
Τη λειτουργία Κέντρου
Τραύµατος στη Λάρισα,
ενός Κέντρου «ενεργά δια-

συνδεδεµένου µε όλα τα Νοµαρ-
χιακά Νοσοκοµεία της 5ης ΥΠΕ
Θεσσαλίας» εισηγείται ο αναπλη-
ρωτής καθηγητής Χειρουργικής
της Ιατρικής Λάρισας Κωνσταντί-
νος Τεπετές.

Με αφορµή το τελευταίο δυστύ-
χηµα στα Τέµπη, θέµα που επανήλθε
χθες στην επικαιρότητα µετά και το
θλιβερό άγγελµα του θανάτου της
24χρονης φοιτήτριας που είχε τραυ-
µατισθεί σοβαρά στο εν λόγω δυ-
στύχηµα, ο κ. Τεπετές εισηγείται στη
διοίκηση της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας,
τη δηµιουργία ενός Κέντρου που κα-
ταρχήν θα συντονίζει τις προνοσο-
κοµειακές ενέργειες σε πολυτραυ-
µατίες µαζικών ατυχηµάτων.

Όπως είναι γνωστό, µετά τα δυο
δυστυχήµατα στα Τέµπη, τόσο στο
πρόσφατο της 25ης Νοεµβρίου όσο
και σε αυτό του Απριλίου του 2003
όπου έχασαν τη ζωή τους 21 µαθη-
τές, άσχετα από την ανταπόκριση
των νοσοκοµείων της Λάρισας στην
κάλυψη των αναγκών, εκείνο που
αναδείχθηκε αφορούσε στην έλλει-
ψη συντονισµού των εµπλεκοµένων
υπηρεσιών υγείας.

Ο κ. Τεπετές, διευθυντής παράλ-
ληλα του προγράµµατος ΑTLS του
Αµερικανικού Κολεγίου Χειρουργών
για τη Θεσσαλία, εκπαιδευτής του
PHTLS και εκπαιδευτής του διε-
θνούς προγράµµατος DSTC της IAT-
SIC, µετά και από σχετικό δηµοσίευ-
µα της «Ε», µε δεδοµένη την υπάρ-
χουσα εµπειρία και συνεργασία κλι-
νικών των νοσοκοµείων της Λάρισας,
εισηγείται στην 5η ΥΠΕ τη «θεσµο-
θετηµένη λειτουργία ενός Κέντρου
Τραύµατος, αντίστοιχου µε ένα Level
I Trauma Center στις ΗΠΑ».

Όπως µεταξύ άλλων σηµειώνει
στην επιστολή του ο κ. Τεπετές «η
περιοχή ευθύνης του Πανεπιστηµια-

κού Νοσοκοµείου Λάρισας σαν πε-
ριφερειακού νοσοκοµείου αφορά σε
πληθυσµό 1 εκ. ατόµων περίπου. Για
έναν τέτοιο πληθυσµό και µια γεω-
γραφική εµβέλεια από τα Γρεβενά
έως τη Λαµία και από την Πίνδο έως
τις Σποράδες, απαιτείται η θεσµο-
θετηµένη λειτουργία ενός Κέντρου
Τραύµατος, αντίστοιχου µε ένα Level
I Trauma Center στις Η.Π.Α. 

Το Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο
Λάρισας και το Ιατρικό Τµήµα του
Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, διαθέ-
τουν σε όλες τις συναφείς ειδικότη-
τες (Γενική Χειρουργική, Ορθοπαι-
δική, Νευροχειρουργική, Αγγειοχει-
ρουργική, Αναισθησιολογία, ΜΕΘ,
Ακτινολογία, κ.λπ.) άριστα εκπαιδευ-
µένα και πιστοποιηµένα στελέχη,
ικανά να συγκροτήσουν τις αντίστοι-
χες οµάδες δράσης. 

Είναι δε τεκµηριωµένες και κατα-
ξιωµένες και στην κλινική πράξη η
ικανότητα που υπάρχει για την αντι-
µετώπιση σύµπλοκων πολλαπλών
σπλαχνικών κακώσεων, όπως ήπα-
τος, παγκρέατος, θώρακος, µεγά-
λων και µικρών αγγείων. 

