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Eργα 6,9 εκατ. ευρώ
για τη Θεσσαλία
3σελ. 9

Ι∆ΡΥΤΗΣ: Γ.Β. ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΚ∆ΟΤΗΣ (1936-1945): Β.Γ. ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΚ∆ΟΤΗΣ (1945-2004): Π.Γ. ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗΣ - ΕΚ∆ΟΤΗΣ - ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:
∆ΑΝΑΗ ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ (2410) 564.000 - 564.001
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

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Ι∆ΡΥΤΗΣ: Γ.Β. ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ISNN 1105-6371

Online έγκαιρη και έγκυρη ενηµέρωση
Νέοι πτυχιούχοι
στο ΤΕΙ Θεσσαλίας
3σελ. 9

Εκδήλωση για
χαρισµατικά
παιδιά
3σελ. 9

Ανταλλακτικό
µπαζάρ βιβλίων
3σελ. 5

∆ικτύωση
επιχειρήσεων
γάλακτος
3σελ. 12

∆ωρεά βιβλίων
στη ∆ηµόσια
Βιβλιοθήκη
3σελ. 7

Φιλανθρωπική
εκδήλωση
για παιδιά µε
νεοπλασµατικές
παθήσεις
3σελ. 7

Χριστουγεννιάτικη
συναυλία
απόψε στο ∆ΩΛ
3σελ. 7

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΑΝ ΕΠΤΑ ΣΤΑ ∆ΕΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Aνοιξε η αγορά, µέτριοι οι τζίροι

Υπέκυψε η 24χρονη φοιτήτρια
Ένα νέο κορίτσι που είχε την ατυχία, το
βράδυ της 25ης Νοεµβρίου να βρεθεί άθελά της… σε λάθος θέση, τη λάθος στιγµή.
Μια νεαρή φοιτήτρια που πήρε το λεωφορείο της γραµµής για να πάει στη Θεσσαλονίκη, όπου σπούδαζε στο Βιολογικό του
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου. Ο λόγος για
την 24χρονη φοιτήτρια Κωνσταντίνα Σταυ-

3σελ. 15

ροπούλου από την Κυπαρισσία Μεσσηνίας,
που τραυµατίστηκε σοβαρά στο τροχαίο
των Τεµπών τη ∆ευτέρα 25 Νοεµβρίου για
να χάσει τελικά, χθες το πρωί, τη µάχη για
να κρατηθεί στη ζωή µετά από 21 ηµέρες
νοσηλείας στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκοµείου Λάρισας, παρά τις προσπάθειες των γιατρών.

➢ Συνέχεια στη σελ. 4

ΤΙ ∆ΕΙΧΝΟΥΝ ΟΙ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΤΟΥ 2011

Βουλευτές πολλών ταχυτήτων στη Λάρισα
Βουλευτές από το σύνολο όχι µόνο
του ιδεολογικού αλλά και του... εισοδηµατικού φάσµατος διαθέτει ο νοµός
Λάρισας, όπως προκύπτει από τις δηλώσεις πόθεν έσχες για τα εισοδήµατα
του 2011 που έδωσε χθες στη δηµοσιότητα η Βουλή των Ελλήνων.
Οι βουλευτές του Ν. Λάρισας διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες
όσον αφορά στην οικονοµική τους κατάσταση:
-Τους ευκατάστατους λόγω αφ’
ενός εισοδήµατος που απέκτησαν από
την επαγγελµατική τους δραστηριότητα κι αφ’ ετέρου πατρικής περιουσίας
– συνήθως από συνδυασµό των δύο
αυτών παραγόντων
-κι αυτούς που έχουν εισόδηµα και
περιουσιακά στοιχεία κοντά (λίγο πάνω
– λίγο κάτω) σ’ αυτά του µέσου πολίτη.
Οι δηλώσεις για τα εισοδήµατα του
2011 έχουν, πάντως, την εξής ιδιοµορφία όσον αφορά στον νοµό Λάρισας
καθώς περιλαµβάνουν:
- τρεις βουλευτές που ήταν και τότε
µέλη της εθνικής αντιπροσωπείας (Φίλιππος Σαχινίδης, Μάξιµος Χαρακόπουλος, Ηρώ ∆ιώτη)

