
Ουάσινγκτον
Κατ' ιδίαν συνάντηση 45 λεπτών εί-

χαν την Τετάρτη ο πρωθυπουργός Αν-
τώνης Σαµαράς µε τη γενική διευθύν-
τρια του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµεί-
ου (∆ΝΤ) Κριστίν Λαγκάρντ, στην οποία
συζητήθηκε η κατάσταση της ελληνικής
οικονοµίας, όπως προκύπτει µετά και
από τον τελευταίο έλεγχο της τρόικας,
αλλά και το ζήτηµα της βιωσιµότητας
του ελληνικού χρέους.

Μετά τη συνάντηση του πρωθυπουρ-
γού µε την επικεφαλής του ∆ΝΤ δεν έγι-
ναν κοινές δηλώσεις. Εντούτοις, εξερ-
χόµενος της συνάντησης ο πρωθυ-
πουργός είπε στους δηµοσιογράφους
ότι «έγινε συζήτηση που πήγε καλά» και
ότι «συζητήθηκε η βιωσιµότητα του ελ-
ληνικού χρέους».

Από την πλευρά της ελληνικής κυ-
βέρνησης διέρρευσε ότι «η συνάντηση
ήταν σε πολύ καλό κλίµα», ότι «έγινε
ανασκόπηση της πορείας της ελληνικής
οικονοµίας και της προοπτικής της, κα-
θώς και της πορείας του ελληνικού προ-
γράµµατος», αλλά και ότι «συζητήθηκαν
όλα τα θέµατα».
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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Τα καταστήµατα οπτικών «ΜΑΤΙ ΜΑΤΙ» σας γνωστοποιούν τη δυνατότητα να επιλέξετε:
• Νέα µοντέλα σκελετών οράσεως ∆ΩΡΟ µόνο µε την αγορά οφθαλµικών φακών
•  1 ζεύγος φακών επαφής + 1 υγρό µόνο 12 ευρώ*
επιπλέον - 2 ευρώ µε την επιστροφή της παλαιάς φιάλης του υγρού
• Νέα µοντέλα γυαλιά ηλίου µόνο 45 ευρώ
• Όλοι οι παιδικοί σκελετοί οράσεως ∆ΩΡΟ
Τα καταστήµατα «ΜΑΤΙ ΜΑΤΙ» εγγυώνται την καλύτερη ποιότητα των οφθαλµικών φακών
στις καλύτερες τιµές της αγοράς.
- 10 ευρώ επιπλέον σε σκελετούς ηλίου και οράσεως µε αυτό το κουπόνι (ισχύει µέχρι 15/10/2013)
Παναγούλη 6 και πλατεία Ταχυδροµείου Λάρισας και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.

Τηλ.: 2410- 533.478, 2410- 555.562
www.matimati.gr
Με εκτίµηση

Παπαπαναγιώτου Παναγιώτης
*Ισχύει για τα υγρά φακών seeclear, monogreen

✂

✂

Ισχύει για όλα τα προϊόν-
τα και μπορούν να χρησιμο-
ποιηθούν πολλαπλά κουπό-
νια σε κάθε λογαριασμό.
(Παράδειγμα: Με 2 κουπό-
νια για αγορές 100 ευρώ και
άνω το όφελος είναι 20 ευ-
ρώ, με 3 κουπόνια για αγο-
ρές 150 ευρώ και άνω το
όφελος είναι 30 ευρώ). ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ·Ó·ÁÓÒÛÙË...
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Ευχαριστήριο
Αποκτήσαµε έναν υγιέστατο µπέµπη. 

Ευχαριστούµε µέσα από την καρδιά µας 
τον άνθρωπο, ιατρό - γυναικολόγο και φίλο µας 

κ. ΣΤΕΛΙΟ ΦΩΤΟ

∆ηµήτρης και Μένη Παλάτου
Αγιά

∆ίχτυ προστασίας του Γενικού Νοσοκοµείου δηµιούργησαν εκατοντάδες
Λαρισαίοι που συγκεντρώθηκαν χθες βράδυ στην Κεντρική πλατεία, αν-
ταποκρινόµενοι στην πρόσκληση της Επιτροπής Αγώνα για τη σωτηρία
του ΓΝΛ. Η ανοιχτή συγκέντρωση πληροφόρησης και συµπαράστασης
εξελίχθηκε σε µικρό συλλαλητήριο καθώς η ανταπόκριση του κόσµου ξε-
πέρασε τις προσδοκίες των οργανωτών.

Έξι άτοµα, εκ των οποίων ο
ένας σοβαρά, τραυµατίστηκαν
χθες αργά το µεσηµέρι, σε τρο-
χαίο στον ΠΑΘΕ, κοντά στον κόµ-
βο της Νίκαιας. Από τους τραυ-
µατίες, οι δύο είναι στρατιωτικοί,
που επέβαιναν σε στρατιωτικό
όχηµα, τύπου «ΡΕΟ».

