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Σχόλια
Κινείται αλλά...

ΟΙ ™À¡Ε¶ΕΙΕ™ Τø¡ Ε¶Ι¢ΟΤΗ™Εø¡

ΚÚ‡„Ô˘ Î·È... ÊÒÓ·ÍÂ!
¢Ε¡ Í¤Úˆ ·Ó Â›Ó·È Û˘ÌπÙÒÛÂÈ˜, ·ÏÏ¿ Î¿ıÂ ÊÔÚ¿ πÔ˘ πÂÚÈÌ¤ÓÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙËÓ ¤ÏÂ˘ÛË ÙˆÓ ÙÚÔ˚Î·ÓÒÓ, Ï›ÁÂ˜ Ì¤ÚÂ˜
πÚÈÓ, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÌÂ π¿ÓÙ· Î¿πÔÈÔ ı¤Ì· Î·È ‚Ú›ÛÎÔ˘ÌÂ ÙÔ˘˜
ÙÚfiπÔ˘˜ Ó· ‚Á¿˙Ô˘ÌÂ ÌfiÓÔÈ... Ù· Ì¿ÙÈ· Ì·˜. ™ÙËÓ πÚ·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ‚ÔËı¿ÌÂ ÙÔ˘˜ ÂÎπÚÔÛÒπÔ˘˜ ÙˆÓ ‰·ÓÂÈÛÙÒÓ π·Ú¤¯ÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ ÏÔÁÈÎfi ¿ÏÏÔıÈ, ÛÙËÓ ÂπÈÌÔÓ‹ ÙÔ˘˜ ÁÈ· fiÏÔ
Î·È πÈÔ ÛÎÏËÚ¿ Ì¤ÙÚ·, ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ ı¤Ì·Ù· «ÙÔ˘ ·Ì·ÚÙˆÏÔ‡ Ì·˜ π·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜», fiπˆ˜ ·˘Ùfi ÙˆÓ ÎÔÈÓÔÙÈÎÒÓ ÂπÈ‰ÔÙ‹ÛÂˆÓ. ™ÈÁ¿ Ù·... ˆ¿, ı· πÂÈ Î¿πÔÈÔ˜...
¶ΟΙΟ™ ŒÏÏËÓ·˜ ‰ÂÓ Í¤ÚÂÈ, ‹ ‰ÂÓ ˘πÔ„È¿ÛÙËÎÂ ¤ÛÙˆ, ÙÔ ÙÈ ÁÈÓfiÙ·Ó ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ·
ÛÙË ¯ÒÚ· ÙË˜ ·ÛˆÙ›·˜, ÙË˜ ·π¿ÙË˜ Î·È
ÙË˜ Ì›˙·˜, (Î·È) ÌÂ ÙÈ˜ ΕΟΚÈÎ¤˜, π¿Ï·È πÔÙ¤,
ÂπÈ‰ÔÙ‹ÛÂÈ˜; ¢ÂÓ ‚Ï¤πÂÈ Ô Î·ı¤Ó·˜ ÙÚÈÁ‡Úˆ ÙÔ˘ πÔ‡ ·ÎÚÈ‚Ò˜ π‹Á·ÈÓ·Ó πÔÏÏ¿
ΤÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˘
ΤÛ·ÓÙ‹Ï·
·π' ·˘Ù¿ Ù· «Â˘ÏÔÁËÌ¤Ó·» ÎÔÓ‰‡ÏÈ· ÙË˜
Ε˘Úˆπ·˚Î‹˜ ŒÓˆÛË˜ Î·È ‚·Ïı‹Î·ÌÂ ÙÒÚ· Ó· Ù· ÍÂÙÚ˘πÒÛÔ˘ÌÂ; ª·˜ ¤πÈ·ÛÂ... ÎÚ›ÛË ÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ·˜
(‹ Î·È ÌÂÙ·Ì¤ÏÂÈ·˜) Í·ÊÓÈÎ¿ Î·È „ËÏ·Ê›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÙÛ¤πË
Ì·˜, ‚Ú‹Î·ÌÂ fiÙÈ Â›Ó·È ÁÂÌ¿ÙË, ÒÛÙÂ Ó· ·Ú¯›ÛÔ˘ÌÂ ÂÎÙfi˜
ÙˆÓ ‰·ÓÂ›ˆÓ, Ó· πÏËÚÒÓÔ˘ÌÂ Î·È Â˘Úˆπ·˚Î¿... πÚfiÛÙÈÌ·;

