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Οι... τελευταίοι του «Πιγκουίνου»
• Έκλεισε µετά από 40 χρόνια παρουσίας

Του ∆ηµήτρη Βάλλα
Ένα ακόµα ιστορικό «στέκι» της πόλης
το θρυλικό –κατά πολλούς- καφενείο «Πιγκουίνος» περνά πλέον στην ιστορία, καθώς
ο τελευταίος ιδιοκτήτης του χθες κέρασε
τους επίσης τελευταίους πελάτες του και
τους αποχαιρέτησε. Με τους τελευταίους
του... Πιγκουίνου βρεθήκαµε, τιµής ένεκεν,
χθες το µεσηµέρι και έτσι έπρεπε, καθώς
για χρόνια τώρα το µαγαζί ήταν δηµοσιογραφικό στέκι, αλλά και ο µόνιµος προµηθευτής αναψυκτικών και καφέδων της «Ε».
Ας αφήσουµε λοιπόν τις συγκινήσεις και αρχίσουµε από την αρχή...
Το καφενείο λοιπόν µε 3 δραχµές το ούζο, καφές 1,20, τίλιο 1 δραχµή και µε ακριβότερη τη µερίδα µπακαλιάρου µόνο πρωτοξεκίνησε 40 χρόνια πριν, όταν έκλεισε η
γνωστή ταβέρνα «Χαλεπά» που βρισκόταν
στην γωνία Ασκληπιού και Παπασταύρου,
εκεί που τώρα βρίσκεται το κατάστηµα
αθλητικών ειδών «Europa». Από εκεί φεύγοντας ο Γιώργος Μπαζούκης που εργαζόταν ως σερβιτόρος µε
συνέταιρο τον Νίκο Κέντρα άνοιξαν το καφενείο επί της Ασκληπιού
15. «Νονός» του καφενείου, ο τότε δηµοσιογράφος της «Ε», Αλέκος
Χατζηευθυµίου γνωστός σε όλους ως «Α.Χ.» που έριξε την ιδέα

για το όνοµα Πιγκουίνος... «Πρέπει να υπάρχει ένα όνοµα που να συνδέεται µε το υγρό
στοιχείο, είχε πει, τότε ο Α.Χ., υπονοώντας
φυσικά όχι τις βουτιές στο...νερό. Η πρόταση έγινε αποδεκτή και ο «Πιγκουίνος» συνέχισε την παρουσία του επί της Ασκληπιού
µέχρι το 1989. Ο Γιώργος παίρνει σύνταξη
και τη λειτουργία του καφενείου µε τους ίδιους παλιούς Λαρισαίους ως πελάτες, αναλαµβάνει ο συνέταιρός του Νίκος Κέντρας.
«Από δώ, θα µας πει ο Νίκος πέρασε όλη η
Λάρισα, ζήσαµε προξενιά, χωρισµούς καλλιτεχνικά δρώµενα και ό,τι άλλο µπορείς να
φανταστείς. Η πιο ευτυχισµένη στιγµή του
µαγαζιού, ήταν όταν ο συνεταίρος ο Γιώργος κέρδισε στο Προπό 13άρι στο πρωτάθληµα της... Αργεντινής. Θυµάµαι πήρε περίπου 2.500.000 δραχµές που ήταν πολλά
λεφτά γιατί τότε αγόραζες µε αυτά τέσσερα
διαµερίσµατα!
Παρόλα αυτά παρέµεινε απλός και στη
θέση του και τελικά γεράσαµε µαζί! Μεσηµέρι και βροχή µια να δυναµώνει και µια να
λιγοστεύει. Οι τελευταίοι του «Πιγκουίνου» σήκωσαν τα ποτήρια...
«Κερασµένα από µένα παιδιά και δεν έχει άλλο», αναφώνησε συγκινηµένος ο Νίκος που έφυγε κλείνοντας τελευταίος την πόρτα
και µοιράζοντας ποτήρια και φλιτζάνια για σουβενίρ...

ΣΥΝΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΤΡΕΙΣ ΥΠΗΚΟΟΙ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

«Στοπ» στη Λάρισα σε βαν µε λαθραία τσιγάρα
Το βαν στο οποίο επέβαιναν τρεις αλλοδαποί
µετέφερε 37 κούτες µε
370 πακέτα λαθραίων
τσιγάρων.
Οι δράστες, υπήκοοι
Βουλγαρίας, ηλικίας 34,
19 και 20 ετών, συνελήφθησαν προχθές το βράδυ στη Λάρισα, από
αστυνοµικούς της Οµάδας Πρόληψης και Καταστολής
Εγκλήµατος
(Ο.Π.Κ.Ε.) της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Λάρισας. Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια αστυνοµικού
ελέγχου σε Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο «τύπου βαν», στο οποίο επέβαιναν οι συλληφθέντες, βρέθηκαν επιµελώς κρυµµένα κάτω από το πίσω κάθισµα και
κατασχέθηκαν 37 κούτες µε 370 πακέτα τσιγάρων, που δεν έφεραν την
ειδική ταινία φόρου κατανάλωσης.