•Αναλυτικά
η περιουσιακή τους
κατάσταση πριν και
µετά την εκλογή τους

-και τους πέντε καινούργιους βουλευτές (Χρήστος Κέλλας, ∆ηµήτρης
Γελαλής, Χρυσοβαλάντης Αλεξόπου-

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ∆ΩΡΗΤΩΝ

Βραβεύσεις στα «∆ελήχεια» ∆αµασίου

λος, Θωµάς Ψύρρας και Γιώργος Λαµπρούλης), οι οποίοι δεν ήταν µεν βουλευτές το 2011, ωστόσο βάσει της νο-

µοθεσίας υποχρεώνονται να δηλώσουν
τα εισοδήµατά τους κατά την τελευταία τριετία πριν εκλεγούν. Ως εκ τού-

του, για τους εν λόγω πέντε βουλευτές
η Βουλή δηµοσιοποίησε το εισόδηµά
τους για τα έτη 2011, 2010 και 2009
µαζί φυσικά µε την περιουσιακή τους
κατάσταση όταν υπέβαλαν τις δηλώσεις πόθεν έσχες τον Αύγουστο του
2012.
Όσον αφορά στους τρεις βουλευτές
που συνεχίζουν από την προηγούµενη
Βουλή στα αξιοσηµείωτα η µεγάλη µείωση της βουλευτικής αποζηµίωσης
που υπέστησαν το 2011 ο κ. Μάξ. Χαρακόπουλος και ο – αναπληρωτής
υπουργός Οικονοµικών τότε – κ. Φίλιππος Σαχινίδης, εν αντιθέσει µε την κ.
Ηρώ ∆ιώτη της οποίας η βουλευτική
αποζηµίωση (αισθητά χαµηλότερη από
των άλλων δύο) κυµάνθηκε στα ίδια
επίπεδα µ’ αυτά του 2010.
3σελ. 11

ξε αθώους τους 42 κατηγορούµενους,
επιχειρηµατίες, επενδυτές, χρηµατιστές, εφοπλιστές κ.ά. που κάθισαν στο
εδώλιο µε βαριά αδικήµατα, όπως αυτά της απάτης και της νοµιµοποίησης
εσόδων από παράνοµη δραστηριότητα. Το δικαστήριο µε την απόφασή του
έκρινε ότι από τα στοιχεία της δικογραφίας και την ακροαµατική διαδικασία δεν στοιχειοθετήθηκε η κατηγορία

της απάτης, διότι δεν προέκυψε ότι η
τιµή πώλησης των επίδικων πακέτων
µετοχών έπαιξε καθοριστικό ρόλο και
τελικά επηρέασε την τελική τους τιµή
στο ταµπλό του ΧΑΑ τη συγκεκριµένη
περίοδο. Η υπόθεση έφθασε στο
ακροατήριο δεκατρία χρόνια µετά τις
πρώτες διώξεις που είχε ασκήσει ο εισαγγελέας ∆ηµήτρης Ασπρογέρακας,
το 2000 µετά από έρευνα για χειραγώ-

γηση µετοχών το 1999.
Η ανάκριση τότε είχε ανατεθεί στην
πρώην δικαστική λειτουργό Κωνσταντίνα Μπουρµπούλια, η οποία ωστόσο
στη συνέχεια κατηγορήθηκε και καταδικάστηκε σε 12ετή κάθειρξη για κατάχρηση εξουσίας και ξέπλυµα βρόµικου χρήµατος, σχετικά µε χειρισµούς
της στη δικογραφία που αφορούσε τις
µετοχές της ΣΙΓΑΛΑΣ.
3σελ. 13

