
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΕΜΠΤΗ   17   ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ   201312
Επικαιρότητα

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων για τις
εκλογές στο Τεχνικό Επιµελητήριο, που θα διεξαχθούν στις 24 Νο-
εµβρίου. Οι µηχανικοί του Τµήµατος Κεντρικής και ∆υτικής Θεσσα-
λίας ΤΕΕ, που αριθµεί περίπου 3.800 µέλη, καλούνται στις κάλπες,
προκειµένου να αναδείξουν τα νέα όργανα διοίκησης του Τεχνικού
Επιµελητηρίου Ελλάδος-τοπικά και κεντρικά - για την επόµενη τριε-
τία. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί σε εκλογικά τµήµατα που θα λει-
τουργήσουν στη µεν Λάρισα στα γραφεία του ΤΕΕ (Καλλιθέας και
Τζαβέλα), σε δε στα Τρίκαλα και την Καρδίτσα στις ∆ιευθύνσεις Τε-
χνικών Υπηρεσιών των πρώην Νοµαρχιών.
Από τις εκλογές θα αναδειχθούν η 60µελής Αντιπροσωπεία του

Τµήµατος και το 5µελές Πειθαρχικό Συµβούλιο. O αριθµός των µε-
λών της Αντιπροσωπείας κατανέµεται µεταξύ των νοµών της περιο-
χής του Τµήµατος ως εξής: Ν. Λάρισας 34, Ν. Καρδίτσας 11 και Ν.
Τρικάλων 15 µέλη. Επίσης οι µηχανικοί θα ψηφίσουν και για την Κεν-
τρική Αντιπροσωπεία, το Ανώτατο Πειθαρχικό Συµβούλιο και τις Επι-
στηµονικές Επιτροπές του ΤΕΕ. Από τα 155 µέλη της Κεντρικής Αν-
τιπροσωπείας, τα 6 θα εκλεγούν από το Τµήµα Κεντρικής και ∆υτικής
Θεσσαλίας του ΤΕΕ. Οι υποψήφιοι ανά παράταξη και ανά νοµό είναι
για την Αντιπροσωπεία Τµήµατος Κεντρ. και ∆υτ. Θεσσαλίας:

* Αριστερή Συµπαράταξη Ανατροπής (Λάρισα): 
ΑΦΕΝΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΓΚΟΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΥΠΑΡΙΣΣΗ ΘΕ-

Ο∆ΩΡΑ, ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,
ΜΕΤΑΞΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΠΑΛΛΗΣ ∆Η-
ΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΛΟΥ-
ΚΙΑ, ΣΕΦΕΡΙΑ∆ΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΣΕΦΕΡΙΑ∆ΟΥ ΜΑΚΡΙΝΑ, ΤΣΙΚΑΡ∆ΩΝΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ) ΑΜΠΡΑΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΒΑΡΕΛΑΣ ΧΡΗ-
ΣΤΟΣ, ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΚΑΡΑΓΙΑΝ-
ΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΙΧΑΛΑΚΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ,
ΜΠΑΛΑ∆ΗΜΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΣΟΥΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ,
ΦΩΤΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΙ (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ - ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟ-
ΣΤΟΛΟΣ, ΚΑΡΦΗΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ, ΚΡΥΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΣΑΛΙΑΧΗΝΙ-
ΚΟΛΕΤΤΑ, ΤΖΗΜΑ ΕΛΕΝΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

* ∆ηµοκρατική Συµπαράταξη Μηχανικών -(Λάρισα): 
ΓΕΜΕΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΗΛΙΑ∆ΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,

ΚΡΑΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΛΙΑΠΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΜΙΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΜΠΑ-
ΚΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ, ΠΑΠΑΛΙΑΓΚΑ ΙΣΜΗΝΗ, ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,
ΣΤΑΥΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ (ΑΛΚΗΣ), ΤΑΧΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΣΑΛΑΠΟΡΤΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ (ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ) ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, ∆ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΑΠΑΛΙΤΣΑΣΣΤΕΦΑΝΟΣ

* Ελεύθεροι Επαγγελµατίες Μηχανικοί (ΕλΕΜ) -(Λάρισα): 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΛΙΑΝΑ), ΓΚΟΥΡΓΚΟΥΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΙΑ-

ΚΩΒΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΛΑΧΑΝΑ ΖΩΗ, ΠΑΝΤΕΛΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,
ΣΙΑΦΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΤΣΑΛΜΑ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ (ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ) ΜΑΡΑ ΣΟ-
ΦΙΑ ΚΑΙ (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΑΠΟΣΤΟΛΙ∆ΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ, ΜΠΑΝΤΕΚΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ

* Ενεργοί Μηχανικοί- (Τρίκαλα): 
ΒΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΑΛΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,

ΚΑΡ∆ΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΟΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΜΟΥΣΤΑΚΙ∆ΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ
– ΜΟΣΧΟΣ, ΝΤΕΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΤΖΙΩ-
ΚΑΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ, ΤΖΙΩΛΗ ΣΤΑΜΟΥΛΩ, ΤΡΙΓΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΤΡΙΜ-
ΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

