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Δεν τους έπεισαν…
ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΓΙΑΣ

•Τι ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τα φορολογικά •Στη Νίκαια σήμερα ο Δημ. Κουτσούμπας

Eκλεισαν το σχολείο γιατί.. κρύωναν

για τους αγρότες:
«Η κυβέρνηση μας βοηθάει να
- Υποχρεούνται να τηρούν στοιενισχύσουμε τα μπλόκα περισσότεχεία εσόδων- εξόδων όσοι το εισόρο. Γιατί ακούγοντας κάποιοι αγρόδημά τους ξεπερνά τις 15.000 ευρώ.
τες που παραμένουν στα χωριά, το
- Όλοι οι αγρότες (ακόμα και
«πακέτο» των επτά διορθωτικών κιόσων το εισόδημα είναι άνω των
νήσεων στον τρόπο φορολόγησής
15.000 ευρώ) δεν θα έχουν υποχρέτους, κατάλαβαν ότι ο εμπαιγμός
ωση τήρησης βιβλίων παρά μόνο
συνεχίζεται και ότι η ίδια πιέζεται».
συγκεντρωτικών παραστατικών εσόΜε αυτά τα λόγια σχολίασαν οι
δων και εξόδων (Εξαιρούνται όσοι
αγρότες που βρίσκονται για 4η μέρα
έχουν άλλες δραστηριότητες και για
στο μπλόκο της Νίκαιας τις χθεσινές
τις οποίες ήδη τηρούν βιβλία).
εξαγγελίες της κυβέρνησης, στην
- Για τα πέντε πρώτα χρόνια οι
προσπάθειά της να μην πάρουν ανεαγρότες που μπαίνουν στο νέο σύξέλεγκτες διαστάσεις οι αγροτικές
στημα απαλλάσσονται του τέλους
κινητοποιήσεις, ενώ με ικανοποίηση
επιτηδεύματος, όπως και εκείνοι που
οι αγροτοσυνδικαλιστές είδαν τον
Συμπαραστάτης στον αγώνα των αγροτών δήλωσε
βρίσκονται τρία χρόνια πριν από τη
αριθμό των τρακτέρ να αυξάνεται.
χθες ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός
συνταξιοδότηση.
Χθες αρκετοί φορείς και σωματεία εξέ- Όλοι οι αγρότες θα έχουν υποχρέφρασαν, με την παρουσία εκπροσώπων
μό διοδίων Μοσχοχωρίου (Σελ.9).
ωση μιας ετήσιας δήλωσης ΦΠΑ, που θα υποτους στη Νίκαια τη συμπαράστασή τους στις
ΤΙ «ΕΔΩΣΕ» Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
βάλλεται στο τέλος του έτους. Επίσης, η υποαγροτικές κινητοποιήσεις, ενώ σήμερα αναμέΟ κυβερνητικός εκπρόσωπος Σίμος Κεδίκοχρέωση για την υποβολή συγκεντρωτικών κανεται στο μπλόκο, ο γ.γ. του ΚΚΕ κ. Κουτσούμγλου ανακοίνωσε ότι μετά από σύσκεψη υπό
ταστάσεων όσον αφορά στα έξοδα γίνεται ετήπας. Αν το επιτρέψει ο καιρός το μεσημέρι θα
την προεδρία Σαμαρά αποφασίστηκαν τα εξής
σια.
επιχειρηθεί κατάληψη των αγροτών στον σταθ•Συνέχεια στη σελίδα 4

Έκλεισαν το σχολείο τους γιατί... κρύωναν, οι μαθητές του Γενικού Λυκείου Άγιας, προχωρώντας σε κατάληψη δύο ημερών, η οποία και έληξε
χθες.
Συγκεκριμένα επιλέγοντας αυτόν τον τρόπο πίεσης προς τη διεύθυνση
του σχολείου τους, ζήτησαν να γίνει άμεσα η συντήρηση του καυστήρα
καθώς και εξαέρωση των σωμάτων θέρμανσης, καθότι δεν απέδιδαν τη
θερμοκρασία που έπρεπε για να διατηρηθούν οι σχολικές τάξεις ζεστές,
ενώ την κατάσταση αυτή επιβάρυναν και οι απώλειες θέρμανσης λόγω
των παλαιών κουφωμάτων των παραθύρων των τάξεών τους.
Το αίτημά τους ικανοποιήθηκε την πρώτη μέρα της κατάληψης (την περασμένη Τετάρτη) με συντήρηση του καυστήρα και των σωμάτων, ενώ
συνεχίζοντας και δεύτερη μέρα ζήτησαν συντήρηση των χώρων υγιεινής
του σχολείου τους.
Στηρίζοντας τα αιτήματά τους η Λαϊκή Επιτροπή Αγιάς, σε ανακοίνωσή
της αναφέρει: «Η Λαϊκή Επιτροπή Αγιάς παρευρέθηκε την Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου στην κατάληψη που κάνουν οι μαθητές του Γενικού Λυκείου
Αγιάς στον χώρο του σχολείου. Πραγματοποιήθηκε συνάντηση με το 15μελές μαθητικό συμβούλιο και μετά την ενημέρωση που μας έγινε δηλώνουμε:
Είμαστε αλληλέγγυοι στον δίκαιο αγώνα των μαθητών για θέρμανση και
εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας.
•Συνέχεια στη σελίδα 4

