
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΥΨΗΛΑΝΤΗ 58 T.K. 35131  ΛΑΜΙΑ  Τηλ. 2231034666 Fax 2231034244 

email :proina@otenet.gr       web site:www.proinanealamias.gr

ΕΤΟΣ 29ο    ΠΕΡΙΟΔΟΣ A'    ΑΡ. ΦΥΛ. 7.255 ΤΙΜΗ ΦΥΛ.  0,50 ευρώ ΤΡΙΤΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018

Συνεδριάζει
 σήμερα το 
Δημοτικό 

Συμβούλιο 
Λαμίας

  Περιφέρεια Στερεάς:

Η καταπολέμηση των κουνουπιών 
είναι υπόθεση όλων μας

  16

Μπακο-

«Έφυγε» ο Γιάννης Αργυρίου
 ο θρυλικός «Ματσόλα» 

του ΑΣ Λαμία
΄Εφυγε την Κυριακή από τη ζωή σε ηλικία 78 
χρόνων ο Γιάννης Αργυρίου, ο θρυλικός «Μα-
τσόλα» μια φυσιογνωμία που εχει συνδέσει  το 
όνομα του με το Φθιωτικό ποδόσφαιρο και με 
εποχή δόξας  του ΑΣ Λαμία.

Από τα ιδρυτικά στελέχη των Βετεράνων Ποδο-
σφαιριστών του ΑΣ Λαμία οι οποίοι μέσω του 
Facebook τον αποχαιρέτισαν με το παρακάτω μή-
νυμα:
«ΕΦΥΓΕ Ο ΘΡΥΛΙΚΟΣ «ΜΑΤΣΟΛΑ» ΠΑΕΙ ΝΑ ΣΥ-
ΝΑΝΤΗΣΕΙ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΕΛΟ ΤΟΝ ΠΙΡΤΣΟ ΤΟΝ 
ΣΤΡΙΦΤΑΡΑ ΤΟΝ ΛΑΛΑΚΙΑ ΤΟΝ ΝΤΕΣΙΜΟΝΕ……
ΚΑΙ Τ… ΑΛΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ!!!!

ΚΑΛΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ ΤΙΤΑΝΟΤΕΡΑΣΤΙΕ ΓΙΑΝΝΗ ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΘΑ ΣΕ ΘΥΜΟ-
ΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ!!!».

Συλλυπητήριο μήνυμα του ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ
Με βαθιά λύπη πληροφορηθήκαμε την είδηση για το θάνατο του παλιού 
ποδοσφαιριστή της ομάδος μας, θρυλικού ¨Ματσόλα¨ Γιάννη Αργυρίου 
σε ηλικία 78 ετών. Το Δ.Σ. του Π.Α.Σ. ΛΑΜΙΑ 1964 εκφράζει τα θερμά 
του συλλυπητήρια στους οικείους του, ενώ θα παραστεί στη νεκρώσιμη 
ακολουθία.
Η νεκρώσιμη ακολουθία έγινε χθες Δευτέρα στις11:00 στον Ιερό Ναό 
Αγίας Παρασκευής στη Νέα Άμπλιανη Λαμίας.

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για έβδομη συνεχή χρονιά εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης των 
πληθυσμών των κουνουπιών. Η καταπολέμηση των κουνουπιών σύμφωνα με την διεθνή πρακτική στηρίζεται πρωτί-
στως στην εφαρμογή μέτρων διαχείρισης του περιβάλλοντος για τον περιορισμό των εστιών ανάπτυξής τους. Η συμ-
βολή των Δήμων και των πολιτών στην εξάλειψη αυτών των εστιών  κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική. Η ενημέρωση και 
ευαισθητοποίηση του πληθυσμού των τοπικών κοινωνιών είναι αναπόσπαστο μέρος ενός προγράμματος αντιμετώπισης 
κουνουπιών τόσο για την προστασία των ανθρώπων από την όχληση ή τις ασθένειες των οποίων τα κουνούπια είναι 
διαβιβαστές όσο και για την κατάδειξη των τρόπων ή μεθόδων με τους οποίους μπορούν να συμβάλλουν και οι ίδιοι 
στην αντιμετώπιση αυτών των εντόμων.             Συνέχεια στη σελίδα 8
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Συνάντηση του 
Χρ. Σταϊκούρα με τον 
Αντιπεριφερειάρχη 

Φθιώτιδας 
Θ. Καραΐσκο

Ο Βουλευτής Φθιώτιδας και Τομεάρχης Οικονο-
μικών της Νέας Δημοκρατίας, κ. Χρήστος Στα-
ϊκούρας, μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου 
κύκλου επισκέψεων και πραγματοποίησης συ-
σκέψεων εργασίας στις έδρες των Δήμων της 
Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, θα συνα-
ντηθεί σήμερα Τρίτη 3 Ιουλίου, στις 10:00, με 
τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Φθιώτιδας, κ. 
Ευθύμιο Καραΐσκο, στο γραφείο του, στην έδρα 
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στη Λαμία.
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Μαθητής του 
4ου ΓΕ.Λ. Λαμίας 
στην 49η Διεθνή 

