκη, α-
νακοινώθηκε ότι α-
νοίγουν θέσεις για
την κάλυψη άμεσων
λειτουργικών ανα-

γκών στο χώρο της υγείας, στις οποίες θα τοποθετηθούν τρί-
τεκνοι πρώην σχολικοί φύλακες.
Όπως επισημαίνεται από το ηγετικό επιτελείο του υπουργείου

Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ο κ. Μητσοτάκης ενέκρινε την επα-
νατοποθέτησή τους, ύστερα από τη γνωμοδότηση του Τριμε-
λούς Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου, η οποία ελήφθη χθες
με βάση τα αιτήματα που υπέβαλε το υπουργείο Υγείας για τη
κάλυψη επειγουσών αναγκών στις δομές του.
Τις επόμενες μέρες αναμένεται να εκδοθεί απόφαση του υ-

πουργείου για την υποβολή αιτήσεων. «Με τον τρόπο αυτό 331
πρώην σχολικοί φύλακες θα απασχολούνται στο εξής ως βοη-
θητικό υγειονομικό προσωπικό, ενισχύοντας έτσι σημαντικά το
έργο των νοσοκομείων σε όλη την επικράτεια» σημειώνεται σε
ανακοίνωση του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

«Χρειάζεται και η δική μου υπογραφή»

Αδ. Γεωργιάδης: Όχι στην απελευθέρωση 
των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων
Την αντίθεσή του στην απελευθέρωση των Μη Υποχρεωτι-

κώς Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ) επανέλα-
βε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, διαμηνύοντας
προς το -συναρμόδιο για το θέμα- υπουργείο Ανάπτυξης ότι

η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση
χρειάζεται και τη δική του υπο-
γραφή. 

«Το ΜΗΣΥΦΑ είναι φάρμακο δεν
είναι καραμέλες, μπορεί να έχει πα-
ρενέργειες μαζί με άλλα φάρμακα»
δήλωσε στον ΣΚΑΙ.

«Τον κ. Χατζηδάκη τον σέβομαι,
τον θεωρώ καλό πολιτικό, ο κ. Χα-
τζηδάκης είναι υπεύθυνος για την

ανάπτυξη και ο τομέας δημόσιας υγείας αφορά εμένα. Για να γί-
νουν οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να αποφασίσουν και οι δυο. Θα
βρούμε το σημείο για τη βέλτιστη συμφωνία» συμπλήρωσε. 
Υποστήριξε, επίσης, το αμερικανικό μοντέλο της πλήρους απε-

λευθέρωσης της πώλησης φαρμάκων δεν υπάρχει στην Ευρώ-
πη και στις ΗΠΑ δέχεται μεγάλη κριτική για την αποτελεσματικό-
τητά του. 

«Μονομερείς ενέργειες δεν είναι στις προθέσεις»

Αλ. Τσίπρας: Η λιτότητα έχει 
οδηγήσει την Ευρώπη σε αδιέξοδο

Συνεδριάζει σήμερα η Κεντρική Επιτροπή

Σε «βαβέλ» εξελίσσεται η πολυφωνία 
στη ΔΗΜΑΡ για τις συνεργασίες

8 ΛΑΜΙΑΚΟΣ
Τύπος

Σάββατ
ο 25 - Κυρια

κή 26  Ιανουα
ρίου 2014

Ελλάδα

Να εμποδίσει με κάθε τρόπο τη διαδικα-
σία αξιολόγησης των εκπαιδευτικών επι-
χειρεί η ΟΛΜΕ, προειδοποιώντας για δια-
γραφές από τις ΕΛΜΕ των περιφερειακών
διευθυντών, των διευθυντών εκπαίδευσης
και των σχολικών συμβούλων που θα ε-
μπλακούν στην αξιολόγηση.
Σύμφωνα με την εφημερίδα Έθνος, η Πα-

νελλήνια Ένωση Σχολικών Συμβούλων αντι-
δρά, λέγοντας ότι «οι εκπαιδευτικοί δεν μπο-
ρούμε να λέμε "όχι" σε οποιαδήποτε μορφή
αξιολόγησης και προσθέτει ότι «η αντιμετώ-
πιση της κατάστασης με απειλές διαγραφών
από τη ΔΟΕ και την ΟΛΜΕ δεν δίνει λύσεις».
Την ίδια ώρα, πηγές του υπουργείου Παι-

δείας τόνιζαν: «Η αξιολόγηση έτσι κι αλλιώς
έχει αρχίσει και έως τις 30 Μαΐου θα έχουν ο-

λοκληρωθεί οι διαδικασίες για τους συμβού-
λους και τους περιφερειακούς διευθυντές και
θα ακολουθήσουν οι διευθυντές των σχολεί-
ων.

»Οι απειλές για μπλοκάρισμα της αξιολό-
γησης θα πέσουν στο κενό, ο θεσμός αυτός
αφορά υποχρεωτικά όλους τους εκπαιδευτι-
κούς και κανείς δεν θα μπορέσει να μπει ε-
μπόδιο στην αξιολόγηση».

Προειδοποιεί με διαγραφές

Μπλόκο της ΟΛΜΕ στην 
αξιολόγηση των εκπαιδευτικών
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Σάββατ
ο 25 - Κυρια

κή 26  Ιανουα
ρίου 2014

Συνέχεια στην αντιπαράθε-
ση με τη ΔΗΜΑΡ για το «χρί-
σμα» των ευρωσοσιαλιστών
στις επερχόμενες ευρωκλο-
γές, μετά και τη συνάντηση
του Φώτη Κουβέλη με τον
Χάνες Σβόμποντα δίνει ο Ευ-
άγγελος Βενιζέλος, σε συνέ-
ντευξη Τύπου που έδωσε
χθες.
Εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση

στην Αγίου Κωνσταντίνου, δη-
λώντας ότι «κάποιοι έχουν την
εντύπωση ότι μπορούν να λει-
τουργούν παρασιτικά σε σχέση
με το ΠΑΣΟΚ» και χαρακτήρι-
σε «άδικο και ανήθικο κάποιοι
να παίζουν τους καλούς στις
πλάτες τις δικές μας».

«Θέλουμε να συγκροτηθεί η
ευρύτατη δημοκρατική προο-
δευτική παράταξη. Και πάλι
καλούμε τη ΔΗΜΑΡ να εντα-
χθεί στο σχήμα αυτό. Αλλά το
σχήμα αυτό βασίζεται στο γε-
γονός ότι το ΠΑΣΟΚ έχει μία ι-
στορία στην ευρωπαϊκή σο-
σιαλδημοκρατία και είναι το
μόνο μέλος στην Ελλάδα του
Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού
Κόμματος» τόνισε ο κ. Βενιζέ-
λος.
Σχολιάζοντας τις τελευταίες ε-

ξελίξεις στην Κεντροαριστερά
ο κ. Βενιζέλος υποστήριξε ότι
«εμείς κουβαλάμε ένα τερά-
στιο ιστορικό βάρος ως ΠΑ-
ΣΟΚ» και σημείωσε ότι το κόμ-
μα του συμμετέχει στην κυβέρ-
νηση, πληρώνοντας βαρύ κό-
στος, αλλά ότι προέχει η σωτη-
ρία της χώρας.

Σημέιωσε ότι το ΠΑΣΟΚ ήθε-
λε να παραμείνει η ΔΗΜΑΡ
στο κυβερνητικό σχήμα, αλλά
μετά την αποχώρησή της «έχει
επέλθει μία τομή».
Ως υπουργός Εξωτερικών ο

Ευάγγελος Βενιζέλος ανακοί-
νωσε την σύγκληση του Εθνι-
κού Συμβουλίου Εξωτερικής
Πολιτικής την Δευτέρα και
προανήγγειλε περιοδεία στα
Δυτικά Βαλκάνια. 

Στόχοι της ελληνικής Στόχοι της ελληνικής 
προεδρίαςπροεδρίας

Αναφερόμενος στους στό-
χους της ελληνικής προεδρίας
ο κ. Βενιζέλος έκανε λόγο για
τέσσερα μέτωπα, στα οποία θα
δοθεί προτεραιότητα το αμέ-
σως επόμενο διάστημα.

• Ανάδειξη της αξιοπιστίας
της ελληνικής προεδρίας του

Συμβουλίου της ΕΕ
• Υποστήριξη της διαπραγμά-

τευσης με την τρόικα με κομβι-
κό σημείο την επιβεβαίωση της
βιωσιμότητας του ελληνικού
χρέους

• Προώθηση των μεγάλων ε-
θνικών θεμάτων (Κυπριακό,
ΠΓΔΜ, θέματα οριοθέτησης
θαλασσίων ζωνών, θαλάσσια
πολιτική)

• Αποτελεσματική λειτουργία
της κυβέρνησης

Για την ΤουρκίαΓια την Τουρκία
Κληθείς να απαντήσει σε ε-

ρώτηση για την ένταση που ε-
πικρατεί στην Τουρκία και εάν
πιστεύει ότι αυτή μπορεί να ε-
πηρεάσει τις ελληνοτουρκικές
σχέσεις, ο κ. Βενιζέλος υπο-
γράμμισε ότι εμείς θέλουμε μια
εσωτερικά, κοινωνικά, πολιτι-
κά και οικονομικά σταθερή
Τουρκία, η οποία να μπορεί να
λειτουργήσει ως αξιόπιστος
συνομιλητής στο πεδίο των ελ-
ληνοτουρκικών σχέσεων.

«Η ιστορική εμπειρία λέει ότι
όταν υπάρχει ένταση στο εσω-
τερικό της Τουρκίας, υπάρχει
το φαινόμενο της εξαγωγής της
κρίσης. Εμείς δεν θέλουμε να
επαναληφθεί το φαινόμενο

αυτό και είμαστε βέβαιοι ότι η
τουρκική κυβέρνηση θα κάνει
ό,τι περνά από το χέρι της για
να αποφευχθεί το φαινόμενο
της εξαγωγής της κρίσης» είπε.
Για το Κυπριακό
Αναφορικά με τις εξελίξεις

στο Κυπριακό και τις επαφές
του για το θέμα στο εξωτερικό,
ο κ. Βενιζέλος υπογράμμισε ότι
ο κρίσιμος παράγοντας για την
εξέλιξη του Κυπριακού είναι η
Τουρκία και διευκρίνισε ότι
πρόκειται για ουσιώδη παρά-
γοντα που επηρεάζει την τουρ-
κοκυπριακή κοινότητα.
Έκανε λόγο για ένα ανοιχτό

διεθνές ζήτημα -μια ανοιχτή
πληγή- και υπογράμμισε την
ανάγκη να διαμορφωθεί μια
λύση σύμφωνη με το ευρω-
παϊκό κεκτημένο και τις απο-
φάσεις του Συμβουλίου Ασφα-
λείας. 
Μια λύση ομοσπονδιακού,

διζωνικού και δικοινοτικού χα-
ρακτήρα, βασισμένη όμως σε
μια διεθνή προσωπικότητα,
μια ενιαία κυριαρχία και μια ε-
νιαία ιθαγένεια, η οποία να
μπορεί να γίνει δεχτή, μέσω
δημοψηφίσματος από τους πο-
λίτες της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας, τόνισε.

Στο επίκεντρο ο σχεδιασμός της κυβέρνησης

Όλα τα ανοιχτά μέτωπα 
συζήτησαν Σαμαράς - Βενιζέλος
Οι σημαντικές καθυστερήσεις στις διαπραγματεύσεις με την

τρόικα (κατά ορισμένους μπορεί να γίνει λόγος για εμπλοκή)
αλλάζουν το σχεδιασμό της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά το ε-
σωτερικό πολιτικό σκηνικό και τις επικείμενες (διπλές) εκλο-
γές. 
Το ζήτημα, όπως και όλα τα άλλα ανοιχτά θέματα εσωτερικής

πολιτικής, όπως η υπόθεση του Χριστόδουλου Ξηρού, απασχό-
λησαν  τη σύσκεψη του πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά με τον
αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Ευάγγελο Βενιζέλο στο Μαξίμου.
Η αναβολή στην επιστροφή της τρόικας, που σύμφωνα με τον

αρχικό σχεδιασμό θα επέστρεφε στις αρχές Ιανουαρίου ώστε η
αξιολόγηση να έχει ολοκληρωθεί εν όψει του Eurogroup της
Δευτέρας, έχει δημιουργήσει σοβαρό προβληματισμό.
Η κυβέρνηση επεδίωκε να ολοκληρώσει ταχύτατα τη συμφω-

νία με την τρόικα, ώστε στη συνέχεια να δώσει την εκλογική μά-
χη του Μαΐου, έχοντας αφήσει πίσω της τα αντιδημοφιλή μέτρα
και έχοντας ως βασικό ατού το πρωτογενές πλεόνασμα. Ωστό-
σο, βάσει των νέων εξελίξεων το σχέδιο αυτό δεν φαίνεται να
προχωρά και θα πρέπει να τροποποιηθεί.
Την ίδια ώρα, τα ανοιχτά εσωτερικά μέτωπα που πρέπει να α-

ντιμετωπίσουν οι δύο ηγέτες είναι πολλά: τα αρνητικά αποτελέ-
σματα των δημοσκοπήσεων, η γκρίνια των βουλευτών της συ-
γκυβέρνησης για τα μέτρα, οι ενδοκυβερνητικές κόντρες, το ζή-
τημα του Χριστόδουλου Ξηρού -το οποίο έχει και διεθνή αντί-
κτυπο, εν μέσω ελληνικής προεδρίας της ΕΕ, όπως και η τραγω-
δία στο Φαρμακονήσι.

Μετά το Φαρμακονήσι

Σύνδεση της παράνομης μετανάστευσης 
με την τρομοκρατία βλέπει ο Ν. Δένδιας

Σύνδεση της παράνομης μετα-
νάστευσης με την τρομοκρατία
έκανε ο υπουργός Δημόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολί-
τη Νίκος Δένδιας, μιλώντας στη
συνέντευξη Τύπου, μετά την ο-
λοκλήρωση των εργασιών του
άτυπου συμβουλίου των υ-
πουργών Δικαιοσύνης και Εσω-
τερικών Υποθέσεων της ΕΕ.

«Η τρομοκρατία είναι πιθανό να
εκμεταλλευτεί το φαινόμενο της
παράνομης μετανάστευσης» είπε ο κ. Δένδιας, ο οποίος ωστόσο
ξεκαθάρισε ότι το ζήτημα της εσωτερικής τρομοκρατίας δεν τέ-
θηκε ούτε στις επίσημες, ούτε στις ανεπίσημες συνομιλίες κατά
τη διάρκεια του διήμερου συμβουλίου. «Δεν συζητήσαμε σχετι-
κά με την εσωτερική τρομοκρατία, πιστεύω ότι οι ελληνικές Αρ-
χές θα κάνουν το καθήκον τους» δήλωσε χαρακτηριστικά ο υ-
πουργός.
Ο κ. Δένδιας στην εναρκτήρια ομιλία του ως προεδρεύων του

συμβουλίου, είπε ότι τέθηκαν στο τραπέζι τα ζητήματα της αντι-
μετώπισης της διεθνούς τρομοκρατίας, της διαχείρισης των εξω-
τερικών συνόρων, της μετανάστευσης και της παράνομης μετα-
νάστευσης. 
Αναφερόμενος στο ζήτημα της Χρυσής Αυγής και το αν θα συ-

μπεριληφθεί στον κατάλογο των εγκληματικών οργανώσεων, ο
κ. Δένδιας υπογράμμισε ότι το ζήτημα είναι προς κρίση στην ελ-
ληνική Δικαιοσύνη.

«Καταστροφικές οι διχαστικές λογικές»

Ντ. Μπακογιάννη: Η κρατική μηχανή 
επέδειξε χαλαρότητα στην τρομοκρατία

Τη θέση ότι η κρατική μηχανή επέ-
δειξε χαλαρότητα στην τρομοκρατία
εξέφρασε χθες η βουλευτής της ΝΔ
Ντόρα Μπακογιάννη, με αφορμή
την απόδραση του Χριστόδουλου
Ξηρού.
Σε συνέντευξή της στον ΣΚΑΙ, η κ.

Μπακογιάννη υπογράμμισε, επίσης, ό-
τι οι διχαστικές λογικές είναι κατα-
στροφικές, αναφέροντας πως «ούτε η
ΝΔ είναι κόμμα χουντικών, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ τρομοκρατών». «Η
Ελλάδα δεν αντέχει νέο διχασμό» σημείωσε. 
Ως προς τον νόμο για τις άδειες κρατουμένων, η κ. Μπακο-

γιάννη είπε πως επί της ουσίας δεν πάσχει ο ίδιος ο νόμος, αλλά
η εφαρμογή του, ενώ σημείωσε πως μπορεί να υπάρξει εξειδί-
κευση για περισσότερη προσοχή σε ορισμένες περιπτώσεις.
Αναφερόμενη στην κατάσταση της οικονομίας, σημείωσε ότι

«είμαστε σε ευαίσθητη στιγμή, έχουμε τρέξει έναν μαραθώνιο
και είμαστε 150 μέτρα πριν το τέλος. Έχουμε κουραστεί κ όλο
αυτό μας κάνει να βλέπουμε τα τελευταία μέτρα ως εφιάλτη».
Σημείωσε, επίσης, ότι το επόμενο τρίμηνο είναι πολύ κρίσιμο,

πως πρέπει να διορθωθούν λάθη και αδυναμίες και οι αντικει-
μενικές αξίες πρέπει να προσαρμοστούν στην πραγματικότητα,
ενώ πρόσθεσε ότι το κράτος εισπράττει περισσότερα χρήματα,
όταν είναι λίγα και ο φορολογούμενος μπορεί να τα πληρώσει.
«Περίμενα πολλά περισσότερα από τη διοικητική μηχανή του υ-
πουργείου Οικονομικών» κατέληξε.

Συνεχή και σκληρή χαρα-
κτήρισε χθες τη διαπραγμά-
τευση με την τρόικα ο υπουρ-
γός Οικονομικών Γιάννης
Στουρνάρας.
Εξερχόμενος του Μεγάρου

Μαξίμου, όπου ενημέρωσε τον
πρωθυπουργό, o υπουργός
Οικονομικών ερωτήθηκε για
την πορεία των διαπραγματεύ-
σεων με τους δανειστές και έ-
κανε λόγο για συνεχή και
σκληρή διαπραγμάτευση.

«Είναι αναμενόμενο, γιατί
βρισκόμαστε προς το τέλος του
προγράμματος, δεν υπάρχει
λόγος ανησυχίας» ανέφερε ο
υπουργός, ενώ ερωτηθείς αν οι
εκπρόσωποι των δανειστών ζη-
τούν νέα μέτρα, απάντησε αρ-
νητικά. «Δεν ζητούν νέα μέτρα.
Όχι. Διαπραγματευόμαστε», εί-
πε συγκεκριμένα ο κ. Στουρνά-
ρας.
Σημειώνεται πως χθες ο ανα-

πληρωτής εκπρόσωπος του ΔΝΤ Γουίλιαμ Μάρεϊ άφησε ανοικτή
την ημερομηνία επιστροφής του Πόουλ Τόμσεν στην Αθήνα, λέ-
γοντας πως θα επιστρέψει όταν επιλυθούν τεχνικά ζητήματα σχετι-
κά με δημοσιονομικά και διαρθρωτικά θέματα, αλλά και ζητήμα-
τα που άπτονται του χρηματοπιστωτικού τομέα.
Κύκλοι του υπουργείου Οικονομικών εκτιμούν πως η τρόικα θα

επιστρέψει στην Αθήνα στις αρχές Φεβρουαρίου, οι ίδιοι κύκλοι
πάντως τοποθετούσαν προ ημερών την έλευση της τρόικας στην
Αθήνα για αμέσως μετά το Eurogroup της 27ης Ιανουαρίου.