ΑΝΑΔΕΙΧΤΗΚΕ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Λ.

ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Η αγωνία του εμποράκου…

Ο αν. υπουργός
Λ. Γρηγοράκος
σήμερα στη Λάρισα

Η αγωνία για την πορεία του εμπορικού κλάδου, η ανησυχία για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεών τους, ο προβληματισμός στην αναζήτηση των
ενδεδειγμένων μορφών αντίστασης ενάντια στην αλόγιστη υπερφορολόγησή τους και η κριτική - αλλά διχαστική- στάση ως προς την κυριακάτικη
λειτουργία της αγοράς, κυριάρχησε στη χθεσινή ετήσια γενική συνέλευση
του Εμπορικού Συλλόγου Λάρισας, στη διάρκεια της οποίας κόπηκε και
η πρωτοχρονιάτικη πίτα του Συλλόγου. Διοίκηση και μέλη στις τοποθετήσεις τους, αναδεικνύοντας τη ζοφερή εικόνα του εμπορίου, έκαναν λόγο
για συνθήκες κατάρρευσης, καθώς ήδη το 30% των εμπορικών καταστημάτων έχει βάλει «λουκέτο».
σελ. 15

ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΖΗΤΑ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Πειρατικά «συνεργεία»
σε αυλές και πιλοτές!
Τη συμβολή των ελεγκτικών αρχών και της Πολιτείας για την εντατικοποίηση των ελέγχων και την εξάλειψη του φαινομένου της παράνομης λειτουργίας «συνεργείων» επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, ζήτησαν
χθες τα μέλη του Συλλόγου Ιδιοκτητών Συνεργείων Αυτοκινήτων Λάρισας.
Στην ετήσια συνέλευση του τοπικού φορέα αναδείχθηκαν οι στρεβλώσεις που προκαλούν στον κλάδο τα «πειρατικά» συνεργεία, εκφράστηκε
η δυσθυμία των μελών για τις φορολογικές ακρότητες και τις τεράστιες
ασφαλιστικές υποχρεώσεις, που αφήνουν εκτός ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης το 70% των επαγγελματιών και εξέπεμψαν σήμα κινδύνου για
το πλήθος των ασυντήρητων αυτοκινήτων που κυκλοφορούν στους δρόμους της Λάρισας.
σελ. 14

Στη Λάρισα θα βρίσκεται
ο αναπληρωτής υπουργός
Εσωτερικών, κ. Λεωνίδας
Γρηγοράκος, σήμερα Παρασκευή, προκειμένου να συμμετάσχει σε ημερίδα με θέμα τη «Διαφάνεια στην Τοπική Αυτοδιοίκηση», που θα
πραγματοποιηθεί στις 18.00
στο ξενοδοχείο «Imperial».

σελ. 4

Κοινωνική
προσφορά
σε 604 Λαρισαίους
Στον ένα χρόνο λειτουργίας τους, οι Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης
της Φτώχειας, στον Δήμο
Λαρισαίων, εξυπηρέτησαν
604 Λαρισαίους. Από αυτούς
οι 553 ήταν άνεργοι που
χρησιμοποίησαν τις υπηρεσίες του Γραφείου Διαμεσολάβησης, της Τράπεζας
Χρόνου και του Δημοτικού
Λαχανόκηπου, ενώ οι 327
που είναι άποροι χρησιμοποίησαν όλες τις δομές στο
σύνολό τους.