£ÀªΑªΑΙ ·πfi ¤Ó· Ù·Í›‰È π·Ï·ÈfiÙÂÚ· ÛÙÔ ¢Ô˘‚Ï›ÓÔ,
fiπÔ˘ ÔÈ Ε˘Úˆπ·›ÔÈ ËÁ¤ÙÂ˜, Û˘˙ËÙÔ‡Û·Ó Û’ ÂÎÂ›ÓË ÙË ™‡ÓÔ‰Ô ÁÈ· ÙËÓ ÂπÈ‰fiÙËÛË ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ – ÌÂÏÒÓ (ÁÈ· ÂÓ›Û¯˘ÛË ÛÂ ı¤Ì·Ù· π·È‰Â›·˜) fiÙÈ, ÂÓÒ ÔÈ ΙÚÏ·Ó‰Ô› ÌÂ Ù·
ÎÔÓ‰‡ÏÈ· πÔ˘ π‹Ú·Ó, ÙÔ πÚÒÙÔ πÔ˘ ¤Î·Ó·Ó ‹Ù·Ó Ó·
·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó ·πfi ¤Ó·Ó ˘πÔÏÔÁÈÛÙ‹ ÛÂ Î¿ıÂ Ì·ıËÙ‹ ÙË˜
¯ÒÚ·˜ ÙÔ˘˜, ÂÌÂ›˜ ˆ˜ π·Ó¤Í˘πÓÔÈ Î·È Ú·‰ÈÔ‡ÚÁÔÈ ŒÏÏËÓÂ˜, ¯ÚËÛÈÌÔπÔÈ‹Û·ÌÂ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ, ·ÍÈÔπÔÈÒÓÙ·˜ Ù· ·ÎfiÌ· Î·È ÁÈ· πÂÚ›ÊÚ·ÍË... ÓÂÎÚÔÙ·ÊÂ›ˆÓ! £¤Ï·ÌÂ ˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Ì¿ıÔ˘ÌÂ ÁÚ¿ÌÌ·Ù·, Ó· ÂπÈÌÔÚÊÒÛÔ˘ÌÂ ÙÔ˘˜... ÓÂÎÚÔ‡˜!
ΤΟ ¶ΕƒΙΕƒ°Ο ÛÙËÓ fiÏË ÈÛÙÔÚ›· Â›Ó·È fiÙÈ ı˘ÌfiÌ·ÛÙÂ fiÏ· ·˘Ù¿
Ù· ·›Û¯Ë, ÌÂÛÔ‡ÛË˜ ÙË˜ ÎÚ›ÛË˜, Î¿ıÂ πÔ˘ ˙ËÙ¿ÌÂ ·πfi ÙÔ˘˜
ÈÛ¯˘ÚÔ‡˜ ÙˆÓ ‰·ÓÂÈÛÙÒÓ Ó· Ì·˜ ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÌÂ Û˘Ìπ¿ıÂÈ·...
ª›˙Â˜, ÛÎ¿Ó‰·Ï· Î·È ·π¿ÙÂ˜ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·È, ÌÂ ÙÈ˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ˜
Ó· Î˘ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó ÛÙ· ÙËÏÂÔπÙÈÎ¿ π·Ú¿ı˘Ú·, ·ÊÔ‡ ÌπÚÔÛÙ¿
ÛÙ· πÔÏÈÙÈÎ¿ ÔÊ¤ÏË Î˘‚¤ÚÓËÛË˜ Î·È ·ÓÙÈπÔÏ›ÙÂ˘ÛË˜ Î·Ù·ÚÁÔ‡ÓÙ·È Ù· fiπÔÈ· ÂıÓÈÎ¿ Û¯¤‰È· - ·Ó Â›¯·ÌÂ - ·ÓÙÈÌÂÙÒπÈÛË˜
ÙË˜ πÚˆÙÔÊ·ÓÔ‡˜ ‰˘ÛÎÔÏ›·˜ πÔ˘ πÂÚÓ¿ Ô Ï·fi˜...

* ΟΛΟ δεν µιλάει, δεν µιλάει ο
Έκτορας Νασιώκας αλλά πολλοί
έχουν την κουβέντα του. Σε κατάσταση «δίπορτη», ∆ήµος Λαρισαίων ή Περιφέρεια Θεσσαλίας; Και
µε ποιον; Με το ΠΑΣΟΚ, µε τη σηµιτόφρονα νεόφυτη «Ελιά», κάποιο άλλο σχήµα κεντροαριστεράς αποκλίσεως, σε συµµαχία µε
τον ΣΥΡΙΖΑ, από µόνος του εντελώς µε το προσωπικό του κύρος
και τους ανθρώπους του, ποιος
ξέρει; Ίσως ούτε και ο ίδιος ακόµη. Γι’ αυτό και δηµοσίως ποιεί
την νήσσαν...
Αν και ούτε και ιδιωτικώς ανοίγει τα χαρτιά του. Κάνει τις επαφές του, λένε οι πληροφορίες, µιλάει µε αρκετό κόσµο, για να
ακούει όµως. Έχει και τις εξορµήσεις του στην Αθήνα για επαφές.
Έµπειρος ο γιατρός, ξέρει να
υπεκφεύγει, τίποτε δεν είναι έτοιµο ακόµη. Και δεν είναι και σίγουρο αν τελικά θα ετοιµαστεί και κάτι...
Ζ.

