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Στερεά Ελλάδα
Το Χιονοδροµικό Κέντρο Παρνασσού πανέτοιµο
περιµένει τους λάτρεις του σκι!
Ξεκίνησε και επίσηµα από χθες την λειτουργία των αναβατήρων Αφροδίτη, Αίολος, Περικλής ,Τηλέµαχος (ίσως και ο Βάκχος ) καθώς και τη λειτουργία του στις πίστες Νο4 Αίολος, Νο5
Περικλής, Νο3 Τηλέµαχος και Νο12 ∆ιηάνειρα το Χιονοδροµικό
Κέντρο Παρνασσού. Επίσης θα λειτουργεί κανονικά το σαλέ στα
Κελάρια για καφέ, φαγητό και σνακ. Το ωράριο λειτουργίας των
χιονοδροµικών αναβατήρων είναι 08.00 - 16.00 και στην Τηλε-

καµπίνα Αφροδίτη 8.00 - 17.00. Στα
Chalets που λειτουργούν σε Κελάρια µπορείτε να απολαύσετε ένα ζεστό ρόφηµα ή
snack. Για περισσότερες πληροφορίες
(καιρός, τιµές, κατάσταση πιστών, λειτουργία αναβατήρων) µπορείτε να επι24 ώρες/24ωρο στο
κοινωνείτε

τηλέφωνο,
2234022700, καθώς και στο 80011
00300 (κλήση δωρεάν). Για τους φίλους που έχουν
πρόσβαση στο διαδίκτυο, υπάρχει η δυνατότητα να
ενηµερώνονται για τις τρέχουσες συνθήκες του ΧΚΠ
(καθηµερινή φωτοενηµέρωση , live web-cams και µετεωρολογικά στοιχεία) στην ιστοσελίδα www.parnassos-ski.gr.

Γεύµατα Αγάπης µοίρασε ο ∆ήµος Λαµιέων
Γιώργος Κοτρωνιάς
∆ήµαρχος Λαµιέων:

«Εύχοµαι σε όλες και όλους χαρούµενες γιορτές µε υγεία
και αισιοδοξία που την έχουµε άλλωστε τόση ανάγκη»
220 δέµατα αγάπης θα µοιράσει φέτος ο ∆ήµος Λαµίας σε οικογένειες
που δεν µπορούν να ανταποκριθούν στα οικονοµικά βάρη της εποχής. Με
την συµπαράσταση επιχειρήσεων της περιοχής θα παραδοθούν ζυµαρικά,
όσπρια, λάδι, ελιές, κρέας, φέτα, ζάχαρη, αλεύρι, κονσέρβες κ.α. είδη πρώτης ανάγκης. Ακόµη ο ∆ήµαρχος Λαµίας κ. Γιώργος Κοτρωνιάς παρουσίασε
επίσης µια σειρά από κοινωνικές δοµές στις οποίες προχωρά όπως το καθηµερινού συσσιτίου απόρων, το κοινωνικό παντοπωλείου και το κοινωνικό
φαρµακείου
. Φέτος, έδωσε µεγαλύτερη βάση σε πρωτοβουλίες µε στόχο την ανακούφιση απόρων όµως δεν παρέλειψε να δώσει και τον απαράιτητο εορταστικό τόνο στην πόλη. «Για πρώτη φορά ο µηχανισµός του ∆ήµου Λαµιέων
µε τη βοήθεια και τη συµπαράσταση των επιχειρήσεων της περιοχής µας,
προχωρά σε µία τόσο µεγάλης έκτασης κοινωνική πρωτοβουλία.
Ο ∆ήµος µας για τα φετινά Χριστούγεννα έκανε µία συγκεκριµένη επιλογή. Έκανε την επιλογή να διοχετεύσει τους διατιθέµενους για τις ηµέρες αυτές πόρους πρώτα απ όλα για να συµπαρασταθεί σε όσους δεν
µπορούν να ανταπεξέλθουν στα οικονοµικά βάρη της εποχής µας. Οι ενέργειες µας χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Τις έκτακτες και τις συνεχιζόµενες. Έτσι για τις ηµέρες των εορτών συγκεντρώσαµε και προετοιµάσαµε
220 δέµατα αγάπης τα οποία περιέχουν τρόφιµα και είδη πρώτης ανάγκης
( ζυµαρικά, όσπρια, λάδι, ελιές, κρέας, φέτα, ζάχαρη, αλεύρι, κονσέρβες
κ.α.)