Δύσκολο Δύσκολο Eurogroup Eurogroup για τον Γ. Στουρνάρα τη Δευτέραγια τον Γ. Στουρνάρα τη Δευτέρα
Από «ιερά εξέταση» αναμένεται να περάσει ο υπουργός Οικονο-

μικών Γ.Στουρνάρας τη Δευτέρα, κατά το Eurogroup, δεδομένης
της περιορισμένης προόδου στην αξιολόγηση της τρόικας, που
άρχισε το Σεπτέμβριο του 2013 και ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί.
Το ζήτημα θα τεθεί στο επίκεντρο της συνεδρίασης, στη διάρκεια
της οποίας αναμένεται να κριθεί σε μεγάλο βαθμό η επιστροφή
των εκπροσώπων των δανειστών.
Σε αντίθεση με το Συμβούλιο των υπουργών Οικονομικών της

Ευρωπαϊκής Ενωσης, όπου ο κ. Στουρνάρας προεδρεύει, στο
πλαίσιο της ελληνικής προεδρίας, στο Eurogroup πρόεδρος είναι
ο Ολλανδός Γερούν Ντάισελμπλουμ, ο οποίος την Τρίτη επέρριψε
ευθύνες στον κ. Στουρνάρα για την καθυστέρηση της επιστροφής
της τρόικας στην Αθήνα.
Απαντώντας στις δηλώσεις του κ. Ντάισελμπλουμ, ο οποίος τό-

νισε ότι η Ελλάδα δεν έχει καλύψει τους όρους και τις προϋποθέ-
σεις για την εκταμίευση των δόσεων, ο κ. Στουρνάρας θύμισε την
Τετάρτη στις Βρυξέλλες πρόσφατη ομιλία του προέδρου του Eu-
rogroup στο ολλανδικό κοινοβούλιο, κατά την οποία αναγνώρισε
ότι υπάρχει μεγάλη πρόοδος στην Ελλάδα, ότι έχουν τηρηθεί όλα
τα προαπαιτούμενα του Δεκεμβρίου, αλλά σημείωσε ότι υπάρ-
χουν ακόμη εκκρεμότητες.  «Αυτές τις εκκρεμότητες κουβεντιά-

ζουμε με την τρόικα, είμαστε στο τέλος του
προγράμματος. Είναι δύσκολη αυτή η α-
ξιολόγηση. Ως ελληνική κυβέρνηση προ-
σπαθούμε να πετύχουμε το καλύτερο δυ-
νατόν για τον ελληνικό λαό. Γι' αυτό οι
διαπραγματεύσεις με την τρόικα θα κρατή-
σουν όσο πρέπει. Στο τέλος θα έχουμε
συμφωνία» δήλωσε ο κ. Στουρνάρας.

Τα αγκάθιαΤα αγκάθια
Πληροφορίες από την ηλεκτρονική επι-

κοινωνία του υπουργείου Οικονομικών με
την τρόικα αναφέρουν ότι οι δανειστές ανε-
βάζουν τον πήχη του δημοσιονομικού κε-
νού για το 2014 στα 1,5 δισ. ευρώ και στα

3 δισ. ευρώ για το 2015.
Στο πλαίσιο της κάλυψης του κενού των 1,5 δισ. ευρώ, η τρόικα

έχει απορρίψει τα ισοδύναμα μέτρα που πρότεινε η ελληνική
πλευρά τόσο για την κάλυψη του κενού των 300 εκατ. ευρώ από
τη διατήρηση του χαμηλού συντελεστή ΦΠΑ 13% όσο και για
την απόκλιση των 400 εκατ. ευρώ από τον νέο φόρο στα ακίνητα.
Στα φλέγοντα ζητήματα περιλαμβάνονται επίσης η απαίτηση της

τρόικας για την απελευθέρωση των απολύσεων και ο τρόπος κά-
λυψης της «τρύπας» των 800 εκατ. ευρώ που θα ανοίξει στα α-
σφαλιστικά ταμεία η σχεδιαζόμενη μείωση των εργοδοτικών ει-
σφορών.
Πρόσθετος πονοκέφαλος για την κυβέρνηση είναι η απόφαση

του ΣτΕ για την επιστροφή των περικοπών που έγιναν στους έν-
στολους το 2012. Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Χρή-
στος Σταϊκούρας υπολόγισε την Τετάρτη σε 1 δισ. ευρώ την «τρύ-
πα» στον Προϋπολογισμό του 2014 αν επιστραφούν οι περικοπές
για όλα τα λεγόμενα «ειδικά μισθολόγια» αν δηλαδή, εκτός από
τους ένστολους, η αναδρομική επιστροφή αφορά και τους δικα-
στικούς και τους πανεπιστημιακούς οι οποίοι υπέστησαν μειώσεις
12% από τον Αύγουστο του 2012.
Ωστόσο, νεότεροι υπολογισμοί κορυφαίου στελέχους του υ-

πουργείου Οικονομικών την Τετάρτη αναφέρουν ότι η επιβάρυν-
ση μόνο για τους ένστολους θα κυμανθεί στα 500 εκατ. ευρώ, κα-
θώς σύμφωνα με πληροφορίες το ΣτΕ δεν θα συμπεριλάβει και
τις άλλες κατηγορίες.
Σε κάθε περίπτωση, το οικονομικό επιτελείο δεσμεύεται μέσω

στελεχών του ότι θα λάβει δημοσιονομικά ισοδύναμα μέτρα εφό-
σον κληθεί να υλοποιήσει την απόφαση του ΣτΕ, έτσι ώστε να
μην επηρεαστεί η επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων και να υ-
λοποιηθεί η δέσμευση για την ανακούφιση των ασθενέστερων
τάξεων (χαμηλοσυνταξιούχοι κ.λπ.) από το επιπλέον του στόχου
πρωτογενές πλεόνασμα.

Συνάντηση με τον πρωθυπουργό

Δύσκολο Eurogroup για 
τον Γ. Στουρνάρα τη Δευτέρα

Κόντρα με φόντο τους ευρωσοσιαλιστές

Βενιζέλος σε ΔΗΜΑΡ: Κάποιοι λειτουργούν 
παρασιτικά  σε  σχέση  με  το  ΠΑΣΟΚ



Όπως έγινε γνωστό από τα το-
πικά ΜΜΕ, το πρωί του Σαββά-
του 4ης τρέχοντος μηνός, πραγ-
ματοποιήθηκε στη Λαμία σύσκε-
ψη αρμοδίων παραγόντων με
πρωτοβουλία και παρουσία του
συμπολίτη μας Υπουργού κ. Χρ.
Σταϊκούρα και αντικείμενο την α-
ναζήτηση χωροθέτησης των υ-
ποδομών της Πανεπιστημιακής
Σχολής που λειτουργεί στη πόλη
μας, γιατί προφανώς σήμερα υ-
πάρχει σχετικό πρόβλημα που
θα οξύνεται κάθε χρόνο. Στη σύ-
σκεψη αυτή πήραν μέρος, ο Δή-
μαρχός μας κ. Γ. Κοτρωνιάς, ο α-
ντιπερειφεριάρχης κ. Θ. Στάϊκος,
οι δύο πρόεδροι των πανεπιστη-
μιακών τμημάτων κ.κ. Αλετράς
και Σταμούλης, καθώς επίσης ο
κ. Κ. Τσαμαδιάς και ο περιφερει-
ακός Διευθυντής εκπαίδευσης κ.
Ηλίας Παλιαλέξης.
Έτσι «από μηδενική βάση ξε-

κινάει η αναζήτηση χωροθέτη-
σης των υποδομών της Πανεπι-
στημιακής Σχολής χωρίς πλέον
να αποκλείεται κάποια λύση. Ή-
δη σε σύσκεψη που προκάλεσε
ο αναπληρωτής υπουργός Οι-
κονομικών το Σάββατο το πρωί
προσδιορίστηκε με σαφήνεια ό-
λο το πλαίσιο λειτουργίας για
το επόμενο διάστημα και κρίθη-
κε πως μέσα σε δύο χρόνια υ-
πάρχει η ανάγκη χώρου για να
φιλοξενήσει τη λειτουργία των
δύο Τμημάτων». (σέντρα 6-1-
2014).
Στη σύσκεψη αυτή ορίστηκε

και η επιτροπή με συντονιστή
τον κ. Τσαμαδιά η οποία θα α-
σχοληθεί με το θέμα και θα κά-
νει τις προτάσεις της.
Με το ξεκίνημα αυτής της δια-

δικασίας από μηδενική βάση, δί-
νεται η ευκαιρία να αποφευ-
χθούν και ως ένα βαθμό να
διορθωθούν τα λάθη του πα-
ρελθόντος, που κατά τη γνώμη
μου είχαν ως αποτέλεσμα την α-
πώλεια της αυτοτέλειας του Πα-
νεπιστημίου Στ. Ελλάδας,
Συγκεκριμένα: α) Θα είναι λά-

θος αν αναζητηθεί η χωροθέτη-
ση των υποδομών για την κάλυ-
ψη μόνον των δύο τμημάτων
πληροφορικής που λειτουργούν
στην πόλη μας και συγκροτούν

μια Σχολή του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας. Σε καμιά περίπτωση,
οι αρμόδιοι τοπικοί παράγοντες
αλλά και ολόκληρη η τοπική
κοινωνία, δεν πρέπει να απεμπο-
λήσουν το στόχο της επανίδρυ-
σης ενός αυτοτελούς Πανεπιστη-
μίου Στ. Ελλάδας, έστω μελλο-
ντικά. Κατά συνέπεια η αναζήτη-
ση χωροθέτησης νέων πανεπι-
στημιακών υποδομών πρέπει να
γίνει με την προοπτική αυτή.

β) Εάν αμέσως μετά την ίδρυ-
ση του Πανεπιστημίου Στ. Ελλά-
δας είχε επιλεγεί μια σωστή χω-
ροθέτηση των υποδομών του
και μάλιστα μιας Πανεπιστημιού-
πολης (CAMBUS) όπως τότε φι-
λοδοξούσαν οι αρμόδιοι, με τα
χρήματα που ξοδεύτηκαν για
την μετασκευή του κτηρίου της
πρώην Παιδαγωγικής Ακαδη-
μίας, μαζί με τις δαπάνες κατα-
σκευής νέων δημοτικών σχολεί-
ων που έπρεπε να απομακρυν-
θούν, θα είχαν αποκτηθεί σοβα-
ρές υποδομές και η κατάργηση
της αυτοτέλειας του Πανεπιστη-
μίου μας δεν θα ήταν εύκολη.
γ) Προσωπικά, ως απλός πο-

λίτης αυτής της περιοχής, έχω α-
σχοληθεί με πολλά άρθρα μου
στον τοπικό Τύπο για την ανά-
γκη της βιωσιμότητας και ανά-
πτυξης του Πανεπιστημίου μας.
Ήδη από τις 14-3-2006 σε άρθρο
μου στο Λ.Τ. υπό τον τίτλο Η

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙ-
ΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ μεταξύ
των άλλων έγραφα για τις υπο-
δομές: «Σίγουρα μια πετυχημέ-
νη χωροθέτησή τους κοντά στη
Λαμία και ένας σύντομος προ-
γραμματισμός για την υλοποίη-
σή τους θα εδραίωνε και θα ενί-
σχυε την πρωτοκαθεδρία της
πόλης μας ως πανεπιστημιακής
έδρας, ενώ παράλληλα θα δια-
σφάλιζε τη βιωσιμότητά του και
τις προοπτικές συνεχούς ανά-
πτυξης».
δ) Στο ίδιο άρθρο μου, ενόψει

της αξιολόγησης των διαφόρων
προτάσεων για τη χωροθέτηση
του Πανεπιστημίου, επρότεινα
να εξεταστεί και η περίπτωση
του εγκαταλειμμένου συγκροτή-
ματος ΒΟΜΒΥΞ-ΒΟΜΒΥΚΡΥΛ,
που ανήκει πλέον στην ΕΘΝΙΚΗ

ΤΡΑΠΕΖΑ, με πολλές έτοιμες υ-
ποδομές. Την πρότασή μου αυτή
υιοθέτησε η τότε Δημοτική Αρχή
Στυλίδας και την υπέβαλε επίση-
μα στην Διοικούσα του Πανεπι-
στημίου μαζί με εμπεριστατωμέ-
νη μελέτη με όλα τα στοιχεία υ-
ποδομών του πρώην βιομηχανι-
κού συγκροτήματος. Η πρόταση
αυτή και η μελέτη δυστυχώς α-
γνοήθηκαν τότε με ό,τι αυτό είχε
ως αποτέλεσμα.

ε) Ελπίζω ότι η επιτροπή που
συγκροτήθηκε σήμερα για την
αναζήτηση της χωροθέτησης
των πανεπιστημιακών υποδο-
μών από μηδενική βάση, αφ’ ε-
νός μεν θα αντιμετωπίσει το θέ-
μα με την προοπτική μελλοντι-
κής επανίδρυσης ενός αυτοτε-
λούς Πανεπιστημίου Στ. Ελλά-
δας και αφ΄ετέρου θα εξετάσει
και την παλαιά πρόταση του Δή-
μου Στυλίδας με την σχετική με-
λέτη που μπορεί να έχει στα χέ-
ρια της.
Σήμερα πολλοί συμπολίτες

μας που έχουν πλέον ενημερω-
θεί σχετικά, θεωρούν την περί-
πτωση του πρώην συγκροτήμα-
τος ΒΟΜΒΥΞ-ΒΟΜΒΥΚΡΥΛ μο-
νόδρομο καθώς μπορεί να απο-
κτηθεί από την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕ-
ΖΑ με τίμημα ακόμα και συμβο-
λικό, χωρίς να υποκρύπτονται ι-
διωτικά συμφέροντα ή άλλες
σκοπιμότητες.

10 ΛΑΜΙΑΚΟΣ
Τύπος

Σάββατ
ο 25 - Κυρια

κή 26 Ιανουα
ρίου 2014

Άρθρο - Ανακοινώσεις
ΑΡΙΘΜΟΣ   -1.223- 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Της υπ΄ αριθμ.  1.211/2013 Α΄
Επαναληπτικής Περιλήψεως Κατα-
σχετηρίου εκθέσεως ακινήτου πε-
ριουσίας για διενέργεια πλειστη-
ριασμού του δικαστικού επιμελη-
τή του Πρωτοδικείου Λαμίας Επα-
μεινώνδα Παπασυκιώτη.
Την 12η Φεβρουαρίου 2014,

ημέρα Τετάρτη από ώρας  16:00 έ-
ως 17:00  θα πλειστηριαστεί ανα-
γκαστικώς στο Κατάστημα του Ει-
ρηνοδικείου Λαμίας, ενώπιον της
Συμβολαιογράφου και κατοίκου
Λαμίας κ. Δήμητρα Μητραντζά -
Καβαλίκα, ως επί του πλειστηρια-
σμού υπάλληλο και σε περίπτωση
κωλύματός της από τον νόμιμο α-
ναπληρωτή της, και με  επίσπευση
της ανώνυμης  τραπεζικής εταιρίας
με την επωνυμία  «ΑΛΦΑ  ΤΡΑΠΕ-
ΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ  ΕΤΑΙΡΙΑ» με  τον
διακριτικό τίτλο «ALPHA BANK»,
πρώην «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ  ΠΙΣΤΕ-
ΩΣ ΑΕ» και με πρώην δ.τ. «Τράπε-
ζα Πίστεως ΑΕ», ως καθολικής
διαδόχου  της  άλλοτε  Ανώνυμης
Τραπεζικής Εταιρίας με την επωνυ-
μία «ΙΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» λόγω  συγχωνεύ-
σεως  με απορρόφηση  της δεύτε-
ρης από την πρώτη η οποία υπει-
σήλθε στα  δικαιώματα  και τις υ-
ποχρεώσεις της, που έχει έδρα
στην Αθήνα οδός Σταδίου αριθ. 40
και εκπροσωπείται νόμιμα η ακί-
νητος περιουσία που ανήκει στον
οφειλέτη Αθανάσιο Πενταγιώτη
του Ευθυμίου και της Βασιλικής,
κάτοικο Λαμίας Ν. Φθιώτιδας
(Κρίτσα αριθ. 4). Δηλαδή εκτίθε-
ται  σε πλειστηριασμό: Ο με αριθ.
«2» χώρος του  Β΄ μετά το ισόγειο
ορόφου, ο οποίος εμφαίνεται στο
σχεδιάγραμμα κατόψεως του Β΄
μετά το ισόγειο ορόφου ως Β-2
χώρος, όπως αυτός έχει διαμορ-
φωθεί και  συνορεύει: Βόρεια με ι-
διοκτησία  Βενούκα, Νότια με την
οδό Καποδιστρίου, ανατολικά με
(Β-1) γραφείο κοινόχρηστο πλατύ-
σκαλο, φρέαρ ανελκυστήρων και
ακάλυπτο χώρο  και δυτικά  με
την οδό Αγ. Νικολάου. Εχει επιφά-
νεια (337)  τ.μ. μικτό ύψος (3,20)
μ., πραγματικό όγκο (1.078,40)
μ3, όγκο κοινοχρήστων  (135,50)
μ3, μικτό όγκο (1.208,90) μ3, ανα-
λογία γενικών  εξόδων  (153/οοο),
θερμάνσεως  (153/οοο), κοινοχρή-

στων  (218/οοο)  ποσοστό συνι-
διοκτησίας οικοπέδου  (146/οοο)
ή μέτρα τετραγωνικά  (60,80) τ.μ.
εξ αδιαιρέτου. 
Ο παραπάνω (Β-2) χώρος βρί-

σκεται  στο δεύτερο (Β΄) όροφο
πολυώροφης  οικοδομής  κτισμέ-
νης  επί οικοπέδου  κειμένου στη
Λαμία εντός  του εγκεκριμένου
σχεδίου πόλεως, αρμοδιότητας Υ-
ποθηκοφυλακείου Λαμίας και επί
της διασταυρώσεως  των οδών
Καποδιστρίου  και Αγ. Νικολάου
εμβαδού  (416,30) μ2 και εμφαί-
νεται στο σχεδιάγραμμα του πολι-
τικού μηχανικού Δημητρίου  Πε-
νταγιώτη  το προσαρτώμενο εις το
υπ΄ αριθ. 17.772/72 συμβόλαιο
του συμβολαιογράφου   Λαμίας
Νικ. Ταξιαρχόπουλου με τα στοι-
χεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Α και συνορεύει
ως εξής Ανατολικά επί πλευράς Ζ-
Ε  μ.μ. (4,55) συν πλευρά Ε-Δ μ.μ.
(18,60)  με ιδιοκτησία  Γ. Χριστό-
πουλου πρώην  Αμ. Πέπερα, δυτι-
κά  σε πλευρά  Α-Β μ.μ. (18,80)
συν πλευρά Β-Γ μ.μ. (9,00)  με την
δημοτική οδό Αγ. Νικολάου, Βό-
ρεια  σε πλευρά Α-Ζ μ.μ. (13,65)
με ιδιοκτησία Βενούκα  πρώην
Τσέλιου και Νότια σε πλευρά Γ-Δ
μ.μ. (18,80) με την οδό Καποδι-
στρίου  
Ο παραπάνω χώρος χρησιμο-

ποιείται  για γραφεία του Διοικητι-
κού Πρωτοδικείου Λαμίας. 
΄Οπως προκύπτει από το

υπ΄αριθ. 1863/2013 Πιστοποιητικό
Βαρών του Υποθηκοφυλακείου
Λαμίας επί του  κατασχεθέντος α-
κινήτου  υπάρχουν τα εξής βάρη:
Τέσσερις (4) προσημειώσεις και
μία (1) κατάσχεση.
Η  αξία του ως άνω ακινήτου

διορθώθηκε με την υπ΄αριθ.
548/2013 Απόφαση του Μονομε-
λούς Πρωτοδικείου Λαμίας και ο-
ρίστηκε στο ποσό των
(990.000,00) ευρώ και η τιμή
πρώτης (α΄) προσφοράς  για την
εκκίνηση του πλειστηριασμού
στο ποσό των  (660.000,00) ευρώ
Εγένετο και εξεδόθη το παρόν

στη Λαμία σήμερα στις 24-1-2014
και υπογράφεται νομίμως.