Ολυμπιάδα 
Φυσικής  Σελίδα  9
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Συνεδριάζει σήμερα το 
Δημοτικό Συμβούλιο Λαμίας

ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑ-
ΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΔΡΑΣΗΣ 2018
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ 
κα ΑΡΓΥΡΗ

Θέμα 2 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕ 
ΑΡ. 29/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ 
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩ-
ΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΠΕΡΙ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 
ΕΤΗΣΙΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-
ΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙ-
ΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ 
κα ΑΡΓΥΡΗ

Θέμα 3 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟ-
ΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ-
ΔΩΝ … ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟ-
ΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΤΗΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΚΟΙΝΩΦΕ-
ΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗ-
ΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ 
κα ΑΡΓΥΡΗ

Θέμα 4 : ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΝΤΑ-
ΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΣΦΑΛ-
ΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ 
ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΡΟ-
ΔΙΤΣΑΣ» ΤΟΥ Δ.Λ.  ΠΟ-
ΣΟΥ 285.000,00 …, ΣΤΑ 
ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜ-
ΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
(ΠΑΑ) 2014-2020» ΚΑΙ 
ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ 4.3.4: «ΒΕΛ-
ΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ 
ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ & ΚΤΗΝΟ-
ΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥ-
ΣΕΙΣ». 
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Θέμα 5 : ΛΗΨΗ ΑΠΟ-
ΦΑΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ 
ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕ-
ΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑ-
ΣΙΑΣ ΜΕ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝ-
ΣΗ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΩΝ ΛΟΓΩ 
ΕΝΤΟΝΗΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩ-
ΣΗΣ, ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΥ-
ΤΟΦΥΟΥΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ 
ΓΙΑ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗ ΠΡΟΣ-
ΒΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ 
ΧΡΗΣΗ ΙΣΟΠΕΔΩΤΗ ΓΑΙ-
ΩΝ (ΓΚΡΕΪΤΕΡ)  ΤΡΟΧΟ-
ΦΟΡΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ (JCB) 
ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑ D7 
(ΜΠΟΥΛΤΟΖΑ) 
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. 
ΤΕΛΩΝΗΣ

Θέμα 6 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΙΣ-
ΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟ-
ΡΟΥΝ ΣΕ ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΕΝΙ-
ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. 
ΡΟΥΛΙΑΣ

Για ζητήματα συνεργασίας 
Ελλάδας-Γερμανίας στον 

πρωτογενή τομέα συζήτησαν 
κατά τη συνάντησή τους 

Γ. Τσιρώνης και Χ. Φούχτελ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Οι πολύπλευρές δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδας και της Γερμανίας σε 
θέματα που αφορούν τον αγροτικό τομέα, συζητήθηκαν στην συνάντηση που είχε ο 
αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Γιάννης Τσιρώνης με τον 
ομόλογό του υφυπουργό Διατροφής και Γεωργίας της Γερμανίας, Χανς Γιόακιμ Φούχτελ.
«Είχαμε μια άκρως εποικοδομητική συνάντηση με τον ομόλογό μου με επίκεντρο την 
συνεργασία των δύο χωρών κυρίως για επενδύσεις στον πρωτογενή τομέα, αλλά και 
για ανταλλαγή τεχνογνωσίας και πρακτικών που θα προάγουν την συνεχή βελτίωση των 
όρων και του παραγόμενου ελληνικού προϊόντος» τόνισε σχετικά ο κ. Τσιρώνης και συ-
μπλήρωσε «η Ελλάδα έχει μοναδικά και ασυναγώνιστα σε ποιότητα αγροτικά προϊόντα 
και το γεγονός αυτό, από μόνο του, μας καθιστά υπεύθυνους για την πλήρη αξιοποίησή 
τους».
Παράλληλα, ο κ. Τσιρώνης και ο κ. Φούχτελ συνομίλησαν, μεταξύ άλλων, για το άνοιγ-
μα των νέων αγορών για τα ελληνικά προϊόντα καθώς και για ζητήματα βελτίωσης 
και αύξηση της παραγωγικότητας, με παράλληλη μείωση του κόστους παραγωγής με 
τη χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας.

Κοινή δήλωση Χρ. 
Σταϊκούρα και  Απ. 

Βεσυρόπουλου για τις 
ληξιπρόθεσμες οφειλές 

ιδιωτών στην εφορία
Ο Τομεάρχης Οικονομικών της Νέας Δημοκρατίας, 
βουλευτής Φθιώτιδας, κ. Χρήστος Σταϊκούρας και ο 
αναπληρωτής Τομεάρχης Οικονομικών, βουλευτής Ημα-
θίας, κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος, έκαναν την ακόλου-
θη δήλωση:
«Τα χρέη των πολιτών μόνο προς την εφορία έχουν δι-
αμορφωθεί στα 101,5 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 38% 
από το τέλος του 2014. Την ίδια στιγμή, η Κυβέρνηση 
υποστηρίζει ότι …ο συνολικός φορολογικός συντελε-
στής δεν είναι υπερβολικός σε ευρωπαϊκή κλίμακα…».
 