σελ. 11

ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ ΚΑΙ ΧΡ. ΖΩΗΣ ΜΕ ΝΕΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Κόμμα …αναδιαπραγμάτευσης

Απεβίωσε
η καθηγήτρια
Αιματολογίας
Παν. Ματσουκά

ΛΑΖ. ΜΑΚΡΗΣ: ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ…

Με περίσσευμα - κοντά - 10 εκατομμυρίων ευρώ, σε
σχέση με τις αρχικά εγκριθείσες πιστώσεις, έκλεισαν το
σύνολο των δαπανών λειτουργίας τους για την προηγούμενη χρονιά τα 13 νοσοκομεία της Θεσσαλίας και Στ. Ελλάδας που υπάγονται στη δικαιοδοσία της 5ης ΥΠΕ. Η
μερίδα του λέοντος στο ιδιότυπο πλεόνασμα αντιστοιχεί
στα δύο Νοσοκομεία της Λάρισας που καλύπτουν πάνω
από τα 6 εκατ. ευρώ των επιστροφών. Τα χρήματα που
δεν αξιοποιήθηκαν, επιστρέφονται στο υπουργείο για να
διατεθούν σε άλλες ελλειμματικές περιφέρειες.
Υπενθυμίζοντας ότι η αυτή η επίδοση αναδεικνύει την
5η ΥΠΕ πρωταθλήτρια στη χώρα και τους επαίνους του
υπουργού Υγείας, ο διοικητής Λάζαρος Μακρής, διαπιστώνει ότι παρά τη δημοσιονομική στενότητα, διασφαλίστηκαν οι απαραίτητες πιστώσεις για την εύρυθμη λειτουργία των νοσοκομείων και πως δεν υπάρχει δικαιολογία για ελλείψεις για κανένα Νοσοκομείο, για κανένα
Κέντρο Υγείας.
σελ. 3

…Στο Κ.Υ. Αγιάς
κρυώνουν λόγω
έλλειψης πετρελαίου!
Εκτός λειτουργίας έχει τεθεί ουσιαστικά τις
τελευταίες δύο ημέρες το Κέντρο Υγείας Αγιάς
καθώς παραμένει από προχθές χωρίς θέρμανση. Το πετρέλαιο τελείωσε και από το νοσοκομείο της Λάρισας που έχει τη διαχείριση, δεν
υπάρχει δυνατότητα τροφοδοσίας με καύσιμα.
Πρωτοφανές το συμβάν, που παραπέμπει σε
εικόνα διάλυσης του κράτους, ακυρώνει στην
πράξη κάθε δυνατότητα κάλυψης των υγειονομικών αναγκών της περιοχής.

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

Τριπλάσια παραγωγή
με λιγότερο νερό, ρεύμα
Έως τρεις φορές
μεγαλύτερη παραγωγή, με 80% μείωση
κατανάλωσης στη
χρήση καυσίμων,
90% στη χρήση νερού και αρκετά μικρότερο κόστος μπορούν να πετύχουν οι
παραγωγοί, χάρη στα
πρωτοποριακά, γεωθερμικά και υδατικά
αυτόνομα θερμοκήπια, που κατασκεύασε ερευνητική ομάδα
του ΤΕΙ Λάρισας. Με δεδομένα όπως η λειψυδρία, η ρύπανση των υδάτων
και η κλιματική αλλαγή το μέλλον της αγροτικής παραγωγής σε πολλές
περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης κρίνεται δυσοίωνο. Με γνώμονα αυτή
την παραδοχή, οι επιστήμονες του ΤΕΙ, με επικεφαλής τον καθηγητή δρ.
Αλέξανδρο Παπαχατζή, δημιούργησαν το πρόγραμμα adapt2change (προσαρμογή στην αλλαγή) που αφορά σε πρότυπα υδροπονικά θερμοκήπια
που κάνουν χρήση γεωθερμίας με αντλίες θερμότητας και συστημάτων
ανακύκλωσης νερού, εξοικονομώντας μεγάλες ποσότητες φυσικών πόρων
και ενέργειας.
σελ. 11

Γάλλοι, Βέλγοι, Ολλανδοί στη Λάρισα
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ΑΘΗΝΑ
Με το σύνθημα της αναδιαπραγμάτευσης του χρέους γιατί «δεν νοείται
σωτηρία μιας χώρας με τον θάνατο του λαού της», ο πρώην πρόεδρος
της Βουλής Βύρων Πολύδωρας παρουσίασε τα βασικά προτάγματα και
τις προτεραιότητες του πολιτικού φορέα, τη δημιουργία του οποίου ανακοίνωσε με την ονομασία «Ένωση για την Πατρίδα και τον Λαό» και του
οποίου θα ηγείται ο ίδιος.
Η παρουσίαση έγινε από κοινού με τον πρόεδρο της «Νέας ΜΕΡΑς»
Χρήστο Ζώη σε συνέντευξη Τύπου στην ΕΣΗΕΑ, παρουσία αρκετών πολιτικών στελεχών που μέχρι πρότινος ανήκαν σε διάφορα κόμματα.
Βασική προτεραιότητα της «Ένωσης για την Πατρίδα και τον Λαό» είναι
η αναδιαπραγμάτευση του χρέους, είπε ο κ. Πολύδωρας ο οποίος κατηγόρησε τον κ. Σαμαρά ότι δεν έθεσε στις Βρυξέλλες αυτό το αίτημα «όπως
είχαμε υποσχεθεί στον ελληνικό λαό προεκλογικά».
σελ. 13