Ακριβές αντίγραφο –
Λαμίας αυθημερόν
Ο δηλοποιών

Δικαστικός Επιμελητής
(ΤΣΥ) Επαμεινώνδας Παπασυκιώτης 

ΑΡΙΘΜΟΣ  -1.224-
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Της υπ΄ αριθμ. 1.173/2013 Θ΄ Ε-
παναληπτικής  Περιλήψεως Κατα-
σχετηρίου εκθέσεως ακινήτου πε-
ριουσίας για διενέργεια πλειστη-
ριασμού του δικαστικού επιμελητή
του Πρωτοδικείου Λαμίας Επαμει-
νώνδα Παπασυκιώτη.
Την 12η Φεβρουαρίου 2014 η-

μέρα Τετάρτη από ώρας 16:00 έως
17:00  θα πλειστηριαστεί αναγκα-
στικώς στο Κατάστημα του Ειρηνο-
δικείου Αταλάντης από την Συμβο-
λαιογράφο Αταλάντης κ. Ευστα-
θίας Ρίζου - Ανεστοπούλου ως επί
του πλειστηριασμού υπάλληλο και
σε περίπτωση κωλύματός της από
τον νόμιμο αναπληρωτή της, και
με επίσπευση της Ανώνυμης Εται-
ρείας που εδρεύει στην Αθήνα
(Σταδίου 40), με την επωνυμία
<<ΑLPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΙΑ>> και το διακριτικό τίτλο
<< ΑLPHA ΒΑΝΚ>>, νομίμως εκ-
προσωπουμένης, η ακίνητος περι-
ουσία της οφειλέτιδας Γεωργία
Σταϊκου του Κων/νου και της
Μανθίας,  συζ.  Αντωνίου  Περ-
φαντή, κάτοικο  Λιβανατών Λοκρί-
δος Φθιώτιδος. Δηλαδή εκτίθεται
σε αναγκαστικό πλειστηριασμό: έ-
να ελαιοπερίβολο εντός του οποί-
ου ευρίσκονται περίπου εκατό
(100) ελαιόδενδρα το οποίο ευρί-
σκεται στην περιφέρεια της Κοινό-
τητος Αρκίτσας Υποθ/κείου Αταλά-
ντης, εκτάσεως κατά μεν τον τίτλο
κτήσεως επτά (7) στρεμμάτων  πε-
ρίπου κατά δε τις αρχικές κτηματο-
λογικές εγγραφές 5.549 τ.μ, στη
θέση «ΜΝΗΜΟΥΡΙΑ» και το οποίο
ορίζεται Βόρεια με ιδιοκτησία
Κων/νου Λέντα του Θεοδώρου,
Νότια με ιδιοκτησία Κυριάκου Τρί-
του, Ανατολικά με ιδιοκτησία Φω-
τεινής Ανεστοπούλου χήρας Γεωρ-

γίου και Δυτικά με ιδιοκτησία Θεο-
δώρου Σταϊκου του Ιωάννη. 
Το άνω ακίνητο έχει δηλωθεί

στο Εθνικό Κτηματολόγιο και έλα-
βε τον  αριθμό ΚΑΕΚ
460200202052/0/0.  
΄Οπως προκύπτει από το από

12-5-2009 και με αριθ. πρωτ. 952
Πιστοποιητικό Καταχώρησης Εγ-
γραπτέας Πράξης του Κτηματολο-
γικού Γραφείου Αταλάντης    υπάρ-
χουν τα εξής βάρη: 

1) Προσημείωση Υποθήκης για
ποσό ευρώ (100.000,00)  υπέρ της
ALPHA BANK A.E. και κατά της
Γεωργίας Σταϊκου του Κων/νου με
ημερομηνία καταχώρησησς 2-5-
2008 και αριθμό 966. 

2) Προσημείωση Υποθήκης για
ποσό (210.451,49) ευρώ  υπέρ της
Εμπορικής Τράπεζα της Ελλάδος
Α.Ε. και κατά της Γεωργίας Σταϊκου
του Κων/νου με ημερομηνία  κατα-
χώρησης 19-1-2009 και αριθμό 120. 

3) Αναγκαστική κατάσχεση  για
ποσό (40.000) ευρώ υπέρ της AL-
PHA BANK AE και κατά  της Γεωρ-
γίας Σταϊκου του Κων/νου με ημε-
ρομηνία καταχώρησης  12-5-2009
και αριθμό 952 .  
Τιμή δε ίνα χρησιμεύσει ως

πρώτη προσφορά δια την ημέρα
του πλειστηριασμού και προς έ-
ναρξης αυτού ορίζεται το ποσό
των 36.000 ευρώ  σύμφωνα με την
υπ΄αριθ. 908/2009  Απόφαση του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Λα-
μίας.
Εγένετο και εξεδόθη το παρόν

στη Λαμία σήμερα στις 24-1-2014
και υπογράφεται νομίμως.

Ακριβές αντίγραφο – 
Λαμίας αυθημερόν 
Ο δηλοποιών 

Δικαστικός Επιμελητής 
(ΤΣΥ) Επαμεινώνδας Παπασυκιώτης 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ &
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν.ΦΘ/ΔΑΣ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

Ταχ.δ/νση:1ο Χλμ. Ν.Ε.Ο. 
Λαμίας - Αθήνας

Ταχ.Κώδικας: 35100
Πληροφορίες: Ι. Παλαιογιάννης

Tηλέφωνο: 22310-22319
FAX: 22310-26306

ΑΔΑ: ΒΙΨΡΟΡ10-ΟΡΜ
(ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ)

Λαμία 23-01-2014
Αριθ. Πρωτ: 366/12415

ΘΕΜΑ : «Περίληψη 
Πράξης Χαρακτηρισμού»

Ανακοινώνεται ότι σε εφαρμογή
των διατάξεων του άρθρου 14 του
Ν.998/79 εκδόθηκε, μετά από αίτη-

ση του κ. Νικολάου Κουκούλη, η
ταυτάριθμη πράξη χαρακτηρισμού
της Υπηρεσίας μας σύμφωνα με την
οποία εδαφική επιφάνεια εμβαδού
8.918,96 τ.μ. που βρίσκεται στη θέ-
ση «Κούτσουρο» περιφέρειας της
Δημοτικής Κοινότητας Στυλίδας της
Δημοτικής Ενότητας Στυλίδας του
Δήμου Στυλίδας Ν. Φθιώτιδας, ό-
πως αυτή εμφανίζεται στο από Δε-
κέμβριος 2013 τοπογραφικό διά-
γραμμα της Μηχανικού Κατερίνας
Φασούλα με κλίμακα 1:500 και
στοιχεία «Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Η,Θ,Α», χα-
ρακτηρίζεται ως μη δασική και ε-
μπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 3
§ 6α του Ν. 998/79 όπως τροποποι-
ήθηκε με το άρθρο 1 του
Ν.3208/03 και το άρθρο 9 παρ. 1
του Ν. 3818/2010 που δεν υπάγε-
ται στις δασικές διατάξεις.
Κατά της παρούσης επιτρέπονται

αντιρρήσεις όπως ορίζεται στην πα-
ράγραφο 3 του άρθρου 14 του

Ν.998/79 και τη σχετική νομολογία,
ενώπιον της Α/βάθμιας Επιτροπής
Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσε-
ων του άρθρου 10 του Ν. 998/79
στην έδρα της Δ/νσης Δασών του
Ν. Φθ/δας από το αρμόδιο όργανο
της διοίκησης και από οποιοδήποτε
φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έ-
χει έννομο συμφέρον, εντός δύο
(2) μηνών από της κοινοποίησης
και δημοσιοποίησης της πράξης ή
εφόσον δεν συντρέχει περίπτωση
κοινοποίησης εντός δύο (2) μηνών
από την τελευταία δημοσιοποίηση
στον τύπο ή τον οικείο Δήμο.
Αντίγραφο της Πράξης Χαρακτη-

ρισμού, με το τοπογραφικό διά-
γραμμα που τη συνοδεύει, εστάλη
στον Δήμο Στυλίδας για να αναρτη-
θεί στον πίνακα ανακοινώσεων.

Η Αναπληρώτρια Δασάρχης
Ζωή Γεωργούση
Δασολόγος

Α ριθ μός   428.-
Aπόσπασμα της υπ’ αριθμόν

422/2013 Έβδομης (Ζ΄) Επαναληπτι-
κής Περιλήψεώς μου - σε συνδυα-
σμό με την υπ’ αριθμόν 2.288/1-6-
2009 Έκθεση α να γκα στι κής κα τα -
σχέ σε ως του Δικαστικού Επιμελητή
του Πρωτοδικείου Λαμίας Καλπο-
γιάννη Γεωργίου - για την διε νέρ -
γεια α να γκα στι κού πλει στη ρια σμού
ακινήτου πε ριου σί ας της ΣΠΑΝΔΟΥ
Αναστασίας του Αθανασίου και της
Μαρίας, κατοίκου τοπ. κοινότητας
Φραντζή - της δημοτικής ενότητας
Λαμιέων - του Δήμου Λαμιέων
Φθιώτιδας. Ε πι σπεύ σει  της εδρεύ-
ουσας στην Αθήνα (Αιόλου - 86)
Α.Ε. με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.». Ε-
γώ  η  Δι κα στι κή  Ε πι με λήτρια του
Πρω το δι κεί ου Λα μί ας Καραδήμα
Ηλ. Ιωάννα, κά τοι κος Λα μί ας, δη-
λώνω ότι: Στις 12/2/2014, η μέ ρα
Τε τάρ τη και α πό της 16 μ.μ. ώ ρας έ-
ως της 17 μ.μ. ώ ρας, θα πλει στη -
ρια στεί στο ε πί της δημοτικής ο δού
Καποδιστρίου - α ριθ μός 10 του Δή-
μου Λα μί ας ευρισκόμενο Κατάστη-
μα του Ειρηνοδικείου Λα μί ας, ε νώ -
πιον της Συμ βο λαιο γρά φου Λα μί ας
Δήμητρας Μητραντζά - Καβαλίκα
(διεύ θυν ση γρα φεί ου της: Λα μί α,
Αγίου Νικολάου - 4), η ε ξής α κί νη -
τη πε ριου σί α: ΄Ενα Οικόπεδο εκτά-
σεως κατά τον τίτλο κτήσεώς του
(566,38) τ.μ., που βρίσκεται στη θέ-
ση «ΤΣΟΥΚΑΛΑΚΙΑ», εμφαινόμενο

με τους αριθμούς 1-2-3-4-1 στο α-
πό Σεπτεμβρίου 2006 Τοπογραφικό
Διάγραμμα του Πολ. Μηχ/κού
Κων. Ντελή, εντός των ορίων του
ρυμοτομικού σχεδίου του Οικι-
σμού του Σ.Σ. Λιανοκλαδίου και
στο υπ΄ αριθμόν (20) Ο.Τ. του δη-
μοτικού διαμερίσματος Σταυρού
του διευρυμένου Δήμου Λαμίας,το
οποίο συνορεύει: νοτιοανατολικά
με ιδιοκτησία Θ. Τροβά, βορειοανα-
τολικά με ιδιοκτησία Μαργαρίτη,
βορειοδυτικά με ιδιοκτησία κληρο-
νόμων Αθ. Καραναστάση και νοτιο-
δυτικά με δημοτική οδό.  Εκτιμήθη-
κε  για (38.689,43) Ευρώ. Η α νω τέ -
ρω α κί νη τη πε ριου σί α κα τα σχέ θη κε
σε ε κτέ λε ση της υπ’ α ριθ μόν
212/2008 Διαταγής Πληρωμής του
Ειρηνοδικείου Λαμίας. Ο πλειστη-
ριασμός διενεργείται για να πληρω-
θεί η επισπεύδουσα ότι δικαιούται
να λάβει σύμφωνα με την κοινο-
ποιηθείσα επιταγή προς πληρωμή
καθώς και όλα τα έξοδα της διαδι-
κασίας εκτελέσεως και μέχρι του τέ-
λους του πλειστηριασμού, αφαι-
ρουμένων των τυχόν διενεργηθη-
σομένων καταβολών, οι οποίες θα
καταλογιστούν κατά τη νόμιμο σει-
ρά. Δυνάμει της υπ’ αριθμόν
262/2009 Αποφάσεως του Ειρηνο-
δικείου Λαμίας έχει καθοριστεί ως
τιμή πρώτης προσφοράς για την
διενέργεια του πλειστηριασμού και
για την έναρξη αυτού το ποσόν
των (54.667) Ευρώ. Κάθε πλειοδό-

της οφείλει να καταθέσει, σε μετρη-
τά ή με εγγυητική επιστολή Τράπε-
ζας, διάρκειας τουλάχιστον ενός
μηνός ή με επιταγή που έχει εκδο-
θεί από Τράπεζα ή άλλο πιστωτικό
ίδρυμα, εγγυοδοσία ίση προς την
τιμή της πρώτης προσφοράς.  Εις
βάρος της ανωτέρω ακινήτου περι-
ουσίας υπάρχουν τα εξής Βάρη
(Προσημειώσεις - Υποθήκες): 1)
Προσημείωση για (36.000) Ευρώ
υπέρ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛ-
ΛΑΔΟΣ Α.Ε., ως κεφ. τοκοφόρο, 2)
Προσημείωση για (48.000) Ευρώ
υπέρ της ιδίας ως άνω Τράπεζας
,ως κεφ. τοκοφόρο, 3) Προσημεί-
ωση για (50.000) Ευρώ υπέρ Τρά-
πεζας E.F.G EUROBANK - ER-
GASIAS A.E. ,ως  κεφ. τοκοφόρο,
4)  Υποθήκη για (11.000) Ευρώ υ-
πέρ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛ-
ΛΑΔΟΣ Α.Ε., ως κεφάλαιο τοκο-
φόρο, 5) Προσημείωση για
(50.000) ευρώ υπέρ ιδίας ως άνω
Τράπεζας, ως κεφ. τοκοφόρο, η ο-
ποία τράπηκε σε Υποθήκη. Ε γέ νε το
και  εκ δό θη κε το πα ρόν μου στη
Λα μί α σή με ρα στις 24/1/2014 και
υ πο γρά φε ται α πό ε μέ να την ί δια
νόμιμα.

Η εκδούσα Δι κα στι κή Ε πι με λήτρια.
(Τ.Σ.) Καραδήμα Ηλ. Ιωάννα. 

Α κρι βές α ντί γρα φο 
Λα μί α αυ θη με ρόν. 

Η Δι κα στι κή Ε πι με λήτρια. 
Καραδήμα Ηλ. Ιωάννα.-

Πανεπιστήμιο Στ. Ελλάδας

Όχι άλλα λάθη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΑΠ ΚΑΣΤΡΙ ΚΟΚΚΑΛΙΑ

Θέμα: Άδεια εγκατάστασης Αιολικού
Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής  Ενέργειας
Με την απόφαση της Γενικής Γραμματέα της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς
Ελλάδας με αρ. πρωτ. 2787/238799/23-12-2013 που
εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8 του Ν.
3468/2006 (ΦΕΚ Α’ 129) όπως ισχύει, και της υπ’
αριθμ. Δ6/Φ1/οικ. 13310/08.06.2007 απόφασης του
Υπουργού Ανάπτυξης με θέμα « Διαδικασίας
έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας
σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με
χρήση Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΦΕΚ Β’
1153), χορηγήθηκε στην εταιρεία « ΤΕΡΝΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΤΕΡΝΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» όπως αυτή εκπροσωπείται
νόμιμα άδεια εγκατάστασης αιολικού σταθμού
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος
18,9MW. Ο ως άνω σταθμός θα εγκατασταθεί , στην
θέση «Καστρί- Κοκκάλια» του Δήμου Καρπενησίου
Ευρυτανίας και του Δήμου Μακρακώμης Φθιώτιδος.  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται, σύμφωνα με

το άρθρο 1369 του Αστικού
Κώδικα, όπως τροποποιήθηκε
με το Ν. 1250/1982, ότι:
Ο Αλέξανδρος Φώτσης του

Νικολάου και της Θεοδώρας
που γεννήθηκε στη Λαμία του
Νομού Φθιώτιδας και κατοικεί
στη Λαμία του Νομού Φθιώτι-
δας επαγγέλματος Στρατιωτικός
και η Αμαλία Τόπη του Κων-
σταντίνου και της Δέσποινας
που γεννήθηκε στη Δροσιά του
Νομού Ευβοίας και κατοικεί
στη Χαλκίδα του Νομού Ευβοί-
ας επαγγέλματος Νοσηλεύτρια
πρόκειται να παντρευτούν στο
Δημαρχείο Λαμιέων Φθιώτιδας.

Λαμία 24/1/2014
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ και με εντολή
Κυριαζής Κωνσταντάκης

Γράφει ο:
Δημήτρης Πενταγιώτης
Πολιτικός Μηχανικός
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Την ώρα που εξετάζεται νέο πλαίσιο για τις ομα-
δικές απολύσεις, το ΚΕΠΕ προτείνει την κατάργη-
ση του κατώτατου μισθού έως ένα έτος για τους
νέους ως ένα μέτρο που θα φέρει αποτέλεσμα για
την αντιμετώπιση της ανεργίας. Όπως τονίζει, δε,
δεν υπάρχουν περιθώρια εφησυχασμού και η λή-
ψη μέτρων για την καταπολέμηση της ανεργίας
πρέπει να ληφθούν άμεσα.

Σύμφωνα με την ανάλυση, για νέους ανέργους 15-
29 ετών το ΚΕΠΕ προτείνει την κατάργηση του κατώ-
τατου μισθού έως ένα έτος από την πρόσληψή τους,
ώστε να δίνεται ισχυρό κίνητρο στην επιχείρηση για
να προχωρήσει σε πρόσληψη και να κρίνει την κα-
ταλληλότητα του εργαζομένου.
Ωστόσο, τονίζεται ότι παράλληλα πρέπει να ενισχυ-

θεί η δράση του ΣΕΠΕ με τη θέσπιση κινήτρων απο-
δοτικότητας, προς αποφυγή παραβάσεων της εργατι-
κής νομοθεσίας (ωράριο, συνθήκες απασχόλησης,
κτλ.).

Ακόμη ανεξαρτήτως ηλικίας του άνεργου προτείνει,
μεταξύ άλλων, την αντικατάσταση του επιδόματος α-
νεργίας με επίδομα απασχόλησης στα πρότυπα της ε-
πιταγής εργασίας, με ιδιαίτερη βαρύτητα στην περί-
πτωση των νέων και των εργαζομένων κοντά στη συ-
νταξιοδότηση, αφού αποφεύγεται η αποθάρρυνση
και η απαξίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου που εν-
σωματώνουν.

Αντίδραση από τη ΓΣΕΕΑντίδραση από τη ΓΣΕΕ
Για «ανόητες και αντιεπιστημονικές θεωρίες», κάνει

λόγο ο πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργα-
τών Ελλάδος (ΓΣΕΕ) Γιάννης Παναγόπουλος, σχολιά-
ζοντας την πρόταση- σοκ που διατυπώθηκε στην
πρώτη ετήσια έκθεση του Κέντρου Προγραμματι-
σμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), για κατάρ-
γηση του κατώτερου μισθού για τους νέους από 15
έως 29 ετών.

Καλεί δε την κυβέρνηση και την ηγεσία του ΚΕΠΕ
να απαντήσουν ευθέως για «το αν υιοθετούν αυτές
τις απόψεις».

Την πρόταση του ΚΕΠΕ καταδικάζει και η Αντιπολί-
τευση με το ΚΚΕ να μιλά για ένα ακόμη εφιαλτικό
σενάριο για τους εργαζομένους και άλλη μια απόδει-
ξη ότι τα οφέλη από την όποια ανάπτυξη επιδιώκει η
κυβέρνηση θα είναι για τους λίγους.

Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ μίλησε και για το θέμα των
ομαδικών απολύσεων και αναφερόμενος σε απαιτή-
σεις που αποδίδει στην τρόικα «για απελευθέρωση
των απολύσεων», τόνισε ότι θεωρεί «αδιανόητη»
μια τέτοια συζήτηση «σε μια χώρα που σπαράσσεται
από την ανεργία που τροφοδοτεί και την ύφεση».

Εξάλλου, ο κ. Παναγόπουλος τάσσεται υπέρ της
συμφωνίας που επιτεύχθηκε στο Ανώτατο Συμβού-
λιο Εργασίας και σημειώνει ότι με τη συμφωνία αυ-
τήν, «μπαίνουν όρια, κριτήρια και υποχρεωτικοί πε-
ριορισμοί στους εργοδότες, ενώ δεν αλλάζει καθό-
λου το εθνικό νομοθετικό πλαίσιο για τις ομαδικές
απολύσεις και τις αρμοδιότητες του υπουργού».