Γνωστές επίσης και υψηλού πο-
σοστού επιτυχίας οι δυνατότητες
της ειδικής οµάδας αποκατάστασης
ακρωτηριαστικών κακώσεων της Ορ-
θοπαιδικής Κλινικής. Αρκετά επίσης
στελέχη και µονάδες του ΕΣΥ, όπως
π.χ. η ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκοµεί-
ου Λάρισας, προσφέρουν υψηλού
επιπέδου υπηρεσίες στον πολυτραυ-
µατία, όπως άλλωστε καταδεικνύεται
και στην ακαδηµαϊκή τους συνεισφο-
ρά.  Πιστεύω ότι µε το νοικοκύρεµα
των οικονοµικών παραµέτρων λει-
τουργίας και των δύο νοσοκοµείων
της Λάρισας και την αναπτυξιακή
προοπτική του ΕΣΠΑ, υπάρχει η δυ-
νατότητα της σύνθεσης προσώπων
και λειτουργιών για τη δηµιουργία
ενός Μητροπολιτικού Κέντρου Τραύ-
µατος ενεργά διασυνδεδεµένου µε
όλα τα Νοµαρχιακά Νοσοκοµεία της

5ης ΥΠΕ».
«Μια τέτοια δοµή, προσθέτει ο κ.

Τεπετές, θα µπορεί να παρέχει διαρ-
κές εκπαιδευτικό έργο σε ιατρούς,
νοσηλευτές, διασώστες κ.λπ. Να συ-
νεπικουρεί συµβουλευτικά το έργο
των Νοµαρχιακών Νοσοκοµείων και
να ελαττωθούν οι πιθανές αναίτιες
ή απρόσφορες διακοµιδές.

Να συντονίζει µε ταχύτητα σε συ-
νεργασία µε το ΕΚΑΒ τις προνοσο-
κοµειακές παρεµβάσεις, την διαλογή
των τραυµατιών και τον καθορισµό
προτεραιοτήτων, γιατί στην αντιµε-
τώπιση του πολυτραυµατία ειδικά
την «πρώτη χρυσή ώρα» ο χρόνος
αποτελεί καθοριστικό παράγοντα
της τελικής έκβασης. 

Με την κατάλληλη λειτουργική κτι-
ριακή ένταξή του και έναν ελάχιστο
εξοπλισµό, ένα τέτοιο Κέντρο Τραύ-
µατος, θα µπορεί πραγµατικά να
προσφέρει cost effective αποτελέ-
σµατα, περιορίζοντας αναίτιες, επι-
κίνδυνες και πιθανόν κοστοβόρες µε-
τακινήσεις ασθενών και προσωπι-
κού, παρέχοντας ουσιαστικότερη
χρήση των διαγνωστικών και θερα-
πευτικών µεθόδων.

Το τελικό αποτέλεσµα θα είναι η
ελαχιστοποίηση των απωλειών (ζωής
ή λειτουργικών ικανοτήτων) από
αναίτιες καθυστερήσεις, έχοντας
σαν στόχο εκείνον της Επιτροπής
Τραύµατος του Αµερικανικού Κολ-
λεγίου Χειρουργών: «Ένας ασταθής
τραυµατίας, πρέπει σε 15 λεπτά να
βρεθεί στο χειρουργείο ή στη ΜΕΘ
και ένας σταθερός σε 30 λεπτά στη
µονάδα ή στην κλινική που θα νοση-
λευτεί για την οριστική αντιµετώπισή
του» καταλήγει ο κ. Τεπετές, επιση-
µαίνοντας ακόµη ότι «ο τραυµατίας
σύµφωνα µε το ATLS πρέπει να µε-
ταφέρεται όχι απλώς στο πλησιέστε-
ρο νοσοκοµείο, αλλά στο πλησιέστε-
ρο, κατάλληλο για τις κακώσεις του
νοσοκοµείο».

Β. ΚΑΚΑΡΑΣ

Από το Ελεύθερο Ανοικτό
Πανεπιστήµιο ανακοινώνε-
ται πως «οι αρχικώς επιλε-

γέντες καθώς και οι επιλαχόντες
(υποψήφιοι των κατηγοριών Α και
Β της γενικής κατηγορίας υποψη-
φίων) καλούνται να επισκεφθούν
την ιστοσελίδα του Ε.Α.Π.
www.eap.gr στο διαδίκτυο αµέσως
µετά την κλήρωση ώστε να πληρο-
φορηθούν σχετικά µε τη διαδικασία
εγγραφής τους (www.eap.gr / έλεγ-
χος σειράς κατάταξης). 

Καλούνται επίσης οι επιλεγέντες
και επιλαχόντες (κατηγορίες Α και
Β), µε δική τους ευθύνη, να αντλή-
σουν από το διαδίκτυο όλα τα απα-
ραίτητα για την εγγραφή τους έντυ-
πα, να τα συµπληρώσουν και να τα
αποστείλουν στο Ε.Α.Π. µε συστη-
µένη επιστολή το αργότερο έως και
τις 17 Ιανουαρίου 2014 (αποκλειστι-
κή προθεσµία, σφραγίδα ταχυδρο-
µείου ή µέσω courier). 

