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Σχόλια
Παρενθέσεις
Σκύλος που γαβγίζει
...δαγκώνεται!
ντε, πάει και ο Σκυλακάκης. Να μάθει να μη... «γαβγίζει»
εκτός κομματικού ρυθμού άλλη φορά. Ας κάτσει τώρα
μόνος του στον πάγκο της Ευρωβουλής να ...κλαίει ως η «μικρή Ελένη». Και φυσικά να συνεχίσει να... φλερτάρει με την Ντόρα, με την
οποία έχει και μία... συμπάθεια, το λιγότερο που θα λέγαμε. Γι’ αυτό
άλλωστε επειδή βγήκε και ο Πεταλωτής και με δήλωσή του «συμπαραστάθηκε» στον κ. Σκυλλακάκη, κύκλοι της Ρηγίλλης διέρρευσαν
ευσχήμως χθες ότι «το ΠΑΣΟΚ προσφέρει πλήρη πολιτική προστασία στα εξαπτέρυγά του». Και όπως όλοι γνωρίζουμε, ο χαρακτηρισμός «εξαπτέρυγα» από πλευράς Νέας Δημοκρατίας αφορά πρωτίστως στην Ντόρα Μπακογιάννη και εν συνεχεία και στον Γ. Καρατζαφέρη, για τον οποίο μάλιστα είπε ότι δεν συγκατοικούν στην
ίδια πολυκατοικία πλέον, διότι μετοίκησε και συγκατοικεί με το ΠΑΣΟΚ στην ίδια πολυκατοικία.

