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Όπου ήταν δυνατό και υπήρχαν επαρκή στοιχεία, δηµιουρ-
γήθηκε ένα µικρό βιογραφικό για κάποιους από τους αρτο-
ποιούς. Θα δοθεί αµέσως :

∆ηµήτριος Β. Βάλλας (187515-1945) : Ηπειρώτης την κατα-
γωγή, γεννήθηκε στα Κάτω Πεδινά του δήµου Κεντρικού Ζα-
γορίου Ιωαννίνων. Οι γονείς του ονοµάζονταν Βασίλειος και
Στασινή. Ήρθε στη Λαµία τη δεύτερη 10ετία του 20ού αιώνα.
Κατέχοντας την τέχνη του φούρναρη, άνοιξε και λειτούργησε
φούρνο που σύντοµα γνώρισε την επιτυχία. Με χαρακτηρι-
στικά την καθαριότητα, τα µηχανήµατα και αρκετό προσωπι-
κό έγινε ιδιοκτήτης δύο φούρνων (στην περιοχή Αγίου Λου-
κά και στην οδό Ερµού, που σήµερα λέγεται οδός Κουνούπη)
και ενός ζαχαροπλαστείου στην αρχή της οδού Υψηλάντου.

Το φούρνο στην οδό Κουνούπη τον µεταβίβασε στο Βάγια
Ζιώγα γύρω στο 1920.

Ως εταιρεία µε τη φίρµα «Κατσόγιαννος-Βάλλας» κατά τη
δεκαετία του ’30, διαφήµιζαν το ηλεκτροκίνητο εργοστάσιο
αρτοποιίας, ότι παρέδιδε µε ειδικό αυτοκίνητο το ψωµί σε
µαγαζιά και σπίτια (βλ. διπλανή ανακοίνωση16). ∆ιετέλεσε
Πρόεδρος του Συλλόγου Αρτοποιών το 1933-34.

Ο ∆ηµήτριος Βάλλας πριν έρθει στη Λαµία, παντρεύτηκε
την Ελένη Χαντέλη (1882-1956), από το ίδιο χωριό και απέ-
κτησαν τρεις κόρες.

Πέθανε το 1945 σε ηλικία 70 ετών.
——————————————
ΑΝΑΦΟΡΕΣ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΕΣ

1. Βιβλία Ιερών Ναών της Λαµίας
2. Ιστοσελίδα : http://www.loulismuseum.gr
3. Ιστοσελίδα http://www.oae.gr/
4. Αθανασίου Κ. Μπαλωµένου : “∆ρόµοι, Καταστήµατα και Ιδιο-
κτησίες της προπολεµικής Λαµίας (∆εκαετία 1930-40)”, περ.
ΦΘΙΩΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 2001, σ. 61-108, Λαµία
5. εφ. Η ΕΠΑΡΧΙΑ ετών 1932, 1933, 1936, 1937.
6. Μιλτιάδου Μπούκα : “Οδηγός εµπορικός, γεωγραφικός και ι-
στορικός των πλείστων κυριωτέρων πόλεων της Ελλάδος του έ-
τους 1876”, εν Αθήναις, 1875.
7. Νικ. ∆αβανέλλου : “ΛΑΜΙΑ, η ρεκλάµα”, έκδ. ∆ήµου Λαµιέων
8. Κωνσταντίνου Αθ. Μπαλωµένου : “Η Βιοτεχνία-Βιοµηχανία
της Λαµίας στο Μεσοπόλεµο”, εφ. ΛΑΜΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ σε συνέ-
χειες, από 21 έως 25 Σεπτεµβρίου 2004, σ. 9, Λαµία

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1 είδος άγριου σιταριού.
2 Η λέξη ψωµί προέρχεται από το ρήµα ψώω που σηµαίνει τρίβω

και από το ψωµίον που σηµαίνει µπουκιά.
3 ανάλογη µε αυτή των Ηπειρωτών στους τελευταίους αιώνες.
4 εφ. «Η ΕΠΑΡΧΙΑ», 17-2-1937, Λαµία.
5 Βλέπε «Κωνσταντίνος Παν. Αγαθοκλής & Σία», Κων/νου Φλώρου,