Τιµά τους προστάτες της η Πυροσβεστική
Εορτάζει το Πυροσβεστικό Σώµα
και τιµά τη µνήµη των προστατών του
«Αγίων Τριών εν Καµίνω Παίδων», σήµερα Τρίτη. Ο εορτασµός, θα πραγµατοποιηθεί στην έδρα της Περιφερειακής ∆ιοίκησης Πυροσβεστικών
Υπηρεσιών Θεσσαλίας (Λάρισα). Στις
10:30 το πρωί, θα τελεσθεί δοξολογία
στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγί-

ου Αχιλλίου Λάρισας.
Κατά την ηµέρα του εορτασµού,
όλες οι πυροσβεστικές υπηρεσίες θα
είναι ανοιχτές για το κοινό, έτσι ώστε
να µπορούν να τις επισκεφθούν όσοι
το επιθυµούν. Προσκαλούνται, από
τους οργανωτές, όσοι επιθυµούν, να
τιµήσουν µε την παρουσία τους τον
εορτασµό.

Ερχονται γραµµατείς και ειρηνοδίκες
Το πρώτο Κέντρο Κατάρτισης ∆ιαµεσολαβητών της περιφέρειας, µετά από
Αθήνα- Θεσσαλονίκη και Πειραιά, εγκαινίασε, χθες στη Λάρισα, ο υπουργός ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων
∆ικαιωµάτων κ. Χαράλαµπος Αθανασίου, συνοδευόµενος από τον γενικό
γραµµατέα του υπουργείου κ. Νικόλα
Κανελλόπουλο. Νωρίτερα σε δηλώσεις
του στους δηµοσιογράφους υπογράµµισε ότι αποτελεί στοίχηµα για τη χώρα
η ταχύτερη απονοµή της ∆ικαιοσύνης,
η οποία όµως παρ’ όλα αυτά είναι ποιοτική, µε βάση στοιχεία και από τα ευρωπαϊκά δικαστήρια.
Ο κ. Αθανασίου δήλωσε επίσης ότι
πρόκειται να προσληφθούν ως γραµµατείς 800 άτοµα, από το πρόγραµµα της
κινητικότητας, άλλα 200 άτοµα – επιτυχόντες παλαιότερων διαγωνισµών, ώστε
να καλυφθούν όλα τα κενά. Μέσω της
κινητικότητας, επίσης, ανακοίνωσε ότι
θα καλυφθούν άλλες 800 θέσεις στις
φυλακές της χώρας.
3σελ. 5

ΠΡΟΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΥΡΙΟ ΟΙ ΛΑΡΙΣΑΙΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Στις κάλπες µε φόντο τη διαθεσιµότητα
•Προαιρετική η ψήφος και ανοιχτά τα σχολεία
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Με φόντο τη διαθεσιµότητα 1.992
καθηγητών της τεχνικής εκπαίδευσης
και τις σαρωτικές αλλαγές σε θεσµικά και οικονοµικά θέµατα του κλάδου,
οι Λαρισαίοι καθηγητές προσέρχονται
αύριο Τετάρτη 18 ∆εκεµβρίου στις
κάλπες για την ανάδειξη νέου ∆Σ
στην ΕΛΜΕ.Μιας εκλογικής αναµέτρησης, που επίσης παρουσιάζει ενδιαφέρον και ως προς τη συµµετοχή,
καθώς για πρώτη φορά φέτος µετά
από πολλά χρόνια, οι εκλογές θα διεξαχθούν χωρίς να κλείσουν τα σχολεία, µετά και την πρόσφατη απόφαση του υφυπουργού Παιδείας Σ. Κεδίκογλου.
Ετσι στις κάλπες θα προσέλθουν

µόνο όσοι καθηγητές το επιθυµούν,
σε αντίθεση µε την υποχρεωτική παρουσία των προηγούµενων ετών, εξέλιξη στην οποία προσδοκούν πολιτικά
οι εκπαιδευτικές κινήσεις κοµµάτων

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
✝ ∆ιονυσίου Ζακύνθου,
∆ανιήλ προφ., Τριών Παίδων
Ανατολή: 07:35’

