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3σελ. 5

3σελ. 2

Η δικηγόρος Ελένη Αξιόγλου ήταν η μο-
ναδική που εκλέχθηκε, από τα στελέχη της
Λάρισας που έθεσαν ή επεδίωξαν να θέ-
σουν υποψηφιότητα στο συνέδριο της ΝΔ
ώστε να αναδειχθούν μεταξύ των 150 με-
λών της νέας Πολιτικής Επιτροπής του κόμ-
ματος. Η Λαρισαία πολιτευτής της ΝΔ λαμ-
βάνοντας 110 σταυρούς κατατάχθηκε στην
151η θέση μεταξύ 238 υποψηφίων και
εκλέχθηκε λόγω της ποσόστωσης των γυ-

ναικών. Σε καλή σειρά πάντως, στην 6η θέση μεταξύ των 20 γυναικών
που συμπληρώνουν τη σύνθεση της Πολιτικής Επιτροπής. Στη θέση
141, με 122 σταυρούς ανέδειξε η κάλπη του συνεδρίου τον Λαρισαίο
οικονομολόγο Φώτη Τζατζάκη, ο οποίος όμως δεν εκλέχθηκε εξαιτίας
της προναφερθείσας ποσόστωσης. Ο γιατρός Μάριος Ξηρομερίτης
επίσης δεν εκλέχθηκε, καθώς έλαβε 87 σταυρούς συνέδρων και κατέ-
λαβε την 182η θέση. Υπήρξαν και άλλα στελέχη από τη Λάρισα που επε-
δίωξαν να μετάσχουν στο ανώτερο κομματικό όργανο, πλην όμως για
διάφορους λόγους δεν κατάφεραν να καταθέσουν υποψηφιότητα.

ΕΞΕΛΕΓΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΣΟΣΤΩΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Η Ελ. Αξιόγλου στην Π.Ε. της ΝΔ

3σελ. 6

Για πρώτη φορά στη Λάρισα έγι-
νε μια προσπάθεια ενημέρωσης
της κοινωνίας για την Τεχνική-
Επαγγελματική Εκπαίδευση, από
εκπαιδευτικούς που δραστηριοποι-
ούνται και διδάσκουν, σε αυτή,
χρόνια.

Μιλώντας σε αυτήν ο  πρόεδρος
της Ένωσης Λειτουργών Τεχνικής

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
(Ε.Λ.Τ.Ε.Ε.) Ν. Λάρισας κ. Φάνης
Νανούλης, υποστήριξε ότι: «Η πρό-
ταση της ΟΛΜΕ αποτελεί παγκό-
σμια πρωτοτυπία! Πουθενά στον
κόσμο, σε κανένα εκπαιδευτικό σύ-
στημα, η Τεχνική Εκπαίδευση δεν
αρχίζει αφού τα παιδιά φτάσουν
18 χρονών. Οι δεξιότητες των παι-

διών αναπτύσσονται στα 12 με 18
τους χρόνια. Δύσκολο μετά τα 18,
να …πιάσουν κατσαβίδι». Συμπλη-
ρώνει δε ότι: «Η πολύπαθη και πο-
λυβασανισμένη ΤΕΕ βάλλεται από
πολλές πλευρές και αντί να γίνει
μοχλός ανάπτυξης της χώρας για
άλλη μια φορά γίνεται αντικείμενο
πειραματισμών.

ΤΟΝΙΣΤΗΚΕ ΣΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ: 

Oχι πειράματα με την Τεχνική Εκπαίδευση 

3σελ. 13

Σε πασχαλινούς ρυθμούς και με αυ-
ξημένη λόγω των ημερών κίνηση στα
καταστήματα,  κινείται η αγορά της
Λάρισας με τα εμπορικά να λειτουρ-
γούν με διευρυμένο ωράριο. Σύμφωνα
με απόφαση της διοίκησης του Εμπο-
ρικού Συλλόγου Λάρισας το προτεινό-
μενο ωράριο για τη Μ. Εβδομάδα έχει
ως εξής σήμερα Μ.ΤΕΤΑΡΤΗ 9:00 -

14:00 και 17:30 - 21:00, αύριο Μ. ΠΕΜ-
ΠΤΗ 9:00 - 14:00 και 17:30 - 21:00, Μ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13:00 - 19:00, Μ. ΣΑΒ-
ΒΑΤΟ 9:00 - 15:00. Τα καταστήματα
τη δεύτερη ημέρα του Πάσχα αλλά και
την Τρίτη 3 Μαΐου θα μείνουν κλειστά.

Επίσης το ωράριο για τα μέλη του
ΣΕΛΠΕ συνεχίζεται ως και τη Μ. Πέμ-
πτη από τις 9:00 – 21:00, τη Μ. Παρα-

σκευή 13:00 - 21:00 και το Μ. Σαββάτο
30.04.2016 9:00 - 20:00.  Τη Δευτέρα
2 Μαΐου και την Τρίτη 3 Μαΐου τα κα-
ταστήματα θα παραμείνουν κλειστά. 