σελ. 52, «ΦΘΙΩΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» 1987, Λαµία.
6 «Υπάρχει εν Λαµία µηχανικός υδρόµυλος των αδελφών Αγαθο-

κλέους, έν ελαιοτριβείον κινούµενον δι’ ατµού, και εν µικρώ βαθµώ
σιδηρουργεία, βυρσοδεψεία, σαπωνοποιεία και οινοπνευµατοποιεία
…», από το βιβλίο «ΦΘΙΩΤΙΣ» του Ιωάν. Βορτσέλα – Αθήνα 1907.

7 «… οι τελευταίοι µέτοχοι του εργοστασίου και λοιπών παραρτη-
µάτων, παρά την θέσιν «Μύλοι» Λαµίας και κληρονόµοι των Σωτηρί-
ου και Γεωργίου Π. Αγαθοκλή, πούλησαν πάντα ταύτα προς τους Α-
πόστολον Τσίκαν, δερµατέµπορον και Ανάργυρον Τσαµάχον, έµπο-
ρον, κατοίκους Λαµίας. Αργότερα, οι αγοραστές αυτοί, πούλησαν αυ-
τά τα ακίνητα προς τους Κρόκον και Μουζέλην, οι οποίοι από το 1923
ασκούσαν από κοινού εµπορικές επιχειρήσεις στη Λαµία και οι οποίοι
κράτησαν στη ζωή για αρκετά χρόνια το εργοστάσιο πρώην Αγαθο-
κλή, αφού έδωσαν κάποια διαφορετική µορφή, από απόψεως παρα-
γωγής προϊόντων …» (Βλέπε «Κωνσταντίνος Παν. Αγαθοκλής και
Σία» του Κων/νου Φλώρου – «Φθιωτικά Χρονικά 1987», σελ. 52-53,
Λαµία).

8 εφ. «Η ΕΠΑΡΧΙΑ», φ. 1148, 20-1-1937, Λαµία.
9 είχε και εκκοκκιστήριο.
10 εφ. «Η ΕΠΑΡΧΙΑ», φ. 1164, 22-3-1936, Λαµία.
11 βλ. Μιλτιάδου Μπούκα “Οδηγός εµπορικός, γεωγραφικός και ι-

στορικός των πλείστων κυριωτέρων πόλεων της Ελλάδος του έτους
1876”, εν Αθήναις, έτος Α’, 1875, σελ. 275-253.

12 Το βιοµηχανικό αυτό συγκρότηµα περιλάµβανε επίσης νηµατουρ-
γείο, αλευροµύλους, 40 εκκοκκιστικές µηχανές βάµβακος, πιεστήριο
(πρέσα) βάµβακος και µαλλιών, µανεστροποιείο και σιδηρουργείο.

13 Αθανασίου Κ. Μπαλωµένου : “∆ρόµοι, Καταστήµατα και Ιδιοκτη-
σίες της προπολεµικής Λαµίας (∆εκαετία 1930-40)”, περ. ΦΘΙΩΤΙΚΑ
ΧΡΟΝΙΚΑ 2001, σ. 61-108, Λαµία.

14 εφ. Η ΕΠΑΡΧΙΑ, φ. 691, σ. 4, 2-8-1933, Λαµία.
15 Στα Μητρώα του ∆ήµου Λαµίας έχει γραφεί το 1872, ως έτος γέν-

νησης.
16 εφ. Η ΕΠΑΡΧΙΑ, φ. 578, Σάββατο 29-10-1932, Λαµία. Θα λέγαµε

σήµερα ότι ήταν ένα είδος ντελίβερι (παράδοση κατ’ οίκον).

της Λαµίας

Το αρτοποιείο πρώην ∆ηµ. Βάλλα (µετά Βάγια Ζιώγα) στην οδό Ερµού
( τώρα λέγεται οδός Κουνούπη), γύρω στα 1920.

