
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα γραφεία της 5ης Υγειονομικής Περι-
φέρειας Θεσσαλίας πραγματοποίησαν χθες, μέλη διοικητικών συμβουλίων
των Σωματείων Εργαζομένων σε Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας και Πρόνοιας
Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας. Η κινητοποίηση είχε πανελλαδικό χαρα-
κτήρα, μετά από απόφαση της ομοσπονδίας των εργαζομένων (ΠΟΕΔΗΝ)
στις έδρες των ΥΠΕ, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν «για τη συνεχή υπο-
βάθμιση και υποχρηματοδότηση του ΕΣΥ, την ιδιωτικοποίηση των υπηρε-
σιών του, τις ελλείψεις προσωπικού, τη συστηματική καταστρατήγηση της
εργατικής νομοθεσίας και την καθυστέρηση της πληρωμής των δεδουλευ-
μένων υπερωριών και αργιών από τον Δεκέμβρη μήνα». 

ΣΑΒΒΑΤΟ
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✝ Του Λαζάρου, Αγάπης,
Ειρήνης, Χιονίας μαρτύρων
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σελ. 9 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
& ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Λόγω δυσλειτουργίας των φίλτρων

κατακράτησης αρσενικού στις πηγές
«Μπουρμπουλήθρας» οι οποίες 

τροφοδοτούν με νερό τους οικισμούς 
Αγιοκάμπου, Πολυδενδρίου και Σκήτης,

παρακαλούμε τους καταναλωτές των 
ανωτέρω οικισμών να μην χρησιμοποιούν 

το νερό για πόση.

Εκ της Δ/νσεως
Ο Δ/ντής της ΔΕΥΑΜ
Μπουζούκης Αλέξιος

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

«Ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ»

(ΝΠΔΔ)

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΑΔ

ΑΠΟ Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011

Ο Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας διεκδικεί:

• Τα δεδουλευμένα 12 και πλέον μηνών (φτάνουν μέχρι

20 μήνες στους εργαστηριακούς).

• Την ελεύθερη συνταγογράφηση στους ασθενείς του

ΟΠΑΔ με ηλεκτρονικά ελεγχόμενο τρόπο.

Ευχαριστήριο
Θα ήθελα να ευχαριστήσω 

τον εξαίρετο Άνθρωπο και άριστο Επιστήμονα 
κ. ΓΕΛΑΛΗ Δ. ΙΩΑΝΝΗ, Λέκτορα 

της Ορθοπεδικής Κλινικής του Π.Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων, που
τιμώντας το λειτούργημα, χειρούργησε και αποκατέστησε

την υγεία του πατέρα μας ΚΑΛΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
Με εκτίμηση

Τα παιδιά του: Ιωάννα - Παναγιώτης Δικόπουλος
Νικόλαος - Αικατερίνη Καλτσογιάννη

Ευχαριστήριο
Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά και μέσω του τύπου τους

ιατρούς της ΩΡΛ Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκο-
μείου Λάρισας- καθηγητή κ. ΜΠΙΖΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ, την κα
ΚΑΡΩΝΗ ΕΛΕΝΗ, τον κ. ΕΞΑΡΧΟ ΣΩΤΗΡΗ και τον κ.
ΓΑΝΤΑ ΚΩΣΤΑ για την επιτυχή έκβαση της εγχείρισης
στην οποία υποβλήθηκα. Επίσης ευχαριστώ και όλο το Προ-
σωπικό της Κλινικής για την πολύτιμη συμβολή του.

Με εκτίμηση
Κωτούλας Γιώργος

Ενημερώνουμε ότι οι γιατροί θα δέχονται τους ασφαλισμέ-

νους του ΟΠΑΔ από τη Μ. Δευτέρα 18-4-2011 με βάση το

ισχύον κρατικό τιμολόγιο, χορηγώντας την αντίστοιχη ΑΠΥ.

