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Αποτελέσµατα
εξετάσεων σχολείων
ÛÂÏ. 10-12

ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Αύριο πρωί οι βαθµολογίες
Αύριο, Παρασκευή 21 Ιουνίου, θα ανακοινωθούν οι βαθµολογίες των
υποψηφίων που διαγωνίστηκαν φέτος στις πανελλαδικές εξετάσεις. Οι διευθυντές των λυκείων της Λάρισας έχουν ήδη κληθεί να παραλάβουν τις
βαθµολογίες αύριο και να τις αναρτήσουν στα λύκεια µετά τις 10 το πρωί
αύριο Παρασκευή.

ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΤΕΣ-Ο∆ΗΓΟΥΣ

Ουρές για 105 θέσεις «οκταµηνιτών»

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Ι∆ΡΥΤΗΣ: Γ.Β. ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΚ∆ΟΤΗΣ (1936-1945): Β.Γ. ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΚ∆ΟΤΗΣ (1945-2004): Π.Γ. ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗΣ - ΕΚ∆ΟΤΗΣ - ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:
∆ΑΝΑΗ ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Εριξαν στις «πιάτσες» 18 κιλά ηρωίνης

ΙΟΥΝΙΟΥ 2013
Μεθοδίου επ. Πατάρων,

ISNN 1105-6371

ΤΕΛΗ ΙΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΠΕΚΕΠΕ

Πληρωµές 180 εκατ. ευρώ σε αγρότες
Από τις 29 Ιουνίου ξεκινά ο ΟΠΕΚΕΠΕ τις πληρωµές για τις αγροπεριβαλλοντικές επενδυτικές δράσεις συνολικού ύψους 40 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσε χθες το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι θα γίνει εντός του καλοκαιριού η συµβασιοποίηση
για τις νέες προκηρύξεις σχετικές µε τη βιολογική γεωργία, την κτηνοτροφία και τη µείωση της νιτρορύπανσης.
ÛÂÏ. 13

ΤΟΝΙΣΤΗΚΕ ΣΤΗ Γ.Σ. ΤΩΝ ∆Σ ΣΤΗΝ ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ

Πνίγονται οι ∆ΕΥΑ χωρίς το τέλος 80%

www.eleftheria.gr

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΑΠΟ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ - 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΕΣΛ: Το θερινό ωράριο της αγοράς

Η οργάνωση εισήγαγε ναρκωτικά στην ελληνική επικράτεια, από την Αλβανία, την Τουρκία και τη Βουλγαρία και τα διακινούσε σε
διάφορες περιοχές και σε σωφρονιστικά καταστήµατα.
ÛÂÏ. 5

•Αυθηµερόν στην Αυστρία ο Σαµαράς •Συνεδριάζουν οι ΚΟ ΠΑΣΟΚ και ∆ΗΜΑΡ •Νέα, µάλλον τελική, συνάντηση των «3» απόψε

ΣΤΗ ∆.Ο. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Ο µηχανολόγος
Κων. Μούσιος
γραµµατέας ΠΑΣΟΚ

Βρισκόµαστε πιο κοντά στην εξεύρεση λύσης παρά στη ρήξη, διεµήνυσαν Βενιζέλος- Κουβέλης, λίγο µετά τη συνάντηση στο Μαξίµου

ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΠΥΛΕΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟ∆Ο ΤΟΥ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΟΥ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

Προµήθεια 12 ασθενοφόρων στη Θεσσαλία
∆ώδεκα νέα ασθενοφόρα πρόκειται να προµηθευτεί η Περιφέρεια για
την αντιµετώπιση των υπαρχουσών αναγκών αντίστοιχων Κέντρων Υγείας
ανά τη Θεσσαλία εξασφαλίζοντας έτσι την ανάγκη κάλυψης επείγουσας
προνοσοκοµειακής φροντίδας.Όπως ανέφερε ο κ. Αγοραστός µε την προµήθεια των νέων ασθενοφόρων επιτυγχάνεται η ανανέωση και ο εκσυγχρονισµός του στόλου των ασθενοφόρων οχηµάτων για δώδεκα Κέντρα
Υγείας της Περιφέρειας, βελτιώνοντας την ποιότητα των παρεχόµενων
υπηρεσιών.
ÛÂÏ. 13

Νέο «αίµα» στη ∆ηµοτική
Οργάνωση ΠΑΣΟΚ ∆ήµου
Ελασσόνας, µετά τις πρόσφατες εκλογικές διαδικασίες. Νέος γραµµατέας της ∆ηµοτικής
Οργάνωσης ΠΑΣΟΚ ∆ήµου
Ελασσόνας είναι ο κ. Κωνσταντίνος Μούσιος, νεαρός σε
ηλικία, µηχανολόγος στο
επάγγελµα, που αναλαµβάνει
το «τιµόνι» της ∆ηµοτικής Οργάνωσης Ελασσόνας σε µια
ιδιαίτερα κρίσιµη περίοδο.
Αναπληρωτής Γραµµατέας
της Οργάνωσης εκλέχθηκε η
κ. Φωτεινή Ιγγλέζου.