Να και οι
ανένταχτοι
* ΝΑ αίφνης κι άλλη δηµοτική
κίνηση στα σκαριά. Θα λειτουργήσει ως καταλύτης προσχωρώντας
και δηµιουργώντας συνθήκες ευρύτερων συµµαχιών ή θα λειτουργήσει αυτόνοµα επιχειρώντας να
συγκροτήσει έναν ακόµη συνδυασµό; Θα δείξει...
Αύριο βραδάκι Τετάρτης η
παρθενική συνάντηση των ανένταχτων δηµοκρατικών πολιτών
της Λάρισας. ∆εν ανήκουν πουθενά λένε, σε κανένα κόµµα, µόνο
µέσα από διάφορες συλλογικότητες δραστηριοποιούνται. Βασικά
µέσω ΜΚΟ, Μη Κυβερνητικών
Οργανώσεων, η σύµπραξη των
οποίων προ δεκαετίας µε πρωτοβουλία της (κυβερνητικής τότε)
Περιφέρειας Θεσσαλίας, αποτελεί
τη µήτρα της εξελισσόµενης τώρα
προσπάθειας στα δηµοτικά πράγµατα.
Στον πυρήνα της πρωτοβουλίας ο Γιώργος Εµµανουήλ, που
έκανε ήδη το άνοιγµα αρθρογραφώντας χθες στην εφηµερίδα για
την αυτοδιοίκηση, ο γεωπόνος
Κώστας ∆εληγιάννης, επί σειρά

πολλών ετών διευθυντής της δηµοτικής υπηρεσίας πρασίνου, ο
Νίκος Μπόνιας του αγροτικού χώρου από την Τερψιθέα, ο Βασίλης
Τσιάρας, µε έντονη δράση στις
ΜΚΟ. Και άλλοι βέβαια, που θα
φανούν αύριο.
Ζ.

Για τον ποταµό
* ΜΕ άλλον αέρα οι Θεσσαλοί
παράγοντες, µετά την έκδοση της
απόφασης του ΣτΕ για τον Αχελώο. Με άψογο ρεφλέξ οργανώνουν αµέσως, την ερχόµενη ∆ευτέρα, ηµερίδα για την υπόθεση
στις νέες συνθήκες που διαµορφώθηκαν επιτέλους. Και µάλιστα
στην Αθήνα, να τα εξηγήσουν
στους διοικούντες. Στους προκατόχους των οποίων η θεσσαλική
πλευρά χρεώνει ένα σωρό λάθη,
στον σχεδιασµό και την υλοποίηση.
Ενισχυτικά από τη Λάρισα στην
εκδήλωση της Αθήνας, ο Τάσος
Μπαρµπούτης κι ο Κώστας Γκούµας, επί δεκαετίες στο µετερίζι,
«στην άκρια στο ποτάµι...». Κι από
την Καρδίτσα ο αυτοδιοικητικός
Φώτης Αλεξάκος, που είχε αναλάβει τότε ως νοµάρχης πρόεδρος
της Πανθεσσαλικής του Αχελώου
και κόλλησε...
Ζ.

Υπόθαλψη;
* -ΥΠΑΡΧΕΙ περίπτωση να προειδοποιεί αιρετός, αναφερόµενος
σε πρώην συνεργάτη του να µην
µιλάει και πολύ γιατί έχει ράµµατα
για τη γούνα του;
-Ε πώς δεν υπάρχει, άµα έχει;
Η συζήτηση στην παρέα Λαρισαίων είχε πάρει φωτιά.
-Ναι αλλά να λέει ότι έχει στοιχεία εναντίον του που άµα τα βγάλει θα τον συντρίψει, επιτρέπεται
αυτό;
-Να βγάλει τα στοιχεία; Επιβάλλεται. Το να µην το κάνει είναι
ανεπίτρεπτο. Μέχρι και συνένοχο
τον καθιστά...
Ζ.

