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Στη Λαµία χθες η Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ...

Σοφία Σακοράφα: Το αποτέλεσµα των ευρωεκλογών
προϋπόθεση για την ανατροπή της κυβέρνησης
σελ. 2

Οι αυτοδιοικητικές εκλογές
και ο Αριστοφάνης
Τoυ Αθ. Γκίκα
σελ. 6

Ο ΄Αγιος του ΄Εθνους
Η αλυσίδα και σκουριά των Αρχών
Του Γιώργου Σµοκοβίτη
σελ. 6

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΕΙΝΑΙ
Η ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ Η ΕΥΣΥΝEΙ∆HΣΙΑ
Toυ Σπύρου Αλ. Ρίζου

•

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

0,80 EYΡΩ

Στη Λαµία βρέθηκαν χθες οι εκπρόσωποι του Εθνικού
Συµβουλίου ∆ιεκδίκησης των Γερµανικών αποζηµιώσεων

Οι αποζηµιώσεις
στο επίκεντρο!
σελ. 5

σελ. 7

«Επικοινωνιακά τεχνάσµατα»

Σε άδειες πλατείες γιορτάστηκε η 1η Μάη στη Λαµία

Ν∆: ∆εν παίρνουµε στα σοβαρά
το αίτηµα του ΣΥΡΙΖΑ για ντιµπέιτς

Απουσίασαν οι εργαζόµενοι,
συµµετείχαν µόνο οι υποψήφιοι

σελ. 8

Aπό το υπουργείο ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης

Ενιαίος τρόπος πρόσβασης
σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες

σελ. 3

σελ. 11

Το Σαββατοκύριακο θα διεξαχθεί και το συνέδριο λογισµικού

Ανοιχτή σε µαθητές, φοιτητές
και νέους επιστήµονες η έκθεση
νέων τεχνολογιών στο Τ.Ε.Ι. Στερεάς
σελ. 4

Ο Αλέξης Τσίπρας
20 Μαΐου στη Λαµία

Έκκληση για εγγραφές απευθύνει ο Σύλλογος Γονέων

120 µαθητές απαιτούνται για τη λειτουργία
του Εκκλησιαστικού Σχολείου Λαµίας
σελ. 2

σελ. 3

ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΤΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΟΥ ΙΩ. ΚΛΙΜΑΚΑ
Του Παναγιώτη Γεωρ. ∆ηµάκη

σελ. 10

Στον Άρειο Πάγο

Αιτήσεις συµµετοχής στις
ευρωεκλογές κατέθεσαν 46 κόµµατα
σελ. 8

Νέα εκτός έδρας δοκιµασία για τον ΠΑΣ Λαµία 1964

Για τη νίκη
στα Τρίκαλα
σελ. 18

2

Τύπος

Έκκληση για εγγραφές απευθύνει ο Σύλλογος Γονέων

120 µαθητές απαιτούνται για τη λειτουργία
του Εκκλησιαστικού Σχολείου Λαµίας
Για το µέλλον του Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου - Γυµνασίου Λαµίας αγωνιούν οι γονείς των µαθητών, καθώς για τη λειτουργία του από τον προσεχή Σεπτέµβρη απαιτείται η εγραφή 120
µαθητών. Εάν δεν εξασφαλιστεί ο συγκεκριµένος αριθµός το σχολείο κινδυνεύει να µην λειτουργήσει και για το λόγο αυτό ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων του Σχολείου, µε ανοιχτή του επιστολή, κάνει έκκληση σε γονείς και µαθητές να εγγραφούν στο
εκκλησιαστικό. Στην επιστολή του αναφέρει χαρακτηριστικά:
«Ρωτάει µε αγωνία τους πολίτες της Φθιώτιδας:
∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 120 ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ, να φοιτήσουν στο Εκκλ/κό σχολείο Λαµίας;;
Αυτός είναι ο απαιτούµενος αριθµός µαθητών, για την εύρυθµη λειτουργία του κάθε σχολείου, σύµφωνα µε το σχέδιο νόµου που επεξεργάζεται τώρα το υπουργείο παιδείας, για να ισχύσει σε βάθος χρόνου.
(60 γυµνάσιο + 60 λύκειο = 120 χριστιανοί µαθητές)
Εµείς οι γονείς, που εν συνειδήση στέλνουµε τα παιδιά µας σε αυτό
το σχολείο, δηλώνουµε υπερήφανοι και τυχεροί για την επιλογή µας.
Τα παιδιά µας φοιτούν σε ένα «Σχολείο Αριστείας». Με υγειές σχολικό
περιβάλλον, µε εξαιρετικούς καθηγητές - µε πολλούς ακαδηµαϊκούς
τίτλους και διατριβές οι περισσότεροι - απαλλαγµένο από τις θανατηφόρες µάστιγες της εποχής µας, όπως ναρκωτικά και σχολική βία
(bulling) που µε την βοήθεια του διαδικτύου (cyber bulling) έχουν οδηγήσει εκατοντάδες παιδιά στην κατάθλιψη, ακόµα και στην αυτοκτονία. Το σχολείο µας είναι εκκλησιαστικό και όχι ιερατικό. ∆εν είναι µόνο για ιερείς. Είναι ένα γενικό σχολείο, µε όλες τις κατευθύνσεις που
βγάζει επιστήµονες από όλα τα επιστηµονικά πεδία. Έχει ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά επιτυχίας στις πανελλήνιες εξετάσεις. Ωστόσο οι µαθητές
του σήµερα, είναι πολύ λιγότεροι από τους απαιτούµενους. Σήµερα το
2014 µετά από 96 χρόνια ζωής και προσφοράς στην πατρίδα µας. Εµείς
οι Φθιωτείς θα το επιτρέψουµε ;;;;;
Θα το επιτρέψουµε, όταν στην Ελλάδα του 2014 συµβαίνουν τα εξής;
Ιδρύεται τµήµα ισλαµικών σπουδών, εντός της Θεολογικής σχολής
Θεσσαλονίκης, για να µορφώνονται οι ιεροδιδάσκαλοι των µουσουλµανικών σχολείων της Θράκης.
Χτίζεται ισλαµικό τέµενος δηλαδή τζαµί στην Αθήνα.
Θεωρείται οικονοµική σπατάλη, από κάποιους, η διαδικασία έλευσης του Αγίου φωτός στην πατρίδα µας.
Σε αυτήν, την οικονοµικά υποδουλωµένη Ελλάδα και ηθικά πτωχευµένη, εµείς οι γονείς, Έλληνες Χριστιανοί Ορθόδοξοι της Φθιώτιδας,
ζητούµε την βοήθεια όλων των πολιτών: των γονέων, των µαθητών,
των θεολόγων, των αποφοιτησάντων ιερέων, των πολιτικών, των τοπικών αρχόντων, παντός του κλήρου και του λαού. Βοηθείστε µας να
διατηρήσουµε το µοναδικό Εκκλησιαστικό σχολείο στην κεντρική Ελλάδα. Φέρτε τα παιδιά σας να φοιτήσουν µαζί µε τα δικά µας. Πρέπει
τον
ερχόµενο
Σεπτέµβρη
να
είµαστε
τουλάχιστον
120 ορθόδοξοι Χριστιανοί µαθητές».
Λαµία 28/5/14
Με τιµή: Η πρόεδρος: Καρδαρά Αικατερίνη
Η γραµµατέας: Παπαδηµητρίου Ευθυµία
Ο ταµίας: Χαρίλαος Μάρκης
Τα µέλη: Λιάγκα Ιουλία, Πολύζου Ελένη, Μπίτος Νικόλαος

ΜΠΑΡΜΠΑΤΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

∆ΙΗΜΕΡΕΥΕΙ Από 08.00 π.µ. - 22.00 µ.µ.

ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 94
• ΤΗΛ.: 22310 - 52025

ΚΟΡΚΟΒΕΛΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

ΜΠΛΟΥΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Γ. ΠΛΑΤΗ 33 (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ)
• ΤΗΛ.: 22310 - 46729

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 16
• ΤΗΛ. 22310 - 31381

Από 08.00 - 14:00 & Από 17:30-22:00

ΣΤΕΦΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ

ΤΑΡΑΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΕΣΛΙΝ 13
• ΤΗΛ.: 22310 - 44950

ΟΘΩΝΟΣ 26
• ΤΗΛ.: 22310 - 33242

∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ Από 08.00-14.00 & 17.30-ΠΡΩΙΑΣ

ΤΣΙΑΧΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΣΤΕΦΑΝΗ ΚΩΝ/ΝΑ

ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ 18
• ΤΗΛ.: 22310 - 22242

ΛΕΩΣΘΕΝΟΥΣ 1
• ΤΗΛ.: 22310 - 27711

∆ΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΜΑΪΟΥ

ΑΒΕΡΩΦ 35
• ΤΗΛ.: 22310 - 46758

∆ΙΗΜΕΡΕΥΕΙ Από 08.00 π.µ. - 22.00 µ.µ.

ΚΕΡΑΜΙ∆ΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ

ΤΗΝΟΥ 8 - ΓΑΛΑΝΕΪΚΑ
• ΤΗΛ.: 22310 - 36595

ΝΙΚΑ ΕΛΕΝΗ

Σ.Σ. ΛΙΑΝΟΚΛΑ∆ΙΟΥ
• ΤΗΛ.: 22310 - 62080

ΛΑΜΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
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Στη Λαµία χθες η Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ...

Μιλώντας σε στελέχη και µέλη
του ΣΥΡΙΖΑ η κ. Σακοράφα ανέλυσε την σηµερινή κατάσταση στην
Ελλάδα δίνοντας έµφαση στις
τραγικές επιπτώσεις που είχαν οι
µνηµονιακές πολιτικές στα εισοδήµατα των Ελλήνων.
Η ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ
αναφέρθηκε και στις δηµοτικές
και περιφερειακές εκλογές χαρακτηρίζοντας εξίσου κρίσιµη µε τις
ευρωεκλογές και τη µάχη στην
Αυτοδιοίκηση αφού όπως είπε η
δηµοσιονοµική προσαρµογή και
οι συνεχείς περικοπές έπληξαν
κυρίως τις κοινωνικές υπηρεσίες
που προσφέρει η Τοπική Αυτοδιοίκηση στους πολίτες χωρίς να υπάρχει και η ανάλογη αντίδραση
από τους περισσότερους ∆ηµάρχους.
Η κ. Σακοράφα κατά την επισκεψή της στη Λαµία συναντήθηκε µε
τους εργαζόµενους στο ∆ήµο Λαµίας, µε το ∆ήµαρχο Γιώργο Κοτρωνιά, ενώ επισκέφθηκε το Τεχνικό και Οικονοµικό Επιµελητήριο, συζητώντας µε τις ∆ιοικήσεις
τους τα τοπικά προβλήµατα.

Η οµιλία στα στέλέχη του κόµµατος έγινε στο εκλογικό κέντρο
του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ στη συνέχεια η
ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ συνοδευόµενη από το βουλευτή
Φθιώτιδας Βασίλη Κυριακάκη, το

Από 08.00 - 14:00 & Από 17:30-22:00

ΤΣΙΓΚΟΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
∆ΙΑΚΟΥ 2 • ΤΗΛ.: 22310 - 22589
∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ Από 08.00-14.00 &
17.30-ΠΡΩΙΑΣ

ΛΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΛ. ΠΑΡΚΟΥ
• ΤΗΛ.: 22310 - 23741

∆ΕΥΤΕΡΑ 5 ΜΑΪΟΥ
∆ΙΗΜΕΡΕΥΕΙ Από 08.00 π.µ. - 22.00 µ.µ.

ΝΤΖΑΘΑ ΧΡΥΣΑ

ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΟΥ 38
• ΤΗΛ.: 22310 - 22400
Από 08.00 - 14:00 & Από 17:30-22:00

Από 08.00 - 14:00

ΐο
4 Μα
ριακή

Το αποτέλεσµα των ευρωεκλογών θα δηµιουργήσει τις προϋποθέσεις για την επίσπευση των
πολιτικών εξελίξεων και την διεξαγωγή των εθνικών εκλογών
που θα ανατρέψει την καταστροφική πολιτική της σηµερινής κυβέρνησης, δήλωσε χθες από τη
Λαµία η ευρωβουλευτής του
ΣΥΡΙΖΑ Σοφία Σακοράφα.

Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Ι Α
ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΜΑΪΟΥ

4
υ 201

Τοπικά

ΛΑΜΙΑΚΟΣ

ΥΦΑΝΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΟΥ 12
• ΤΗΛ. 22310 - 25544

∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ Από 08.00-14.00 & 17.30-ΠΡΩΙΑΣ

ΜΑΝΤΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΟΥ 3
• ΤΗΛ.: 22310 - 34695

Σοφία Σακοράφα: Το αποτέλεσµα των ευρωεκλογών
προϋπόθεση για την ανατροπή της κυβέρνησης

Γραµµατέα της Νοµαρχιακής Επιτροπής Βαγγέλη Σακελάρη και υποψήφιους περιφερειακούς συµβούλους έκανε βόλτα στο κέντρο
της πόλης και συνοµίλησε µε τους
πολίτες.

Ευχαριστήριο
Θα ήταν πολύ µεγάλη παράληψη, αν και δηµόσια δεν ευχαριστούσα τον κ. ∆ηµήτριο Μαντέ, Καθηγητή Βυζαντινής Μουσικής και Πρωτοψάλτη του Ιερού Μητροπολιτικού
µας Ναού, ο οποίος χάρη στις άριστες διδακτικές του ικανότητες, στη πλήρη του κατάρτιση και γνώση της εν λόγω
µουσικής, αλλά και στις µεγάλες και ακατάβλητες προσπάθειες του να µε κάνει γνώστη, κοινωνό και κάτοχο του
ΠΤΥΧΙΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ.
Τον ευχαριστώ πολύ. Επίσης ευχαριστώ τη ∆ιευθύντρια
του ∆ηµοτικού Ωδείου κ. Στεφοπούλου και το διοικητικό
προσωπικό που µου παρείχαν ό,τι χρειάσθηκα στην πενταετή µου µαθήτευση.
Με εκτίµηση,
Νίκος Ταξ. ∆αβανέλλος
∆άσκαλος

Πρόγραµµα “ΕΝΑ” Κεντρικής Ελλάδας
ΣΑΒΒΑΤΟ
06:00 ∆ΕΛΤΙΟ ΕΙ∆ΗΣΕΩΝ (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 - ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΣ
11:00 TELE - STORES
12:00 TELE - ΓΟΥ∆ΕΒΕΝΟΣ
13:00 TELE - ΛΟΥΚΑΣ
14:00 TELE - ΓΙΩΤΗΣ
15:00 TELE - ΜΑΝΤΑΣ
16:00 TELE - ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΣ
17.30 TELE - ΖΕΡΒΟΥ∆ΑΚΗΣ
18.00 ΤΑΞΙ∆ΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ
20.25 ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ
21.35 ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ
22.45 ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ
00.30 ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΕΡ
01.30 ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ
06:00 ∆ΕΛΤΙΟ ΕΙ∆ΗΣΕΩΝ (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 - ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΣ
11:00 TELE - STORES
13:00 TELE - ΛΟΥΚΑΣ
14:00 TELE - ΓΙΩΤΗΣ
15:00 TELE - ΜΑΝΤΑΣ
16:00 TELE - ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΣ
17.30 TELE - ΖΕΡΒΟΥ∆ΑΚΗΣ
18.00 FACE TO FACE
19.00 FLAVOUR FOR LIFE
20.00 SPORTS LIFE
20.25 ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ
21.35 SPORTS SUNDAY
00.30 ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΕΡ
01.30 ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

∆ Ε Υ Τ Ε ΡΑ
06:00 ∆ΕΛΤΙΟ ΕΙ∆ΗΣΕΩΝ (Ε)
07:00 ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
08:00 TELE - ΜΑΝΤΑΣ
09:00 TELE - TV MARKET
09:30 TELE - ΤΣΙΓΚΟΥ ΜΑΝΤΑΣ
10:00 ΜΑΙΑΝ∆ΡΟΣ
10:30 TELE - ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΣ
11:00 TELE - STORES
12:00 TELE - ΓΟΥ∆ΕΒΕΝΟΣ
13:00 TELE - ΛΟΥΚΑΣ
14:00 TELE - ΓΙΩΤΗΣ
15:00 TELE - ΜΑΝΤΑΣ
16:00 TELE - ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΣ
17.30 TELE - ΖΕΡΒΟΥ∆ΑΚΗΣ
18.00 A COOK TOUR
18.30 ACTION DAY (M)
20.25 ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ
21.35 ΟΛΟ ΥΓΕΙΑ
22.10 ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΕΡ
22.45 ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
00.30 ΜΗ ΜΟΥ ΠΕΙΣ
01.30 ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α∆ΕΣΜΕΥΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

+ Ιδρυτής: Μιλτ. Αλεξανδρής - Έτος ίδρυσης: 1935
Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ “ΛΑΜΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ” Α.Ε.
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ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΟΤΑ κ.λπ. ΕΥΡΩ:
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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 ∆ιεθνούς ∆ικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.

Για το Σαββατοκύριακο ο ουρανός θα είναι συννεφιασµένος, µε τη θερµοκρασία να κυµαίνεται από 11 έως 23 βαθµούς Κελσίου και µέτριους ανατολικούς ανέµους έντασης 4
µποφόρ. Μετά το µεσηµέρι της ίδιας ηµέρας ο καιρός θα παρουσιάσει το ίδιο σκηνικό, µε
συννεφιασµένο ουρανό, µε θερµοκρασία που θα αγγίξει τους 17 βαθµούς Κελσίου και εξασθένιση των ανέµων, από βορειοανατολική κατεύθυνση και ένταση µέχρι 1 µποφόρ.
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Σε άδειες πλατείες γιορτάστηκε η 1η Μάη στη Λαµία

Απουσίασαν οι εργαζόµενοι,
συµµετείχαν µόνο οι υποψήφιοι
Μακριά από τις µεγάλες
και δυναµικές κινητοποιήσεις του παρελθόντος έµεινε
για µια ακόµη χρονιά ο εορτασµός της Εργατικής Πρωτοµαγιάς στην πόλη της Λαµίας, καθώς τα συνδικάτα
δεν κατάφεραν να κινητοποιήσουν τον κόσµο και να
τον κατεβάσουν στις πλατείες στις συγκεντρώσεις διαµαρτυρίας που είχαν προγραµµατίσει για την 1η
Μάη.
Οι εργαζόµενοι στον δηµό-

σαν να απέχουν από τη συγκέντρωση το πρωί στην Πλατεία ∆ιάκου και από την πορεία που έγινε στη συνέχεια
στους δρόµους της πόλης.
Έτσι το κεντρικό σύνθηµα
της εργατικής πρωτοµαγιάς
«∆εν είναι αργία, είναι απεργία» ακυρώθηκε από την πολύ µικρή συµµετοχή των εργαζοµένων στον εορτασµό
και τα συνθήµατα των συνδικαλιστών που ακούστηκαν
για την απαλλαγή της χώρας
από τα µνηµόνια, την συ-

εκλογική περίοδο και έτσι ήταν έντονη η παρουσία και
συµµετοχή στον εορτασµό της
εργατικής πρωτοµαγιάς των
υποψηφίων ∆ηµάρχων
και
των υποψηφίων περιφερειαρχών και περιφερειακών και
δηµοτικών συµβούλων.
Στη συγκέντρωση µετά τους
χαιρετισµούς αρχικά µίλησε ο
Γραµµατέας του Εργατικού Κέντρου Κώστας Τσάµης ενώ
στη συνέχεια το λόγο πήρε ο
Πρόεδρος της ΕΛΜΕ Γιάννης
Αλιµήσης που τόνισε το ταξι-

γώνα.
Ξεχωριστά γιορτάστηκε η
εργατική πρωτοµαγιά απο το
ΠΑΜΕ. Η συνδιακαλιστική
παράταξη του ΚΚΕ πιστή στην
παράδοση πραγµατοποίησε
ξεχωριστή συγκέντρωση στην
πλατεία Πάρκου ενώ ακολούθησε πορεία στο κέντρο
της Λαµίας.
Σε δηλώσεις του για την
εργατική Πρωτοµαγιά το στέλεχος του ΚΚΕ και υποψήφιος ∆ήµαρχος Λαµίας Τάσος
Χρονάς τόνισε ότι «είναι ηµέ-

εξοπλισµού, της µαχητικότητας και της ετοιµότητάς της για
πιο δύσκολες συνθήκες. Ο ιστορικός της ρόλος την προορίζει να ανατρέψει την εξουσία
των αστών και µε τους συµµά-

σήµερα οι δυνάµεις του κεφαλαίου είναι αντιδραστική και επικίνδυνη για την εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώµατα. Οδηγεί πάντα στα χειρότερα».
Στα πλαίσια της εργατικής

σιο και ιδιωτικό τοµέα, αλλά
και οι άνεργοι δεν έδειξαν να
ευαισθητοποιούνται από το
κάλεσµα και τις ανακοινώσεις
των συνδικάτων και προτίµη-

γκυβέρνηση και την τρόικα έµοιαζαν µε “τουφεκιές στον
αέρα”.
Τη συγκέντρωση ... έσωσε
το γεγονός ότι διανύουµε προ-

κό, αγωνιστικό και ανατρεπτικό περιεχόµενο της επετείου, ακολούθησε συναυλία από τοπικό µουσικό συγκρότηµα νέων µε τραγούδια του α-

ρα τιµής και µνήµης των αγώνων της εργατικής τάξης. Ηµέρα περισυλλογής και επιθεώρησης των δυνάµεών της, της
οργάνωσής, του ιδεολογικού

χους της να χτίσει τη νέα κοινωνία, τη σοσιαλιστική – κοµµουνιστική.
Η λογική του µικρότερου
κακού που προπαγανδίζουν

Πρωτοµαγιάς συγκέντρωση
στο παλαιό ∆ηµαρχείο και
πορεία στο κέντρο της Λαµίας
έκαναν και τα µέλη της “Χρυσής Αυγής”.

Ο Αλέξης Τσίπρας 20 Μαΐου στη Λαµία
Το πρόγραµµα του περιφερειακού συνδυασµού «Στερεά σε
νέα τροχιά» για τα επόµενα πέντε χρόνια παρουσίασε στη
Λαµία ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Βαγγέλης Αποστόλου. Η
παρουσίαση των προγραµµατικών θέσεων έγινε µαζί µε τα εγκαίνια του εκλογικού κέντρου
του συνδυασµού στην οδό ∆ιάκου 4 στη Λαµία παρουσία των
υποψήφιων
Αντιπεριφερειαρχών και των υποψηφίων περιφερειακών συµβούλων για την
ΠΕ Φθιώτιδας.
Ο Βαγγέλης Αποστόλου προανήγγειλε και την κεντρική εκδήλωση του συνδυασµού που θα γίνει στη Λαµία την Τρίτη 13
Μαΐου µε κεντρικό οµιλητή το Μανώλη Γλέζο καθώς και νέα
συγκέντρωση µε οµιλητή τον Αλέξη Τσίπρα

Ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Στερεάς κατέθεσε τις προτάσεις του συνδυασµού για µια εναλλακτική διακυβέρνηση της
Περιφέρειας µε στόχο την βιώσιµη Ανάπτυξη . Όπως τόνισε ο κ.
Αποστόλου, ο συνδυασµός «Στερεά σε νέα Τροχιά» διεκδικεί
την Περιφέρεια:
• Για την εξυπηρέτηση των αναγκών των πολιτών, την βελτίωση της ποιότητας ζωής , την κοινωνική Αλληλεγγύη
• Για τη δηµοκρατική ανασυγκρότηση της Αυτοδιοίκησης, την
πραγµατική κοινωνική συµµετοχή
• Για να κάνουµε πράξη τη την κοινωνική Ανάπτυξη και την
Αποκέντρωση.
Ο υποψήφιος Περιφερειάρχης κλείνοντας την οµιλία του αναφέρθηκε στον πολιτικό χαρακτήρα των αυτοδιοικητικών εκλογών και µε το σύνθηµα «Τρεις κάλπες , µία ψήφος» κάλεσε
τους πολίτες µε αποφασιστικότητα να πάρουν στα χέρια τους
την τύχη της Περιφέρειας και της ιδιαίτερης πατρίδας τους στέλνοντας ταυτόχρονα ένα ισχυρό µήνυµα αντίστασης και αλλαγής
πλεύσης σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Το έργο του Μ. Αζάρ «Είµαι ένας άλλος» στο
φεστιβάλ για Σολίστες και Πρωταγωνιστές
Το έργο του Μίκαελ Αζάρ «Είµαι ένας άλλος» θα παρουσιαστεί τη ∆ευτέρα 5 Μαΐου 2014 και ώρα 9.30 µ.µ. στο ∆ηµοτικό Θέατρο Λαµίας, στο πλαίσιο του 17ου Φεστιβάλ για
Σολίστες και Πρωταγωνιστές.
Ο Μίκαελ Αζάρ µας παραδίδει ένα έργο που πληµµυρίζει από τη δύναµη του πνεύµατος του Ρεµπώ, έναν άνθρωπο που
θέλησε να ζήσει απαλλαγµένος από τον φόβο, αλλά και τις
δεσµεύσεις των άλλων, έναν άνθρωπο που ήθελε να είναι ελεύθερος και αντιλαµβανόταν πως για να βελτιωθεί ο κόσµος,
όφειλε πρώτα ο καθένας να αλλάξει τον ίδιο του τον εαυτό.
Συντελεστές: Μετάφραση – Σκηνοθεσία: Αλίκη ∆ανέζη –
Knutsen, Σκηνικά: Νίκος Αναγνωστόπουλος, Κοστούµια:
Σωτήρης Γεωργίου, Φωτισµοί: Γιάννης ∆ρακουλαράκος, Κίνηση: Νίκος ∆ραγώνας, Μουσική: Carl Michael Von
Ηausswolff, Βοηθός σκηνοθέτη: Κατερίνα Λάττα.
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Αυτοψία και ελέγχους στις παιδικές χαρές που λειτουργούν
στις παιδικές χαρές των ∆ήµων της Φθιώτιδας είναι υποχρεωµένοι να κάνουν όλοι οι αρµόδιοι φορείς µε βάση την εγκύκλιο του υπουργού Εσωτερικών κ. Μιχελάκη.
Τα ελεγκτικά όργανα υποχρεούνται να πραγµατοποιήσουν επανελέγχους στα δικαιολογητικά, τους όρους και τις προϋποθέσεις,
σύµφωνα µε τις οποίες δόθηκαν οι άδειες για τη λειτουργία των
παιδικών χαρών.
Παράλληλα, το υπουργείο Εσωτερικών τους καλεί να κάνουν
αυτοψία στους χώρους προκειµένου να ελέγξουν την καταλληλότητα των εγκαταστάσεων.
Τα αποτελέσµατα, σύµφωνα µε την εγκύκλιο, θα πρέπει να έχουν αποσταλεί στο Υπουργείο Εσωτερικών µέχρι τις 30 Ιουνίου.
Με βάση την εγκύκλιο του υπουργού στο ∆ήµο Λαµιέων ζητείται η καταγραφή του συνόλου των παιδότοπων που λειτουργούν
εντός του ∆ήµου και να ελεγχθεί αν λειτουργούν µε την απαιτούµενη άδεια, αν τηρείται ο φάκελος του κατασκευαστή, ο φάκελος
συντήρησης και το βιβλίο συµβάντων, καθώς και αν έχουν αναρτηθεί στον χώρο του παιδότοπου ευδιάκριτες και ευανάγνωστες
πινακίδες πληροφοριακού περιεχοµένου.
Ο Υπουργός Εσωτερικών ζητά να ελεγχθεί αν τηρούνται οι προϋποθέσεις και οι τεχνικές προδιαγραφές για την κατασκευή και τη
λειτουργία των παιδικών χαρών των ∆ήµων, καθώς και η διαδικασία πιστοποίησης της καταλληλότητας τους.
Σε ότι αφορά την πιστοποίηση της καταλληλότητας λειτουργίας
των παιδικών χαρών, αυτή γίνεται από τριµελή επιτροπή που συγκροτείται σε κάθε νοµό, µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, ενώ ανάλογα µε τις ανάγκες είναι δυνατόν ο Γενικός Γραµµατέας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης να
συγκροτεί περισσότερες από µία επιτροπές.
Επίσης ο Υπουργός Εσωτερικών καλεί τις αρµόδιες υπηρεσίες
να ελέγξουν την καταλληλότητα και την ασφάλεια των κτιρίων και

Άνοιξε χθες τις πύλες της η
2η Πανελλήνια Συνάντηση Νέων Τεχνολογιών, Ροµποτικής
και Επιχειρηµατικότητας που
συνδιοργανώνουν το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας και το Επιµελητή-

ριο Φθιώτιδας.
Η εκθεση νέων τεχνολογιών
που διεξάγεται για δεύτερη φορά
στη Λαµία είναι µια µοναδική ευκαιρία για µαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικούς, επαγγελµατίες και
χοµπίστες να δουν από κοντά αξιόλογες τεχνολογικές κατασκευές και εφαρµογές από όλη την
Ελλάδα.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι το Σαββατοκύριακο θα διεξαχθεί και το
7ο Συνέδριο Κοινοτήτων Ελεύθερου Λογισµικού/Λογισµικού Ανοιχτού Κώδικα στις εγκαταστάσεις της ΣΤΕΦ (Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών) του Τ.Ε.Ι. Στερεάς.
Έτσι, ο επισκέπτης µπορεί να
παρακολουθήσει παράλληλα τις
εργασίες και των δύο εκδηλώσεων.
Σύµφωνα µε τους διοργανω-

Toπικά
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Κατεπείγουσες έρευνες σε παιδότοπους, παιδικές χαρές, παιδικούς
σταθµούς - Έλεγχοι για άδειες και καταλληλότητα και στη Λαµία

των χώρων που λειτουργούν οι Παιδικοί Σταθµοί – Βρεφονηπιακοί Σταθµοί των ∆ήµων, υπό οποιαδήποτε µορφή (σε Ν.Π.∆.∆.,
ως επιχειρήσεις ή ως υπηρεσίες). Ειδικότερα να ελεγχθεί οτιδήπο-

τε µπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια και την υγεία των φιλοξενούµενων παιδιών και οτιδήποτε συµβάλει στην άνετη, ασφαλή και υγιή διαµονή τους.

Το Σαββατοκύριακο θα διεξαχθεί και το συνέδριο λογισµικού

Ανοιχτή σε µαθητές, φοιτητές και νέους επιστήµονες η έκθεση νέων τεχνολογιών στο Τ.Ε.Ι. Στερεάς

τές της εκδήλωσης ∆ρ. Π. Παπάζογλου από το Τ.Ε.Ι. Στερεάς και
∆ρ. Γ. Ζάρδας από το Επιµελητήριο Φθιώτιδας σκοπός της Πανελλήνιας Συνάντησης είναι να φέρουν τον κόσµο πιο κοντά στην
τεχνολογία και να δηµιουργήσουν το ερέθισµα σε νέους µαθητές, φοιτητές, επιστήµονες και
επαγγελµατίες για την υλοποίηση
ιδεών στην κατεύθυνση της ανάπτυξης σύγχρονων εφαρµογών.
Στην έκθεση, υπάρχουν αρκετές εφαρµογές για το σύγχρονο
άνθρωπο αλλά και για όλους
τους ενδιαφερόµενους που επιθυµούν να εµπλακούν για πρώτη
φορά στη ροµποτική.
Η είσοδος είναι ελεύθερη σε
όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης
έτσι ώστε όσοι ενδιαφέρονται να
έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν τις ευρεσιτεχνίες και να

µιλήσουν µε νέους επιστήµονες.
Ειδικά εκθέµατα µε θέµα την εκπαιδευτική ροµποτική θα αποτελέσουν πιστεύουν οι διοργανωτές πόλο έλξης για τους µικρούς
µαθητές αλλά και για δασκάλους
και καθηγητές.
Στα πλαίσια αυτής της εκδήλωσης, οι επισκέπτες θα έχουν την
ευκαιρία να ενηµερωθούν για το
πώς µπορούν να εµπλακούν δηµιουργικά στη ροµποτική και τις
νέες τεχνολογίες. Παράλληλα δε
µε την έκθεση θα πραγµατοποιηθεί ειδικό 10ωρο σεµινάριο µε
συµβολική συµµετοχή 10 ευρώ,
για όσους ενδιαφέρονται να µάθουν τον τρόπο ανάπτυξης εφαρµογών νέων τεχνολογιών και ροµποτικής. Το σεµινάριο θα διεξαχθεί σήµερα Σάββατο 11:00 17:00 στη βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Λαµίας.