ΛΑΡΙΣΑ 15-4-2011

Ποινή φυλάκισης 5 μηνών με τριετή αναστολή επέβαλε χθες το Τριμελές
Εφετείο Λάρισας, (ως πρωτοβάθμιο δικαστήριο) μετά από πολύωρη διαδικασία,
σε αξιωματικό της ΕΛΑΣ από τη Θεσσαλονίκη, για σωματική βλάβη σε βάρος
αλλοδαπού, κατά τη διάρκεια εξέτασής του, για υπόθεση. Η απόφαση ελήφθη
κατά πλειοψηφία 2 προς 1 και είναι εφέσιμη.

Με καταλήψεις αντέδρασαν χθες γονείς και εκπαιδευτικοί στην απόφαση
του υπουργείου Παιδείας για τις συγχωνεύσεις σχολείων. Η απόφαση της
υφυπουργού Παιδείας Εύης Χριστοφιλοπούλου, που βρέθηκε στις Διευ-
θύνσεις Εκπαίδευσης - αν και όντως δεν έφερε αριθμό πρωτοκόλλου αλλά
και ημερομηνία - προκάλεσε νέα αναστάτωση κυρίως σε περιοχές όπου
κλείνουν σχολεία, είτε στην Πρωτοβάθμια είτε στη Δευτεροβάθμια Εκπαί-
δευση. Χθες το υπουργείο Παιδείας με αφορμή «αναρτήσεις στο διαδίκτυο
που αφορούν συνενώσεις, καταργήσεις, ιδρύσεις σχολικών μονάδων»
έσπευσε να διευκρινίσει πως «το τελικό σχέδιο για τις συνενώσεις, καταρ-
γήσεις, ιδρύσεις σχολικών μονάδων θα ανακοινωθεί επίσημα και αποκλει-
στικά από το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων,
όταν υπογραφεί η σχετική υπουργική απόφαση» χωρίς ωστόσο να απο-
σαφηνισθεί αν η απόφαση που είδε το φως της δημοσιότητας, απηχεί
στην πραγματικότητα ή όχι.

Έντονο αντιπολιτευτικό χρώμα, με τις
αιχμές να στρέφονται κυρίως κατά της ηγε-
σίας του Υπουργείου Εσωτερικών και του
υπουργού Γ. Ραγκούση, είχαν οι τοποθε-
τήσεις του δημάρχου Λαρισαίων κ. Κ. Τζα-
νακούλη στη χθεσινή συνεδρίαση του Δη-
μοτικού Συμβουλίου, το οποίο, κατά κύριο,
λόγο ασχολήθηκε με τρέχοντα θέματα, κυ-
ρίως υπηρεσιακού ενδιαφέροντος, ενώ εν-
τονότερο ενδιαφέρον προέκυψε από τα
εκτός ημερησίας διατάξεως, αφού συζη-

τήθηκε εισήγηση για πρόσληψη 34 εποχι-
κών υπαλλήλων με δίμηνες συμβάσεις. Πα-
ράλληλα, στο πλαίσιο της συνεδρίασης ο
κ. Τζανακούλης, ανακοίνωσε ότι τελικώς
ξεπεράστηκε το πρόβλημα που πήγε να δη-
μιουργηθεί συνολικά στην Αυτοδιοίκηση,
μετά από απόφαση του Ελεγκτικού Συνε-
δρίου, με την οποία, ουσιαστικά, δεν θα επι-
τρεπόταν λόγω υψηλού κόστους η αποκο-
μιδή απορριμμάτων κατά τις νυχτερινές
ώρες.