Ηχούν σήµερα 
οι σειρήνες 

ÛÂÏ. 2 

∆ιαφωνεί το ΕΚΛ 
για ΙΚΑ στη 
Φιλιππούπολη 

ÛÂÏ. 2 

Εκλεισε και 
ο «Πιγκουίνος»

ÛÂÏ. 5 

Ισχυροποιεί 
τη θέση της 

η Συνεταιριστική 
Τράπεζα Θεσσαλίας

ÛÂÏ. 12 

Γεωτεχνική µελέτη 
για παράκαµψη Συκεώνα 

ÛÂÏ. 11 

Προβληµατισµός 
γονέων 3ου ∆ηµοτικού 

Ελασσόνας
ÛÂÏ. 11 

«Στοπ» σε βαν µε 
λαθραία τσιγάρα

ÛÂÏ. 5 

Συµφωνία συνεργασίας µε-
ταξύ του «Ινστιτούτου Κατάρτι-
σης ∆ιαµεσολαβητών Λάρισας»,
µε το Ελληνικό Κέντρο ∆ιαµε-
σολάβησης και ∆ιαιτησίας και
µε τον παγκοσµίου εµβέλειας
και διεθνούς αναγνώρισης εκ-
παιδευτικό οργανισµό Centre
for Effective Dispute Resοlution,
υπεγράφη προχθές, στα γρα-
φεία του ∆ικηγορικού Συλλόγου
Λάρισας.

Ακόµη και τη µισή παραγωγή τους κινδυνεύουν να χάσουν
(δηλαδή να µείνει αδιάθετη) φέτος οι παραγωγοί των πράσινων
µήλων (ξινόµηλων) της Αγιάς αν οι αρχές της Ρωσίας δεν ανά-
ψουν το πράσινο φως για την εξαγωγή τους στην αγορά της
χώρας τους. Το πρόβληµα αναµένεται να γίνει ακόµη οξύτερο
τα επόµενα χρόνια αν δεν βρεθεί ικανοποιητική λύση για τη
συντήρησή τους.  Το τραγικό της υπόθεσης είναι ότι το πράσινο
µήλο κινδυνεύει να πέσει θύµα της... επιτυχίας του υπό την έν-
νοια ότι η παραγωγή του αυξήθηκε σηµαντικά τα τελευταία 7-
10 χρόνια στην επαρχία Αγιάς και κυµαίνεται πλέον στους 50
χιλ. τον. ετησίως, κάτι που καθιστά την καλλιέργεια ως µία από
τις σηµαντικότερες στο νοµό Λάρισας.

«∆εν τίθεται 
ζήτηµα «φέτας» 
από τον Καναδά»
«∆εν υπάρχει κανένα ενδεχό-

µενο εισόδου λευκού τυριού από
αγελαδινό γάλα, από τον Κανα-
δά ή άλλη τρίτη χώρα, µε την
ονοµασία «φέτα» στην Ευρωπαϊ-
κή Ένωση καθώς αυτή προφυ-
λάσσει τα ποιοτικά της προϊόντα
µε Ονοµασία Προέλευσης», ξε-
καθάρισε ο γενικός γραµµατέας
Αγροτικής Πολιτικής και ∆ιεθνών
Σχέσεων του υπουργείου Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
κ. ∆ηµήτρης Μελάς σε ευρεία
σύσκεψη µε κτηνοτρόφους στο
Λιβάδι.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΚΛΕΙΣΕΙ… 

Υπό «λαϊκή προστασία» το ΓΝΛ 

ÛÂÏ. 3 

ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ JUAN - CARLOS PARODI ΚΑΙ MICHAEL PATZAKIS

Νέοι διδάκτορες στην Ιατρική 
ΑΝ ∆ΕΝ ∆ΙΕΥΘΕΤΗΘΕΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ

Κινδυνεύουν τα πράσινα µήλα Αγιάς 

ÛÂÏ. 5 

ÛÂÏ. 2 

ÛÂÏ. 9 

ΜΕΤΑΞΥ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ-ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Συµφωνία για  µεσολαβητές 

∆ύο εξαίρετους επιστήµονες, δύο διεθνώς καταξιωµένους
γιατρούς τίµησε χθες το Ιατρικό Τµήµα του Πανεπιστηµίου
Θεσσαλίας. ÛÂÏ. 8 

ΖΗΤΗΣΕ Η ΛΑΓΚΑΡΝΤ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΑΜΑΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 45ΛΕΠΤΗ «ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ» ΤΟΥΣ 

Προσήλωση στις αλλαγές 

ΟΜΟΡΦΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ 

ÛÂÏ. 15 Ο  «ΘΕΣ-ΓΑΛΑ» ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΙ

Γάλα από 
αυτόµατους 
πωλητές 

ÛÂÏ. 9 

ΧΘΕΣ ΑΡΓΑ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΘΕ

Εξι τραυµατίες σε ανατροπή «ΡΕΟ»

ÛÂÏ. 9 

Για ισχυρό προϋπολογισµό το 2014, προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι του προγράµµατος, 
µίλησε η διευθύντρια του ∆ΝΤ, ενώ ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι η συζήτησή τους «πήγε καλά»  ÛÂÏ. 22 