Συγκεκριµενα: Οι ανήκοντες στην
Κατηγορία Α θα πρέπει µέχρι τις 17
Ιανουαρίου 2014 να καταβάλουν την
οικονοµική τους συµµετοχή και να
στείλουν µαζί µε τα δικαιολογητικά
τους και το αντίγραφο κατάθεσης
στην Τράπεζα ή το έντυπο ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ στην περίπτω-
ση που επιλέξουν να καταβάλουν
την οικονοµική τους συµµετοχή µέ-

σω πιστωτικής κάρτας MASTER-
CARD ή VISA. 

Οι ανήκοντες στην Κατηγορία Β
θα πρέπει µέχρι τις 17 Ιανουαρίου
2014 να στείλουν τα δικαιολογητικά
τους χωρίς να καταθέσουν χρήµατα
σε αυτή τη φάση. Στη συνέχεια, θα
πρέπει να επισκεφθούν την ιστοσε-
λίδα του ΕΑΠ στο διαδίκτυο στις 7
Μαρτίου 2014 για να δουν τον πίνα-
κα των υποψηφίων Κατηγορίας Β οι
οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις
του Ε.Α.Π. και, µε αυστηρή σειρά
προτεραιότητας, καλύπτουν ακρι-
βώς τα κενά από την Κατηγορία Α,
προκειµένου να ολοκληρώσουν τη
διαδικασία εγγραφής τους. 

Οι ανήκοντες στην κατηγορία Γ
(όλοι οι υπόλοιποι υποψήφιοι) θα
πρέπει στις 25/04/2014 να επισκε-
φθούν µε δική τους ευθύνη την ιστο-
σελίδα του ΕΑΠ για περισσότερες
πληροφορίες.Οι ανήκοντες στην κα-
τηγορία αυτή έχουν πιθανότητα εγ-
γραφής εάν συντρέχουν και γι’ αυ-
τούς οι προϋποθέσεις του Ε.Α.Π. και
υπό την προϋπόθεση ότι θα παρα-
µείνουν κενές θέσεις από τις κατη-
γορίες Α και Β, τόσες που να φθά-
νουν τον αύξοντα αριθµό κατάταξης
κάποιου από την κατηγορία Γ. 

Η άντληση των απαραίτητων εν-

τυπων για την υποβολή των δικαιο-
λογητικων θα γινει αποκλειστικά µέ-
σω του διαδικτύου (www.eap.gr/
έλεγχος σειράς κατάταξης).

Όσοι υποψήφιοι δεν µπορούν να
εξασφαλίσουν πρόσβαση στο διαδί-
κτυο για την αναζήτηση των αποτε-
λεσµάτων της κλήρωσης καθώς και
για την άντληση των απαραίτητων
για την εγγραφή τους εντύπων θα
µπορούν να εξυπηρετούνται, έως και
τις 17 Ιανουαρίου 2014, και από τα
γραφεία του Ε.Α.Π. στην Πάτρα,
στην Πάροδο Αριστοτέλους 18, Πε-
ριβόλα Πατρών, ∆ευτέρα ως Παρα-
σκευή, από 09.00 ως 19.00» καταλή-
γει η ανακοίνωση.

Πόθεν έσχες
* ΜΙΑΣ και δηµοσιεύθηκαν τα

πόθεν έσχες των βουλευτών µας,
και κάποιοι έφριξαν µε τα αστρο-
νοµικά ποσά που δήλωσαν οι
εθνοπατέρες µας, να υπενθυµί-
σουµε πως η συζήτηση που ξεκί-
νησε το φθινόπωρο για τη µεί-
ωση των αποδοχών τους, τελείως
ξαφνικά σταµάτησε, ενώ την πρό-
ταση περί µείωσης τουλάχιστον
του αριθµού από 300 σε 200 βου-
λευτές, ούτε στα ψιλά των εφη-
µερίδων δεν τη συναντούµε. Και
να σκεφτεί κανείς ότι η ταλαίπω-
ρη εθνική µας οικονοµία δεν θα
σωθεί µόνο από 100 παχυλές
αποζηµιώσεις, αλλά και από µία
ολόκληρη στρατιά συµβούλων και
συνεργατών που συντηρούνται
από το βουλευτικό σύστηµα. Ας
προσέχαµε...

Γ.Ρ. 

Πετρέλαιο
* ΑΛΛΑΓΕΣ στον τρόπο που θα

γίνεται από τη νέα χρονιά η επι-
στροφή του αγροτικού πετρελαί-
ου, λόγω του νέου συστήµατος
φορολόγησης των αγροτών µε
λογιστικά βιβλία, προανήγγειλε ο
υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης,
Θ. Τσαυτάρης σε συνέντευξή
του.

Συγκεκριµένα πρότεινε να λη-
φθεί υπόψη η ετήσια µηχανογρά-
φηση του ΟΣ∆Ε και η δηµιουργία
του µητρώου αγροτών και εκµε-
ταλλεύσεων. Καλά όλα αυτά, αλλά
ας προχωρήσουν στην εξόφληση
της επιστροφής του πετρελαίου
για φέτος, και βλέπουµε για του
χρόνου. 