* Μαζί για το ΤΕΕ. ∆.Κ.Μ. - Συνεργαζόµενοι Μηχανικοί-(Λάρισα): 
ΑΓΓΕΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΓΟΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΝΑ, ΒΑΡΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,

ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΓΑΒΡΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑ-
ΣΙΛΕΙΟΣ, ΓΙΑΝΝΙΟΥ ΑΝΝΑ, ΓΚΕΡΛΙΩΤΟΥ ΕΥΤΑΞΙΑ, ΓΚΟΥΝΤΟΥΒΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΡΤΣΑΦΛΕΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,
ΚΟΥΛΩΤΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΚΟΥΤΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΛΑΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,
ΜΑΡΚΑΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΙΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΠΑΓΙΑΡΑΣ ΘΩΜΑΣ, ΜΠΟ-
ΚΑΡΗ ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ, ΝΤΟΥΦΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙ-
ΚΟΛΑΟΣ, ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΡΕΖΕΡΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ,
ΣΕΡΕΤΙ∆ΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ, ΣΟΥΦΛΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ, ΣΠΑΝΟΣ ∆ΗΜΗ-
ΤΡΙΟΣ, ΣΤΑΥΡΟΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΤΖΑΓΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΦΥΤΙΛΗ
∆ΕΣΠΟΙΝΑ, ΧΟΝ∆ΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΧΥΤΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ,
(ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ) ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥΜΑΡΙΑ,
∆ΑΛΑΜΑΓΚΑ ΜΑΡΘΑ, ΚΑΤΣΙΦΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΛΙΟΥΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,
ΜΟΥΧΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΜΠΑΚΑΒΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΜΠΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,
ΠΑΓΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, ΤΣΙΟΥΚΑΣ ΠΑΡΗΣ, ΤΣΙΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΙ (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΡΑΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,
ΚΟΡΟΜΠΛΗ ΜΑΡΙΑ, ΛΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΛΥΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΜΗ-
ΤΣΙΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ
ΜΑΡΙΑ-ΞΕΝΙΑ, ΣΚΑΝ∆ΑΛΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ, ΤΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,
ΧΡΙΣΤΑΝΤΩΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

* Μηχανικοί της Εκπαίδευσης (Λάρισα): 
ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΓΑΤΣΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΒΑΣΙ-

ΛΕΙΟΣ, ΛΙΟΒΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΑΠΠΑΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ (ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ)
ΜΑΥΡΑΝΤΖΑΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΦΩΤΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΙ (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΒΡΑΝ-
ΤΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΚΟΜΜΑΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΛΑΣΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ,
ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΜΠΑΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΤΟΥΛΑΚΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ, ΤΥΜΠΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

* Πανεπιστηµονική ∆ηµοκρατική Κίνηση Μηχανικών-(Λάρισα): 
ΓΚΑΝΤΟΥΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΚΛΕΙΣΙΑΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ, ΚΟΥΒΕΛΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ, ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΜΠΟΥΜΠΙΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΠΑ-
ΝΑΓΙΩΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΣΠΗΛΙΟΣ ΠΑΝΑ-
ΓΙΩΤΗΣ ΤΑΧΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΦΛΟΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΧΑΡΙΣΟΥΛΗΣ ΓΡΗ-
ΓΟΡΙΟΣ, ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ, (ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ) ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΑΙΟΣ, ΕΛΕΥ-
ΘΕΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΚΟΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΜΑ-
ΚΡΟΣΤΕΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΕΛΕ-
ΚΟΥ∆ΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΗΛΙΑΣ, ΤΖΟΚΑΣ ΠΑΝΑ-
ΓΙΩΤΗΣ, ΤΣΑΒΑΛΟΣ ΕΚΤΟΡΑΣ, ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΙ (ΤΡΙ-
ΚΑΛΑ) ΝΤΟΥΒΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΕΤΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ, ΤΡΑΝΤΟΣ ΚΩΝ-
ΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΣΕΡΓΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

* Πειθαρχικό
Υποψήφιοι για το Πειθαρχικό Συµβούλιο του Τµήµατος είναι ανά

παράταξη:
* ∆ηµοκρατική Συµπαράταξη Μηχανικών:
ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΥΤΡΟΚΑΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΜΟΣΙΑ-

ΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
* Μαζί για το ΤΕΕ. ∆.Κ.Μ. - Συνεργαζόµενοι Μηχανικοί:
ΒΑΡΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΚΩΦΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΜΟΥΚΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡ-

ΓΙΟΣ, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ, ΣΤΡΑΦΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
* Πανεπιστηµονική ∆ηµοκρατική Κίνηση Μηχανικών:
ΓΚΕΝΑ ΕΥΤΥΧΙΑ, ΘΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
* Ριζοσπαστική Πρωτοβουλία Μηχανικών
ΒΑΡΕΛΑΣ ΒΑΙΟΣ, ΜΙΧΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ.