Της... κακομοίρας χθες στο Περιφερειακό
Συμβούλιο Λάρισας με επίκεντρο την απο-
γραφή των οικονομικών δεδομένων που πα-
ραλαμβάνει η αιρετή Περιφέρεια και «φόν-
το», τις χθεσινές πρωθυπουργικές εξαγγε-
λίες, οι οποίες προκάλεσαν πολιτικά σχόλια
αλλά και φόβους ότι και νέες περικοπές πε-
ριμένουν την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Από «μετωπική σύγκρουση» του περιφε-
ρειάρχη Κώστα Αγοραστού με τους πρώην
νομάρχες Μαγνησίας Απ. Παπατόλια και

Καρδίτσας Φ. Αλεξάκο για την «κληρονο-
μιά» που αφήνουν οι πρώην Νομαρχίες, η
συνεδρίαση μετατράπηκε σε γενικευμένη
«σύρραξη», όπου έλαβαν μέρος και άλλοι
περιφερειακοί σύμβουλοι. Με αποτέλεσμα
να χαρακτηριστεί από μέλη του σώματος
το Π.Σ. ως «αρένα» και «ρινγκ». Και με τους
εκπροσώπους των μικρότερων παρατάξε-
ων να μιλάνε για «κοκορομαχίες» του δι-
κομματισμού και στο Περιφερειακό Συμ-
βούλιο.

ΑΘΗΝΑ, Γραφείο «Ε»
Πρόγραμμα ύψους 26 δισ. ευρώ ως το 2015,

τα 3 δισ. εκ των οποίων αποτελούν πρόσθετα μέ-
τρα για το 2011, ανακοίνωσε χθες ο πρωθυπουρ-
γός κ. Γιώργος Παπανδρέου εν μέσω σφοδρών
αντιδράσεων της αντιπολίτευσης και κοινωνικών
φορέων αλλά και έντονων διαφωνιών τόσο στο
υπουργικό συμβούλιο όσο και την κοινοβουλευ-
τική ομάδα του ΠΑΣΟΚ.

Το πρόγραμμα θα εξειδικευθεί μετά το Πάσχα
αλλά σύμφωνα με τους άξονες που παρουσίασε
στο υπουργικό συμβούλιο ο υπουργός Οικονο-
μικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου, προβλέπεται η
κατάργηση φοροαπαλλαγών και κοινωνικών επι-
δομάτων, απολύσεις συμβασιούχων, μείωση μι-
σθών και επέκταση ελαστικών μορφών εργασίας
στο Δημόσιο, καταργήσεις και συγχωνεύσεις φο-
ρέων και υπηρεσιών (όπως εφορίες, ΑΕΙ/ΤΕΙ,
αστυνομικά τμήματα, στρατόπεδα).

Προβλέπεται ακόμη η πώληση ακίνητης περι-

ουσίας του Δημοσίου αλλά και υποδομών
όπως λιμάνια και αεροδρόμια καθώς και
μέρους ή ολόκληρου του ποσοστού των
μετοχών που κατέχει το Δημόσιο σε εται-
ρίες όπως: ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ΟΠΑΠ,
ΔΕΠΑ, ΕΥΔΑΠ, ΑΤΕ, ΤΤ, Ταμείο Παρακα-
ταθηκών, ΕΛΤΑ. Από τις αποκρατικοποι-
ήσεις η κυβέρνηση σχεδιάζει να αντλήσει
15 δισ. την τριετία 2011-2013 και 50 δισ.
ως το 2015. 

«Δεν υπάρχει συγκεκριμένη ημερομηνία
εξόδου από την κρίση» δήλωσε ο πρωθυ-
πουργός κ. Γ. Παπανδρέου στην Κοινοβου-
λευτική Ομάδα τονίζοντας ότι η χώρα «είναι
ακόμη στην εντατική». Λίγο νωρίτερα στο
υπουργικό συμβούλιο είχε αποκλείσει το
ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών αλλά και
αναδιάρθρωσης του χρέους προτάσσοντας
την αναδιάρθρωση της χώρας.