Στα πλαίσια της εκδήλωσης, ο
ερευνητής Νικόλαος Καββαδίας
έκανε επίδειξη του εκθέµατός
του µε όνοµα «Ψηφιακό Καλειδοσκόπιο» στο πλαίσιο της 2ης
Πανελλήνιας Συνάντησης Νέων
Τεχνολογιών, Ροµποτικής και Επιχειρηµατικότητας που συνδιοργανώνει το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας
και το Επιµελητήριο Φθιώτιδας
(στο χώρο της κεντρικής βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας)
από τις 2 ως τις 4 Μαΐου 2014
στη Λαµία.
Το ψηφιακό καλειδοσκόπιο αποτελεί µία αναφορά στο αγαπηµένο παιδικό παιχνίδι, γνωστό µε
τη µορφή «µαγικού τηλεσκόπιου». Παρόµοια, αν και πιο εντυπωσιακή, αίσθηση µπορούµε να
δηµιουργήσουµε χρησιµοποιώντας ψηφιακά κυκλώµατα τα οποία υλοποιούν δισδιάστατα κυ-

ψελωτά αυτόµατα (2-dimensional
cellular automata) σε ολοκληρωµένα τεχνολογίας FPGA. Αυτά αποτελούν διδιάστατα πλέγµατα
που απαρτίζονται από πανοµοιότυπα κύτταρα, την εσωτερική κατάσταση των οποίων µπορούµε
να απεικονίσουµε σε µία οθόνη.
Εκτελώντας µια σειρά απλών υπολογισµών για το κάθε κύτταρο, το ψηφιακό καλειδοσκόπιο

εµφανίζει εκρηκτική, χαοτική και
ταυτόχρονα άκρως ενδιαφέρουσα συµπεριφορά.
Τα κυψελωτά αυτόµατα βρίσκουν εφαρµογή στη µελέτη βιολογικών, φυσικών και χηµικών
διεργασιών ενώ υπάρχει και έντονο ενδιαφέρον στη χρήση
τους ως εργαλεία για τη µελέτη
νέων, µη συµβατικών, υπολογιστικών δοµών.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Αισθάνοµαι την ανάγκη, να ευχαριστήσω και δηµόσια
την Α’ Ουρολογική Πανεπιστηµιακή Κλινική του Λαϊκού Νοσοκοµείου Αθηνών και ιδιαίτερα τον Ουρολόγο
Ιατρό και επίκουρο Καθηγητή κ. Ιωάν. Αναστασίου και
την αναισθησιολόγο κυρία Πόλυ Στρατηγοπούλου, για
την χειρουργική εκτοµή του δεξιού µου νεφρού, προστατεύοντάς µε από µελλοντικές περιπέτειες.
Επισηµαίνω βεβαίως τον αλτροϊσµό τους και την επιδειχθείσα αποχή τους, από οικονοµικές διεκδικήσεις, ευχόµενη ο Θεός να κατευθύνει πάντα τη διάθεσή τους και
τα χέρια τους.
Ευχαριστώ επίσης θερµά, τον ιατρό του ως άνω Νοσοκοµείου κ. Ιωάννη Σκαρµούτσο για το µεγάλο του ενδιαφέρον που έδειξε στην περίπτωσή µου,
Τέλος ευχαριστώ τα µέγιστα τον κ. Αθαν. Γιαννόπουλο οµότιµο Καθηγητή του Πανεπιστηµίου Αθηνών, υποψήφιο περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδος για το αµέριστο
ενδιαφέρον του για µένα.
Υποχρεωµένη πάντα
Τριανταφυλλιά Μάγειρα
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Στη Λαµία βρέθηκαν χθες το
µεσηµέρι τα µέλη του Εθνικού
Συµβουλίου ∆ιεκδίκησης των
Οφειλών της Γερµανίας προς
την Ελλάδα στα πλαίσια της
πανελλαδικής
εκστρατείας
που κάνουν για να ενηµερώσουν τους πολίτες για το µείζον ζήτηµα των γερµανικών αποζηµιώσεων και του κατοχικού δανείου.
Στην αίθουσα συνεδριάσεων
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου οι
εκπρόσωποι του Εθνικού Συµβουλίου ∆ιεκδίκησης των γερµανικών οφειλών και ο Εκπολιτιστικός – Επιµορφωτικός Σύλλογος Υπαταίων «Οι Αινιάνες»
που µε µε την υποστήριξη της
Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδος οργάνωσαν αυτή την πρωτοβουλία, συναντήθηκαν και
συζήτησαν το µεγάλο αυτό θέµα µε εκπροσώπους της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και απλούς πολίτες από τους µαρτυρικούς τόπους της Στερεάς και διαφόρων
αντιστασιακών οργανώσεων.
Σύµφωνα µε τους οργανωτές
στόχος της εκδήλωσης ήταν η ενηµέρωση του λαού για τις εξελίξεις στο µείζον ζήτηµα των

Στη Λαµία βρέθηκαν χθες οι εκπρόσωποι του Εθνικού
Συµβουλίου ∆ιεκδίκησης των Γερµανικών αποζηµιώσεων

γερµανικών οφειλών και συγκεκριµένα η απόδοση αποζηµιώσεων στα θύµατα της ναζιστικής
θηριωδίας, οι επανορθώσεις για
την καταστροφή των υποδοµών
και την αρπαγή του πλούτου
του ελληνικού λαού, καθώς και
η επιστροφή του κατοχικού
δανείου και των πολιτιστικών
θησαυρών που είχαν κλαπεί από τους κατακτητές στη διάρκεια
της κατοχής.
Στα πλαίσια αυτής της πρωτοβουλίας για την κλιµάκωση
του αγώνα διεκδίκησης των
γερµανικών οφειλών κατά την
προεκλογική περίοδο, οι εκπρόσωποι του Εθνικού Συµβουλίου
παρουσίασαν και κείµενο υποστήριξης του αγώνα διεκδίκησης των γερµανικών οφειλών
και ζήτησαν να το υπογράψουν
οι υποψήφιοι στις Ευρωεκλογές, τις Περιφερειακές και ∆ηµοτικές Εκλογές στη Λαµία, τη
Φθιώτιδα και τη Στερεά.
Στην εκδήλωση συµµετείχαν
εκπρόσωποι του Εθνικού Συµβουλίου ∆ιεκδίκησης των Οφειλών της Γερµανίας προς την Ελ-

λάδα, πολίτες από µαρτυρικούς
τόπους της Στερεάς Ελλάδος και
διαφόρων αντιστασιακών οργανώσεων. Οµιλητές στην χθεσινή
ενηµερωτική εκδήλωση ήταν η
Χριστίνα Σταµούλη, νοµικός
και µέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Εθνικού Συµβουλίου ∆ιεκδίκησης, ο Αριστοµένης
Συγγελάκης, µέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Εθνικού
Συµβουλίου ∆ιεκδίκησης ενώ
το συντονισµό της συζήτησης έκανε η Μαρία Λαϊνά, Πρόεδρος
Εκπολιτιστικού Συλλόγου Υπαταίων «Οι Αινιάνες» και µέλος
Συντονιστικής Επιτροπής του Εθνικού Συµβουλίου ∆ιεκδίκησης.
Σύµφωνα µε τους οµιλητές «η
ανάδειξη της Θυσίας της Ελλάδας
κατά την περίοδο της Κατοχής
και η διεκδίκηση των δίκαιων και
απαράγραπτων αξιώσεων µας από τη Γερµανία επανέρχονται ορµητικά στο προσκήνιο, διαψεύδοντας όσους έσπευσαν να θεωρήσουν το ζήτηµα «λήξαν». Η
συγγνώµη του Προέδρου της
Ο.∆.Γ. κ. Γ. Γκάουκ για «τις λη-

«∆ιακατεχόµενοι από αισθήµατα φιλίας απέναντι στον Γερµανικό Λαό, διακηρύσσουµε ότι η
αποκατάσταση της ∆ικαιοσύνης,
έστω και ύστερα από 70 χρόνια,

του Γ’ Ράιχ στην Ελλάδα.
Επαναλαµβάνουµε ότι ο αγώνας µας δεν στρέφεται κατά του
Γερµανικού Λαού, µε τον οποίο
αισθανόµαστε αλληλέγγυοι, όπως και µε κάθε Λαό, αλλά επιδιώκουµε την απόδοση ∆ικαιοσύνης. Και σ’ αυτό είµαστε αµετακίνητοι!
Καλούµε την Ελληνική Κυβέρνηση να προβεί άµεσα στις απαραίτητες ενέργειες για να θέσει,
χωρίς καθυστέρηση και µε τον
πλέον κατάλληλο τρόπο, το συνολικό ζήτηµα σε διµερές επίπεδο
στη Γερµανική Κυβέρνηση. Καλούµε τη Γερµανική Κυβέρνηση
να αναλογιστεί την ευθύνη της
και να προχωρήσει µε θάρρος, από κοινού µε την Ελληνική Κυβέρνηση, στην αναζήτηση µιας δίκαιης και αµοιβαία αποδεκτής λύσης, που θα απαντά στο ανεκπλήρωτο χρέος της απέναντι στην Ελλάδα και την ιστορική µνήµη.
Αυτή άλλωστε είναι και η προτροπή του ∆ιεθνούς ∆ικαστηρίου
της Χάγης, που µε την απόφασή
του για το ∆ίστοµο αναγνωρίζει
ότι το ζήτηµα των αποζηµιώσεων
των θυµάτων υφίσταται και πρέπει να επιλυθεί µε διακρατικές

θα ισχυροποιήσει ακόµη περισσότερο τους κοινωνικούς, πνευµατικούς, οικονοµικούς και πολιτιστικούς δεσµούς των Λαών
µας.
Άλλωστε, η δηµόσια έκφραση
συγγνώµης από τον Πρόεδρο της
Ο.∆.Γ. αποτελεί κατάκτηση του
Ελληνικού και του Γερµανικού
Λαού αλλά για να αποδειχθεί ειλικρινής και να λάβει το πλήρες
της περιεχόµενο απαιτούνται χειροπιαστές πράξεις αποζηµίωσης,
επανόρθωσης και αποκατάστασης ως ουσιαστική αναγνώριση
και έµπρακτη ανάληψη της ευθύνης για τα τροµερά εγκλήµατα

διαπραγµατεύσεις.
∆ιαδηλώνουµε την αταλάντευτη απόφαση και βούλησή µας να
µην παραιτηθούµε ποτέ από τις
ιερές αυτές διεκδικήσεις των θυµάτων αδελφών µας και του Ελληνικού Λαού, που είναι καταγεγραµµένες µε πύρινα γράµµατα
στις σελίδες της Ιστορίας και όσο
καθυστερεί η ικανοποίησή τους
θα χαλυβδώνουν τον αγώνα µας.
Οι νεκροί ζητούν ∆ικαίωση! Η
Ιστορία µας καλεί να σταθούµε
µε θάρρος και αποφασιστικότητα
ενώπιον των ευθυνών µας. Συνεχίζουµε τον αγώνα µας µέχρι τη
νίκη!».

Οι αποζηµιώσεις στο επίκεντρο!
Γερµανίας από το ναζιστικό ζυγό, γεγονός που η σύγχρονη
Γερµανία οφείλει να µη λησµονεί.
Στο όνοµα του ∆ικαίου και
της Ηθικής οι υπογράφοντες απαιτούν από την Ο.∆.Γ. την καταβολή των αποζηµιώσεων των
θυµάτων της ναζιστικής θηριωδίας και των επανορθώσεων για
την καταστροφή των υποδοµών
και την αρπαγή του πλούτου
του Ελληνικού Λαού, καθώς
και την επιστροφή του αναγκαστικού κατοχικού δανείου και
των λεηλατηθέντων και κλαπέντων πολιτιστικών θησαυρών
της χώρας µας.

στείες, τις τροµοκρατικές πράξεις
και τις δολοφονίες» των γερµανικών στρατευµάτων Κατοχής εις
βάρος του ελληνικού λαού δεν
σηµατοδοτεί το τέλος των προσπαθειών µας, αλλά, αντίθετα, αποτελεί το έναυσµα για την κλιµάκωση του αγώνα µας» υποστήριξε η Χριστίνα Σταµούλη
και πρόσθεσε ότι «ο αγώνας αυτός είναι εθνικός, διεθνιστικός
και οικουµενικός και γίνεται για
την αποκατάσταση της ιστορικής
µνήµης και την απόδοση δικαιοσύνης και δεν σταµατά στην
προεκλογική περίοδο αλλά συνεχίζεται µε αµείωτη ένταση µέχρι τη δικαίωση».
«70 χρόνια µετά την Κατοχή,
έχει, επιτέλους, έλθει η ώρα για
την έµπρακτη δικαίωση της Θυσίας του Ελληνικού Λαού» σηµείωσε από την πλευρά του ο
κ. Συγγελάκης. Μιας Θυσίας,
που όπως είπε «συντέλεσε τα
µέγιστα στην απελευθέρωση της
Ευρώπης και της ίδιας της Γερµανίας από το ναζιστικό ζυγό, κάτι
που η σύγχρονη Γερµανία οφείλει να µη λησµονεί! Ο αγώνας

µας» τόνισε ο κ. Συγγελάκης
«δεν στρέφεται κατά του Γερµανικού Λαού, µε τον οποίο αισθανόµαστε αλληλέγγυοι, όπως και
µε κάθε Λαό, αλλά επιδιώκουµε
την απόδοση ∆ικαιοσύνης. Και
σ’ αυτό είµαστε αµετακίνητοι!».
Στη ∆ιαµαρτυρία και έκκληση
οι υπογράφοντες το κείµενο
πολίτες και υποψήφιοι για τις Εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθµού, εκφράζουν την πικρία τους για το
γεγονός ότι ο Πρόεδρος της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της
Γερµανίας κ. Γιόαχιµ Γκάουκ,
αν και αναγνώρισε τα φοβερά
δεινά που υπέστη ο Ελληνικός
Λαός από τη δολοφονική και
καταστροφική δράση των γερµανικών στρατευµάτων Κατοχής και ζήτησε συγγνώµη, γεγονός αναµφίβολα θετικό και αναγκαίο, εντούτοις απέφυγε να δεσµευθεί για την έµπρακτη δικαίωση της Θυσίας των Ελλήνων.
Μιας Θυσίας, που συνέβαλε τα
µέγιστα στην απελευθέρωση
της Ευρώπης και της ίδιας της
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Οι αυτοδιοικητικές εκλογές
και ο Αριστοφάνης
Ο Περικλής στον επιταφιό του προτρέπει τους
Αθηναίους ν’ αγαπήσουν
την πόλη τους· «Εραστάς
γιγνοµένοις αυτής».
∆εν νοµίζω να φανταζόταν ότι σήµερα µετά
2.500 χρόνια θα είχαµε
τόσους πολλούς εραστές σωτήρες, της Αθήνας, των
πόλεων αλλά και κάθε µικρού χωριού.
Το ∆ΗΠΕΘΕ µας πριν 3
Γράφει o Αθ. Γκίκας
χρόνια
στη θερινή του
Μαθηµατικός
Σκηνή ανέβασε τους «Ιππείς» του Αριστοφάνη (424 π.Χ.). Αν και ο θόρυβος
των αυτοκινήτων που ανεβοκατέβαιναν την Υψηλάντου δεν µε άφηναν να ακούσω καλά όλους τους διαλόγους κάτι συγκράτησα.
Ο φέρων το όνοµα ∆ΗΜΟΣ ήταν η προσωποποίηση
του Αθηναϊκού λαού. ∆ύο αχρεία πρόσωπα, ο Παφλαγόνας και ο Αλλαντοπώλης ήταν δηµαγωγοί
και διεκδικητές του ∆ήµου. Να ο σπουδαίος διάλογος:
- Παφλαγόνας: ∆ήµο άνοιξε την πόρτα σου είµαι ο
εραστής σου.
- Αλλαντοπώλης: ∆ήµο άκουσε και µένα· είµαι ο
αντεραστής που χρόνια τώρα σε ποθώ και δε µπορώ να
σε αποκτήσω.
Πόσο επίκαιρος ο Αριστοφάνης!
Είµαστε παράξενος λαός· καµαρώνουµε για τους
προγόνους µας, αλλά δεν φρονιµατιζόµαστε από τα
σπουδαία τους έργα.
Καθώς πλησιάζουν οι εκλογές όλο και θα εµφανίζονται έξω από την πόρτα µας εραστές και αντεραστές,
παλιοί και καινούργιοι, νέοι τάχατες και άφθαρτοι,
πλην γερασµένοι και φθαρµένοι κατά την άσκηση του
επαγγέλµατός τους.
Όλοι τους θέλουν να µας πάρουν αγκαλιά σαν τον
Παφλαγόνα ή τον Αλλαντοπώλη.
Ζήσαµε χρόνια φαρµακερούς εναγκαλισµούς.
Είµαστε άραγε έτοιµοι να δείξουµε σήµερα αδάµαστο
χαρακτήρα; Μας ωρίµασαν τα µνηµόνια, οι λεηλασίες,
οι υποκρισίες τόσο όσο ν’ αντισταθούµε;
Γνωρίζουµε αρκετούς εραστές και αντεραστές της εξουσίας που τόσο έξυπνα µας παρουσίασε ο Αριστοφάνης. Ας προσέξουµε τι θα διαλέξουµε.
Ας είναι µεγάλη νικήτρια των εκλογών η πεποίθηση
ότι η χώρα πρέπει ν’ αλλάξει και ότι εµείς είµαστε αυτοί που πρέπει να την αλλάξουµε, χωρίς να είναι αναγκαίες οι πιέσεις των πιστωτών.
Με τις κωµωδίες του Αριστοφάνη συνδεόµαστε µε κρίκους τα διατηρηθέντα ελαττώµατα
της φυλής, ενώ δεν συµβαίνει το ίδιο µε τους
αρχαίους τραγικούς.
Ο Αριστοφάνης µε κάνει να νοιώθω Έλληνας 3000
ετών· Ο Σοφοκλής όµως µου φανερώνει την ανωριµότητά µου και το δρόµο που έχω να διανύσω ίσαµε την
ολική αποδοχή. ∆εν είµαι φαίνεται απόγονος των τραγικών ποιητών, αλλά των δουλοπάροικων και των µεταναστών.

Σάββ

Μαΐο
κή 4
Κυρια

Ο ΄Αγιος του ΄Εθνους
Η αλυσίδα και σκουριά των Αρχών
Την 30 Απριλίου, ηµέρα
Τετάρτη φέτος, ετελέσθη
δέηση στο Μνηµείο του
∆ιάκου στο στενό της πλατείας ΛΑΟΥ και κατάθεση
στεφάνων στο Άγαλµα της
πλατείας ∆ιάκου. Οργανωµένα από τις Αρχές του τόπου. Και «όλα αυτά» τα οΓράφει o Γιώργος Σµοκοβίτης
νόµασαν «∆ιάκεια». 10 π.µ.
«είχαν ΟΛΑ τελεστεί». ∆ηλαδή τα ελάχιστα τυπικά για την... «απότιση φόρου»... Άλλοτε υπήρξαν «διαφορετικά ∆ιάκεια». Η ηµέρα Τετάρτη,
30/4, δεν ήταν αργία αλλά εργάσιµη που σηµαίνει ότι
κατ’ επιλογήν µε Γνώση των Τοπικών Αρχών ΟΛΟΙ οι
εργαζόµενοι είχαν αποκλειστεί από τη φυσική παρουσία
τους σε οποιαδήποτε εκδήλωση Τιµής, κυρίως ΝΕΟΙ.
24 Απριλίου 1821 µ.Χ. είναι η Ηµέρα Θανάτου του Αγίου του Έθνους, µε τρόπο Μαρτυρίου και Αυτοθυσίας
Του µε στοιχεία από Πάθη του Θεανθρώπου, άλλωστε έχει ζητηθεί η Αγιοποίησή Του από την «Χριστού της Πίστης της Αγίας» Εκκλησία µας.
ΑΥΤΗ η 24 Απριλίου, φέτος το 2014, ήταν ηµέρα Πέµπτη, δηλαδή το ίδιο εργάσιµη όπως και η 30 Απριλίου.
∆εν ήταν Αργία καµία από τις δύο. ΓΙΑΤΙ, λοιπόν, να µην
έχουν γίνει ∆ΙΑΚΕΙΑ την 24 Απριλίου, ηµεροµηνία φριχτού Θανάτου δια ανασκολοπισµού Του, που παρέπεµπε
σε ηµεροµηνία που δεν ήταν «σαν όλες τις άλλες» στη
Μνήµη Λαού; Όπως π.χ. η 25η Μαρτίου, δεν εορτάζεται
στις... 30 Μαρτίου. Ή γιατί έστω δεν επιλέχτηκε ηµέρα
Κυριακή ή άλλη Αργία, που είναι όλοι ελεύθεροι να προσέλθουν;
∆εν θα εκθέσω τις «προσωπικές απόψεις ενός πολίτη»
για τα ΚΙΝΗΤΡΑ και τις ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ τέτοιας απόφασης
«αιρετών ΤΟΠΙΚΩΝ Αρχόντων», Αρχών του τόπου µας,
αλλά ΚΑΙ της Κεντρικής Εξουσίας, διότι ο ∆ΙΑΚΟΣ και η
ΑΛΑΜΑΝΑ δεν είναι µόνο «Λαµιώτικη υπόθεση», ή έστω δεν θα έπρεπε να είναι.
Για την περιφρονητική εγκατάλειψη ΜΕΣΑ στον ∆ήµο
Λαµιέων του ΙΕΡΟΥ Τόπου που «έκαιγε άλλοτε» άσβεστο
ένα καντήλι στην Ψυχή Του σας αποστέλλω την «φωνή
της φωτογραφίας» της Ι∆ΙΑΣ ηµέρας, 30 Απριλίου 2014
µ.Χ. αµέσως ΜΕΤΑ αυτά τα... «∆ιάκεια των τοπικών Αρχών» στη... Λαµία...
Η πόρτα που φυλάσσει τον χώρο Μνηµείου Μαρτυρίου-Θανάτου του ∆ΙΑΚΟΥ στη... Λαµία... σκουριασµένη,
ετοιµόρροπη, ερείπιο. ∆ίφυλλη να τη συγκρατεί µια... αλυσίδα... Μέσα από την κλειδαρότρυπα της σκουριασµένης κλειδαριάς να εξέχει προς τα έξω µια... µεγάλη βίδα...
Το ίδιο εγκαταλειµµένα στη «διαφθορά της σκουριάς» τα
κάγκελα του µικρού µαντρότοιχου µέσα στη... Λαµία...
Κατά την... «τελετή» ήταν ανοιχτή η πόρτα. ΜΕΤΑ οι...
Τοπικές Αρχές την... έκλεισαν και πάλι µε την... αλυσίδα.
΄Αφησαν να εξέχει και πάλι η ίδια µεγάλη βίδα από την
κλειδαρότρυπα της σκουριάς... ΕΤΣΙ. Στο Κέντρο «πρωτεύουσας» της... ΣΤΕΡΕΑΣ... Ελλάδας. ΤΟ Μνηµείο. Επί
χρόνια.
Έχω καταθέσει ως... «ένας απλός πολίτης ΛΑΜΙΩΤΗΣ»
στην ΤΟΠΙΚΗ Αρχή του ∆ήµου Λαµιέων επανειληµµένα
ΑΝΑΦΟΡΕΣ νοµίµως ΚΑΙ µε προσφορά µου της δαπάνης ευπρεπισµού έστω της... πόρτας... αλλά περιφρονώντας τη Συνταγµατική της υποχρέωση η... Αρχή δεν καταδέχτηκε ούτε καν τυπικά να απαντήσει σε ΤΕΤΟΙΟ αίτηµα... πολίτη. Ούτε και να πράξει ΟΥ∆ΕΝ καλύτερον
της... σκουριάς... ως «Εκπρόσωπος-Αρχή»... στη Λαµία.
΄Ισως άλλη εκπροσώπηση Αρχής να µην είχε ανάγκη απάντησης διότι θα είχε ΠΡΙΝ πράξει αυτοβούλως τα επιµόνως και νοµίµως «αιτούµενα από πολίτη» και µάλιστα
µε προσφορά οβολού του.

Ο ∆ΙΑΚΟΣ και η Αλαµάνα (δεν είναι τοπική υπόθεση
ώστε ότι θέλουµε κάνουµε) είναι Παγκόσµιο Σύµβολο
Ανθρώπου όλων των εποχών, λαών, εθνών και τόπων για
Πατρίδα, ΄Εθνος και Θεό τους, πέραν από Αγώνα για Ελευθερία. Από τούτη την πλατεία ΛΑΟΥ µας, ποιος ντόπιος ή ξένος περαστικός ή Προσκυνητής θα περάσει από
τα σκουπίδια της πλατείας στο Κέντρο µιας ΣΤΕΡΕΑΣ
Ελλάδας για να βρεθεί στη σκουριά µιας περιφρονητικής
εγκατάλειψης Μνηµείου του Αγίου ενός ΕΘΝΟΥΣ, χωρίς
περίσκεψη για «τέτοια µηνύµατα»; Ποιος θα έχει την καλύτερη εικόνα για τις... Τοπικές Αρχές στην «εκπροσώπηση» µιας έστω ακόµα και σαν µειονότητας αλλά µε δικαίωµα αυτοπροσδιορισµού της «ελληνογενούς χριστιανικής
µειονότητας Λαµιωτών» ή και πλειοψηφίας ή και ολότητας σε απόδοση πράγµατι Τιµής στον ΕΘΝΙΚΟ Άγιο Ήρωά ΤΟΥΣ στο κέντρο της πόλης ΤΟΥΣ, µέσα σε σκουπίδια και σκουριές εγκατάλειψης;
∆ιακριτός ο ρόλος µου του ΠΟΛΙΤΗ από τις Αρχές του
Τόπου. Τη διάσταση µεταξύ Βούλησης Πολίτη και ενεργειών ή αδρανειών Αρχών έστω και µόνο ως πολιτικής
µονάδας που ακόµα κι ΑΝ µε κανέναν άλλον δεν θα συνέπιπτε ίδια Βούληση χρεώστε τη στην προσωπική µου

ευθύνη έστω ΛΑΘΟΥΣ Πολίτη. Καµία σχέση δεν έχουν
οι αιρετές τοπικές Αρχές µε την Ευθύνη µου Πολίτη, ούτε εγώ µε την ∆ΙΚΗ ΤΟΥΣ, σε οποιοδήποτε θέµα δεν
συµφωνούµε, αλλά θεωρούν και διαδίδουν ότι ενεργούν ή
αδρανούν «κατ’ εντολήν Λαού» και όφελός του ή έστω
κατά «εικαζοµένην θέλησή του».
Ας βρουν όµως αυτούς που ΘΕΛΟΥΝ αυτή την Εικόνα
στις πλατείες ΛΑΟΥ. Ποιος λαός θεωρούν ότι έδωσε τέτοια εντολή ή ποίων εντολές εκτελούν στον τόπο ΜΑΣ
ως... «εκπρόσωποι» ή µήπως «ως αιρετοί ότι θέλουν κάνουν και λογαριασµό δεν δίνουν»;
Εν ΛΑΜΙΑ, 30 Απριλίου 2014 µ.Χ.
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ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΕΙΝΑΙ
Η ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ Η ΕΥΣΥΝEΙ∆HΣΙΑ