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ

Ψήφισµα 
αλληλεγγύης
στον Κων. Κάππα
Ο Φοιτητικός Σύλλογος Βιο-

χηµείας και Βιοτεχνολογίας σε
ψήφισµα αλληλεγγύης προς
τον καθηγητή Ιατρικής Κων.
Κάππα, σηµειώνει µεταξύ άλ-
λων πως «καταδικάζουµε την
απόφαση του δικαστηρίου αλλά
και του Υπουργείου Παιδείας
που αποτελεί ξεκάθαρα µια
προσπάθεια του αστικού κρά-
τους να ποινικοποιήσει την επι-
στηµονική γνώση, θέλοντας να
ελέγχει το εκπαιδευτικό προσω-
πικό, το περιεχόµενο της εκπαί-
δευσης , την έρευνα και την λει-
τουργία των πανεπιστηµίων.
Με τον τρόπο αυτό εξυπηρε-

τούνται ακόµα καλύτερα τα
συµφέροντα των µονοπωλιακών
οµίλων, που έχουν µπει για τα
καλά στις σχολές και είναι σα-
φώς ένα ηχηρό µήνυµα για το
ποιος τελικά θα κάνει κουµάντο
µέσα στα ιδρύµατα. Επιπλέον,
συνιστά εκφοβισµό για όσους
σηκώνουν κεφάλι και θέτουν την
επιστήµη στην υπηρεσία του αν-
θρώπου όπως ο κ. Κάππας που
παρά τις συγχωνεύσεις, µει-
ώσεις µισθών, κερδοσκοπίες
των φαρµακοβιοµηχανιών έχει
συµβάλλει καθοριστικά στη λει-
τουργία του Πανεπιστηµιακού
Νοσοκοµείου και στη θεραπεία
χιλιάδων καρκινοπαθών. Κανένα
αστικό µείγµα αστικής διαχείρι-
σης δεν πάει κόντρα σε αυτή τη
σάπια πολιτική, αντίθετα την
προάγει και κάθε άλλο παρά νοι-
άζεται για την µόρφωση µας και
την εξέλιξη της επιστήµης µε
βάση τα λαϊκά συµφέροντα. Φοι-
τητές, σπουδαστές, πανεπιστη-
µιακοί αλλά και ολόκληρος ο λα-
ός επιβάλλεται να αγωνιστούν
ενάντια στην εφαρµογή των αν-
τιδραστικών αναδιαρθρώσεων
µε όποιον τρόπο και αν αυτές
επιβάλλονται είτε µε το καρότο
είτε µε το µαστίγιο» καταλήγει
το ψήφισµα.

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Εξόρµηση 
µελών 
του ΣΥΡΙΖΑ
«Το µέλλον θα το ορίσουµε

εµείς» τονίστηκε στην εξόρµη-
ση των µελών του 1ου ∆ιαµερί-
σµατος Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ σε
µαγαζιά και επαγγελµατίες της
περιοχής Αγίου Αθανασίου. Στις
συζητήσεις, µέλη του ΣΥΡΙΖΑ
υπενθύµισαν τις προεκλογικές
υποσχέσεις Σαµαρά για στήριξη
των ΜµΕ µε ρευστότητα, τις
θριαµβολογίες Βενιζέλου για τη
“σωτηρία” τους το 2012 µε το
PSI και το κούρεµα και οι εκβια-
στικές «προειδοποιήσεις» που
διατυµπάνιζαν προεκλογικά ότι
µια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ θα κού-
ρευε τις καταθέσεις, θα εξου-
θένωνε µε τη φορολογία τις επι-
χειρήσεις, θα εξάλειφε τις συν-
τάξεις και θα οδηγούσε σε έλ-
λειψη φαρµάκων και ιατρικής
περίθαλψης. Όπως επισηµάν-
θηκε, σήµερα οι “σωτήρες” της
χώρας ωθούν τον ΟΑΕΕ και την
κοινωνική ασφάλιση σε κατάρ-
ρευση, οδηγούν τους µικροµε-
σαίους επιχειρηµατίες στην
εξαθλίωση, µετατρέπουν τη
σύνταξη σε …επίδοµα, µεθο-
δεύουν µε “νέα ασφαλιστική µε-
ταρρύθµιση” την περαιτέρω µεί-
ωση των συντάξεων µε βασική
τα 360�, απειλούν τους επαγ-
γελµατίες-εµπόρους και βιοτέ-
χνες µε κατασχέσεις ακόµα και
της 1ης κατοικίας. «Ο ΣΥΡΙΖΑ
παλεύει για την άµεση στήριξη
των µικρών και µεσαίων επιχει-
ρηµατιών και µε επίκαιρη επε-
ρώτηση που κατέθεσε, για πα-
ροχή ιατροφαρµακευτικής πε-
ρίθαλψης σε όλους τους ασφα-
λισµένους του ΟΑΕΕ ανεξαρτή-
τως οφειλών, για πάγωµα των
χρεών των µέχρι σήµερα ασφα-
λιστικών οφειλών, µε δυνατότη-
τα αποπληρωµής µετά την
1/1/2015, για ακύρωση των
πράξεων κατάσχεσης ή πλει-
στηριασµών για χρέη στον
ΟΑΕΕ και για κατάργηση του
χουντικού νόµου που επιβάλλει
την προσωποκράτηση για οφει-
λές στον Οργανισµό».
Στην εξόρµηση αναλύθηκαν

επίσης οι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για
την ανασυγκρότηση της κοινω-
νικής ασφάλισης και συγκεκρι-
µένα η διασφάλιση του ∆ηµόσι-
ου, Κοινωνικού και αναδιανεµη-
τικού χαρακτήρα του Ασφαλι-
στικού Συστήµατος, µε παρα-
ποµπή για πλήρη έρευνα και
παραδειγµατική τιµωρία από τη
δικαιοσύνη όλων όσων εµπλέ-
κονται στην κατασπατάληση
των αποθεµατικών των Ταµείων,
καθώς και η πλήρης και τεκµη-
ριωµένη πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ
για την κεφαλαιοποίηση των
Ασφαλιστικών Ταµείων.