...Ά

Της Μαρίνας Αποστολοπούλου
ιότι, δεν είναι δυνατόν, τέλος πάντων, να χτυπιέται η Νέα
Δημοκρατία και από του βήματος της Έκθεσης της Θεσσαλονίκης και από τη συνέντευξη Τύπου να πείσει - δίνοντας πάντως
και μια αίσθηση «απολογίας» - ότι ορθώς δεν ψήφισε το Μνημόνιο,
και εν συνεχεία να παρουσιάζει τα επιχειρήματά του ο πρόεδρος
Αντώνης Σαμαράς και να υποστηρίζει ότι με τις δικές του προτάσεις
το 2012 θα βγούμε στις αγορές και... Και, κάνα-δυο μέρες μετά να
εξαπολύονται εξ οικείων τα βέλη από ευρωβουλευτή της Ν.Δ., ο
οποίος υποστηρίζει ότι «δεν είναι δυνατόν να μηδενίσουμε το έλλειμμα μέχρι το τέλος του 2011 με λιγότερες θυσίες». Τι πρέπει να
κάνει δηλαδή ένας πρόεδρος, που ούτως ή άλλως τον είχε βάλει
στο... μάτι τον Σκυλακάκη και από παλαιότερες δηλώσεις του. Άλλωστε, ο κ. Σαμαράς έχει δείξει, με το που ανέλαβε το τιμόνι της
Νέας Δημοκρατίας, ότι έχει μια... έφεση στις διαγραφές, δεν είναι
λίγες αυτές που έχει κάνει. Προφανώς είναι ο τρόπος του ή ένας
από τους τρόπους για να επιβληθεί σε πρόσωπα και πράγματα και
να καταστήσει σαφές ότι αυτός κάνει κουμάντο. Και όποιος δεν πειθαρχεί με την κομματική γραμμή βρίσκεται εκτός και ησυχάζει.
έβαια, ο ευρωβουλευτής και μετά τα μαντάτα της αποπομπής
του επέμενε με νέα δήλωσή του: «Εξακολουθώ να υποστηρίζω
ότι δεν είναι δυνατόν να μηδενίσουμε το έλλειμμα μέχρι το τέλος του
2011 με λιγότερες θυσίες, όπως λέει ο κ. Σαμαράς, θέση για την
οποία και με διέγραψε από την Κοινοβουλευτική Ομάδα. Μπορείς
να διώχνεις τους ανθρώπους, δεν μπορείς όμως να διαγράφεις την
αλήθεια και την κοινή λογική», υποστήριξε αμετανόητος.
αλήθεια είναι ότι η Νέα Δημοκρατία, και αυτό φάνηκε για
μια ακόμη φορά και με κάθε «επισημότητα» και από τη Θεσσαλονίκη, έχει δομήσει όλη την αντιπολιτευτική της τακτική και στρατηγική γύρω από μια αντιμνημονιακή αντίληψη. Και στις ερχόμενες
εκλογές το ζητούμενο για την ίδια είναι να επικρατήσει το «αντιμνημονιακό» μέτωπο. Μάλιστα, στη ΔΕΘ ο Σαμαράς προσπάθησε να
πείσει και τους εκπροσώπους των παραγωγικών τάξεων για την
ορθότητα των επιχειρημάτων του, αλλά και για τη ρεαλιστικότητα
των προτάσεών του, όσον αφορά στο «άλλο μίγμα πολιτικής» που
προτείνει και για τώρα, αλλά και για την μετά το Μνημόνιο εποχή.
Παρότι οι Ευρωπαίοι ιδεολόγοι του σύντροφοι έδειξαν τουλάχιστον
κατάπληκτοι και ως ένα βαθμό ενοχλημένοι από το γεγονός ότι η
Ν.Δ. δεν ψήφισε το Μνημόνιο. Και παρότι το ΔΝΤ πρόσφατα εξέφρασε την απογοήτευσή του για τον τρόπο που τα κόμματα της
αντιπολίτευσης στην Ελλάδα «μάχονται» το Μνημόνιο.
ταν λοιπόν προσπαθεί να πείσει για την ορθότητα των επιχειρημάτων του και μέλη του ίδιου του κόμματος βγαίνουν
και τα αμφισβητούν, είναι προφανές ότι έρχεται σε πολύ δύσκολη
θέση. Αν σκεφθεί δε κανείς ότι στη Θεσσαλονίκη είπε ότι η Ν.Δ. δεν
ανακάμπτει ακόμη δημοσκοπικά γιατί δεν έχουν πειστεί οι «τραυματισμένοι» οπαδοί και ότι πιο εύκολο είναι να πείσει έναν ΠΑΣΟΚτζή
να ψηφίσει Ν.Δ. παρά έναν νεοδημοκράτη, το μέγεθος της δυσπιστίας είναι τέτοιο που δεν του αφήνει πολλά περιθώρια ελιγμών και
ως φαίνεται και πολλά περιθώρια... δημοκρατικής εσωκομματικής
ανοχής!

Δ

Β

Η

Συσπειρώνει
* ΣΧΕΔΟΝ έτοιμα τα ανά νομό
ψηφοδέλτια της «Λαϊκής Συσπείρωσης» για την Περιφέρεια. Οσονούπω αρχίζουν οι παρουσιάσεις τους,
στους τέσσερις θεσσαλικούς νομούς.
Συμμετέχουν παλιά «βαριά» ονόματα , αλλά και πολλοί νέοι άνθρωποι, προερχόμενοι από διάφορους
κοινωνικούς χώρους – των εργαζομένων, των αγροτών, των ΕΒΕ, της
νεολαίας, της διανόησης. Χαρακτηριστικό στοιχείο η δροσιά που φέρνει στο συνδυασμό η υποψήφια αντιπεριφερειάρχης Λάρισας, η νεαρή
δικηγόρος Μαρία Γαβαλά.
Όπως λέει ο υποψήφιος κυβερνήτης Βαγγέλης Μπούτας, πρόκειται για «ψηφοδέλτια ισχυρά και πλατιά, με τη συμμετοχή αγωνιστών και
αγωνιστριών που στο πρόσωπό
τους «καθρεφτίζεται» η Θεσσαλία
του λαού, του καθημερινού μόχθου
και της δημιουργίας, των αγώνων
και της προοπτικής». Αυτούς τους
ανθρώπους άλλωστε φιλοδοξεί να
συσπειρώσει.
Ζ.