Με τον Μάκη
* «ΕΘΕΑΘΗ Μάκης Τριανταφυλλόπουλος στη Λάρισα», είπε
χαµογελώντας ο καλός πληροφο-

™Àª¶ΕƒΙºΕƒΟªΑ™ΤΕ ‰ËÏ·‰‹, fiπˆ˜ ÔÈ πÈÙÛÈÚÈÎ¿‰Â˜
ÙË˜ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜ fiÙ·Ó π·›˙Ô˘Ó... ÎÚ˘ÊÙfi. ΕÎÂ›ÓÔ˜ πÔ˘ «Ù·
Ê˘Ï¿ÂÈ», fiÙ·Ó ·ÓÔ›ÁÂÈ Ù· Ì¿ÙÈ·, π¿ÓÙ· ı· ‚Ú›ÛÎÂÈ ¤Ó·Ó
Ì·ÚÙ˘ÚÈ¿ÚË. ¡· ÙÔ˘ Ï¤ÂÈ, πÔ‡ ÎÚ‡ÊÙËÎ·Ó ÔÈ ¿ÏÏÔÈ...
ŒÙÛÈ Î¿ÓÔ˘ÌÂ Î·È ÙÒÚ· ÌÂ ÙÈ˜ ÂπÈ‰ÔÙ‹ÛÂÈ˜. ΤfiÛ· ¯ÚfiÓÈ·
ÎÚ˘‚fiÌ·ÛÙ·Ó πÈÛÙÂ‡ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ¤πÈ·Ó·Ó ÙfiπÔ ÛÂ «ÌÂÁ¿Ï·
Î·È ·Ó·ÁÎ·›· ¤ÚÁ·» Ù· ÎÔÈÓÔÙÈÎ¿ ÏÂÊÙ¿...
™ΗªΕƒΑ, ‚Â‚·›ˆ˜ Î·È ı· πÚ¤πÂÈ Ó· ·Ó·Î·Ï‡„Ô˘ÌÂ ÂÎÂ›ÓÔ˘˜
πÔ˘ Ù· ¤Ê·Á·Ó. ªÈ· ‰È·‰ÈÎ·Û›· fiÌˆ˜ πÔ˘ ¤πÚÂπÂ Ó· ÙËÓ
Â›¯·ÌÂ Î¿ÓÂÈ ·πfi ÌfiÓÔÈ Ì·˜. ¡· π¿ÚÔ˘ÌÂ π›Ûˆ Ù· ÏÂÊÙ¿
fiÛˆÓ Ù· Î·Ù·¯Ú¿ÛÙËÎ·Ó Î·È Ó· πÏËÚÒÛÔ˘Ó fiÛÔÈ ¤ÊÂÚ·Ó
ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÛÂ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·πÂÏπÈÛ›·˜. ΑÏÏ¿ ÂÌÂ›˜ ÂπÈÏ¤Í·ÌÂ
Ó· ÙÔ Î¿ÓÔ˘ÌÂ ·˘Ùfi ÊˆÓ¿˙ÔÓÙ·˜, ¯ÚËÛÈÌÔπÔÈÒÓÙ·˜ ÓÙÔ˘ÓÙÔ‡ÎÂ˜... ™· Ó· Ï¤ÌÂ ÛÙÔ˘˜ Ε˘Úˆπ·›Ô˘˜: ΚÔÈÙ¿ÍÙÂ ÙÈ Ù· Î¿ÓÔ˘ÌÂ ÂÌÂ›˜ Ù· ÎÔÓ‰‡ÏÈ· πÔ˘ Ì·˜ ‰›ÓÂÙÂ. ΑÎfiÌ· fiÌˆ˜ Î·È
ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ·˘ÙÔÌ·ÛÙ›ÁˆÌ·, π¿ÏÈ Ô Ï·fi˜ ı· πÏËÚÒÛÂÈ...

Αγροτικές συσκέψεις
σε ∆αµάσι και Φάρσαλα
Συσκέψεις αγροτών και κτηνοτρόφων στις οποίες θα γίνει
ενηµέρωση για τις πρόσφατες αποφάσεις της κυβέρνησης
που πλήττουν καίρια το εισόδηµα των αγροτοκτηνοτρόφων,
τους οδηγούν στη φτώχεια και την εξαθλίωση διοργανώνουν
η ΕΟΑΣΝΛ και οι Αγροτικοί Σύλλογοι του νοµού. Στόχος των
συσκέψεων είναι η προετοιµασία των Αγροτικών Συλλόγων
για αγωνιστικές διεκδικήσεις και τη συµµετοχή στην πανελλαδική σύσκεψη των επιτροπών αγώνα των µπλόκων που θα
γίνει την Κυριακή 19 Ιανουαρίου στη Λάρισα. Οι συσκέψεις
ξεκινούν σήµερα Τρίτη 14 Ιανουαρίου, στις 6.30 µ.µ. στο ∆αµάσι και συνεχίζονται µεθαύριο Πέµπτη 16 Ιανουαρίου στις
6.30 το απόγευµα στα Φάρσαλα στην αίθουσα του ΤΟΕΒ.