«Την κληρονοµήσαµε την
κατάσταση» είπε ο κυβερνητι-
κός εκπρόσωπος Γ. Σακελλαρί-
δης, αναφερόµενος στο χρη-
µατοδοτικό πρόβληµα, αλλά
διαβεβαίωσε πως δεν θα υπάρ-
χει κανένα πρόβληµα και θα πληρωθούν όλες οι υποχρεώσεις
της χώρας στο εσωτερικό και το εξωτερικό.

Μιλώντας στον ραδιοσταθµό ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ, χαρακτήρισε ανοι-
χτό ζήτηµα την εκταµίευση της δόσης των 7,2 δισ. ευρώ και εξέφρα-
σε την αισιοδοξία του πως θα έχει θετική έκβαση. Σηµείωσε πως η
κυβέρνηση γνώριζε ότι ο Μάρτης θα είναι ένας δύσκολος µήνας σε
σχέση µε τις υποχρεώσεις της χώρας, κάτι που γνώριζε και η προη-
γούµενη κυβέρνηση και παραδέχθηκε ο Γκίκας Χαρδούβελης.

Ερωτηθείς για το εάν η κυβέρνηση επεξεργάζεται νέα µέτρα, είπε
ότι «δεσµεύεται από την απόφαση του Eurogroup που υπέγραψε και
συνδιαµόρφωσε, δεν δεσµεύεται για κάτι παραπάνω από αυτό. Κα-
νένας δεν ζήτησε από την ελληνική κυβέρνηση να εφαρµόσει επιτυ-
χώς και να ολοκληρώσει το προηγούµενο πρόγραµµα» σηµειώνο-
ντας πως «αυτή τη στιγµή δεν υπάρχει σχεδιασµός στην κυβέρνηση
για έκτακτη εισφορά».

Αναφορικά µε τη ρύθµιση για τις ληξιπρόθεσµες δόσεις, είπε ότι
θα κατατεθεί σύντοµα και όταν θα είναι έτοιµη, η κυβέρνηση θα πά-
ρει και τη γνώµη των δανειστών ώστε όλα να γίνουν σε ένα συµφω-
νηµένο πλαίσιο.

«Η διαφορά αυτής της κυβέρνησης µε την προηγούµενη είναι ότι
εµείς είµαστε σε θέση να νοµοθετούµε οι ίδιοι» είπε χαρακτηριστικά.

Σχετικά µε την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ, τόνισε πως το υπουργείο Οι-
κονοµικών και η αναπληρώτρια υπουργός, Νάντια Βαλαβάνη επε-
ξεργάζονται την αντικατάστασή του από τον φόρο µεγάλης ακίνητης
περιουσίας.

Εξέφρασε την αµέριστη στήριξη της κυβέρνησης στο πρόσωπο του
Γιάνη Βαρουφάκη, λέγοντας πως δεν υπάρχει κανένα απολύτως θέ-
µα µε τον υπουργό Οικονοµικών και η ελληνική κυβέρνηση πιστεύ-
ει ότι επιτελεί το έργο του µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

(ΑΠΕ)

Με έναν φάκελο µε έξι προ-
τεινόµενες από την Ελλάδα µε-
ταρρυθµίσεις, θα µεταβεί τη
∆ευτέρα στο Eurogroup, ο υ-
πουργός Οικονοµικών, Γιάνης
Βαρουφάκης. Στη βάση αυτών
των προτάσεων, θα υπάρξει
συζήτηση στο Συµβούλιο για
το ποιες µεταρρυθµίσεις θα
προηγηθούν και η χώρα θα
κριθεί από τις µεταρρυθµίσεις
τις οποίες θα υλοποιήσει.

Σηµειώνεται ότι, µε αντικείµε-
νο τις προτάσεις της χώρας για
τις µεταρρυθµίσεις, συνεδρίασε
προχθές στο υπουργείο Οικονο-
µικών το Κυβερνητικό Συµβού-
λιο Οικονοµικής Πολιτικής, υπό
τον αντιπρόεδρο της κυβέρνη-
σης, Γιάννη ∆ραγασάκη.