ΘΕΣΣΑΛΙΚΕΣ

επιλογέs
18ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ

Απέδρασε φορώντας χειροπέδες!
• Σε διαθεσιμότητα δύο αστυνομικοί του Τμήματος Μεταγωγών
Μετά τη δίκη του και ενώ φορούσε χειροπέδες, απέδρασε, χθες το
πρωί, από το Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας, 18χρονος Αλβανός υπήκοος,
που εκτίει ποινή φυλάκισης 5 ετών για ληστεία και κατοχή ναρκωτικών.
Με αφορμή την απόδραση διατάχθηκε ΕΔΕ σε βάρος δύο αστυνομικών
του Τμήματος Μεταγωγών Λάρισας οι οποίοι, με απόφαση του Αρχηγείου
της ΕΛ.ΑΣ. τέθηκαν παράλληλα σε διαθεσιμότητα. Ο 18χρονος, μεταφέρθηκε προχθές στο Τμήμα Μεταγωγών Δικαστηρίων Λάρισας από το Ειδικό
Κατάστημα Κράτησης Νέων στον Βόλο όπου κρατείτο, προκειμένου χθες
να εκδικαστεί η υπόθεσή του.
•Συνέχεια στη σελίδα 4

ΟΛΟΙ ΑΝΑΜΕΝΟΥΝ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΤΑ ΧΑΡΤΙΑ ΤΟΥ Ο Κ. ΤΖΑΝΑΚΟΥΛΗΣ

«Περίσσεψαν και 10 εκ. ευρώ»! Κοπή πίτας, ίσως λύσει και τον γρίφο…

ΕΠΙΤΕΛΕΙΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝΟΥΝ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ

Απεβίωσε χθες, μετά από
άνιση μάχη με τον καρκίνο
και σε ηλικία 68 ετών, η ομότιμη καθηγήτρια Παθολογίας - Αιματολογίας του Ιατρικού Τμήματος Λάρισας
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Παναγιώτα Ματσουκά
Η Παν. Ματσουκά μέχρι τη
συνταξιοδότησή της, το περασμένο καλοκαίρι, ήταν διευθύντρια της Αιματολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας. Η κηδεία της θα γίνει
σήμερα στην Αθήνα.

Την Κυριακή
μαζί με την «Ε»
κυκλοφορούν οι

ΑΘΗΝΑ
Τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκριναν, σύμφωνα με
πληροφορίες, στο σύνολό του τον προϋπολογισμό που πρότεινε το ελληνικό
στρατηγείο επιχειρήσεων της Ε.Ε., που εδρεύει στη Λάρισα, σχετικά με
την επιχείρηση της Ε.Ε. στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Το ποσό
ανέρχεται σε 2,9 εκατομμύρια ευρώ και ήδη εκταμιεύθηκε το 50% από τον
χρηματοδοτικό μηχανισμό της ΕΕ «Αθηνά» και διατέθηκε στο Στρατηγείο.
Το υπόλοιπο ποσό θα διατεθεί μόλις αναλωθεί η πρώτη δόση. Για την όλη
επιχείρηση εγκρίθηκαν 29 εκατ. ευρώ. Όσον αφορά στον τομέα των επικοινωνιών του Στρατηγείου με την περιοχή των επιχειρήσεων, σύμφωνα
με τις ίδιες πληροφορίες, έγινε δεκτή η ελληνική πρόταση για τη διάθεση
στην επιχείρηση του Κινητού Επικοινωνιακού Κόμβου (ΚΕΚ) του Στρατηγείου με χειριστές του Γάλλους ειδικούς επικοινωνιών. Οι Γάλλοι θα εκπαιδευθούν στη Λάρισα από Έλληνες επιτελείς πριν μεταβούν με το ΚΕΚ
στην περιοχή των επιχειρήσεων. Η ελληνική πρόταση βασίστηκε στη θέση
της Ελλάδας ότι κανένα στέλεχος των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων δεν
θα αναπτυχθεί στην περιοχή των επιχειρήσεων. Στο μεταξύ παρουσιάστηκαν
στο Στρατηγείο οι πρώτοι ξένοι επιτελείς (από τη Γαλλία, το Βέλγιο και
την Ολλανδία). Το σύνολο των ξένων επιτελών που θα στελεχώσουν το
Στρατηγείο θα είναι 57. Η σχεδίαση των επιχειρήσεων στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία θα ολοκληρωθεί έως τις 18 Φεβρουαρίου.