ΟΧΙ χταπόδι αλλά... χταποδάρα έπιασαν πριν λίγες µέρες δυο Ελασσονίτες, στις συχνές εξόδους τους στις θάλασσες.
Πάνω από 20 χρόνια οι φίλοι Γιάννης Τρουµπούκης και Νίκος Πουρνάρας, αν και βουνίσιοι, ασχολούνται µε το υποβρύχιο ψάρεµα και
τη φορά αυτή στην Κουτσουπιά, πέρα από τις τακτικές ψαριές, χτύπησαν διάνα. Η λεία τους µπροστά στον φωτογραφικό φακό. Ένα
χταπόδι 5,5 κιλών!
Υπέροχος µεζές για αρκετές µέρες... µε τη συντροφιά τσίπουρου
Ελασσόνας...
Ι.Μ.

Ο ∆ικηγορικός Σύλλογος Λάρισας,
στο πλαίσιο της έναρξης λειτουργίας
του νέου πληροφοριακού συστήµατος
«Ηλεκτρονικές υπηρεσίες προδικασίας
- on line εξυπηρέτηση δικηγόρων, δικαστών, πολιτών» διοργανώνει εκδήλωση - συζήτηση µε θέµα «Ηλεκτρονικές υπηρεσίες στη δικαιοσύνη». Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί την Τρίτη
21 Ιανουαρίου στις 18.00, στην αίθουσα
εκδηλώσεων του Μεγάρου ∆ικηγόρων
Λάρισας (οδός ∆ευκαλίωνος 18 και Πατρόκλου γωνία) και το πρόγραµµα
έχεις ως εξής:
Στις 18.30-18.50: Εισαγωγή - χαιρετισµός από τον πρόεδρο του ∆ικηγορικού Συλλόγου Λάρισας ∆ηµήτριο Κα-

Ξεκίνησε χθες στις πιστοποιηµένες εγκαταστάσεις του Επιµελητηρίου Λάρισας το
πρώτο πρόγραµµα βασικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης διαµεσολαβητών, που διοργανώνει το Ινστιτούτο Κατάρτισης ∆ιαµεσολαβητών
Λάρισας (Ιν.Κα.∆ι.Λ.). Το πρόγραµµα θα διαρκέσει έως την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου
2014, τα δε µαθήµατα θα είναι καθηµερινά και
θα διαρκούν από τις 08.30 έως τις 18.00. Αξίζει
να σηµειωθεί ότι αιτήσεις συµµετοχής στο
πρώτο κύκλο εκπαίδευσης, έσπευσαν να υποβάλουν δικηγόροι όχι µόνον από τη Λάρισα
αλλά και από όµορες πόλεις.
Υπενθυµίζεται ότι : Το Ιν.Κα.∆ι.Λ. ιδρύθηκε
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ριοδότης. Κι όταν είδε ότι δεν
προκαλούσε και τόσο το ενδιαφέρον, πρόσθεσε. «Συνέφαγαν µε
πρόσωπο που ενδιαφέρεται σφόδρα για τη δηµαρχία. Μετά συζύγων µάλιστα, τέσσερις στο δείπνο».
Κι εκεί που άρχισαν να αναδεύονται οι υπόλοιποι, έριξε την
υπονόµευση. «Τώρα άµα δείτε
συντόµως γκάλοπ µε λίαν ευνοϊκά
αποτελέσµατα, να πηγάζει εξ
Αθηνών, µην εκπλαγείτε...»
Ζ.

Επιφυλακτικά

* ΚΟΣΜΟΣ πολύς χθες το απόγευµα στο κέντρο της Λάρισας.
Ήταν οι εκπτώσεις που είχαν ξεκινήσει κι οι Λαρισαίες εξόρµησαν
για ανίχνευση.
Αντιθέτως µικρή η κίνηση την
Κυριακή στα καφεµπάρ.
-Α, είναι πολλοί οι χθεσινοβραδινοί, γνωµάτευε ο Λαρισαίος λίγο
πριν το µεσηµέρι. Χθεσινοβραδινοί εννοώ, χθες Σαββατόβραδο
µέσα, συνέχισαν και σήµερα. Συνήθισαν δίχως έξοδο...
Ζ.

Γυναίκες

* ΕΙΧΑΝ κέφια οι σκληρές της
Ταχυδροµείου.
-Καλέ κορίτσια, µε ρώτησε
ένας δειλός χθες, «Είστε άγαµη;».
Με κοίταξε µε το στόµα ανοιχτό
όταν του απάντησα «∆ύο µήνες»...
- Εγώ πάλι έχω παρατηρήσει
ότι οι πιο ωραίοι άνδρες κυκλοφορούν µε µοτοσικλέτα. Γνωστοί
ως από µηχανής θεοί.
Άκουγε από δίπλα ένας νεαρός
και κουνούσε το κεφάλι του.
- Ίσως και να µην υπάρχει τροχός τελικά. Ίσως και να περιµένω
τζάµπα...
Ζ.