Μιλώντας στην εκποµπή
«Στον Ενικό» στην τηλεόραση
του Star, ο υπουργός Οικονοµικών ανέφερε παράλληλα, ότι η Ελλά-
δα θα είναι συνεπής στην αποπληρωµή των χρεών της προς το ∆ΝΤ
και ότι «είµαστε στη διαδικασία εξασφάλισης των πόρων για όλο το
τετράµηνο (της παράτασης)». Τόνισε ότι µοναδική λύση είναι η ανα-
διάρθρωση του χρέους εντός της ευρωζώνης και «σε καµία των περι-
πτώσεων δεν είναι λύση η επιστροφή στη δραχµή». Μάλιστα, ερωτη-
θείς για τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστα Λαπαβίτσα, είπε ότι «ο Λα-
παβίτσας έχει κτίσει ολόκληρη καριέρα πάνω στην επιστροφή στη
δραχµή».

Ο κ. Βαρουφάκης ανέφερε ως κέρδος από τη διαπραγµάτευση το
γεγονός ότι εξασφαλίστηκε πως δεν θα επιβληθούν υφεσιακά µέτρα
τους επόµενους τέσσερις µήνες και ως «ζηµία» ότι δεν υπήρξε συµ-
φωνία για αναπτυξιακά µέτρα, τα οποία θα είναι το αντικείµενο της ε-
πόµενης διαπραγµάτευσης.

Αναφερόµενος στις ιδιωτικοποιήσεις, είπε ότι η είσοδος επενδυτών
στον ΟΣΕ είναι απολύτως απαραίτητη, αλλά «στη ∆ΕΗ σε καµία περί-
πτωση».

∆ιέψευσε κατηγορηµατικά τη φηµολογία ότι έρχονται στην Αθήνα
τεχνικά κλιµάκια των θεσµών και επισήµανε ότι η κυβέρνηση θα
προσπαθήσει να µην εξαντλήσει το τετράµηνο της παράτασης της δα-
νειακής σύµβασης και να έχει πιο γρήγορα µια συµφωνία µε τους ε-

ταίρους. Είπε ότι «κόκκινες γραµµές» είναι να µην υπάρξουν υφεσια-
κά µέτρα και να επιλυθεί ένα σύστηµα εξισώσεων µε τρεις αγνώ-
στους: πρωτογενές πλεόνασµα σε σχέση µε το ποια θα είναι η ανα-
διάρθρωση του χρέους και επενδύσεις µεγαλύτερες από τις αποταµι-
εύσεις.

Μιλώντας για τα φορολογικά, ο υπουργός Οικονοµικών τόνισε ότι
«δεν θα βάλουµε έκτακτο φόρο». Χαρακτήρισε «απαράδεκτο» το ύ-
ψος 23% του ΦΠΑ, προσθέτοντας ότι «θέλω να το δω σταδιακά να
πέφτει στο 15%». Ο κ. Βαρουφάκης δήλωσε ότι δεν πιστεύει στη φο-
ρολόγηση της περιουσίας, λέγοντας ότι «ο ΕΝΦΙΑ είναι ένας απαρά-
δεκτος φόρος. Θα κάνουµε ό,τι µπορούµε για να αλλάξουµε τον ΕΝ-
ΦΙΑ επί το προοδευτικότερο, αλλά µπορεί να πάρει 2- 3 µήνες. Και έ-
ως ότου αλλάξει ένας νόµος, ισχύει ο προηγούµενος».

Γ. Ντάισελµπλουµ: Πρώτη ανταλλαγή απόψεων
για το δανειακό πρόγραµµα στο Eurogroup

Μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων σχετικά µε την κατάσταση του δα-
νειακού προγράµµατος για την Ελλάδα θα γίνει στο Eurogroup της
ερχόµενης ∆ευτέρας, σύµφωνα µε τα όσα αναφέρει σε ενηµερωτικό
σηµείωµά του προς την ολλανδική Κάτω Βουλή ο πρόεδρος του Eu-
rogroup και υπουργός Οικονοµικών της Ολλανδίας Γερούν Ντάισελ-
µπλουµ.