Γ.Ρ.
Ο υπουργός

* ΕΝΥΠΩΣΙΑΣΜΕΝΟΣ από το
µέγαρο των δικηγόρων Λάρισας,

δήλωσε στον πρόεδρο του συλ-
λόγου ∆ηµ. Κατσαρό ο υπουργός
∆ικαιοσύνης Χαρ. Αθανασίου, κα-
τά την προσέλευσή του στο κτί-
ριο. 

* * *
* ΠΙΟ δικοµανείς κι από τους

Ελληνες, είναι οι Αµερικανοί και
όχι µόνο, όπως αναφέρθηκε και
από τον υπουργό, στην οµιλία
του για τον θεσµό της διαµεσο-
λάβησης. Για να µην δηµιουρ-
γούνται εντυπώσεις ότι οι Έλλη-
νες είναι «πρωταθλητές» στα
άσχηµα...

* * *
* «ΜΑΘΗΜΑ» από τους δικη-

γόρους, κι ως φορέα προάσπι-
σης της δηµοκρατίας και των αν-
θρωπίνων δικαιωµάτων, που επέ-
τρεψαν ως συνδιοργανωτές και
µίλησε από το βήµα η εκπρόσω-
πος των εκπαιδευτικών που τέ-
θηκαν σε διαθεσιµότητα. Μάλιστα
σε ακροατήριο όχι τυχαίο, στον
υπουργό ∆ικαιοσύνης και σε δι-
καστές και εισαγγελείς. Ήρεµος
τους άκουσε ο υπουργός και
άνοιξε διάλογο µε την οµιλήτρια,
για αρκετή ώρα... Πού να γίνουν
παλιότερα, τέτοιες ενέργειες,
αδιανόητο. 

* * *
* ΚΙ ο δήµαρχος Κώστας Τζα-

νακούλης, έριξε πάλι τη σπόντα
του, για τους δηµάρχους που πα-
ραπέµπονται συνεχώς στα δικα-
στήρια και ζήτησε από τον
υπουργό, να υπάρξει ρύθµιση για
αυτό το θέµα, που τίθεται συνε-
χώς και από την ΚΕ∆Ε, της οποί-
ας τυγχάνει αντιπρόεδρος. 

* * *
* ΠΡΩΤΗ επίσηµη εµφάνιση

ως προέδρου του Επιµελητηρίου
Λάρισας για τον ∆ηµ. Αδάµ, που
πήρε τη σκυτάλη από τον Σωτήρη
Γιαννακόπουλο. Ως συνδιοργα-
νωτής της εκδήλωσης, που πήγε
καλά και µάζεψε πολύ κόσµο και

λόγω της παρουσίας του υπουρ-
γού. 

Ε. Ρ. 
Οι τρεις

* ΤΡΕΙΣ από τους τέσσερις
υποψήφιους προέδρους των δι-
κηγόρων εµφανίστηκαν στην εκ-
δήλωση. Φυσικά ο ∆ηµ. Κατσα-
ρός, η Νικολέττα Μπασδέκη και
ο Θανάσης Τσιοβαρίδης. ∆εν εµ-
φανίστηκε µόνο ο Γιώργος
Μπαρτζώκης, από τους δηλωµέ-
νους υποψήφιους προέδρους... 

Ε. Ρ. 
Έτοιµο

* Η δε, Νικολέττα Μπασδέκη,
όπως δηλώνει έχει πανέτοιµο το
ψηφοδέλτιο µε µαχόµενους δικη-
γόρους και πολυσυλλεκτικό. Πρό-
κειται να το ανακοινώσει εντός
του Ιανουάριου... 

Ε. Ρ.
Αλαλούµ...

* ΑΛΛΟΙ άνοιξαν και πριν τις
11 –άντε, να υποθέσουµε ότι
ήταν για την προετοιµασία. Άλλοι
δεν άνοιξαν καθόλου. Φανατικοί
της «µιας Κυριακής», που βρον-
τοφώναζαν στη γενική συνέλευ-
ση του ΕΣΛ, λειτούργησαν επί-
σης, ενώ άλλοι φανατικοί της
«µιας Κυριακής» ζητούν να λει-
τουργήσουν και στις 29 ∆εκεµ-
βρίου. Γύρω-γύρω όλοι και στη
µέση ο... καταναλωτής. Χωρίς λε-
φτά...

Μ.Μ.
Οι Λαρισαίοι
του γκάλοπ

* ΤΡΕΙΣ Λαρισαίοι πολιτικοί
συγκαταλέγονται στους Έλληνες
πολιτικούς µε πάνω από 5% ευ-
νοϊκές γνώµες (στο σύνολο του
δείγµατος) στην εξαµηνιαία έρευ-
να της εταιρίας MRB που δηµο-
σιοποιήθηκε χθες.