Σύντοµο

* ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ σύντοµο ανέκδοτο: «Οι πολιτικοί κλέβουν».
Ζ.

Ο µετανάστης

* ΣΤΗ συνέντευξη Τύπου της
παράταξης Γ. Σούλτη χθες και ο
Θωµάς Θωµαΐδης. Ο γνωστός
καλλιτέχνης απέφυγε στην αρχή
να βρεθεί στα πλάνα των φωτογράφων. «Άσε καλύτερα. Άµα είσαι µέσα στη φωτογραφία, πρέπει
να είσαι µέσα στην παράταξη µέχρι το τέλος...»
-Καλά, τι θες εσύ εδώ;

ΚΕΛΛΑΣ: Μαζεύονται γύρω-γύρω όλοι οι κυβερνητικοί, εγώ όµως, ως γνωστόν, έχω κι άλλα ενδιαφέροντα...
Ζ.
-Εγώ; Συνεργαζόµενες δυνάµεις...
-∆εν ήσουν την άλλη φορά
υποψήφιος για τον ∆ήµο. Θα είσαι τώρα;
-Περίµενα να ωριµάσω. Τώρα
που έφτασα 62... Αν και τόσα χρόνια µετανάστης, θα πρέπει να ζητήσω άδεια πρώτα από την πόλη,
αν µου επιτρέψει να βάλω...
Ζ.

Σούλτης και 12

∆ιαµαρτυρίες

* ΠΑΡΩΝ και ο Σωτ. Σουλούκος, που ως πρόεδρος ελάµβανε
και πρωτοβουλίες. Πώς έτσι; Μα
τώρα συνταξιούχος πια της δηµοτικής υπηρεσίας, µπορεί να ασχοληθεί µε τη δηµοτική αρχή κανονικά. Άλλωστε στην παράταξη
ήταν πάντα αλλά όχι µπροστά. ∆ηµοτική σύµβουλος είναι η κόρη
του η Ασπασία.
Παρότι στο πάνελ της συνέντευξης, ο Σ. Σουλούκος «έβλεπε
γήπεδο», δεξιά κι αριστερά του Γ.
Σούλτη. «Κοιτάξτε, είµαστε δεκατρείς. Πρέπει να έρθει κι άλλος
οπωσδήποτε...».

* «ΕΧΟΥΜΕ αυτή την καλύβα
στη Βελίκα για το καλοκαίρι αλλά
τον χειµώνα µας την έχουν διαρρήξει τρεις φορές...». Έξαλλος ο
Λαρισαίος µε την έλλειψη αστυνόµευσης στα παράλια. «Μα µιλάµε καθόλου; Καθόλου, καθόλου...
Όταν µάλιστα είµαστε άγρια φορολογούµενοι πολίτες. Γιατί; Τι
πρέπει να κάνουµε δηλαδή; Νιώθει άραγε κάποιος την υποχρέωση να µας εξηγήσει;».
***
* ΕΝΟΧΛΗΜΕΝΟΣ ο Λαρισαίος
µε τους ανεύθυνους κατά τα άλλα
φιλόζωους, που αφήνουν πίσω

Ο Πολιτισµός κι ο Αθλητισµός, πάντα σιαµαία στις ελληνικές κυβερνήσεις.
Κι ύστερα αναρωτιούνται γιατί δεν υπάρχει πολιτισµός στα γήπεδα αλλά
αντιθέτως ποδοσφαιροποιείται ο χώρος της κουλτούρας...
Ζ.

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

«Ηλεκτρονικές υπηρεσίες στη δικαιοσύνη»
τσαρό. Στις 18.50-19.10: Ηλεκτρονικές
Υπηρεσίες στην ∆ικαιοσύνη, εισηγητής: Νικόλας Κανελλόπουλος, Γεν.
Γραµµατέας Υπουργείου ∆ικαιοσύνης,
∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων.
Στις 19.10-19.30: Ηλεκτρονικές υπηρεσίες προδικασίας - on line εξυπηρέτηση δικηγόρων, δικαστών, πολιτών.
Εισηγητής: Βασίλειος Μανιός, ∆ιευθυντής Πληροφορικής και ανάπτυξης υπη-

ρεσιών του ∆ικηγορικού Συλλόγου
Αθηνών.
Στις 19.30-19.45: Επενδύοντας στην
ψηφιακή ανάπτυξη της χώρας µέσα
από τα αποτελέσµατα των δράσεων
του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση». Εισηγητής: Ηλίας Καστρίτης, Στέλεχος Μονάδας της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης
του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση».
Στις 19.45-20.00: Εφαρµογή των Ψηφιακών Υπογραφών στο χώρο της ∆ι-