Όπου βρεθώ και όπου σταθώ, ακούω ένα σενάριο για διαπλοκή και για άνοµα συµφέροντα. ∆εν µπορώ να προσδιορίσω, τι σχέση έχουν αυτά τα σενάρια
µε την πραγµατικότητα, αλλά δεν µπορεί να υπάρχει και καπνός χωρίς φωτιά.
Αυτό βέβαια δεν µπορεί να λέγεται πολιτική. Οσµές εγκληµατικών οργανώσεων και µυστικών υπηρεσιών, αποπνέει ο τόπος µας και η πολιτεία ολόκληρη,
από τις πυορροούσες πληγές της. Στην καθηµερινή ηµερήσια διάταξη, των
Μ.Μ.Ε., των καφενείων και όπου γίνονται πολιτικές συζητήσεις, είναι οι σκοτεινές και υπόγειες διαδροµές, διαπλεκόµενων συµφερόντων, ανθρώπων της εξουσίας και των υπηρεσιών της, µε τους προµηθευτές και τους πάσης φύσεως
εργολάβους. Λες και η χώρα βρίσκεται υπό την κατοχή της Μαφίας. Αυτή την
εποχή, τώρα, παίζεται και η διαπλοκή µεταξύ πολιτικάντηδων και ψηφοφόρων,
«Τι µου δίνεις, τι σου δίνω. Τάξε µου να σε ψηφίσω». ∆ιαπλοκή έχουµε και µεταξύ, αυτών που ασχολούνται µε την «ΠΟΛΙΤΙΚΗ» ποιόν θα αφήσουν και µε
ποιον θα πάνε. Κατόπιν πιέσεων ή µη, κατόπιν ταξίµατος ή από αντίδραση και
όχι γιατί είναι πολιτική επιλογή κατόπιν ωρίµου σκέψης, διά το κοινό καλό.
Η πίεση της κρίσης, µας αποκάλυψε την ποιότητα και την σταθερότητα πολλών ανθρώπων, όπως και την φιλοσοφική τους στάση απέναντι στην πολιτική,
για ίδιον όφελος ή για το κοινό καλό.
Έχουµε χάσει τον µπούσουλα, σε όλη την Ελλάδα και όχι µόνο στη Λαµία,
ποιος θα πάει µε ποιόν και γιατί… Κάθε µέρα ακούµε και από ένα απρόοπτο,
τους τελευταίους δύο µήνες. …Οι “ΑΡΧΟΝΤΕΣ” που θα εκλεγούν στο τέλος
Μαΐου του 2014, θα έχουν πέντε χρόνια µπροστά τους, για να βάλλουν κάποια
σειρά στις υπηρεσίες, για να δώσουν ένα δείγµα, του επιπέδου τους. Η αξιοκρατία, η ευσυνειδησία και η επαγγελµατική ικανότητα, είναι αναγκαία προϋπόθεση για την επιλογή των στελεχών, αυτά δίνουν την δυνατότητα στις υπηρεσίες, να παρέχουν σε µεγάλο βαθµό, το επιθυµητό επίπεδο υπηρεσιών και αποτελεσµάτων, που προσδοκούν οι πολίτες και υποθέτουµε και οι άρχοντες. Οποιοδήποτε έργο έχουν οραµατιστεί πολίτες και άρχοντες και θέλουν να πραγµατοποιηθεί, αυτά τα στελέχη, θα κληθούν να το φέρουν εις πέρας. Οποιαδήποτε ...ιδεολογία, φιλοσοφία, κοσµοθεωρία και αν ασπάζονται, µόνο µε ένα ικανό και σωστό «όχηµα» µπορούν να φτάσουν - επιτύχουν το στόχο τους. Οι
δικαιολογίες που έχουµε ακούσει µέχρι σήµερα του τύπου ... «τι να κάνουµε
αυτή είναι η Ελλάδα», σε κεντρικό επίπεδο και ...«αυτές είναι οι υπηρεσίες µου
τι να κάνω εγώ», σε τοπικό επίπεδο, δεν µπορούν να γίνουν πλέον αποδεκτές.
Η κατάσταση έχει φθάσει στο απροχώρητο µε 1,5 εκατοµµύριο ανέργους, δεν
µπορεί να ακούγονται τέτοιες δικαιολογίες, δεν µπορεί να πληρώνουµε …ανίκανους και τεµπέληδες, διότι αυτοί µόνο για εµπόδια είναι καλοί. Αν θέλετε να
πάµε µπροστά όπως δηλώνετε, όλοι οι υποψήφιοι, αυτή την εποχή, ψάξτε και
βρείτε τους άξιους, που θα σηκώσουν τα µανίκια και δεν φοβούνται την εργασία, διότι είναι η µόνη που φέρνει πλούτο και πραγµατικά θετικά αποτελέσµατα. Αύριο λοιπόν, νέοι και παλαιοί που θα εκλεγείτε, για να κυβερνήσετε και να
υπηρετήσετε τον τόπο, θα πρέπει να είσαστε αποφασισµένοι ότι «θα σπάσετε
αυγά για να κάνετε οµελέτα». ∆ηλαδή όπου είναι αναγκαίο θα συγκρουστείτε
για να κάνετε αλλαγές, έτσι θα µπορέσετε να έχετε επιτυχία, εκεί που απέτυχαν
οι άλλοι. Αυτός είναι ένας πρωταρχικός στόχος και βασικό εργαλείο του ∆ηµοκρατικού πολιτεύµατος και των ∆ηµοκρατικών θεσµών, που µας δίνει διέξοδο
στα προβλήµατα, µε την εναλλαγή στην εξουσία και την διοίκηση…
Προχθές παρακολούθησα την ηµερίδα του Οικονοµικού Επιµελητηρίου (και
τους συγχαίρω για την πρωτοβουλία τους) µόνο από δύο υποψήφιους Περιφερειάρχες τους κ.κ. Κ. Μπακογιάννη και Κ. Χαϊνά άκουσα κάποιες σκέψεις για
αναδιοργάνωση υπηρεσιών, που την θεωρούν απαραίτητη, για να υλοποιηθούν οι στόχοι τους και το πρόγραµµά τους και ότι θα πρέπει να δηµιουργήσουν τον ανάλογο µηχανισµό, υποθέτω πως και οι άλλοι υποψήφιοι, το έχουν
σκεφτεί αλλά δεν το είπαν. Από την µεταπολίτευση και µετά σαράντα χρόνια
δεν τα καταφέραµε καλά, «εµείς γι` αλλού κινήσαµε κι αλλού η ζωή µας πάει»
αντί να γίνουµε καλύτεροι, γίναµε χειρότεροι, ως κοινωνία και κράτος. Μπορεί
να φτιάξαµε δρόµους και τσιµεντένια κτήρια, ευσυνείδητους υπαλλήλους και
κράτος καθώς πρέπει δεν πετύχαµε να φτιάξουµε και γι’ αυτό έχουµε σήµερα
αυτά τα οικτρά αποτελέσµατα. Τόση ζηµιά έχει γίνει στον τόπο και τα τρωκτικά
δεν λένε να σταµατήσουν, δεν τους κόβετε η όρεξη µε τίποτα. Οι πολιτικοί µας
ακόµα δεν τολµούν να τους σταµατήσουν. Πρέπει να βρούµε µια λύση. Ίσως είναι καιρός να βάλλουµε χρονικό όριο στις θητείες, µήπως και σώσουµε κάτι από τα αρπαχτικά, αφού δεν µπορούµε να προστατευτούµε µε την λογική και
τους νόµους, έτσι όπως είναι σήµερα η κατάσταση. Τολµήστε Κυρίες και Κύριοι
υποψήφιοι, «ιδού πεδίον δόξης λαµπρό». Για να νοιώσετε την ευχαρίστηση - ικανοποίηση της δηµιουργίας, θα χρειαστεί να συγκρουστείτε και να κοπιάσετε,
δυστυχώς είναι αναγκαία συστατικά της επιτυχίας.
Σπύρος Αλ. Ρίζος

Οφείλει µια εξήγηση
ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ
Έντονο ενδιαφέρον προκαλεί η σηµερινή επίσκεψη στη
Λαµία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Βαγγέλη Βενιζέλου ενόψει
µάλιστα και των εκλογών για
την Περιφέρεια και την ευρωβουλή.
Ο κ. Βενιζέλος, θα συναντηθεί µε στελέχη της νοµαρχιακής επιτροπής του κόµµατος
και χωρίς αµφιβολία όσοι παραµένουν στο χώρο του ΠΑΣΟΚ αυτό που περιµένουν από
τον πρόεδρο του κόµµατος είναι µια απάντηση στο ερώτηµα
γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν κατάφερε
να κατεβάσει ψηφοδέλτιο στις
περιφερειακές εκλογές.
Το διάστηµα που µεσολάβησε έχουν ακουστεί πολλά και
έχουν γραφτεί πολύ περισσότερα για το θέµα αυτό.
Ακούστηκαν πολλές εκδοχές
και διακινήθηκαν αρκετά σενάρια. Ακούσαµε για παράδειγµα ότι µε τη στάση του το
κεντρικό ΠΑΣΟΚ εµµέσως
πλήν σαφώς πριµοδότησε την
υποψηφιότητα
του
Κώστα
Μπακογιάννη, αδράνησε µετά
την ανακοίνωση του Κλέαρχου

Περγαντά ότι δεν θα είναι και
πάλι υποψήφιος Περιφερειάρχης, άφησε το χρόνο να κυλήσει σε βάρος της προοπτικής
που υπήρχε να στηριχτεί ένα
άλλο πρόσωπο για υποψήφιος
Περιφερειάρχης µε βασικό
κορµό του ψηφοδελτίου το
συνδυασµό του αποχωρήσαντα
περιφερειάρχη.
Όλο αυτό το διάστηµα έχουµε ακούσει και πολλά άλλα απίθανα πράγµατα που δεν θέλουµε να τα πιστέψουµε. Καλύτερα είναι να ακούσουµε την
επίσηµη εκδοχή του κόµµατος
όπως αυτή θα εκφραστεί από
τον ίδιο τον αρχηγό παρά να
κάνουµε εµείς υποθέσεις και
να βγάζουµε αυθαίρετα συµπεράσµατα.
Κρατάµε µόνο το γεγονός ότι
ο Βαγγέλης Βενιζέλος επισκέπτεται σήµερα την Περιφέρεια
Στερεάς που το ΠΑΣΟΚ δεν έχει υποψήφιο Περιφερειάρχη,
µόνο συνεργαζόµενους µε
συνδυασµούς της Ν.∆. και του
ΣΥΡΙΖΑ.
Χρ.Α.
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Γράµµα
προς πολίτες
Τι δεν καταλαβαίνετε από τα “κινέζικα” των πολιτικών. Μας λένε ότι το
µνηµόνιο τελείωσε, αλλά
ήρθε το µεσοπρόθεσµο.
Μας λένε ότι η Τρόικα έφυγε, αλλά θα ξανάρθει
το Σεπτέµβριο. Μας είπαν
ότι θα αγωνιστούν για το
κούρεµα του χρέους, αλλά τώρα µας λένε ότι το
χρέος είναι βιώσιµο.
Μας είπαν ότι έχουµε
πλεόνασµα, αλλά δεν µας
φτάνει και γι’ αυτό παίρνουµε και δανεικά.
Το µόνο που δεν µας έχουν πει ακόµη είναι πόσο ηλίθιους µας θεωρούν
που τους πιστεύουµε!

“Ο Ταχυδρόµος”

Τελικά οι µόνοι εργαζόµενοι που έδωσαν το “παρών” στον εορτασµό
της Εργατικής Πρωτοµαγιάς ήταν οι υποψήφιοι ∆ήµαρχοι και Περιφερειάρχες.
ΜΑΘΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ

Για τη Συνεταιριστική Τράπεζα Λαµίας

Blog. ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
www.lamiaspero1.blogspot.com
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«Επικοινωνιακά τεχνάσµατα»

Ν∆: ∆εν παίρνουµε στα σοβαρά
το αίτηµα του ΣΥΡΙΖΑ για ντιµπέιτ
Επικοινωνιακό τέχνασµα χαρακτήρισε η εκπρόσωπος Τύπου της Ν∆ Αννα Ασηµακοπούλου το αίτηµα του ΣΥΡΙΖΑ για
την διεξαγωγή διπλού ντιµπέιτ µεταξύ του κ. Τσίπρα και του
κ. Σαµαρά. Πρόσθεσε, µάλιστα, ότι η Ν∆ δεν παίρνει στα σοβαρά το αίτηµα.
Ο κ. Τσίπρας δεν
καταδέχθηκε να πάει σε καµία από τις
τηλεµαχίες που έγιναν ήδη στην Ευρώπη και τώρα
ξαφνικά θυµήθηκε
να ζητήσει «ελληνικό ντιµπέιτ» ανάµεσα στον ίδιο και
στον πρωθυπουργό, δήλωσε η κ. Ασηµακοπούλου.
Συµπλοήρωσε ότι η διακοµµατική επιτροπή έχει ολοκληρώσει
το έργο της, χωρίς ο ΣΥΡΙΖΑ να θέσει τέτοιο ζήτηµα.
«Ίσως γιατί νιώθει την κατακραυγή που ξεσηκώθηκε για την απουσία του στα ευρωπαϊκά debate. Ίσως γιατί βλέπει ότι τα
πράγµατα δεν έρχονται όπως τα σχεδίαζε για το κόµµα του και
γυρίζει εσπευσµένα στην Ελλάδα να σώσει ό,τι µπορεί. Ενώ µέχρι χθες έλεγε ότι 'δεν προλαβαίνει' να πάει στα ευρωπαϊκά debate, επειδή πρέπει να περιοδεύσει σε όλη την Ευρώπη» πρόσθεσε η κ. Ασηµακοπουλου.
«Ανυποµονούµε να τον δούµε να συζητά µε τους ανθυποψηφίους του στην Ευρώπη. Απαντήσεις, ασφαλώς, για όσα λέει θα
πάρει και µέσα στην Ελλάδα. Αλλά µε το διχαστικό ύφος που έχει επιλέξει, θα είναι καταδικασµένος σε µονόλογους µέσα στην
Ελλάδα και σε πλήρη αφωνία στην υπόλοιπη Ευρώπη» συµπλήρωσε η εκπρόσωπος της Ν∆.

Απάντηση ΣΥΡΙΖΑ
«Ο πανικός του πρωθυπουργού είναι έκδηλος. Φοβάται το
διάλογο όπως ο διάολος το λιβάνι, γι' αυτό και παραµένει άφαντος από τη Βουλή και αρνείται να συµµετάσχει σε ντιµπέιτ µε
τον αρχηγό της αξιωµατικής αντιπολίτευσης, όπως έκανε και
στις εκλογές του 2012» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Κου(AΠΕ)
µουνδούρου.

ΣΥΡΙΖΑ: Νέο µνηµόνιο αποτελεί το
Μεσοπρόθεσµο Πρόγραµµα 2014-2018
«Νέο µνηµόνιο» χαρακτηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ το Μεσοπρόθεσµο
Πρόγραµµα που κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή. Κάνει
λόγο για «πρόσθετους φόρους, νέες άγριες περικόπες, νέες
απολύσεις» την τετραετία 2014-18 και κατηγορεί την κυβέρνηση και προσωπικά τον πρωθυπουργό Αντώνη Σαµαρά ότι
«προσπαθούν για εµφανείς µικροπολιτικούς προεκλογικούς
λόγους να στήσουν νέα παράσταση επιτυχίας αποκρύπτοντας τα νέα µέτρα».
Ειδικότερα, η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ για τα νέα µέτρα αναφέρει «Όσο και αν η κυβέρνηση και ο κ. Σαµαράς προσωπικά προσπαθούν για εµφανείς µικροπολιτικούς προεκλογικούς λόγους
να στήσουν νέα παράσταση επιτυχίας αποκρύπτοντας τα νέα µέτρα, η πραγµατικότητα τους διαψεύδει.»
» Με πρόσθετους φόρους και νέες άγριες περικοπές στις κοινωνικές δαπάνες και τους µισθούς καθώς και νέες απολύσεις
για την τετραετία 2014-2018, το Μεσοπρόθεσµο πρόγραµµα
που φέρνουν προς ψήφιση αποτελεί νέο µνηµόνιο που βάζει ακόµα πιο βαθιά στο τούνελ την κοινωνία και την οικονοµία».
«Ο ελληνικός λαός ωστόσο, δεν θα επιτρέψει άλλο αυτή την
καταστροφή και στις κάλπες του Μαΐου θα στείλει το δικό του
µήνυµα ελπίδας και αλλαγής σελίδας για τη χώρα µας και την
Ευρώπη» καταλήγει ο ΣΥΡΙΖΑ.
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Στον Άρειο Πάγο

Αιτήσεις συµµετοχής στις ευρωεκλογές
της 25ης Μαΐου υπέβαλαν στον Άρειο
Πάγο συνολικά 46 κόµµατα και συνασπισµοί κοµµάτων, καθώς και ένας µεµονωµένος υποψήφιος. Η προθεσµία υποβολής αιτήσεων έληξε.
Η ανακήρυξη των κοµµάτων από το Α’
Τµήµα του Αρείου Πάγου που θα τους επιτρέψει να συµµετάσχουν στις ευρωεκλογές
θα γίνει στις 11 Μαΐου.
Τα κόµµατα και συνασπισµοί κοµµάτων
που κατέθεσαν αιτήσεις συµµετοχής στις ευρωεκλογές είναι (σύµφωνα µε τη σειρά κατάθεσης):
1. Ένωση Κεντρώων- Βασίλης Λεβέντης
2. ΑΝΤΑΡΣΥΑ (Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία για την Ανατροπή) µε συντονιστική επιτροπή
3. ΟΚ∆Ε (Οργάνωση Κοµµουνιστών ∆ιεθνιστών Ελλάδας) µε διοικούσα επιτροπή
4. ΑΣΚΕ - Αγωνιστικό Σοσιαλιστικό Κόµµα
Ελλάδας) µε εκτελεστική επιτροπή
5. Σύνδεσµος Εθνικής Ενότητας - Χρίστος Χρηστίδης
6. Κοινωνία - Μιχάλης Ηλιάδης
7. ΚΕΑΝ (Κίνηµα Εθνικής Αντίστασης) - Ιπποκράτης Σαββούρας
8. Κόµµα Ισότητας, Ειρήνης και Φιλίας - Αλή Τσαούς Μουσταφά
9. ΛΑΟΣ - Γιώργος Καρατζαφέρης
10. Κόµµα Ελλήνων Κυνηγών - Γιώργος Τσαγκανέλιας
11. Εθνική Αυγή - Μιχάλης Γιαννόγκωνας
12. ΚΚΕ - ∆ηµήτρης Κουτσούµπας
13. Το Ποτάµι - Σταύρος Θεοδωράκης
14. Ανεξάρτητη Ανανεωτική Αριστερά, Ανανεωτική ∆εξιά, Ανανεωτικό ΠΑΣΟΚ, Ανανεωτική Νέα ∆ηµοκρατία, Όχι στον Πόλεµο,
Κόµµα Επιχείρηση Χαρίζω Οικόπεδα, Χαρίζω Χρέη, Σώζω Ζωές,
Σώζω τα Πλούτη των Ελλήνων, Πανεργατικό Εργατικό Κίνηµα Ελλάδος (ΠΑΕΚΕ) - Μιλτιάδης Τσαλαζίδης
15. Λαϊκός Σύνδεσµός- Χρυσή Αυγή - Νίκος Μιχαλολιάκος
16. Γέφυρες ∆ηµιουργία Ξανά- Θάνος Τζήµερος/ ∆ράση- Θόδωρος Σκυλακάκης (συνασπισµός κοµµάτων)
17. Εργατικό Επαναστατικό Κόµµα (ΕΕΚ Τροτσκιστές), Σαµπετάι
Μάτσας
18. Λευκό, Κων. Ντάλιος
19. ∆ηµοσθένης Βεργής Έλληνες Οικολόγοι
20. Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο (ΕΠΑΜ), ∆ηµήτρης Καζάκης
21. ΟΑΚΚΕ (Οργανισµός για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ), 3µελής διοικούσα επιτροπή Η. Ζαφειρόπουλος, ∆. Γουρνάς και Ε.
Κωνσταντοπούλου
22. Ελευθερία, Μάριος Παπαϊωάννου
23. ∆ηµοκρατική Αριστερά- Προοδευτική Συνεργασία, Φώτης
Κουβέλης
24. Εθνικό Μέτωπο, Εµµ. Κώνστας
25. Ελιά- ∆ηµοκρατική Παράταξη: Ε. Βενιζέλος (ΠΑΣΟΚ), Ανδρ.
Λοβέρδος (Συµφωνία για τη Νέα Ελλάδα), Εµµ. Επιτροπάκης (∆υναµική Ελλάδα), Ν. Μπίστης (Μεταρρυθµιστική Αριστερά), Ι. Ράπτης (Νέοι Μεταρρυθµιστές), Ι. Τούντας (Πολιτεία 2012) και Ν. ∆ιακουλάκης (Πρωτοβουλία Β΄)
26. Πράσινοι - Αλληλεγγύη, ∆ηµιουργία, Οικολογία, Ν. Χρυσόγελος, Μ. Πίνιου Καλλή
27. ΜΛ ΚΚΕ (Μαρξιστικό- Λενινιστικό Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδος), διοικούσε επιτροπή Αντ. Παπαδόπουλος και Π. Κουφοβασίλης
28. Νέα ∆ηµοκρατία, Αντ. Σαµαράς

Αιτήσεις συµµετοχής στις
ευρωεκλογές κατέθεσαν 46 κόµµατα

Η βιντεοσκόπηση της συνοµιλίας από Κασιδιάρη

Στην Βουλή η δικογραφία
για την υπόθεση Μπαλτάκου
∆ιαβιβάστηκε στη Βουλή η δικογραφία για την παράνοµη βιντεοσκόπηση της συνοµιλίας του πρώην γγ της
κυβέρνησης Παναγιώτη Μπαλτάκου και του βουλευτή
της Χρυσής Αυγής Ηλία Κασιδιάρη.
(AΠΕ)

Η εταιρεία POSTLAND
αναλαµβάνει τις διανοµές φυλαδίων
των υποψηφίων στους Νοµούς
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος
Γίνονται διανοµές
σε Φθιώτιδα, Ευρυτανία,
Φωκίδα, Βοιωτία, Εύβοια.

ΠΗΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Κραββαρίτου & Πελασγίας - Λαµία
τηλ. & Fax: 22310-39.010 - Κιν.: 6947.180.520
email: pichas_g@hol.gr

29. Κολλάτος - Ανεξάρτητο Πολιτικό Κίνηµα Οικολογικό Ελληνικό, ∆. Κολλάτος
30. Ελπίδα Πολιτείας, ∆ηµ. Αντωνίου
31. Κόµµα Νέων, Κυρ. Τοψόγλου
32. Παναθηναϊκό Κίνηµα, Θ. Μαραγκουδάκης
33. ∆ραχµή, Θ. Κατσανέβας (συνασπισµός των
κοµµάτων Ελληνικό Κοινωνικό Κίνηµα και Πατριωτικό Κοινωνικό Κίνηµα)
34. Οικολόγοι Πράσινοι και Κόµµα Πειρατών
(6µελής εκτελεστική γραµµατεία)
35. Εθνική Ελπίδα, Γ. Παπαδόπουλος
36. Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συµµαχία - Ουράνιο
Τόξο, Σταύρος Αναστασιάδης
37. Ένωση για την Πατρίδα και τον Λαό, Β. Πολύδωρας και Χ.
Ζώης (Νέα Μεταρρυθµιστική Ριζοσπαστική Ανασυγκρότηση), Ν. Νικολόπουλος (Χριστιανοδηµοκρατικό Κόµµα Ελλάδος), Π. Ψωµιάδης (Πατριωτικό ∆ίκτυο Αφύπνιση) - Συνασπισµός κοµµάτων
38. Σχέδιο Β’ , Γραµµατέας πολιτικής επιτροπής Αντ. Σταυρόπουλος
39. Σοσιαλιστικό Κόµµα, Στ. Τζουµάκας
40. Έλληνες Ευρωπαίοι Πολίτες, Γ. Χατζηµαρκάκης
41. Νέα Ελλάδα, Ηλ. Μαρκόπουλος
42. Συνασπισµός Ριζοσπαστική Αριστερά (ΣΥΡΙΖΑ), Αλ. Τσίπρας
43. Κοινωνία Αξιών, ∆. Μπουραντάς
44. Αγροτικό Κτηνοτροφικό Κόµµα Ελλάδας (ΑΚΚΕΛ), Ε. Τσιοµπανίδης
45. Πατριωτική Ένωση- Ελληνική Λαϊκή Συσπείρωση (ΕΛΛΑΣ),
συνασπισµός των κοµµάτων: Αν. Κότσιαλος (Κόµµα Εθνικής Σωτηρίας-ΚΕΣΩ), Οδ. Τηλιγάδας (Εθνικός Λαϊκός Σχηµατισµός - ΕΛΑΣ),
Κ. Γκέκας (Κίνηµα Πολιτικής Αλήθειας - ΚΙΠΑΛ)
46. Ανεξάρτητοι Έλληνες, Ευρωπαϊκό Αντιµνηµονιακό Μέτωπο,
Πανελλήνιο Άρµα Πολιτών, Πυρίκαυστος Ελλάδα, Ελληνικό Κίνηµα Άµεσης ∆ηµοκρατίας, Ανεξάρτητοι Έλληνες, Πάνος Καµµένος, Ι.
∆ηµαράς, Γ. Καλεάδης και Γ. Κόκκας
Επίσης, αίτηση κατέθεσε και ο Ι. Κουλούρης ως ανεξάρτητος υποψήφιος (Αξιοκρατική Πολιτεία). Όµως, παράλληλα ζητεί να κηρυχθεί αντισυνταγµατικός ο εκλογικός νόµος που δεν επιτρέπει την
συµµετοχή στις ευρωεκλογές µεµονωµένων ατόµων.
(AΠΕ)

Σύγκλιση κυβέρνησης-ΣΥΡΙΖΑ
διαπιστώνει το ΚΚΕ
«Είναι πλέον φανερό ότι η σύγκλιση κυβέρνησης και ΣΥΡΙΖΑ δεν αφορά µόνο την υπεράσπιση της ΕΕ και του καπιταλιστικού δρόµου ανάπτυξης, που έχουν οδηγήσει το λαό στη
χρεοκοπία, αλλά και αυτές ακόµη τις διακηρύξεις τους» αναφέρει σχόλιο του ΚΚΕ µε αφορµή τη συνέντευξη που παραχώρησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας στον τηλεοπτικό σταθµό Alpha.
«Η κατάργηση των µνηµονίων πήγε ουσιαστικά 'περίπατο' και
αντικαταστάθηκε από 'άρση των αδικιών των µνηµονίου' ό,τι,
δηλαδή, ισχυρίζεται και η κυβέρνηση µε τα ψίχουλα προς την ακραία φτώχεια από το µατωµένο πλεόνασµα» επισηµαίνει το
ΚΚΕ, σηµειώνοντας: «Η κατάργηση των εφαρµοστικών νόµων
παραπέµπεται στο άγνωστο µέλλον, 'όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες' δηλαδή στο ποτέ. Καµία κουβέντα για την ΕΕ και τους
µόνιµους µηχανισµούς επιτήρησης, καµία κουβέντα για τους επιχειρηµατικούς οµίλους, οι απαιτήσεις των οποίων για πιο
φθηνούς εργαζόµενους και νέα προνόµια για τους ίδιους, θα είναι εδώ και την επόµενη ηµέρα».
«Αποδεικνύεται ότι απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική κυβέρνησης και ΕΕ βρίσκεται µόνο το ΚΚΕ και όχι εκείνα τα κόµµατα
που κινούνται στις ίδιες ράγες» καταλήγει η ανακοίνωση. (ΑΠΕ)



  







 

Σε αυτή τη δουλειά πάντα ψάχνετε µία λύση.
Εµείς σας προσφέρουµε πολλές.
Ολοκληρωµένες και εξειδικευµένες τραπεζικές λύσεις
που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας.
Ταµιευτήριο αγροτών για όλες τις τραπεζικές σας συναλλαγές και την πίστωση των αγροτικών σας επιδοτήσεων.
Εξειδικευµένα ασφαλιστικά προγράµµατα προσαρµοσµένα στις ιδιαιτερότητες της αγροτικής δραστηριότητας.
Κάρτα Συµβολαιακής Γεωργίας & Κτηνοτροφίας για να εξασφαλίσετε τη παραγωγή και το εισόδηµά σας,
αλλά και δάνεια κάλυψης των καλλιεργητικών εξόδων σας.
∆άνεια για αγορά γης & εξοπλισµού, καθώς και επιδοτούµενα δάνεια για απόκτηση 1ης κατοικίας.
Μάθετε περισσότερα σε ένα κατάστηµα της Τράπεζας Πειραιώς.

Τ. 18 2 18, www.piraeusbank.gr

















  







 



JKM&JUCZ 1+28- WMZ MZ 2FRS\FUCS\ WS\   JIM
&SVCJ\VJ &CF J'NVWSQB WS\ LJRRFCS\ PFN JRIDOS\
VWUFWMLSE WMZ 0QQMRNPBZ 0'FRFVW6VJYZ WS\  
2Y 3QC&FPF 4J WMR IM&SVCJ\VM KYWC]JWFN J'FUPAVWJUF WS 'S
QNWNPD PFN PSNRYRNPD 'JUNG6QQSR WMZ J'S[BZ V[JIDR WUJNZ IJ
PFJWCJZ F'D WS\ WUFLNPSE XFR6WS\ WS\ 8I\VVAYZ
.RIUSEWVS\ XE&FWSZ WMZ =WMZ FQQ6 PFN WYR INF'QSPTR PFN
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,US WMZ J'NVWSQBZ M JKM&JUCZ J'NVB&YZ 'USVINSUC]JN WMR
XAVM WMZ &J WS J'FNRJWNPD V[DQNS \'AU WS\ 2Y 3QC&FPF
'USVW6WM WMZ &RB&MZ JRDZ WYR ITIJPF FRIUTR WMZ 0QQ6
ISZ! PFN V\RJ[C]JN " DWN JP'QMUJC PFXBPSR JONLRCFVMZ WMZ
&RB&MZ WS\ 8I\VVAF
)M&SVNJESRWJZ WMR \'AU WS\ 8I\VVAYZ .RIUSEWVS\ J'N
VWSQBR WS\ 2Y6RRS\ 3QC&FPF J'FNRSE&JR WSR LJRRFCSR F\WDR
'USVW6WMR WMZ &RB&MZ JRDZ WYR ITIJPF &JL6QYR FRIUTR
WMZ 0QQ6ISZ ,FUFWMUSE&JR IJ 'USZ F'SQSLCFR M&TR DWN
'UTWSN SN FIJQKSC -SEWVSN JWSQ&BVF&JR ]TRWSZ WS\ 2Y6RRS\
3YQAWWS\ WMR F'D'Q\RVNR WS\ BUYSZ WMZ (UFGN6Z F'D WS\
UE'S\ WMZ 'USISVCFZ DWN JRT'NSR WS\ 3YQAWWS\ FPSESRWSZ
S ,FRFLNTWMZ -SEWVSZ JR WY 'FRML\UNPT QDLY WMZ WSNFE
WMZ
MZ 4FUWCS\ 'USKJUXARWSZ J'C WYR SVWAYR WS\ (JYU

   

)JCL&F LUFKBZ WS\ 2Y 3QC&FPF M J'NVWSQB F\WB 0((9 
2000 &J WMR S'SCF V\RNVW6 'QMLY&ARSR FRFONS'FXSERWF FLYRN
VWB V\&'FWUNTWM WS\ VWSR \'S\ULD JVYWJUNPTR LNF P6'SNF GSB
XJNF! @'YZ DQSN SN FLYRNVWAZ AWVN PFN S VWUFWMLDZ 2Y 3QC&FPFZ
FRFLP6]JWFN RF ]MWBVJN SNPSRS&NPB GSBXJNF LNF RF J'N]BVJN YZ WS
JLLU 
2000 'USZ WSR \'S\ULDR <UMVWCIM D'S\ FRFKAUJN DWN
JCRFN PS\WVDZ!

