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Σχόλια

e-mail επικοινωνίας: tsant@eleftheria.gr
νο να προκληθούν ατυχήµατα,
όπως παρατηρούν οδηγοί. Το
ένα σηµείο είναι ο κόµβος ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ, πάνω και στη στροφή.
Οι οδηγοί αναγκάζονται να χρησιµοποιούν τη µεγάλη σκάλα στα
φώτα µε ό,τι αυτό συνεπάγεται
για τους απέναντι...
Σκοτάδια επίσης και στο ύψος
της παλιάς εθνικής απέναντι από
το ΙΑΣΩ, όπου ξεκινά η νησίδα
στη µέση, για να βγουν τα αυτοκίνητό στην ΠΑΘΕ. Υπάρχει κίνδυνος να βρεθούν αυτοκίνητα
πάνω στη νησίδα... Τέτοιες ηµέρες, µε αυξηµένη κίνηση αυτοκινήτων, οι κίνδυνοι πολλαπλασιάζονται...
Ε. Ρ.
«ΈΧΕΙ ρεύµα» συνήθιζαν να λένε παλιότερα για
τους βουλευτές. Και βέβαια αυτό δεν θα µπορούσε
να το προσπεράσει έτσι κανείς αν βρισκόταν στο
γραφείο του Χρήστου Κέλλα, ο οποίος δεχόταν για
σµός των Χριστουγέννων, της ταπεινής ενανθρωπίσεως του Θεού
σε ∆ιονυσιακού τύπου κραιπάλη
κατανάλωσης και διασκέδασης,
µε περιτύλιγµα «Χριστουγέννων».
Αναπολώ την παιδική αναµονή
έλευσης του ασκητικού Αϊ Βασίλη
την παραµονή της Πρωτοχρονιάς, που τελικά έσβησε, δίδοντας τη θέση σε µία ξενόφερτη φιγούρα ενός χοντροµπαλά γέρου
που εµφανίζεται εµπορικά προ
της ηµέρας των Χριστουγέννων,
δίκην υπαλλήλου τηλεταχυδροµείου, µετατρέποντας την πνευµατική εορτή των Χριστουγέννων
σε µία απόλυτα εµπορική και υλιστική εκδήλωση». Ας το ξανασκεφτούµε το πράµα, πριν είναι αργά...
Γ.Ρ.

Τράπεζες

* Ο κακός χαµός µέσα και έξω
από τα τραπεζικά υποκαταστήµατα όχι µόνο χθες το πρωί, αλλά
και το απόγευµα. Βλέπετε τα µηχανήµατα κάποια στιγµή ξέµειναν

την ονοµαστική του γιορτή γνωστούς και φίλους.
∆ιότι πλέον οι πολιτικοί θέλουν και τις ευχές τους.
Ειδικά όταν συµβαίνει να είναι άνθρωποι που υπόσχονται πολλά.

από χρήµα (ηµέρα πληρωµών η
χθεσινή) και άλλα µπλόκαραν.
Γκρίνια, ένταση για τη σειρά και
διάφορα κωµικοτραγικά. Ενδεχοµένως η ίδια εικόνα και σήµερα.
Όσοι δεν επείγονται, ας το αφήσουν για την Παρασκευή…
Γ.Ρ.

Η γλώσσα
στην κρίση

* ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ οι οµιλίες των
πανεπιστηµιακών το βράδυ της
Παρασκευής στο Γαλλικό Ινστιτούτο Λάρισας, στο πλαίσιο της
παρουσίασης του βιβλίου της δηµοσιογράφου και πανεπιστηµιακού Νικολέττας ΤσιτσανούδηΜαλλίδη µε θέµα τη γλώσσα της
κρίσης και του µνηµονίου. Με πολύ εύστοχο τρόπο ο καθηγητής
Γλωσσολογίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών Θανάσης Νάκας παρουσίασε όλα τα γλωσσικά στοιχεία της µελέτης την οποία και
εξήρε, τονίζοντας ότι η συγγραφέας ανοίγει καινούριους δρόµους στην επιστηµονική µελέτη