Ποιος;
* ΝΕΟ θέμα ανοίγει ο Κώστας
Κολοβός, θέμα με ...ουρά; Ρωτάει
λοιπόν, ποιος πληρώνει το ρεύμα
που καταναλώνεται για τον φωτισμό της εθνικής οδού, στο τμήμα
που εκμεταλλεύεται η ιδιωτική εταιρία «Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου»;
Την εκπρόσωπό της Ε. Ζαβρίδου
ρωτάει...
Έχει γούστο να το πληρώνει το
Δημόσιο, πράγμα που δεν το αποκλείει.
Ζ.

Πορτοκαλένιος
* ΕΠΙΤΥΧΙΑ του λαϊκού κινήματος, ο πορτοκαλένιος αρχηγός επίσπευσε τις διαδικασίες και τα πορτοκαλί μπλουζάκια θα διανέμονται
από σήμερα στο εκλογικό κέντρο
του. Μονάχα χίλια, όποιος προλάβει. Μα γίνεται επανάσταση με τσιγγουνιές; Για τις Ουκρανές δασκάλες της εξέγερσης ουδέν ακούστηκε.
***
* ΣΤΗ «Λεύκα» πάντως ο αρχηγός είδε πολύ κόσμο στη συγκέντρωσή του. Μάλλον θα απέλυσε τον
φωτογράφο του ο οποίος αποτύπωσε εικόνες «τρεις κι ο κούκος».
Άγνωστο εξακολουθεί να παρα-

μένει τι γύρευε εκεί με το τέλος της
ομιλίας ο Γ. Σάπκας.
Ο πρώτος πάντως εκ των αντιπάλων που αναγνώρισε επισήμως
τον πορτοκαλί υποψήφιο δήμαρχο
ήταν ο κόκκινος συνυποψήφιος, ο
Γ. Λαμπρούλης ήταν που αναφέρθηκε σ’ αυτόν σε ανακοίνωσή του:
«...οι παράγοντες του δικομματισμού κ. Σάπκας-Τζανακούλης και
τα στηρίγματά του κ. ΚαλογιάννηςΜπαρτζώκης». (Με τις υγείες του...)
Ζ.

Αρπάχτηκαν
* ΑΛΛΟ ένα ντιμπέιτ προχθές
των υποψηφίων κυβερνητών της
Θεσσαλίας. Είπαμε, θα φορεθεί πολύ φέτος.
Και ήταν το πρώτο όπου δύο εξ
αυτών αρπάχτηκαν άσχημα, βαριές
κουβέντες ακούστηκαν. Μέχρι να
προλάβει ο Γιάννης Κολλάτος να
ζητήσει διαφημίσεις. Κι έπαιζαν
διαφημίσεις, κι έπαιζαν, δέκα λεπτά
και βάλε.
Την ίδια στιγμή στο στούντιο εξελισσόταν η ανταλλαγή λεκτικών πυρών «εκτός αέρα ». Αν και η κάμερα
μάλλον κατέγραφε. Κανείς δεν ελπίζει να προβληθούν τα πλάνα, πριν
τις εκλογές...
Ζ.

Θεσσαλολάτρης
* ΑΠΟ τη μακρινή Λυών ασχολείται συστηματικά με την αρχαία Θεσσαλία, κοτζάμ πρώην διευθυντής
του εκεί Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Ο Μπρούνο Έλι μιλάει απόψε
στο βιβλιοπωλείο «Γνώση», παρουσιάζοντας ένα πρωτότυπο θέμα για
τα ιερά των Θεσσαλών τον 3ο π.Χ.
αιώνα. Θα έχει ενδιαφέρον.
Ζ.