UFINS\ULNTR WMZ 6U[S\VFZ WDWJ 'SQNWNPBZ W6OJYZ 'S\ J'C
VWJ\VFR PFN F\WSV[JICFVFR WMR JODRWYVM WS\ F\WS'USVINS
UN]D&JRSN YZ JPQJPWSC WS\ QFSE [YUCZ WMR V\RAULJNF WS\ D&YZ
SEWJ PFN WMR F'SIS[B WMZ &NFU6Z 'U6OJYZ 'S\ J'JQALM 1
JKM&JUCZ 1+28- 6RMPJ VWS\Z . PFN , -SEWVS\Z LRYVWTR QS
LCYR PFN 'FWUNYWTR .Q -SEWVSZ :S\UPS&6[SZ 0QQ6Z ,JUN
'QFRT&JRSZ  , -SEWVSZ KQSLJUDZ 'FWUNTWMZ PFN S&NQMWBZ
SN S'SCSN FRJQQN'TZ INFWMUTRWFZ WS &ALF XA&F WMZ ISQSKS
RCFZ WS\ 'USV'FXSEVFR RF F'SPFWFVWBVS\R PFN RF F'SPF
X6US\R WMR &RB&M WS\ IJ[D&JRSN &6QNVWF YZ JO6IJQKSN WS\
* 7ALUM DWN S 8I\VVJEZ \'BUOJ XJ&JQNYWBZ WS\ 0QQMRNPSE
3U6WS\Z PFN F'JQJ\XJUYWBZ WMZ .RFW 0QQ6ISZ F'D WNZ VWUF
WNAZ WS\ <S\UVCW WS\ 4J[&AW ,FVV6 PFN WS\ )U6&FQM 1 IJ
FUXUSLUFKCF WMZ WS'SXJWJC WSR 8I\VVAF &JWFOE WYR ITIJPF
'FWAUYR WMZ J'FRFVWFWM&ARMZ 0QQ6ISZ . ;HMQ6RWM ,
4F\US&N[6QM 4N[ -SEWVS\ MLJ&DRF 4SQISGQF[CFZ +
3S\RWS\UNTWM * 3SQSPSWUTRM ) ;HMQ6RWM 8I .RIUSE
WVS\ ( 3FUF^VP6PM .Q 4F\US&N[6QM . 4NFSEQM 3 3F
R6UM PFN 4 4'DWVFUM 2INFCWJUM FOCF A[JN M FRFKSU6 WYR
V\RFXQMWTR WS\ &JLFQSK\SEZ 8I\VVAYZ VWUFWMLSE 2Y6RRM
3QC&FPF DVWNZ SNPJCF GS\QBVJN JRJPQJCVXM VWS NVWSUNPD <6RN
WMZ (UFGN6Z [SUJESRWFZ WSR [SUD WMZ FXFRFVCFZ PFN WS\ XF
R6WS\ PFN J'FRFKAUSRWFZ PFN VWF [UDRNF &FZ WSR FI6&FVWS
PFN FWUD&MWS [FUFPWBUF WYR 0QQBRYR 1 J'NVWSQB F\WB JCRFN
&6QNVWF PFN &NF PFWFLUFKB WYR NVWSUNPTR LJLSRDWYR D'YZ
WF JCIJ PFN WF A]MVJ YZ F\WD'WMZ &6UW\Z ,FUAQJNHJ GAGFNF
RF PFWFLU6HJN WNZ FRF&RBVJNZ WS\ YZ SQSPQMUY&ARF F'S&RM
&SRJE&FWF PFN &FZ VWAUMVJ 'SQEWN&F VWSN[JCF 8 2Y 3QC&F
PFZ 'JUNAWUJOJ FLYRN]D&JRSZ &J WSR 8I\VVAF SQDPQMUM WMR
3JRWUNPB 0QQ6IF AQFGJ &AUSZ VWNZ 'JUNVVDWJUJZ &6[JZ INF
PUNRD&JRSZ INF WMR FRIUJCFR WS\ BWS IJ &JWFOE WYR FU[MLTR
VWM &6[M WS\ 4FUWCRS 2INFCWJUM IJ VM&FVCF F'SPW6 M S'WNPB
LYRCF JRDZ F\WD'WS\ &6UW\USZ NVWSUNPTR LJLSRDWYR D'YZ
F\W6 'S\ 'JUNLU6KSRWFN VWMR J'NVWSQB PFN &FZ 'USVKAUJN
'SQEWN&JZ QJ'WS&AUJNJZ LJLSRDWYR D'YZ WMR \'SLUFKB WMZ
F'FWMQBZ V\RXBPMZ! 'FU6 WMR .LCF 4FUCRF ,FURFVVCISZ
LRYVWD VM&JCS D'S\ VWUFWS'AIJ\FR WF JQQMRNP6 VT&FWF
QDLY WMZ S[\U6Z XAVJYZ WMZ 1 WS'NPB NVWSUCF WMZ 5XNTWNISZ
J&'QS\WN]S&ARM &J V\RJ[TZ V\LPJRWUSE&JRF VWSN[JCF &NPU6
LJLSRDWF &AVF VWF &JL6QF V'FU6L&FWF &FUW\UNTR F'SPW6
WNZ INFVW6VJNZ 'S\ [UJN6]JWFN LNF RF FRWNQMKXSER SN KNQCVWS
UJZ WS V\RJ[TZ PNRSE&JRS VPMRNPD WF ARISOF [UDRNF WS\
FLTRF

024.    3FUNSKCQN WS\ (N6RRM 4FPU\LN6RRM &J WS\UPNPB P6RRM
J'NLUFKB VWSR &M[FRNV&D PFN V[AINF F'SWUS'F^P6 IN'QTR DKJYR
 4BPSZ )YUJ6 < 4FPU\LN6RRM  
 4FPUEPFRRS J&'USVXSLJRAZ WS\KAPN 'S\ '\UNWSISWJCWFN &J '\UNWD
QNXS .'D WS DRS&F WYR 2WFQTR PFWFVPJ\FVWTR   

LCS\ 3FUF^VP6PM Y&CQMVFR \'AU WS\ 8I\VVAYZ
.RIUSEWVS\ DWN JR WM :S\UPS&6[Y 0QQ6IN S .QAOFRIUSZ
-SEWVSZ SPWFPDVNF V[JIDR A'M FKNAUYVJ 'USZ IDOFR WS\
8I\VVAYZ .RIUSEWVS\ PFN DWN JR F\WT WY ,JUN'QFRY&ARY
PFW6 WS WAWFUWSR 6V&F A[JN IES VWUSK6Z \'AU WS\ 8I\V
VAYZ .RIUSEWVS\ @RWJZ JO6IJQKSN 'UTWSN WS\ *JSITUS\
7ALUM PFN WMR &MWAUF JPJCRS\ A[SRWJZ FIJQKBR WS\ 'FWUDZ
M&TR F'SXFRDRWSZ WS\ *JSITUS\ 7ALUM DVWNZ CVYZ AVY]J
WSR JNQNPUNRB PFN XJU&DR KCQSR F\WSE GJGFCYZ XF JINPFNSQD
LJN F\WDR PFN WMR &RB&MR F\WSE JRS&CVF&JR PFXBPSR JPWDZ
WMZ INPFNSVERMZ WMR JOFLCFVNR WMZ &RB&MZ WS\ &JL6QS\
8I\VVAYZ .RIUSEWVS\ 7FN &ALFZ \'BUOJ XJ&JQNYWBZ WS\
0QQMRNPSE 3U6WS\Z S 8I\VVJEZ .RIUSEWVSZ .\WDZ \'BU
OJR S 'UTWSZ F'JQJ\XJUYWBZ WMZ .RFWSQNPB 0QQ6ISZ =RJ\
F\WSE S\IA S WUN&JQBZ VWUFWDZ WS\ <S\UVCWS\ PFWFVWUA
KJWS INDWN F\WDZ JOF'FWBVFZ WSR JR WMZ .RFWSQNPB 0QQ6IN
JNVG6RWF 4J[&AWMR JLARJWS S 'UTWSZ FCWNSZ WMZ PFWFVWUS
KBZ PFN WYR IES JWAUYR WYR JNVGFQDRWYR JNZ WMR )\WNPBR 0Q
Q6IF PFN JNZ WMR ,JQS'DRRMVSR 8 8I\VVJEZ A[JN WMR AIUFR
F\WSE &JWFOE WYR ITIJPF 'FWAUYR WMZ RJYWAUFZ 0QQ6ISZ
SCWNRJZ JNVCR SN JOBZ .QAOFRIUSZ ;HMQ6RWMZ 4N[FBQ -SEWVSZ
MLJ&TR 4SQIF\CFZ ,AWUSZ 4F\US&N[6QMZ +6]FUSZ 3S\R
WS\UNTWMZ *JDIYUSZ 3SQSPSWUTRMZ )M&BWUNSZ ;HMQ6R
WMZ 8I\VVJEZ .RIUSEWVS\ (JTULNSZ 3FUF^VP6PMZ
.QAOFRIUSZ 4F\USPSUI6WSZ .RIUAFZ 4NFSEQMZ 3YRVWFR
WCRSZ 3FR6UMZ PFN 46UPSZ /DWVFUMZ 2ISE M WN&TVF WSR V\
RFXQMWBR WS\ VWUFWMLNPYW6WS\ PFN &JLFQSK\SEZ
8I\VVAYZ
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#-\RFLYRNVXJCZ JO FU[BZ WS\ NJUSE \'AU 'FWUCISZ FLTRSZ
PFN V\LPNRI\RJEVFZ &JW6 WS\ FJC&RMVWS\ 8I\VVAYZ .RIUSE
WVS\ S\IA'SWJ F'S[YUNVXJCZ F\WSE &A[UN WMZ \VW6WMZ VWNL
&BZ WMZ ]YBZ F\WSE GQA'Y VB&JUSR &JW6 GFX\W6WMZ WMZ
H\[BZ &S\ XQCHJYZ DWN 'JUC &JR WYR S&SCYR F\WT WS\ 4F\
US&N[6QM WS\ * 3SQSPSWUTRM WS\ ) ;HMQ6RWS\ WS\ 4N
FSEQM 'SQQ6PNZ 'SNJCWJ QDLSR JNZ WMR 'FU% M&TR JPINIS&ARMR
JKM&JUCIF 8 ?QNSZ! 'JUC IJ WS\ 8I\VVAYZ S\IA'SWJ˙
&B'YZ &JW% F\WSE V\RF'AXFRSR M &RB&M PFN FN MUY^PFC 'U6
OJNZ WS\ FRIUDZ )N% \&6Z WS\Q6[NVWSR S\IA'SWJ XAQY 'NVWJE
VJWJ DWN XJYUJCWJ JPQJNH6VFZ &JW6 WS\ FRIUDZ PFN WFZ
QF&'U6Z F\WSE 'U6OJNZ *JYUTR YZ &JLCVWMR AQQJNHNR IN%

    

       
JKM&JUCIF FRFPNRSEVFR WMR FLCFR PDRNR WYR 'UYWFLYRNVWTR
WMZ 0QQ6ISZ WS RF 'FUFQJC'M WS DRS&F JRDZ JO F\WTR JNZ WMR
+BXMR VPS'JEY RF J'FRSUXTVY WS FICPM&F WSEWS FRFPF
QTR JNZ WMR &RB&M VFZ DWN S 8I\VVJEJZ .RIUSEW]S\ JCRFN JPJC
RSZ DVWNZ &JW6 WMR MUY^PBR PFWFVWUSKBR WS\ )N6PS\ JR
*JU&S'EQFNZ AIJNOFR JNZ WS\ 8XY&FRSEZ DWN \'6U[S\VNR JN
VAWN PFN 6QQSN >QQMRJZ CRF WS\Z PFWF'SQJ&BVYVNR YZ &6
U\UF WYR QDLYR &S\ KAUY WS <6RN WMZ (UFGN6Z 8 8I\VVJEZ
.RIUSEW]S\ JCRFN JPJCRSZ DVWNZ JNZ .LCFR 4FUCRFR WMZ 5XNT
WNISZ FRWN'FUFW6[XM PFN J'SQA&MVJ PFW6  8XY&FRTR
J'C  DQFZ M&AUFZ F'SV\UXJCZ FPSQSEXYZ WMZ XAVJYZ
F\WSE 6RJ\ WMZ JQF[CVWMZ F'TQJNFZ M .LCF 4FUCRF &FUW\
UJC WS PFWTUXY&6 WS\ WSEWS 8 8I\VVJEZ .RIUSEW]S\ .U
[MLDZ YR WYR 0QQMRNPTR D'QYR PFW6 WMR .RFWSQNPBR
0QQ6IF PFWAVWUJHJ WSR 4'F^U6& ,VV6 JNZ /FVNQNP6 8
8I\VVJEZ .RIUSEW]S\ IN% F'FWMQBZ V\RXBPMZ \'SLUFKJC
VMZ JNZ # %## WMZ %#&&$) PFWTUXYVJR D'YZ
J'FRAQXM JNZ +F&CFR S &A[UN /JQCW]MZ 'USPJ[YUM&ARSZ &JW6
[NQ -PSIUN6RYR 3NS\VA 4J&AW ,FVV6Z˙ F'SWAQJV&F IJ
WMZ S'NVXSIUS&BVJYZ WFEWMZ \'BUOJR M JNZ ,JQS'DRRMVSR
'FRWJQBZ PFWFVWUSKB WS\ )U6&FQM )NDWN FR S 8I\VVJEZ
IJR JOF'6WJN IN% \'SV[AVJYR V\&&F[CFZ WSR 3NS\VA 4J&AW
,FVV6 S 'FVV6Z SEWSZ JRSE&JRSZ &JW6 WS\ )U6&FQM 'USZ
GSBXJNFR WS\ S'SCS\ JVWU6WJ\JR JC[J VWUFWD NV[\UDR NPFRDR
FR SE[N RF \'SW6OM WMR ,JQS'DRRMVSR WS\Q6[NVWSR RF J'N
KAUM JNZ F\WBR &JL6QFZ PFWFVWUSK6Z ARF\QSN JNZ WF
FPS\6Z &FZ JNVCR JNVAWN PFN R\R SN QDLSN WS\ &JL6QS\ F\WSE
FRIUDZ DWJ JCIJ &JW6 WYR \'SLUFKTR WMZ -\RXBPMZ WS\
3NS\VA 4J&AW ,FVV6 6UFRWF WS VWUFWS'JIDR WS\ JP WMZ /J
QCW]MZ PFN QF&G6RSRWF WMR JNZ +F&CFR 6LS\VFR SIDR JP WMZ
[FU6Z JKTRMVJ FRDMWJ 3NS\VA 4J&AW ,FVV6 FRDMWSZ XF
JCRFN PFN S -S\QW6RSZ IJR JK6RM FRDMWSZ INDWN &DQNZ S ,FV
V6Z SEWSZ FKC[XM JNZ +F&CFR IN6Q\VJ WSR VWUFWDR WS\ &J
WAGM JNZ +6UNVVFR PFN JPJC JEUJ WMR IAS\VFR F\WT
-S\QWFRNPBR F&SNGBR IMQ WS KNU&6RN WMZ PFUFWS&BVJYZ WS\
PFN WSR IB&NSR :AQSZ S 8I\VVJEZ .RIUSEW]S\ JCRFN JPJCRSZ
DVWNZ JRCPMVJ WS\Z JRJULBVFRWFZ WMR 'UTWMR 'SQNSUPCFR WS\
4JVSQSLLCS\ J'C 8&JUGUNTRM J'JNIB S 8XY&FRDZ SEWSZ .U
[MLDZ MWWM&ARSZ \'D WS\ 8I\VVAYZ PFN PFWFINYPD&JRSZ
F'D WS\Z 0QQBRFZ AXFHJR JNZ WS UJE&F WS\ .[JQTS\ 'SWF
&SE 'QASR WYR  WS\UPFQGFRTR ?XJQF FNVX6RJVXFN GF
UJCZ JQAL[S\Z WMZ V\RJNIBVJYZ &S\ JN&B JOAXJWF JNZ \&6Z WF
LJSRDWF WFEWF WYR S'SCYR %'*) *'') *%  PFN
IJR FRFP6QS\R JNZ WMR &RB&MR VFZ WSR QMV&SRMXARWF BUYF˙
J'JWUAHFWJ &SN IJ KCQJ ,FRFLNYW6PM RF 'USVXAVY PFN JP 'J
UNVVSE DWN S 8I\VVJEZ DWJ FRJIEXM WSR \'AU FRJOFUWMVCFZ
FLTRF IJR JC[JR 6QQS\Z V\RJUL6WFZ D&SNS\Z F\WT 'FU6
WS\Z ) ;HMQ6RWMR 4F\US&N[6QMR * 3SQSPSWUTRMR PFN
4NFSEQMR FLRTVWYR DRWYR PFW% JPJCRMR WMR J'S[BR WYR
6QQYR &JWA'JNWF FRFKFRARWYR LJRRFCYR S'QFU[MLTR &FZ$
8 KCQSZ VFZ 2 3QC&FPFZ
 8 2Y 3QC&FPFZ FRFKAUJWFN YZ 'JRWFPSVCFU[SZ WYR JQFKUTR WFL
&6WYR V\VWFXARWYR WMR   2FR   WF S'SCF " AKJUFR &JR S&SN
D&SUKS KDUJ&F FQQ6 JQQMRNPDR" 5AVN #'USVYUNRD$ 'JVQC ]YR6UN
KS\VWFRAQQF GQF[DPFQW]FNZPFQW]SIAWFNZ W]JU6'NF D'QF &J QDL
[MR 'FQ6VPFNZ IES &J 'QFWE QS\UC"! 7 3FVS&SEQMZ -WUFWNYWNP6
JRX\&B&FWF (  (  
2Y 3QC&FPFZ 3FWBLJWS JO 1'JC
US\ PFN JC[JR JLPFWFVWFXJC VWM
*BGF (JRRFCSZ PFN XFUUFQASZ
FLYRNVWBZ &JWFOE WYR SNPJCF
GS\QBVJN JLPQJNVXARWYR &JW6 WS\
8I\VVAYZ .RIUSEWVS\ JNZ WS
<6RN WMZ (UFGN6Z [SUJ\WBZ PFN
F\WDZ WS\ <SUSE WS\ XFR6WS\
PFN WMZ FXFRFVCFZ >QFGJ &AUSZ
VWNZ 'JUNVVDWJUJZ &6[JZ VWMR
9SE&JQM VWM 46[M IJ WS\ 4FU
WCRS\ BWS &JWFOE WYR FU[MLTR
;'MUAWMVJ \'D WSR 5FGNAUSR JNZ
WS :FPWNPDR )NJPUCXM &JWFOE WYR
FUCVWYR FONY&FWNPTR PFN F'JVWUFWJEXM \'SVWU6WMLSZ 0LPFWFVW6XM
VWMR *BGF PFN JOJQALM GS\QJ\WBZ LNF WUJNZ 'JUNDIS\Z    
0'FRJOJQALM WS  J'C (JYULCS\ . PFN INJWAQJVJ \'S\ULDZ 0VYWJ
UNPTR WMZ 'USVYUNRBZ 3\GJURBVJYZ .'JGCYVJR JR WN&B WS 
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Ικανοποίηση για τις αλλαγές σε ΦΠΑ

ΓΣΕΒΕΕ: Επικίνδυνα παραθυράκια στο
νοµοσχέδιο για αδειοδότηση επιχειρήσεων
Τον κίνδυνο διοικητικής σύγχυσης, επιχειρηµατικής αδράνειας καθώς και να προκύψουν αδιαφανείς διευθετήσεις σε επί µέρους θεµατικές (πιστοποίηση, οµαδοποίηση
επιχειρηµατικών δράσεων και διάκριση στην εφαρµοστέα
διαδικασία αδειοδότησης, έλεγχος συµµόρφωσης, περιορισµός αδειών) διακρίνει η Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών Βιοτεχνών Εµπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ), εάν
δεν προσδιοριστεί µεγάλο µέρος των ρυθµίσεων στο νοµοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης για την αδειοδότηση επιχειρήσεων.
Όπως σηµειώνει σε ανακοίνωσή της η ΓΣΕΒΕΕ, σύµφωνα µε
το προσχέδιο, θα έπρεπε να υπογραφούν 36 διαφορετικές Υπουργικές Αποφάσεις και Προεδρικά ∆ιατάγµατα, προκειµένου να υλοποιηθεί ο σκοπός του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου.
Είναι ενδεικτικό, κατά τη Συνοµοσπονδία, ότι ενώ το σχέδιο
νόµου προσδιορίζει ακόµη και το ύψος προστίµων για κάθε
παράβαση τήρησης των ελάχιστων προτύπων, δεν έχει
προσδιορίσει ακόµη τα ίδια τα πρότυπα, τη διαδικασία πιστοποίησης, τη διαδικασία χορήγησης έγκρισης και άλλα σηµαντικά ζητήµατα.
Επισηµαίνεται επίσης ότι ελλοχεύουν κίνδυνοι από το «παραθυράκι» που αφήνεται για εµπλοκή ιδιωτών και ιδιωτικών
εταιρειών στη συλλογή πληροφοριών, τον έλεγχο και την εποπτεία των επιχειρήσεων και για τον λόγο αυτό καλεί να αποσυρθούν οι επίµαχες διατάξεις των άρθρων 19-21.
Η ΓΣΕΒΕΕ χαιρετίζει, επίσης, την επιχειρούµενη ρύθµιση για
τον χρόνο καταβολής ΦΠΑ που κατέθεσε το υπουργείο Οικονοµικών µε την τροπολογία «Ρυθµίσεις σχετικά µε το ειδικό καθεστώς καταβολής του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας
κατά τον χρόνο είσπραξης της αντιπαροχής» η οποία επιλύει
ένα χρόνιο πρόβληµα που αντιµετωπίζουν οι επιχειρήσεις και
βελτιώνει, έστω οριακά, τις συνθήκες ρευστότητας στην αγορά.
Η ρύθµιση αυτή δικαιώνει την πάγια θέση της ΓΣΕΒΕΕ για
καταβολή του ΦΠΑ µε την εξόφληση και όχι την έκδοση τιµολογίων και απελευθερώνει πολλές επιχειρήσεις από ένα
σηµαντικό οικονοµικό και γραφειοκρατικό βάρος.

Σηµαντικές µειώσεις για τις επιχειρήσεις

Αύξηση έως 0,8% στους λογαριασµούς
ρεύµατος νοικοκυριών από 1η Ιουνίου
Αυξοµειώσεις στις χρεώσεις των λογαριασµών ρεύµατος
για χρήση των δικτύων µεταφοράς και διανοµής ενέργειας, αλλά και σηµαντικές µειώσεις για τις επιχειρήσεις αποφάσισε η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας.
Στα οικιακά τιµολόγια, από τις αποφάσεις της ΡΑΕ προκύπτουν µειώσεις 5- 11% στις πάγιες χρεώσεις και αυξήσεις έως
5,4% στις χρεώσεις ενέργειας, ενώ σύµφωνα µε τους υπολογισµούς της Αρχής η συνολική αύξηση για τους οικιακούς
πελάτες
(αθροιστικά
για τις χρεώσεις χρήσης Συστήµατος και ∆ικτύου) στον λογαριασµό ενός τυπικού νοικοκυριού, είναι µεταξύ
0,5% και 0,8%.
Αναλυτικότερα, οι νέες χρεώσεις που ισχύουν από 1ης Ιουνίου
2014 έχουν ως εξής:
• Για τους πελάτες
που συνδέονται στην υψηλή τάση (µεγάλες βιοµηχανίες), οι
µοναδιαίες χρεώσεις χρήσης Συστήµατος µειώνονται κατά
4,9%, σε σχέση µε τις τρέχουσες χρεώσεις.
• Για τους πελάτες που συνδέονται στη µέση τάση (βιοµηχανίες µεσαίου µεγέθους, µεγάλες και µεσαίες εµπορικές και
βιοτεχνικές επιχειρήσεις), οι χρεώσεις για το δίκτυο µεταφοράς µειώνονται κατά περίπου 29%, ενώ οι χρεώσεις για το
δίκτυο διανοµής µειώνονται κατά 1,8% ως προς το σκέλος ενέργειας και αυξάνονται κατά 3,4% ως προς το σκέλος ισχύος.
(ΑΠΕ)

Ελλάδα
Στη δηµιουργία, για πρώτη
φορά, ενιαίου τρόπου πρόσβασης σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται από
δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς προχωρά το υπουργείο
∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης.
Με τον τρόπο αυτόν οι πολίτες θα απαλλαγούν από την υποχρέωση να πηγαίνουν στις
δηµόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες, προκειµένου να ταυτοποιηθούν και να αποκτήσουν λογαριασµό πρόσβασης για κάθε
ξεχωριστή ηλεκτρονική υπηρεσία, εφόσον αυτό το έχουν κάνει µία φορά στο παρελθόν.
Συγκεκριµένα, το υπουργείο
∆ιοικητικής
Μεταρρύθµισης
προχωρά στην εγκατάσταση
του ευρωπαϊκού κόµβου διαλειτουργικότητας, που έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του ευρωπαϊκό έργου «Secure identity across borders linked 2.0»
(STORK 2.0) για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση. Ο κόµβος διαλειτουργικότητας θα είναι διαθέσιµος εντός των προσεχών εβδοµάδων.
Όπως επισηµαίνεται από το υπουργείο, µε τον όρο ηλεκτρονική ταυτοποίηση εννοείται ο

ΛΑΜΙΑΚΟΣ

Τύπος

Aπό το υπουργείο ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης

Ενιαίος τρόπος πρόσβασης
σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες

τρόπος µε τον οποίο ένας διαδικτυακός τόπος ή ένα πληροφοριακό σύστηµα αναγνωρίζει
την πραγµατική ταυτότητα του
χρήστη που κάνει χρήση µίας
ηλεκτρονικής υπηρεσίας (συνήθως µε το όνοµα χρήστη και ένα συνθηµατικό ή ψηφιακή υπογραφή).
Η διασύνδεση όσων παρέ-

χουν ηλεκτρονικές υπηρεσίες
µε τον νέο κόµβο θα επιτρέπει
την ηλεκτρονική ταυτοποίηση
χωρίς την απαίτηση φυσικής
παρουσίας για την απόκτηση
κωδικών πρόσβασης.
Μετά την εγκατάσταση του
κόµβου
διαλειτουργικότητας
θα διασυνδεθεί η διαδικτυακή
πύλη ΕΡΜΗΣ (http://www.ermis.gov.gr/), ο διαδικτυακός
τόπος για την αδειοδότηση επιχειρήσεων για παροχή υπηρεσιών (http://www.eu-go.gr/sdportal/) και το Γενικό Εµπορικό
Μητρώο
(https://www.businessregistry.gr/).
Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν ηλεκτρονικές υπηρεσίες
για την αναγνώριση ακαδηµαϊκών τίτλων, αλλά και υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής
από τις συµµετέχουσες -σε
πρώτη φάση- ελληνικές τράπε-

ζες (Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς).
Η συγκεκριµένη δράση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο ενεργειών που υλοποιεί το
υπουργείο ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης για την εφαρµογή στην Ελλάδα του επερχόµενου κανονισµού για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εµπιστοσύνης για τις
ηλεκτρονικές συναλλαγές.
Ο συγκεκριµένος κανονισµός
οριστικοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της ελληνικής Προεδρίας
του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πραγµατεύεται
θέµατα, όπως πχ αξιόπιστοι
διαδικτυακοί τόποι, ηλεκτρονικές σφραγίδες για νοµικά πρόσωπα, υπηρεσίες «συστηµένου» ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.

Μετά την απολογία του

H Αρχόντισσα του Πόντου, η Γιαγιά όλων των Ποντίων...

Ελεύθερος υπό όρους ο παιδίατρος που
συνελήφθη για παιδική πορνογραφία

Έφυγε από τη ζωή η Σάνο Χάλο

Με περιοριστικούς όρους και χρηµατική εγγύηση
20.000 ευρώ αφέθηκε ελεύθερος, µετά την απολογία του
στον ανακριτή, ο 47χρονος παιδίατρος που συνελήφθη
πριν τρεις ηµέρες στα Ιωάννινα για κατοχή και διακίνηση
υλικού παιδικής πορνογραφίας.
Η σύλληψη του
παιδιάτρου, βουλγαρικής καταγωγής, έγινε στο ιατρείο που διατηρούσε στην πόλη
των Ιωαννίνων από κλιµάκιο της
∆ίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος,
που έφτασε από
την Αθήνα για να
ασχοληθεί ειδικά
µε την υπόθεση.
Στην κατοχή του βρέθηκε µεγάλος αριθµός ψηφιακών αρχείων µε ιδιαίτερα σκληρό περιεχόµενο, που προέρχεται
κυρίως από ιστοσελίδες του εξωτερικού.
Ο 47χρονος παιδίατρος είχε τεθεί σε παρακολούθηση, όταν η ∆ίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος εντόπισε το ηλεκτρονικό ίχνος του.

Η Αρχόντισσα του Πόντου, η Γιαγιά όλων των Ποντίων, όπως την αποκαλούσαν οι απανταχού Πόντιοι, η Σάνο Χάλο
(Ευθυµία Βαρυτιµίδου του Χαραλάµπους, σύζυγος Αβραάµ
Χάλο) έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 105 ετών.
Σύµφωνα µε ανακοίνωση της Παµποντιακής Οµοσπονδίας ΗΠΑ και Καναδά, «υπήρξε µια εξέχουσα προσωπικότητα, ένας
ζωντανός θρύλος µαχητικότητας και κουράγιου, µια γυναίκα µε
όραµα και πίστη».
Όπως τονίζεται, «η Σάνο Χάλο µε την προσωπική της µαρτυρία για τα πάθη που είχε υποστεί πριν 90 χρόνια στη γενέτειρα
της, στον Πόντο, όπως αυτές καταγράφηκαν από τη κόρη της,
Θία Χάλο (Thea Halo) στο βιβλίο «Not Even My Name» ("Ούτε
Καν το Όνοµα Μου"), πρόβαλε σε όλο τον κόσµο το µείζον εθνικό ζήτηµα της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου και της
Μικράς Ασίας και γενικότερα όλων των χριστιανικών λαών της
τότε παραπαίουσας Οθωµανικής αυτοκρατορίας».
Το βιβλίο εξιστορεί τη δραµατική πορεία θανάτου από τον
Πόντο µέχρι τον Λίβανο της δεκάχρονης τότε Σάνο, κατά την οποία ξεκληρίστηκε όλη η οικογένειά της και την συνταρακτική
αναζήτηση των πατρογονικών της εστιών εβδοµήντα χρόνια µετά ώστε να ανακαλύψει την εθνική της ταυτότητα και το οικογενειακό της όνοµα µέσα από κάποιες θολές παιδικές αναµνήσεις.
Σε δήλωση για τον θάνατο της Σάνο Χάλο, προέβη ο πρώην
πρόεδρος της Βουλής, ∆ηµήτρης Σιούφας.
«Ο θάνατος της Ευθυµίας Βαρυτιµίδου, της θρυλικής Σάνο
Χάλο, αποτελεί µια τεράστια απώλεια για τον Ελληνισµό και την
απανταχού κοινότητα των Ποντίων» αναφέρει, µεταξύ άλλων, ο
κ. Σιούφας και προσθέτει: «Η Σάνο Χάλο, την οποία εύστοχα ο
πρώην Πρόεδρος της Βουλής κ. Απόστολος Κακλαµάνης το
2008 αποκάλεσε Ελληνίδα Άννα Φρανκ, υπήρξε για πολλές δεκαετίες µάρτυρας και σύµβολο της γενοκτονίας των Ποντίων.
Μια παγκόσµια πρέσβης για την ανάδειξη και καταδίκη ενός
(ΑΠΕ)
από τα µεγαλύτερα εγκλήµατα του 20ου αιώνα.

ΚΛΕΙΤΣΑΚΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
∆άσκαλος
- ∆/ντής 6ου ∆ηµ. Σχ. Λαµίας
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ΛΑΜΙΑΚΟΣ

Ένας άνδρας σκοτώθηκε από
πύρα σε συγκρούσεις ανάµεσα
σε φιλορώσους και υποστηρικτές της ουκρανικής ενότητας
στην Οδησσό στα νότια της
Ουκρανίας.
Σύµφωνα µε ανακοίνωση της
αστυνοµίας, διαδηλωτές πέταξαν
βόµβες µολότοφ, πέτρες και «εκρηκτικές συσκευές», στη διάρκεια των συγκρούσεων και ότι ένας άνδρας πυροβολήθηκε στο
στήθος.
Η σφαίρα έπληξε τον αριστερό
του πνεύµονα και πέθανε πριν
φτάσει το ασθενοφόρο στο σηµείο.
Περίπου δέκα άτοµα τραυµατίστηκαν στις συγκρούσεις.
Πολλές εκατοντάδες φιλορώσοι αυτονοµιστές που φορούσαν
κράνη και ήταν οπλισµένοι µε
ρόπαλα επιτέθηκαν σε µια πορεία περίπου 1.500 φιλοκυβερνητικών στο κέντρο της Οδησσού.
Τα ξηµερώµατα της Παρασκευής το Κίεβο εξαπέλυσε µια στρατιωτική επιχείρηση εναντίον της
Σλαβιάνσκ και του Κραµατόρσκ.
Σύµφωνα µε το υπουργείο Ε-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
Σπερχειάδα, 28/04/2014
Αρ.Πρωτ. 7964/536
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ο ∆ήµος Μακρακώµης προκηρύσσει δηµόσιο ανοικτό διαγωνισµό, µεταξύ φυσικών ή νοµικών
προσώπων, µε κριτήριο ανάθεσης
της σύµβασης αυτό της «πλέον
συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς» σύµφωνα µε τις
διατάξεις του (ΕE) 1336/2013, του
Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α΄ 114), του
Π.∆. 28/1980 (ΦΕΚ Α΄ 11) και του
Ν.2286/1995 όπως ισχύουν, για
την ανάδειξη αναδόχου παροχής
των υπηρεσιών «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.)
ΣΠΕΡΧΕΙΑ∆ΑΣ-ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ»,
προϋπολογισµού 124.279,20 €
(µε Φ.Π.Α. 23%).
Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, θα προκύψει µετά από αξιολόγηση των
Τεχνικών και Οικονοµικών προσφορών των ∆ιαγωνιζοµένων, που
δεν έχουν αποκλειστεί βάσει των
άρθρων 18, 19 και 20 της ∆ιακήρυξης. Η αξιολόγηση των προσφορών και ανάδειξη του Αναδόχου
θα στηριχτεί αποκλειστικά στα κριτήρια αξιολόγησης της Τεχνικής και
Οικονοµικής Προσφοράς, όπως
αυτά περιγράφονται αναλυτικά στο
άρθρο 22 της ∆ιακήρυξης, µετά από στάθµιση της βαθµολογίας τους
κατά το άρθρο 22.3 αυτής.
Η σύµβαση καλύπτεται από τη
συµφωνία για τις δηµόσιες συµβάσεις, δεν κατανέµεται σε τµήµατα
και δεν θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές.
Η σύµβαση θα χρηµατοδοτηθεί
από ιδίους πόρους του ∆ήµου Μακρακώµης.
Ο Ανάδοχος αµείβεται σύµφωνα
µε την ανάλυση της αµοιβής του,
όπως προκύπτει από την Οικονοµική του Προσφορά και τις πιστοποιούµενες από την Επίβλεψη ποσότητες υπηρεσιών, που έχουν παρασχεθεί ανά µήνα. Για την πληρωµή
του ο Ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει Λογαριασµούς Πληρωµής, που ελέγχονται και εγκρίνονται από την ∆.Υ.
Ως ηµεροµηνία έναρξης των
προθεσµιών της σύµβασης του Αναδόχου ορίζεται η ηµεροµηνία υπογραφής του ιδιωτικού συµφωνητικού. Η προθεσµία για την περαίωση του αντικειµένου της σύµβασης είναι 12 µήνες.
Ο ∆ιαγωνισµός θα διεξαχθεί την
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Ένας νεκρός, πολλοί τραυµατίες

Στις 17 Μαΐου η έξοδος από το µνηµόνιο

Και η Οδησσός στον χάρτη
του εµφυλίου στην Ουκρανία

Η τρόικα ολοκλήρωσε την τελευταία
αξιολόγηση της Πορτογαλίας

ξωτερικών της Ουκρανίας, ο
στρατός κατέλαβε εννέα σηµεία
ελέγχου τα οποία πριν βρίσκονταν στα χέρια των φιλορώσων.
Μέσα αντιαεροπορικής άµυνας
χρησιµοποίησαν φιλορώσοι ένοπλοι στο Σλαβιάνσκ εναντίον της
πρώτης µεγάλης κλίµακας επιχείρησης των ουκρανικών δυνάµεων για την ανακατάληψη της πόλης, καταρρίπτοντας τουλάχιστον
δύο στρατιωτικά ελικόπτερα.
Νεκροί τουλάχιστον δύο πιλότοι των ουκρανικών δυνάµεων
και ένα µέλος των φιλορωσικών
δυνάµεων.
Στα χωριά γύρω από τη Σλαβιάνσκ οι ουκρανοί στρατιώτες
συχνά γίνονταν δεκτοί µε εχθρότητα από τους κατοίκους οι οποίοι τους φώναζαν συνθήµατα ζητώντας τους να επιστρέψουν σπίτι
τους.
«Φύγετε, αυτή είναι η γη µας, η

∆ηµοκρατία του Ντονέτσκ», φώναζαν οι κάτοικοι στους στρατιώτες. «Οι µητέρες σας θέλουν να
επιστρέψετε σπίτια σας ζωντανοί
και χωρίς το αίµα του λαού στα
χέρια σας» φώναξε µια κάτοικος.
ο υπουργός Εσωτερικών προειδοποίησε ότι οι φιλορώσοι συγκεντρώνουν πολίτες για να τους
χρησιµοποιήσουν ως ανθρώπινες ασπίδες εναντίον των κυβερνητικών δυνάµεων. Ο Αβάκοφ
είπε επίσης ότι το Σλαβιάνσκ έχει
περικυκλωθεί και κάλεσε τους
κατοίκους της πόλης να παραµείνουν στα σπίτια τους και µακριά
από τα παράθυρα.
Ένας φιλορώσος ακτιβιστής δήλωσε σε δηµοσιογράφο του Γερµανικού Πρακτορείου σε ένα σηµείο ελέγχου νότια της Σλαβιάνσκ και ότι «αρκετοί» από τους
άνδρες του σκοτώθηκαν, χωρίς
να διευκρινίσει πόσοι.

29-05-2014, ηµέρα Πέµπτη και ώρα λήξης 10:00π.µ. (ώρα που τελειώνει η κατάθεση των φακέλων
προσφοράς ή η ώρα παραλαβής από το Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας
των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδροµικά ή κατατίθενται απευθείας σ’ αυτό) στα Γραφεία της
Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου
Μακρακώµης, Αφών Πάππα 14,
Τ.Κ. 35003, τηλ. 2236350258, φαξ:
2236350259.
Οι προσφορές πρέπει να είναι
συνταγµένες στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές θα ισχύουν για ενενήντα (90) ηµέρες από την ηµέρα λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφορών.
Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό ποσού 2.020,80€ (2% επί
της προϋπολογιζόµενης δαπάνης
χωρίς το Φ.Π.Α) και διάρκειας ισχύος τουλάχιστον εκατόν είκοσι
(120) ηµερών από την ηµεροµηνία
λήξης της προθεσµίας υποβολής
προσφορών. Η σχετική εγγυητική
επιστολή θα απευθύνεται προς το
∆ήµο Μακρακώµης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης,
που θα καταθέσει ο ανάδοχος για
την υπογραφή της σύµβασης, θα
είναι ποσού 5% επί της συνολικής
συµβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α.
Οι απαιτήσεις για την προσωπική
κατάσταση, την ειδική τεχνική, επαγγελµατική και χρηµατοοικονοµική ικανότητα των διαγωνιζοµένων αναφέρονται στο άρθρο 19 και
20 αντίστοιχα του τεύχους της ∆ιακήρυξης. Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά - αποδεικτικά έγγραφα
για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό
αναφέρονται στο άρθρο 21, παράγραφος 21.1 του τεύχους της ∆ιακήρυξης, στην παρ.21.2 αυτού αναφέρονται τα απαιτούµενα δικαιολογητικά προσωπικής κατάστασης
των διαγωνιζοµένων και στην
παρ.21.3 αυτού αναφέρονται τα απαιτούµενα δικαιολογητικά τεχνικής, επαγγελµατικής και χρηµατοοικονοµικής ικανότητας των διαγωνιζοµένων.
Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτά
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία, που θα
συσταθεί ή έχει συσταθεί, όπως ειδικότερα αναφέρεται στο άρθρο 18
της ∆ιακήρυξης, όπου ορίζονται αναλυτικά και οι σχετικές προϋποθέσεις συµµετοχής, εφόσον τα ίδια ή
τα µέλη τους (επί κοινοπραξιών):
1. προέρχονται από χώρες - µέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., και είναι
εγγεγραµµένα στα Επαγγελµατικά
ή Εµπορικά Μητρώα ή προσκοµίσουν δηλώσεις και πιστοποιητικά,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Π.∆.
118/07.
2. προέρχονται από κράτη, που
έχουν κυρώσει την συµφωνία για
τις δηµόσιες συµβάσεις του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου ή
κράτη, που έχουν συνάψει Ευρω-

παϊκές Συµφωνίες ή Συµφωνίες
Σύνδεσης µε την Ε.Ε. και είναι εγγεγραµµένα σε Επαγγελµατικά ή Εµπορικά Μητρώα του αντίστοιχου
κράτους ή προσκοµίσουν δηλώσεις και πιστοποιητικά και παρέχουν σχετικές υπηρεσίες, σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στην προηγούµενη
παράγραφο.
3. προέρχονται από χώρες - µέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. και είναι
εγγεγραµµένα στους επίσηµους καταλόγους εγκεκριµένων παροχών
υπηρεσιών σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Π.∆. 118/07.
Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο
δικαιούται να συµµετέχει σε ένα
και µόνο διαγωνιζόµενο σχήµα, είτε µεµονωµένα, είτε ως µέλος κοινοπραξίας. Σε αντίθετη περίπτωση
θα αποκλείονται από τη διαδικασία
όλοι οι ∆ιαγωνιζόµενοι, στη σύνθεση των οποίων συµµετέχει το πρόσωπο.
Προθεσµία υποβολής αίτησης
για παροχή των τευχών δηµοπράτησης του διαγωνισµού, µέχρι και
οκτώ (8) ηµέρες πριν από τη λήξη
της προθεσµίας υποβολής των
προσφορών, από το ∆ήµο Μακρακώµης στην προαναφερόµενη διεύθυνση, τις εργάσιµες µέρες και
ώρες, έναντι καταβολής ποσού 10
ΕΥΡΩ. Υπάρχει δυνατότητα ταχυδροµικής αποστολής, κατόπιν συνεννόησης µε την υπηρεσία.
Ενστάσεις και προσφυγές κατατίθενται στην αρχή που διεξάγει το
διαγωνισµό, ήτοι την ΟΕ του ∆ήµου Μακρακώµης, από την οποία
µπορούν επίσης να ληφθούν σχετικές πληροφορίες.
Ενστάσεις µπορούν να ασκηθούν:
α) Κατά της διακήρυξης και των
τευχών του διαγωνισµού, µέσα στο
µισό του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης
µέχρι την ηµεροµηνία λήξεως της
προθεσµίας υποβολής των Προσφορών. Για τον καθορισµό της
προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.
β) Κατά των Πρακτικών της Επιτροπής διαγωνισµού και συγκεκριµένα:
β1. κατά του Πρακτικού Ι (Έλεγχος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής)
σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες
β2. κατά του Πρακτικού ΙΙ (Αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών) σε
πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες
β3. κατά του Πρακτικού ΙΙΙ (Αξιολόγηση Οικονοµικών Προσφορών)
σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες
Οι προθεσµίες αρχίζουν από την
εποµένη της ηµεροµηνίας ανακοίνωσης της γνωστοποίησης τοιχοκόλλησης των αντίστοιχων Πρακτικών.
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ

ΐο
4 Μα
ριακή

Η τρόικα ολοκλήρωσε την τελευταία αξιολόγηση του οικονοµικού προγράµµατος της Πορτογαλίας και δηµοσιοποίησε χθες το πόρισµά
της, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της
χώρας, όπως αναφέρει το Reuters.
Ο εκπρόσωπος είπε ότι
το αποτέλεσµα της αξιολόγησης θα ανακοινωθεί σε
συνέντευξη Tύπου.
Η Πορτογαλία βγαίνει επίσηµα από το µνηµόνιο
στις 17 Μαΐου µετά την ένταξή της σε αυτό το 2011. Η οικονοµία της έχει επιστρέψει σε ανάπτυξη αφού γνώρισε την χειρότερη ύφεση από την δεκαετία του '70 και οι αποδόσεις των οµολόγων της έχουν υποχωρήσει πολύ.
Αυτό δηµιουργεί προσδοκίες ότι η χώρα θα µπορέσει εύκολα να αρχίσει να καλύπτει τις δανειακές
της ανάγκες µέσω των αγορών οµολόγων.

∆ιπλή επίθεση αυτοκτονίας
µε θύµατα 11 παιδιά στη Συρία
Τουλάχιστον 18 άτοµα σκοτώθηκαν, µεταξύ
των οποίων 11 παιδιά, σε δύο επιθέσεις αυτοκτονίας που σηµειώθηκαν στη συριακή επαρχία
της πόλη Χάµα.
Μέχρι στιγµής δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης. Η
επίθεση αυτή έρχεται µετά τις εκρήξεις στην πόλη
Χοµς που άφησαν πίσω τους δεκάδες νεκρούς. Την
ίδια ώρα, το συριακό καθεστώς και οι αντάρτες κατέληξαν σε συµφωνία βάσει της οποίας θα ισχύσει
κατάπαυση του πυρός που θα επιτρέψει στους αντικαθεστωτικούς µαχητές να αποχωρήσουν από το
κέντρο της Χοµς, όπως ανακοίνωσε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων. Σύµφωνα
µε την οργάνωση, «µια εκεχειρία τέθηκε σε εφαρµογή στην παλιά πόλη της Χοµς και τα περίχωρά
της, στο πλαίσιο µιας συµφωνίας ανάµεσα στο καθεστώς και τους αντάρτες». Βάσει της συµφωνίας
«οι αντάρτες θα αποχωρήσουν κινούµενοι προς
βορρά στην επαρχία της Χοµς», αφήνοντας την περιοχή αυτή στον έλεγχο του συριακού στρατού.

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTA ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Στα πλαίσια του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Θεσσαλίας, µε
τίτλο «Ψυχική Υγεία» καλούνται οι ενδιαφερόµενοι υποψήφιοι µεταπτυχιακοί φοιτητές για το ακαδηµαϊκό έτος
2014-2015 να υποβάλουν στη Γραµµατεία του ΠΜΣ τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αίτηση Συµµετοχής
2. Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα
3. Αντίγραφο πτυχίου (επικυρωµένο) ή βεβαίωση ότι ο υποψήφιος εκπλήρωσε τις εκπαιδευτικές του υποχρεώσεις. Στις περιπτώσεις πτυχιούχων πανεπιστηµίων της αλλοδαπής συνυποβάλλεται πιστοποιητικό αναγνώρισης από ∆ΟΑΤΑΠ.
4. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθµολογίας (επικυρωµένο).
5. Επιστηµονικές δηµοσιεύσεις, διακρίσεις, αποδεικτικά επαγγελµατικής ή ερευνητικής δραστηριότητας (εάν υπάρχουν).
6. Αποδεικτικά επαγγελµατικής εµπειρίας (εάν υπάρχουν).
7. Επικυρωµένη φωτοτυπία δυο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας.
8. Αποδεικτικά ξένων γλωσσών επικυρωµένα.
9. Τέσσερις φωτογραφίες ταυτότητας.
Το έντυπο αίτησης και το πρότυπο του βιογραφικού σηµειώµατος σχετικά µε την υποβολή των δικαιολογητικών υπάρχουν στις εξής ιστοσελίδες:
http://teilar.gr/tei_msc.php και www.pgmentalhealth.teilar.gr
Η παραλαβή των αιτήσεων θα γίνεται στη Γραµµατεία του ΠΜΣ από 28 Απριλίου 2014 έως και 30 Μαΐου 2014
και ώρες 10:00 έως 13:00.
Περισσότερες πληροφορίες για το ΠΜΣ «Ψυχικής Υγείας» υπάρχουν στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Θεσσαλίας
(http://teilar.gr/tei_msc.php) και στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ (www.pgmentalhealth.teilar.gr)
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τµηµάτων των Σχολών Επιστηµών Υγείας των Πανεπιστηµίων και ΤΕΙ ή
αναγνωρισµένων οµοταγών Ιδρυµάτων της αλλοδαπής. Κατ’ εξαίρεση γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Πανεπιστηµίων
και ΤΕΙ, των οποίων θα συνεκτιµάται η αποδεδειγµένη επαγγελµατική και ερευνητική εµπειρία στην ψυχική υγεία.
Το ποσοστό αυτής της κατηγορίας δεν θα µπορεί να υπερβεί το 5% του συνόλου των εισακτέων. Ο αριθµός των
εισακτέων είναι 30 κατ’ ανώτατο όριο.
Η Επιτροπή Επιλογής θα συνεκτιµήσει το βαθµό πτυχίου, την βαθµολογία στα σχετικά µε το ΠΜΣ προπτυχιακά
µαθήµατα, την επίδοση στη διπλωµατική εργασία (όπου προβλέπεται), τυχόν ερευνητική ή επαγγελµατική δραστηριότητα και τη γνώση ξένων γλωσσών. Η Επιτροπή Επιλογής θα καλέσει σε συνέντευξη – προφορική εξέταση
όσους από τους υποψήφιους πληρούν τις τυπικές και τις ουσιαστικές προϋποθέσεις.
Η διάρκεια σπουδών είναι 4 εξάµηνα. Η παρακολούθηση των µαθηµάτων είναι υποχρεωτική.
Τα δίδακτρα του ΠΜΣ ανέρχονται στα 1.250 € ανά εξάµηνο.
Στοιχεία Επικοινωνίας
Γραφείο Π.Μ.Σ στην «Ψυχική Υγεία» ΤΕΙ Θεσσαλίας
Γραµµατεία: Τσακιστάρα Κατερίνα
τηλ. 2410684449
e-mail: pgmentalhealth@teilar.gr

Η Επιστηµονική Υπεύθυνη του ΠΜΣ
Καθηγήτρια Ε. Κοτρώτσιου

Προς υποψηφίους περιφερειακών και δηµοτικών εκλογών
Αξιότιµοι υποψήφιοι,
Ως γνωστό σε κάθε προεκλογική περίοδο παρατηρείται το φαινόµενο επιτήδειων Μέσων Μαζικής
Ενηµέρωσης, που κάνουν ξαφνικά την εµφάνισή τους. Σε πολλές περιπτώσεις όπως έχει παρατηρηθεί
κατά το παρελθόν τα Μέσα αυτά ξεφυτρώνουν κατά την προεκλογική περίοδο και εξαφανίζονται µε
την λήξη των εκλογών.
Σε καµία περίπτωση οι επιχειρήσεις αυτές που δεν έχουν καµία σχέση µε την τακτική, αντικειµενική και αµερόληπτη ενηµέρωση προκαλούν οικονοµική αστάθεια στις τοπικές κοινωνίες, ζηµιώνοντας
επιχειρήσεις των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης που τις υπηρετούν εδώ και χρόνια.
Ως Περιφερειακές Ενώσεις του Τύπου συνιστάµε σε κάθε υποψήφιο να στηρίξει τα έγκριτα Μέσα
Μαζικής Ενηµέρωσης όπως και τις έγκριτες εφηµερίδες της περιφέρειας που αναγνωρίζει η Γενικής
Γραµµατεία Ενηµέρωσης-Γενική Γραµµατεία Επικοινωνίας.
Για την διαφύλαξη των έγκριτων Μέσων από τέτοιου είδους φαινόµενα οι Ενώσεις µας θα αναγκαστούν να προβούν σε έρευνα και καταγγελία για την µη νόµιµη έκδοση παραστατικών από επιχειρήσεις «µαϊµού», όπως παραδείγµατος χάρη διάφορα blogspot και άλλα, κατ’ εντολή των έγκριτων
µελών µας.
Τέλος, θεωρούµε ότι ο κάθε υποψήφιος καταβάλει τον έντιµο προεκλογικό του αγώνα, σύµφωνα
µε τους νόµους του κράτους, χωρίς φυσικά να εµπλέκεται σε παρατυπίες ή παράνοµες πράξεις, όπως
αυτή της διακίνησης µαύρου χρήµατος.
Επιθυµούµε σε αυτό το σηµείο να σας ευχηθούµε καλή επιτυχία, µε έναν καλό και έντιµο αγώνα.

Οι Ενώσεις του Περιφερειακού Τύπου
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΗΜΕΡ.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΩΝ

ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΩΝ
ΕΒ∆ΟΜ. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΕΝΩΣΗ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΩΝ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ∆/ΚΟΥ - ΟΙΚ/ΚΟΥ
ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ
Ταχ. ∆/νση: Λεωνίδου 6
Ταχ. Κωδ. 35100
Πληροφορίες: Χρ. Πάντος
Τηλέφωνο: 2231350518
FAX: 22310 45654
Λαµίας 30-4-2014
Αριθµ. Πρωτ.: 4100/80304
Περίληψη ∆ιακήρυξης
µε αριθµ. πρωτ. 8140/76842
Η Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση
Θεσσαλίας
Στ.
Ελλάδας
(Α.∆.Θ.Στ.Ε), προκηρύσσει ανοιχτό
µειοδοτικό διαγωνισµό για την ανάδειξη προµηθευτών υγρών καυσίµων κίνησης (αµόλυβδης βενζίνης, βενζίνης Super, πετρέλαιο κίνησης), µε δυνατότητα ολικής ή
µερικής προσφοράς (ανά είδος σε
κάθε πόλη) για τις Υπηρεσίες της,
έτους 2014. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι το µεγαλύτερο ποσοστό (%) παρεχόµενης έκπτωσης
στη νόµιµα διαµορφούµενη, µέση
εβδοµαδιαία τιµή λιανικής πώλησης των καυσίµων, όπως αυτή θα
προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόµενο δελτίο πιστοποίησης τιµών
του Τµήµατος Εµπορίου των Περιφερειών Θεσσαλίας και Στ. ΕλλάΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ &
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ Ν.Φθ/∆ΑΣ
∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
Ταχ. δ/νση: 1ο Χλµ. Ν.Ε.Ο.
Λαµίας - Αθήνας
Ταχ.Κώδικας: 35100
Πληροφορίες: ∆. Τσιλογιάννη
Tηλέφωνο: 22310-22319
Α∆Α: ΒΙΗ2ΟΡ10-77Π
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
Λαµία 09-04-2014
Αριθ. Πρωτ: 1962/67312
ΘΕΜΑ: Περίληψη
Πράξης Χαρακτηρισµού
Ανακοινώνεται ότι σε εφαρµογή
των διατάξεων του άρθρου 14 του
Ν.998/79 εκδόθηκε, µετά από αίτηση των Αραπάκου Ευαγγελίας
και Σάλιαρη Ελένης, η ταυτάριθµη
πράξη χαρακτηρισµού της Υπηρεσίας µας, σύµφωνα µε την οποία
υπό στοιχεία «1-2-3-4-5-6-7-1» εδαφική επιφάνεια, συνολικού εµβαδού 2.885,84 τ.µ., που βρίσκεται στη θέση «Αµπελόβραχος»,
περιοχής Τ.Κ. Μενδενίτσας, του
∆ήµου Μώλου – Αγ. Κων/νου,
Π.Ε. Φθ/δας, όπως αυτή εµφανίζεται στο από ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 Τοπογραφικό ∆ιάγραµµα (ΑΡ. ΣΧ.:Τ1), κλίµακας 1:200, του Πολιτικού
Μηχανικού Χρήστου Ε. Μπάκα,
χαρακτηρίζεται:
• Το εδαφικό τµήµα Ε1, εµβαδού 2.390,84 τ.µ., µε στοιχεία πολυγωνικής οριογραµµής ‘‘1-2-Α-Β5-6-7-1’’, ως έκταση µη δασικού
χαρακτήρα κατά την έννοια της
παραγράφου 6α του άρθρου 3
του Ν.998/79, όπως τροποποιήθη-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (Π.Π.Π.Α.)
Με
το
αριθµ.
Πρωτ.:
1330/48138/26-03-2014, έγγραφο της ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒ/ΚΟΥ
& ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ έγινε
ΘΕΤΙΚΗ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ ως

δας.
O
προϋπολογισµός
είναι
164.205,00 ευρώ, η ηµεροµηνία
λήξης υποβολής των αιτήσεων είναι 02.06.2014 και ώρα 09:00
π.µ., η ηµεροµηνία διεξαγωγής
του διαγωνισµού είναι 02.06.2014
και ώρα 10:00. Ειδικοί περιορισµοί
συµµετοχής δεν υπάρχουν.
Οι εγγυήσεις συµµετοχής αντιστοιχούν σε ποσοστό 5% επί της
συνολικής
προϋπολογισθείσας
δαπάνης µε ΦΠΑ (άρθρο 25 του
Π∆ 118/07), που αντιστοιχεί στην
προσφορά (ολική ή µερική) του
διαγωνιζόµενου. Οι προδιαγραφές
των πετρελαιοειδών θα πρέπει να
είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές των Κρατικών ∆ιυλιστηρίων.
Η ισχύς των προσφορών είναι
µέχρι 02.10.2014 (120 ηµέρες).
∆εν γίνονται δεκτές εναλλακτικές
προσφορές.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
παραλάβουν το τεύχος των όρων
της διακήρυξης από το Τµήµα ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Νοµού
Φθιώτιδας της Α.∆.Θ.Στ.Ε (Λεωνίδου 6), καθώς και από την ιστοσελίδα
της
Α.∆.Θ.Στ.Ε
(www.apdthest.gov.gr). Πληροφορίες στο τηλ…2231350518…,
φαξ επικοινωνίας 2231045654,
αρµόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Πάντος Χρήστος.
Λαµία 30/04/2014
Με εντολή Γ.Γ.Α.Θ.Στ.Ε
Ο Προϊστάµενος
Τµήµατος
∆ιοικητικού Οικονοµικού
Νοµού Φθιώτιδας
∆ήµητρα Κοτρώτσου

κε µε το άρθρο 1 του Ν.3208/03
και µε το άρθρο 9 παρ. 1 του
Ν.3818/2010, που δεν υπάγεται
στις δασικές διατάξεις
• Το εδαφικό τµήµα Ε2, εµβαδού 495 τ.µ., µε στοιχεία πολυγωνικής οριογραµµής ‘‘3-Α- Β- 4- 3’’,
ως έκταση δασικού χαρακτήρα
που εµπίπτει ως προς την µορφή
στις διατάξεις του άρθρου 3 παρ.
2 του Ν.998/79 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 1 του Ν.3208/03
και µε το άρθρο 9 παρ. 1 του
Ν.3818/2010 και ως προς την κατηγορία στις διατάξεις του άρθρου
4 παρ. 1.ε και 2 .ε του Ν. 998/79
όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο
1 του Ν.3208/03.
Κατά της παρούσης επιτρέπονται αντιρρήσεις, όπως ορίζεται
στην παράγραφο 3 του άρθρου 14
του Ν.998/79 και τη σχετική νοµολογία, ενώπιον της Α/βαθµίας Επιτροπής Επίλυσης ∆ασικών Αµφισβητήσεων του άρθρου 10 του
Ν.998/79 στην έδρα της ∆/νσης
∆ασών Ν. Φθιώτιδας από το αρµόδιο όργανο της διοίκησης και από
οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο έχει έννοµο συµφέρον
εντός δύο (2) µηνών από της κοινοποίησης και δηµοσιοποίησης
της πράξης ή εφόσον δε συντρέχει
περίπτωσης κοινοποίησης εντός
δύο (2) µηνών από την τελευταία
δηµοσιοποίηση στον τύπο ή τον
οικείο ∆ήµο.
Αντίγραφο της Πράξης Χαρακτηρισµού, µε το τοπογραφικό
διάγραµµα που τη συνοδεύει, εστάλη στον οικείο ∆ήµο για ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων.

Ανακοινώσεις
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

4η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ (2007-2013)
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 2007 – 2013»
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3
«ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ
∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ»

ΜΕΤΡΟ 321
ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ
Η πίστωση προέρχεται από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 - 2013" µε ποσοστό συγχρηµατοδότησης
50% από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 50% από Εθνική ∆απάνη (Αριθµός ΣΑΕ:
282/8)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
Αριθµ. Πρωτ.: 7959/534

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
της πράξης:
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗ
ΘΕΣΗ "∆ΥΟ ΡΕΜΑΤΑ" ΣΤΟ ∆.∆.ΑΡΧΑΝΙΟΥ»
Ο ∆ήµος Μακρακώµης διακηρύττει ότι την 27 του µηνός Μαΐου του έτους 2014 ηµέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00 π.µ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στα Γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Μακρακώµης
στη Σπερχειάδα, θα διεξαχθεί µε ανοιχτή ∆ηµοπρασία µε το σύστηµα
προσφοράς µε επί µέρους ποσοστών έκπτωσης κατά οµάδες οµοειδών εργασιών και έλεγχο οµαλότητας των προσφεροµένων επί µέρους ποσοστών έκπτωσης, πάνω σε συµπληρωµένο έντυπο οικονοµικής προσφοράς της υπηρεσίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 1418/84
όπως τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε και βελτιώθηκε µε τους
Ν.3669/08, N. 3263/04, Ν. 3212/03, Ν. 2940/01, Ν. 2372/96, Ν. 2338/95,
Ν. 2229/94, τις διατάξεις του Π.∆. 334/00, Π.∆. 609/85, Π.∆. 210/97, κ.α.
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήµερα για την κατασκευή του έργου
µε τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "∆ΥΟ ΡΕΜΑΤΑ" ΣΤΟ ∆.∆.ΑΡΧΑΝΙΟΥ».
Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 176310 και πρόκειται για το υποέργο µε τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "∆ΥΟ
ΡΕΜΑΤΑ" ΣΤΟ ∆.∆.ΑΡΧΑΝΙΟΥ».
Το έργο ανήκει αποκλειστικά στην κατηγορία Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ µε προϋπολογισµό 459.044,60 Ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).
Ο προϋπολογισµός των δηµοπρατούµενων εργασιών του έργου, µε
βάση τη µελέτη που θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ, ανέρχεται στο ποσό των 459.044,60 ΕΥΡΩ (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 580.000,00 ΕΥΡΩ (µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαµβάνουν τα
συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού (∆ιακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων
κ.λ.π.) από τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ (ΑΦΩΝ ΠΑΠΠΑ 14, 35003 ΣΠΕΡΧΕΙΑ∆Α), µέχρι τις 22-05-2014.
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριµένο από τον υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε υπόδειγµα τύπου Β.
Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις που κατέ-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

προς τη διαδικασία της Π.Π.Π.Α.
µε τα παρακάτω στοιχεία:
Ονοµασία:
Προκαταρκτικός
Προσδιορισµός Περιβαλλοντικών
Απαιτήσεων (Π.Π.Π.Α.) του έργου
«Επέκταση αλιευτικού καταφυγίου ∆. ∆. Αχλαδίου του ∆ήµου
Στυλίδας» στο Ν. Φθιώτιδας.
Υπεύθυνος έργου: ∆ήµος Στυλίδας, Τ.Κ. - 35300 ΣΤΥΛΙ∆Α.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ – ΑΝΑΝΕΩΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ
Με
το
αριθµ.
Πρωτ.:
171674/24-03-2014, έγγραφο από ΥΠΕΚΑ – ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΕΥΠΕ – ΤΜΗΜΑ Α΄, διαβιβάστηκε ο φάκελος µε τα παρακάτω στοιχεία:
Ονοµασία: Φάκελος Τροποποίησης – ανανέωσης των περιβαλλοντικών όλων του τµήµατος ΠΑΘΕ (Ε65) «Α/Κ Θερµοπυλών – Νέα Κοίτη Σπερχειού» του
αυτοκινητόδροµου ΠΑΘΕ.
Υπεύθυνος έργου: ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
& ∆ΙΚΤΥΩΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΕΥ∆Ε
Μ–Κ ΕΠΑ & Ι.Ο.), Καρύστου 5 –
Αθήνα.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΣΑΝΙ∆ΑΣ ΗΛΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΣΑΝΙ∆ΑΣ ΗΛΙΑΣ