Πλήρης Δήλωση:
«Τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσό-
δων επιβεβαιώνουν το αδιέξοδο στο οποίο οδηγεί τους 
πολίτες η επιλογή της Κυβέρνησης να υπερφορολογή-
σει νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
Συγκεκριμένα, τα χρέη των πολιτών μόνο προς την 
εφορία έχουν διαμορφωθεί στα 101,5 δισ. ευρώ, αυ-
ξημένα κατά 38% από το τέλος του 2014. Επιπλέον, 
μόνο το Μάιο, επιβλήθηκαν αναγκαστικά μέτρα είσπρα-
ξης σε 11.000 πολίτες, με τον συνολικό αριθμό αυτών 
που έχουν υποστεί κατασχέσεις να ανέρχεται πλέον 
στα 1.128.203 άτομα.
Η πολιτική της υπερφορολόγησης έχει ξεπεράσει τα 
όρια της λογικής, αλλά και της αντοχής των πολιτών, 
και αυτό το αντιλαμβάνονται όλοι. Όλοι, πλην της Κυ-
βέρνησης, η οποία υποστηρίζει στο δήθεν αναπτυξιακό 
της σχέδιο ότι «ο συνολικός φορολογικός συντελε-
στής δεν είναι υπερβολικός σε ευρωπαϊκή κλίμακα». 
Η σημερινή Κυβέρνηση φέρει επάξια τον τίτλο της 
Κυβέρνησης των φόρων, των κατασχέσεων και των 
πλειστηριασμών.
 
Η Νέα Δημοκρατία, αντίθετα, πιστεύει στην απόλυτη 
ανάγκη μείωσης των φόρων και των ασφαλιστικών 
εισφορών και έχει το σχέδιο αλλά και την αποφασι-
στικότητα να την κάνει πράξη».

Συνεδριάζει σήμερα Τρί-
τη 3 Ιουλίου τυο Δημοτικό 
Συμβούλιο του Δήμου Λα-
μίας.
Η συνεδρίαση του Δημο-
τικού Συμβουλίου, θα διε-

ξαχθεί στην αίθουσα συ-
νεδριάσεων του Δημοτικού 
Καταστήματος στην οδό 
Αινιάνων 6, στις 3:00 μμ 
και θα την απασχοήσουν 6 
θέματα.

Όλα τα θέματα της ημερή-
σιας διάταξης και οι ειση-
γητές είναι:
Θέμα 1 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΗ-
ΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. 
ΡΟΥΜΕΛΗΣ , ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ 

Μαθητής του 4ου ΓΕ.Λ. 
Λαμίας στην 49η Διεθνή 

Ολυμπιάδα Φυσικής 
Μαθητής Του 4ου Γενικού Λυκείου Λαμίας είναι μεταξύ των μαθητών που θα εκπρο-
σωπήσουν τη χώρα μας στην 49η Διεθνή Ολυμπιάδα Φυσικής . Ο μαθητής   Ανδρέας 
Στέφος θα ταξιδέψει στην Λισσαβώνα για να συμμετέχει στην « 49η Διεθνής Ολυμπι-
άδα Φυσικής 2018» , που θα διεξαχθεί από 21 έως 29 Ιουλίου 2018.

Οι Έλληνες πέντε μαθητές που συγκροτούν την ομάδα, θα προετοιμασθούν στα Εργα-
στήρια του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών τόσο σε θεωρητικά όσο και 
σε πειραματικά θέματα επί δεκαήμερο, από τους καθηγητές, τους διδάκτορες και τους 
υποψήφιους διδάκτορες του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Συνάντηση του Χρ. Σταϊκούρα με 
τον Αντιπεριφερειάρχη Φθιώτιδας 

Θ. Καραΐσκο
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Σκοπός της συνάντησης είναι η συζήτηση θεμάτων που αφορούν στην Περιφε-
ρειακή Ενότητα Φθιώτιδας.
Μία ώρα αργότερα, στις 11:00, ο κ. Σταϊκούρας θα παραχωρήσει Συνέντευξη 
Τύπου στα ΜΜΕ, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ένωσης Δή-
μων Στερεάς Ελλάδας, στη Λαμία (Λεωνίδου 6 & Πατρόκλου).
Κατά τη συνέντευξη, θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα του δεύτερου κύκλου 
των συνεργασιών  που ανέπτυξε με τους κ.κ. Δημάρχους, τους εκπροσώπους 
φορέων των Δήμων, καθώς και με τον Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής 
Ενότητας Φθιώτιδας.
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