Οι φόβοι σχετικά µε τη µειωµένη κα-
ταβολή της Εξισωτικής Αποζηµίωσης,
όπως συνέβη και µε το πετρέλαιο επα-
ληθεύτηκαν, καθώς όπως προέκυψε η
εξισωτική καταβλήθηκε στους δικαιού-
χους κτηνοτρόφους ορεινών περιοχών
αλλά είναι µειωµένη κατά 10%-40%,
ανάλογα µε την περικοπή των επιλέξι-
µων βοσκότοπων (κατά 40-50%). Με
αφορµή την παρέµβαση Σαµαρά για
συµπληρωµατική ενίσχυση στην πλη-
ρωµή του πετρελαίου, γεννήθηκαν
προσδοκίες για ανάλογη εξέλιξη και
στην εξισωτική, αλλά ο ΟΠΕΚΕΠΕ µε
ανακοίνωση του έβαλε φρένο στα σε-
νάρια που αναπτύχθηκαν χθες το µε-
σηµέρι. «∆εν θα υπάρξει νέα πληρωµή
για την εξισωτική αποζηµίωση» υποστή-
ριξε ο Οργανισµός, προκαλώντας νέες
διαµαρτυρίες στους παραγωγούς.
Στην ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ επιση-

µαίνεται ότι εφαρµόστηκαν και κρατήσεις
για ποινές Πολλαπλής Συµµόρφωσης όλων των ετών. Όπως
αναφέρει ο ΟΠΕΚΕΠΕ, «στην πληρωµή που έγινε στις 15
Οκτωβρίου δεν περιλήφθηκαν όσοι δεν προσκόµισαν πλήρη
δικαιολογητικά και όσοι µε βάση τη µοριοδότηση η σειρά
κατάταξής τους είναι µετά την συµπλήρωση των
130.000.000 ευρώ., ενώ επισηµαίνεται ότι εφαρµόστηκαν
και κρατήσεις για ποινές Πολλαπλής Συµµόρφωσης όλων
των ετών καθώς και Αχρεώστητα Εξισωτικής έτους 2011».
Επιπλέον, το υπουργείο φαίνεται να παραδέχεται ότι τα

χρήµατα ήταν λιγότερα, δεδοµένου ότι το σύνολο των χρη-
µάτων που δίνονται φέτος µόλις ξεπερνά τα 120 εκατ. ευρώ,
αντί των 160 εκατ. ευρώ που δίνονται συνήθως τα τελευταία
χρόνια. Στο µεταξύ για τα προβλήµατα της πληρωµής της
Εξισωτικής Αποζηµίωσης κάνει λόγο σε ανακοίνωσή της η
Πανελλήνια Ένωση Κτηνοτρόφων (ΠΕΚ) εκφράζοντας πα-
ράλληλα την αγωνία για την τύχη µιας ακόµα πληρωµής
που έρχεται µέσα στον Αύγουστο, αυτή της Ενιαίας Ενί-
σχυσης. Έτσι σήµερα Πέµπτη το ∆.Σ. της Ένωσης θα συ-
νεδριάσει στη Λάρισα για να εκτιµήσει την κατάσταση και
να πάρει τις ανάλογες αποφάσεις. «Οι φωνές των κτηνο-
τρόφων έχουν µετατραπεί σε φωνές απόγνωσης µε τον πα-
ραγωγικό αυτό κλάδο συνεχώς να συρρικνώνεται, τόσο σε
παραγωγική δραστηριότητα όσο και σε ενασχόληση των
ανθρώπων», αναφέρει στην ανακοίνωσή της η ΠΕΚ.

ΟΠΕΚΕΠΕ
Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει ως εξής:

«Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, σε εφαρµογή της υπ’ αριθµ. 321699/
5981/21-08-2008 απόφασης, µετά την εξέταση των ενστά-
σεων προέβη στην έκδοση των καταστάσεων δικαιούχων,
επιλαχόντων και απορριπτόµενων για την Εξισωτική Απο-
ζηµίωση 2012 (Μέτρα 211 – 212 του ΠΑΑ 2007-2013). Οι εν
λόγω καταστάσεις των δικαιούχων αναρτήθηκαν στους χώ-
ρους ανακοινώσεων στους κατά τόπους ∆ήµους και Κοινό-
τητες και στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ (www.opekepe.gr).
∆ιευκρινίζεται ότι η ένταξη και πληρωµή των δικαιούχων

Εξισωτικής Αποζηµίωσης 2012 γίνεται εντός του διαθέσιµου
προϋπολογισµού όπως αναφέρθηκε και στην πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος ο οποίος ανέρχεται στα
130.000.000 ευρώ.
Με βάση τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν από τους