- Οι τρεις εταίροι είναι κοντά σε συµφωνία για τον ανασχηµατισµό (αναµένεται στις αρχές Ιουλίου, αµέσως µετά το
συνέδριο της Ν∆), την αλλαγή του τρόπου λειτουργίας και συντονισµού της κυβέρνησης καθώς και την επικαιροποίηση
της προγραµµατικής συµφωνίας (πρόκειται για θέµατα που έθεταν µετ’ επιτάσεως
οι δύο µικρότεροι κυβερνητικοί εταίροι
τους τελευταίους µήνες).
-Για να επιτευχθούν όλα αυτά, προηγείται, όπως είναι λογικό, η συµφωνία
για το φλέγον θέµα της ΕΡΤ. Το γεγονός
ότι στις χθεσινοβραδινές τους δηλώσεις
οι κ. Ε. Βενιζέλος και Φ. Κουβέλης αλλά
και ο κ. Σ. Κεδίκογλου χρησιµοποίησαν
τον όρο «δηµόσια ραδιοτηλεόραση» οδηγεί στο συµπέρασµα πως «ΕΡΤ τέλος» και
συνεπώς, η συµφωνία αναµένεται να γίνει
µε βάση την πρόταση του κ. Αντ. Σαµαρά
για µεταβατική περίοδο λειτουργίας της
ΕΡΤ µέχρις ότου ληφθούν οι οριστικές
αποφάσεις
•Συνέχεια στη σελίδα 4

Αντιπρόεδρος
Ευρωπαίων αρτοποιών
ο Μιχ. Μούσιος
ÛÂÏ. 17
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΙ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ:

Αποτυχηµένες
οι συγχωνεύσεις
σχολείων
ÛÂÏ. 2

Εργα ανάπλασης
σε οικισµό Ροµά
ÛÂÏ. 9

Κάλπες σήµερα
στην Οµοσπονδία
Γονέων
ÛÂÏ. 9
Κ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ:

Να µην
κυλήσουµε πίσω
ÛÂÏ. 15

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΠΑ

∆ικαιοσύνη µε συναινετικές λύσεις «Να επιταχυνθεί η απορρόφηση κονδυλίων»

ΕΛΑΣΣΟΝΑ (Γραφείο «Ε»)
Αν καταργηθεί το τέλος του 80% στους λογαριασµούς νερού τότε οι
∆ΕΥΑ... θα βουλιάξουν! Αυτό ανέφερε ο πρόεδρος της Ένωσης ∆ηµοτικών
Επιχειρήσεων Ύδρευσης- Αποχέτευσης (Ε∆ΕΥΑ) της χώρας, κ. Γ. Μαρινάκης, στην παρέµβασή του κατά τη χθεσινή πρώτη ηµέρα της 25ης γενικής συνέλευσης του ∆.Σ. της Ε∆ΕΥΑ που πραγµατοποιείται στην Ηράκλεια Σερρών.
ÛÂÏ. 9

0,50 €

Επικοινωνία για επαγγελματίες τηλ. 2410-564025, 564028

ΕΡΤ τέλος, µε συµφωνία πακέτο
Επανεκκίνηση στην κυβέρνηση µε ανασχηµατισµό, αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας και συντονισµού της καθώς και επικαιροποίηση της προγραµµατικής συµφωνίας, σχεδιάζουν οι τρεις κυβερνητικοί
εταίροι, οι οποίοι φαίνεται ότι έκαναν
χθες ένα καθοριστικό βήµα για να επιτύχουν στη νέα (και κατά φαινόµενα τελική)
συνάντησή τους στις 8.30 σήµερα το
βράδυ «λύση-πακέτο» που θα περιλαµβάνει όλα τα (εκκρεµή) ζητήµατα.
Παρ’ όλο που οι πολιτικοί αρχηγοί κ.
Ε. Βενιζέλος και Φ. Κουβέλης όπως και ο
κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Σ. Κεδίκογλου ήταν προσεκτικοί και φειδωλοί στις
δηλώσεις τους µετά την διάρκειας 3,5
ωρών σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό κ.
Αντώνη Σαµαρά χθες βράδυ, από το περιεχόµενο των δηλώσεων αυτών αλλά και
από τα… συµφραζόµενα προκύπτει ότι:
-Το ενδεχόµενο πρόωρων εκλογών
αποµακρύνεται πλέον οριστικά (τουλάχιστον για προβλεπτό διάστηµα).