ΠΑΣΟΚ: Πρόταση εργασιακού ΜασαίωναΠΑΣΟΚ: Πρόταση εργασιακού Μασαίωνα
Το (συγκυβερνών) ΠΑΣΟΚ, πάντως, έλαβε καθαρά

αποστάσεις από την εισήγηση-σοκ, τονίζοντας πως
προτάσεις σαν και αυτές «όχι μόνο δεν δημιουργούν
ευκαιρίες αλλά θεσμοθετούν τον εργασιακό Μεσαί-
ωνα και τη στυγνή εκμετάλλευση».

«Σε  μια περίοδο μάλιστα που η ανεργία στους νέ-
ους είναι το μεγαλύτερο κοινωνικό πρόβλημα, τέτοι-
ου είδους απόψεις είναι προκλητικές και απαράδε-
κτες.

»Αν το ΚΕΠΕ θέλει να διασώσει το κύρος και την
αποστολή του πρέπει να καταθέσει ουσιαστικές, ορ-
θολογικές και μεταρρυθμιστικές προτάσεις που θα
δίνουν λύσεις στα αναπτυξιακά προβλήματα της χώ-

ρας και δεν θα λειτουργούν διαλυτικά για την κοι-
νωνική συνοχή και αλληλεγγύη» συμπλήρωσε τοι
ΠΑΣΟΚ.

ΚΚΕ: ένα ακόμη εφιαλτικό σενάριοΚΚΕ: ένα ακόμη εφιαλτικό σενάριο
«Οι προτάσεις του ΚΕΠΕ (Κέντρου Προγραμματι-

σμού και Οικονομικών Ερευνών) για νέο χτύπημα
στους ήδη εξευτελιστικούς μισθούς και η απόφαση
του ΑΣΕ (Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας), που στρώ-
νει το έδαφος για την απελευθέρωση των ομαδικών
απολύσεων, αποτελούν ένα ακόμη εφιαλτικό σενά-
ριο για τους εργαζόμενους, ιδιαίτερα τους νέους,
που σχεδιάζεται από κυβέρνηση και κεφαλαιοκρά-
τες» τονίζει το ΚΚΕ.

«Το ΚΕΠΕ, συμβουλευτικό όργανο της κυβέρνη-
σης και ερευνητικό ίδρυμα υπό την εποπτεία του Υ-
πουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνι-
στικότητας, ανοίγει το δρόμο για κατάργηση του κα-
τώτερου μισθού στους νέους από 18 ως 29 ετών, γε-
νικεύοντας ουσιαστικά την απλήρωτη εργασία στους
μεγαλοεπιχειρηματίες.» 

» Ενώ το ΑΣΕ, όργανο που προωθεί τον 'κοινωνι-
κό εταιρισμό', ανοίγει το δρόμο για την απελευθέ-
ρωση των απολύσεων, με τη σύμφωνη γνώμη της
συμβιβασμένης ηγεσίας της ΓΣΕΕ.», επισημαίνεται
στην ανακοίνωση.

«Οι προτάσεις αυτές είναι πόθοι και όνειρα των με-
γάλων επιχειρηματικών ομίλων, των βιομηχάνων,
των εφοπλιστών για πάμφθηνη εργατική δύναμη.» 

» Το γεγονός ότι διατυπώνονται στο όνομα της κα-
ταπολέμησης της ανεργίας και για τη στήριξη της α-
νάπτυξης, επιβεβαιώνει αυτό που μόνο το ΚΚΕ λέει:
Ότι η ανάκαμψη της καπιταλιστικής οικονομίας θα εί-
ναι για τους λίγους, ενώ οι όποιες θέσεις εργασίας
δημιουργηθούν θα είναι χωρίς μισθό και δικαιώμα-
τα και μέσα από προγράμματα ανακύκλωσης της
φτώχειας και της ανεργίας» καταλήγει το ΚΚΕ.

ΔΗΜΑΡ: όχι στη δωρέαν εργασίαΔΗΜΑΡ: όχι στη δωρέαν εργασία
«Η ενσωμάτωση διατάξεων το Νοέμβριο του 2012

στο αναθεωρημένο Μνημόνιο, που αφορούσαν την
αποδιάρθρωση των εργασιακών σχέσεων, ήταν φα-
νερό ότι έκτοτε θα 'άνοιγε την όρεξη' σε παντός εί-
δους 'ρηξικέλευθες' προτάσεις, οι οποίες θα οδη-
γούσαν σε διάλυση της εργατικής νομοθεσίας και
της κοινωνικής συνοχής. Γι αυτό και η ΔΗΜΑΡ είχε
αρνηθεί να το ψηφίσει» τονίζει η ΔΗΜΑΡ.

«Το δρόμο αυτό ακολουθούν και οι ακραίες προ-
τάσεις της μελέτης του ΚΕΠΕ για 'δωρεάν εργασία'
των νέων με κατάργηση του κατώτατου μισθού για
ένα έτος» καταλήγει.

ΑΝΕΛ: κινεζοποίηση μισθώνΑΝΕΛ: κινεζοποίηση μισθών
«Τη στιγμή που το μνημόνιο έχει μετατρέψει την

Ελλάδα σε κοινωνικό νεκροταφείο με εκατομμύρια
ανέργους, το ΚΕΠΕ με τις προτάσεις του ανοίγει τον
δρόμο για συνθήκες εργασιακής ζούγκλας, κινεζο-
ποιεί τους μισθούς των νέων μας και τους οδηγεί μα-
ζικά στη μετανάστευση» δήλωσε ο κοινοβουλευτι-
κός εκπρόσωπος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Ν.
Μαριάς.

Σε τρία χρόνια θα τεθεί σε ε-
φαρμογή η συμφωνία επανεισ-
δοχής ΕΕ - Τουρκίας, δήλωσε η
επίτροπος Εσωτερικών Υποθέ-
σεων, Σεσίλια Μάλμστρομ, στη
συνέντευξη Τύπου που ακολού-
θησε την άτυπη σύνοδο των υ-
πουργών Δικαιοσύνης και Εσω-
τερικών της ΕΕ στο Ζάππειο. 

Η συμφωνία που εγκρίθηκε
στις 22 Ιανουαρίου σε πρώτη φά-
ση από την Επιτροπή Πολιτικών
Ελευθεριών του Ευρωκοινοβου-
λίου αναμένεται να εγκριθεί και
από την Ολομέλεια, προκειμένου
στη συνέχεια να επικυρωθεί επί-
σημα.

Η συμφωνία αφορά την επανα-
προώθηση μεταναστών που ει-
σήλθαν παράνομα είτε στην ΕΕ α-
πό την Τουρκία είτε στην Τουρκία
μέσω της ΕΕ και υποχρεώνει τις
δυο πλευρές να δέχονται πίσω
τους υπηκόους τους και τους υ-
πηκόους τρίτων χωρών που έ-

χουν διέλθει από τα εδάφη τους.
Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η

Τουρκία θα λάβει οικονομική και
τεχνική βοήθεια από την ΕΕ για τη
δημιουργία αστυνομικής υπηρε-
σίας στα σύνορα, καθώς και για
την εγκατάσταση εξοπλισμού επι-
τήρησης των συνόρων. 

Θα υπάρξει, επίσης, συμφωνία
μεταξύ των δυο πλευρών για κα-
τάργηση της βίζας, όταν τούρκοι
πολίτες ταξιδεύουν στον χώρο
Σέγκεν για διαμονή μικρής διάρ-
κειας. 

Προσερχόμενη στο Ζάππειο
Μέγαρο, η κ. Μάλμστρομ τόνισε
την ανάγκη να δημιουργηθεί ένα

πιο λειτουργικό σύστημα ασύ-
λου, υπογραμμίζοντας ότι βρίσκε-
ται σε στενή συνεργασία με τους
έλληνες υπουργούς για το θέμα.

Εξέφρασε τη λύπη της για την
τραγωδία στο Φαρμακονήσι και
την επιθυμία να διεξαχθεί ανεξάρ-
τητη έρευνα για το ναυάγιο.

«Έχουμε κάνει πολλά για την
Ελλάδα στο θέμα της μετανάστευ-
σης» είπε και πρόσθεσε: «Έχουμε
υποχρέωση όλοι στην ΕΕ να βοη-
θήσουμε». 

Τόνισε, επίσης ότι η Ελλάδα έχει
πραγματοποιήσει πρόοδο, αλλά
είναι πολλά που πρέπει να γί-
νουν.

Σοκ από την πρόταση για κατάργηση κατώτατου μισθού

ΓΣΕΕ: Υιοθετεί η κυβέρνηση τις «ανόητες 
και αντιεπιστημονικές» θεωρίες του ΚΕΠΕ;

Συνέντευξη Τύπου μετά το Ζάππειο

Μάλμστρομ: Σε τρία χρόνια η επανεισδοχή 
μεταναστών  από  την  Τουρκία

Την ελπίδα ότι η αξιολόγηση του ελληνικού
προγράμματος θα ολοκληρωθεί «τους προσε-
χείς λίγους μήνες» εξέφρασε ο Επίτροπος Όλι
Ρεν, σύμφωνα με τον οποίο οι επικεφαλής της
τρόικας θα επιστρέψουν στην Αθήνα λίγο μετά
τα τέλη Ιανουαρίου. 

Ο Επίτροπος έσπευσε να επαναλάβει ότι «η Ελ-
λάδα πρέπει να κάνει τη δουλειά της» επιρρίπτο-
ντας ευθύνες για την καθυστέρηση στην Αθήνα.
Σε ό,τι αφορά το ύψος του χρηματοδοτικού κε-
νού και την βιωσιμότητα του χρέους, μετέθεσε
την έναρξη της συζήτησης για το καλοκαίρι.

Ειδικότερα, σε συνέντευξή του την εφημερίδα
Wall Street Journal, στο περιθώριο των εργασιών
του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Ντα-
βός, ο Επίτροπος είπε ότι ελπίζει ότι η τρόικα θα
συνεχίσει την αποστολή της για την αξιολόγηση
του προγράμματος πριν το τέλος Ιανουαρίου και
τα υψηλόβαθμα στελέχη της θα επιστρέψουν λί-
γο αργότερα. 

«Η Ελλάδα πρέπει να κάνει τη δουλειά της»,
δήλωσε ο κ. Ρεν, αναφέροντας καθυστερήσεις
στην προετοιμασία για τις διαπραγματεύσεις σχε-
τικά με τις δημοσιονομικές και διαρθρωτικές με-
ταρρυθμίσεις, ως την αιτία της καθυστέρησης
στην πρόοδο της αξιολόγησης.

Ο Επίτροπος δήλωσε ότι βραχυπρόθεσμα οι
στόχοι αφορούν την κάλυψη των χρηματοδοτι-
κών αναγκών της Ελλάδας για το δεύτερο εξάμη-
νο του 2014 και την ολοκλήρωση της ανακεφα-
λαιοποίησης των τραπεζών της.

Το καλοκαίρι η συζήτηση για το χρέοςΤο καλοκαίρι η συζήτηση για το χρέος
Η συζήτηση για τον δημοσιονομικό σχεδιασμό

της Ελλάδας τη διετία 2015/16 και τις ενδεχόμε-
νες χρηματοδοτικές ανάγκες που θα υπάρξουν,
καθώς και για τον τρόπο μείωσης του δημόσιου
χρέους της χώρας, θα αρχίσει «το καλοκαίρι»,
σημείωσε ο επίτροπος.

Δεν υπάρχει περιθώριο Δεν υπάρχει περιθώριο 
εφησυχασμού στην ΕΕεφησυχασμού στην ΕΕ

Ο κ. Ρεν τόνισε ότι η Ευρωζώνη δεν αντιμετωπί-
ζει πλέον τον κίνδυνο διάσπασης, προσθέτοντας
ότι δεν υπάρχει περιθώριο για να επιβραδυνθούν
οι μεταρρυθμίσεις, ούτε στις μεγαλύτερες οικονο-
μίες της Ευρωζώνης, όπως στη Γαλλία και την Ιτα-
λία, ούτε στις χώρες που είναι σε πρόγραμμα.

Αναφερόμενος στην Πορτογαλία, είπε ότι η Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή θα τη στηρίξει, εάν η χώρα επι-
λέξει να διασφαλίσει προληπτική πιστωτική γραμ-
μή μετά το τέλος του δικού της προγράμματος
διάσωσης στα μέσα του 2014.

Φόβους για αποπληθωρισμό Φόβους για αποπληθωρισμό 
Ο κ. Ρεν κάλεσε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπε-

ζα (ΕΚΤ) να επιδιώξει τον στόχο της για πληθωρι-
σμό κοντά στο 2%, προειδοποιώντας ότι ο πολύ
χαμηλός πληθωρισμός στην Ευρωζώνη δεν στη-
ρίζει την πρόσφατη οικονομική ανάκαμψή της. 

Ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη ήταν 0,8% τον
Δεκέμβριο του 2013 από 2,2% πριν από έναν
χρόνο, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υ-
πηρεσία. 

«Είναι σημαντικό ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τρά-
πεζα (ΕΚΤ) θα συνεχίσει τη στήριξη με τη νομισμα-
τική πολιτική της και θα επιδιώξει τον στόχο της
για τον πληθωρισμό», δήλωσε ο κ. Ρεν.

Το καλοκαίρι η συζήτηση για το χρέος

Η Ελλάδα πρέπει να κάνει τη δουλειά της 
λέει ο Ρεν για την επιστροφή της τρόικας

Την κατάθεση νομοθετικής πρωτοβουλίας, με
την οποία το υπουργείο Δικαιοσύνης θα παρεμ-
βαίνει στο νομικό πλαίσιο που διέπει το καθε-
στώς των αδειών των κρατούμενων και θα το
αυστηροποιεί όπου πρέπει, προανήγγειλε από
την Βουλή ο αρμόδιος υπουργός Χαράλαμπος
Αθανασίου. Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι δεν πρό-
κειται να καταργηθεί ο θεσμός της άδειας, αιτιο-
λογώντας πως η διεθνής εμπειρία και τα στατι-
στικά στοιχεία αποδεικνύουν ότι αυτός λει-
τουργεί για τον σωφρονισμό των κρατούμενων
και επ' ωφελεία της κοινωνίας.

Επίσης, ο υπουργός Δικαιοσύνης διευκρίνισε
την προσωπική του θέση πως δεν έπρεπε να χο-
ρηγηθεί άδεια στον Χριστόδουλο Ξηρό, απαντώ-
ντας σε σχετική επίκαιρη ερώτηση της βουλευτού
της ΧΑ, Ελένης Ζαρούλια, η οποία είπε πως δεν
δίνονται άδειες στους προφυλακισμένους βου-
λευτές του κόμματός της, ούτε για να ασκήσουν
τα κοινοβουλευτικά τους δικαιώματα, αλλά δίνο-
νται σε τρομοκράτες.

«Κανείς δεν είναι ευχαριστημένος για τη μη επι-
στροφή του Χριστόδουλου Ξηρού. Υπεύθυνα σάς
δηλώνω ότι θα λάβουμε όλα τα μέτρα, ώστε η πι-
θανότητα να συμβεί ξανά ένα παρόμοιο περιστατι-
κό να μειωθεί δραστικά, αν δεν μπορέσουμε να
εκμηδενιστεί εντελώς. Επίσης, θα διερευνηθούν οι
ευθύνες τυχόν εμπλεκομένων στην υπόθεση και
θα αποδοθούν» τόνισε ο υπουργός Δικαιοσύνης.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Αθανασίου ενημέρωσε
«για τα όσα θα κάνει και κείνα που δεν θα κάνει»
και ειδικότερα είπε πως θα τροποποιηθεί το θε-
σμικό πλαίσιο -καθώς χωρούν σοβαρές παρεμβά-
σεις, όπως είπε- και θα εξεταστούν θέματα όπως:
ποιοι δικαιούνται άδειας, ποια εγκλήματα κρατού-
νται, πώς τη λαμβάνουν, κ.ά. Όπως όμως ξεκαθά-
ρισε, «δεν θα αμφισβητήσουμε την επί της αρχής
χρησιμότητα του θεσμού της άδειας, αφού απο-
δεικνύεται ότι υπάρχει επ' ωφελεία της κοινωνίας
και των κρατούμενων».

«Βελτιώσεις χωρούν, αλλά τον θεσμό δεν θα
τον καταργήσουμε. Αντιθέτως, με τις παρεμβάσεις
μας θα τον ενισχύσουμε και θα αυστηροποιήσου-
με όπου πρέπει. Για ορισμένα αδικήματα και για ε-
πικίνδυνους εγκληματίες» ανέφερε. Σύμφωνα μά-

λιστα με τα στοιχεία που κατέθεσε, το ποσοστό
των κρατούμενων που δεν επέστρεψαν στη φυλα-
κή μετά από άδεια, είναι από τα χαμηλότερα στην
Ευρώπη και φτάνει το 2,5%, ενώ το 2013 είναι α-
κόμη μικρότερο. Όπως ενημέρωσε δε, το 1% εί-
ναι Έλληνες και το υπόλοιπο αλλοδαποί διαφό-
ρων εθνικοτήτων. «Ο θεσμός της άδειας λειτουρ-
γεί υπέρ του σωφρονισμού των κρατούμενων.
Δεν είναι βέβαια όλα τέλεια, γι' αυτό και θέλουμε
και μπορούμε να το μειώσουμε ακόμη περισσότε-
ρο» τόνισε ο υπουργός.

Εξάλλου, αφού ο κ. Αθανασίου είπε πως η προ-
σωπική του άποψη είναι ότι η άδεια δεν θα έπρε-
πε να χορηγηθεί, δεσμεύτηκε ότι για την υπόθεση
Ξηρού θα αναζητηθούν ευθύνες και θα αποδο-
θούν. «Αν υπήρξαν πλημμέλειες θα αποδοθούν
με μεγάλη αυστηρότητα. Το ζήτημα αυτό, θα το ε-
ξετάσουμε με νηφαλιότητα και αναλογιζόμενοι το
βάρος της ευθύνης μας. Οι αρμόδιοι έχουν επιλη-
φθεί ήδη, έχουν εντολές και οφείλουν να είναι ά-
τεγκτοι, αλλά δεν θα κάνουμε ανθρωποθυσίες
προς τέρψιν της ικανοποίησης της στιγμιαίας ορ-
γής, ούτε θα νομοθετήσουμε εν θερμώ» ξεκαθά-
ρισε.

«Είμαι βέβαιος ότι τα σχετικά πορίσματα θα απο-
δώσουν πραγματική δικαιοσύνη και ευθύνη σε ό-
σους αναλογεί» συμπλήρωσε.   (ΑΠΕ)

Προανήγγειλε νομοθετική πρωτοβουλία

Αθανασίου: Αυστηροποίηση, αλλά 
όχι κατάργηση του θεσμού των αδειών



Ανασχηματισμό, 
αμνηστία υπόσχεται 
ο Γιανούκοβιτς

Στην επίθεση πέρασαν Ου-
κρανοί διαδηλωτές, κατα-
λαμβάνοντας το υπουργείο
Γεωργίας στο Κίεβο και κτί-
ριο της τοπικής κυβέρνησης
στην πόλη Ιβάνο-Φρανκίσκ,
ενώ πραγματοποίησαν έφο-
δο και σε κυβερνητικό κτί-
ριο στην πόλη Τσερνίβτσι. 
Όπως μεταδίδουν ουκρανι-

κά πρακτορεία ειδήσεων, ο
Γιανούκοβιτς υποσχέθηκε α-
νασχηματισμό της κυβέρνη-
σης και αμνηστία, σε μία προ-
σπάθεια να ηρεμήσει τα πνεύ-
ματα. Είναι αμφίβολο εάν οι
διαδηλωτές θα κάνουν δεκτή
την προσφορά του Γιανούκο-
βιτς, καθώς απαιτούν την πα-
ραίτηση της κυβέρνησης.
Ακτιβιστές του κινήματος

Spilna Sprava (Κοινή Υπόθε-
ση) πραγματοποίησαν έφοδο
στη διάρκεια της νύχτας κατά
του υπουργείου Γεωργίας
που βρίσκεται σε κεντρική λε-
ωφόρο του Κιέβου, 100 μέ-
τρα από την Πλατεία Ανεξαρ-
τησίας (Μαϊντάν), επίκεντρο
του κινήματος διαμαρτυρίας
των τελευταίων μηνών.