Τα δέµατα αγάπης θα παραδοθούν από το ∆ήµο σε οικογένειες που επιλέχθηκαν βάσει στοιχείων που συγκεντρώσαµε από την υπηρεσία πρόνοιας,
από το Βοήθεια στο σπίτι, από συλλόγους παραπληγικών και ΑΜΕΑ και από
προέδρους ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, µετά από ειδοποίηση τους.
Παράλληλα σε ιδιαιτέρως ευπαθείς οικογένειες θα δοθούν 200 γεύµατα τα
Χριστούγεννα και 200 για την Πρωτοχρονιά» δήλωσε στα τοπικά ΜΜΕ. Και
συνέχισε: «Μέσα στον Ιανουάριο ολοκληρώνεται η διαµόρφωση του ισογείου της παλιάς ∆ηµοτικής αγοράς, όπου θα φιλοξενούνται µόνιµα πλέον
όλες οι παραπάνω δοµές ώστε να βρίσκονται σε κεντρικό σηµείο ευκολότερα προσβάσιµο από τους δηµότες µας. Παρά το γεγονός ότι φέτος δώσαµε µεγαλύτερη βάση σε κάτι που θεωρούµε πολύ πιο σηµαντικό και
ανθρώπινο, δεν παραλείψαµε να δώσουµε τον απαραίτητο εορταστικό τόνο
στην πόλη µας µε ένα καλόγουστο στολισµό κυρίως του εµπορικού κέντρου
και µε εκδηλώσεις για τα παιδιά και τους δηµότες ενώ για πρώτη χρονιά
φέτος κάναµε το άναµµα του δέντρου στην Τοπική Κοινότητα Παύλιανης
µε στόχο την προσέλκυση επισκεπτών για να γνωρίσουν τις οµορφιές των
χωριών µας. Τέλος, ο δήµαρχος Λαµίας ευχαρίστησε όλες τις επιχειρήσεις
που αγκάλιασαν την πρωτοβουλία ενώ ο αρµόδιος αντιδήµαρχος Κώστας
Μουστάκας τόνισε πως οι προσφορές αγάπης θα γίνουν µε την πρέπουσα
διακριτικότητα. «Εύχοµαι σε όλες και όλους χαρούµενες γιορτές µε υγεία
και αισιοδοξία που την έχουµε άλλωστε τόση ανάγκη» κατέληξε µε τις
ευχές του για τις γιορτές ο κ. Κοτρωνιάς.

«Έπεσαν οι υπογραφές»
για την ανάθεση του Αρχαιολογικού
πάρκου Ορχοµενού στο ∆ΙΑΖΩΜΑ

Τέσσερα χρόνια λειτουργίας
συµπληρώνει ο σταθµός ηλεκτροµαγνητικής µέτρησης στην Αµφίκλεια

Σταϊκούρας - Καραµπάς παίρνουν
θέση για την ολοκλήρωση του
άξονα Λαµία – Καρπενήσι

Μια «ιστορική ηµέρα» για την αξιοποίηση των µνηµείων της πόλης του
Ορχοµενού ήταν η ∆ευτέρα 19 ∆εκεµβρίου 2011, όπου υπεγράφη στα
γραφεία του «∆ΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» παρουσία του ∆ηµάρχου Ορχοµενού
Βοιωτίας κ. Κωνσταντίνου Ξηρογιάννη και του Προέδρου του δηµοτικού συµβουλίου κου Γιώργου
Ζυγούρη η σύµβαση για την ανάθεση
της εκπόνησης της µελέτης του
έργου του Αρχαιολογικού πάρκου του Ορχοµενού Βοιωτίας (αρχαίο θέατρο,
θολωτός τάφος Μινύου, ναός Παναγίας της Σκριπούς). Τη σύµβαση υπέγραψαν ο πρόεδρος του «∆ΙΑΖΩΜΑΤΟΣ», κος Σταύρος Μπένος και ο µελετητής,
εκπρόσωπος της εταιρείας ΠΛΕΙΑΣ Α.Ε., κ. ∆ηµήτρης ∆ιαµαντόπουλος, αρχιτέκτων-πολεοδόµος. Το ποσό για την αµοιβή του µελετητικού γραφείου θα αντληθεί από τον κουµπαρά που έχει ανοίξει του «∆ΙΑΖΩΜΑ» για το αρχαίο θέατρο
του Ορχοµενού Βοιωτίας.

Αυτές τις µέρες συµπληρώνονται τέσσερα χρόνια λειτουργίας του σταθµού µέτρησης ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας στην
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ, τον
οποίο είχε εγκαταστήσει η τότε
∆ηµοτική Αρχή σε
συνεργασία µε το
Εθνικό Μετσόβιο
Πολυτεχνείο. Οι
µέχρι τώρα on
line µετρήσεις
του Σταθµού και
οι σχετικές πληροφορίες, παρουσιάζονται στον ηλεκτρονικό σύνδεσµο που ακολουθεί.
http://www.pedion24.gr/gr/results2_gr.jsp?station=S1301
01.

Την βούλησή του για την ολοκλήρωση του άξονα
Λαµία-Καρπενήσι, συµπεριλαµβανοµένης και της παράκαµψης Μακρακώµης, εξέφρασε από την Ευρυτανική πρωτεύουσα ο βουλευτής
Φθιώτιδας κ. Χρήστος Σταικούρας,
αν και όπως είπε, θα επιθυµούσε το
έργο που είναι µεγίστης σηµασίας
και για τους δυο νοµούς, να µην έχει
κοινωνικές αντιδράσεις.
Από την πλευρά του, ο Αντιπεριφερειάρχης Ευρυτανίας κ. Βασίλης
Καραµπάς δηλώνει στο STAR, ότι
«όποιοι συνεχίζουν να επενδύουν σε ξεπερασµένα µοντέλα ανάπτυξης της δεκαετίας
του ‘70, ότι οι εθνικοί δρόµοι θα πρέπει να περνούν από
το κέντρο των πόλεων, θα πρέπει να το διαγράψουν
Πηγή www.lamiastar.gr
από τη σκέψη τους».