Προηγείται ο αν. υπουργός
Μάξιµος Χαρακόπουλος µε 7,1%
ευνοϊκές γνώµες και 43,6% όχι
ευνοϊκές, ακολουθεί ο πρόεδρος
της Νέας ΜΕΡΑΣ Χρήστος Ζώης
µε 6,2% ευνοϊκές και 45,7% µη
ευνοϊκές και την τριάδα συµπλη-
ρώνει ο τ. υπουργός Φίλιππος Σα-
χινίδης µε 6% θετικές γνώµες
έναντι 56,9% όχι ευνοϊκές.

* * *
* ΤΑ εν λόγω στοιχεία έχουν

και µια άλλη ανάγνωση: Για τον
Μάξ. Χαρακόπουλο εξέφρασε
γνώµη το 50,7% των ερωτηθέν-
των, για τον Χρ. Ζώη το 51,9% και
για τον Φ. Σαχινίδη το 62,9%. Συ-
νάγεται ότι οι υπόλοιποι ερωτη-
θέντες είτε δεν θέλησαν να εκ-
φράσουν γνώµη είτε είπαν ότι
δεν τους γνωρίζουν ώστε να
έχουν άποψη.

Ως εκ τούτου προκύπτει ότι ο
Λαρισαίος πολιτικός του ΠΑΣΟΚ
έχει σαφές προβάδισµα στην
αναγνωρισιµότητα.

ΜΑΚ.
Φούχτελος

και πάλι
* ΝΕΑ κυβέρνηση απέκτησε

και επίσηµα η Γερµανία, ο γνω-

στός όµως στους Έλληνες περι-
φερειάρχες και δηµάρχους υφυ-
πουργός Χανς Γιοάχιµ Φούχτελ
(γνωστός και ως... Φούχτελος)
διατηρεί την αρµοδιότητα του
συνδέσµου της γερµανικής κυ-
βέρνησης µε την ελληνική.

Κι αυτό παρά το ότι µετακινή-
θηκε από το υπουργείο Εργασίας
όπου ήταν υφυπουργός στο
υπουργείο Οικονοµικής Συνεργα-
σίας και Ανάπτυξης (και πάλι ως
υφυπουργός).

Άλλωστε, όπως είναι γνωστό,
η περαιτέρω ενίσχυση της Ελλη-
νογερµανικής συνεργασίας εν-
τάχθηκε στο επίσηµο κείµενο της
κυβερνητικής συµφωνίας των
τριών κοµµάτων, άρα αναβαθµί-
ζεται στην ατζέντα της νέας γερ-
µανικής κυβέρνησης.

ΜΑΚ.

Η απόφαση
του Ρ. Κοµήτσα

* ΑΠΟΡΟΥΝ αρκετοί στη Λάρι-
σα πώς γίνεται να υπάρχουν αν-
τιδράσεις για τα τέλη ύδρευσης
και αποχέτευσης σε µια σειρά δή-
µους (πιο χαρακτηριστικές οι πε-
ριπτώσεις της Αγιάς και παλιότε-
ρα του Τυρνάβου) και να µην έχει
ακουστεί το παραµικρό στον ∆ή-
µο Κιλελέρ.

Κάποιοι το έψαξαν και τι δια-
πίστωσαν: ότι όχι µόνο τυχαίο
δεν είναι αλλά πρόκειται για
στρατηγική επιλογή του (πολύπει-
ρου) δηµάρχου Ρίζου Κοµήτσα.

Ο οποίος, παλιά καραβάνα
στην αυτοδιοίκηση, γνωρίζει ότι
τα δίκτυα αποχέτευσης θα φέ-
ρουν και αυξηµένα τέλη – είναι
σαφέστατη η νοµοθεσία – κι ως
εκ τούτου πολύ µεγάλο πολιτικό
κόστος.

* * *
* ΚΙ έχει, έτσι λέγεται στην πε-

ριοχή, στο πλευρό του κι ένα µε-
γάλο µέρος των κατοίκων του ∆ή-
µου Κιλελέρ οι οποίοι προφανώς
θα τρόµαξαν όταν έµαθαν τις αυ-
ξήσεις στον Αµπελώνα και την
Αγιά.

ΜΑΚ.
∆ίπλα-δίπλα

*Ο Λαρισαίος περιέγραφε
στην παρέα τι του είχε τύχει το
προηγούµενο βράδυ στην τουα-
λέτα µαγαζιού, όπου είχε πάει ν’
αφήσει το κρασί που είχε πιει. 