Αιματηρές εκρήξεις 
σε διαφορετικά σημεία 
συγκλόνισαν το Κάιρο
Μπαράζ βομβιστικών επι-

θέσεων συγκλόνισε το Κάι-
ρο, αναζωπυρώνοντας τις α-
νησυχίες για βαθύτερη περι-
δίνηση της χώρας στην κρί-
ση: Τέσσερις ξεχωριστές ε-
κρήξεις, με διαφορά ωρών,
έπληξαν σημεία στην αιγυ-
πτιακή πρωτεύουσα με στό-
χους τις δυνάμεις ασφαλεί-
ας. O συνολικός απολογι-
σμός βρίσκεται μέχρι στιγμής
σε τουλάχιστον έξι νεκρούς
και δεκάδες τραυματίες.
Η συγκυρία των επιθέσεων

έχει ισχυρό συμβολισμό -γί-
νεται την παραμονή της τρίτης
επετείου της εξέγερσης που
είχε καταλήξει στην πτώση
του Μουμπάρακ. Οι επιθέσεις
στο κέντρο του Καΐρου εντεί-
νουν τις ανησυχίες για γαλβα-
νισμό των υποστηρικτών των
ισλαμιστών και επιστροφή
της χώρας στη βία.       (ΑΠΕ)

Σήμερα θα συναντηθούν 
συριακή κυβέρνηση 
και αντιπολίτευση

«Στο ίδιο δωμάτιο» θα συ-
ναντηθούν το Σάββατο οι α-
ντιπροσωπείες της συριακής
κυβέρνησης και της αντιπολί-
τευσης, ανακοίνωσε ο ειδικός
απεσταλμένος του ΟΗΕ για
τη Συρία, Λακντάρ Μπραχίμι. 
Ο Μπραχίμι τόνισε ότι καμία

από τις δύο αντιπροσωπείες
δεν πρόκειται να εγκαταλείψει
τις διαπραγματεύσεις μέσα στο
Σαββατοκύριακο, δήλωσε που
έρχεται ως απάντηση στην α-
πειλή της συριακής κυβέρνη-
σης ότι θα αποχωρήσει από τη
Γενεύη ΙΙ.

«Σήμερα συμφωνήσαμε ότι
θα συναντηθούμε στο ίδιο δω-
μάτιο» είπε ο Μπραχίμι.
Ο ειδικός απεσταλμένος του

ΟΗΕ χαρακτήρισε «ενθαρρυ-
ντικές» τις συνομιλίες που είχε
με τις δύο πλευρές και παρα-
δέχθηκε ότι δεν έχουν συζητη-
θεί ακόμη τα βασικά θέματα.
Οι διαπραγματεύσεις θα βα-

σιστούν στην ανακοίνωση της
Γενεύης Ι, που καλούσε τις δύο
πλευρές να συμφωνήσουν
στην δημιουργία μεταβατικής
κυβέρνησης.

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

*  ΦΙΝΕΤΣΑΤΗ ΓΟΗΤΕΥΤΙΚΗ ΚΥ-
ΡΙΑ ΜΟΝΗ ΘΕΛΩ ΕΧΕΜΥΘΗ
ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ “ΑΝΘΡΩΠΟ” ΣΟ-
ΒΑΡΟ. ΤΗΛ. 6983445854.          

(126/21/1)

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

* 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. Σπύ-
ρος.

* ΠΩΛΕΙΤΑΙ:
FORD FOCUS 

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

ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ

* ΠΩΛEIΤΑΙ: εξοπλισμός για κρε-
περί - τοστάδικο σχεδόν καινούρ-
γιος. Τιμή λογική. Πληρ. τηλ.
6948829737.                 (141-24/2)

* ΠΩΛEIΤΑΙ: άδεια ΤΑΞΙ με έδρα
τη Λαμία λόγω συνταξιοδότησης. 
Πληρ. τηλ. 6932961358.

* ΠΩΛΕΙΤΑΙ: AUDI A4, κυκλοφο-
ρίας 2000. Τιμή έκπληξη.
Πληρ. τηλ. 6973359650.

* ΠΩΛΕΙΤΑΙ: SUZUKI VITARA, ‘96,
1600cc, βενζίνη, χρώματος Ανθρα-
κί, 3θυρο, ηλεκτ. παράθυρα, υ-
δραυλ. τιμόνι, κεντρ. κλείδωμα. Τι-
μή 3.500 € (Συζητήσιμη). 
Πληρ. τηλ. 6976522798.

* Καθηγήτρια Φιλόλογος,
πτυχιούχος του Εθνικού Κα-
ποδιστριακού Πανεπιστημί-
ου Αθηνών παραδίδει ιδιαί-
τερα μαθήματα σε μαθητές
Γυμνασίου - Λυκείου. 
Τιμές προσιτές.
Τηλ. Επικ.: 6944280388,
2231037879.

* Ο επαγγελματικός οδηγός
Φθιώτιδας ζητά: συνεργάτιδες
για τη στελέχωση τμήματος πω-
λήσεων. Απαραίτητες προϋπο-
θέσεις: όχημα, γνώσεις Η/Υ &
internet, επικοινωνία. Προϋπη-
ρεσία στο χώρο των πωλήσεων
επιθυμητή. Αποστολή βιογρα-
φικών: vagmayros@yahoo.gr.
Τηλ. επικοινωνίας: 22310-
50312, 6972-116811 & 22210-
60804.                        (137-8/2)

* ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑΤΡΟΣ εργασίας
από μεγάλη τεχνική εταιρεία
για το σιδηροδρομικό έργο στη
γραμμή Τιθορέας - Δομοκού.
Πληρ. τηλ. 2102409896-8.             

(132-22/1)

* Από το ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ CLUB
“ΑΝΩ-ΚΑΤΩ” ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ κο-
πέλες για εργασία. Πληρ. εντός
ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 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)

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

(119-8/2)

* Πτυχιούχος Παιδαγωγικού
Τμήματος Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλίας παραδίδει μαθήματα
δημοτικού. Τιμές προσιτές. 
Πληρ. τηλ. 6985949095.

* Από την εισαγωγική εταιρεία
THEO HELLAS ζητείται περιο-
δεύων πωλητής κάτοχος Ι.Χ.Ε.
αυτοκινήτου με προϋπηρεσία
στο χώρο των πωλήσεων.
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ
theohellas@hotmail.com
FAX.: 2231028604    (118-24/1)

* Κυρία Ελληνίδα με μεγάλη ε-
μπειρία αναλαμβάνει τη φύλα-
ξη ηλικιωμένων, μικρών παι-
διών, καθαρισμό σπιτιών, σιδέ-
ρωμα κ.λπ. Πληρ. τηλ.
2231301643, 6976931096.

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

Τρέχουσα Τρέχουσα Υψηλότερη Υψηλότερη ΧαμηλότερηΧαμηλότερη

Δολάριο ΗΠΑ 1,368    1,3739   1,3662  
Γεν Ιαπωνίας                 139,96    141,76    139,8  
Λίρα Βρετανίας               0,8295      0,83   0,8202  
Φράγκο Ελβετίας              1,2245    1,2301   1,2222  
Κορόνα Δανίας                7,4621     7,463   7,4607  
Κορόνα Νορβηγίας             8,4065    8,4477    8,327  
Κορόνα Σουηδίας              8,8099    8,8751   8,7679  
Δολάριο Αυστραλίας           1,5714    1,5827   1,5583  
Δολάριο Καναδά               1,5154    1,5247   1,5106  
Δολάριο Χονγκ Κονγκ         10,6189    10,664  10,6025  
Ρούβλι Ρωσίας               47,2575   47,3803    46,67  
Δολάριο Σιγκαπούρης          1,7504    1,7585    1,747

Σε κλοιό ισχυρών πιέσεων βρέθηκαν οι τιμές των μετοχών
στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας, με την αγορά να
χάνει τη «μάχη», που δόθηκε στις τρεις προηγούμενες συνε-
δριάσεις, για να κρατήσει τα επίπεδα των 1.200 μονάδων.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στα χαμηλότερα επίπεδα της
συνεδρίασης, στις 1.183,99 μονάδες σημειώνοντας πτώση 39,29
μονάδων, ή σε ποσοστό 3,21%.
Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης, κα-

τέγραψε απώλειες σε ποσοστό 6,66%, με αποτέλεσμα να περιορι-
στούν στο 1,83%, τα κέρδη από τις αρχές του έτους.
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 82,33 εκατ. ευρώ.
Ο δείκτης FTSE/XA Large Cap έκλεισε στις 390,08 μονάδες, με

απώλειες σε ποσοστό 3,40%, ενώ ο δείκτης FTSE/XA Mid Cap έ-
κλεισε στις 1.149,92 μονάδες με πτώση σε ποσοστό 2,29%. Από
τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης άνοδο κατέγραψε μόνο
η μετοχή του ΟΠΑΠ (+1,12%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημεί-
ωσαν οι μετοχές της Ιντραλότ (-7,08%), της Πειραιώς (-6,59%),
της MIG(-5,73%), της Εθνικής (-5,41%), της Alpha Bank(-4,58%),
της Μυτιληναίος (-4,17%) και της Coca Cola HBC (-4,10%).
Οι επιμέρους δείκτες έκλεισαν ως εξής:

Ασφάλειες: ...............................................1.390,84.....αμετάβλητος
Βιομηχανικά Προϊόντα και Υπηρεσίες:.....3.229,63 .............-2,01%
Εμπόριο:...................................................3.473,61 .............-0,47%
Κατασκευές και Υλικά: .............................2.696,62 .............-3,01%
Μέσων Ενημέρωσης: ...............................2.334,35 .............-5,67%
Πετρέλαιο και Αέριο: ...............................2.834,53 .............-1,51%
Προσωπικά και Οικιακά Προϊόντα:..........6.325,05 .............-2,58%
Πρώτες ύλες:............................................2.698,99 .............-3,74%
Ταξίδια και αναψυχή: ...............................1.739,20.............+0,29%
Τεχνολογία:.................................................886,71 .............-2,59%
Τηλεπικοινωνίες:......................................2.835,15 .............-3,92%
Τράπεζες: .....................................................183,77 .............-5,54%
Τρόφιμα και Ποτά: ...................................7.699,72 .............-4,06%
Υγεία: ..........................................................233,35 .............-4,03%
Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας:....................3.560,78 .............-3,46%
Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες: .............1.674,73 .............-4,06%
Χημικών: ..................................................6.118,90 .............-2,36%
Ακίνητης περιουσίας: ...............................2.364,10 .............-0,33%
Ανοδικά κινήθηκαν 39 μετοχές, 101 πτωτικά και 21 παρέμειναν

σταθερές. Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: SATO (κ)
+16,56%, Μπουτάρης(κ) +14,00%, Lavipharm +10,64% και Μπή-
τρος Συμμετοχική +9,85%. 
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Μαθιός Πυρίμα-

χα -110,60%, Μύλοι Σαραντόπουλος -10,00%, Moda Bagno-
10,00% και Αφοί Κορδέλλου -9,97%. Τον μεγαλύτερο όγκο συ-
ναλλαγών παρουσίασαν οι μετοχές των εταιρειών: Πειραιώς με
8.579.588 τεμάχια, Alpha Bank με 8.144.988, MIG με 2.052.339,
Εθνική με 1.455.973 και Attica Bank με 1.238.310 τεμάχια.
Την μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν οι μετοχές των ε-

ταιρειών: Πειραιώς με 15,328 εκατ. ευρώ, ΟΤΕ με 11,929, ΟΠΑΠ
με 10,853, ΔΕΗ με 6,453 και Εθνική με 5,441 εκατ. ευρώ.
Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς διαμορφώθηκε στα

68,954 δισ. ευρώ.
Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως ε-

ξής:

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

ΧΧρρηημμααττ ιισσττήήρρ ιιοο

ALPHA BANK: ................0,646
FOLLI-FOLLIE: .................24,64
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: ......................3,21
ΕΛΛΑΚΤΩΡ: ......................3,16
ΔΕΗ: .................................9,90
COCA COLA: ..................20,59
ΕΛΠΕ: ...............................7,30
ΕΘΝΙΚΗ: ...........................3,67
ΕΥΔΑΠ:.............................7,41
JUMBO: ..........................12,60
ΜΕΤΚΑ: ..........................11,59
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: ................5,75
MOTOR OIL: .....................8,38
ΟΠΑΠ: ..............................9,97

ΟΤΕ:................................10,30
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: .........................1,70
ΤΙΤΑΝ:.............................19,99
MARFIN INVESTMENT 
GROUP: ..........................0,395
ΟΛΠ: ..............................16,82
ΕΧΑΕ:................................7,30
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: ........4,17
EUROBANK PROPERTIES: .7,15
FRIGOGLASS: ...................4,92
INTRALOT: ........................1,97
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ 
ΚΟΡΙΝΘΟΥ: ......................1,94
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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.

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

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

* ΑΓΓΛΙΚΩΝ καθηγήτρια παρα-
δίδει μαθήματα για όλα τα επί-
πεδα. Τηλ.: 6977071878.

* Ζητείται διαφημιστής με ε-
μπειρία στις πωλήσεις για το
διαφημιστικό τμήμα του κανα-
λιού ΕΝΑ. 
Αποστολή Βιογραφικών στο:
gwgw.mpalh@hotmail.com.
Τηλ. πληροφοριών:
2231051180 κα. Μπαλή.

*  Καθηγήτρια Τουρκικών πα-
ραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα. 
Πληρ. τηλ. 6979721931.

* Kαθηγήτρια γαλλικών (με 5ε-
τή εκπαίδευση στη Γαλλία) πα-
ραδίδει μαθήματα γαλλικών
σε παιδιά δημοτικού, γυμνασί-
ου. Τηλ. Επικοινωνίας
6946283206.

Η εταιρεία Η εταιρεία Marketing & Marketing & ΔιαφήμισηςΔιαφήμισης
Account4youAccount4you

που βρίσκεται στην Λαμία επί της οδού Καποδιστρίου 34
επιθυμεί να προσλάβει άτομα 

για την προώθηση των υπηρεσιών της. 
Απαραίτητα προσόντα: Θέληση για εργασία, 

φιλόδοξος & επικοινωνιακός χαρακτήρας. Βασικές Γνώσεις Η/Υ. 
Απόφοιτος Λυκείου. Τυχόν προϋπηρεσία ή σπουδές στους τομείς του

Marketing & της Διαφήμισης θα θεωρηθεί ως ιδιαίτερο προσόν.
Αποστολή βιογραφικών στο: marketing@account4you.gr.

Tηλ. επικοινωνίας: 6980963236



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.

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

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

* 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.

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

* ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ: δυαράκια επι-
πλωμένα και τριάρι κεντρικά, Ρο-
ζάκη Αγγελή 49 και Βαλαωρίτου 8.
Πληρ. τηλ. 2231026556,
6947307354. (143-15/2)

* ΕΝΟΙΚΙΑΖEΤΑΙ: Εξαιρετικό νεόδ-
μητο διαμέρισμα πολυτελούς κα-
τασκευής 105τ.μ., διαμπερές, μεγά-
λες βεράντες με ωραία θέα, μεγά-
λος χώρος υποδοχής με τζάκι και
εντοιχισμένη κουζίνα, δύο (2) υ-
πνοδωμάτια με δρύινο πάτωμα,
μεγάλη αποθήκη, πάρκινγκ κ.λπ.,
κοντά στο γήπεδο. Τηλ.
6987435742. (142-28/2)

* 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: καινούργιο δυά-
ρι, 1ου ορόφου, χωρίς κοινόχρη-
στα, περιοχή Αμφιθέας κοντά στο
Πανεπιστήμιο. Τηλ. 6971551338,
2231035272.

* ΕΝΟΙΚΙΑΖEΤΑΙ: Δυάρι 50τ.μ.,
1ος όροφος με πάρκινγκ και απο-
θήκη, οδός 28η Οκτωβρίου & Ελά-
τειας, Ν. Άμπλιανη Λαμίας. Πληρ.
τηλ. 6942879461.        (Σ116-24/1)

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

* ΕΝΟΙΚΙΑΖEΤΑΙ: σε καινούργια
πολυκατοικία κεντρικό πολυτελές
διαμέρισμα 40τ.μ. Α’ ορόφου, δια-
μπερές, επιπλωμένο δωμάτιο, σα-
λόνι - κουζίνα με βεράντες, WC
(κρεβάτι, κομοδίνο, γραφείο, κάθι-
σμα γραφείου, τραπέζι και καρέ-
κλες κουζίνας, ηλεκτρική κουζίνα,
ψυγείο) καλοριφέρ με αυτόνομη
θέρμανση, μπόιλερ, air condition,
αποθήκη και πάρκινγκ, επί των
Δημοτικών οδών Ηλέκτρας και
Μαυροδήμου στη Λαμία, δίπλα
στο Δημοτικό Θέατρο. Πληρ. τηλ.
6978777393.                (Σ139-23/1)

* ΕΝΟΙΚΙΑΖEΤΑΙ: καινούργιο δυά-
ρι 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: πάρκινγκ αυτοκι-
νήτου, πλατεία Διάκου, κλειστό με
τηλεκοντρόλ, 50 ευρώ. 
Τηλ. 2235051344, 2235051598,
6937262232.  (133-21/2)

* 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)

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

* 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
* 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 πάρκιν-
γκ. 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)

* 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.

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

* ΖΩΓΡΑΦΟΥ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ-
ΠΟΛΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖEΤΑΙ: μικρό κε-
ντρικό δυάρι σε άριστη κατάσταση,
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 στέγη.
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 κα-
τασκευής, με αυτόνομη θέρμανση,
επιπλωμένη με ψυγείο και κουζι-
νάκι στη Νέα Άμπλιανη, οδός Λυ-
σικράτους & 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, πρό-
σοψη στα Δικαστήρια. 
Πληρ. τηλ. 6972899843.

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

(Σ11-25/9)

* 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
κέντρο 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: 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 κρεβα-
τοκάμαρες, σαλόνι, αποθήκη, Kα-
ράγιωργα & Κλάρα. Τηλ.
2231026437, 6974282977,
6983739415.

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

* 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 δυά-
ρι με Α/θ, χωρίς κοινόχρηστα, κο-
ντά στα jumbo, πίσω από την Ε-
θνική Τράπεζα. Τιμή γκαρσονιέρας
175€.  Τηλ. 6976802057.

* ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ: μικρό δυάρι, ε-
πιπλωμένο, με κεντρική θέρμαν-
ση - ψύξη, κουζίνα, σαλόνι, Υ/Δ,
μπάνιο. 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
Λαμίας, 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
επί 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.

* 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.

* 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 μεγά-
λη βεράντα και πάρκινγκ. 
Πληρ. τηλ. 6945588403.

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

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

* ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ: σε νεόδμητο
κτίριο, ισόγειος επαγγελματικός
χώρος 200τ.μ. κατάλληλο για
γραφεία, περιφραγμένος, ράμπα,
νυχτερινή φύλαξη επί της Εθνικής
Οδού Λαμίας - Αθηνών στον πα-
ράδρομο πλησίον εργοστασίου
SOULIS. Δυνατότητα τμηματικής
ενοικίασης. 
Πληρ. τηλ. 6973042875.

* 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 ΟΔΟ
ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 29. 
ΤΗΛ.: 2231026437, 6983739415,
6974282977.

* ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ: διαμέρισμα ισό-
γειο 90m2, 2 Υ/Δ, σαλόνι, κουζί-
να, WC, Α/Θ, Κερκύρας 26 - Λα-
μία, 220€. 
Πληρ. τηλ. 6988182823.

* 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)

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

* ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ: τριάρι 85τ.μ.
10ετίας, 2 κρεβατοκάμαρες, 1
μπάνιο, μεγάλες βεράντες, 2ος ό-
ροφος, αυτονομία. Τιμή ευκαιρίας
260€. Πληρ. τηλ. 6973042875.



* ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: σε τιμή ευκαι-
ρίας στο κέντρο της Στυλίδας
σπίτι 100τ.μ. με θέα το Μαλιακό.
Επίσης δίνεται οικόπεδο 360τ.μ.
με αποθήκη πλησίον Αγίας Πα-
ρασκευής. Πληρ. τηλ.
6944778756.     (117-25/2)

* ΑΝΤΑΛΛΑΣΩ με αγρόκτημα
μια γκαρσονιέρα 48τ.μ. κεντρική
και πλήρη εξοπλισμό ΜΙΝΙ
ΜΑΡΚΕΤ. Πληρ. τηλ.
6979728600, 2231027509.                