ΚΩ∆. 1852 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 32.228

∆ύση: 17:07’

0,50 €

www.eleftheria.gr
ΕπÈÎÔÈÓˆÓ›· ÁÈ· Âπ·ÁÁÂÏÌ·Ù›Â˜
ÙËÏ. 2410-564025, 564028

Η Αγιά «διεκδικεί» τον Ασκληπιό
ΑΓΙΑ (Γραφείο «Ε»)
Γενέτειρα του Ασκληπιού η περιοχή της Αγιάς;
Γενέτειρα του Θεού της
Ιατρικής η αρχαία Λακέρεια, το ∆ώτιο Πεδίο; Κι
όµως, αυτό υποστηρίχτηκε µε επιχειρήµατα σε
ιστορική ηµερίδα, που
πραγµατοποιήθηκε το
πρωί της Κυριακής στην
Αγιά, άποψη που έρχεται
πλήρως να ανατρέψει άλλες απόψεις για τον τόπο γέννησής
του και ιδίως εκείνη που θέλει τον
Ασκληπιό να έχει γεννηθεί στην αρχαία Τρίκκη, στην περιοχή, δηλαδή,
της σηµερινής πόλης των Τρικάλων.
∆ηµιουργός, µετά από επίπονη και

ενδελεχή έρευνα δύο
σχεδόν χρόνων, της νέας
αυτής, αν µη τι άλλο εξόχως ενδιαφέρουσας, θέσης, είναι ο ερευνητής
της ιστορίας της Αγιάς κ.
Ιωάννης Μανίκας (φωτ.),
ο οποίος, στην προχθεσινή ηµερίδα στην αίθουσα
«Λίλιαν Βουδούρη» του
Πνευµατικού Κέντρου
του Ιερού Ναού Αγίων Αντωνίων, εξέπληξε γι’ αυτήν τους παρευρεθέντες, τεκµηριώνοντάς τη µε στοιχεία που προέρχονται από κείµενα του Οµήρου, του
Ησιόδου, του Πινδάρου, του Φερεκίδη
και άλλων που αναφέρονται στον
Ασκληπιό.
3σελ. 10

ΕΚΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ∆ΟΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ:

Τακτοποιήστε τα αυθαίρετα στα παράλια
ΤΥΡΝΑΒΟΣ – ΤΕΜΠΗ
(Γραφείο «Ε»)
Ξεκίνησε ήδη η διαδικασία αποστολής των προστίµων διατήρησης αυθαίρετων προς τους υπόχρεους πολίτες, µετά την ανάληψη των πολεοδοµικών αρµοδιοτήτων και την ολοκλήρωση της παραλαβής του αρχείου
των αυθαιρέτων από τον ∆ήµο Τεµπών.
Αξιοπρόσεκτο είναι το γεγονός ότι
πολύ µικρό ποσοστό αυθαιρέτων κατασκευών σύµφωνα µε τα στοιχεία

που έχουν προσκοµιστεί στην υπηρεσία του ∆ήµου Τεµπών έχουν υπαχθεί
στις ευεργετικές διατάξεις του νόµου
περί τακτοποίησης αυθαιρέτων.
Σύµφωνα µε τον κ. Τσάτσαρη, σκόπιµο είναι όσοι έχουν προβεί σε τακτοποίηση των αυθαιρέτων κατασκευών να προσκοµίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά υπαγωγής στον
νόµο στο Γραφείο ∆όµησης του ∆ήµου Τεµπών στον Πυργετό έτσι ώστε
να ανασταλεί η επιβολή προστίµου
προς αυτούς.
3σελ. 5

∆ΙΠΛΑ ΤΑ …ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

Ζητούν γιατρούς στον Πλαταµώνα

της αριστεράς οι οποίες ωστόσο, ούτε
και αυτή τη φορά κατάφεραν να ενώσουν τις δυνάµεις τους, µε αποτέλεσµα να εκπροσωπηθούν από τέσσερα
διαφορετικά ψηφοδέλτια.
3σελ. 10

ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ
∆ιπλά θα είναι τελικά τα εγκαίνια
του Περιφερειακού Ιατρείου Πλαταµώνα, σύµφωνα µε όλες τις ενδείξεις.
Τα πρώτα εγκαίνια έγιναν προχθές
από τη διοίκηση του Γενικού Νοσοκοµείου Κατερίνης, ενώ τα δεύτερα θα
γίνουν την ερχόµενη Κυριακή µε κοινή
πρόσκληση του ∆ήµου ∆ίου – Ολύµπου, του Κοινωφελούς Ιδρύµατος «∆.
Πασχάλη» και του Αγροτικού Συνεταιρισµού Πλαταµώνα.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης

αλλά και στη συνέχεια έντονη ήταν η
δυσφορία πολλών κατοίκων του Πλαταµώνα και των χωριών της ευρύτερης περιοχής θεωρώντας τα εγκαίνια
«κοροϊδία και στάχτη στα µάτια του
κόσµου».
«Αντί να µαλώνουν οι υπεύθυνοι κατά τα άλλα φορείς για το ποιος θα κάνει τα εγκαίνια, να φροντίσουν το συντοµότερο να στελεχώσουν το νέο περιφερειακό ιατρείο µε γιατρούς και να
σταµατήσουν «τα ψεύτικα τα λόγια τα
µεγάλα», ανέφεραν.
3σελ. 9

ΕΩΣ ΤΙΣ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Επιλεγέντες και επιλαχόντες στο ΕΑΠ
Από το Ελεύθερο Ανοικτό Πανεπιστήµιο ανακοινώνεται πως «οι αρχικώς επιλεγέντες καθώς και οι επιλαχόντες (υποψήφιοι των κατηγοριών Α
και Β της γενικής κατηγορίας υποψηφίων) καλούνται να επισκεφθούν την
ιστοσελίδα του Ε.Α.Π. www.eap.gr στο
διαδίκτυο αµέσως µετά την κλήρωση
ώστε να πληροφορηθούν σχετικά µε
τη διαδικασία εγγραφής τους
(www.eap.gr / έλεγχος σειράς κατά-

ταξης). Καλούνται επίσης οι επιλεγέντες και επιλαχόντες (κατηγορίες
Α και Β), µε δική τους ευθύνη, να αντλήσουν από το διαδίκτυο όλα τα απαραίτητα για την εγγραφή τους έντυπα,
να τα συµπληρώσουν και να τα αποστείλουν στο Ε.Α.Π. µε συστηµένη επιστολή το αργότερο έως και τις 17 Ιανουαρίου 2014 (αποκλειστική προθεσµία, σφραγίδα ταχυδροµείου ή µέσω
courier).
3σελ. 3

ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ ∆ΥΣΤΥΧΗΜΑ ΣΤΑ ΤΕΜΠΗ

Να γίνει Κέντρο Τραύµατος στη Λάρισα
ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΜΠΛΟΚΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ

Οι αγρότες συντονίζουν τον αγώνα τους
Η οργάνωση του αγώνα
και των διεκδικήσεων της
αγροτιάς ώστε να µπορέσει
να παραµείνει στην καλλιέργεια, να αξιοποιήσει τις τεράστιες παραγωγικές δυνατότητες της χώρας και να παράγει φθηνά και ποιοτικά
προϊόντα για τον λαό µας και
πρώτες ύλες για τη βιοµηχανία θα απασχολήσουν ευρεία
σύσκεψη των Συντονιστικών
Επιτροπών των Μπλόκων
όλης της χώρας που θα
πραγµατοποιηθεί σήµερα
Τρίτη στις 12 το µεσηµέρι στο
Εργατικό Κέντρο Λάρισας, µετά από πρόσκληση του Μπλόκου Νίκαιας.
3σελ. 3

φωτ. αρχείου

ΑΝΟΙΧΤΗ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ
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Αθώοι όλοι για τη «φούσκα» του Χρηµατιστηρίου

ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠ.∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ
ωργάκης, ο οποίος αφού ευχαρίστησε
τους παρευρεθέντες για την παρουσία
τους αναφερόµενος στους δωρητές
Αντώνιο και Ευαγγελία ∆εληχά είπε ότι
µε αυταπάρνηση, µε θυσίες στο διάβα
της ζωής τους και µε ιδιαίτερο ζήλο
και αγάπη για την ιδιαίτερη πατρίδα
τους το ∆αµάσι, άφησαν όλη τους την
ακίνητη και κινητή περιουσία στο όνειρό τους, που είναι αυτό το ίδρυµα, το
παιδί µου, όπως έλεγε ο αείµνηστος
Αντώνιος ∆εληχάς.
3σελ. 10

17

ΑΠΟΦΑΝΘΗΚΕ Η ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 13 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ…

ΑΘΗΝΑ
Αθωωτική απόφαση για όλους τους
κατηγορούµενους στην υπόθεση µε
τις «µετοχές-φούσκες στο Χρηµατιστήριο» εξέδωσε, δεκατρία χρόνια µετά,
η ∆ικαιοσύνη, αποφαινόµενη ότι δεν
στοιχειοθετήθηκε το αδίκηµα της απάτης. Μετά από πολύµηνη διαδικασία,
που ξεκίνησε στις 15 Απριλίου, το Τριµελές Εφετείο Κακουργηµάτων κήρυ-

ΤΥΡΝΑΒΟΣ(Γραφείο «Ε»)
Με µεγάλη επιτυχία πραγµατοποιήθηκε και φέτος ο εορτασµός των
«∆εληχείων» στο ∆αµάσι Τυρνάβου.
Πλήθος πολιτών της τοπικής κοινωνίας συγκεντρώθηκε στην αίθουσα δεξιώσεων του «∆ελήχειου» ιδρύµατος
προκειµένου να παρακολουθήσει την
εκδήλωση που διοργάνωσε η διοίκηση.
Την εκδήλωση προλόγισε ο πρόεδρος του ιδρύµατος κ. Ευθύµιος Γε-
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ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΟΤΙ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ∆ΩΤΙΟ ΠΕ∆ΙΟ

ΕΙΧΕ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΤΕΙ ΣΤΑ ΤΕΜΠΗ ΠΡΙΝ 21 ΗΜΕΡΕΣ

* Περιπέτεια µε την Ιατροδικαστική Υπηρεσία

Σχεδόν επτά στα δέκα εµπορικά καταστήµατα στο κέντρο της
Λάρισας άνοιξαν τις
πύλες τους, προχθες
Κυριακή 15 ∆εκεµβρίου, για να υποδεχθούν
καταναλωτές και επισκέπτες της πόλης.

ΤΡΙΤΗ

Τη λειτουργία Κέντρου Τραύµατος
στη Λάρισα, ενός Κέντρου «ενεργά
διασυνδεδεµένου µε όλα τα Νοµαρχιακά Νοσοκοµεία της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας» εισηγείται ο αναπληρωτής καθηγητής Χειρουργικής της Ιατρικής
Λάρισας Κωνσταντίνος Τεπετές.

Με αφορµή το τελευταίο δυστύχηµα στα Τέµπη,ο κ. Τεπετές εισηγείται
στη διοίκηση της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας,
τη δηµιουργία ενός Κέντρου που καταρχήν θα συντονίζει τις προνοσοκοµειακές ενέργειες σε πολυτραυµατίες
µαζικών ατυχηµάτων.
3σελ. 3

ΚΛΕΙΝΟΥΜΕ ΟΡΙΣΤΙΚΑ
ΞΕΠΟΥΛΑΜΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ
ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε.
1ο χλµ. Λάρισας - Αθήνας

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 8.30 έως 15.00
∆ΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΣΑΒΒΑΤΟ 9 π.µ. - 2 µ.µ.
Τηλέφωνα: 2410- 232.325, 2410- 236.105- fax: 2410- 236.229
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