Επιπλέον, κατασχέθηκε το προαναφερόµενο όχηµα. Οι συλληφθέντες,
µε τη σχηµατισθείσα σε βάρος τους δικογραφία, για παράβαση του νόµου
περί «Τελωνειακού Κώδικα», θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Λάρισας. Προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας
της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Λάρισας.

∆ΙΟΡΓΑΝΩΘΗΚΕ ΣΤΟ ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

∆ιαγωνισµός ορθογραφίας για παιδιά

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΤΗΣ ∆ΑΟΚ
ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ
ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ

Μέτρα για την
αντιµετώπιση
επιβλαβούς
εντόµου
Να συνεχιστούν τα υποχρεωτικά καλλιεργητικά µέτρα για
την αντιµετώπιση του επιβλαβούς εντόµου Diabrotica virgifera Le Conte στην καλλιέργεια αραβοσίτου, έστω και αν
δεν διαπιστώθηκε η παρουσία
του στην ΠΕ Λάρισας, αλλά
στη γειτονική της Πιερίας ζητά
η ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Π.Ε.
Λάρισας από τους παραγωγούς αραβοσίτου, µετά την
ολοκλήρωση των επισκοπήσεων έτους 2013. Σύµφωνα µε
την υπηρεσία «λόγω του εντοπισµού του εντόµου στην Π.Ε.
Πιερίας για ακόµη µια χρονιά,
η Υπηρεσία µας είναι υποχρεωµένη, σύµφωνα µε τη φυτοϋγειονοµική νοµοθεσία, να συνεχίσει να λαµβάνει περιοριστικά µέτρα για την αποφυγή
της εξάπλωσής του σε απαλλαγµένες από τον οργανισµό
περιοχές εντός της Π.Ε. Λάρισας και την προστασία της
καλλιέργειας του αραβοσίτου.
Τα παραπάνω περιοριστικά
µέτρα, τα οποία θα είναι παρόµοια µε όσα αναφέρονται
στην απόφαση της αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λάρισας, θα
ισχύσουν για τη νέα καλλιεργητική περίοδο (2014) και θα
επανακαθοριστούν µε νέα
σχετική απόφαση».
Τέλος, η Υπηρεσία υπενθυµίζει στους καλλιεργητές αραβόσιτου ότι µε την ανωτέρω
απόφαση της αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λάρισας τέθηκε σε
εφαρµογή σε ετήσια βάση
πρόγραµµα περιστολής και
επανακαθορίστηκε η ζώνη περιστολής εντός της Π.Ε. Λάρισας που γειτνιάζει µε τα όρια
της Π.Ε. Πιερίας και περιλαµβάνει τοµείς των ∆ήµων Τεµπών, Αγιάς και Ελασσόνας. Η
συγκεκριµένη ζώνη οριοθετήθηκε κατά προσέγγιση ως
εξής:
α. στην περιοχή του ∆έλτα
του Πηνειού: ανατολικά από
την ακτογραµµή, δυτικά από
τον ορεινό όγκο του Ολύµπου
(περιοχές Τ.Κ. Πυργετού – Αιγάνης) µέχρι τη βόρεια έξοδο
της κοιλάδας των Τεµπών, βόρεια από τα όρια της Π.Ε. Πιερίας και νότια από τη βόρεια
και βορειοανατολική πλευρά
του Κισσάβου (περιοχές Τ.Κ.
Οµολίου – Στοµίου), και
β. στην περιοχή των ∆.Ε.
Καρυάς και Γόννων και συγκεκριµένα στα οροπέδια των Τ.Κ.
Καρυάς, Συκαµινέας και Καλλιπεύκης: ανατολικά από τα
όρια της Π.Ε. Πιερίας, δυτικά
από την επαρχιακή οδό Ροδιάς – Συκαµινέας, βόρεια από
την επαρχιακή οδό Καλλιθέας
– Καρυάς και νότια από τον
ορεινό όγκο του Ολύµπου.
Σε όλη τη ζώνη περιστολής,
ανάµεσα στα άλλα µέτρα,
απαγορεύεται η καλλιέργεια
αραβοσίτου στον ίδιο αγρό
για δύο συνεχόµενα έτη (καλλιεργητικές περιόδους 2013
και 2014), δηλαδή για κάθε
αγροτεµάχιο σε δύο συνεχόµενα έτη µόνο το ένα έτος θα
πρέπει να σπέρνεται αραβόσιτος.
Η ∆ΑΟΚ εφιστά ιδιαίτερα
την προσοχή των παραγωγών
στην επιλογή των αγροτεµαχίων που θα καλλιεργηθούν µε
αραβόσιτο κατά τη νέα καλλιεργητική περίοδο (2014) διότι οι προβλεπόµενες κυρώσεις
είναι ιδιαίτερα αυστηρές.
Υπενθυµίζεται ότι η εφαρµογή
των ανωτέρω µέτρων σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία
είναι υποχρεωτική και η µη τήρησή τους επιφέρει διοικητικές και ποινικές κυρώσεις
σύµφωνα µε το ν.2147/1952
και τις τροποποιήσεις του. Για
περισσότερες πληροφορίες οι
παραγωγοί αραβοσίτου µπορούν να επικοινωνούν µε το
Τµήµα Ποιοτικού και Φυτουγειονοµικού Ελέγχου στα τηλέφωνα: 2413 511119,
511211, 511181 και 511144.
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ΣΥΜΠΡΑΞΗ ∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