Δίχως άγχος
* ΕΥΔΙΑΘΕΤΟΣ, χαμογελαστός ο
Απόστολος Καλογιάννης ξεκίνησε
την προεκλογική του καμπάνια για
το δήμο Λαρισαίων. «Είναι σπουδαίο να κινείσαι δίχως άγχος...»,
εξηγούσε ο ίδιος. Που βεβαίως δεν
έχει τίποτε να χάσει, γιατί να είναι
μουτζούφλης και στρεσαρισμένος.
Μονάχα να κερδίσει προσφέροντας
στην πόλη και την κοινωνία της.
Ζ.

Προσεγγίζει
* ΚΕΡΔΙΖΕΙ διαρκώς όλους όσοι
τον γνωρίζουν από κοντά ο Από-

Ό

Ανακοινώνει
ψηφοδέλτιο
ο Γ. Σάπκας
Τα πρόσωπα που συνθέτουν
το ψηφοδέλτιο της δημοτική
παράταξης «Λαρισαίων Πόλις»
για τις αυτοδιοικητικές εκλογές του Νοεμβρίου ανακοινώνει στο πλαίσιο ανοιχτής εκδήλωσης, που θα πραγματοποιηθεί αύριο Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου και στις 6.30 μ.μ. στο
«Φρούριο», ο επικεφαλής της
παράταξης, υποψήφιος δήμαρχος Λαρισαίων, Γιάννης
Σάπκας.
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Μεταγραφή
* ΕΚΠΛΗΞΗ το βράδυ της Κυριακής, ο Ντίνος Εξαρχάκης στο τηλεοπτικό τσαρδί του Λάζαρου Παπαδούλη στο Astra. Όχι φιλοξενούμενος, μεταγραφή και μάλιστα ηχηρότατη. Πανίσχυρο δίδυμο πλέον και
τυχόν αν τα βρουν και με τον «τρίτο
σωματοφύλακα» τον Βολιώτη Απόστολο Γαλάτη του TRT, θα δημιουργηθεί πυρηνική ισχύς στην τοπική
ηλεκτρονική αθλητικογραφία.
Θα προκύψει όμως έλλειψη ανταγωνισμού, ήδη μειώθηκαν οι
εναλλακτικές των φιλάθλων, ένα
«καφενείο» λιγότερο πια. Τι να βλέπει ο κόσμος δηλαδή, τον Καρδιτσιώτη Θεοδόση Κατσάρα με τον
Χρυσ. Τρίμμη στο «Θεσσαλία TV»;
Παραείναι σοβαροί αυτοί, σχεδόν
ΝΕΤ το έχουν κάνει, έχουν απαιτήσεις από τον τηλεθεατή. Και με τον
Αριστόβουλο σκηνοθέτη...
Ζ.

Βελτιωμένος
* ΜΕ την εμπειρία της παρολίγον
νίκης στις προηγούμενες εκλογές
αλλά και μιας ολόκληρης τετραετίας
ενεργού συμμετοχής στα δημοτικά
πράγματα, ο Γιάννης Σάπκας πορεύεται αυτή τη φορά προς τις κάλπες πολύ πιο χαλαρός, περισσότερο σίγουρος. Αλλά και πολύ καλύτερα οργανωμένος. Φαίνεται στην
καθημερινή του συμπεριφορά...
Ζ.