Ο Ντάισελµπλουµ, αφού παραθέτει όλα τα βήµατα που έγιναν για
να εγκριθεί η παράταση της δανειακής σύµβασης, επισηµαίνει ότι ό-
πως αναφέρθηκε στην έκθεση του Eurogroup στις 20 Φεβρουαρίου,
ο κατάλογος των µεταρρυθµίσεων, τον οποίον υπέβαλε η ελληνική
πλευρά χρησιµεύει ως σηµείο εκκίνησης.

«Οι ελληνικές αρχές και οι θεσµοί µέσα στις επόµενες εβδοµάδες
θα αναπτύξουν αυτόν τον κατάλογο και θα τον υποβάλουν µε τη
µορφή της τροποποιηµένης συµφωνίας στο Eurogroup, στα τέλη Α-
πριλίου» επισηµαίνει ο Ολλανδός υπουργός, υπογραµµίζοντας πως
η ολλανδική κυβέρνηση πιστεύει ότι ο κατάλογος των µεταρρυθµι-
στικών µέτρων της ελληνικής κυβέρνησης παρέχει µια έγκυρη βάση
για περαιτέρω εργασίες για την ολοκλήρωση του προγράµµατος.

(ΑΠΕ)

Γ. Βαρουφάκης: Φάκελος µε έξι
µεταρρυθµίσεις στο Eurogroup

Αισιόδοξος για την εκταµίευση της δόσης
των 7,2 δισ. εµφανίστηκε ο Γ. Σακελλαρίδης

Την ένταξη της Ελλάδας στα
προγράµµατα χρηµατοδότη-
σης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Ανοικοδόµησης και Ανάπτυξης (EBRD) για πέντε χρόνια, ως το τέ-
λος του 2020, ανακοίνωσε χθες από τις Βρυξέλλες ο πρόεδρος
της Τράπεζας Σιούµα Τσακραµπάρτι.

Σύµφωνα τον πρόεδρο της EBRD, το ελληνικό αίτηµα για χρηµατο-
δότηση από την Τράπεζα υποβλήθηκε το φθινόπωρο του 2014 από
την προηγούµενη ελληνική κυβέρνηση, αλλά επιβεβαιώθηκε από τη
νέα κυβέρνηση, αµέσως µετά τα αποτελέσµατα των εκλογών στην
Ελλάδα.

Το ελληνικό αίτηµα για χρηµατοδότηση από την EBRD ως το 2020,
εγκρίθηκε οµόφωνα από τους µετόχους της Τράπεζας την προηγού-
µενη εβδοµάδα.

Στη σχετική ανακοίνωση της EBRD επισηµαίνεται ότι η Τράπεζα «θα
εφαρµόσει την τεχνογνωσία της µε στόχο την προσέλκυση και την
ενθάρρυνση ξένων και εγχώριων επενδύσεων, ενισχύοντας το ρόλο
του ιδιωτικού τοµέα και αναπτύσσοντας την περιφερειακή συνεργα-
σία». Ειδικότερα, αναφέρεται πως «η EBRD, θα συµβάλει στην αντι-
µετώπιση της έλλειψης ρευστότητας που αντιµετωπίζουν οι ελληνι-
κές ιδιωτικές επιχειρήσεις, κυρίως οι µικροµεσαίες.»

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της EBRD, η Τράπεζα έχει εντοπίσει δύο
τοµείς στους οποίους θα µπορούσαν να ξεκινήσουν άµεσα προγράµ-
µατα χρηµατοδότησης. Ο πρώτος αφορά στις επιχειρήσεις και ειδικό-
τερα στις ΜΜΕ, στις οποίες η Τράπεζα θα µπορούσε να παράσχει
χρηµατοοικονοµική βοήθεια, ή ακόµα και χρηµατοδότηση για εµπο-
ρικές δραστηριότητες, µε έµφαση στις εξαγωγές. Ο δεύτερος τοµέας
αφορά στην περιφερειακή οικονοµική ανάπτυξη, µε προγράµµατα
που θα µπορούσαν να επικεντρωθούν στον τοµέα της ενέργειας, των
υποδοµών, αλλά και στον τραπεζικό τοµέα.