Εξάλλου η Ένωση Καταναλωτών
Ποιότητα Ζωής εξέδωσε ανακοίνωση
προκειμένου να γίνουν οι πασχαλινές
αγορές πιο οικονομικές και πιο ποι-
οτικές. 

Σε πασχαλινούς ρυθμούς η αγορά 

Η σωστή λειτουργικά σιδηρο-
δρομική σύνδεση μεταξύ Λάρι-
σας και Βόλου είναι στις προτε-
ραιότητες της νέας διοίκησης
του ΟΣΕ, τόνισε χθες από τη Λά-
ρισα ο διευθύνων σύμβουλος
του Οργανισμού, Κωνσταντίνος
Πετράκης. Ο κ. Πετράκης, συνο-
δευόμενος από το εκτελεστικό

μέλος του διοικητικού συμβου-
λίου του ΟΣΕ, Δημήτριο Κιούση,
πραγματοποίησε χθες διαδοχι-
κές συναντήσεις και επαφές με
τη διοίκηση και τους εργαζομέ-
νους του Οργανισμού στον Βόλο
και τη Λάρισα, στο πλαίσιο υπη-
ρεσιακών επισκέψεων ανά την
επικράτεια.

ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ 6 ΙΣΟΠΕΔΕΣ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ 

Το 2017 η ηλεκτροκίνηση Λάρισας - Βόλου
Άφαντος, από προχθές το μεσημέ-

ρι, έχει γίνει ένας δόκιμος μοναχός
της Ιεράς Μονής Αγίου Παντελεήμο-
να Αγιάς που φεύγοντας για ένα…
«τάμα», στην πραγματικότητα στις
βαλίτσες του μετέφερε όσα κλοπι-
μαία μπορούσε να κουβαλήσει.

Ο 45χρονος έφυγε ξαφνικά από το
μοναστήρι και μαζί του «χάθηκαν»,
μια λειψανοθήκη με οστά του Αγ. Αι-
μιλιανού, εικόνες της Παναγίας, ευαγ-
γέλια και μετρητά του μοναστηριού,
μιας μονής, που σε πρόσφατη εκδή-
λωση στη Λάρισα με αφορμή την έκ-
δοση λευκώματος, από ομιλητές χα-
ρακτηρίστηκε «προπύργιο της Ορθο-
δοξίας» αλλά και «σπάνιο μνημείο βυ-
ζαντινής και μεταβυζαντινής τέχνης
ανεκτίμητης αξίας». 

Ο δόκιμος μοναχός – που αναζη-
τείται πλέον από την ΕΛ.ΑΣ. - βρήκε
την ευκαιρία να φύγει από το μονα-

στήρι με τα κλοπιμαία, προχθές που
ηγούμενος και μοναχοί έπρεπε να με-
ταβούν στη Θεσσαλονίκη για υπόθε-
ση της Μονής.Έτσι επιστρέφοντας
προχθές το απόγευμα στη Μονή, ενό-
ψει και της βραδινής ακολουθίας δια-
πίστωσαν την αδικαιολόγητη απουσία
του 45χρονου, ενώ με θλίψη διαπί-
στωσαν ότι μαζί του, απουσίαζαν πο-
λύτιμα αντικείμενα και κειμήλια της
Μονής.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ε»,
ο 45χρονος υπήκοος Ρουμανίας προ
διμήνου, τον περασμένο Φεβρουάριο,
κατέφυγε στη Μονή του Αγ. Παντε-
λεήμονα μερικά χιλιόμετρα έξω από
την Αγιά (στον δρόμο προς Μελιβοία)
δηλώνοντας ότι θέλει να γίνει μονα-
χός. Επιτυγχάνοντας με την καλοσύ-
νη του και την ευγένειά του να πείσει
τους ελάχιστους μοναχούς για το…
αγαθό των προθέσεών του. 

Ελαμψε Φλόγα 
Ολυμπιάδας 
στη Λάρισα

Νεκρός 
47χρονος 

οδηγός φορτηγού
Ενας 47χρονος οδηγός

φορτηγού έχασε τη ζωή του
χθες τα ξημερώματα σε τρο-
χαίο δυστύχημα που σημει-
ώθηκε στην παλιά εθνική οδό
Λάρισας – Βόλου. Το δυστύ-
χημα σημειώθηκε στις 4 τα
ξημερώματα και στο 40ό χλμ
της παλιάς εθνικής, μεταξύ
Ριζόμυλου και Στεφανοβί-
κειου όταν – κάτω από συν-
θήκες που ερευνά το Τμήμα
Τροχαίας Μαγνησίας – το
φορτηγό (με ρυμουλκό)
εκτράπηκε της πορείας του
και στη συνέχεια ανατράπηκε
με αποτέλεσμα ο 47χρονος
Θεσσαλονικιός να τραυματι-
σθεί θανάσιμα.

ΑΠΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΙΡΝΟΝΤΑΣ ΜΑΖΙ ΤΟΥ ΟΣΤΑ ΑΓΙΟΥ, ΕΙΚΟΝΕΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΤΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Ν. ΠΑΛΑΣΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΡΝΙΑ:

Λίγα στο μαντρί, πολλά στα κρεοπωλεία...
Ένα από τα σύμβολα του

ολυμπιακού κινήματος υπο-
δέχθηκε προχθες η Λάρισα
στην Κεντρική της πλατεία
και αυτό ήταν η Ολυμπιακή
Φλόγα που ξεκίνησε τον
δρόμο της από την Αρχαία
Ολυμπία προς το Ρίο της
Βραζιλίας. Αυτό το πέρασμα
ήταν αρκετό για να τονώσει
το ολυμπιακό φρόνημα της
πόλης και παράλληλα να με-
ταλαμπαδεύσει το ολυμπια-
κό πνεύμα στις νέες γενιές
που στην πλειοψηφία τους
ακολούθησαν την Ολυμπια-
κή Φλόγα από τη στιγμή που
την παρέλαβε ο πρώτος
λαμπαδηδρόμος που ήταν ο
περιφερειάρχης Θεσσαλίας
Κώστας Αγοραστός.

ΤΥΡΝΑΒΟΣ (Γραφείο «Ε»)
Στα 5 ευρώ το κιλό πωλούσαν το ελληνικό αρνί

στους εμπόρους μέχρι χθες Μεγάλη Τρίτη οι Θεσσα-
λοί κτηνοτρόφοι και κυρίως εκείνοι του Δήμου Τυρ-
νάβου, του Δήμου με τη μεγαλύτερη –κατ’ αναλογία-
κτηνοτροφία σε όλη τη χώρα, με σκοπό αυτά να κα-
ταναλωθούν το φετινό Πάσχα, κυρίως στις πόλεις, αλ-
λά και στα χωριά.  Η ενημέρωση έγινε από τον πρό-
εδρο της Ομοσπονδίας Κτηνοτροφικών Συλλόγων νο-
μού Λάρισας κ. Νίκο Παλάσκα, ο οποίος μίλησε στην
«Ε», αφήνοντας και φέτος αιχμές για παράνομες ελ-
ληνοποιήσεις. Ο κ. Παλάσκας με την εμπειρία δεκαε-
τιών που διαθέτει στον ευαίσθητο αυτό διατροφικό
τομέα θέτει προς τον Έλληνα καταναλωτή ζητήματα
που αφορούν στην προστασία του.

Σειρά μαζικών κινητοποιήσεων
αποφάσισε για το επόμενο διά-
στημα η διοίκηση του Εργατικού
Κέντρου Λάρισας με αίτημα αιχ-
μής τη μη ψήφιση από τη Βουλή
αλλά και συνολικότερα την από-
συρση του ασφαλιστικού και φο-
ρολογικού νομοσχεδίου της κυ-
βέρνησης. Η διοίκηση του Εργα-
τικού Κέντρου διοργανώνει πικε-
τοφορία στους κεντρικούς δρό-
μους της Λάρισας σήμερα στις  7
το απόγευμα, από τα γραφεία
του. Παράλληλα, κηρύσσει

48ωρη πανεργατική απεργία
όταν η κυβέρνηση φέρει για ψή-
φιση στη Βουλή το ασφαλιστικό
και φορολογικό νομοσχέδιο, με
κεντρικό αίτημα να μην ψηφιστεί.

Εν τω μεταξύ, η διοίκηση του
Εργατικού Κέντρου αποφάσισε
να τιμήσει την Εργατική Πρωτο-
μαγιά, τους νεκρούς και τους
αγώνες της εργατικής τάξης, με
24ωρη πανεργατική απεργία και
συγκέντρωση την Κυριακή 8 Μαΐ-
ου, στις 10 το πρωί στην Κεντρική
πλατεία της Λάρισας. 

ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Βραβεία 
προσφοράς 

και επιτυχίας
3σελ. 6

Ζητούν άμεσα 
παρεμβάσεις 

στην οδό Γιάγκου
3σελ. 5

ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ

Ο Στ. Θεοδωράκης 
σε Τρίκαλα και Βόλο

3σελ. 2

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 

Νέος γύρος κινητοποιήσεων από ΕΚΛ 

3σελ. 7
3σελ. 7

3σελ. 5

3σελ. 5

❖❖❖

❖❖❖

φωτ. αρχείου

ΣΗΜΕΡΑ Η ΑΕΛ

Αν κερδίσει
ανεβαίνει

Σούπερ Λίγκα
3σελ. 14