Άρωμα εκλογών
* ΦΟΥΝΤΩΝΕΙ ο προεκλογικός
αγώνας στον δήμο Κιλελέρ, καθώς
ο δημοτικός σύμβουλος της αντιπολίτευσης στον δήμο Νίκαιας κ.
Αχιλλέας Χλωρός καταγγέλλει τον
δήμαρχο Ρίζο Κομήτσα για «όψιμο
προεκλογικό ενδιαφέρον στην
αγροτική οδοποιία».
Σύμφωνα με τον κ. Χλωρό «ο κ.
Κομήτσας ολόκληρη την τετραετία
κώφευε στο αίτημά μας για ανακατασκευή των αγροτικών δρόμων και
ως παραδοχή της αποτυχημένης
πολιτικής του ήταν η απόφαση του
Δ.Σ. να επιστραφούν τα ανταποδοτικά τέλη των δημοτών για έργο μη
γενόμενο. Τώρα με έκπληξη διαπιστώνουμε ότι ορισμένοι αγροτικοί
δρόμοι ξηλώνονται για να ακολουθήσει η ασφαλτόστρωση. Γιατί υποτιμά τη νοημοσύνη μας ο κ. Κομήτσας» αναρωτιέται ο σύμβουλος
της αντιπολίτευσης. Κάθε απάντηση δεκτή.
Γ.Ρ

Αλλαγές
ΜΕ το Βασίλη Έξαρχο τα είπε ο Απ. Παπατόλιας σε καφέ των Φαρσάλων
λίγο πριν την έναρξη των εκδηλώσεων, όπου είχαν την ευκαιρία να
πουν πολλά τόσο για τις επικείμενες εκλογές, όσο και για θέματα αγροτικά, όπου η εμπειρία του Λαρισαίου βουλευτή είναι τεράστια και συνεπώς πολύτιμη. Άλλωστε ο Βασίλης διαθέτει ως γνωστό τη δοκιμασμένη συνταγή εκλογικής... νίκης.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

στολος Παπατόλιας, εκστρατεύοντας καθημερινά σχεδόν στο νομό
της Λάρισας. Εξαιρετικός στην προσέγγιση, με το μόνιμο χαμόγελο στα
χείλη αλλά και τη δεδομένη ευστροφία του να το βοηθάνε, ο υποψήφιος κυβερνήτης της Θεσσαλίας,
γοητεύει τους συνομιλητές του.
Ζ.

* ΝΕΟ ενδιαφέρον στο ΠΑΣΟΚ
για τις (έμμισθες) θέσεις στον δημόσιο τομέα.
Κυκλοφορεί ότι επίκεινται αλλαγές στα υπουργεία στα οποία άλλαξαν οι υπουργοί.
Αλλαγές γενικών γραμματέων
αλλά και προέδρων οργανισμών, διοικητών, μελών ΔΣ.

ΜΕ την εκδότη - διευθυντή της «Ε» κ. Δανάη Δημητρακοπούλου, συναντήθηκε χθες ο υποψήφιος δήμαρχος Λαρισαίων Απόστολος Καλογιάννης. Ο κ. Καλογιάννης, τις επόμενες ημέρες, πλαισιωμένος μεταξύ άλλων από εκπροσώπους των Οικολόγων – Πράσινων και της «Δημοκρατικής Αριστεράς» θα παρουσιάσει τις θέσεις της κίνησης
«Ενωτική Πρωτοβουλία» ενόψει των εκλογών της 7ης Νοεμβρίου. Το εκλογικό κέντρο της κίνησης είναι έτοιμο,
οι τελευταίες λεπτομέρειες διευθετούνται αλλά το σημαντικότερο είναι πως η κίνηση ρίχνεται στη μάχη των
εκλογών μετά τη θετική ανταπόκριση που είχε η πρωτοβουλία για συγκρότηση ενωτικού ψηφοδελτίου.
***
* ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ άγνωστο αν αυτή
τη φορά θα χρησιμοποιηθεί η διαδικασία μέσω διαδικτύου, το γνωστό opengov.gr καθώς σε μια τέτοια περίπτωση το πιθανότερο είναι
να προηγηθεί ο (επόμενος) δεύτερος... ανασχηματισμός της κυβέρνησης.
Άρα, μάλλον, θα ισχύσει το...
κολλητός.gr
ΜΑΚ.