Μόλις είχα µπει όταν ακούω
κάποιον από τη διπλανή τουαλέ-
τα. «Γεια σου, τι κάνεις;» ∆εν εί-
µαι ο τύπος του ανθρώπου που
θα πιάσει κουβέντα σε δηµόσια
τουαλέτα, αλλά για κάποιο λόγο
απάντησα κάπως αµήχανα. «Μια
χαρά...»

Ο διπλανός µου ξαναµιλάει.
«Λοιπόν τώρα µε τι ασχολείσαι;».
Τη θεώρησα φυσικά κάπως πε-
ρίεργη την ερώτηση. «Εεε, βολ-
τάρω κι εγώ όπως εσύ», είπα να
τον αποφύγω.

Σε λίγο τον ξανακούω όµως.
«Να περάσω από εκεί;»

Ε, παραήταν περίεργη µια τέ-
τοια πρόταση αλλά προσπάθησα
να διατηρήσω την ψυχραιµία µου.
Και µε µία ευγενική απάντηση να
δώσω τέλος στη συνοµιλία.
«Όχι... Αυτή τη στιγµή είµαι κά-
πως απασχοληµένος».

Οπότε ακούω τον άγνωστο
από δίπλα εκνευρισµένο. «Κοίτα.
Πρέπει να κλείσω και θα σε ξα-
ναπάρω αργότερα. Ένας ηλίθιος
από δίπλα επιµένει να απαντά
στις ερωτήσεις µου...».

Ζ.
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e-mail επικοινωνίας: tsant@eleftheria.gr

Σχόλια

* ΕΠΙΣΚΕΨΗ εθιµοτυπικού χαρακτήρα στα γραφεία
της «Ε» πραγµατοποίησε χθες αντιπροσωπεία του
Συλλόγου Τριτέκνων Λάρισας, στο πλαίσιο των επα-
φών µε αφορµή και την πρόσφατη σχετικά, ανάληψη
καθηκόντων τους. 

Η αντιπροσωπεία των τριτέκνων συναντήθηκε µε
τον διευθυντή σύνταξης της «Ε» Χρ. Τσαντήλα, ενώ

στο πλαίσιο της συνάντησης συζήτησαν θέµατα που
απασχολούν τις τρίτεκνες οικογένειες. Στην αντιπρο-
σωπεία συµµετείχαν οι: Αποστολοπούλου ∆ήµητρα
αντιπρόεδρος ∆Σ του συλλόγου, Νιάκα Ελένη ταµίας
∆Σ του συλλόγου, Μακάς Κων/νος µέλος ∆Σ του συλ-
λόγου, Γκόβαρης ∆ηµήτριος µέλος ∆Σ του συλλόγου
και, Κουλίζη Λία µέλος του συλλόγου.

∆ΙΑΚΟΠΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεσθούν απαραί-
τητες τεχνικές εργασίες του ∆Ε∆∆HE Α.Ε. θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύµατος
την ΠΕΜΠΤΗ 19-12-2013.

1. Από ώρα 08.00 - 15.00: ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Μέλισσας.
Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, θα ξαναδοθεί ρεύµα πριν το χρόνο λήξης της δια-
κοπής που αναγράφεται πιο πάνω, γι’ αυτό το λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα
δίκτυα του ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύµα.
Έτσι για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή άλλα στοιχεία
του δικτύου, ακόµα και αν βρίσκονται κάτω στο έδαφος γιατί υπάρχει κίνδυνος ατυχή-
µατος.
Επίσης όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες πρέπει µετά τη διακοπή να τους ελέγξουν αν
περιστρέφονται όπως πριν.
Πληροφορίες για τις προγραµµατισµένες διακοπές ανά Περιοχή, καθηµερινά, αναρτώνται
στο site του ∆Ε∆∆ΗΕ, www.deddie.gr

∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε./ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΚΑΡ∆ΙΤΣΗΣ 99 & ΑΜΟΡΓΟΥ Τ.Κ. 41335 ΛΑΡΙΣΑ

* O ∆Ε∆∆ΗΕ είναι 100% θυγατρική εταιρία της ∆ΕΗ Α.Ε. που διαχειρίζεται το Ελληνικό
∆ίκτυο ∆ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Ηοργάνωση του αγώνα
και των διεκδικήσεων
της αγροτιάς ώστε να

µπορέσει να παραµείνει στην
καλλιέργεια, να αξιοποιήσει τις
τεράστιες παραγωγικές δυνα-
τότητες της χώρας και να πα-
ράγει φθηνά και ποιοτικά προ-
ϊόντα για τον λαό µας και πρώ-
τες ύλες για τη βιοµηχανία, θα
απασχολήσουν ευρεία σύσκεψη
των Συντονιστικών Επιτροπών
των Μπλόκων όλης της χώρας
που θα πραγµατοποιηθεί σήµε-
ρα Τρίτη στις 12 το µεσηµέρι
στο Εργατικό Κέντρο Λάρισας,
µετά από πρόσκληση του
Μπλόκου Νίκαιας. 