∆ύση: 20:51’

ΚΩ∆. 1852 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 32.052

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΩΡΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕ∆ΙΑΖΕΤΑΙ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙΚΟΜΜΑΤΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

…Ατέλειωτες ουρές και χθες στην αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
όπου λειτουργεί η υποδοχή των αιτήσεων που υποβάλλουν όσοι ενδιαφέρονται να προσληφθούν µε οκτάµηνη σύµβαση, εργάτες ή οδηγοί. Ήταν
µόλις η τέταρτη ηµέρα της δεκαήµερης προθεσµίας που λήγει την ερχόµενη Τρίτη 25 Ιουνίου. Προφανώς την επόµενη εβδοµάδα, µε τη λήξη της
προθεσµίας η προσέλευση θα κορυφωθεί.
ÛÂÏ. 2

Νικολάου Καβάσιλα
Ανατολή: 06:03’

Το διοικητικό συµβούλιο του Εµπορικού Συλλόγου Λάρισας, σύµφωνα
µε τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης προτείνει στα καταστήµατα-µέλη του Συλλόγου το παρακάτω ωράριο για το χρονικό διάστηµα
από την 1η Ιουλίου έως και τις 24 Αυγούστου 2013.
Με βάση τη σχετική απόφαση, τα εµπορικά καταστήµατα-µέλη του
ΕΣΛ προτείνεται να παραµείνουν κλειστά για οκτώ Σάββατα, τέσσερα
τον Ιούλιο και τέσσερα τον Αύγουστο, αρχής γενοµένης από το Σάββατο
6 Ιουλίου.
ÛÂÏ. 17

• Κέρδη πάνω από 2 εκατ. ευρώ

Τουλάχιστον 18 κιλά ηρωίνης, εκτιµάται
ότι είχε διακινήσει µέχρι προχθές, διεθνής,
πολυµελής, εγκληµατική οργάνωση, που
εξάρθρωσε µετά από πολύµηνες προσπάθειες, το Τµήµα ∆ίωξης Ναρκωτικών Λάρισας.
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∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ (2410) 564.000 - 564.001 - 531.894 - 531.895
FAX. (∆ιαφηµιστικό) (2410) 536.449 - ∆ηµοσιογραφικό (2410) 537.965
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2410.661.570 - 661.572 - 661.578 - 661.579
FAX. 2410. 661.573
ΤΗΛ. ΑΘΗΝΩΝ 210. 3222616 FAX. ΑΘΗΝΩΝ 210.3226398

Κάτι άλλαξε η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ στην online ενηµέρωση
ΜΕΛΗ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΕΞΑΡΘΡΩΘΗΚΕ
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∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ OIKONOMIKOY: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Ι∆ΡΥΤΗΣ: Γ.Β. ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ

Σύντοµα θα εγκατασταθεί σύστηµα ασφάλειας, µε µαγνητικές πύλες
στην είσοδο του δικαστικού µεγάρου Λάρισας, για να αντιµετωπιστεί και
το θέµα µε τις τηλεφωνικές φάρσες, οριστικά.
ÛÂÏ. 14

Συνάντηση µε τους υπουργούς Ανάπτυξης, Κωστή Χατζηδάκη και Εσωτερικών, Ευριπίδη Στυλιανίδη, είχαν χθες οι 13 περιφερειάρχες της χώρας για τα κρίσιµα ζητήµατα
που αφορούν τον ρόλο των Περιφερειών στη
νέα Προγραµµατική Περίοδο του ΕΣΠΑ
2014-2020. Ο πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝΠΕ) και περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός, αλλά και οι
περιφερειάρχες έθεσαν επιτακτικά «την κατοχύρωση του πολυτοµεακού και πολυταµειακού χαρακτήρα µε την ενσωµάτωση στα
ΠΕΠ των χρηµατοδοτήσεων του Αγροτικού
Τοµέα, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου
και του Ταµείου Συνοχής».
ÛÂÏ. 16

ÛÂÏ. 14

ΤΟΜΕΑΚΕΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΚΕ

Μαθήµατα
Λενινισµού
στο «Φρούριο»
«Για τον Πόλεµο και τη Σοσιαλιστική Επανάσταση», τιτλοφορείται η έκδοση Σύγχρονης Εποχής µε κείµενα του Β.Ι.
Λένιν που παρουσιάστηκε,
χθες το βράδυ, σε εκδήλωση
που οργάνωσαν στο Φρούριο
οι Τοµεακές Οργανώσεις Εργατών Λάρισας του ΚΚΕ και
της ΚΝΕ.

ÛÂÏ. 14
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