Η ΑΝ/ΤΡΙΑ ∆ΑΣΑΡΧΗΣ
ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ ΖΩΗ
∆ΑΣΟΛΟΓΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΓΤΑΑ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
Σπερχειάδα: 28 - 04 - 2014
Αριθ.Πρωτ.: 7961/535
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
1. Ο ∆ήµος Μακρακώµης, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισµό για
την ανάθεση του έργου: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ Ο∆ΟΠΟΙΙΑ ∆ΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ»,
µε
προϋπολογισµό
40.650,41€ (χωρίς Φ.Π.Α) που αναλύεται σε: δαπάνη εργασιών:
29.950,85€, γενικά έξοδα και όφελος
εργολάβου
(Γ.Ε.+Ο.Ε.):
5.391,15€, απρόβλεπτα (15% επί
της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.): 5.301,30€, αναθεώρηση: 7,11€ και Φόρος Προστιθέµενης Αξίας: 9.349,59€.
Το έργο ανήκει αποκλειστικά
στην κατηγορία Ο∆ΟΠΟΙΙΑ.
2. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν
να παραλάβουν τα συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού (∆ιακήρυξη,
Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα του ∆ήµου Μακρακώµης, οδός Αφών Πάππα 2, 35003
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χουν εργοληπτικά πτυχία:
1. Μεµονωµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
α.
Εγγεγραµµένες
στο
Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων
(Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.∆.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., εφόσον ανήκουν
- εφόσον ανήκουν στην 1η ή 2η τάξη για έργα κατηγορίας Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ ή Η/Μ ανεξαρτήτως έδρας ή 3η τάξη εντός νοµού της έδρας επιχείρησης ή αν αυτός έχει δηλωθεί ως δεύτερος νοµός
(προϋπολογισµός
459.044,60 ΕΥΡΩ - δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).
β. Προερχόµενες από κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συµφωνία για τις ∆ηµόσιες Συµβάσεις (Σ.∆.Σ.) του Παγκόσµιου
Οργανισµού Εµπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσηµοι κατάλογοι
αναγνωρισµένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραµµένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη µε τις καλούµενες
του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
γ. Προερχόµενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται
επίσηµοι κατάλογοι αναγνωρισµένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόµοια µε το δηµοπρατούµενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
2. Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασµό µεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16
παρ. 7 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό
τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συµµετέχει στο κοινοπρακτικό σχήµα µε ποσοστό όχι µικρότερο του 25% της καλούµενης κατηγορίας.
3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3
του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). Το ποσοστό συµµετοχής της κάθε
επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήµα προκύπτει από τον προϋπολογισµό της κατηγορίας για την οποία αυτή συµµετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών µε ποσοστό κάτω του 10%
του προϋπολογισµού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δηµοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισµό της
µεγαλύτερης κατηγορίας.
4. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως
µέλος ενός κοινοπρακτικού σχήµατος. Γίνονται επίσης δεκτές και µεµονωµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ΄ εφαρµογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 («κύρια
κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη
συµµετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισµούς για την κατασκευή ∆ηµοσίων Έργων.
Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό ορίζεται σε 2 % επί του προϋπολογισµού του έργου χωρίς τα κονδύλια της αναθεώρησης και του
Φ.Π.Α. δηλαδή 9.180,89 ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το ∆ήµο ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον 210 ηµερών, µετά την ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ηµέρες.
Οι εργολάβοι ∆ηµοσίων έργων υποχρεούνται να προσκοµίσουν όλα
τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τα δηµόσια έργα καθώς και δελτίο φορολογικής ενηµερότητας.
Η προθεσµία περάτωσης του έργου είναι τριακόσιες εξήντα (360) ηµερολογιακές ηµέρες.
Το έργο χρηµατοδοτείται από το Πρόγραµµα "Αγροτική Ανάπτυξη της
Ελλάδας 2007 - 2013" µε ποσοστό συγχρηµατοδότησης 50% από το
Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 50% από Εθνική ∆απάνη (Αριθµός ΣΑΕ 282/8).
Προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής στον Ανάδοχο,
σύµφωνα µε την παρ. 10 εδάφιο α του άρ. 25 ν. 3614/2007, όπως προστέθηκε µε την παρ. 3, αρ. 242. Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ Α 82) και την παρ.
Η.6(2γ), αρ.1. Ν.4093/2012 (ΦΕΚ Α 222), στις περιπτώσεις συγχρηµατοδοτούµενων δηµόσιων έργων που ανατίθενται από τους ΟΤΑ α΄ βαθµού
και τα νοµικά τους πρόσωπα.
Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ του ∆ΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ.
Περισσότερες πληροφορίες µπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόµενοι από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ, αρµόδιος υπάλληλος ΛΙΤΣΑ ΠΑΤΑΡΓΙΑ- ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ (τηλ.:2236350213-50258
Φαξ:2236350259), τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.
Εγκρίθηκε µε την υπ΄ αριθµ. : 97/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Μακρακώµης.
ΣΠΕΡΧΕΙΑ∆Α, 28/04/2014
Ο ∆ήµαρχος ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
Ευθύµιος Παπαευθυµίου

Σπερχειάδα, µέχρι και την 29-052014. Η διακήρυξη του έργου έχει
συνταχθεί κατά το εγκεκριµένο από
τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. υπόδειγµα τύπου Β’. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22363-50258, FAX επικοινωνίας 22363-50259, αρµόδιος υπάλληλος για επικοινωνία ο κ. Σωτήρης Αναγνώστου.
3. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί
στις 03-06-2014, ηµέρα Τρίτη και
ώρα 10:00 π.µ. και το σύστηµα υποβολής προσφορών είναι «µε επιµέρους ποσοστά έκπτωσης» του
άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε).
4. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτές µεµονωµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραµµένες στο µητρώο εργοληπτικών επιχειρήσεων
(Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.∆.Ε.
του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1 ή Α2 ή 1η τάξη για
έργα κατηγορίας Ο∆ΟΠΟΙΙΑ.
β) αλλοδαποί διαγωνιζόµενοι
που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει
έργα παρόµοια (ποιοτικά και ποσοτικά) µε το δηµοπρατούµενο.
γ) Κοινοπραξίες Εργοληπτικών
Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων σε οποιονδήποτε συνδυασµό µεταξύ τους, σύµφωνα µε
την αναλυτική διακήρυξη και την ισχύουσα νοµοθεσία.

5. Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 812,87€ και
ισχύ τουλάχιστον έξη µηνών και 30
ηµερών, µετά την ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180
ηµέρες.
6. Το έργο χρηµατοδοτείται από
τη ΣΑΤΑ του ∆ήµου Μακρακώµης.
∆εν προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής στον Ανάδοχο, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, ενώ δεν προβλέπεται η πληρωµή πριµ στην παρούσα σύµβαση.
7. Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Μακρακώµης.
Στην εργολαβία συνοπτικά περιλαµβάνεται η ασφαλτόστρωση δηµοτικών δρόµων εντός οικισµού ή
σχεδίου στις Τ.Κ.Μεσοποταµίας και
Γιαννιτσούς και στην ∆.Κ.Μακρακώµης. Η συνολική διάρκεια κατασκευής του έργου είναι πέντε (5)
µήνες από την υπογραφή της σύµβασης.
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ
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Σε υψηλότερα επίπεδα έκλεισε η χρηµατιστηριακή αγορά στην τελευταία συνεδρίαση της εβδοµάδας.
Υπεραπέδωσαν οι µετοχές της Eurobank, της ΕΥ∆ΑΠ, της ΕΧΑΕ και
της Πειραιώς.
O Γενικός ∆είκτης Τιµών έκλεισε στις 1.240,16 µονάδες σηµειώνοντας
άνοδο 8,04 µονάδων, ή σε ποσοστό 0,65%.
Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε ανώτερη τιµή στις 1.245,33 µονάδες, όταν σηµείωνε άνοδο έως και 1,07%.
Ο βασικός χρηµατιστηριακός δείκτης σε εβδοµαδιαία βάση κατέγραψε άνοδο σε ποσοστό 1,39%, ενώ από τις αρχές του 2014 σηµειώνει
κέρδη σε ποσοστό 6,66%.
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 134,75 εκατ. ευρώ.
Ο δείκτης FTSE/XA Large Cap έκλεισε στις 398,59 µονάδες, µε άνοδο
σε ποσοστό 0,50%, ενώ ο δείκτης FTSE/XA Mid Cap έκλεισε στις
1.243,46 µονάδες µε άνοδο σε ποσοστό 3,49%. Από τις µετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη µεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι µετοχές
της ΕΥ∆ΑΠ (+6,99%), της ΕΧΑΕ(+4,13%), της Πειραιώς (+3,53%), των
ΕΛΠΕ(+2,92%), της Ιντραλότ (+2,87%) και του ΟΛΠ(+2,25%). Αντιθέτως
τη µεγαλύτερη πτώση σηµείωσαν οι µετοχές της MIG (-2,41%), του ΟΠΑΠ(-2,17%), της ΜΕΤΚΑ(-1,94%), της Τέρνα Ενεργειακή (-1,86%), της
Frigoglass (-1,68%) και της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-1,60%).
Οι επιµέρους δείκτες έκλεισαν ως εξής:
Τράπεζες:.............................................................178.22 ..............+2,34%
Ασφάλειες:.......................................................1.506,74 ..............+2,14%
Χρηµατοοικονοµικών Υπηρεσιών: ..................2.036,31 ..............+2,03%
Βιοµηχανικά Προϊόντα:....................................3.338,07 ...............-1,00%
Εµπόριο: ..........................................................3.508,20 ...............-0,40%
Ακίνητης Περιουσίας: ......................................2.767,64 ..............+1,06%
Προσωπικά & Οικιακά Προϊόντα: ....................6.522,55 ..............+0,44%
Τρόφιµα- Ποτά: ................................................6.768,70 ...............-0,31%
Πρώτες Ύλες: ...................................................2.936,07 ..............+0,41%
Κατασκευές: .....................................................3.088,06 ...............-0,45%
Πετρέλαιο: .......................................................2.733,99 ..............+0,78%
Χηµικά: ............................................................6.291,32 ...............-0,89%
Μέσα Ενηµέρωσης: .........................................2.363,90.......αµετάβλητος
Ταξίδια- Αναψυχή: ...........................................1.958,03 ...............-1,71%
Τεχνολογία:......................................................1.066,98 ...............-1,51%
Τηλεπικοινωνίες:..............................................3.165,46 ..............+0,09%
Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας:............................4.036,39 ..............+1,74%
Υγεία: ..............................................................247,21 ...............-1,04%
Ανοδικά κινήθηκαν 67 µετοχές, 61 πτωτικά και 16 παρέµειναν σταθερές. Τη µεγαλύτερη άνοδο σηµείωσαν οι µετοχές: Yalco +19,42%, AXON Συµµετοχών +19,35%, Compucon +18,75%, ΝΕΛ+18,00% και Eurobank+17,80%. Τη µεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι µετοχές:
Medicon -19,85%, Dionic -13,51%, ΑΕΓΕΚ(κο) -13,10%, Βογιατζόγλου
Systems-12,31% και Καθηµερινή -9,92%.
Το µεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν οι µετοχές των εταιρειών: Alpha Bank µε 21.740.492 τεµάχια, Eurobank µε 20.915.981,
Πειραιώς µε 13.070.540, ΟΤΕ µε 2.422.913 και Εθνική µε 1.891.361 τεµάχια. Την µεγαλύτερη αξία συναλλαγών σηµείωσαν οι µετοχές των εταιρειών: ΟΤΕ µε 27,919 εκατ. ευρώ, Πειραιώς µε 22,782, Alpha Bank
µε 15,250, ∆ΕΗ µε 11,330 και Eurobank µε 9,221 εκατ. ευρώ.
Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς διαµορφώθηκε στα 75,947
δισ. ευρώ.
Οι µετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:
ALPHA BANK: ....................0,703
FOLLI-FOLLIE: .....................24,90
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: ..........................3.70
ΕΛΛΑΚΤΩΡ: ..........................3,81
∆ΕΗ: ...................................10,99
COCA COLA HBC: ..............18,10
ΕΛΠΕ: ...................................6,35
ΕΘΝΙΚΗ: ...............................2,81
ΕΥ∆ΑΠ:.................................9,95
JUMBO: ..............................11,56
ΜΕΤΚΑ: ..............................12,65
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: ....................6,43
MOTOR OIL: .........................8,98
ΟΠΑΠ:................................11,25

ΟΤΕ:....................................11,50
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: .............................1,76
ΤΙΤΑΝ:.................................22,60
MARFIN INVESTMENT
GROUP: ..............................0,486
ΟΛΠ: ..................................19,12
ΕΧΑΕ: ...................................8,83
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: ............4,22
EUROBANK PROPERTIES: .....8,44
FRIGOGLASS: .......................4,10
INTRALOT: ............................2,15
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ: ..........................1,79

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

∆ολάριο ΗΠΑ
Γεν Ιαπωνίας
Λίρα Αγγλίας
Φράγκο Ελβετίας
Κορώνα ∆ανίας
Κορώνα Νορβηγίας
Κορώνα Σουηδίας
∆ολάριο Αυστραλίας
∆ολάριο Καναδά
∆ολάριο Χονγκ Κονγκ
Ρούβλι Ρωσίας
∆ολάριο Σιγκαπούρης

1,3861
141,84
0,8216
1,2189
7,4639
8,238
9,0319
1,497
1,5194
10,747
49,625
1,7368

1,3871
142,37
0,8222
1,2213
7,4651
8,262
9,0536
1,5013
1,5216
10,7538
49,72
1,7388

1,381
141,61
0,8192
1,218
7,4612
8,2183
9,0148
1,4928
1,5159
10,7083
49,297
1,7308

Οι Πυρήνες της Φωτιάς
ανέλαβαν την ευθύνη για
το τροµοδέµα στο ΑΤ Ιτέας
Προκήρυξη µε την οποία αναλαµβάνει την ευθύνη για
την αποστολή δέµατος παγιδευµένου µε εκρηκτικά στο Αστυνοµικό Τµήµα Ιτέας απέστειλε η οργάνωση «Συνωµοσία Πυρήνων της Φωτιάς FAI/IRF».

* ΖΗΤEIΤΑΙ Courier από εταιρεία ταχυµεταφορών. Βιογραφικά δεκτά στο email: gtlamias@yahoo.com.
(231-10/5)
* Από οβελιστήριο - ψησταριά
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ τυλίχτριες για γύρο. Πληρ. τηλ. 6982491168
W.UP.
* Από εστιατόριο στη Στυλίδα
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας µε δίπλωµα οδήγησης.
Πληρ. τηλ. 6973853428.

Το τροµοδέµα εντοπίστηκε
στις 29 Απριλίου στην αλληλογραφία του Αστυνοµικού Τµήµατος Ιτέας στη Φωκίδα και εξουδετερώθηκε µε ελεγχόµενη
έκρηξη από συνεργείο του Τµήµατος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισµών.
Όπως διαπιστώθηκε επρόκειτο για αυτοσχέδιο εκρηκτικό
µηχανισµό, µεγάλης ισχύος, ενσωµατωµένο σε βιβλίο. Αποτελείτο από περίπου µισό κιλό εκρηκτικής ύλης, µπαταρία και
πυροκροτητή µε ανάλογη συνδεσµολογία, ενώ είχαν προστεθεί βίδες και καρφιά.
Ο φάκελος µέσα στον οποίο
είχε αποσταλεί ο µηχανισµός έφερε εξωτερικά ως αποστολέα
την ένδειξη «Μ.Κ.Ο. Αρχιεπισκοπή» και παραλήπτη τον διοικητή του αστυνοµικού τµήµατος Ιτέας.
Η προκήρυξη εστάλη στον ιστότοπο interarma.info και φέρει τον τίτλο «Το εξπρές του µεσονυκτίου».
«Το Α.Τ. Ιτέας που επιλέξαµε
να χτυπήσουµε δεν είναι απλά
µια στρατιωτική βάση του εχθρού. Είναι το µέρος που ξυλοκοπήθηκε και βασανίστηκε ο
κρατούµενος Ιλία Καρέλι πριν
παραδοθεί στους τελευταίους
δήµιούς του, στις φυλακές Νιγρίτας» αναφέρεται στην προκήρυξη.
Μάλιστα, οι τροµοκράτες εκφράζουν τη... λύπη τους επειδή
η επίθεση που εξαπέλυσαν δεν
είχε θύµατα! «∆υστυχώς για
άλλη µια φορά η τύχη µάς γύρισε την πλάτη. Ενώ το πακέτο
έφτασε κανονικά στην καρδιά
της φιδοφωλιάς του αστυνοµικού τµήµατος [στις 29 Απριλίου
2014], κάποιος µπάτσος αντιλήφθηκε της πραγµατικές προθέσεις του «αποστολέα». Έτσι καλέστηκαν τα ΤΕΕΜ για να εξουδετερώσουν το βιβλίο-βόµβα
που τους είχαµε στείλει. Αυτό
δηµιουργεί µια αρνητική παρακαταθήκη για την µεθοδολογία
και την πρακτική των δεµάτωνβόµβα στην Ελλάδα, καθώς
σκοπός µας είναι να είµαστε αποτελεσµατικοί και όχι να εξαντλούµαστε σε συµβολισµούς.
Από εδώ και πέρα θα αλλάξουν πολλά. Σύντοµα θα επανέλθουµε» αναφέρουν.
Οι συντάκτες της προκήρυξης αναφέρουν ότι η επίθεση
«που δυστυχώς έµεινε ανολοκλήρωτη» αφιερώνεται «στα
δέκα φυλακισµένα αδέρφια
µας του πυρήνα φυλακής: Στον
Παναγιώτη, στην Όλγα, στον
Γιώργο, στον ∆αµιανό, στον Γεράσιµο, στον Θεόφιλο, στον
Μιχάλη, στον Χάρη, στον Γιώργο, στον Χρήστο. Επίσης την αφιερώνουµε στο µέλος της FAI
Α. Τσαβδαρίδη και στον αναρχικό σύντροφο Σ. Μάνδυλα,
που διώκονται για το Σχέδιο
Φοίνικας».
Παράλληλα, δηλώνουν αλληλέγγυοι «µε κάθε µέσο στον
καταζητούµενο Αντάρτη Πόλης
Χριστόδουλο Ξηρό».
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* ΑΓΓΛΙΚΩΝ καθηγήτρια παραδίδει µαθήµατα για όλα τα επίπεδα. Τηλ.: 6977071878.

* ΕΝΟΙΚΙΑΖEΤΑΙ: δυάρι ρετιρέ
ανεξάρτητο µε τζάκι, A/C, µεγάλη βεράντα, σε ιδανική θέση, λίγα κοινόχρηστα, Υψηλάντη 72 (Άνοιξη). Πληρ. τηλ.
2231300640, 6979630182.
(224-30/5)

* Καθηγήτρια Τουρκικών παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα.
Πληρ. τηλ. 6979721931.

* ΕΝΟΙΚΙΑΖEΤΑΙ: ∆υάρι 45m2
στη Ροδίτσα, µε αυτονοµία,
AC. Πληρ. τηλ. 6979973216.

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

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

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

Απειλούν µε νέες επιθέσεις

Η κ ί νησ η . . .
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* Από οβελιστήριο ΖΗΤΕΙΤΑΙ έµπειρος τυλιχτής για γύρο.
Πληρ. τηλ. 6945895241.
(223-15/5)
* ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα έµπειρη κοπέλα για Μπαργούµαν σε καφετέρια. Πληρ. τηλ. 6971912790.
(220-22/4)
* ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ τηλεφωνήτριες
µε αυτοπεποίθηση και δυναµισµό για 4ωρη εργασία σε τηλεφωνικές πωλήσεις. Επιθυµητή
εµπειρία. Μισθός σταθερός.
Πληρ. τηλ. 6973825852 και ώρες 9-2µ.µ.
(16/7)
* Εταιρεία µε έδρα τη Λαµία
ζητά για εργασία έµπειρους
γραφίστες. Αποστολή βιογραφικών info@pandon.gr. FAX.:
2231066473.
Πληρ.
τηλ.:
2231052681, 6974618617.
(210-8/5)
* ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος σε εµπορικό κατάστηµα γεωργικών
εφοδίων. Θα προτιµηθεί ο ενδιαφερόµενος να προέρχεται
από αγροτική οικογένεια έτσι
ώστε να του είναι γνωστά τα
προϊόντα. Επίσης να έχει τεχνικές γνώσεις, επαγγελµατικό δίπλωµα και να είναι κάτω των
35 ετών. ΑΝΑΓΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ,
Μ. Αλεξάνδρου 31, Λαµία.
Τηλ. 2231022148.
(215-2/5)
* Από το κατάστηµα “ΣΕΡΡΑΙΟΣ” στην πλατεία Πάρκου 11,
ζητείται υπάλληλος για εργασία
έως 30 ετών. Πληροφορίες εντός του καταστήµατος.
* Ζητείται διαφηµιστής µε εµπειρία στις πωλήσεις για το διαφηµιστικό τµήµα του καναλιού
ΕΝΑ.
Αποστολή Βιογραφικών στο:
gwgw.mpalh@hotmail.com.
Τηλ.
πληροφοριών:
2231051180 κα. Μπαλή.
* Κυρία Ελληνίδα µε µεγάλη εµπειρία αναλαµβάνει τη φύλαξη ηλικιωµένων, µικρών παιδιών, καθαρισµό σπιτιών, σιδέρωµα κ.λπ. Πληρ. τηλ.
2231301643, 6976931096.
* Πτυχιούχος Παιδαγωγικού
Τµήµατος Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας παραδίδει µαθήµατα
δηµοτικού. Τιµές προσιτές.
Πληρ. τηλ. 6985949095.
* Ζητούνται: κοπέλες άνω των
18 ετών µε όλα τα νόµιµα δικαιολογητικά για εργασία σε
CAFE - BAR.
Πληρ. τηλ. 6976470377

* 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: STUDIOS 30 τ.µ. επιπλωµένα,
σε νέα οικοδοµή στο κέντρο της Λαµίας.
Πληρ. τηλ. 6979008580.

* ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ: Γκαρσονιέρα - στούντιο και
δυάρι επί της οδού Σατωβριάνδου 34 στη Λαµία σε
άριστη κατάσταση κοντά
στη φοιτητική εστία και στο
κέντρο της πόλης.
Πληρ. τηλ. 6937315620,
2231025558.
*
ΕΝΟΙΚΙΑΖEΤΑΙ:
∆υάρι
60τ.µ., Φλέµινγκ 11, έναντι
∆ηµαρχείου µε κεντρική θέρµανση.
Πληρ. τηλ. 6948360490.
* ΕΝΟΙΚΙΑΖEΤΑΙ: τριάρι στη
Σουλίου 11 (κοντά στον Αγ.
Λουκά) µονοκατοικία, µε αυλή και θέα τον Μαλιακό. ∆ικό
του καλοριφέρ και 4 αιρ κοντίσιον, ανακαινισµένο. Τιµή
190 €. Πληροφορίες τηλ.
6937146447.
(230-10/5)
* ΕΝΟΙΚΙΑΖEΤΑΙ: ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 30τ.µ. στην οδό Χαλκοµάτας 3Α η οποία περιέχει, κουζινάκι, ψυγείο, 1 στρώµα, αυτόνοµη θέρµανση και 1 µικρο
µπαλκονάκι σε νεόκτιστη πολυκατοικία.
Πληρ.
τηλ.
2231042893, 6987283570.
* ΕΝΟΙΚΙΑΖEΤΑΙ: διαµέρισµα
52τ.µ. στον Ε’ όροφο πολυκατοικίας στην οδό Παπαφλέσσα
28 (τρίγωνο οδών Μυρµιδόνων - Αγίας Βαρβάρας - Παπαφλέσσα) µε αυτόνοµη θέρµανση, air condition, αποθήκη, θέση parking. Τηλ.
6974357220.
(225-15/5)
* ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ: ∆ιαµερίσµατα καινούργια 100 τ.µ. περιαστικά µετά τα ΤΕΙ Λαµιας,
πλήρως επιπλωµένα. Σοβαρές
προτάσεις.
Πληρ.
τηλ.
6973044657.
(219-31/5)
* ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ: Καταστήµατα -αποθήκες σπέσιαλ µετά
τα ΤΕΙ Λαµιας πλήρως εξοπλισµένα 80-130-200 τ.µ.
Πληρ. τηλ. 6973044657.
(218-31/5)

* ΕΝΟΙΚΙΑΖEΤΑΙ: ∆ιαµέρισµα
δυάρι 47 τετρ. µέτρα, 4ου ορόφου µε αυτόνοµη θέρµανση, ασανσέρ, ηλιακό θερµοσίφωνα, air condition, inverter
και αποθήκη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 18, έναντι Πνευµατικού
Κέντρου.
Τηλ.
2231035829, 6944689606.
(217-16/5)
* ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ: στο κέντρο τριάρι 78τ.µ. 1ος όροφος,
ανακαινισµένο, Μαβίλη 1, κατάλληλο και για ιατρείο, γκαρσονιέρα 38τ.µ., 2ος όροφος,
Παλαιολόγου 14. Τιµές ευκαιρίας. Πληρ. τηλ. 6981853661
W.UP.
(208-9/5)
* ΕΝΟΙΚΙΑΖEΤΑΙ: χώρος
100m2 για
επαγγελµατική
χρήση (πρώην ξυλουργείο)
στη Ροδίτσα.
Πληρ. τηλ. 6979973216.
* ΕΝΟΙΚΙΑΖEΤΑΙ: διαµέρισµα
καινούργιο στον 1ο όροφο
95τ.µ. πολυτελούς κατασκευής µε αυτόνοµη θέρµανση
χωρίς κοινόχρηστα, 2 κρεβατοκάµαρες, µπάνιο, W.C., µεγάλο σαλόνι, γύρω γύρω βεράντες, ωραία θέα, άνετο
πάρκινγκ, στο Παγκράτι Λαµίας, Καράγιωργα και Κλάρα
γωνία. Τηλ. 2231026437, κιν.
6983739415, 6974282977.
* ΕΝΟΙΚΙΑΖEΤΑΙ: διαµέρισµα
82τ.µ., 3ου ορόφου, Αµαλίας
10 & Όθωνος - ΛΑΜΙΑ, πλήρως ανακαινισµένο. Πληρ.
τηλ.
6978747207
&
2231031232.
(207-3/4)
* ΕΝΟΙΚΙΑΖEΤΑΙ: τριάρι διαµέρισµα 2 Υ/∆, 2 µπάνια, µε
τζάκι, Α/Θ, χωρίς κοινόχρηστα, µεγάλες βεράντες. Εκκλησιών 28 (Άνωθεν πλ. Λαού).
Πληρ. τηλ. 6932753696.
(Σ200-27/3)
* ΕΝΟΙΚΙΑΖEΤΑΙ: κατάστηµα
220τ.µ. στην παραλία Λιβανατών, φάτσα στη θάλασσα.
Πληρ.
τηλ.
6937106010,
6972777508.
(Σ187-12/3)
* ΖΩΓΡΑΦΟΥ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖEΤΑΙ:
µικρό κεντρικό δυάρι σε άριστη κατάσταση, ιδανικό για
φοιτητές, 200µ. από την Πανεπιστηµιούπολη.
Πληρ. τηλ. 6972210300.
(Σ181-7/3)
* ΕΝΟΙΚΙΑΖEΤΑΙ: καινούργια
µεζονέτα, κοντά στην οδό Κύπρου, 120 τ.µ., 1ος όροφος,
σαλόνι, κρεβατοκάµαρα κουζίνα, τζάκι, µεγάλη βεράντα,
2ος όροφος, 3 κρεβατοκάµαρες, 2 WC, µεγάλες βεράντες,
και πάρκινγκ.
Πληρ. τηλ. 6973042875.
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* ΕΝΟΙΚΙΑΖEΤΑΙ: γραφείο 40
τ.µ. Καποδιστρίου 3, 1ος όροφος, πρόσοψη στα ∆ικαστήρια. Πληρ. τηλ. 6972899843.
* ΕΝΟΙΚΙΑΖEΤΑΙ: κατάστηµα
85τ.µ. κεντρικό έναντι Αγίας
Παρασκευής - Νέα Άµπλιανη.
Πληρ. τηλ. 6946063384.
(Σ87-19/11)
* ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ: διαµέρισµα
74 τ.µ. και για φοιτητές. Όθωνος και Αµαλίας 17.
Πληρ. τηλ. 6974934834.
* ΕΝΟΙΚΙΑΖEΤΑΙ: Τριάρι 2ος
όροφος και Γκαρσονιέρα επιπλωµένη. Τσακάλωφ 17, Λαµία. Πληρ. τηλ. 6977068813.
* ΠΩΛΕΙTAI ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ: δυαράκι στη Μακροπούλου 61.
Πληρ. τηλ. 6975026312.
* ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ: διαµέρισµα
2ου ορόφου, 90τ.µ., Α/Θ, χωρίς κοινόχρηστα, Χαντζίσκου
8. Τιµή 250€. Πληρ. κο Γιάννη, 6945894496.
(Σ104-31/12)
* ΕΝΟΙΚΙΑΖEΤΑΙ σε διώροφη
οικοδοµή ηµιυπόγειο διαµέρισµα πολυτελούς κατασκευής
75 τ.µ. µε αυτόνοµη θέρµανση, 2 κρεβατοκάµαρες, σαλόνι, αποθήκη, Kαράγιωργα &
Κλάρα. Τηλ. 2231026437,
6974282977, 6983739415.
* ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ: µικρό δυάρι, επιπλωµένο, µε κεντρική
θέρµανση - ψύξη, κουζίνα,
σαλόνι, Υ/∆, µπάνιο.
Πληρ. τηλ. 6977268532.
* ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ: κατάστηµα
42 τ.µ. µε πατάρι, Αµαλίας 7,
Α/Θ, χωρίς κοινόχρηστα. Τιµή
230€. Πληρ. κο Γιάννη, τηλ.
6945894496.
(Σ104-31/12)
* ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ: γραφείο στο
κέντρο της πόλης, Ροζάκη Αγγελή 30, 1ος όροφος.
Πληρ. τηλ. 6972999245.
* ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ: διαµέρισµα 3άρι, 3ου ορόφου, διαµπερές, Μυρµιδόνων 4, έναντι Ξενοδοχείου ∆ΕΛΤΑ.
Πληρ. τηλ. 6971810902,
6977357296, 2231027626.

* ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ: επαγγελµατικός χώρος (πρώην ιατρείο)
γνωστού γιατρού, πολυτελώς
επιπλωµένο, Έσλιν 31.
Πληρ. τηλ. 6945922544.
(Σ4-24/9)
* ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ: τριάρι καινούργιο, µε τζάκι, µεγάλες βεράντες, πάρκινγκ και αποθήκη
στην οδό 28ης Οκτωβρίου,
κάτω από την Κύπρου.
Τιµή: 350€.
Πληρ. τηλ. 6973042875.
* ΕΝΟΙΚΙΑΖEΤΑΙ: Γκαρσονιέρα δίχωρη, στο κέντρο της
πόλης, κοντά στη φοιτητική εστία, χωρίς κοινόχρηστα.
Πληρ. τηλ. 6972999245.
(Σ100-28/11)
* ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ: ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 82τ.µ. Γ’ ΟΡΟΦΟΥ, ΓΩΝΙΑΚΟ, ΑΜΑΛΙΑΣ 10 & ΟΘΩΝΟΣ,
ΛΑΜΙΑ.
ΤΗΛ.
6978747207, 2231031232.
(Σ11-25/9)
* ΕΝΟΙΚΙΑΖEΤΑΙ: Καποδιστρίου 12, ∆υάρι, 40 τµ, 2 ∆ωµατίων ή Γραφείων. Χωλ, διάδροµος, κουζίνα, λουτρό, αυτόνοµη θέρµανση.
Τηλ. 2231029743.
* ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ: ∆ιαµέρισµα
50τ.µ. καινούργιο στο Παγκράτι Λαµίας (κοντά στην
πλατεία) στον 2ο όροφο µε
θέση πάρκινγκ, αποθήκη και
Α/Θ. Πληρ. τηλ. 2231025780,
6972314792.
* ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ: δύο δυάρια, επιπλωµένο και µη, αυτονοµία, καινούργια στο κέντρο
της Λαµίας. Τιµή ευκαιρίας
210€.
Πληρ. τηλ. 6973042875.
* ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ: επαγγελµατικός
χώρος
(γωνιακός)
115τ.µ. ισόγειο και πατάρι
85τ.µ. (πρώην φροντιστήριο)
Πανουργιά 13. 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.