σελ. 8

Δεν δείχνει και τόσο πιθανό να ανακοινώσει ο Κ. Τζανακούλης απόψε,
στην εκδήλωση κοπής της πίτας της παράταξής του, τις προθέσεις του
για τις δημοτικές εκλογές. Αν και τίποτε δεν αποκλείεται, καθώς ο δήμαρχος είχε πει παλαιότερα ότι «θα άνοιγε τα χαρτιά του» στη συγκεκριμένη
συγκέντρωση. Αυτό που θεωρείται βέβαιο είναι ότι μιλώντας απόψε στο
«Κτήμα Βερσαλίες», ο Κ. Τζανακούλης θα διαβεβαιώσει δημοσίως ότι η
δημοτική παράταξη, «Λάρισα- Πόλη του Αύριο» με την οποία κέρδισε τις
τέσσερις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις, θα είναι παρούσα και
στις επόμενες εκλογές με δικό της υποψήφιο. Η συμμετοχή των μελών
και φίλων της παράταξης στην αποψινή εκδήλωση, μπορεί να επηρεάσει
τον δήμαρχο ώστε να αφήσει κάποιο ερμηνεύσιμο υπονοούμενο. Το σίγουρο είναι πάντως ότι η μαζικότητά της θα παίξει ρόλο στην τελική του
απόφαση.

σελ. 2

ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΠΥΚΝΩΝΟΥΝ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Ορειβάτες του κάμπου!

ΑΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ:

«Να παραπεμφθεί
στο Πειθαρχικό
ο Ανδρ. Καλακαλάς»
σελ. 8
ΣΥΣΣΙΤΙΑ

Γέμισαν οι Λέσχες
των Εν. Δυνάμεων
από αξιωματικούς…
σελ. 4
ΓΑΛΑ

Ακριβαίνει λίγο
πριν …τη μείωση

σελ. 13

Είναι 82 ετών και όμως δείχνει πως διανύει τα καλύτερά του χρόνια. Ο
ΕΟΣ Λάρισας περνάει μια... δεύτερη εφηβεία και μέσα σε περίοδο βαθιάς
οικονομικής ύφεσης δεν φαίνεται να καταλαβαίνει από δυσκολίες και προβλήματα, καθώς κόντρα σε κάθε πρόβλεψη κερδίζει φίλους και μάλιστα
νεαρούς σε ηλικία. Χαρακτηριστικό το γεγονός πως οι αυξημένες απαιτήσεις τον οδήγησαν σε νέα γραφεία στο κέντρο της πόλης, μια κίνηση
που θα λειτουργήσει και ως άμεση διαφήμιση για τον σύλλογο. Τόσο για
την αυξητική τάση κυρίως των νέων Λαρισαίων όσο και για την αλλαγή
έδρας μετά από 20 περίπου χρόνια η «Ε» μίλησε με τον πρόεδρο του ΕΟΣ
Λάρισας κ. Χρήστο Καραμπούζη, ο οποίος έκανε και μια καταγραφή των
σχεδίων για το άμεσο μέλλον του συλλόγου.

Γ. Σούρλας: 30 δισ.
κόστισε το
λαθρεμπόριο
στα καύσιμα

D.V. GIANNI

σελ. 13

Ο ΣΥΡΙΖΑ «σβήνει»
τον Καρυπίδη,
στη ΝΔ άναψε φωτιά
ο Τζιτζικώστας

σελ. 5

σελ. 13

Ασκληπιού 31

Στη Λάρισα
ο πρόεδρος
του «Χαμόγελου
του Παιδιού»

GOLDIX

Ο πρόεδρος του Οργανισμού «Χαμόγελο του Παιδιού» κ. Κ. Γιαννόπουλος, θα
επισκεφθεί τη Λάρισα, στις
27 Φεβρουαρίου, προκειμένου να έχει συνάντηση με
τους Λαρισαίους εθελοντές,
που συγκεντρώθηκαν το τελευταίο χρονικό διάστημα
και δήλωσαν τη στήριξή
τους στην προσπάθεια να
δημιουργηθεί γραφείο του
Οργανισμού.

σελ. 3

Κούμα και Μ. Αλεξάνδρου

Tώρα όλα
στη μισή τιμή

C M
K Y