του δηµοσιογραφικού λόγου. Ριζοσπαστικός και τολµηρός στην
οµιλία του ο οµότιµος καθηγητής
της Ιστορίας, Απόστολος Παπαϊωάννου µίλησε για τις ευθύνες
όσων ενηµερώνουν την κοινή
γνώµη, την οποία όπως είπε «τρέµουν οι πολιτικοί», ενώ χαρακτήρισε το βιβλίο «έργο αφύπνισης»
των πολιτών. Η παραπλάνηση της
κοινής γνώµης υποστηρίζει άλλωστε ο κ. Παπαϊωάννου (και όχι
ο κ. Νάκας, όπως εκ παραδροµής
εγράφη στο σχετικό ρεπορτάζ)
θα πρέπει να διώκεται... Συγχαρητήρια στη συγγραφέα και εγκωµιαστικά λόγια για τη δουλειά
της εξέφρασαν και οι καθηγητές
Γιάννης Στεφανίδης, πρόεδρος
της Ιατρικής, και Τζένη Παγγέ,
πρ. κοσµήτορας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. Την πανεπιστηµιακή του ιδιότητα επιστράτευσε
και ο περιφερειάρχης Κώστας
Αγοραστός ο οποίος διάβασε
όπως ανέφερε, όλο το βιβλίο και
έγραψε µία εµπεριστατωµένη παρουσίαση για τη γλώσσα της κρίσης και του µνηµονίου, επαινώντας τη Νικολέττα Τσιτσανούδη για
τη δουλειά της.

Αφορολόγητα

* Ο πρώτος Κυβερνήτης της
Ελλάδος Ιωάννης Καποδίστριας
είπε: «... φ’ όσον τα ιδιαίτερα εισοδήµατα µου αρκούν διά να ζήσω, αρνούµαι να εγγίσω µέχρι και
του οβολού τα δηµόσια χρήµατα,
ενώ ευρισκόµεθα εις το µέσον
ερειπίων και ανθρώπων βυθισµένων εις εσχάτη πενίαν».
Κι ο γραµµατέας του Συλλόγου
Πολυτέκνων Λάρισας Παν. Γκουντελάκης προσθέτει: «Ας τολµήσουν να κάνουν το ίδιο σήµερα
οι κυβερνήτες µας, για να µας
δώσουν και το παράδειγµα και
όχι να προκαλούν... και µετά 2/3
του µισθού των να είναι αφορολόγητα!».

Προβολέας

* Β∆ΟΜΑ∆Α ίσως και παραπάνω, προβολέας φέγγει µέρα- νύχτα το άδειο Κηποθέατρο! Έλεος, το ρεύµα θα ήταν αρκετό για
µια φτωχή οικογένεια που δεν
έχει φως και θέρµανση! Ύστερα
µας φταίει η τρόικα...Η έκκληση
συµπολίτη µέσω της στήλης, έγινε την προηγούµενη εβδοµάδα,
αλλά καταγράφεται, µην τυχόν
και φωτίζει ακόµα...
Ε. Ρ.

Ινστιτούτο

* ΕΝΤΟΝΟ το ενδιαφέρον των
δικηγόρων, για το Ινστιτούτο Κα-

τάρτισης ∆ιαµεσολαβητών Λάρισας. Το οποίο ανακοίνωσε την
έναρξη προγραµµάτων βασικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης διαµεσολαβητών. Το πρώτο σεµινάριο θα αρχίσει τη ∆ευτέρα 13 Ιανουαρίου στις πιστοποιηµένες
εγκαταστάσεις του Επιµελητηρίου Λάρισας. Αντίστοιχα προγράµµατα εκπαίδευσης θα πραγµατοποιούνται σε όλη τη διάρκεια του
έτους. Τα πρώτα στοιχεία από
τον δικηγορικό σύλλογο δείχνουν
συνωστισµό ενδιαφεροµένων...
Ε. Ρ.