Σύµφωνα µε τον κ. Τσακραµπάρτι, τα κλιµάκια της Τράπεζας θα µε-
ταβούν στην Αθήνα την Παρασκευή, 6 Μαρτίου, όπου θα έχουν συ-
νοµιλίες µε τις ελληνικές Αρχές, προκειµένου να εντοπιστούν οι στρα-
τηγικές προτεραιότητες του πενταετούς προγράµµατος. Η διαδικασία
αυτή διαρκεί κάποιες εβδοµάδες, ωστόσο, σε ορισµένους τοµείς, ό-
πως π.χ. στις ΜΜΕ τα προγράµµατα χρηµατοδότησης µπορούν να ξε-
κινήσουν άµεσα, σηµείωσε ο Πρόεδρος της EBRD.

Η κυβέρνηση χαιρέτησε, δια στόµατος του εκπροσώπου της Γα-

βριήλ Σακελλαρίδη, την απόφαση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανοικο-
δόµησης και Ανάπτυξης (EBRD), να αρχίσει τη χρηµατοδότηση επεν-
δύσεων στην Ελλάδα µε την αξιοποίηση του συνόλου των χρηµατο-
οικονοµικών εργαλείων που διαθέτει για την προώθηση της ανάκαµ-
ψης στην ελληνική οικονοµία.

Όπως τονίζει ο κ.Σακελλαρίδης, προτεραιότητα είναι η ανάσχεση
της κατάρρευσης των επενδύσεων, η αποκατάσταση της πρόσβασης
στις αγορές κεφαλαίων και η προσέλκυση κεφαλαίων µε µακροχρό-
νιο επενδυτικό ορίζοντα. Παράλληλα σχεδιάζουµε µέτρα πολιτικής
για την αντιµετώπιση του υψηλού κόστους δανεισµού των µικροµε-
σαίων επιχειρήσεων και την άρση των εµποδίων στη χρηµατοδότηση
των εξαγωγών προιόντων και υπηρεσιών. (ΑΠΕ)

EBRD: Παροχή χρηµατοδότησης για επενδύσεις στην Ελλάδα

∆όσεις δανείων, µερίσµατα και ασφαλιστήρια
συµβόλαια στο µικροσκόπιο της

Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Εσόδων
∆όσεις δανείων, µερίσµατα και ασφαλιστήρια συµβόλαια

µπαίνουν από φέτος στο µικροσκόπιο της Γενικής Γραµµατείας
∆ηµοσίων Εσόδων µαζί µε καταθέσεις και µετοχές που αξιοποι-
ούνται ήδη προκειµένου να σχηµατίζει σαφή εικόνα για τα εισο-
δήµατα και τη φοροδοτική ικανότητα των φορολογούµενων.

Με απόφαση της Γενικής Γραµµατέως ∆ηµοσίων Εσόδων Κατε-
ρίνας Σαββαΐδου οι τράπεζες, τα ΕΛΤΑ, η εταιρεία Ελληνικά Χρη-
µατιστήρια και οι εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών πρέ-
πει να στείλουν έως τις 31 Μαρτίου τα στοιχεία αυτά που είναι α-
παραίτητα για το προφίλ των φορολογουµένων. Παράλληλα αυ-
ξάνονται τα όρια πάνω από τα οποία οι τράπεζες υποχρεούνται σε
ετήσια αποστολή στοιχείων για καταθέσεις (από 50.000 ευρώ σε
100.000 ευρώ) και για τα χαρτοφυλάκια κινητών αξιών (από
100.000 σε 200.000 ευρώ). (ΑΠΕ)

Συνέχεια από τη σελ. 8