Αντάλλαγμα
* ΕΚ των πραγμάτων μεγάλο είναι το ενδιαφέρον και στη Λάρισα
αφού υπάρχουν ένα σωρό μη αξιοποιηθέντες αξιοποιήσιμοι.
Το θέμα είναι αν η αξιοποίηση
λάβει χώρα πριν τις αυτοδιοικητικές
εκλογές ή μετά.
Στην πρώτη περίπτωση υπάρχει
κίνδυνος οι μη αξιοποιηθέντες να
εκφράσουν τη διαμαρτυρία τους
στις κάλπες του Νοεμβρίου.
Αλλά και πάλι είναι σχεδόν 45
ημέρες μέχρι τις εκλογές – μπορούν να περιμένουν οι νέοι υπουργοί;
***
* ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ πάντως τοπικά ότι
κάποιοι που τους έχει προταθεί η
συμμετοχή στα ψηφοδέλτια των
εκλεκτών του ΠΑΣΟΚ θα πουν πιο
εύκολα το «ναι» αν λάβουν υπόσχεση για θέση (και δεν είναι ένας –
δυο...)
ΜΑΚ.

Αερο-πρόεδρος
* ΙΠΤΑΜΕΝΟΣ... Λαρισαίος ο Μιχάλης Μούσιος.
Ο πρόεδρος των Ελλήνων αρτοποιών μόλις επέστρεψε από την

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

Γεωργική παραγωγή, κλιματική
αλλαγή και υδατικοί πόροι
Το έργο «Προσαρμογή της γεωργικής παραγωγής
στην κλιματική αλλαγή και στους περιορισμένους υδατικούς πόρους» («Adapt agricultural production to climate
change and limited water supply LIFE 09
ENV/GR/000296») ανέλαβε να εκτελέσει το ΤΕΙ Λάρισας
με την αρωγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του προγράμματος «Life+ Environment policy and Governance».
Το πρόγραμμα κατατέθηκε το 2009 από τον επίκουρο
καθηγητή του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής, Δρ. Αλέξανδρο Παπαχατζή και τους συνεργάτες του στον φορέα του Life+ και αποτελεί «ένα πολύπλευρο έργο που
φιλοδοξεί να προβάλλει και να αναδείξει τις δυνατότητες
ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού της αγροτικής παραγωγής». Όπως σημειώνεται από το ΤΕΙ «η έγκριση της
πρότασης και η έναρξη του προγράμματος δίνει τη δυνατότητα στο ΤΕΙ Λάρισας που ηγείται της προσπάθειας
να προβάλει το έργο όχι μόνο στην επιστημονική κοινότητα αλλά και στο σύνολο του αγροτικού κόσμου. Μέσα
από αυτό το έργο η Ε.Ε. αναγνωρίζει την αδυναμία που
θα παρατηρηθεί στο εγγύς μέλλον στον πρωτoγενή τομέα στον μεσογειακό χώρο αλλά και την αμεσότητα λήψης αποφάσεων που απαιτούνται για την αντιμετώπιση
των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.
Το έργο adapt2change με προϋπολογισμό 2,6 εκ. ευρώ συγχρηματοδοτείται κατά 50% από την Ε.Ε. και συμμετέχουν το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών (ΕΚΠΑ), το Αγροτικό Ινστιτούτο Ερευνών της
Κύπρου, το Τ.Ε.Ι. Πειραιά και το ΚΕΚ Ευροπληροφόρηση.