Ανάγνωση

* ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ και όµως αληθινό: Λαρισαία πήγε σε τράπεζα και
προσκόµισε πληρεξούσιο –από
συµβολαιογράφο- οικείου της
προκειµένου να διεκπεραιώνει
τις τραπεζικές συναλλαγές του
εξαιτίας της αδυναµίας του τελευταίου να µετακινείται.
Έκπληκτη η Λαρισαία µετά
από αρκετές ηµέρες αναµονής
για την αποδοχή του πληρεξούσιου πληροφορήθηκε από τραπεζικό υπάλληλο ότι πρέπει να καταβάλει το ποσό των... 30 ευρώ
προκειµένου να διαβάσει ο νοµικός σύµβουλος της τράπεζας το
πληρεξούσιο!
Όχι, προς το παρόν δεν της
ζήτησαν και εικοσάρικο για να
µας πει ο νοµικός σύµβουλος αν
γίνεται αποδεκτό το πληρεξούσιο
και η Λαρισαία µπορεί να κάνει
τις συναλλαγές της για λογαριασµό του οικείου της. Αυτό µπορεί
να της το ζητήσουν αν δεχθεί να
καταβάλει τα 30 ευρώ για να διαβάσουν το πληρεξούσιο. Αν µη τι
άλλο το θέατρο του παραλόγου
σε όλο του το µεγαλείο...

∆υνατό χαρτί

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ Ο.Α.Ε.∆. ΕΩΣ 27 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

10 νέες θέσεις κοινωφελούς εργασίας στον ∆ήµο Ελασσόνας
ΕΛΑΣΣΟΝΑ (Γραφείο «Ε»)
Εκδόθηκε την περασµένη εβδοµάδα η τελευταία ανακοίνωση πρόσληψης σε θέσεις κοινωφελούς εργασίας στους ∆ήµους και στις Περιφέρειες. Οι συµβάσεις εργασίας θα
έχουν διάρκεια πέντε µηνών και
αφορούν προσωπικό ειδικότητας
ΠΕ/ΤΕ Πληροφορικής και ∆Ε Ψηφιοποίησης Εγγράφων.
Η προθεσµία υποβολής της αίτησης ξεκίνησε στις 19 ∆εκεµβρίου και
λήγει την Παρασκευή 27 ∆εκεµβρίου, στις 12 το µεσηµέρι.
∆υνατότητα αίτησης έχουν όλοι
οι εγγεγραµµένοι στα µητρώα του
ΟΑΕ∆ άνω των 18 ετών, οι οποίοι
ανήκουν στην αντίστοιχη βαθµίδα
εκπαίδευσης. Οι άνεργοι θα αξιολογηθούν µε βάση συγκεκριµένα κοινωνικά κριτήρια, όπως η ηλικία, η
διάρκεια της ανεργίας και η οικογενειακή οικονοµική κατάσταση.
Ειδικότερα, στον ∆ήµο Ελασσόνας θα απασχοληθούν 2 άτοµα ειδικότητας ΠΕ/ΤΕ Πληροφορικής και 8
άτοµα ∆Ε Ψηφιοποίησης Εγγράφων. Τα απαιτούµενα προσόντα για
κάθε κατηγορία και ειδικότητα περιγράφονται στο παράρτηµα ΙΙ της
ανακοίνωσης που είναι αναρτηµένο
στην ιστοσελίδα του ΟΑΕ∆
www.oaed.gr.
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΟΑΕ∆,
ενώ τα ΚΕΠ του ∆ήµου Ελασσόνας

θα παρέχουν υποστήριξη στους ενδιαφερόµενους για την ηλεκτρονική
συµπλήρωση της αίτησής τους.
Οι ωφελούµενοι, τα κριτήρια και
οι αµοιβές:
Σύµφωνα µε την Κοινή Υπουργική
Απόφαση, δικαιούχοι είναι οι:
1. Εγγεγραµµένοι άνεργοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆, µέλη οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται
κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραµµένοι άνεργοι στα µητρώα
ανέργων του ΟΑΕ∆.
2. Εγγεγραµµένοι άνεργοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆, µέλη µονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες
δεν εργάζεται κανείς.
3. Εγγεγραµµένοι νέοι άνεργοι (18
έως 29 ετών) στα µητρώα ανέργων
του ΟΑΕ∆.
4. Εγγεγραµµένοι µακροχρόνια
άνεργοι στα µητρώα ανέργων του
ΟΑΕ∆.
5. Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ – ΤΕΙ