Συµφωνία για την κατάρτιση µεσολαβητών
Συµφωνία συνεργασίας µεταξύ
του «Ινστιτούτου Κατάρτισης ∆ιαµεσολαβητών Λάρισας», µε το Ελληνικό Κέντρο ∆ιαµεσολάβησης
και ∆ιαιτησίας και µε τον παγκοσµίου εµβέλειας και διεθνούς αναγνώρισης εκπαιδευτικό οργανισµό
Centre for Effective Dispute Resοlution, υπεγράφη προχθές, στα
γραφεία του ∆ικηγορικού Συλλόγου Λάρισας.
Πάνω στην ίδια συνεργασία,
στις 17 Οκτωβρίου, θα πραγµατοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων του ∆ικηγορικού Συλλόγου Λάρισας ενηµερωτική εκδήλωση
σχετικά µε την εκπαίδευση των
διαµεσολαβητών και το εκπαιδευτικό πρόγραµµα του ινστιτούτου.
Στην εκδήλωση θα παραστεί ο διευθυντής εκπαίδευσης James South και µέλη της ελληνικής εκπαιδευτικής οµάδας του Centre for
Effective Dispute Resοlution.
Σύµφωνα µε κοινό δελτίο Τύπου του ∆ικηγορικού Συλλόγου
και του Επιµελητηρίου Λάρισας, «ο φορέας µε την
επωνυµία «Ινστιτούτο Κατάρτισης ∆ιαµεσολαβητών
Λάρισας», που δηµιουργήθηκε µε τη σύµπραξη του
∆ικηγορικού Συλλόγου Λάρισας και του Επιµελητηρίου
Λάρισας στο πλαίσιο του ν.3898/2010, µε σκοπό την
προώθηση του θεσµού της διαµεσολάβησης και την
παροχή προγραµµάτων εκπαίδευσης και µετεκπαίδευσης διαµεσολαβητών, επιταχύνει τις διαδικασίες έναρξης της λειτουργίας του. Η συµφωνία που υπεγράφη,
αφορά την παροχή από κοινού εκπαιδευτικών σεµιναρίων βασικής εκπαίδευσης και κατάρτισης διαµεσολαβητών και προγραµµάτων µετεκπαίδευσης.
Τη ∆ευτέρα 30-09-2013, συναντήθηκαν στα γραφεία
του ∆ικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, ο κ. ∆ηµήτριος
Κατσαρός, πρόεδρος του ∆ικηγορικού Συλλόγου και
του νεοσύστατου φορέα, ο κ. Τρύφων Τσάτσαρος,

γεν. γραµµατέας του συλλόγου, µε τη δόκτορα Ιωάννα
Αναστασοπούλου, πρόεδρο του Ελληνικού Κέντρου
∆ιαµεσολάβησης και ∆ιαιτησίας (ΕλλΚ∆∆) και εκπρόσωπο του βρετανικού φορέα εκπαίδευσης διαµεσολαβητών Centre for Effective Dispute Resοlution
(CEDR).
Στη συνέχεια, πραγµατοποιήθηκε κοινή συνάντηση
µε τον κ. ∆ηµήτριο Αδάµ, αντιπρόεδρο του Επιµελητηρίου και κ. Γρηγόρη Παπαχαραλάµπους, ειδικό σύµβουλο του Επιµελητηρίου και επίσκεψη στους χώρους
του Επιµελητηρίου Λάρισας, όπου και θα διεξαχθούν
τα σεµινάρια εκπαίδευσης διαµεσολαβητών του φορέα. Κατόπιν της ανωτέρω συµφωνίας, επιταχύνονται
οι προβλεπόµενες ενέργειες για την αδειοδότηση του
φορέα από την αρµόδια επιτροπή του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης και την έναρξη της λειτουργίας του».