Ο γενικός στόχος του έργου είναι να δείξει την προσαρμογή της αγροτικής παραγωγής στην κλιματική αλλαγή
και στην περιορισμένη παροχή νερού. Ειδικότερα, στοχεύει στη μείωση του νερού που χρησιμοποιείται στην
αγροτική παραγωγή εισάγοντας μια μέθοδο ανακύκλωσης του νερού μέσα από ένα κλειστό, πλήρως αυτοματοποιημένο, υδροπονικό σύστημα θερμοκηπίου.
Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη και επίδειξη στον
αγροτικό κόσμο στην Ελλάδα και στην Κύπρο της δυνατότητας αύξησης της γεωργικής παραγωγής με βιώσιμο και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο, μειώνοντας
την κατανάλωση ενέργειας και φυσικών πόρων όπως
το νερό με παράλληλη αύξηση του εισοδήματος των
αγροτών. Με τη συνεργασία των Εταίρων το ΤΕΙ Λάρισας θα υλοποιήσει ένα σύνολο δράσεων σε Ελλάδα και
Κύπρο. Η υλοποίηση του Έργου θα έχει ως αποτέλεσμα: Την αναβάθμιση των μεθόδων αγροτικής παραγωγής ελαχιστοποιώντας τη χρήση των φυσικών πόρων
και φυτοφαρμάκων. Την ενίσχυση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την απεξάρτηση από τα
ορυκτά καύσιμα. Την ενίσχυση της αγροτικής οικονομίας. Την κινητοποίηση των φορέων για την έγκαιρη
προσαρμογή στην επερχόμενη κλιματική αλλαγή. Η επιτυχία αυτής της προσπάθειας θα καταλήξει σε ένα στέρεο εφαλτήριο για την ανάπτυξη εναλλακτικών οικονομικών δραστηριοτήτων στις αγροτικές περιοχές με παράλληλη προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων».

Πολωνία (ένθα η συνεδρίαση του
ΔΣ της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αρτοποιών) και πετά αύριο για τις
ΗΠΑ.
Στο Λας Βέγκας πραγματοποιείται παναμερικανικός διαγωνισμός
αρτοποιίας και ο Μιχ. Μούσιος μετέχει στην κριτική επιτροπή (με την
ευκαιρία πήρε και ενημερωτικό υλικό από τον δήμο Λαρισαίων για να
διαφημίσει την πόλη και το νομό).
***
* Η επιστροφή του από την άλλη
πλευρά του Ατλαντικού αναμένεται
στα τέλη της ερχόμενης εβδομάδας, όχι όμως κατ’ ευθείαν στην Ελλάδα.
Πρώτα θα μεταβεί στις Βρυξέλλες όπου συνεδριάζει η Ευρωπαϊκή
Ομοσπονδία Αρτοποιών και μετά...
ΜΑΚ.

Πόθεν έσχες
* ΟΙ επισημάνσεις που ακολουθούν προέρχονται από έναν Νέστορα της πολιτικής, τον Νίκο Κατσαρό.
Ο επί σειρά ετών αντιπρόεδρος
της Βουλής, βουλευτής και πρόεδρος του ΕΛΓΑ σχολιάζει:
«Το σημερινό «έσχες», χωρίς τη
δημοσιοποίηση και του από «πότε»,
δεν σημαίνει σχεδόν τίποτε. Θα είχε
σημασία αν το «έσχες» απεικόνιζε
την περιουσιακή κατάσταση μετά
την εκλογή τους. Τότε θα είχε νόημα και το «πόθεν».
***
* Ο λαός πρέπει να μαθαίνει την
εξέλιξη της περιουσιακής τους κατάστασης από την εκλογή τους και
μετά. Τι νόημα έχει αν κληρονόμησαν ή έφτιαξαν περιουσία προ της
εκλογής τους;
Μακάρι να έφτιαξαν. Αυτό θα

σήμαινε ότι εργάστηκαν, μόχθησαν,
έβγαλαν ψωμί με τον ιδρώτα τους.
***
* ΤΟ «πόθεν έσχες» έτσι γενικά
και αόριστα, όπως ισχύει σήμερα
και ο τρόπος παρουσίασής του από
τα ΜΜΕ, επιφέρει απλά σύγχυση
και τελικά ωφελεί αυτούς που το
δηλώνουν. Ίσως και γι’ αυτό δεν αλλάζει ο νόμος».