Η «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» ΚΑΤΗΓΓΕΙΛΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ

Το «Κηποθέατρο» αποτελεί λαϊκή περιουσία

Έφυγε, χθες, από τη ζωή, σε ηλικία 59
ετών ο Βασίλης Χατζηλάζαρος, ένα από τα
πιο μαχητικά στελέχη του εργατικού κινήμα-
τος στη Λάρισα. Το τελευταίο διάστημα αν-
τιμετώπιζε σημαντικά προβλήματα με την
υγεία του και τελικά, έχασε τη μάχη με την
επάρατη νόσο. Ο Βασίλης Χατζηλάζαρος
γεννήθηκε το 1952 στη Λάρισα, όπου και πέ-
ρασε όλη τη ζωή του. Εχει δύο παιδιά και τέσ-
σερα εγγόνια. 

Ένοπλη ληστεία σε πρακτορείο ΠΡΟΠΟ στους Γόννους, σημει-
ώθηκε χθες το μεσημέρι, όταν δυο άτομα εισήλθαν το μεσημέρι στο
πρακτορείο και με την απειλή πιστολιού ζήτησαν τις εισπράξεις της
ημέρας από τις κόρες του ιδιοκτήτη που βρίσκονταν εκείνη την ώρα
εκεί. 

Σύμφωνα με μάρτυρες αφού άρπαξαν τα χρήματα μπήκαν σε αυ-
τοκίνητο που βρισκόταν σταθμευμένο, έξω από το πρακτορείο και
τράπηκαν σε φυγή. 

Νέα δίκη
για το φόνο

της φοιτήτριας
Δικαστικό σίριαλ, χωρίς ορατό τέλος,

γίνεται η υπόθεση της δολοφονίας της
φοιτήτριας Εύης Γατίδου, το Σεπτέμβριο
του 1997 στη Λάρισα. Χθες έγινε γνωστή
η απόφαση 707/11 του Αρείου Πάγου,
σύμφωνα με την οποία γίνεται δεκτή η
αναίρεση κατά της απόφασης που αθώω-
σε τον 41χρονο κατηγορούμενο, ο οποί-
ος καλείται για τέταρτη φορά, να δικα-
στεί για το φόνο! Ο 41χρονος είχε αθωω-
θεί δύο φορές ως τώρα, από το Μεικτό
Ορκωτό Εφετείο Λάρισας και τη δεύτερη
πάλι μετά από αναίρεση στον Άρειο Πά-
γο. Πρωτόδικα είχε καταδικασθεί ομό-
φωνα για το φόνο, σε ισόβια κάθειρξη
από το ΜΟΔ Βόλου το έτος 2005, ακο-
λούθησε το ΜΟΕ Λάρισας, που τον
αθώωσε ομόφωνα τον Ιανουάριο του
2007. Το Φεβρουάριο του 2010, μετά την
πρώτη αναίρεση που έγινε δεκτή από τον
Άρειο Πάγο, το ΜΟΕ Λάρισας τον αθώω-
σε και πάλι με ψήφους 6 προς 1. Ακολού-
θησε νέα αίτηση αναίρεσης της υπόθε-
σης από τον αντεισαγγελέα του Αρείου
Πάγου στις αρχές του φθινοπώρου του
2010, που συζητήθηκε στο ανώτατο δι-
καστήριο αρχές Ιανουαρίου του 2011. Το
σκεπτικό της απόφασης παραπομπής
δεν έγινε γνωστό.                           Ε. Ρ.

Με την πληρωμή του
ΦΠΑ σε αγρότες της
επαρχίας Τυρνάβου (για
ποσά μέχρι 10.000�) ξεκί-
νησε το πασχαλινό πρό-
γραμμα πληρωμής των
παραγωγών που έχει ορί-
σει η κυβέρνηση, ενώ έπε-
ται συνέχεια με άλλα προ-
γράμματα μέσα στη Μεγά-
λη Εβδομάδα.