(104-30/1)

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

* ΠΩΛΕΙΤΑΙ: διαμέρισμα 115τ.μ.
στο κέντρο της πόλης 1ος όρο-
φος, οροφοδιαμέρισμα, 3 υπνο-
δωμάτια, 2 μπάνια, διαμπερές,
ανακαινισμένο πλήρως, τιμή ευ-
καιρίας 85.000 €.  
Πληρ. τηλ. 6973042875.

* EYKAIΡIA - ΠΩΛΕΙΤΑΙ: μονο-
κατοικία στο Αυλάκι Στυλίδος,
107τ.μ. που αποτελείται από σα-
λόνι, καθιστικό, 3 Υ/Δ, 1 WC, 2
αποθήκες 15τ.μ. με εξωτερικές
τουαλέτες, με κήπο και γκαζόν. 
Τιμή ευκαιρίας 65.000€. 
Πληρ. τηλ. 6973042875.

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. πλη-
σίον Ξενοδοχείου ΔΕΛΤΑ.

ENOIKIAZONTAI: διαμερί-
σματα 50τ.μ. δίπλα στα JUMBO.

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.     (140-22/3)

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
στρέμματα, στον Συνοικισμό Ευ-
ρυτάνων εντός σχεδίου, με 70
ρίζες ελιές, περιφραγμένο. Τιμή
ευκαιρίας 135.000€. Πληρ. τηλ.
6973042875.

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

* ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: δύο αγροτεμά-
χια το ένα 10 στρέμματα και το
άλλο 5 στρέμματα, 1500€ το
στρέμμα κοντά στο χωριό Κόμ-
μα. 
Πληρ. τηλ.  6973042875.

* ΠΩΛΕΙΤΑΙ: οικόπεδο 2 στρεμ-
μάτων στο Συνοικισμό Ευρυτά-
νων. Πληρ. τηλ. 6937267547,
2231044701.

* ΠΩΛΕΙΤΑΙ: αγροτεμάχιο 3,5
στρεμ. με ελιές στα Λουτρά Υ-
πάτης στα όρια του σχεδίου πό-

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

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

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

* ΠΩΛΕΙTAI: διαμέρισμα δια-
μπερές, 110 τ.μ., 4ου ορόφου
στο κέντρο, Έσλιν 4. Πληρ. τηλ.
6974969161, 2231023543,
6932009754.

* ΠΩΛΕΙΤΑΙ: διαμέρισμα 76τ.μ.
διαμπερές 2ου ορόφου, Μ.
Μπότσαρη 6 σε άριστη κατάστα-
ση. Πληρ. τηλ. 2231021715,
6973553161.

* Οικισμός Λιμογαρδίου Λα-
μίας: ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικία 123τ.μ. σε
οικόπεδο 1026τ.μ. σε υψόμετρο
700μ. και με απίθανη θέα στο
Μαλιακό κόλπο. Τιμή συμφέ-
ρουσα. Τηλέφωνα: 6970904254,
6944360266.

* ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Τριάρι νεόδμητο
στην Αμφιθέα (Γαλανέικα) 83τ.μ.
2 κρεβατοκάμαρες, 2 μπάνια,
μεγάλες βεράντες, οροφοδιαμέ-
ρισμα, σε διώροφο συγκρότη-
μα, πάρκινγκ και αποθήκη, 2ος
όροφος. 
Τιμή ευκαιρίας 83.000€. 
Πληρ. τηλ. 6973042875.

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

* EYKAIΡIA - ΠΩΛΕΙΤΑΙ: μονο-
κατοικία στη Λυγαριά Λαμίας,
72τ.μ. με 2 Υ/Δ, Α/Θ, κλιματι-
σμός, τζάκι, ηλιακός θερμοσί-
φωνας, απεριόριστη θέα - βου-
νό, πάρκινγκ, αποθήκη 40τ.μ.,
πετρόκτιστη αυλή, σε άριστη κα-
τάσταση, σε οικόπεδο 600τ.μ.
και επιπλέον οικόπεδο από πά-
νω άλλα 350τ.μ. με μεγάλη α-
ποθήκη και μια μικρή εκκλησία. 
Τιμή ευκαιρίας 75.000€. 
Πληρ. τηλ. 6973042875.

* ΕΥΚΑΙΡΙΑ: ΠΩΛΕΙTAI: κατά-
στημα 64,20 τ.μ. στην οδό Μάρ-
κου Μπότσαρη. Τιμή ευκαιρίας
59.000€. Δεκτές  μόνο σοβαρές
προτάσεις. Πληρ. τηλ.
2231045317, 6973042875.

*  ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ - ΠΩ-
ΛΟΥΝΤΑΙ: ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ επι-
πλωμένες νεόδμητες κοντά στα
ιαματικά λουτρά, κατάλληλες
για επένδυση. Τιμή 25.000€ ε-
κάστη. Πληρ. τηλ. 6944605577
2231066334.

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

* ΕΥΚΑΙΡΙΑ: ΠΩΛΕΙΤΑΙ: κατά-
στημα επί της Σατωβριάνδου, ι-
σόγειο 100τ.μ., υπόγειο 100τ.μ.,
και πατάρι 60τ.μ. Είναι μισθωμε-
νο με 700€ το μήνα. 
Τιμή 136.000€. 
Πληρ. τηλ. 6973042875.

* ΕΥΚΑΙΡΙΑ - ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ισό-
γειο διαμέρισμα ανακαινισμένο
84τ.μ. με αποθήκη στην οδό
Μακροπούλου κοντά στην πλα-
τεία Ελευθερίας, 47.000€.  
Πληρ. τηλ. 6973042875.

* ΠΩΛΕΙTAI: ημιτελές οροφο-
διαμέρισμα 1ου ορόφου 100
τ.μ. Λυσικράτους & 28ης Οκτω-
βρίου (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 α-
νακαινισμένο 3 υπνοδωματια, 2
μπάνια, μεγάλες βεράντες, με
πάρκινγκ στην οδό Καραϊσκάκη. 
Πληρ. τηλ. 6973042875.

λεως. Πληρ. τηλ. 6938799104.

* ΠΩΛΕΙΤΑΙ: στάβλος για ζώα
σε αγροτεμάχιο 8 στρέμματα με
γεώτρηση, στα Κάτω Καλύβια
Λαμία. Πληρ. τηλ. 2231045317,
6973042875.

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

*  ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡ-
ΛΑ (ΑΣΠΡΟΝΕΡΙ): παραθαλάσ-
σια έκταση, 9 στρέμματα στην
καλύτερη περιοχή κατάλληλο
για τουριστική επένδυση ή τέσ-
σερις ιδιοκτήτες για εξοχικές α-
νεξάρτητες κατοικίες. Πληρ.
τηλ. 6944605577 2231066334.

* ΠΩΛΕΙΤΑΙ: αγροτεμάχιο (α-
μπέλι) 1300 τ.μ. στη Νέα Ά-
μπλιανη (εντός του οικισμού) ε-
φαπτόμενο στην μελλοντική ε-
πέκταση σχεδίου. Πληρ. τηλ.
6938989819.

* ΠΩΛΕΙΤΑΙ: παραθαλάσσια έ-
κταση 34 στρέμματα, 615 τ.μ.
με φως, νερό, τηλέφωνο, γεώ-
τρηση, μπροστά στη θάλασσα,
στην περιοχή της Γλύφας, δυνα-
τότητα τμηματικής πώλησης.
Πληρ. τηλ. 2231045317,
6973042875.

* ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο 730 τ.μ.
πλησίον Εφετείου επί του δρό-
μου. 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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Αλλαγή της τελευταίας στιγμής 

Στο Παλαιό Φάληρο τελικά ο αγώνας 
του Νηρέα Λαμίας με το ΝΟ Αργοστολίου
Μακριά από τη Λαμία θα δώσει τελικά τον αυριανό αγώνα με τον

ΝΟ Αργοστολίου, ο Νηρέας Λαμίας ο οποίος όπως έγινε γνωστό
χθες θα υποδεχθεί την ομάδα της Κεφαλονιάς στο κολυμβητήριο
του Παλαιού Φαλήρου αύριο στις 15:00 για τη 12η αγωνιστική της
Α1 Εθνικής Υδατοσφαίρισης Ανδρών.
Μπορεί να έχει βρεθεί πετρέλαιο για την πισίνα του ΤΕΙ Λαμίας, αλλά

το νερό δεν θα προλάβει να φτάσει στην απαιτούμενη θερμοκρασία των

24 βαθμών για την ομαλή διεξαγωγή της αναμέτρησης. Έτσι οι άνθρω-
ποι του Νηρέα προκειμένου να μην… παίξουν με τη φωτιά και να τιμω-
ρηθεί η ομάδα, σε περίπτωση που έκανε ένσταση το Αργοστόλι, θεώρη-
σε σωστό να αλλάξει έδρα για μία ακόμη φορά, ωστόσο έχει τη διαβε-
βαίωση  από τους αρμόδιους ότι ο αγώνας της 8ης Φεβρουαρίου με τον
Εθνικό θα γίνει κανονικά στη Λαμία. Πάντως στην ανακοίνωσή του,  το
Δ.Σ. του Νηρέα, ευχαριστεί τον Δήμο Λαμιέων για τις προσπάθειες που
κατέβαλλε για την κάλυψη ορισμένων προϋποθέσεων για την ομαλή
λειτουργία της πισίνας του ΤΕΙ.     
Αναλυτικά η ανακοίνωση του Νηρέα:
«Ως Δ.Σ. του Γ.Σ. ΝΗΡΕΑΣ Λαμίας προβαίνουμε στην έκτακτη ενημέ-

ρωση του φίλαθλου κοινού σχετικά με την αλλαγή του τόπου διεξαγω-
γής της επικείμενης αναμέτρησης του συλλόγου μας απέναντι στον Ν.Ο.
Αργοστολίου. Ύστερα από αλλεπάλληλες διαβουλεύσεις, λήφθηκε η α-
πόφαση ότι ως έδρα του Γ.Σ. «ΝΗΡΕΑΣ» Λαμίας για την προαναφερθεί-
σα αγωνιστική υποχρέωση ορίζεται το κολυμβητήριο του Παλαιού Φα-
λήρου.  Η ώρα διεξαγωγής του αγώνα και η απόφαση για ελεύθερη εί-
σοδο των θεατών παραμένουν αμετάβλητες.
Δευτερευόντως θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Δήμο Λαμιέων, ο

οποίος κατέβαλλε σημαντικές προσπάθειες για την κάλυψη ορισμένων
εκ των προϋποθέσεων για την λειτουργία της πισίνας του ΑΤΕΙ Λαμίας.
Ωστόσο δεν καθίσταται δυνατή η λειτουργία και χρήση της, εξαιτίας λοι-
πών τεχνικών προβλημάτων. Παρ’ όλα αυτά μετά από διαβεβαίωση
των αρμοδίων οι εγκαταστάσεις της πισίνας θα είναι έτοιμες να φιλοξε-
νήσουν την επόμενη εντός έδρας αναμέτρηση του συλλόγου μας το
Σάββατο 08/02/2014 με αντίπαλο τον Εθνικό».

“Βαρύς ο πέλεκυς” της ΕΠΟ

Δύο αγωνιστικές χωρίς κόσμο και αφαίρεση 
3 βαθμών στην ΑΕΚ για τα επεισόδια στο Αιγάλεω
Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία τιμώρησε την ΑΕΚ με α-

φαίρεση τριών βαθμών ενώ θα κληθεί να αγωνιστεί και δύο παιχνί-
δια κεκλεισμένων των θυρών. 
Τη μεγαλύτερη ποινή που θα μπορούσε, επέβαλε στην ΑΕΚ η ΕΠΟ

και είναι απίστευτο πως ακριβώς η ίδια ποινή επιβλήθηκε και στο Αιγά-
λεω που εκτός του ότι έπαιζε στην έδρα του, είχε επιπλέον το ότι χτυπή-
θηκαν διαιτητής και επόπτες από οπαδούς του ενώ τα επεισόδια μετά το

γκολ του Μπρέσεβιτς ή-
ταν αποκλειστικά υπό-
θεση των οπαδών της
γηπεδούχου ομάδας της
οποίας ο δικηγόρος πα-
ραδέχτηκε πως τα επει-
σόδια προήλθαν από ο-
παδούς άλλης ομάδας
που… βαφτίστηκαν για
τρεις ώρες Αιγάλεω. 
Στην Ενωση θεωρούν

πως όσα συνέβησαν δι-
καιολογούσαν μόνο

πρόστιμο και αποκλεισμό της έδρας και ήταν σίγουροι πως αυτή θα εί-
ναι η ποινή, αλλά η αφαίρεση βαθμών αποτελεί μια απόφαση - σκάν-
δαλο. Αξίζει να σημειωθεί πως είναι η πρώτη φορά που αφαιρούνται
βαθμοί από ομάδες σε παιχνίδι που έληξε κανονικά. Ολοι θυμούνται τι
έγινε πέρυσι με τον αγώνα του Αρη με την Βέροια που έληξε μία ώρα
μετά την κανονική λήξη για να μην αφαιρεθούν βαθμοί από τον Αρη
και επίσης παλιότερα στο Πανιώνιος - Ολυμπιακός στη Νέα Σμύρνη που
δεν άρχισε καν όμως η δευτεροβάθμια επιτροπή της ΕΠΟ κατέρριψε την
πρωτόδικη απόφαση και δεν αφαίρεσε ούτε μισό βαθμό από Ολυμπια-
κό ή Πανιώνιο.

Παίκτης της ΑΕΚ και ο ΛαμπρόπουλοςΠαίκτης της ΑΕΚ και ο Λαμπρόπουλος

Παίκτης της ΑΕΚ είναι και τυπικά ο Βασίλης Λαμπρόπουλος όπως εί-
χε γίνει γνωστό από τη Δευτέρα. Ο Πανιώνιος κατέθεσε τροποποιημένο
συμβόλαιο του κεντρικού του αμυντικού που αντί για το καλοκαίρι του
2016 λήγει το καλοκαίρι του 2014. Ο παίκτης λοιπόν έχει δικαίωμα να
υπογράψει στην ΑΕΚ όπως και έγινε και θα φοράει τη φανέλα της από
το καλοκαίρι. Οι Νεοσμυρνιώτες αναγκαστήκαν να το κάνουν αυτό για
να μη χάσει τον Λαμπρόπουλο αλλά και άλλους παίκτες με προσφυγή
αφού τους χρωστάει πάνω από ένα χρόνο.
Η διοίκηση υποσχέθηκε πως αν μείνουν μέχρι το καλοκαίρι κάποιοι

παίκτες θα τους αφήσει ελεύθερους χωρίς ανταλλάγματα, ο Λαμπρό-
πουλος δέχτηκε, μάλιστα θα χαρίσει και κάποια λεφτά, όμως για να εί-
ναι κατοχυρωμένος, ζήτησε νέο συμβόλαιο που να λήγει το καλοκαίρι
στη θέση του παλιού που λήγει το 2016. Έτσι ο παίκτης αφού υπέγρα-
ψε το νέο του συμβόλαιο με τον Πανιώνιο υπέγραψε αμέσως μετά και
στην Ένωση όπως έχει το δικαίωμα και από το καλοκαίρι θα φοράει τη
φανέλα της. 

Ο πολύ καλός Παναθηναϊκός του δευτέ-
ρου ημιχρόνου, έχασε στις λεπτομέρειες με
77-72 από την όχι και τόσο καλά στημένη
Φενέρμπαχτσε του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς. Η
ομάδα του Αργύρη Πεδουλάκη γνώρισε την
πρώτη της ήττα στο “Top16” της Ευρωλίγκα,
με τους Τούρκους να πανηγυρίζουν την
πρώτη τους νίκη στον 5ο όμιλο της διοργά-
νωσης. 
Πρώτος σκόρερ των γηπεδούχων ήταν ο

Μπόγιαν Μπογκντάνοβιτς με 15 πόντους, αλ-
λά αυτός που έδωσε τη νίκη στην Φενέρ ήταν
ο πρώην μπασκετμπολίστας του Ολυμπιακού,
Λίνας Κλέιζα, ο οποίος στο τελευταίο και κα-
θοριστικό λεπτό, πέτυχε 5 πόντους και “κλεί-
δωσε” την νίκη για την ομάδα του.
Από τον Παναθηναϊκό εξαιρετικός ήταν ο

Μαυροκεφαλίδης, ο οποίος σημείωσε 11 πό-
ντους και κράτησε τους “πράσινους” στο παι-
χνίδι. Επίσης ο Ραμέλ Κάρι με 14π. και ο Δη-
μήτρης Διαμαντίδης με 9π. και 8 ασίστ ήταν οι
“κολώνες” της ελληνικής ομάδας. 
Με πέντε λάθη και απογοητευτικά ποσοστά

ευστοχίας από τα 6.75 ξεκίνησε τον αγώνα ο
Παναθηναϊκός και περιορίστηκε στους 11 πό-
ντους. Οι Τούρκοι με τους ΜακΚάλεμπ και
Πρέλντζιτς να ηγούνται της επίθεσης έτρεξαν έ-
να επιμέρους σκορ 13-2 και προηγήθηκαν με
19-8. Ένα τρίποντο του Διαμαντίδη έδωσε ανά-
σα στο “τριφύλλι” και έκλεισε το πρώτο δεκά-
λεπτο στο +12, με 23-11. 
Τα τρίποντα των Κάρι και Ματσιούλης ισορ-

ρόπησαν λίγο την κατάσταση στο δεύτερο δε-
κάλεπτο, με τον Διαμαντίδη να συνεχίζει να
μοιράζει ασσίστ, 4 συνολικά, με συνέπεια οι
φιλοξενούμενοι να κρατούν τη διαφορά σε
μονοψήφιο αριθμό για αρκετή ώρα. Ωστόσο έ-

να λέι-απ του Μπογκντάνοβιτς στη λήξη του
ημιχρόνου, έστειλε την Φενέρ προηγούμενη
στα αποδυτήρια με 39-28.
Στην τρίτη περίοδο η ομάδα του Πεδουλά-

κη, περιόρισε τα λάθη και πήρε πολλά επιθετι-
κά ριμπάουντ, δίνοντας την ευκαιρία στον
Μαυροκεφαλίδη να κάνει ένα σερί 9-0 και να
μειώσει τη διαφορά στους 5 (49-44).  
Ο Γκίστ ακολούθησε σε απόδοση κοντά στο

καλάθι και ο Παναθηναϊκός διατήρησε σε από-
σταση αναπνοής τη διαφορά μέχρι τη λήξη
του τρίτου δεκαλέπτου, με το σκορ να είναι
56-50.
Με δύο σερί τρίποντα του Διαμαντίδη, δύο

του Μπράμου και ένα του Φώτση, ο Παναθη-
ναϊκός έκανε την ολική ανατροπή και προηγή-
θηκε στην αρχή του τετάρτου δεκαλέπτου με
67-64. 
Ο Ονάν απάντησε με τρίποντο, ενώ με μια

εύστοχη βολή του Τούρκου, η ομάδα του Ο-
μπράντοβιτς πήρε πάλι κεφάλι στο σκορ με
68-67. 
Στο τελευταίο λεπτό του αγώνα και στο πιο

καθοριστικό, ο Λίνας Κλέιζα, ευστόχησε σε τρί-
ποντο ψυχολογίας και έκανε το 71-69, ενώ ο ί-
διος με σουτ από την περιφέρεια διαμόρφωσε
το 73-69. Ο Ζόριτς με ένα εντυπωσιακό κάρ-
φωμα, έδωσε αέρα 6 πόντων στην ομάδα του.
Το τελικό 77-72 διαμόρφωσε στο τέλος του α-
γώνα, ο Μπράμος με τρίποντο και βολές των
Τούρκων.
Τα δεκάλεπτα: 23-11, 39-28, 56-50, 77-72
Φενέρμπαχτσε/Ουλκερ (Ζέλιμιρ Ομπρά-

ντοβιτς): ΜακΚάλεμπ 10, Ονάν 7 (2), Μπιέλι-
τσα 13 (1), Κλέιζα 13 (1), Βίντμαρ 2, Ζόριτς 3,
Σιπάχι 2, Μπογκντάνοβιτς 15, Πρέλτζιτς 12 (2).
Παναθηναϊκός (Αργύρης Πεδουλάκης):

Μπράμος 9 (3), Κάρι 14 (2), Μπατίστ 4, Φώ-
τσης 3 (1), Ούκιτς 4, Λάσμε 5, Μαυροκεφαλί-
δης 11, Διαμαντίδης 9 (3), Γκιστ 6 (10ρ.), Μα-
τσιούλις 7 (1).