Αντιπεριφερειάρχης
* ΣΥΣΚΕΨΗ ετοιμάζεται στα κεντρικά του ΠΑΣΟΚ στην Αθήνα για
την περιφέρεια Θεσσαλίας.
Θα προεδρεύσει ο Μιχάλης Καρχιμάκης, θα μετάσχει το δεξί χέρι
του Γιώργου Παπανδρέου Ρεγγίνα
Βάρτζελη, ο υποψήφιος περιφερειάρχης Απ. Παπατόλιας, οι βουλευτές της Θεσσαλίας και κομματικά
στελέχη.
***
* ΣΤΗ σύσκεψη θα συζητηθεί φυσικά η στρατηγική για τις εκλογές
και προφανώς θα συζητηθεί (ενδεχομένως και να ξεκαθαρίσει) και το
θέμα των αντιπεριφερειαρχών.

Πλάγια
* ΑΛΛΑ και ο πρόεδρος της Βουλής Φιλ. Πετσάλνικος χθες το πρωί
στη ΝΕΤ, ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους της εκπομπής
«Πρώτη Γραμμή», γιατί δεν δίδονται
στοιχεία των περιουσιών των πολιτικών π.χ. προ 10ετίας, 20ετίας,
30ετίας, ώστε να γίνονται συγκρίσεις κι έριξε την μπάλα πλάγιο
άουτ... «Μπορείτε να τα πάρετε»,
«-Μα δεν υπάρχουν», «Είναι στη
διάθεσή σας», «-Μα δε μας τα δίνουν!»
Ε. Ρ.

ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΤΖΑΝΑΚΟΥΛΗ

Δεν θα είναι υποψήφιος ο Βασίλης Κόκκαλης
Οι αυξημένες επαγγελματικές αλλά και προεδρικές (στο ΙΝΚΑ) υποχρεώσεις είναι η αιτία της μη καθόδου στις εκλογές για τον Δήμο Λάρισας του δημοτικού συμβούλου,
προέδρου της ΔΕΤΠΟΛ κ. Βασίλη
Κόκκαλη.
Στη δήλωσή του ο Λαρισαίος δικηγόρος και πρόεδρος του Ινστιτούτου Καταναλωτών Θεσσαλίας διευκρινίζει πως «θα στηρίξει με όλες του
τις δυνάμεις, στις επικείμενες εκλογές τον συνδυασμό του κ. Τζανακούλη» και δηλώνει πως «ο ρόλος του
Ινστιτούτου Καταναλωτών Θεσσαλίας είναι περισσότερο σημαντικός και χρήσιμος από ποτέ».
Αναλυτικότερα η δήλωση μη υποψηφιότητας του κ. Βασίλη Κόκκαλη
έχει ως εξής: «Στην κρίσιμη και δύσκολη οικονομική συγκυρία που
διανύει σήμερα ο Έλληνας και ειδικότερα ο Θεσσαλός καταναλωτής,
εκτιμώ πως ο ρόλος του Ινστιτούτου Καταναλωτών Θεσσαλίας είναι
περισσότερο σημαντικός και χρήσιμος από ποτέ. Η τιμητική θέση του
προέδρου του ΙΝΚΑ, που κατέχω τα τελευταία χρόνια μου παρέχει
τη δυνατότητα της προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο και με καλύπτει
συνολικά. Με βάση τα παραπάνω και σε συνδυασμό με τις αυξημένες
επαγγελματικές υποχρεώσεις, είμαι υποχρεωμένος να ανακοινώσω
την μη κάθοδο μου στις εκλογές του Νοεμβρίου με τον συνδυασμό
«Λάρισα-πόλη του Αύριο» του δημάρχου και εκ νέου υποψήφιου κ.
Κώστα Τζανακούλη. Εννοείται ότι παραμένω ενεργός και ανήσυχος
πολίτης και θα στηρίξω την παράταξη με όλες μου τις δυνάμεις».
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