δικαιούχους και τα προβλεπόµενα κριτήρια µοριοδότησης
που εφαρµόσθηκαν έγινε συγκριτική αξιολόγηση των δι-
καιούχων για την ένταξή τους εντός του προϋπολογισµού
των 130.000.000 ευρώ. Στην συνέχεια έγινε η πρώτη πλη-
ρωµή της προκαταβολής και υποβλήθηκαν ενστάσεις από
τους δικαιούχους, µε βάση τα δικαιολογητικά που υποβλή-
θηκαν και την εξέταση που έγινε από τις υπηρεσίες του
ΟΠΕΚΕΠΕ για όσες περιπτώσεις ήταν πλήρη έγινε η εκκα-
θάριση της πληρωµής της 15ης Οκτωβρίου 2013. Σε αυτή
την πληρωµή δεν περιλήφθηκαν όσοι δεν προσκόµισαν πλή-
ρη δικαιολογητικά και όσοι µε βάση τη µοριοδότηση η σειρά
κατάταξής τους είναι µετά την συµπλήρωση των 130.000.

000 ευρώ. Αναλυτικότερα στις καταστάσεις
πληρωµής περιελήφθησαν για το Μέτρο 211
- 41.398 ∆ικαιούχοι, συνολικού ποσού
89.999.172,11 ευρώ και το Μέτρο 212 - 22.
642 ∆ικαιούχοι, συνολικού ποσού 39.998.
150,88 ευρώ. Επισηµαίνεται ότι στην εν λό-
γω πληρωµή εφαρµόστηκαν κρατήσεις για
ποινές Πολλαπλής Συµµόρφωσης όλων των
ετών καθώς και Αχρεώστητα Εξισωτικής
έτους 2011 και δεν επηρεάζονται από το
πρόγραµµα δράσης για τους βοσκοτόπους
που εφαρµόζεται για το 2013. 
Τα χρήµατα της Εξισωτικής Αποζηµίωσης

από την Τρίτη 15 Οκτωβρίου είναι διαθέσιµα
στους τραπεζικούς λογαριασµούς των δι-
καιούχων παραγωγών.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ 
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ

Από την πλευρά της η ανακοίνωση της
Πανελλήνιας Ένωσης Κτηνοτρόφων για το
θέµα της εξισωτικής αναφέρει τα εξής: «Κα-
ταγγέλλουµε για άλλη µια φορά την πολιτική

ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για προχει-
ρότητα, έλλειψη πολιτικής ευθύνης και εµπαιγµό των κτη-
νοτρόφων. Οι κακές πληρωµές είναι αποτέλεσµα της κακής
πολιτικής που ακολουθεί το Υπουργείο στον αγροτο-κτη-
νοτροφικό τοµέα µε αποτέλεσµα την απελπιστική κατάστα-
ση στην οποία βρίσκεται ο κτηνοτροφικός κόσµος. Οι κακές
πληρωµές ενισχύουν την ανησυχία και τους φόβους µας
για κακή πληρωµή της ενιαίας ενίσχυσης, λόγω του προ-
βλήµατος των βοσκοτόπων, τα οποία θα υποστούν κι άλλες
περικοπές «σκοπιµότητας» µε το τελευταίο νοµοσχέδιο του
ΥΠΕΚΑ. Καταθέτουµε την ανησυχία µας µαζί µε την καταγ-
γελία και καλούµε τους κτηνοτρόφους σε επαγρύπνηση και
ετοιµότητα. 
Το ∆.Σ. της Ένωσης θα συνεδριάσει σήµερα Πέµπτη στη

Λάρισα για να εκτιµήσει την κατάσταση και να πάρει τις
ανάλογες αποφάσεις. Οι φωνές των κτηνοτρόφων έχουν
µετατραπεί σε φωνές απόγνωσής µε τον παραγωγικό αυτό
κλάδο συνεχώς να συρρικνώνεται, τόσο σε παραγωγική
δραστηριότητα όσο και σε ενασχόληση των ανθρώπων. ∆υ-
στυχώς, από αναπτυξιακός µοχλός µετατρέπεται σε υπο-
ζύγιο, µε αποτέλεσµα ο πρωτογενής τοµέας να µην µπορεί
να δώσει την ώθηση που όλοι ισχυρίζονται ότι χρειάζεται η
οικονοµία µας. Το κτηνοτροφικό κίνηµα των αγωνιστικών
κινητοποιήσεων των τελευταίων ετών πρέπει να ξαναζων-
τανέψει και οι κτηνοτρόφοι να πάρουν την τύχη και το µέλ-
λον των παιδιών τους στα χέρια τους». Γ.Ρ.