ΣΕ ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

«Απολογείται» ο δήµαρχος Αγιάς
(Γραφείο «Ε» στην Αγιά)
Ειδική δηµόσια συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αγιάς θα πραγµατοποιηθεί το απόγευµα της Παρασκευής 11 Οκτωβρίου, στις 6:30, στην κεντρική πλατεία της Αγιάς. Σε περίπτωση που οι καιρικές συνθήκες
δεν το επιτρέψουν, τότε η συνεδρίαση θα πραγµατοποιηθεί στο Πολιτιστικό Κέντρο «Χρυσαλλίδα». Κατά
τη διάρκειά της θα παρουσιασθεί ο απολογισµός πεπραγµένων της ∆ηµοτικής Αρχής για το έτος 2012, σε

ό,τι αφορά στην οικονοµική κατάσταση, τη διοίκηση
του ∆ήµου και την εφαρµογή του προγράµµατος δηµοτικής δράσης. Στην ειδική αυτή δηµόσια συνεδρίαση
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου τοποθετούνται όλες οι δηµοτικές παρατάξεις και µπορούν να πάρουν τον λόγο
τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και τα µέλη των
∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του ∆ήµου Αγιάς.
Κάθε φορέας, δηµότης, κάτοικος ή φορολογούµενος
από τον ∆ήµο Αγιάς, θα έχει το δικαίωµα να διατυπώσει παρατηρήσεις σχετικές µε τον απολογισµό.

Συνέλευση Συλλόγου Τριτέκνων και εκλογές
Έκτακτη γενική συνέλευση των µελών του Συλλόγου
Τριτέκνων Νοµού Λάρισας, θα γίνει την Κυριακή 6
Οκτωβρίου και ώρα 11:00 π.µ., στην αίθουσα του Επιµελητηρίου Λάρισας (Παπακυριαζή 44). Στη συνέλευση
θα πάρουν µέρος όσοι έχουν τακτοποιηµένες τις οικονοµικές υποχρεώσεις προς τον σύλλογο. Η ηµερήσια
διάταξη της συνέλευσης έχει ως ακολούθως: Έγκριση
του απολογισµού του έργου και των οικονοµικών καταστάσεων του προσωρινού ∆Σ και
την απαλλαγή του από την ευθύνη
των πράξεών του. ∆ιεξαγωγή εκλογών για την ανάδειξη νέου ∆Σ. ∆ιεξαγωγή εκλογών για την ανάδειξη
Ελεγκτικής Επιτροπής. ∆ιεξαγωγή
εκλογών για την ανάδειξη αντιπροσώπων για την ΟΠΟΤΤΕ - Οµοσπονδία Τριτέκνων Ελλάδας. Όσα µέλη
επιθυµούν να είναι υποψήφιοι, καλούνται από τον σύλλογο να δηλώσουν συµµετοχή εγγράφως στα
γραφεία του (Μ. Αλεξάνδρου 16α,
1ος όροφος) τις ηµέρες και ώρες:
∆ευτέρα (10:00 - 12:00 και 18:00 20:00), Τετάρτη (18:00 - 20:00), Παρασκευή (18:00 - 20:00). ∆εκτές θα

γίνονται αιτήσεις υποψηφιότητας έως την Παρασκευή
4/10/2013. Τα µέλη που θα προσέλθουν στη γενική συνέλευση θα πρέπει να έχουν µαζί τους την αστυνοµική
τους ταυτότητα. Κατά την ηµέρα της γενικής συνέλευσης δεν θα γίνονται εγγραφές µελών. Για περισσότερες
πληροφορίες στο τηλέφωνο του γραφείου του συλλόγου 2413 - 014393 κατά τις παραπάνω ώρες και ηµέρες,
ή στο τηλ. 6978 - 220.046 και 6981- 310.815.

Εκδροµή από
τις «Φίλες
της Αγάπης»
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Έναν διαγωνισµό ορθογραφίας πρόκληση για τα µικρά παιδιά, διοργάνωσε το περασµένο Σάββατο, το ∆ιεθνές Σχολείο Λά-

ρισας- ICSL, στο πλαίσιο της Παγκόσµιας
Ηµέρας Πολυγλωσσίας, στο Γαλλικό Ινστιτούτο. Μικροί αλλά και µεγάλοι διασκέδασαν

µε το κλασικό «Αµερικάνικο» spelling bee
και απέδειξαν τις γνώσεις τους στην Αγγλική.

Οι «Φίλες της Αγάπης»
προγραµµατίζουν ηµερήσια
εκδροµή στην Εύβοια, µε
πολλούς και δηµοφιλείς προορισµούς (Ωρεούς, Άγιο
Γιάννη Ρώσο, Λίµνη, Αιδηψό),
την Τρίτη 15 Οκτωβρίου.
Η αναχώρηση θα γίνει από
την κεντρική πλατεία στις
6.45 το πρωί. Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συµµετοχής στο τηλέφωνο 2410-257100.
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