Σύµφωνα µε την ανακοίνωση
του Μπλόκου Νίκαιας «τα προ-
βλήµατα της αγροτιάς οξύνον-
ται και θα γίνουν ακόµη χειρό-
τερα το επόµενο διάστηµα µε
το άνοιγµα λογιστικών βιβλίων
το νέο έτος που σηµαίνει φόρος
επιτηδεύµατος 640€, αµοιβές
λογιστών σε µηνιαία βάση, φο-
ρολόγηση 13% από το πρώτο
ευρώ. Κατατέθηκε το νοµοσχέ-
διο για τη φορολόγηση στη γη
και τα σπίτια, ακόµη ένα µεγάλο
χαράτσι για τους αγρότες.
Έχουν ξεκινήσει ήδη δίκες για
χρέη των αγροτών και εκτιµάµε

ότι το επόµενο διάστηµα µε
πρόσχηµα τα λεγόµενα «κόκκι-
να» δάνεια της πρώην ΑΤΕ θα
ξεκινήσουν οι κατασχέσεις και
οι πλειστηριασµοί χωραφιών και
σπιτιών.

Το κόστος παραγωγής και
ζωής συνεχώς αυξάνεται και
την ίδια στιγµή οι τιµές είναι χα-
µηλές, υπάρχουν µεγάλες κα-
θυστερήσεις και προβλήµατα
στην καταβολή χρηµάτων από
επιδοτήσεις, επιστροφή ΦΠΑ
και πετρελαίου. Η νέα ΚΑΠ
2015-2020 βάζει νέους περιορι-
σµούς στην καλλιέργεια, µει-
ώνει δραστικά τις επιδοτήσεις
σε µια σειρά βασικά προϊόντα,
θα συγκεντρώσει πιο γρήγορα
τη γη και παραγωγή στα χέρια
µεγαλοαγροτών και επιχειρήσε-
ων οδηγώντας στο ξεκλήρισµα
και την εξαθλίωση χιλιάδες
αγροτικά νοικοκυριά.

Ο συλλογικός αγώνας, σε
κοινή δράση και συµµαχία µε
τα ταξικά εργατικά σωµατεία,
τους συλλόγους αυτοαπασχο-
λούµενων και νεολαίας, τις γυ-
ναίκες των λαϊκών οικογενειών
είναι µονόδροµος για τη διεκ-
δίκηση και ικανοποίηση των δί-
καιων αιτηµάτων αγροτών και
κτηνοτρόφων». 

ΤΥΡΝΑΒΟΣ (Γραφείο «Ε»)
Του Κώστα Τσόλα
Εφαρµόζεται και στον Τύρνα-

βο το επιδοτούµενο πρόγραµµα
κατάρτισης 7.500 ευρώ για
ανέργους επαγγελµατίες υγεί-
ας.

Μέσω του Προγράµµατος θα

ωφεληθούν 1.300 απόφοιτοι ΑΕΙ
και ΤΕΙ.

Ωφελούµενοι είναι οι άνεργοι
επαγγελµατίες υγείας, ιατρικής,
νοσηλευτικής, διοικητικού οικο-
νοµικού, πληροφορικής, TE δι-
οίκησης µονάδων υγείας, TE τε-
χνολόγων ιατρικών εργαστη-

ρίων, TE ραδιολόγων ακτινολό-
γων, εγγεγραµµένοι στα µητρώα
ανέργων του ΟΑΕ∆.

Η προθεσµία για την υποβολή
των αιτήσεων συµµετοχής ξεκί-
νησε την Τετάρτη 11 ∆εκεµβρίου
και λήγει την ερχόµενη Παρα-
σκευή 20 ∆εκεµβρίου. Οι ενδια-

φερόµενοι µπορούν να επικοινω-
νούν µε το κέντρο διά βίου µά-
θησης «Ορίζοντες» στην κεντρι-
κή πλατεία Τυρνάβου (πάνω από
την Εθνική Τράπεζα). Υπεύθυνη
είναι η κ. ∆άσιου Σταυρούλα.
τηλ. 24920-5880 και 6975-
733842.

Τα θέµατα του «διαφαινόµε-
νου λουκέτου στον ΕΟΠΥΥ,
της κινητικότητας/διαθεσι-

µότητας 8.500 εργαζοµένων και
της διάλυσης της Πρωτοβάθµιας
Φροντίδας Υγείας», βρέθηκαν στο
επίκεντρο της συνάντησης που εί-
χε µε τον πρόεδρο του Συλλόγου
Επιστηµονικού Υγειονοµικού Προ-
σωπικού ΕΟΠΥΥ (πρώην ΙΚΑ) Λά-
ρισας Παναγιώτη ∆αλαµπύρα και
τον γραµµατέα ∆ηµήτρη Καραµπά-
τσα, η βουλευτής Λάρισας του ΣΥ-
ΡΙΖΑ/ΕΚΜ Ηρώ ∆ιώτη.