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

Ξεκίνησε το πρόγραµµα βασικής εκπαίδευσης
από τον ∆ικηγορικό Σύλλογο Λάρισας και το
Επιµελητήριο Λάρισας και διοργανώνει προγράµµατα βασικής εκπαίδευσης-κατάρτισης
διαµεσολαβητών, σε συνεργασία µε έναν από
τους σηµαντικότερους διεθνώς φορείς κατάρτισης διαµεσολαβητών, το «Centre for Effective
Dispute Resolution (CEDR)» που εδρεύει στη

Μεγάλη Βρετανία, καθώς και µε το «Ελληνικό
Κέντρο ∆ιαµεσολάβησης και ∆ιαιτησίας
(ΕλλΚ∆∆)». Αποτελεί δε τον πρώτο και µοναδικό µέχρι στιγµής εκπαιδευτικό φορέα του
είδους στην ελληνική περιφέρεια.
Η εκπαίδευση παρέχεται από Έλληνες και
Άγγλους εκπαιδευτές µε το σύστηµα της ταυ-

Για γρουσουζιά το έλεγε ή που
ο Γ. Σούλτης µε το γενάκι, το µαλλί
και το αγαθό βλέµµα, φέρνει λιγάκι προς εκείνον που στο τραπέζι
περιβαλλόταν από δώδεκα, εις εκ
των οποίων τον πρόδωσε; Αν και
εν προκειµένω δεν τίθεται ζήτηµα
προδοσίας, ο καθένας κι η τάση
του στην παράταξη. Οι αµέτρητες
πλέον φυλές του ΠΑΣΟΚ...
Ζ.

καιοσύνης. Εισηγητής: Φαίδων Κακλαµάνης, προϊστάµενος της Υπηρεσίας
Ανάπτυξης Πληροφορικής του Υ∆Μ&
Η∆. Στις 20.00-20.30: ερωτήσεις –
απαντήσεις. Την εκδήλωση θα συντονίσει ο δικηγόρος Αντώνιος Γραβάνης,
υπεύθυνος εφαρµογής του πληροφοριακού συστήµατος «Ηλεκτρονικές
υπηρεσίες προδικασίας - on line εξυπηρέτηση δικηγόρων, δικαστών, πολιτών» στο ∆ικηγορικό Σύλλογο Λάρισας.

τόχρονης διερµηνείας στα ελληνικά. Η επιτυχής συµµετοχή στο πρόγραµµα της πενθήµερης εκπαίδευσης και των εξετάσεων, οι οποίες
θα διεξάγονται την 6η ηµέρα του προγράµµατος, οδηγεί στη χορήγηση του τίτλου εκπαιδευµένου διαµεσολαβητή του Ιν.Κα.∆ι.Λ.
Ακολούθως, οι εκπαιδευθέντες διαµεσολαβητές θα έχουν τη δυνατότητα να συµµετάσχουν
στις εξετάσεις του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης
(άρθρο 6 παρ. 3 Ν. 3898/2010), ώστε να διαπιστευθούν ως διαµεσολαβητές.
Σηµειώνεται ότι αντίστοιχα προγράµµατα
εκπαίδευσης θα επαναληφθούν σε όλη τη
διάρκεια του έτους.

τους, σε πεζοδρόµια και πάρκα,
την εντερική παραγωγή των σκυλιών τους. «Μα καλά, είναι τόσο
απλό να καθαρίζουν... ∆εν ντρέπονται καθόλου. Μήπως πρέπει
να τους κάνουµε ρεζίλι, φωνάζοντας, κάθε φορά που τους εντοπίζουµε να αµελούν προκλητικά;»
***
* ΛΑΡΙΣΑΙΟΣ συνταξιούχος,
ιδιοκτήτης αυθαιρέτου στον Πλαταµώνα, αναρωτιέται πού να βρίσκεται η υπόθεση επέκτασης του
Σχεδίου Πόλης. Θυµάται ότι πριν
από κάνα χρόνο και είχε υπάρξει
δηµοσιότητα στο θέµα και είχαν
προαναγγελθεί θετικές εξελίξεις
από τον ∆ήµο. Κι είναι πολύς κόσµος που νοιάζεται να τακτοποιήσει τις ιδιοκτησίες του...
Ζ.

Τζάµπα
* ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ να συγκαλεί το
∆ηµοτικό Συµβούλιο όσο συχνά
θέλει, ο πρόεδρος Σπύρος
Μπαρµπούτης. Αφού οι δηµοτικοί σύµβουλοι προσέρχονται πλέον αµισθί. Τζάµπα είναι πια, µετά

- Μακρή ναι, αλλά όχι µακριά µου. Καµένος θα είµαι µετά...