Του ∆ηµήτρη Βάλλα

Ανοιχτή πρόσκληση σε όλους τους παλιούς υπο-
ψήφιους, τα µέλη, τους φίλους, αλλά και σε όλους τους
Λαρισαίους να συµµετάσχουν µαζικά στην ολοµέλεια
της παράταξης «Λαρισαίων Πόλις» απηύθυνε χθες µι-
λώντας σε συνέντευξη Τύπου στο ξενοδοχείο «∆ιόνυ-
σος», ο επικεφαλής της κ. Γιώργος Σούλτης. Ο κ. Σούλ-
της αναφέρθηκε στη χθεσινή κοινή διακήρυξη των Κι-
νήσεων «Λαρισαίων Πόλις», «Ενωτική Πρωτοβουλία»
και «Πράσινη Πόλη» κάνοντας λόγο για ένα πρωτόγνω-
ρο εγχείρηµα που συνέβη για πρώτη φορά στα χρονικά
της πόλης και που έχει σαν στόχο την «ανατροπή» στον
∆ήµο Λαρισαίων. Ο επικεφαλής της παράταξης «Λαρι-
σαίων Πόλις» επισήµανε ακόµα ότι την τελική απόφαση
θα την πάρει η βάση και σήµερα στην ολοµέλεια θα
συζητηθεί η επικύρωση του κοινού πολιτικού πλαισίου
των τριών παρατάξεων.

Κάλεσµα σε συµµετοχή
Απευθύνοντας κάλεσµα για µαζική συµµετοχή στη

σηµερινή ολοµέλεια ο κ. Σούλτης ανέφερε: «Η ολοµέ-
λεια της παράταξής µας «Λαρισαίων Πόλις» πραγµα-
τοποιείται σήµερα Πέµπτη στις 8.30 στο ξενοδοχείο
«∆ιόνυσος». Καλούµε όλους τους πρώην υποψήφιους,
τα µέλη και τους φίλους της παράταξης, αλλά και κάθε
πολίτη που πιστεύει ότι έφτασε η ώρα για µια πραγµα-
τική αλλαγή στα δηµοτικά πράγµατα της πόλης µας
να συµµετέχουν στην ολοµέλεια αυτή. Η ολοµέλεια αυ-
τή είναι η δεύτερη που υλοποιείται µετά την αλλαγή
του επικεφαλής της παράταξης τον Μάϊο του 2013 και
την ολοµέλεια του Ιουλίου. Υλοποιείται µέσα σε µια
εποχή όπου η πολύπλευρη κρίση βρίσκεται στο ζενίθ
της, φέροντας σε απόγνωση µεγάλο µέρος των πολι-
τών, αλλά και ένα πολιτικό σκηνικό το οποίο αρχίζει να
γίνεται εκρηκτικό και να εγκυµονεί εξελίξεις οι οποίες
σύντοµα θα αλλάξουν τον πολιτικό χάρτη της χώρας.
Στην ολοµέλεια του Ιουλίου µιλήσαµε µε παρρησία και
ειλικρίνεια, και ήµασταν ξεκάθαροι στις αποφάσεις που
λάβαµε οµόφωνα. Οι αποφάσεις αυτές περιέγραφαν
καταρχήν τις βασικές θέσεις και την πολιτική της πα-
ράταξής µας για την τοπική αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα
της κρίσης:
Μιλήσαµε για µια παράταξη ανεξάρτητη, αυτοδιοι-

κητική η οποία στηρίζεται στις αρχές της δηµοκρατίας,
της διαφάνειας, της αποκέντρωσης, της κοινωνικής
συµµετοχής και ελέγχου στη λήψη και εκτέλεση των
αποφάσεων. Μιλήσαµε για το όραµα µας λέγοντας:
«Θέλουµε να δηµιουργήσουµε µια τοπική αυτοδιοίκηση
που µπορεί να παίξει τον ρόλο του καταλύτη στην ενερ-
γοποίηση όλων των αναπτυξιακών δυνάµεων της πόλης
και του ευρύτερου δήµου. Η δηµοτική αρχή έχει υπο-
χρέωση να κινητοποιήσει όλους τους φορείς, όλες τις
τοπικές αναπτυξιακές δυνάµεις και να δηµιουργήσει
ένα θετικό περιβάλλον συνεργασίας. Η Λάρισα έχει τα
συγκριτικά της πλεονεκτήµατα, τη θέση της, την ιστο-

ρία και τον πολιτισµό της, τους δηµιουργικούς ανθρώ-
πους. Όλοι µαζί θα σχεδιάσουµε το αναπτυξιακό µέλ-
λον του δήµου». Η απόφασή µας κατέληγε:  Πιστεύου-
µε ότι τώρα είναι η ώρα να αναπτυχθεί ένα πραγµατικά
αυτοδιοικητικό κίνηµα αρχών για την ανατροπή αυτού
του συστήµατος εξουσίας, και τη δηµιουργία ενός νέου
οράµατος για τον δήµο µας. Ένα ευρύ µέτωπο των δη-
µοκρατικών πολιτών της πόλης, µακριά από κάθε κοµ-
µατική επιρροή, στο οποίο θα συµµετέχουν φορείς,
συλλογικότητες και δηµοτικές παρατάξεις, που µπο-
ρούν να συµφωνήσουν µε λόγο προγραµµατικό, πα-
ραµερίζοντας επιµέρους διαφωνίες.