RE/MAX –ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ

ΑΒΕΡΩΦ 4, ΛΑΜΙΑ
ΤΗΛ: 22310-22770, ΚΙΝ: 6943103344- 6943104400

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. 6943104400
3. ΛΑΜΙΑ-ΓΑΛΑΝΕΙΚΑ Νεόδµητο διαµερισµα 84 τ.µ 2ου ορόφου, τζάκι, αποθήκη,
parking. Τιµή 90000, τηλ. 6943104400
4. ΛΑΜΙΑ-N.AMΠΛΙΑΝΗ. ∆ιαµέρισµα 70 τµ, µεταχειρισµένο σε άριστη κατάσταση
δευτέρου ορόφου, µε 2 υ/δ, µε πάρκιγκ. Τιµή 55000. Τηλ. 6974735362
5. ΛΑΜΙΑ-ΚΕΝΤΡΟ. ∆ιαµέρισµα 58 τ.µ, τρίτου ορόφου, µερικώς ανακαινισµένο,
κατάλληλο και για επαγγελµατική στέγη. Τιµή 62000. Τηλ. 6943104400
6. ΚΕΝΤΡΟ. ΕΥΚΑΙΡΙΑ - Μεταχειρισµένο - ∆ιαµέρισµα 71 τ.µ., µε 1υ/δ σε άριστη
κατάσταση. Τιµή 60.000 ευρώ. Τηλ. 6943103344
7. ΜΕΝ∆ΕΝΙΤΣΑ. Πωλείται πανέµορφη µονοκατοικία, τριών επιπέδων 430 τµ,
εντός οικοπέδου 1000τ.µ, διακοσµηµένη µε αντίκες. Τηλ. 6943103344.

Μικρές αγγελίες
* ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ: σε νεόδµητο κτίριο, ισόγειος επαγγελµατικός χώρος 200τ.µ. κατάλληλο για γραφεία, περιφραγµένος, ράµπα, νυχτερινή φύλαξη επί της Εθνικής Οδού Λαµίας - Αθηνών στον παράδροµο
πλησίον
εργοστασίου
SOULIS. ∆υνατότητα τµηµατικής ενοικίασης.
Πληρ. τηλ. 6973042875.
* ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ: ΑΘΗΝΑ,
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ, Φειδιπίδου
15, δύο διαµερίσµατα 80τ.µ.
έκαστο, 2ου και 3ου ορόφου
πλήρως ανακαινισµένα, πολύ κοντά σε Ιατρική - Οδοντιατρική σχολή και µετρό.
Τηλ. 6944522050.
* ΕΝΟΙΚΙΑΖEΤΑΙ: γκαρσονιέρα στο Β’ όροφο πολυκατοικίας, νέας κατασκευής, µε αυτόνοµη θέρµανση, επιπλωµένη µε ψυγείο και κουζινάκι
στη Νέα Άµπλιανη, οδός Λυσικράτους & 28ης Οκτωβρίου.
Πληροφορίες
τηλ.
2231039582,
6972019451,
6974753667.
(Σ82-14/11)
* ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ: καινούργια επιπλωµένη γκαρσονιέρα
και δυάρι µε Α/θ, χωρίς κοινόχρηστα, κοντά στα jumbo,
πίσω από την Εθνική Τράπεζα. Τιµή γκαρσονιέρας 175€.
Τηλ. 6976802057.
* ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ: 2 αίθουσες 100 τ.µ. έκαστη ή ενιαίες
στο Παγκράτι, Φραντζή 64.
Πληρ. τηλ. 2231023626,
6974734005.
* ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ: κατάστηµα
240 τ.µ. ολόκληρο ή το µισό
µε ελεύθερο χώρο γύρωθεν,
Γιαννιτσιώτη & Κισσάβου 5 (απέναντι από τα Jumbo).
Πληρ. τηλ. 6945588403.
* ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ: διαµέρισµα
ισόγειο 90m2, 2 Υ/∆, σαλόνι,
κουζίνα, WC, Α/Θ, Κερκύρας
26 - Λαµία, 220€.
Πληρ. τηλ. 6988182823.

* ΕΝΟΙΚΙΑΖEΤΑΙ: ∆ιαµέρισµα ισόγειο, κατάλληλο για
ιατρείο στη Λαµία, Βύρωνος
& Καραγιαννοπούλου.
Πληρ. τηλ. 6948484890,
2231042965.
* ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ: διαµέρισµα
τριάρι πλήρως ανακαινισµένο, 4ου ορόφου, ρετιρέ, µε ανεξάρτητη θέρµανση. Μακροπούλου 7 (Λαµία). Τηλ.:
2231042893, 6985867063.
* ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ: ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 85 Τ.Μ. ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ,
ΣΤΗΝ Ο∆Ο ΣΑΤΩΒΡΙΑΝ∆ΟΥ
29.
ΤΗΛ.:
2231026437,
6983739415, 6974282977.
*
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:
τριάρι
85τ.µ. 10ετίας, 2 κρεβατοκάµαρες, 1 µπάνιο, µεγάλες βεράντες, 2ος όροφος, αυτονοµία.
Τιµή ευκαιρίας 260€.
Πληρ. τηλ. 6973042875.
* ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ: διαµέρισµα
δυάρι 58τ.µ. Φιλολάου 6, 3ος
όροφος, Α/Θ, µπροστινό µε
µεγάλη βεράντα και πάρκινγκ.
Πληρ. τηλ. 6945588403.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ:
ΛΑΜΙΑ:
α) 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 στα πρακτορεία ΚΤΕΛ.
ΛΑΜΙΑ: Θερµοπυλών 58 B,
22310-66334, ΚΑΜ. ΒΟΥΡΛΑ: Γ. Βασιλειάδη 103,
22350-23797.
* ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ: διαµέρισµα 2ου ορόφου και γκαρσονιέρα. Ναυπάκτου και Σωκράτους γωνία. Πληρ. τηλ.:
2231037526, 6977933970.

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.
Πληρ.
τηλ.
2231066334,
2235023797,
6944605577.

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ
* ΕΥΚΑΙΡΙΑ - ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο στην Αµφιθέα 165τ.µ., µε συντελεστή
δόµησης
0,8,
µπροστά σε κεντρικό
δρόµο. Τιµή: 26.000€.
Πληρ. τηλ. 6973042875

ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ

* 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.
* ΠΩΛΕΙΤΑΙ: στον ΑΟΣ∆Υ Καλυβίων αγροτεµάχιο Νο 271, οικοδοµικό τετράγωνο 32, οικόπεδο
470τ.µ. στην κορυφή µε απεριόριστη θέα.
Πληρ. τηλ. 6946903825, κο Βασιλείου Κώστα.
* ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο 1200τ.µ.
στην Κάτω Παύλιανη, θέση «Ισιώµατα».
Πληρ. τηλ. 6937219604.
* ΠΩΛΕΙΤΑΙ: οικόπεδο 2 στρεµµάτων στο Συνοικισµό Ευρυτάνων.
Πληρ.
τηλ.
6937267547,
2231044701.
* ΠΩΛΕΙΤΑΙ: οικόπεδο 2,5 στρέµµατα, στον Συνοικισµό Ευρυτάνων
εντός σχεδίου, µε 70 ρίζες ελιές,
περιφραγµένο.
Τιµή ευκαιρίας 135.000€.
Πληρ. τηλ. 6973042875.
* ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Αγρόκτηµα 12.000
τ.µ. αµφιθεατρικό κοντά στα Καµένα Βούρλα, θέα θάλασσα, µε
250 ρίζες ελιές και 100µ. από την
Εθνική Οδό. Τιµή ευκαιρίας:
80.000€.
Πληρ.
τηλ.
6944605577, 2231066334.
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* ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: δύο αγροτεµάχια
το ένα 10 στρέµµατα και το άλλο 5
στρέµµατα, 1500€ το στρέµµα κοντά στο χωριό Κόµµα. Πληρ. τηλ.
6973042875.
* ΠΩΛΕΙΤΑΙ: αγροτεµάχιο 3,5
στρεµ. µε ελιές στα Λουτρά Υπάτης
στα όρια του σχεδίου πόλεως.
Πληρ. τηλ. 6938799104.
* ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο 730 τ.µ.
πλησίον Εφετείου επί του δρόµου. Τιµή 138.000€. Πληρ. τηλ.
2231045317, 6973042875.
* ΠΩΛΕΙΤΑΙ: στάβλος για ζώα σε
αγροτεµάχιο 8 στρέµµατα µε γεώτρηση, στα Κάτω Καλύβια Λαµία.
Πληρ.
τηλ.
2231045317,
6973042875.
* ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ
(ΑΣΠΡΟΝΕΡΙ): παραθαλάσσια έκταση, 9 στρέµµατα στην καλύτερη περιοχή κατάλληλο για τουριστική επένδυση ή τέσσερις ιδιοκτήτες για εξοχικές ανεξάρτητες
κατοικίες.
Πληρ.
τηλ.
6944605577 2231066334.
* ΠΩΛΕΙΤΑΙ: παραθαλάσσια έκταση 34 στρέµµατα, 615 τ.µ. µε
φως, νερό, τηλέφωνο, γεώτρηση,
µπροστά στη θάλασσα, στην περιοχή της Γλύφας, δυνατότητα
τµηµατικής πώλησης. Πληρ. τηλ.
2231045317, 6973042875.

* 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.

* ΠΩΛΕΙTAI: Μοναδικό Αγρόκτηµα 9 στρεµ. περίπου
στα ∆υο Βουνά στη θέση Βίγλα, µε απεριόριστη θέα στην
κοιλάδα
του
Σπερχειού,
100µ. από τον κεντρικό δρόµο. Πληρ. τηλ. 2231051416
κ. Σπύρο.

* ΠΩΛΕΙTAI: τµήµα οικοπέδου, 600 ή 500 τ.µ. περίπου, από µεγαλύτερο οικόπεδο (γωνία) Καβάφη &
Αµφικτυόνων.
Πληρ. 2231051414,
κο Σπύρο.

*
ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΣ,
ΠΩΛΕΙTAI: ΟΙΚΟΠΕ∆Ο, ΕΝΤΟΣ
ΟΙΚΙΣΜΟΥ, 3,5 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
ΠΕΡΙΠΟΥ, ΜΕ ΕΛΙΕΣ, 65.000
ΕΥΡΩ. ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
6989455049.

Μεσιτικό γραφείο

∆ιαµαντόπουλου Κωνσταντίνου
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
∆υάρι 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
∆ιαµέρισµα 100τµ 4ος όροφος νέα κατασκευή στο Παγκράτι πάρκινκ αποθήκη
Οδός Γοργοποτάµου µονοκατοικία 80τµ σε 225τµ οικόπεδο
ΕΝΟΙΚΑΖΕΤΑΙ
∆υάρι 60τµ επιπλωµένο στην οδό Όθωνος
Τριάρι διαµέρισµα 80τµ 2ος οροφος στην Άµπλιανη
∆ιαµέρισµα 100τµ στο κέντρο µε τρία υπνοδωµάτια

ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
VOURVOULAKIS GROUP

ΓΕΡΑΝΟΙ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΙΣ έως 12ο ΟΡΟΦΟ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΛΑΜΙΑ
1. ΛΑΜΙΑ-ΚΕΝΤΡΟ. ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 110 τ.µ, πολυτελούς κατασκευής, 3 υ/δ, ξεχωριστη
κουζίνα, µεγάλο σαλόνι, αποθήκη και κλειστό πάρκιγκ. Τιµή 480 ευρω.Τηλ.6643104400
2. ΛΑΜΙΑ - ΑΦΑΝΟΣ Μεζονέτα 210 τ.µ, νεόδµητη εντός οικοπέδου ενός
στρέµµατος, 4 υ/δ, µε απεριόριστη θέα. Τιµή 620 ευρώ. Τηλ. 6943104400
3. ΛΑΜΙΑ-ΚΕΝΤΡΟ τριάρι διαµέρισµα 85 τ.µ, πρώτου ορόφου, δεκαπενταετίας,
µε αυτονοµία θέρµανσης. Τιµή 230 ευρώ. Τηλ. 6943104400
4. ΛΑΜΙΑ -Επί της Κύπρου δυάρι διαµέρισµα 47 τ.µ, δευτέρου ορόφου, µε θέση
πάρκιγκ και αποθήκη. Τιµή 230 ευρώ. Τηλ. 6943103344.

Τύπος
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ΟΙΚΟΠΕ∆Α
8. ΛΑΜΙΑ-ΡΟ∆ΙΤΣΑ. Πωλείται Οικόπεδο 272 τ.µ, άρτιο και οικοδοµήσιµο
Τιµή 30000 τηλ. 6943103344.
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, η για επένδυση. Τιµή 105000 ευρώ. Τηλ.6643103344.

ΛΑΜΙΑΚΟΣ

ΛΕΩΝΙ∆ΟΥ 64

ΤΗΛ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ

22310 33934 - 6977 332 126

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ:
ΚΑΜ. ΒΟΥΡΛΑ: α) Νεόδµητες, ετοιµοπαράδοτες, επιπλωµένες γκαρσονιέρες (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 υπνοδωµάτια. 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 αντικειµενική 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.
ΛΑΜΙΑ: Θερµοπυλών 58 β, 22310-66334
ΚΑΜ. ΒΟΥΡΛΑ: Γ. Βασιλειάδη 103, 22350-23797
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* ΠΗΓΑ∆Ι ΠΤΕΛΕΟΥ: Πωλούνται παραθαλάσσιες πλήρως
ανακαινισµένες γκαρσονιέρες
22τ.µ. & 32τ.µ. σε απόσταση
40 µέτρα από την παραλία. Τιµή: 22.000-32.000 ευρω αντίστοιχα. Τηλ. 6947600070.
(226-1/6)
* ΠΗΓΑ∆Ι ΠΤΕΛΕΟΥ - ΠΩΛΕΙΤΑΙ: παραθαλάσσιο οροφοδιαµέρισµα 86τ.µ., µε µεγάλες βεράντες, 2 υ/δ, σαλόνι, τραπεζαρία µε τζάκι, µεγάλο µπάνιο,
κουζίνα σε απόσταση 40µ. από
την παραλία. Τιµή: 80.000 ευρώ. Τηλ. 6947600070.
(227-1/6)
* 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.
* EYKAIΡIA - ΠΩΛΕΙΤΑΙ: µονοκατοικία στο Αυλάκι Στυλίδος,
107τ.µ. που αποτελείται από
σαλόνι, καθιστικό, 3 Υ/∆, 1
WC, 2 αποθήκες 15τ.µ. µε εξωτερικές τουαλέτες, µε κήπο και
γκαζόν.
Τιµή
ευκαιρίας
65.000€.
Πληρ.
τηλ.
6973042875.
* ΠΩΛΕΙTAI: διαµέρισµα διαµπερές, 110 τ.µ., 4ου ορόφου
στο κέντρο, Έσλιν 4.
Πληρ.
τηλ.
6974969161,
2231023543, 6932009754.

* ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
- ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: στη Λαµία
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ - ΓΡΑΦΕΙΑ
ΑΠΟ 28-200τ.µ. ΜΕ ΘΕΣΗ
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΘΗΚΗ ΣΤΗ ΛΑΜΙΑ.
ΠΑΣΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ,
τηλ. 2231043044,
6942052585

* ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: διαµερίσµατα, καινούργια, ετοιµοπαράδοτα 1 & 2 δωµατίων (60 και
40µ2) σε πολυκατοικία µε άριστη ποιότητα κατασκευής
στην οδό Υψηλάντου 56. Τιµές πολύ ανταγωνιστικές. Τηλέφωνα
6932312640
&
6932312641.
(157-21/3)
* ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Γραφείο 42,5
τ.µ. Καποδιστρίου & Αµαλίας
1,
Λαµία. Πληρ. τηλ.
2231031313, 6977719739.
* ΠΩΛΕΙΤΑΙ: µονοκατοικία
µεζονέτα νεόδµητη στα Γαλανέικα 90τµ., υπόγειο ηµιτελές, 1ος όροφος 90τ.µ., 2ος
όροφος 50τ.µ., σε οικόπεδο
330τ.µ.
Τιµή ευκαιρίας 172.000€.
Πληρ. τηλ. 6973042875.
* ΠΩΛΕΙΤΑΙ: διαµέρισµα
115τ.µ. στο κέντρο της πόλης
1ος όροφος, οροφοδιαµέρισµα, 3 υπνοδωµάτια, 2 µπάνια, διαµπερές, ανακαινισµένο πλήρως, τιµή ευκαιρίας
85.000 €.
Πληρ. τηλ. 6973042875.

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ REAL ESTATE

ΚΩΝ/ΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Η ΣΙΓΟΥΡΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ,
ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΑΣ
ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΕΣ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στο κέντρο και περιφερειακά
της Λαµίας, διαµερίσµατα (δυάρια, τριάρια,
τεσσάρια, µονοκατοικίες, µεζονέτες,
γκαρσονιέρες) καταστήµατα, γραφεία,
επαγγελµατικοί χώροι και επιχειρήσεις,
σε τιµές ευκαιρίας
Π Ω Λ Ο Υ Ν ΤΑ Ι
• Νεόδµητη µεζονέτα 110 τ.µ. σε διώροφο συγκρότηµα 3 υπνοδωµάτια, 2 µπάνια, τζάκι, µεγάλες βεράντες, διαµπερές, αποθήκη 13τ.µ.,
κοντά στο Παγκράτι, πλησίον S/M Γαλαξίας. Τιµή ευκαιρίας 105.000€
• Νεόδµητα δυάρια, τριάρια, τεσσάρια, γκαρσονιέρες, στο κέντρο της
Λαµίας.
• Μονοκατοικία µεζονέτα νεόδµητη στα Γαλανέικα 90τµ., υπόγειο, 1ος
όροφος 90τ.µ., 2ος όροφος 50τ.µ., σε οικόπεδο 330τ.µ. Τιµή ευκαιρίας 163.000€.
• ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Οικόπεδο στην Αµφιθέα 165τ.µ. µε συντελεστή δόµησης 0,8,
µπροστά σε κεντρικό δρόµο. Τιµή: 26.000€
• Τριάρι νεόδµητο στην Αµφιθέα (Γαλανέικα) 83τ.µ. 2 κρεβατοκάµαρες, 2
µπάνια, µεγάλες βεράντες, οροφοδιαµέρισµα, σε διώροφο συγκρότηµα,
πάρκινγκ και αποθήκη, 2ος όροφος. Τιµή Ευκαιρίας 83.000€. Πληρ. τηλ.
6973042875.
• Γωνιακό οικόπεδο 450 τ.µ. στον ΑΟΣ∆Υ Καλυβίων, τιµή ευκαιρίας
50.000€
• Οικόπεδο 405 τ.µ. στα Γαλανέικα, τιµή ευκαιρίας 36.000€
• ∆ιαµέρισµα 80 τ.µ., 10ετίας, 1ος όρ., διαµπερές, 2 υπνοδωµάτια, κουζίνα, λουτρό, αυτονοµία, σε αρίστη κατάσταση στη Νέα Σφαίρα. Tιµή ευκαιρίας 79.000€
• ∆ιαµέρισµα 47τ.µ., 1ος όρ., 1 υπνοδωµάτιο, επί της Μάρκου Μπότσαρη, τιµή ευκαιρίας 37.000€
• 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 102.000€
• Αγροτεµάχιο 4 στρέµµατα στην Αγριλιά, επικλινές επί του κεντρικού
δρόµου. Tιµή ευκαιρίας 72.000€
• Οικόπεδο 250 τ.µ. στο Πουρναράκι (Αµφιθέα) 42.000€
• Οικόπεδο 300 τ.µ. στο Μαρίνι
• Κεντρικό κατάστηµα 205 τ.µ., τιµή ευκαιρίας 137.000€

Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ Ο Ν ΤΑ Ι
επιπλωµένα δυάρια, γκαρσονιέρες
στο κέντρο της πόλης
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Μικρές αγγελίες
* ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΜΕΖΟΝΕΤΑ
(2ος ΚΑΙ 3ος ΟΡΟΦΟΣ)
230 Τ.Μ., ΠΑΝΤΑΧΟΘΕΝ
ΕΛΕΥΘΕΡΗ. ΣΑΤΩΒΡΙΑΝ∆ΟΥ ΚΑΙ ΜΑΒΙΛΗ 2.
ΠΛΗΡ. ΤΗΛ.: 6972035627.
* ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ισόγειο κατάστηµα
96τ.µ. στην οδό Κύπρου, µισθωµένο µε 450€.
Τιµή 139.000€.
Πληρ. τηλ. 6973042875.
* ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Τριάρι νεόδµητο
στην Αµφιθέα (Γαλανέικα) 83τ.µ.
2 κρεβατοκάµαρες, 2 µπάνια,
µεγάλες βεράντες, οροφοδιαµέρισµα, σε διώροφο συγκρότηµα, πάρκινγκ και αποθήκη, 2ος
όροφος.
Τιµή
ευκαιρίας
83.000€.
Πληρ.
τηλ.
6973042875.

* EYKAIΡIA - ΠΩΛΕΙΤΑΙ: µονοκατοικία στη Λυγαριά Λαµίας, 72τ.µ. µε 2 Υ/∆, Α/Θ, κλιµατισµός, τζάκι, ηλιακός θερµοσίφωνας, απεριόριστη θέα βουνό, πάρκινγκ, αποθήκη
40τ.µ., πετρόκτιστη αυλή, σε
άριστη κατάσταση, σε οικόπεδο 600τ.µ. και επιπλέον οικόπεδο από πάνω άλλα 350τ.µ.
µε µεγάλη αποθήκη και µια µικρή εκκλησία.
Τιµή ευκαιρίας 75.000€.
Πληρ. τηλ. 6973042875.
*
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:
διαµέρισµα
98τ.µ., 1ου ορ., 3 υπνοδ., 2
µπάνια, parking, αποθήκη, 7ετίας επί της οδού Γιαννιτσιώτη
(πλησίον Έκθεσης) 120.000€.
Πληρ.
τηλ.
2231045317,
6973042875.

* Οικισµός Λιµογαρδίου Λαµίας: ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικία 123τ.µ. σε
οικόπεδο 1026τ.µ. σε υψόµετρο
700µ. και µε απίθανη θέα στο
Μαλιακό κόλπο. Τιµή συµφέρουσα.
Τηλέφωνα:
6970904254, 6944360266.

* ΕΥΚΑΙΡΙΑ: ΠΩΛΕΙTAI: κατάστηµα 64,20 τ.µ. στην οδό
Μάρκου Μπότσαρη. Τιµή ευκαιρίας 59.000€. ∆εκτές µόνο
σοβαρές προτάσεις. Πληρ.
τηλ.
2231045317,
6973042875.

* 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.

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

* ΠΩΛΕΙΤΑΙ: διαµέρισµα 76τ.µ.
διαµπερές 2ου ορόφου, Μ.
Μπότσαρη 6 σε άριστη κατάσταση. Πληρ. τηλ. 2231021715,
6973553161.
* Ανταλλάσσεται κεντρικό
οροφοδιαµέρισµα - ρετιρέ
κατασκευής 1985 ανακαινισµένο µε ατοµική θέρµανση, µε αντίστοιχο χωράφι κτήµα στην ευρύτερη περιοχή Υπάτης ή στην Ανατολική Φθιώτιδα, περιοχή Ράχεων κλπ.
Πληρ. τηλ. 6972729419.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΥΠΕΡΠΟΛΥΤΕΛΗ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
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 Νεάπολη Καλυβίων, πίσω από το
S/M “ΓΑΛΑΞΙΑΣ”.
Επίσης σε νεοανεγειρόµενη
οικοδοµή α) οροφοδιαµέρισµα 95 τ.µ. µε τζάκι και ενεργειακά τζάµια, β) µεζονέτα
120τ.µ. µε 40τ.µ. βεράντα, απεριόριστη θέα, 4ος και 5ος όροφος, µε τζάκια, µπάρµπεκιου, ηλεκτρικές συσκευές και
ενεργειακά τζάµια στην οδό
Μιαούλη (έναντι Ξενοδοχείου
“∆ΕΛΤΑ”).
γ) ∆ιαµέρισµα 70τ.µ. πλησίον Ξενοδοχείου ∆ΕΛΤΑ.
ENOIKIAZONTAI:
διαµερίσµατα 50τ.µ. δίπλα στα JUMBO.

Πληρ. τηλ.: 6937027457

* ΕΥΚΑΙΡΙΑ: ΠΩΛΕΙΤΑΙ: κατάστηµα επί της Σατωβριάνδου,
ισόγειο
100τ.µ.,
υπόγειο
100τ.µ., και πατάρι 60τ.µ. Είναι
µισθωµενο µε 700€ το µήνα.
Τιµή 136.000€.
Πληρ. τηλ. 6973042875.
* ΕΥΚΑΙΡΙΑ - ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ισόγειο διαµέρισµα ανακαινισµένο 84τ.µ. µε αποθήκη στην οδό Μακροπούλου κοντά στην
πλατεία Ελευθερίας, 47.000€.
Πληρ. τηλ. 6973042875.
* ΠΩΛΕΙΤΑΙ: γκαρσονιέρα
40τ.µ. στη Σατωβριάνδου και
Μαβίλη 4 (κέντρο). Είναι ρετιρέ και διαθέτει 30µ. βεράντα
µε θέα. Καλή τιµή.
Πληρ. τηλ. 6972035627.
* ΠΩΛΕΙTAI: ηµιτελές οροφοδιαµέρισµα 1ου ορόφου 100
τ.µ. Λυσικράτους & 28ης Οκτωβρίου (Νέα Άµπλιανη).
Πληρ.
τηλ.
6974768559,
2231044681.
* ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ∆ιαµέρισµα 4άρι,
2ος όροφος 107τ.µ. πλήρως
ανακαινισµένο 3 υπνοδωµατια, 2 µπάνια, µεγάλες βεράντες, µε πάρκινγκ στην οδό
Καραϊσκάκη.
Πληρ. τηλ. 6973042875.
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* ΠΩΛΕΙΤΑΙ:
επιχείρηση - καφετέρια
στο κέντρο της Λαµίας λόγω
επαγγελµατικών
υποχρεώσεων.
Μόνο σοβαρές προτάσεις.
Πληρ. τηλ. 6937160969

* ΠΩΛΕΙΤΑΙ: γνωστή επιχείρηση ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ σε λειτουργία σε κεντρικό σηµείο
της Λαµίας µε εσωτερικό και
εξωτερικό χώρο, µοναδικό
στη Λαµία, πλήρως εξοπλισµένο και άριστα ανακαινισµένο. ∆ιαθέτει µικροφωνική
εγκατάσταση και χώρο διαµορφωµένο για µουσικές εκδηλώσεις. Υπάρχει η διάθεση
για στήριξη στη µεταβατική
περίοδο µετά την πώληση για
διατήρηση πελατολογίου που
είναι πραγµατικά αξιόλογο. Η
τιµή του ενοικίου είναι λογική
και τα πάγια έξοδα ελεγχόµενα. Η πώληση γίνεται για προσωπικούς λόγους.
ΜΟΝΟ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ.
Πληρ. τηλ. 6972753470.
(216-30/4)

* ΠΩΛΕΙΤΑΙ: αναψυκτήριο καφέ µε σταθερή πελατεία σε
καλή
τιµή.
Πληρ.
τηλ.
6947841418.
(205-1/5)
* ΠΩΛΕΙΤΑΙ: επιχείρηση ΚΑΦΕ
στο κέντρο της πόλης εν λειτουργία πλήρως εξοπλισµένη
σε πολύ καλή τιµή.
Πληρ. τηλ. 6973042875.
* ΠΩΛΕΙΤΑΙ: µίνι µάρκετ στη
Λαµία. Τιµή 7.000€.
Πληρ. τηλ. 6980072217.
* ΠΩΛΕΙΤΑΙ: επιχείρηση πλυντήριο - λιπαντήριο αυτοκινήτων µε πλήρη εξοπλισµό
130τ.µ. κτίριο, σε δύο στρέµµατα οικόπεδο επί της οδού
Στυλίδος.
Πληρ. τηλ. 6973042875.
* ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ στο
κέντρο της Λαµίας.
Πληρ. τηλ.: 6937159969.

Fthiotis Frigo Trans
Μεταφορά νωπών προϊόντων

Συχνά δροµολόγια προς Αθήνα
ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
Ειδικές τιµές για φοιτητές και στρατιωτικούς.
Πληρ. τηλ.: 6977006757 - Whats up: 6985963802

* ΠΩΛΕΙΤΑΙ: άδεια για
πρακτορείο ΠΡΟΠΟ στο
κέντρο της πόλης (Λαµία)
µε τζίρο µηνιαίως 70.000€
περίπου.
Πληρ. τηλ. 6973042875

* ΠΩΛΕΙΤΑΙ: SUZUKI VITARA,
‘96, 1600cc, υγραέριο, χρώµατος Ανθρακί, 3θυρο, ηλεκτ. παράθυρα, υδραυλ. τιµόνι, κεντρ.
κλείδωµα. Τιµή 4.200 €.
Πληρ. τηλ. 6976522798.
* ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: τρακτέρ John
Deere κοντό 55HP µηχανή
Perkins 82HP µε τα παρελκόµενα ή όχι και 40 σωλήνες αλουµινίου 3,5 ίντσες. Πληρ. τηλ.
2231051871, 6972054695.
(169-11/5)
* ΠΩΛΕΙΤΑΙ: SAAB 9,3 1800CC,
µοντέλο ‘06, 145.000 χλµ. Ιδιώτης. Τιµή 6.400€. Πληρ. τηλ.
6932352500.
(209-8/5)
* ΠΩΛΕΙΤΑΙ: SUBARU LEGACY
1994 c.c. 4Χ4, µοντέλο 2006,
100.000 χλµ. σε αρίστη κατάσταση.
Πληρ. τηλ. 2231051415 κ. Σπύρος.
* ΠΩΛΕΙΤΑΙ: MERCEDES VITO
100.000 ΧΛΜ. βενζίνη µοντέλο
2002, σε αρίστη κατάσταση.
Πληρ. τηλ. 2231051415 κ. Σπύρος.

ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ
* ΟΜΟΡΦΗ ΕΝ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙ ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΤΟΝ ΑΝ∆ΡΑ ΠΟΥ ΘΑ
ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΗΣ.
ΠΛΗΡ. ΤΗΛ. 6979567520.

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΦΛΩΡΟΥ
AΓOPEΣ - ΠΩΛHΣEIΣ - ENOIKIAΣEIΣ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
AΓ. NIKOΛAOY 10 ΛAMIA
THΛ.: 2231024504 KIN.: 6937428223
Π Ω Λ Ο Υ Ν ΤΑ Ι

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

* ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΗΣΕΩΣ,
ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΛΑΜΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΛΟΓΟ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ) ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ∆ΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙ∆ΩΝ (ΖΩΝΕΣ - ΤΣΑΝΤΕΣ) ACCESSOIRES BIJOUX.
ΤΗΛ.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
2231034915, 6906054763.