Σχετικά με την απορία
πολλών παραγωγών για
την τμηματική καταβολή
του ΦΠΑ σε αγρότες του
νομού, έμπειροι αγροτο-
συνδικαλιστές εκτιμούν
πως είναι θέμα ελέγχου
κάθε ΔΟΥ και πως κατά τη
διάρκεια της Μεγάλης
Εβδομάδας θα επεκτα-
θούν οι πληρωμές και
στον υπόλοιπο νομό (επό-
μενη περιοχή που έχει
προτεραιότητα είναι η Ελασσόνα) και πως κινητο-
ποιήθηκε άμεσα ο αγροτικός συνεταιρισμός ΑΣΕ-
ΠΟΠ Τυρνάβου, ο οποίος και ανακοίνωσε την
έναρξη καταβολής του Φ.Π.Α. επιστροφής αγρο-

τικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.
Μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα προβλέπεται η

πληρωμή από την επιστροφή του πετρελαίου και
τα καρτελάκια. 

Σ. ΤΣΙΩΛΗΣ:

Έχω ραντεβού
με Πηλαδάκη
το καλοκαίρι

σελ. 21 

ΘΕΣΣΑΛΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ - ΕΝΩΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ:

Πρόβλημα,
όχι λύση,

τα πυρηνικά
σελ. 11

ΙΝΚΑ: Ψώνια
με πρόγραμμα
και... λαρισαϊκά

σελ. 9

Από Δευτέρα
οι δηλώσεις
αγροτών και

επαγγελματιών
σελ. 15

ΕΜΠΟΡΟΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ:

Όχι στην
κατάργηση
του Ι.Κ.Α.

σελ. 16

Ενοπλη ληστεία  σε πρακτορείο ΠΡΟΠΟ 

ΑΠΟ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

Κατάληψη της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας

ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΔΙΑΖΟΜΕΝΕΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Καταληψίες γονείς και εκπαιδευτικοί 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΩΡΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΡΙΣΗΣ

Καταδικάστηκε γιατί χτύπησε αλλοδαπό

σελ. 5 

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 34 ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Τζανακούλης κατά Ραγκούση

•Συνέχεια στη σελίδα 4

σελ. 11  σελ. 11  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

«Μετωπική» Αγοραστού - Παπατόλια - Αλεξάκου

ΟΙ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΟΜΩΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ

Ξεκίνησαν με ΦΠΑ οι πληρωμές αγροτών

σελ. 3 

ΣΕΜΝΟ ΚΑΙ ΜΑΧΙΜΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ

Τελευταίο αντίο στον Β. Χατζηλάζαρο

•Συνέχεια στη σελίδα 4

ΣΚΛΗΡΟ ΠΑΚΕΤΟ ΜΕΤΡΩΝ 26 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΕΩΣ ΤΟ 2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΧΘΕΣ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΝ ΜΕΣΩ ΣΦΟΔΡΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ

Ολα στο σφυρί!
• Προβλέπονται κατάργηση φοροαπαλλαγών και επιδομάτων, απολύσεις συμβασιούχων, μείωση 

μισθών και επέκταση ελαστικών μορφών εργασίας στο Δημόσιο, καταργήσεις - συγχωνεύσεις φορέων

Το «Κηποθέατρο», δήλωσε χθες ο επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συ-
σπείρωση» κ. Γιώργος Λαμπρούλης στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου, χτίστηκε
με λεφτά του ελληνικού και λαρισαϊκού λαού, αποτελεί λαϊκή περιουσία, και
τώρα  παραδίδεται από τη δημοτική αρχή σε ιδιώτες με σκοπό το κέρδος.
Παράλληλα, σημείωσε ότι «η πρόσφατη ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. του
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. για παραχώρηση- ενοικίασή του σε ιδιώτη, απορρέει από τις γε-
νικότερες επιλογές της δημοτικής αρχής με τη σύμπλευση και των άλλων δυ-
νάμεων στο δημοτικό συμβούλιο, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΝ». σελ. 9 

«Δεν υπάρχει
ημερομηνία εξόδου
από την κρίση, αλλά
θα προχωρήσω με 
αυτούς που θέλουν
να αλλάξουμε τη
χώρα», είπε χθες 
ο Γ. Παπανδρέου

Λεπτομέρειες σελ. 12 και 13

φω
τ. 

αρ
χε

ίου