εγγεγραµµένοι στα µητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.∆.
Τα κριτήρια επιλογής και κατάταξης των ωφελουµένων που θα εξεταστούν από το ΑΣΕΠ, είναι τα ακόλουθα:
1. Χρονικό διάστηµα συνεχόµενης
εγγεγραµµένης ανεργίας ωφελουµένου µε ανώτατο όριο τους 36 µήνες.
2. Χρονικό διάστηµα συνεχόµενης
εγγεγραµµένης ανεργίας του/της
συζύγου των ανέργων της πρώτης
κατηγορίας της παρ. 5.2 µε ανώτατο
όριο τους 36 µήνες.
3. Ετήσιο εισόδηµα ατοµικό, ή οικογενειακό.
4. Ηλικία.
5. Αριθµός ανήλικων τέκνων.
Σηµειώνεται ότι η καθαρή αµοιβή
των απασχολούµενων θα είναι 490
ευρώ για ανέργους άνω των 25 ετών
και 427 ευρώ τον µήνα για τους
ανέργους κάτω των 25 ετών.

ΤΑ ΠΡΟΣΕΦΕΡΑΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

Συγκέντρωσαν τρόφιµα µαθητές του Τυρνάβου

* ΑΠΟ το Λιβάδι –πού αλλού;εξορµά τις τελευταίες ηµέρες η
Μαρία Μαµάρα. Γιορτινές ηµέρες, συγκεντρωµένος ο κόσµος,
ήρθαν και κάποιοι ξενιτεµένοι Λιβαδιώτες, ευκαιρία µεγάλη για να
τους δει, να τους ακούσει και να
τους ευχηθεί. Πάντα το έκανε και
θα συνεχίσει να το κάνει, γι’ αυτό
και οι σηµαντικές εκλογικές της
επιδόσεις σε κάθε εκλογική αναµέτρηση. Μόνο που για τις επόµενες εκλογές δεν έχει ξεκαθαρίσει τις προθέσεις της. ∆υνατό
χαρτί για τον Κώστα Αγοραστό
αλλά δέχεται πιέσεις και για τις
δηµοτικές εκλογές. Ανοιχτό κάθε
ενδεχόµενο αφήνει η ίδια, ακόµα
και να εγκαταλείψει αν και όσοι
τη γνωρίζουν το αποκλείουν κατηγορηµατικά...

Ο Μπαρµπής

Το µήνυµα είναι σαφές και έχει να κάνει µε τον καθένα ξεχωριστά και
όλους µαζί! Μια «ενδεκάδα» λέξεων... αναρτηµένη µε 7 συνδετήρες, έστω
και πρόχειρα. Όπως και να ’χει και ανεξάρτητα από τις γιορτινές µέρες που
έρχονται, «αξίζει τον κόπο να παραµείνουµε άνθρωποι» και σίγουρα η συγκεκριµένη ανάρτηση θα διαβαστεί...
Ι.Μ.

∆εύτερη λειτουργία στον Άγιο Νικόλαο

∆εύτερη λειτουργία των Χριστουγέννων θα τελεστεί αύριο Τετάρτη,
ανήµερα τα Χριστούγεννα, στον ιερό ναό Αγίου Νικολάου Λάρισας,
τις ώρες 9.30 π. µ. – 11 π. µ.

* ΤΑ παρατάει ο Μπαρµπής
Βοζαλής, από την Κινηµατογραφική Λέσχη! Το δήλωσε χθες µε
το καθιερωµένο σηµείωµά του
στην «Ετ∆». Αφού πρώτα κατάφερε να τη λειτουργήσει και αυτό
τον χειµώνα. Αλλά ο Μπαρµπής
δεν µπορεί να φύγει έτσι απλά,
κάτι να γίνει για αυτόν τον άνθρωπο και από τον ∆ήµο. Μια εκδήλωση, κάτι. Ίσως ευκαιρία να δει
και το ευρύ καινό τη συλλογή του
από κινηµατογραφικές αφίσες
και άλλο φωτογραφικό υλικό. Το
έχει ανάγκη ο πολιτισµός της Λάρισας...
Ε. Ρ.