... Μετά τις πρώτες ανιχνευτικές επαφές, όπου φά-
νηκε ότι υπήρχαν κοινά σηµεία συµφωνίας, µε τις δη-
µοτικές παρατάξεις «Ενωτική Πρωτοβουλία» και «Πρά-
σινη πόλη» προχωρήσαµε στο δεύτερο στάδιο που
ήταν η δηµιουργία µιας κοινής οµάδας εργασίας, η
οποία µετά από επίπονη εργασία κατέληξε σε µια κοινή
διακήρυξη για τη δηµιουργία ενός ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ∆Η-
ΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΑΝΑ-
ΤΡΟΠΗΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΙΟΥΡ-
ΓΙΑΣ στον ∆ήµο Λαρισαίων, η οποία δόθηκε ήδη στη
δηµοσιότητα».

Στη βάση η τελική απόφαση
Καλώντας και για τη δηµιουργία ενός ενωτικού µε-

τώπου, ο κ. Σούλτης τόνισε ότι από τη βάση θα ζητηθεί
σήµερα η επικύρωση αυτής της διακήρυξης και κατέ-
ληξε ως εξής: «Σαν επικεφαλής της «Λαρισαίων Πόλις»
και σαν οµάδα εργασίας, είπε, πιστεύουµε ειλικρινά
στη µέχρι τώρα πορεία για τη δηµιουργία αυτού του
µετώπου. Η τελική απόφαση όµως ανήκει στη βάση
της παράταξής µας. Θα ζητηθεί η επικύρωση της κοι-
νής αυτής διακήρυξης ώστε να αποτελέσει τη βάση
της συνεργασίας των τριών κινήσεων και να ανοίξει
τον δρόµο για τη δηµιουργία του ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ∆Η-
ΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑΣ για την υπε-
ράσπιση της Τ.Α. και την ανατροπή προσώπων αλλά
κυρίως πολιτικών και προτύπων στον ∆ήµο Λάρισας.
Θα ακολουθήσουν τα επόµενα στάδια τα οποία

αποτελούν ουσιαστικά τις λεπτοµέρειες ίδρυσης του
κοινού συνδυασµού. Ο γενικός οδηγός µας θα είναι
η συζήτηση και η τελική έγκριση, µε δηµοκρατικές και
διαφανείς διαδικασίες από τους συνιδρυτές της συµ-
παράταξης, όλων των υπολοίπων ζητηµάτων που αφο-
ρούν στην οργάνωση αυτού του συνδυασµού ανατρο-
πής αλληλεγγύης και δηµιουργίας.
Είµαστε αισιόδοξοι και πεπεισµένοι ότι όπως και

µέχρι σήµερα έγινε, η συζήτηση και για αυτές µας τις
προτάσεις, θα γίνει σε δηµιουργικό και εποικοδοµητικό
κλίµα και πάντα µε αίσθηµα ευθύνης απέναντι στην
ανάγκη επιτυχίας και νικηφόρας προοπτικής αυτού
του πρωτόγνωρου αλλά και τόσο επίκαιρα αναγκαίου
εγχειρήµατος. Ο επόµενος στόχος µας θα είναι η δη-
µόσια ανακήρυξη του νέου κοινού σχήµατος µέσα
στον επόµενο ∆εκέµβριο...».

Εκδήλωση µε θέµα «Η πρακτική εφαρµογή του θεσµού της δια-
µεσολάβησης - Προκλήσεις και ευκαιρίες για τον νοµικό και επιχει-
ρηµατικό κόσµο», διοργανώνει σήµερα Πέµπτη και ώρα 19.00, ο ∆ι-
κηγορικός Σύλλογος Λάρισας, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Με-
γάρου ∆ικηγόρων Λάρισας. Η εκδήλωση γίνεται µε αφορµή την επι-
κείµενη έναρξη της λειτουργίας του Ινστιτούτου Κατάρτισης ∆ια-
µεσολαβητών Λάρισας και έχει το εξής πρόγραµµα: Χαιρετισµός
από τον ∆ηµήτριο Κατσαρό, πρόεδρο του ∆ικηγορικού Συλλόγου
Λάρισας. Χαιρετισµός από τον Σωτήριο Γιαννακόπουλο, πρόεδρο
του Επιµελητηρίου Λάρισας. Χαιρετισµός από την Ιωάννα Αναστα-
σοπούλου, πρόεδρο του Ελληνικού Κέντρου ∆ιαµεσολάβησης και
∆ιαιτησίας (ΕλλΚ∆∆). Εισήγηση µε θέµα «Βασικά χαρακτηριστικά
της διαµεσολάβησης - Ο ρόλος του ∆ιαµεσολαβητή». Εισηγήτρια:
Μαρίνα Αρσενοπούλου, δικηγόρος/ διαπιστευµένη διαµεσολαβήτρια.
Εισήγηση µε θέµα : «Ο ρόλος του δικηγόρου ως νοµικού παραστάτη
των µερών κατά τη διαδικασία της διαµεσολάβησης». Εισηγήτρια:
Ευανθία Μπεκίρη, δικηγόρος/διαπιστευµένη διαµεσολαβήτρια. Ει-
σήγηση µε θέµα «Η σηµασία της διαµεσολάβησης για το οικονοµικό
γίγνεσθαι». Εισηγητής: Νικόλαος Ντάγκας, Β’ αντιπρόεδρος Επιµε-
λητηρίου Λάρισας. Εισήγηση µε θέµα «Η εξέλιξη της διαµεσολάβη-
σης στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο». Εισηγητής : James South,
δικηγόρος/ διαπιστευµένος διαµεσολαβητής, γενικός διευθυντής
εκπαίδευσης Centre for Effective Dispute Resolution (CEDR). Την
εκδήλωση θα συντονίσει ο Τρύφων Τσάτσαρος, γενικός γραµµατέας
του ∆ικηγορικού Συλλόγου Λάρισας.

ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ
Επίσης, αύριο Παρασκευή, θα γίνει ενηµερωτική εκδήλωση για

φορολογικά ζητήµατα του ∆Σ Λάρισας, στο πλαίσιο της ενηµέρωσης
των δικηγόρων, επί των ζητηµάτων που άπτονται των φορολογικών
τους υποχρεώσεων αναφορικά µε τον νέο Κώδικα περί ∆ικηγόρων.
Η εκδήλωση θα γίνει στις 13.00, στην αίθουσα του 4ου ορόφου του
Μεγάρου ∆ικηγόρων Λάρισας, µε θέµα «Φορολογικά ζητήµατα µετά
το νέο Κώδικα ∆ικηγόρων». Οµιλητής θα είναι ο κ. Ευστάθιος Μπα-
κάλης, δικηγόρος Αθηνών, φορολογικός σύµβουλος της ολοµέλειας
των προέδρων των δικηγορικών συλλόγων της χώρας, D.E.A. Φο-
ρολογικού ∆ικαίου Universite Paris I Pantheon-Sorbonne, Μ.∆.Ε.
Αστικού ∆ικαίου Νοµικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών, Μ.∆.Ε.
Φορολογικού ∆ικαίου Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών.

ΕΛΑΣΣΟΝΑ(Γραφείο «Ε») Του Γιάννη Μουκίδη
Γιορτάζεται ο Άγιος Λουκάς, ο Άγιος και ιατρός, στην πόλη της

Ελασσόνας. Όπως κάθε χρόνο, θρησκευτικές εκδηλώσεις θα πραγ-
µατοποιηθούν σήµερα Πέµπτη 17 και αύριο Παρασκευή 18 Οκτω-
βρίου, όπου θα τιµηθεί η µνήµη του Αγίου, στο µικρό ναό που βρί-
σκεται στην είσοδο του Κέντρου Υγείας Ελασσόνας. Σύµφωνα µε
το πρόγραµµα: Σήµερα Πέµπτη 17 Οκτωβρίου (παραµονή της εορ-
τής), στις 6 το απόγευµα, θα τελεσθεί Εσπερινός µε Αρτοκλασία.
Ανήµερα της εορτής του Αγίου Λουκά (αύριο, Παρασκευή 18 Οκτω-
βρίου), το πρωί θα τελεσθεί ο Όρθρος και η πανηγυρική Θεία Λει-
τουργία, µε Θείο Κήρυγµα. Αναµένεται να παραστούν οι αρχές της
περιοχής και αρκετοί πιστοί, καθώς και το προσωπικό του Κέντρου
Υγείας Ελασσόνας. Λίγα λόγια για την βιογραφία του τιµώµενου
Αγίου Λουκά: Ο Άγιος Λουκάς ο Ευαγγελιστής καταγόταν από την
Αντιόχεια της Συρίας και η εθνικότητα του ήταν Ελληνική. Ήταν για-
τρός στο επάγγελµα, όµως γνώριζε πολύ καλά τη ζωγραφική τέχνη.
Μάλιστα σε αυτόν αποδίδονται οι πρώτες εικόνες της Θεοτόκου µε
τον Ιησού Χριστό βρέφος στην αγκαλιά της (µία υπάρχει µέχρι σή-
µερα στη Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου), καθώς και αυτές των Απο-
στόλων Πέτρου και Παύλου. Στη χριστιανική πίστη κατηχήθηκε από
τον Απόστολο Παύλο, τον οποίο συνάντησε στη Θήβα και έκτοτε
αφοσιώθηκε στο κήρυγµα του Ευαγγελίου. Περιόδευσε σε ∆αλµα-
τία, Ιταλία, Γαλλία, Αχαΐα, Βοιωτία κ.α. Συνέγραψε το τρίτο κατά
σειρά Ευαγγέλιο της Καινής ∆ιαθήκης, καθώς και τις πράξεις των
Αποστόλων. Λέγεται ότι πέθανε µε µαρτυρικό θάνατο (κατ' άλλους
ειρηνικά σε ηλικία 80 ετών), και το 357 µ.Χ., το λείψανο του µετα-
κοµίσθηκε στην Κωνσταντινούπολη, στο ναό των Αγίων Αποστόλων.

Στις κάλπες οι µηχανικοί
ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΕΕ ΣΤΙΣ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

• Όλοι οι υποψήφιοι για τα τοπικά όργανα διοίκησης

ΟΠΕΚΕΠΕ: ∆ΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Αναστάτωση κτηνοτρόφων για τη µειωµένη εξισωτική

ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ

Εκδηλώσεις δικηγόρων για
διαµεσολάβηση και φορολογικά

ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ

Πανηγυρίζει ο ι.ν. Αγ. Λουκά στην Ελασσόνα

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΤΗΣ «ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΠΟΛΙΣ»

Κάλεσµα στη βάση για το «µέτωπο»
• Γ. Σούλτης: «Καλούµε τους πολίτες στον συνδυασµό ενότητας»