Ως γνωστόν εδώ και περίπου δύο εβδομά-
δες, ο Ολυμπιακός αναζητεί τον αντικατα-
στάτη του τραυματία Δημήτρη Σιόβα. Ο Μί-
τσελ έχει εξετάσει κάποιους κεντρικούς αμυ-
ντικούς, αλλά κυρίως κοιτάει την αγορά της
Ισπανίας. Έτσι λοιπόν ο προπονητής των “ε-
ρυθρόλευκων” ζήτησε από τη διοίκηση της
ομάδας να εξετάσουν και το ενδεχόμενο α-
πόκτησης του Ιβάν Μαρκάνο, ο οποίος έχει
παίξει στην Ελλάδα και στους πρωταθλητές,
δανεικός από την Βιγιαρεάλ. 
Ο Ισπανός αριστεροπόδαρος στόπερ έχει δεί-

ξει τι αξίζει, καθώς είχε κερδίσει και την αμέρι-
στη εκτίμηση του Ερνέρστο Βαλβέρδε, όσο έ-
παιξε στον Ολυμπιακό. Πάντως η περίπτωση
του μόνο εύκολη δεν είναι καθώς ο παίκτης α-
νήκει στην Ρουμπίν Καζάν και πολύ καλό συμ-
βόλαιο με 2,5 εκατ. ευρώ ετησίως. 
Οι Πειραιώτες θα προσπαθήσουν παρόλα

αυτά να τον αποκτήσουν με μορφή δανεισμού,
βάζοντας οψιόν αγοράς για το καλοκαίρι. Η ο-
μάδα του Μίτσελ θα έχει και άλλη μια βοήθεια
στην ολοκλήρωση της μεταγραφής αυτής, την
επιθυμία του Μαρκάνο να γυρίσει στην Ελλά-
δα και στην ομάδα του λιμανιού. Τέλος να ση-

μειωθεί, πως ο Ιβάν Μαρκάνο, μπορεί να αγω-
νιστεί τόσο ως στόπερ όσο και ως αριστερός
μπακ, κάτι που δίνει και άλλες λύσεις στον Μί-
τσελ, μετά τον τραυματισμό του Σιόβα. 

Σίγουρο στην Νότιγχαμ Σίγουρο στην Νότιγχαμ 
έχουν τον Τζεμπούρέχουν τον Τζεμπούρ

Προ των πυλών είναι σύμφωνα με τα ΜΜΕ

της Αγγλίας, η συμφωνία του Ράφικ Τζεμπούρ
και της Νότιγχαμ Φόρεστ. Συγκεκριμένα ανα-
φέρουν πως ο Αλγερινός επιθετικός, ο οποίος
ανήκει στον Ολυμπιακό, αποχωρεί από τη Σί-
βασπορ, που είχε δοθεί δανεικός και μετακομί-
ζει στην αγγλική ομάδα, η οποία αγωνίζεται
στην Τσάμπιονσιπ. Αν όντως ολοκληρωθεί η
μεταγραφή, τότε ο Τζεμπούρ θα βρει εκεί τον
συμπατριώτη του Τζαμέλ Αμπντούν.
Κάποια δημοσιεύματα αναφέρουν πως ο

“τρομοκράτης” βρίσκεται ήδη στην Αγγλία,
για τις τελικές επαφές, ενώ τονίζεται πως η με-
τακίνησή του μπορεί να γίνει με κανονική με-
ταγραφή κι όχι με δανεισμό από τους “ερυ-
θρόλευκους”. Η γαλλική εφημερίδα “L'
Equipe” , κάνει λόγο επίσης για οριστική συμ-
φωνία μέχρι το 2016 αναφέροντας πως η Νό-
τιγχαμ θα πληρώσει 1,5 εκατ. ευρώ στον Ολυ-
μπιακό, για να αγοράσει τον Ραφίκ Τζεμπούρ.

Για το “Top16” της Ευρωλίγκα

Η Φενέρ του Ομπράντοβιτς 
νίκησε 77-72 τον Παναθηναϊκό
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Θετικός ο Μίτσελ

Θα το “παλέψει” για τον Μαρκάνο ο Ολυμπιακός

Σύμφωνα με πορτογαλικά ΜΜΕ, ο Πανα-
θηναϊκός ενδιαφέρεται για την απόκτηση
του Ούγκο Σόουζα, ο οποίος αγωνίζεται
στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Ο 21χρονος κε-
ντρικός αμυντικός, ο οποίος έχει περάσει και
από την Κύπρο, από ΑΕ Πάφου και ΑΕ Λεμε-
σού, δεν υπολογίζεται από τον Ζαρντίμ, και
αγωνίζεται με την δεύτερη ομάδα της Σπόρ-
τινγκ. 
Όπως αναφέρουν οι Πορτογάλοι, για τον

παίκτη ενδιαφέρονται και ομάδες από το εγχώ-
ριο πρωτάθλημα, όπως και από την Ισπανία. Ο
ίδιος ο ποδοσφαιριστής εμφανίζεται ζεστός να
παίξει στην Ελλάδα και στο “τριφύλλι”. Να
σημειωθεί πως οι “πράσινοι” θα κινηθούν για
το δανεισμό του παίκτη, διότι τα “λιοντάρια”
ζητούν 750.000 ευρώ για την πώλησή του, πο-
σό που δεν μπορεί με τίποτα να δώσει ο Πανα-
θηναϊκός.
Τέλος ο Ούγκο Σόουζα, που δεσμεύεται με

συμβόλαιο ως το 2016, έχει φέτος 15 συμμε-
τοχές στην δεύτερη κατηγορία της Πορτογα-
λίας με τη δεύτερη ομάδα της Σπόρτινγκ.

Χάνουν Πλατανιά οι Μέντες Χάνουν Πλατανιά οι Μέντες 
και Κουτρουμπήςκαι Κουτρουμπής

Οι Νταβίντ Μέντες και Γιώργος Κουτρουμπής

δεν γυμνάστηκαν ούτε την Πέμπτη και από τη
στιγμή που η αναμέτρηση με τον Πλατανιά θα
διεξαχθεί σήμερα, αυτομάτως τίθενται εκτός α-
γώνα καθώς δύσκολα, θα μπορέσουν να αντα-
πεξέλθουν, στις απαιτήσεις του Γιάννη Αναστα-
σίου, για τον κρίσιμο αυτό αγώνα. 
Σε αντίθεση με τους Μέντες και Κουτρουμπή

ο Ζέκα ο οποίος αποχώρησε την Τετάρτη επει-
δή δέχτηκε την μπάλα στο πρόσωπο γυμνά-
στηκε κανονικά την Πέμπτη και θα αγωνιστεί
χωρίς πρόβλημα. 

Στην Παναχαϊκή Στην Παναχαϊκή 
ο Αποστολόπουλοςο Αποστολόπουλος

Παίκτης της Παναχαϊκής είναι κι επίσημα ο
Κώστας Αποστολόπουλος, ο οποίος παραχω-
ρήθηκε δανεικός από τον Παναθηναϊκό. Ανα-
λυτικά η ανακοίνωση της πατρινής ΠΑΕ:

“H Π.Α.Ε. Παναχαϊκή ανακοινώνει την απόκτη-
ση από την Π.Α.Ε. Παναθηναϊκός του Κώστα Α-
ποστολόπουλου. 
Ο Κώστας Αποστολόπουλος είναι 20 ετών και

αγωνίζεται στην θέση του σεντερ φορ και έχει α-
γωνισθεί σε αυτή την θέση με την βασική ομάδα
της Π.Α.Ε. Παναθηναϊκός σε αγώνες πρωταθλή-
ματος και κυπέλλου την προηγούμενη περίοδο
και την τρέχουσα σε 15 αγώνες. 
Έχει αγωνισθεί με όλες τις μικρές Εθνικές ομά-

δες και στην Π.Α.Ε. Παναχαϊκή έρχεται να καλύ-
ψει μαζί με τον Κοντογουλίδη την θέση του σε-
ντερ φορ. Ο Κώστας Αποστολόπουλος είναι πο-
λύ καλός τόσο στο ψηλό παιχνίδι όσο και χαμη-
λά λόγω της ταχύτητας του".

Σύμφωνα με τον πορτογαλικό τύπο

Ο Παναθηναϊκός εξετάζει την περίπτωση του Ούγκο Σόουζα

Με τον αγώνα Ατρόμητος – ΠΑΣ Γιάννε-
να να ξεχωρίζει από το πρόγραμμα της
21ης αγωνιστικής θα κυλίσει το τριήμερο
του πρωταθλήματος της Σούπερ Λιγκ Ο-
ΠΑΠ. Ο πρωτοπόρος Ολυμπιακός παίζει
αύριο εκτός έδρας με την Skoda Ξάνθη, ε-
νώ ο Παναθηναϊκός υποδέχεται σήμερα
τον Πλατανιά Χανίων. 
Αναλυτικά οι αγώνες της 21ης αγωνιστι-

κής: 
Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 2014 

ΑΕΛ Καλλονής-Απόλλων Σμύρνης (15:00):
Ηλίας Σπάθας (Πειραιά) 
Ατρόμητος-ΠΑΣ Γιάννινα (17:15): Γιώργος

Δασκαλόπουλος (Κορινθίας) 

Παναθηναϊκός-Πλατανιάς Χανίων (19:30):
Αναστάσιος Σιδηρόπουλος (Δωδεκανήσου) 

Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2014 

Λεβαδειακός-Άρης (15:00): Κωνσταντίνος
Ιωαννίδης (Αργολίδας) 
Αστέρας Τρίπολης-ΟΦΗ (17:15): Αναστά-

σιος Παπαπέτρου (Αθηνών) 
Εργοτέλης-Παναιτωλικός (17:15): Γιώργος

Κομίνης (Θεσπρωτίας) 
ΠΑΟΚ-Βέροια (17:15): Σταύρος Τριτσώνης

(Αθηνών) 
Skoda Ξάνθη-Ολυμπιακός (19:30): Αλέξαν-

δρος Αρετόπουλος (Τρικάλων) 

Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2014 

Πανθρακικός-Πανιώνιος (19:30): Αναστά-
σιος Κάκος (Κέρκυρας) 

Σούπερ Λιγκ

Με την 21η αγωνιστική συνεχίζεται το ελληνικό πρωτάθλημα



Με τη φανέλα του ΠΑΣ Λαμία 1964 θα
συνεχίσει την καριέρα του ο Δημήτρης
Μπαλής που μέχρι πρότινος αγωνιζόταν με
τη Δόξα Δράμας. 
Ο 24χρονος μέσος αποτελεί την όγδοη κί-

νηση των «κυανόλευκων», στο μεταγραφικό
παζάρι του Ιανουαρίου και αναμένεται να ενι-
σχύσει και αυτός με τη σειρά του την ομάδα
του στην προσπάθειά της να στεφθεί πρωτα-
θλήτρια και να ανέβει του χρόνου στη Β’ Ε-
θνική. Στο παρελθόν ο Δημήτρης Μπαλής έ-
χει αγωνιστεί με τα χρώματα του Οικονόμου
Τσαριτσάνης, της Ρόδου και της Λάρισας.
Παράλληλα όπως έγινε γνωστό χθες, ο

Κώστας Μαλισσόβας και ο Δημήτρης Πανέ-
τσος θα παραχωρηθούν με τη μορφή δανει-
σμού στον Αχιλλέα Δομοκού και τον Αγρότη
Λιανοκλαδίου αντίστοιχα, μέχρι το τέλος της
σεζόν. Έτσι ο Μαλισσόβας μετά τον Δημήτρη
Κατσαδούρο, γίνεται ο δεύτερος «κυανόλευ-
κος» παίκτης που θα πάει στην ομάδα της βό-
ρειας Φθιώτιδας για να τη βοηθήσει να πετύ-
χει το στόχο της και να παραμείνει στην Γ’ Ε-
θνική.
Αναλυτικά η ανακοίνωση: 
«Ο ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1964 ανακοινώνει ότι απο-

κτήθηκε ο 24χρονος (27-02-1989) μέσος Μπα-

λής Δημήτριος που αγωνιζόταν μέχρι πρότινος
στην Δόξα Δράμας. Έχει αγωνιστεί στο παρελ-
θόν και με τον Οικονόμο Τσαριτσάνης, τη Ρόδο
και τη Λάρισα.

Επίσης ανακοινώνει ότι δόθηκαν ως δανει-
κοί, ο 21χρονος μεσοεπιθετικός Κώστας Μα-
λισσόβας στον Αχιλλέα Δομοκού και ο 18χρο-
νος τερματοφύλακας  Δημήτρης Πανέτσος
στον Αγρότη Λιανοκλαδίου 1946».

Διευκρινίσεις από τη διοίκηση γιαΔιευκρινίσεις από τη διοίκηση για
την είσοδο των φιλάθλων στο ματς την είσοδο των φιλάθλων στο ματς 

με τον Αχιλλέα Νεοκαισάρειαςμε τον Αχιλλέα Νεοκαισάρειας
Ο ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1964 ανακοινώνει ότι στον

πρώτο εντός έδρας αγώνα της ομάδας για
τον δεύτερο γύρο του Πρωταθλήματος, την
Κυριακή 2 Φεβρουαρίου 2014 στις 15:00 στο
ΔΑΚ, η είσοδος για τις γυναίκες, τους μαθη-
τές και τους ανέργους (με την επίδειξη της
κάρτας ανεργίας) θα είναι δωρεάν. Επίσης οι
συνοδοί μικρών παιδιών θα πληρώσουν το
μισό της αξίας του εισιτηρίου δηλαδή 5ευρώ.
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Έναν από τους πιο κρίσιμους
φετινούς του αγώνες δίνει σή-
μερα ο Γυμναστικός Σύλλογος
Λαμία, ο οποίος αντιμετωπίζει
την Παναχαϊκή στις 19:00 στο
“Χαλκιοπούλειο” στο πλαίσιο
της 14ης αγωνιστικής της Volleyleague ΟΠΑΠ. 
Η ομάδα της Λαμίας θέλει να επιστρέψει στις νίκες μετά από συνεχό-

μενες ήττες και ο σημερινός αγώνας είναι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία
για να αρχίσει την αντεπίθεσή της. Ο Κώστας Δεληκώστας και οι παί-
κτες δούλεψαν όλη την εβδομάδα με σκοπό να έρθει επιτέλους μια
«καθαρή» νίκη και να προστεθούν τρεις βαθμοί στη συγκομιδή τους
προκειμένου να διασφαλίσουν τη θέση τους στην πρώτη 8άδα του
βαθμολογικού πίνακα και από εκεί και έπειτα να έχουν βλέψεις ακόμα
και για την πεντάδα. Για το Γυμναστικό, απών από το παιχνίδι θα είναι
ο τραυματίας Λαβάγια αλλά όλοι οι υπόλοιποι παίκτες βρίσκονται στη
διάθεση του Κώστα Δεληκώστα. 
Θυμίζουμε ότι οι Ρουμελιώτες προέρχονται από την εκτός έδρας ήτ-

τα από τον Άρη με 3-1 σετ, παιχνίδι στο οποίο θα μπορούσαν να είχαν
κατακτήσει τουλάχιστον ένα βαθμό, αλλά έχασαν στις λεπτομέρειες.
Σήμερα, άπαντες στο στρατόπεδο του Γυμναστικού, πρέπει να αποφύ-

γουν παρόμοια λάθη και πιάνοντας καλή απόδοση να πάρουν την πο-
λύτιμη νίκη, αφού νικηφόρο αποτέλεσμα θα είναι ό,τι καλύτερο και α-
πό ψυχολογικής πλευράς μιας και ξεκινάει μια δύσκολη εβδομάδα α-
φού η ομάδα της Λαμίας παίζει μεσοβδόμαδα για το Κύπελλο Ελλά-
δος με τον Παμβοχαϊκό στο Βραχάτι ενώ την ερχόμενη Παρασκευή, 31
Ιανουαρίου, θα παίξει στο Final 4 του Λιγκ Καπ «Νίκος Σαμαράς» με
τον Φοίνικα Σύρου στην Αλεξανδρούπολη. 
Η Παναχαϊκή έχει και αυτή τρεις σερί ήττες και μετά την άνοδο του

Παναθηναϊκού θέλει να ανέβει στη βαθμολογία και να ενισχύσει τη
θέση της ενόψει και των πλέι άουτ. 
Οι δύο ομάδες δεν έχουν συναντηθεί ξανά στο παρελθόν αφού η

σημερινή είναι μόλις η δεύτερη φορά που αναμετρόνται στο πλαίσιο
της Volleyleague αφού η προηγούμενη ήταν αυτή του πρώτου γύρου,
όταν η Λαμία είχε επικρατήσει με 3-2. Διαιτητές της σημερινής αναμέ-
τρησης είναι οι Γεωργουλέας και Κουτσούλας. 

Με μηδενισμό και αφαίρεση
τριών βαθμών από το φετινό
πρωτάθλημα και δύο από το
πρωτάθλημα της επόμενης πε-
ριόδου, τιμώρησε την Μάκρη
2007 και τις Βαρδάτες, η Πειθαρ-
χική Επιτροπή της ΕΠΣ Φθιώτιδας. Ο λόγος δεν είναι άλλος από το
ότι οι δύο ομάδες δεν προσήλθαν για να αγωνιστούν στους αγώνες
με τη Τσούκα και τον Ολυμπιακό Ανθήλης για τη 14η αγωνιστική
του 2ου ομίλου της Α’ Κατηγορίας και για την 13η αγωνιστική του
4ου ομίλου αντίστοιχα και έτσι η τιμωρία ήταν αναμενόμενη. 

Αναλυτικά οι αποφάσεις της Πειθαρχικής Επιτροπής έχουν ως εξής: 
«Η Πειθαρχική  Επιτροπή  της  Ε.Π.Σ.  ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  στην  συνεδρίασή

της  στις 21/01/2014  αποφάσισε  τον  μηδενισμό    του  σωματείου  σας
στον  αγώνα  της 19/01/2014  με  Α.Σ  ΤΣΟΥΚΑ  για  το   Πρωτάθλημα
Α!  Κατηγορίας  γιατί το σωματείο  σας  δεν  προσήλθε  να  αγωνισθεί
στον  ανωτέρω  αγώνα,  κατακυρώνει αυτόν  υπέρ  του  σωματείου
Α.Σ   ΤΣΟΥΚΑ  με  τέρματα  3-0  και  τρεις  (3) βαθμούς,  αφαιρεί  από
το  σωματείο  σας  δύο  (2)  βαθμούς  από  τον  πίνακα βαθμολογίας
της  τρέχουσας  περιόδου δύο  (2)  βαθμούς  από  τον  πίνακα βαθμο-
λογίας   της  επόμενης  περιόδου  άρθρο 17 παρ.2 του ΚΑΠ».

«Η  Πειθαρχική  Επιτροπή  της  Ε.Π.Σ.  ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  στη  συνεδρίασή
της στις 16/01/2014  αποφάσισε  τον  μηδενισμό    του  σωματείου  σας
στον  αγώνα  της 12/01/2014  με  Α.Σ  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ  ΑΝΘΗΛΗΣ  2011

για  το   Πρωτάθλημα   Α! Κατηγορίας  γιατί  το  σωματείο  σας  δεν
προσήλθε  να  αγωνισθεί  στον  ανωτέρω αγώνα,  κατακυρώνει  αυτόν
υπέρ  του  σωματείου   Α.Σ   ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΝΘΗΛΗΣ  2011  με  τέρ-
ματα  3-0  και  τρεις  (3)  βαθμούς,  αφαιρεί  από  το σωματείο  σας  δύο
(2)  βαθμούς  από  τον  πίνακα  βαθμολογίας  της  τρέχουσας περιόδου
δύο  (2)  βαθμούς  από  τον  πίνακα  βαθμολογίας   της  επόμενης  πε-
ριόδου άρθρο  17  παρ.2  του  ΚΑΠ».