Σβηστά

* ΣΒΗΣΤΑ είναι τα φώτα, από
µέρες, σε σηµαντικές διασταυρώσεις πέριξ της Λάρισας, µε κίνδυ-

ΤΥΡΝΑΒΟΣ (Γραφείο «Ε»)
Του Κώστα Τσόλα
Τρόφιµα, ρούχα και παιχνίδια συγκέντρωσαν οι µαθητές του 4ου ∆ηµοτικού Σχολείου Τυρνάβου και των
5ου και 7ου Νηπιαγωγείων και τα
δώρισαν στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του ∆ήµου Τυρνάβου.
Χθες, ∆ευτέρα, το σχολείο επισκέφθηκε ο δήµαρχος Τυρνάβου κ. Νίκος Μαλάκος, ο οποίος αφού ευχαρίστησε τους µαθητές, τους γονείς
τους και τους εκπαιδευτικούς του
σχολείου γι’ αυτή τη φιλανθρωπική
*ΦΙΛΑΡΑΚΙΑ από παλιά, εκεί έξω από τη Σελήτσιανη. For dead and
alive; Ή µήπως «βρείτε τις διαφορές;». Μα ευκολάκι: «Ο ένας δεν
έχει αυτιά κι ο άλλος δεν έχει κέρατα»...
Ζ.

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

Μαθητές έψαλαν τα κάλαντα

Βραβεύσεις παιδιών δικηγόρων

Εκδήλωση βράβευσης των µαθητών, παιδιών δικηγόρων, που αρίστευσαν το 2012-2013 στο γυµνάσιο και στο λύκειο, διοργανώνει ο
Λογαριασµός Ενισχύσεως Αλληλοβοηθείας ∆ικηγόρων Πρωτοδικείου
Λάρισας (ΛΕΑ∆ΠΛ), την Παρασκευή 27 ∆εκεµβρίου στις 7 µ. µ., στην
αίθουσα διαλέξεων του µεγάρου δικηγόρων Λάρισας (∆ευκαλίωνος
και Πατρόκλου γωνία).

Τα Χριστούγεννα
των καθολικών
στη Λάρισα

Τα Χριστούγεννα των καθολικών, θα γιορταστούν και στη Λάρισα, στον ιερό ναό της Ιεράς
Καρδιάς του Ιησού (της Θείας Ευσπλαχνίας του Θεού), µε το εξής
πρόγραµµα θρησκευτικών τελετών, που ανακοίνωσε ο π. Σιµονέλ:
Σήµερα Τρίτη 24 ∆εκεµβρίου:
10.30 µ.µ. αγρυπνία, 11 µ.µ. λειτουργία του Μεσονυχτίου. Αύριο
Τετάρτη ανήµερα Χριστούγεννα:
10.00 π.µ. θεία λειτουργία Χριστουγέννων.
Επίσης, σήµερα Τρίτη 24 ∆εκεµβρίου, στις 9 µ.µ., θα ακουστούν πολυεθνικά τραγούδια και
κάλαντα (στην αίθουσα εκδηλώσεων του ναού). Ο ναός βρίσκεται
στην οδό Σεφέρη 149, 412 21 Λάρισα (Τηλ. 2410-410.344).

τους κίνηση, τους µίλησε για τη µεγάλη προσπάθεια που καταβάλλουν
όλοι, ώστε αυτά τα Χριστούγεννα
κάθε οικογένεια και µοναχικός άνθρωπος να έχει ένα πιάτο ζεστό φαγητό, ένα ζεστό και καθαρό ρούχο
και κάθε µικρό παιδί ένα παιχνίδι. Το
πνεύµα των Χριστουγέννων είναι

πνεύµα ανθρωπιάς και χαράς. Στη
συνέχεια ο διευθυντής του σχολείου
κ. Νάστας ευχαρίστησε τον ∆ήµο
Τυρνάβου και τον Οργανισµό Κοινωνικής Πολιτικής για την άριστη συνεργασία και τόνισε ότι η προσπάθεια των µαθητών πρέπει να χαίρει
ιδιαίτερη εκτίµησης.