Οι δύο γιατροί υποστήριξαν ότι οι
επιπτώσεις θα είναι δραµατικές για
τους πολίτες, επιµένοντας ότι η δη-
µόσια δωρεάν περίθαλψη υγείας εί-
ναι αδιαπραγµάτευτη.

«Η µετατροπή του ΕΟΠΥΥ σε απο-

κλειστικό αγοραστή
υπηρεσιών Υγείας,
πρακτικά σηµαίνει ότι
δεν θα υπάρχει δη-
µόσιο σύστηµα πα-
ροχής» σηµείωσε µε-
ταξύ άλλων η βου-
λευτής, τονίζοντας
ότι στην ουσία πλέον
«ο ΕΟΠΥΥ θα είναι
ένας µεγάλος ασφα-
λιστικός οργανισµός,
ο οποίος θα αγορά-
ζει υπηρεσίες υγείας, από όπου συµ-
φέρει το κράτος. 

∆ιαλύουν τις δηµόσιες δοµές,
κλείνουν τα πολυϊατρεία, εξωθούν
σε έξοδο τους γιατρούς και τους
υπόλοιπους εργαζόµενους και ετοι-
µάζονται να παραδώσουν όλες τις

δοµές Πρωτοβάθµιας
Υγείας στα µεγάλα επι-
χειρηµατικά συµφέρον-
τα.

Φυσικά, ο µεγαλύτε-
ρος ζηµιωµένος από όλα
τα παραπάνω είναι και
πάλι ο ασθενής, ασφαλι-
σµένος ή ανασφάλιστος,
που θα κληθεί να πλη-
ρώσει πανάκριβα ιατρο-
φαρµακευτικές παροχές
τις οποίες η Πολιτεία εί-

ναι συνταγµατικά υποχρεωµένη να
του προσφέρει δωρεάν. Και οι ευθύ-
νες της κυβέρνησης είναι τεράστιες
σε αυτό.

Το θέµα της πλήρους και αποκλει-
στικής απασχόλησης των ιατρών εί-
ναι συστατικό στοιχείο της πρότα-

σης του ΣΥΡΙΖΑ για την ολοκλήρωση
και ανασυγκρότηση του ΕΣΥ. Όµως,
απαιτείται ένα µεταβατικό διάστηµα
για να δοθεί το περιθώριο στους για-
τρούς του ΕΟΠΥΥ να αποφασίσουν,
χωρίς εκβιασµούς, αν θα ενταχθούν
οριστικά στις δοµές του ΕΣΥ ή θα
αποχωρήσουν διατηρώντας το ιδιω-
τικό τους ιατρείο.

Η µετάβαση από το σηµερινό προ-
βληµατικό σύστηµα ΠΦΥ σε ένα ολο-
κληρωµένο, καθολικό και ενσωµα-
τωµένο στο ΕΣΥ, δεν µπορεί να γίνει
χωρίς κοινωνικές συναινέσεις και
συµµαχίες, και βεβαίως δεν µπορεί
να πραγµατωθεί χωρίς να διασφαλί-
ζεται η συνέχεια της παροχής αξιό-
πιστων υπηρεσιών προς τους ασφα-
λισµένους και τους ανασφάλιστους
πολίτες». 

«∆ιαλύουν την πρωτοβάθµια περίθαλψη»

ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» ΣΤΟΝ ΤΥΡΝΑΒΟ

Επιδοτούµενο πρόγραµµα για ανέργους υγείας 

ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Οι αγρότες συντονίζουν
τον αγώνα τους

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΗΡΩΣ ∆ΙΩΤΗ ΜΕ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ ∆ΥΣΤΥΧΗΜΑ ΣΤΑ ΤΕΜΠΗ

Κέντρο Τραύµατος στη Λάρισα

Επιλεγέντες και επιλαχόντες στο ΕΑΠ
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* ΜΕ τσίπουρο δικής του παραγωγής ευχήθηκε χρόνια πολλά ενόψει
των εορτών των Χριστουγέννων στον αναπληρωτή υπουργό Αγροτικής Ανά-
πτυξης, ο βουλευτής Πέλλας Ιορδάνης Τζαµτζής. Ο Μάξιµος τον ευχαρίστησε,
αλλά του είπε ότι θα είναι αυστηρός κριτής γιατί για τους Θεσσαλούς ο
πήχης είναι ψηλά, καθώς φηµίζονται για το τσίπουρο Τυρνάβου.