Οι ποινές των ποδοσφαιριστώνΟι ποινές των ποδοσφαιριστών
Πέντε ποδοσφαιριστές από το πρωτάθλημα της Α1 Κατηγορίας, βρέ-

θηκαν στο ποινολόγιο της Πειθαρχικής Επιτροπής γι’ αυτή την εβδομά-
δα. Μάλιστα δύο από αυτούς αγωνίζονται στον Αστέρα Σταυρού, ωστό-
σο καμία ποινή δεν ξεπέρασε την τιμωρία της μίας αγωνιστικής. 

Αναλυτικά οι ποινές:

ΔΑΡΡΑΣ  Α.             ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ  ΛΑΡΥΜΝΑΣ   1ΑΓ+10ΕΥΡΩ
ΖΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΣ  Π.     ΑΣΤΗΡ  ΣΤΑΥΡΟΥ            1ΑΓ+10ΕΥΡΩ
ΠΡΟΒΙΑΣ  Κ.                  ΑΣΤΗΡ  ΣΤΑΥΡΟΥ        1ΑΓ+10ΕΥΡΩ
ΜΑΝΔΑΛΟΣ  Ν                Ν.  ΚΡΙΚΕΛΟ                1ΑΓ+10ΕΥΡΩ
ΔΟΥΣΙΩΤΗΣ  Α.              ΜΑΛΕΣΙΝΑ  08             1ΑΓ+10ΕΥΡΩ

Το σημαντικότερο αγώνα δίνει ο Γ.Σ. Λαμία

Σήμερα στις 19:00 στο “Χαλκιοπούλειο” το ντέρμπι με την Παναχαϊκή

Τοπικά πρωταθλήματα μπάσκετ

Ξεχωρίζει το ντέρμπι 
ΑΟ Κύμης - Ερμή Σχηματαρίου

ΕΠΣΦ/Πειθαρχική Επιτροπή

Μηδενισμός και αφαίρεση βαθμών για Βαρδάτες και Μάκρη 2007

Τους διαιτητές που θα διευθύνουν τις αναμετρή-
σεις του Σαββατοκύριακου (25-26/1) στα τοπικά
πρωταθλήματα ανακοίνωσε χθες η Επιτροπή Διαι-
τησίας της ΕΠΣ Φθιώτιδας. 

Αναλυτικά οι διαιτητές όλων των κατηγοριών: 

Πρωτάθλημα  Α1 Κατηγορίας (22η αγωνιστική)
- Σάββατο  25-01-2014 (15.00)

ΑΡΗΣ ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ-ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟΣ, ΣΤΑΜΑ-
ΤΗΣ (ΛΙΤΟΣΕΛΙΤΗΣ –ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΕΛΕΝΗ)

ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ-ΔΑΦΝΗ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ,
ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ (ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤ –ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥ-
ΛΟΣ)

ΑΓΡΟΤΗΣ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑ-
ΜΙΑΣ, ΔΟΥΔΟΥΜΗΣ (ΔΟΣΚΟΡΗΣ–ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΕ-
ΩΡΓΙΑ) ΓΗΠ. ΑΜΟΥΡΙΟΥ

ΕΝΩΣΗ 2010-ΕΛΑΤΕΙΑΚΟΣ, ΣΟΥΦΛΕΡΟΣ (ΖΑΦΕΙ-
ΡΗΣ-ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΟΣ) ΓΗΠ. ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ/ΗΡΑΚΛΗΣ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΛΑΡΥ-
ΜΝΑΣ, ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΗΣ (ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ-ΜΑΡΑΝΔΙΑ-
ΝΟΣ)

ΑΣΤΗΡ ΣΤΑΥΡΟΥ-ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑ 2005, ΞΑΡΧΑΣ (ΟΙ-
ΚΟΝΟΜΟΥ-ΚΟΜΗΤΗΣ) ΓΗΠ. ΕΠΣΦ

ΚΗΦΙΣΣΟΣ-ΝΕΟ ΚΡΙΚΕΛΟ, ΤΣΙΟΥΜΑΣ (ΚΑΝΤΖΑ-
ΡΗΣ Φ- ΠΑΤΑΓΙΑΣ)

ΚΑΜ.ΒΟΥΡΛΑ-ΜΑΛΕΣΙΝΑ, ΓΚΑΛΙΜΑΝΗΣ (ΚΟ-
ΝΤΟΣ Μ – ΚΟΥΤΣΟΒΟΥΛΟΣ)

ΑΤΑΛΑΝΤΗ-ΣΤΥΛΙΔΑ, ΤΖΟΒΑΡΑΣ (ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ-
ΑΥΓΕΡΗΣ)

Πρωτάθλημα  Α’ Κατηγορίας (15η   αγωνιστική) 
- Σάββατο 25-01-2014 (15.00)

1ος ΟΜΙΛΟΣ
ΡΕΓΓΙΝΙ-ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ, ΛΑΘΥΡΗΣ (ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΗΣ Β-

ΣΤΑΥΡΟΥ)
ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΕΞΑΡΧΟΥ, ΚΙΑΜΟΥ-

ΡΗΣ (ΓΟΝΗΣ-ΔΑΟΥΚΛΙΩΤΗΣ Α) ΓΗΠ. ΑΓ.ΣΕΡΑΦΕΙΜ
2ος ΟΜΙΛΟΣ

ΘΥΕΛΛΑ ΡΟΔΩΝΙΑΣ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ Π.ΓΙΑΝΙΤΣΟΥΣ,
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΣΙΑΜΠΟΥΛΗΣ-ΣΤΑΘΑΡΑΣ)

ΠΑΓΚΡΑΤΙΑΚΟΣ-ΑΡΧΑΝΙ, ΜΠΛΟΥΝΑΣ (ΚΑΡΑΝΙ-
ΚΟΛΑΣ- ΚΑΤΖΑΡΗΣ Κ)

ΔΟΞΑ ΖΗΛΕΥΤΟΥ-ΒΙΤΩΛΗ, ΚΟΥΡΕΜΑΔΑΣ (ΚΑΛΑ-
ΜΑΤΑΣ-ΒΑΣΤΑΚΗΣ)

3ος ΟΜΙΛΟΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΟΜΠΟΤΑΔΩΝ-ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΑΧΙΝΟΥ,

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΑΛΥΒΑΣ- ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Θ.)
4ος ΟΜΙΛΟΣ

ΟΜΒΡΟΣ-ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΣ ΠΕΤΡΩΤΟΥ, ΚΑΤΑΡΑΧΙΑΣ
(ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ Δ –ΤΣΙΛΙΚΑ Β)

ΔΙΒΡΗ-ΑΕΝΑ, ΤΣΙΑΒΟΣ (ΠΟΥΓΚΑΚΙΩΤΗΣ-ΔΗΜΗ-
ΤΡΙΟΥ ΣΠ) ΓΗΠ. ΓΑΛΑΝΕΪΚΩΝ

Παιδικό Πρωτάθλημα  9η   αγωνιστική 
- Σάββατο 25-01-2014  (10:30)

ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ-ΜΑΛΕΣΙΝΑ, ΔΟΥΔΟΥΜΗΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔ. ΛΑΜΙΑΣ Α΄-ΑΡΗΣ ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑ-

ΝΤΙΝΟΥ, ΤΣΙΑΒΟΣ ΓΗΠ. ΕΠΣΦ (10:00 )
ΑΙΑΝΤΑΣ Β΄-ΚΑΜ. ΒΟΥΡΛΑ,  ΚΙΑΜΟΥΡΗΣ ΓΗΠ. Α-

ΜΟΥΡΙΟΥ (11.30)
ΑΙΑΝΤΑΣ Α’ -ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ,  ΚΙΑΜΟΥΡΗΣ ΓΗΠ. Α-

ΜΟΥΡΙΟΥ (09.30)   
ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ –ΣΤΥΛΙΔΑΣ, ΣΙΑ-

ΜΠΟΥΛΗΣ (10.30)
Πρωτάθλημα ΝΕΩΝ  8η   αγωνιστική 

- Σάββατο  25-01-2014  (10.30)
ΑΚΑΔ.ΠΟΔ.ΛΑΜΙΑΣ –ΚΑΛΥΒΙΑ,  ΤΣΙΑΒΟΣ (12.00)
Πρωτάθλημα  Α Κατηγορίας 15η   αγωνιστική -

Κυριακή  26-01-2014  (15.00)
1ος ΟΜΙΛΟΣ

ΑΕΤΟΣ ΜΕΝΔΕΝΙΤΣΑΣ-ΚΟΜΝΗΝΟΣ, ΤΣΙΑΒΟΣ (ΒΕ-
ΛΟΥΤΣΟΣ–ΓΟΝΗΣ)

ΚΑΛΑΠΟΔΙ-ΑΤΑΛΑΝΤΗ 92, ΚΟΝΤΟΣ Μ (ΖΙΩΓΑΣ-
ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ)

ΑΓΡΟΤΗΣ ΤΡΑΓΑΝΑΣ-ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ, ΔΟΥ-
ΔΟΥΜΗΣ (ΔΟΣΚΟΡΗΣ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ)

2ος ΟΜΙΛΟΣ
ΒΡΑΧΑ-ΤΣΟΥΚΑ, ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΒΑΣΤΑΚΗΣ-

ΜΑΡΑΝΔΙΑΝΟΣ) ΓΗΠ. ΑΜΟΥΡΙΟΥ
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΚΑΛΥΒΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
(ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ Δ-ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΕΛ)

3ος ΟΜΙΛΟΣ
ΝΙΚΗ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ-ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΒΑΘΥΚΟΙ-

ΛΟΥ, ΓΚΑΛΙΜΑΝΗΣ (ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ- ΚΟΥΤΣΟΒΟΥΛΟΣ)
ΠΕΛΑΣΓΙΑΚΟΣ –ΓΛΥΦΑ, ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ (ΜΑΣΤΡΟ-

ΓΙΑΝΝΗΣ-ΠΑΠΑΚΟΣΜΑΣ)
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ-ΜΕΞΙΑΤΙΚΟΣ, ΚΑΤΑΡΑ-

ΧΙΑΣ (ΑΥΓΕΡΗΣ Η-ΠΑΤΑΓΙΑΣ)
ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ-ΗΡΑΚΛΕΙΑ, ΣΤΑΜΑΤΗΣ (ΚΑΝΤΖΑ-

ΡΗΣ Φ- ΚΑΝΤΖΑΡΗΣ Κ)
4ος ΟΜΙΛΟΣ

ΒΑΡΔΑΤΕΣ-ΑΙΑΝΤΑΣ, ΣΤΑΥΡΟΥ (ΣΚΑΡΛΑΣ-ΣΤΑΣΙΝΟΣ)
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔ. ΛΑΜΙΑΣ-ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΜΕΛΙΤΑΙ-

ΑΣ, ΣΟΥΦΛΕΡΟΣ (ΠΕΤΕΙΝΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Θ)
Πρωτάθλημα ΝΕΩΝ 8η αγωνιστική 

- Κυριακή  26-01-2014 (10.30)
ΕΛΑΤΕΙΑΚΟΣ-ΜΑΛΕΣΙΝΑ, ΣΤΑΘΑΡΑΣ
ΠΑΜΜΩΛΙΑΚΟΣ-ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ, ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ Δ
ΑΙΑΝΤΑΣ ΛΑΜΙΑΣ-ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΔΟΜΟΚΟΥ, ΣΙΑ-

ΜΠΟΥΛΗΣ ΓΗΠ. ΑΜΟΥΡΙΟΥ
Παιδικό Πρωτάθλημα  9η αγωνιστική 

- Κυριακή  26-01-2014 (10.00)
Αγώνας: ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔ. ΛΑΜΙΑΣ Β’-ΚΑΛΥΒΙΑ,

ΤΣΙΑΒΟΣ ΓΗΠ.ΕΠΣΦ (10.00)    
Πρωτάθλημα Β’ Κατηγορίας 6η αγωνιστική 

- Κυριακή 26-01-2014 (15.00)
ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ-ΠΑΝΖΕΛΙΑΚΟΣ, ΚΟΥΡΕΜΑΔΑΣ

(ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ-ΤΣΙΛΙΚΑ Β)
Πρωτάθλημα  Γ’ Κατηγορίας 6η αγωνιστική - Κυ-

ριακή 26-01-2014     
ΕΛΠΙΔΕΣ - Ν. ΓΙΑΝΙΤΣΟΥ, ΣΙΑΜΠΟΥΛΗΣ ΓΗΠ.ΕΠ-

ΣΦ (12.00)  
ΓΡΑΜΜΕΝΗ - ΝΙΚΗ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ, ΣΤΑΘΑ-

ΡΑΣ ΓΗΠ. ΜΑΚΡΗΣ (15.00)

ΕΠΣΦ/Επιτροπή Διαιτησίας

Οι διαιτητές των αγώνων του Σαββατοκύριακου

Σε φουλ ρυθμούς συνεχίζεται
η αγωνιστική δραστηριότητα στο
χώρο του τοπικού μπάσκετ για το
Σαββατοκύριακο.

Στην Α’ κατηγορία, το ντέρμπι
της αγωνιστικής θα διεξαχθεί στην
Κύμη, όπου ο πρωτοπόρος ΑΟ Κύ-
μης, υποδέχεται τον Ερμή Σχηματα-
ρίου.

- Δύσκολος αγώνας για τον συ-
μπρωτοπόρο Κάδμο, που εκστρα-
τεύει στην Αυλίδα.

- Ο Ιωνικός, ως θεωρητικό φα-
βορί, φιλοξενεί την ουραγό Ιτέα, ε-
νώ ο Λοκρός περιμένει τον Έσπερο,
στο φθιωτικό ντέρμπι, θέλοντας να
πάρει τη ρεβάνς της ήττας, στο ΔΑΚ
Λαμίας, στον α’ γύρο.

- Ο Άρης Θήβας, στην προσπά-
θεια ν’ απομακρυνθεί απ’ την καυ-
τή ζώνη”, θα υποδεχθεί την Πανα-
γίτσα, με τη νίκη να φαντάζει μονό-
δρομος.

Στη Β’ κατηγορία, η δραστηριό-
τητα επικεντρώνεται στον 1ο όμιλο,
όπου το πρόγραμμα περιλαμβάνει
ενδιαφέροντες αγώνες, αφού η
πρωτοπόρος Αναγέννηση Μαλεσί-
νας, υποδέχεται το φιλόδοξο Φάρο
Χαλκίδας, με στόχο τη νίκη και τη
διατήρηση της πρωτιάς.

- Την ίδια ώρα, ευβοϊκό ντέρμπι
στο κλειστό της Κύμης, όπου ο συ-
μπρωτοπόρος Αστέρας Αλιβερίου
φιλοξενεί την επικίνδυνη Ερέτρια.

- Ντέρμπι - φωτιά στην Κάρυστο,
με την τοπική ομάδα ν’ αντιμετωπί-
ζει τον Κένταυρο, σ’ αγώνα “ζωής
και θανάτου”.

Στη Γ’ κατηγορία, που είχε εντυ-
πωσιακή πρεμιέρα, στον α’ όμιλο
υπάρχει το ,,,”Κυμαϊκό ντέρμπι”, α-
νάμεσα στην Α.Ε. Κύμης και τον
Κυμαϊκό.

Στο β’ όμιλο, ο Φ.Σ. Χαλκίδας θα
υποδεχθεί τον Αλέξανδρο, ενώ στο
ντέρμπι των νεοφώτιστων, η Δρο-
σιά αντιμετωπίζει τη Λίμνη.

Στο Γ’ όμιλο, τα Φάλαρα, που έ-
χασαν στις λεπτομέρειες στη Σπερ-
χειάδα, φιλοξενούν τον Αίαντα Μο-
σχοχωρίου, ενώ ο Μώλος, μετά το
«πατατράκ» στο Καρπενήσι υποδέ-
χεται τον Άρη Σπερχειάδας στο
ντέρμπι των ...«έμπειρων» του ομί-
λου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι

διαιτητές που ορίστηκαν, είναι:

Α’ ΑΝΔΡΩΝΑ’ ΑΝΔΡΩΝ
(Σ) 15.00 Ιωνικός - Ιτέα (Παν. Χου-
γιάζος - Γιώργ. Χριστοδούλου)

[Δημ. Γλωσσόπουλος - Ανθή Τσι-
μπρίκα - Τασ. Κανδηλάρης]
(Σ) 17.00 Λοκρός - Έσπερος (Αντ.
Σπυρόπουλος - Παν. Βαρσαμάς)

[Κωστ. Πατσιαούρας - Σταμ. Κυ-
ριαζής]
(Σ) 18.00 Αυλίδα - Κάδμος (Γιώργ.
Μπλέτσας - Νικ. Αρτσίτας)
(Σ) 18.00 Άρης Θήβ. - Παναγίτσα
(Αλεκ. Κοτσιμπός - Χρ. Γερονικο-
λός)
(Σ) 18.00 ΑΟ Κύμης - Ερμής Σχημ.
(Μαρία Κάλφα - Γιάν. Μασλατζί-
δης)

Β’ ΑΝΔΡΩΝΒ’ ΑΝΔΡΩΝ
Α’ ΟΜΙΛΟΣΑ’ ΟΜΙΛΟΣ

(Σ) 15.30 Αστέρας Αλιβ. - Ερέτρια
(Γιώργ. Τσάλλας - Νίκ. Παστήρας)
(Σ) 16.00 Αναγέννηση Μαλ. - Φά-
ρος Χαλκ. (Βασ. Ντάνος - Κώστ.
Παντρευτής) [Θαν. Κογιώνας - Θαν.
Μπουγέτσας - Χρ. Λυκούμης]
(Κ) 17.00 Καρυστία - Κένταυρος
(Μαρία Κάλφα - Θαν. Χαντζής)

Γ’ ΑΝΔΡΩΝΓ’ ΑΝΔΡΩΝ
Α’ ΟΜΙΛΟΣΑ’ ΟΜΙΛΟΣ

(Σ) 20.00 ΑΕ Κύμης - Κυμαϊκός
(Μαρία Κάλφα - Γιάν. Μασλατζί-
δης)

Γ.Σ. Χαλκίδας - Απόλλωνας
Χαλκ.    0-20

Ρεπό οι Άβαντες
Β’ ΟΜΙΛΟΣΒ’ ΟΜΙΛΟΣ

(Σ) 16.00 Δροσιά - Λίμνη (Ανθή
Χαϊνά - Θυμ. Πετσεπές)
(Κ) 18.00 Φ.Σ. Χαλκίδας - Αλέξαν-
δρος (Παν. Βαρσαμάς - Νικ. Αρτσί-
τας)

Ρεπό η Αρτάκη
Γ’ ΟΜΙΛΟΣΓ’ ΟΜΙΛΟΣ

(Κ) 15.00 Φάλαρα - Αίας Μοσχ. (Α-
λεκ. Κοτσιμπός - Χρ. Τσελής)

[Νικ. Καλαντζής - Δημ. Γλωσσό-
πουλος]
(Κ) 15.00 Μώλος - Άρης Σπερχ.
(Γιώργ. Ζάχος - Κώστ. Περράκης)

[Διον. Αναγνώστου - Τασ. Καν-
δηλάρης]

Ρεπό ο Άτλαντας Καρπ.

ΕΠΣΦ/Κύπελλο Ερασιτεχνών

Το πρόγραμμα της προημιτελικής Φάσης 
Το πρόγραμμα της προημιτελικής φάσης του Κυπέλλου Ερασιτε-

χνών, ανακοίνωσε χθες η ΕΠΣ Φθιώτιδας. Τα τέσσερα παιχνίδια θα διε-
ξαχθούν την επόμενη Τετάρτη, 5 Φεβρουαρίου 2014 με κοινή ώρα έ-
ναρξης στις 14:45. Οι αγώνες είναι νοκ-άουτ και από το πρόγραμμα φυ-
σικά ξεχωρίζει το μεγάλο ντέρμπι της Στυλίδας με τη Μαλεσίνα. 

Αναλυτικά το πρόγραμμα της Δ’ Φάσης:

Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2014 (Ώρα Έναρξης: 14.45)
Γήπ. Μώλου: Παμμωλιακός-Άρης Αγίου Κωνσταντίνου
Γήπ. Νέου Κρίκελλου: Νέο Κρίκελλο-Ακαδημία/Ηρακλής
Γήπ. Μακρακώμης: Ένωση 2010-Αγρότης Λιανοκλαδίου 
Γήπ. Στυλίδας: Στυλίδα-Μαλεσίνα
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