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΩΝ ΤΟΜΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
Α.Π.: 33
Λάρισα 23 ∆εκ. 13

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Α.Σ. ΘΕΣΤΟ προτίθεται να προβεί στην προµήθεια στάγδην άρδευσης
για τις ανάγκες των παραγωγών µελών της Οµάδας Παραγωγών Βιοµηχανικής Τοµάτας και καλεί όποιον ενδιαφέρεται να καταθέσει πλήρη οικονοµοτεχνική προσφορά, µέχρι την Τρίτη 7/1/2014. Περισσότερες πληροφορίες
στα γραφεία του ΘΕΣΤΟ (κτίριο ΣΘΕΒ, Λεωφ. Καραµανλή και Βιοµηχανίας,
Λάρισα) και στο τηλ. 2411/116.205.

Πρόσφεραν
καλλιτεχνικά
έργα, έλαβαν
τρόφιµα

Τα γραφεία της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης Εκπαίδευσης Θεσσαλίας
και την περιφερειακή διευθύντρια
Βάσω Ζιάκα, επισκέφτηκαν µαθητές
της Α’ Λυκείου του 2ου Γενικού Λυκείου Λάρισας συνοδευόµενοι από

τον διευθυντή του Λυκείου Χρ. Γιαλαµά.
Οι µαθητές έψαλαν τα κάλαντα
των Χριστουγέννων, τραγούδησαν
χριστουγεννιάτικα τραγούδια και αντάλλαξαν ευχές δίνοντας µια εορτα-

στική νότα στα γραφεία της ∆ιεύθυνσης. Από την πλευρά της η κ. Ζιάκα
τους ευχήθηκε καλή πρόοδο και να
αναλαµβάνουν πάντα τέτοιες όµορφες πρωτοβουλίες εντός και εκτός
σχολείου.

Λίγα δροµολόγια ΚΤΕΛ Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά
Ελάχιστα δροµολόγια θα γίνουν
Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά,
σύµφωνα µε ανακοίνωση του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Λάρισας, που αναφέρει: ∆εν θα εκτελέσει, κανένα
δροµολόγιο, ανήµερα τα Χριστού-

γεννα, το Υπεραστικό Κ.Τ.Ε.Λ Ν. Λάρισας, παρά µόνο ένα δροµολόγιο
από Αθήνα για Λάρισα, στις 07.30’.
Επίσης, την αργία της Πρωτοχρονιάς θα εκτελεστούν ορισµένα δροµολόγια για Αθήνα και Θεσσαλονίκη:

Από Λάρισα για Αθήνα ώρας 15.00’18.00’-24.00’. Από Αθήνα για Λάρισα
ώρας 07.30’-20.00’. Από Λάρισα για
Θεσσαλονίκη ώρας 16.30’-18.00’20.00’ Από Θεσσαλονίκη για Λάρισα
ώρας 19.00’-20.30’-22.00.’

Ανταλλακτικό παζάρι πραγµατοποίησαν µε επιτυχία οι µαθητές του 2ου Γυµνασίου Λάρισας,
το οποίο ξεκίνησε το περασµένο
Σάββατο και ολοκληρώθηκε
χθες. Με κίνητρό τους το ενδιαφέρον και την αγάπη προς τα
παιδιά των συµπολιτών µας, που
αδυνατούν να ανταπεξέλθουν
στις οικονοµικές απαιτήσεις της
εποχής, οι µαθητές αντάλλαξαν
τις χριστουγεννιάτικες κατασκευές τους, µε τρόφιµα, είδη
παντοπωλείου, είδη ένδυσης και
υπόδησης, παιχνίδια, παιδικά βιβλία, cd, dvd κλπ., στο «σπιτάκι»
των Κοινωνικών ∆οµών Άµεσης
Αντιµετώπισης της Φτώχειας του
∆ήµου Λαρισαίων, στον Μύλο
των Χριστουγέννων.

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