ΧΩΡΑΦΙ 20 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ∆ΑΜΑΣΤΑ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΣΕ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ - ∆ΥΑΡΙΑ - ΤΡΙΑΡΙΑ
ΣΤΟΝ 6ο ΟΡΟΦΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΡΕΤΙΡΕ 123 Τ.Μ. ΤΙΜΕΣ ΛΟΓΙΚΕΣ
ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 300 Τ.Μ. ΕΝΤΟΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ. ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΥΣΗ.
€20.000
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 131 Τ.Μ. ΜΕ ΠΙΛΟΤΗ ΣΕ 203 Τ.Μ. ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΜΕ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ∆ΟΜΗΣΗΣ 72 Τ.Μ.
ΣΤΟΝ ΑΓ. ΛΟΥΚΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 30 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ ΥΠΕΡΥΨ. ΣΤΗ ΡΟΖΑΚΗ ΑΓΓΕΛΗ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
∆ΥΑΡΙ 38 Τ.Μ. 1ος ΟΡΟΦΟΣ, ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ
ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 365 Τ.Μ. ΝΕΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑ
ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 320 Τ.Μ. ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ
∆ΥΟΡΟΦΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 115 Τ.Μ. ΜΕ ΠΥΛΩΤΗ ΣΕ 224 Τ.Μ. ΟΙΚΟΠΕ∆Ο, ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΣΤΟ ΓΗΠΕ∆Ο
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 90 Τ.Μ. 3 ΚΡΕΒ. ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ €130.000
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ - ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 4.000
Μ2 ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ ΜΕ Α∆ΕΙΑ, ΑΓΡΙΕΛΙΑ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 75 Τ.Μ. 1ος ΟΡΟΦΟΣ
ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΙΝΙΑΝΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
ΜΕΖΟΝΕΤΑ 110 Τ.Μ. ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ
ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙ €130.000
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΡΕΤΙΡΕ 100 Τ.Μ. ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ, ΕΣΛΙΝ
ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΑΟΣ∆Υ
ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 524 Τ.Μ. ΦΡΑΝΤΖΗ
ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΕ 210 Τ.Μ. ΟΙΚΟΠΕ∆Ο Σ.∆. 1,8 ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ, ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΗ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ

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

Μια πόλη, ένας τελικός για
Ατλέτικο και Ρεάλ Μαδρίτης...
Η «απόβαση» της Μαδρίτης στη Λισσαβόνα για τις 24
Μαΐου... οριστικοποιήθηκε! Η Ατλέτικο απέκλεισε την
Τσέλσι στα ηµιτελικά του Champions League µε θριαµβευτική νίκη 3-1 στο Λονδίνο (µετά το 0-0 του πρώτου αγώνα)
και έκλεισε «ραντεβού» τελικού στη µισητή συµπολίτισσά
της Ρεάλ, η οποία την Τρίτη είχε αποκλείσει τη Μπάγερν
Μονάχου.
Οι «Ροχιµπλάνκος» µπορεί να βρέθηκαν πίσω στο σκορ από το γκολ του Τόρες στο 36’, όµως, επανήλθαν δυναµικά και
«βραχυκύκλωσαν» τους «µπλε» του Μουρίνιο για µια επική
ανατροπή µε γκολ των Αντριάλ Λόπεθ 44’, Ντιέγκο Κόστα 61’
(πεν.) και Αρντά Τουράν 72’. Έτσι, για πρώτη φορά στην ιστορία των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, δύο οµάδες από την ίδια πόλη θα τεθούν αντιµέτωπες για τον ίδιο τίτλο.
Οι «µπλε» προηγήθηκαν στο 36’ από εξαιρετική προσπάθεια του Γουϊλιαν και εκτελεστή τον Φερνάντο Τόρες, που
σκόραρε εναντίον της οµάδας στην οποία ανδρώθηκε. Οι γηπεδούχοι του Μουρίνιο έδειχναν να έχουν επιβάλει το ρυθµό
τους, αλλά τα πάντα άλλαξαν όταν δέχθηκαν την ισοφάριση
σε κοµβικό σηµείο.
Στο 44’ η άµυνα «κοιµήθηκε» στη σέντρα του Τιάγκο και η
µπάλα έφτασε στον αµαρκάριστο, Αντριαν Λόπεθ, που την έστειλε στα δίχτυα του Σβάρτσερ.
Το γκολ αυτό έδωσε φτερά στους «Ροχιµπλάνκος» του
Ντιέγκο Σιµεόνε, που ευτύχησαν να προηγηθούν από µια απερίσκεπτη ενέργεια του Σάµουελ Ετό που ανέτρεψε τον Ντιέγκο Κόστα και χάρισε ένα πέναλτι στους φιλοξενούµενους. Ο
Ντιέγκο Κόστα ανέλαβε και την εκτέλεση για να πετύχει το 1-2
στο 61ο λεπτό.
Στο σηµείο εκείνο η Τσέλσι προσπάθησε να τα παίξει όλα
για όλα και ίσως να είχε καλύτερη τύχη αν η κεφαλιά - κεραυνός του Νταβίντ Λουϊς στο 64’. Λίγα λεπτά αργότερα, η
πρόκριση είχε κριθεί όταν ο Αρντά Τουράν µε κεφαλιά σηµάδεψε το δοκάρι, αλλά η µπάλα ξαναγύρισε στα πόδια του
Τούρκου που σήµερα ήταν καταπληκτικός, και διαµόρφωσε
το τελικό 1-3 στο 72’.
Η Ατλέτικο επιστρέφει σε τελικό Κυπέλλου Πρωταθλητριών
µετά το 1974. Η Τσέλσι αποχαιρετά τη διοργάνωση έχοντας
γνωρίσει τη µεγαλύτερη εντός έδρας ευρωπαϊκή ήττα της...
(ΑΠΕ)

Ψάχνουν άλλο στυλ παίκτη

«Φρένο» στα σενάρια για Σαµαρά
από την ΠΑΕ Ολυµπιακός
«Φρένο» στα σενάρια για πρόταση στον Γιώργο Σαµαρά
έβαλε ο Ολυµπιακός, αφού η ΠΑΕ ξεκαθάρισε και επίσηµα
πως δεν τους απασχολεί ο παίκτης καθώς η οµάδα ψάχνει
για ένα διαφορετικό τύπο παίκτη για την επιθετική της
γραµµή.
Οι φήµες είχαν ξεκινήσει από δηµοσίευµα της βρετανικής
εφηµερίδας
«Daily
Record», που ανέφερε πως ο
Ολυµπιακός έχει προτείνει
διετές
συµβόλαιο
στον
29χρονο επιθετικό για τον επαναπατρισµό του και εκείνος το σκεφτόταν λόγω του
ότι σκοπεύει να παντρευτεί
την αγαπηµένη του, Ελένη
Φουρέιρα.
Ο Ολυµπιακός έσπευσε να διαψεύσει αυτές τις φήµες και να
δώσει ένα τέλος στον θέµα της µε τον Έλληνα επιθετικό.

Έπαθε εξάρθρωση ώµου...

Ατελείωτη ατυχία για τον Κυριάκο Παπαδόπουλο,
χάνει και το Μουντιάλ
«Ραντεβού» µε την ατυχία είχε, πάλι, ο Κυριάκος Παπαδόπουλος, ο οποίος υπέστη, στις αρχές της εβδοµάδας, εξάρθρωση στον ώµο στη
διάρκεια της προπόνησης
της Σάλκε.
Το ιατρικό επιτελείο των
«βασιλικών µπλε» αντέδρασε άµεσα και έβαλε τον ώµο
στη θέση του, ενώ ο 22χρονος διεθνής αµυντικός υποβλήθηκε σε εξετάσεις, οι οποίες δεν ήταν ευχάριστες.
Αποδείχθηκε ότι το πρόβληµα µε τον ώµο θα κρατήσει τον διεθνή αµυντικό µακριά από τα γήπεδα για πέντε εβδοµάδες, κάτι που σηµαίνει
ότι είναι µάλλον απίθανο να προλάβει την αποστολή της εθνικής Ελλάδας για τη µεγάλη ποδοσφαιρική «γιορτή» της Βραζιλίας.
(ΑΠΕ)

Αθλητισµός

ΛΑΜΙΑΚΟΣ
Τύπος
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Με 300 οπαδούς στην «Λεωφόρο»

Έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης της πειθαρχικής επιτροπής της ΕΠΟ, για
τα γεγονότα του ηµιτελικού
κόντρα στον Ολυµπιακό, κατέθεσε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ.
Οι Θεσσαλονικείς τιµωρήθηκαν µε δύο αγωνιστικές κεκλεισµένων των θυρών, αφαίρεση
τριών βαθµών από τον βαθµολογικό πίνακα, καθώς και πρόστιµο 50 χιλιάδων ευρώ. Η εκδίκαση της έφεσης, καθώς και η απόφαση θα ανακοινωθεί στις αρχές της εβδοµάδας. Αξίζει να σηµειωθεί πως αν η απόφαση αφαίρεσης βαθµών παραµείνει, τότε
η Σούπερ Λίγκ καλείται να αποφασίσει από ποια βαθµολογία θα
αφαιρεθούν.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ:
«Τα µέλη του ∆.Σ. της ΠΑΕ ΠΑΟΚ θα καταθέσουν τις προτάσεις τους, ενώ αναµένεται να συζητηθεί, µεταξύ άλλων, η στάση του ∆ικεφάλου απέναντι στη Super League και την ΕΠΟ. Επιπλέον, πρόκειται να αποφασιστεί η πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση µε θέµα την αναµόρφωση της σύνθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου».

Έφεση για την τιµωρία κατέθεσε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ

Με 300 οπαδούς στην «Λεωφόρο» ο ΠΑΟΚ
Εν τω µεταξύ η αστυνοµία έδωσε τη συγκατάθεση της ώστε
η ΠΑΕ ΠΑΟΚ να λάβει 300 εισιτήρια για τον αγώνα της Κυριακής κόντρα στον Παναθηναϊκό, στο γήπεδο της «Λεωφόρου»,
στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής των πλέι οφ της Σούπερ

Για δεύτερη διαδοχική
χρονιά η Μπενφίκα θα είναι
παρούσα στον τελικό του
Europa League. Η οµάδα
της Λισαβόνας, µετά το νικηφόρο 2-1 επί της Γιουβέντους στο «Ντα Λους», κατάφερε να µη χάσει στη ρεβάνς στο Τορίνο (0-0) και έτσι θα έχει την ευκαιρία στο ίδιο γήπεδο στις 14 Μαΐου απέναντι στη Σεβίλη να πάρει αυτό που η τύχη της... στέρησε πέρυσι στο «Αµστερνταµ Αρένα» όταν ηττήθηκε στο τέλος από
την Τσέλσι.
Το πρώτο µέρος δεν είχε πολλές φάσεις, ιδιαίτερα στα πρώτα
30 λεπτά. Η Γιουβέντους, πάντως, θα µπορούσε να είχε προηγηθεί στην εκπνοή του 45λεπτου, όταν µετά την κεφαλιά του Βιντάλ η µπάλα πήρε πορεία προς τα δίχτυα, αλλά ο Λουϊζάο αποµάκρυνε πάνω στη γραµµή διατηρώντας τη Μπενφίκα στο
παιχνίδι της πρόκρισης.
Η εικόνα του αγώνα δεν άλλαξε στην επανάληψη. Η Μπενφίκα κρατούσε σχετικά εύκολα το υπέρ της 2-1, αλλά στο 67ο λεπτό έµεινε µε 10 παίκτες, λόγω της αποβολής του Πέρες µέσα σε
επτά λεπτά (στο 61΄ είδε την κίτρινη κάρτα και µετά την κόκκινη).
Ο Οσβάλντο σκόραρε στο 81΄, αλλά νωρίτερα είχε υποδειχθεί
σε θέση οφράιντ ο Πογκµπά και σωστά το γκολ δε µέτρησε.
Στο 88΄ έγινε γενική σύρραξη στους πάγκους των δύο οµάδων, µε αποτέλεσµα να αποβληθούν, ο Βούτσινιτς για λογαριασµό της Γιουβέντους που βρισκόταν στον πάγκο και ο Μάρκοβιτς για τη Μπενφίκα, που είχε γίνει αλλαγή λίγο νωρίτερα.

Λιγκ.
Τα εισιτήρια είναι για την θύρα 6 του γηπέδου «Απόστολος
Νικολαΐδης» και θα κοστίζουν 15 ευρώ το καθένα.
Καθοριστικό ρόλο για την απόφαση αυτή έπαιξε η συµπεριφορά των οπαδών στον τελικό Κυπέλλου.

Έξω Γιουβέντους και Βαλένθια!

Μπενφίκα - Σεβίλη ο τελικός
του Europa League στο Τορίνο

Ο Ανδρέας Παππάς (Αθηνών) ορίσθηκε να διευθύνει το ντέρµπι της 2ης
αγωνιστικής για τα πλέι οφ της Σούπερ Λίγκας, που θα γίνει την Κυριακή
(20:30) στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, ανάµεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Βοηθοί του Παππά
θα είναι οι Χρήστος Μπαλτάς (Αχαϊας)
και Ηλίας Αλεξέας (Μεσσηνίας), µε 4ο
διαιτητή τον Γιάννη Τοπούζη (Θράκης).
Παράλληλα, τον αγώνα του Αστέρα

Πρόκριση για τη Σεβίλη στο 94’
Μετά από αγώνα θρίλερ, η Σεβίλη κατάφερε στο 4ο λεπτό
των καθυστερήσεων να «παγώσει» το «Μεστάγια» και να προκριθεί στον τελικό του Europa League.
Μέχρι το 94’ η Βαλένθια κρατούσε το εισιτήριο για τον καταληκτικό αγώνα στο «Γιουβέντους Αρένα», καθώς είχε προγηθεί
µε 3-0, αλλά ο Μπιά ήταν αυτός που µίλησε τελευταίος και στις
καθυστερήσεις έκανε το 3-1, το οποίο µετά το νικηφόρο 2-0 του
πρώτου ηµιτελικού στην Ανδαλουσία έστειλε την οµάδα του
Ουνάι Έµερι στον τελικό της διοργάνωσης.
Η Βαλένθια άνοιξε το σκορ στο 14΄ µε το καταπληκτικό γκολ
του Φεγκουλί, ενώ στο 26΄ µετά την κεφαλιά του Ζόνας η µπάλα
βρήκε στο δοκάρι, στη συνέχεια στο Μπέτο και µε τον τρόπο
αυτό έγινε το 2-0.
Με σωστή τακτική στο δεύτερο µέρος οι γηπεδούχοι πέτυχαν
και τρίτο γκολ µε το κοντινό σουτ του Ματιέ στο 70΄, µε τους Ανδαλουσιάνους σε τραγική βραδιά να µη µπορούν να αντιδράσουν. Τελικά ο Μπιά ήταν αυτός που είχε την τελευταία κουβέντα στο µατς και στο 94΄ έστειλε τη Σεβίλη στον τελικό.
(ΑΠΕ)

Στην 2η αγωνιστική των πλέι οφ

Παππάς στη Λεωφόρο, Σιδηρόπουλος στην Τρίπολη
Τρίπολης µε τον Ατρόµητο, που θα γίνει
την ίδια ηµέρα (18:15), θα διευθύνει ο
Τάσος Σιδηρόπουλος από τον σύνδεσµο
∆ωδεκανήσων, µε βοηθούς τους Μιχάλη
Καρσιώτη (Κορινθίας), Νικόλαο Φαντόπουλο (Πειραιά) και 4ο διαιτητή τον Κωνσταντίνο Ιωαννίδη (Αργολίδας). (ΑΠΕ)
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Τύπος

Τοπικά Πρωταθλήµατα Μπάσκετ

Πέφτει η «αυλαία»
σε Β΄ και Γ’ Ανδρών
Αυλαία στα τοπικά πρωταθλήµατα, το Σαββατοκύριακο, αφού θα διεξαχθούν οι τελευταιοι αγώνες της δεύτερης φάσης της Β’ ανδρών, καθώς και οι αγώνες κατάταξης των οµάδων που συµµετείχαν στους αγώνες της
δεύτερης φάσης της Γ’ ανδρών. Συγκεκριµένα:
Στη Β’ ανδρών, πέφτουν οι τίτλοι τέλους µε τους αγώνες
της 6ης αγωνιστικής της β’ φάσης, όπου:
- Ο Μάκαρος υποδέχεται την πρωτοπόρο Αναγέννηση
Μαλεσίνας, σ’ αγώνα καθαρά τυπικής διαδικασίας, αφού
και οι δυο οµάδες επανέρχονται στην Α’ ανδρών.
- Στις Λιβανάτες, ο Κύνος φιλοξενεί τον Αστέρα Αλιβερίου και µε νίκη µε +5 πόντους, τερµατίζει στην τρίτη θέση
και θα είναι ο πρώτος επιλαχών για άνοδο στην Α’ ανδρών. Το ίδιο ισχύει και για τον Αστέρα, σε περίπτωση δικής του νίκης ή ήττας µε -3 πόντους.
- Στην Γ’ ανδρών οι οµάδες που συµµετείχαν στη β’ φάση του πρωταθλήµατος και τερµάτισαν στις τρεις πρώτες
θέσεις, θ’ αγωνιστούν σ’ ουδέτερα γήπεδα µ’ αντιπάλους
τους ισόβαθµούς τους του άλλου οµίλου για την τελική
κατάταξη των οµάδων:
- Στο γήπεδο Μαλεσίνας η Λίµνη αντιµετωπίζει τον Οπούντιο, µε τον νικητή να τερµατίζει 5ος στην τελική βαθµολογία και πρώτος επιλαχών για άνοδο.
- Στο κλειστό της Θήβας οι πρωτοπόροι του α’ οµίλου οι
Άβαντες θα συναντήσουν την πρωτοπόρο του β’ οµίλου
Προοδευτική Λάρυµνας, για την ανάδειξη του πρωταθλητή
της κατηγορίας.
- Στο κλειστό των Λιβανατών συγκρούονται οι δεύτεροι
των οµίλων Αλέξανδρος και Άτλας Καρπενησίου, µ’ έπαθλο την τρίτη θέση.
Πάντως η τετράδα των δυο τελευταίων συναντήσεων,
προβιβάζεται στη Β’ Ανδρών.
Αναλυτικά οι αγώνες:
Β’ ΑΝ∆ΡΩΝ (Β’ φάση)
(Σ) 18.00 Μάκαρος - Αναγέννηση Μαλ. (Γιώργ. Χριστοδούλου - Χρ. Γερονικολός)
(Σ) 18.00 Κύνος - Αστέρας Αλιβ. (Αλεκ. Κοτσιµπός - Βασ.
Ντάνος) [Ανθή Τσιµπρίκα - ∆ιον. Αναγνώστου]
Γ’ ΑΝ∆ΡΩΝ (Κατάταξη)
(Σ) 17.30 Λίµνη - Οπούντιος (Γιώργ. Μπλέτσας - Παν.
Χουγιάζος) [Θαν. Κογιώνος - Θαν. Μπουγέτσας - Χρ. Λυκούσης]
(Σ) 18.00 Άβαντες - Προοδευτική Λαρ. (Γιώργ. Τσάλλας Χριστίνα Μαµασούκα)
(Κ) 18.00 Αλέξανδρος - Άτλας Καρπ. (Αλεκ. Κοτσιµπός Γιώργ. Χριστοδούλου) [Νικ. Καλαντζής - ∆ηµ. Γλωσσόπουλος - Τασ. Κανδηλάρης]

Πραγµατοποίησε τη φιέστα του ο Μαγνησιακός

Γιόρτασε την άνοδο στην Α1
Την κατάκτηση του Πρωταθλήµατος στον 3ο όµιλο
της Α’ Κατηγορίας και την άνοδο στην Α1 Φθιώτιδας,
γιόρτασε ο Μαγνησιακός, την Τετάρτη το βράδυ στη
φιέστα που διοργανώθηκε στην κεντρική πλατεία της
Νέας Μαγνησίας.

Αθλητισµός
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Με στόχο να πάρει µία α- Νέα εκτός έδρας δοκιµασία για τον ΠΑΣ Λαµία 1964
κόµη νίκη που θα τον φέρει
πιο κοντά στην κατάκτηση
του πρωταθλήµατος, θέλει
να κάνει ο ΠΑΣ Λαµία 1964 ο
οποίος στο πλαίσιο της 27ης
αγωνιστικής του 3ου οµίλου
του πρωταθλήµατος της Γ’ Εθνικής δοκιµάζεται στα Τρίκαλα απέναντι στην τοπική
οµάδα σε ένα από τα πλέον
κοµβικά παιχνίδια της φετινής σεζόν.
Ο προπονητής της Λαµίας,
Τίµος Καβακάς, θα αντιµετωπίσει την πρώην οµάδα του (µε
την οποία είχε κερδίσει τη Λαµία στον πρώτο γύρο στο ∆ΑΚ
µε 4-2) και περιµένει από τους
παίκτες του να δείξουν το καλό τους πρόσωπο για να µπορέσουν να επιστρέψουν από
τη θεσσαλική πόλη µε τρεις ακόµα πολύτιµους βαθµούς
στις αποσκευές τους.
Οι «κυανόλευκοι» βρίσκονται στο +4 από το δεύτερο Αχιλλέα Νεοκαισάρειας (ο οποίος αγωνίζεται στο ∆οµοκό κόντρα στον τοπικό Αχιλλέα) και θέ- Αχιλλέα Νεοκαισάρειας, υποδέχεται αύριο ο Αχιλλέας ∆οµοκού
λουν τη νίκη απέναντι στα Τρίκαλα για να διατηρήσουν τη συ- στο πλαίσιο της 27ης αγωνιστικής.
Η οµάδα της Πιερίας δεν έχει περιθώρια για απώλειες κόντρα
γκεκριµένη διαφορά ή και να την αυξήσουν ακόµα, αν φυσικά
στους Φθιωτούς που ουσιαστικά έχουν αποχαιρετήσει την κατηη οµάδα της Πιερίας αφήσει βαθµούς στο ∆οµοκό.
Στο στρατόπεδο της Λαµίας θέλουν να πραγµατοποιήσουν το γορία αν θέλει να συνεχίσει να βρίσκεται στο κυνήγι της Λαµίας.
στόχο των έξι βαθµών επί θεσσαλικού εδάφους κάτι που µέχρι Από την άλλη η οµάδα του Κώστα Κολοµητρούση µπορεί ουστιγµής έχουν πετύχει κατά το ήµισυ. Θυµίζουµε ότι την περα- σιαστικά να έχει αποχαιρετήσει τη Γ’ Εθνική µετά την εντός έσµένη Κυριακή οι πρωτοπόροι της βαθµολογίας του 3ου οµίλου δρας ήττα που γνώρισε την περασµένη Κυριακή από το Μαχητή
επικράτησαν εύκολα µε 3-1 του ΑΟ Καρδίτσας στο γήπεδο της Τερψιθέας µε 1-0, αλλά θα παίξει για την ιστορία του και για να
Μητρόπολης και τώρα ετοιµάζονται για το δεύτερο «διπλό» στη ολοκληρώσει µε ψηλά το κεφάλι τις υποχρεώσεις της στην
Θεσσαλία που θα τους φέρει σε απόσταση αναπνοής από τον πρώτη της συµµετοχή στο πρωτάθληµα της Γ’ Εθνικής.
τίτλο αφού ο φετινός µαραθώνιος φτάνει στο τέλος του µιας και
µαζί µε τον αυριανό αγώνα, έχουν µείνει πλέον 4 αγωνιστικές
Αναλυτικά το πρόγραµµα
για το τέλος της σεζόν.
και οι διαιτητές της 27 ης αγωνιστικής:
Στο πλευρό των παικτών του Τίµου Καβακά θα βρίσκονται για
Κυριακή 4 Μαΐου 2014 (Ώρα Έναρξης: 17.00)
µία ακόµη φορά φέτος πολλοί φίλοι της οµάδας που θα ταξιδέΓηπ.
Τρικάλων:
Τρίκαλα-ΠΑΣ Λαµία 1964, Κατσικογιάννης
ψουν από τη Λαµία για να συµπαρασταθούν στην προσπάθεια
(Καραλής-Σιαµέτης)
των «κυανόλευκων». Μάλιστα όπως έχει γίνει γνωστό, 4 λεωΓηπ. Αγιάς: ∆ωτιέας Αγιάς-Ένωση Αποστόλου Παύλου, Σεφορεία που θα µεταφέρουν τους Λαµιώτες φιλάθλους στα Τρίλεµίδης
(Σίπκας-∆εµερτζής)
καλα έχουν γεµίσει και είναι τέτοια η επιθυµία του κόσµου να
Γηπ.
Χαλκίδας:
Χαλκίδα-ΑΟ Καρδίτσας, Γκάµαρης (Τζάκοςβρίσκεται στο πλευρό της Λαµίας που δεν είναι απίθανο να προΚορωνιός)
στεθεί και πέµπτο λεωφορείο για την εκδροµή αυτή.
Γηπ. Νάουσας: Νάουσα-Κύµη, Ζούγρας (Τσιάµπαζης-ΠαπαΤα λεωφορεία θα ξεκινήσουν αύριο στις 13:00 από το ∆ηµοτιδόπουλος)
κό Θέατρο, ενώ οι φίλοι της Λαµίας θα πληρώσουν µόνο το ειΓηπ. Αµπελώνα: Αµπελωνιακός-Ρήγας Φεραίος, Μολιχιτούσιτήριο του αγώνα (5 ευρώ) καθώς η εκδροµή είναι δωρεάν.
δης (Χαδήµογλου-Νικολαΐδης)
Γηπ. ∆οµοκού: Αχιλλέας ∆οµοκού-Αχιλλέας ΝεοκαισάρειΤον Αχιλλέα Νεοκαισάρειας
ας, ∆ιαµαντόπουλος (Βεργέτης-Χαραλαµπόπουλος)
υποδέχεται ο Αχιλλέας ∆οµοκού
Μαχητής Τερψιθέας-Πυργετός 3-0 α.α.
Το βασικό διώκτη της Λαµίας στο δρόµο για το πρωτάθληµα,
Ρεπό: ΑΣ Λευκάδια

Για τη νίκη στα Τρίκαλα

ΕΠΣΦ/Πρωτάθληµα Προπαίδων & Junior

Ξεκινάνε αυτό το Σαββατοκύριακο τα πρωταθλήµατα
Προπαίδων και Junior της
ΕΠΣ Φθιώτιδας. Όπως έγινε
γνωστό από τη διοργανώτρια
αρχή στο πρωτάθληµα Προπαίδων, αποσύρθηκε η οµάδα του Ευρυτανικού ενώ θα
πραγµατοποιηθούν µόλις τρεις αναµετρήσεις αφού οι άλλες
τρεις αναβλήθηκαν.
Από την άλλη στο πρωτάθληµα JUNIOR, δεν θα κατέβουν τελικά η Αταλάντη και η Θύελλα Ροδωνιάς ενώ αναβλήθηκε ο αγώνας Αίαντας Λαµίας Β’-Καλύβια.

Το Σαββατοκύριακο ανοίγει η «αυλαία» των δύο διοργανώσεων

Το πρόγραµµα του πρωταθλήµατος Προπαίδων:
Σάββατο 3 Μαΐου 20104 (Ώρα Έναρξης: 18.00)
ΓΗΠ. ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ: ΑΤΑΛΑΝΤΗ-∆ΑΦΝΗ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ
ΓΗΠ. ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ: ΑΡΗΣ ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ-ΜΑΛΕΣΙΝΑ 08
ΓΗΠ. ΡΟ∆ΙΤΣΑΣ: ΑΚΑ∆.ΠΟ∆.ΛΑΜΙΑΣ - ΜΑΚ/ΜΗ ΣΠΕΡΧ/∆Α 2010
ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟΣ - ΑΙΑΝΤΑΣ ΛΑΜΙΑΣ Β!
0-3 α.α.
ΚΑΛΥΒΙΑ - ΑΙΑΝΤΑΣ ΛΑΜΙΑΣ Α’ ΑΝΑΒΟΛΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ - ΜΑΛΙΑΚΟΣ ΑΝΑΒΟΛΗ
ΚΗΦΙΣΣΟΣ - ΦΡΑΝΤΖΗ ΑΝΑΒΟΛΗ
Το πρόγραµµα του πρωταθλήµατος Junior:
Κυριακή 4 Μαΐου 2014 (Ώρα Έναρξης: 18.00)
ΓΗΠ. ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ: ΑΡΗΣ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ-ΠΟ∆.ΑΚΑ∆.ΛΟΚΡΙ∆ΑΣ

Σήµερα στις 17:00 στα Καλύβια
Παρόντες όλοι οι ποδοσφαιριστές της Πρωταθλήτριας
ανδρικής οµάδας, η οµάδα Νέων που ήταν ∆ευτεραθλήτρια το Πρωτάθληµα Νέων Φθιώτιδας, η διοίκηση και φίλαθλοι της οµάδας.
Την απονοµή του Κυπέλλου και των µεταλλίων έκανε ο
πρόεδρος της ΕΠΣ Φθιώτιδας, ∆ηµήτρης Κουτροµάνος και
το µέλος της ΕΠΣΦ, Μπάµπης Τσαµπάκαλος.

ατο 3

Σάββ

κή
Κυρια

Η φιέστα του Παγκρατιακού
Σήµερα στις 17:00 θα πραγµατοποιηθεί στο γήπεδο των
Καλυβίων η φιέστα του Παγκρατιακού για την κατάκτηση
του πρωταθλήµατος στο 2ο όµιλο της Α’ Κατηγορίας.
Η απονοµή του τροπαίου και των µεταλλίων θα γίνει λίγο
πριν την έναρξη του φιλικού αγώνα µε την Τσούκα, οµάδα
που αντιµετώπισε ο Παγκρατιακός στο φετινό πρωτάθληµα.

ΓΗΠ. ΑΜΟΥΡΙΟΥ: Α.Π.Ε.Λ. - ΜΑΛΙΑΚΟΣ
ΓΗΠ. ΡΟ∆ΙΤΣΑΣ: ΑΚΑ∆.ΠΟ∆.ΛΑΜΙΑΣ Α’ - ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ
(ΩΡΑ 17.30)
ΓΗΠ. ΡΟ∆ΙΤΣΑΣ: ΑΚΑ∆.ΠΟ∆.ΛΑΜΙΑΣ Β’ - ΑΙΑΝΤΑΣ ΛΑΜΙΑΣ Α’ (ΩΡΑ 18.30)
ΓΗΠ. Ε.Π.Σ.Φ.: ΦΡΑΝΤΖΗ - ΑΧΙΛΛΕΑΣ ∆ΟΜΟΚΟΥ (ΩΡΑ 17.30)
AIANTAΣ ΛΑΜΙΑΣ Β! - ΚΑΛΥΒΙΑ ΑΝΑΒΟΛΗ
ΘΥΕΛΛΑ ΡΟ∆ΩΝΙΑΣ - ΜΑΚ/ΜΗ ΣΠΕΡΧ/∆Α 2010 0-3 χ.α.
∆ΙΟΝΥΣΟΣ - ΑΤΑΛΑΝΤΗ 3 - 0 α.α.

Στο Πολιτιστικό Κέντρο του ∆ήµου Λαµιέων

Σήµερα το σεµινάριο γυναικών διαιτητών
Σήµερα το µεσηµέρι (13:00) θα πραγµατοποιηθεί στο Πνευµατικό Πολιτιστικό Κέντρο του ∆ήµου Λαµιέων το σεµινάριο
Γυναικών ∆ιαιτητών που διοργανώνει η 3η γεωγραφική περιφέρεια σε συνεργασία µε την Επιτροπή ∆ιαιτησίας της ΕΠΣ
Φθιώτιδας.

Αναλυτικά το πρόγραµµα του σεµιναρίου:
13.00: Προσέλευση συµµετεχόντων-Έλεγχος και συµπλήρωση
στοιχείων
14.00: Καλωσόρισµα-Πρόγραµµα Ανάπτυξης Γυναικών ∆ιαιτητών-Στόχοι
14.30: Οδηγίες αγωνιστικών τεστ-Οδηγίες προπόνησης και διατροφής
15.15: ∆ιάλειµµα
15.30: ∆ιαχείριση Αγώνα-Τεχνικές ∆ιαιτητών
16.15: ∆ιάλειµµα
16.30: Σοβαρότητα της παράβασης
17.15: ∆ιάλειµµα
17.30: Εφαρµοζόµενη αθλητική ψυχολογία-Συµπλήρωση ερωτηµατολογίων
18.00: Ερωτήσεις και απαντήσεις / 18.30: Αναχώρηση