Ζ.

ΟΡΚΙΣΤΗΚΕ ΧΘΕΣ ΣΤΗΝ 5η ΥΠΕ

Νέος διοικητής στο ΓΝ Λιβαδειάς

Στα γραφεία της 5ης Υγειονοµικής Περιφέρειας (Υ.ΠΕ.) Θεσσαλίας
και Στερεάς Ελλάδας, ορκίστηκε χθες από τον διοικητή της 5ης ΥΠΕ
Λάζαρο Μακρή, ο διοικητής του Γενικού Νοσοκοµείου Λιβαδειάς Ρουσόπουλος Κωνσταντίνος, παρουσία του υποδιοικητή Γ. ∆ασταυρίδη
και του διευθυντή της Υγειονοµικής Περιφέρειας Ι. Γκογκογιάννη.

❖ Ι∆ΙOΚΤΗΤΗΣ - ΕΚ∆OTΗΣ- ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆ανάη ∆ηµητρακοπούλου ❖ ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Γεώργιος Μιχαλόπουλος ❖ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Χρ. Τσαντήλας ❖ ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΕΣ: ∆ηµ. Κατσανάκης, ∆ηµήτρης Aλεξ.
Xατζηευθυµίου ❖BOHΘOΣ ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Ευ. Ρηγόπουλος ❖ ΥΠΕΥΘΥΝOΣ ΥΛΗΣ: Χαρ. Λαµπαδιάρης ❖ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ: Μαρίνα Αποστολοπούλου, Χρ. Αρχοντούλης, ∆. Βάλλας, Κ. Γκιάστας, Α. Γκουτρουµάνης, Σ. Ζαχαριάς, Eυαγ.
Kακάρας, Σ. Κέλλας, Ε. Κισσάβου, Γ. Μακρής, Μαρία Μίχου, Κ. Μπεκιαρόπουλος, Γ. Νούλης, Σοφία Ορφανιώτη, Γ. Πέτρου, Νατάσα Πολυγένη, Γ. Pούστας, Αννα Σταυράκη ❖ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ: Νίκη Βάλλα ❖ ΓΡΑΦΕΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ:
Πεζόδροµος Παπασταύρου 6, ΤΗΛΕΦΩΝΙΚO ΚΕΝΤΡO: 2410.564.000 -564.001 FAX ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: 2410.537.965 ❖ ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ: ΤΗΛ.: 2410.564028, 564025 FAX: 2410.536.449 ΤΑΧ. ΘΥΡΙ∆Α: 1089 – Τ.Κ. 41110 ❖ ΤΥΠOΓΡΑΦΕΙO:
3ο χλµ. Ε.O. Λαρίσης – Αθηνών ΤΗΛ.: 2410.661.570 - 2410.661.572 2410.661.578 - 2410.661.579 - 2410.661.571 FAX: 2410.661.573 ❖ΓΡΑΦΕΙO ΑΘΗΝΩΝ: Νικοδήµου 2 (2ος όροφος) ΤΗΛ.: 210.322.2616 – FAX: 210.322.6398 ❖ΓΡΑΦΕΙO
ΕΛΑΣΣOΝΑΣ: K. Οικονόµου 29 ΤΗΛ.: 24930.22219 ΥΠΕΥΘΥΝOΣ: Γιάννης Μουκίδης ❖ ΓΡΑΦΕΙO ΦΑΡΣΑΛΩΝ: N. Kουκουφλή 11 ΤΗΛ. & FAX: 24910.26.600 ΥΠΕΥΘΥΝOΣ: Αχιλλέας Μπακαλέξης ❖ ΓΡΑΦΕΙO ΤΥΡΝΑΒOΥ: Πεζόδροµος Στ.
Καράσσου 4 ΤΗΛ. & FAX: 24920 - 22020 (tyrnavos@eleftheria.gr) ΥΠΕΥΘΥΝOΣ: Κώστας Τσόλας ΓΡΑΦΕΙO ΑΓΙΑΣ: 25ης Μαρτίου 32 ΤΗΛ. & FAX: 24940.24.118 ΥΠΕΥΘΥΝOΣ: Γιάννης Γουργιώτης

AΠAΓOPEYETAI η αναδηµοσίευση, η αναπαραγωγή ολική, ή µερική ή περιληπτική, ή
κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του
περιεχοµένου της εφηµερίδας µε οποιονδηποτε τρόπο, µηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογραφήσεως, ή άλλο, χωρίς
προηγούµενη γραπτή άδεια του εκδότη. Nόµοι 238/1970, 4301/ 1979, N. 100/1975,
N.∆. 3565/ 1956 και 4254/1962 και κανόνες
του ∆ιεθνούς ∆ικαίου.

