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• Φτωχότερη έγινε η οικογένειά του, η αυτοδιοίκηση
και η Καρδίτσα που υπηρέτησε 30 χρόνια με πάθος και
αυταπάρνηση με τον θάνατο του επί 8 χρόνια
δημάρχου Καρδίτσας, Χρήστου Τέγου
•"Έφυγε" ένας ασυμβίβαστος άνθρωπος που παρά το
χρόνιο πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε, έδινε μέχρι
τελευταία στιγμή "μάχες" στο Δημοτικό Συμβούλιο
• Εκλέχτηκε για πρώτη φορά Δημοτικός Σύμβουλος
του Δήμου Καρδίτσας το 1982
• Στη 1 σήμερα το μεσημέρι θα γίνει στην Δημοτική
Πινακοθήκη η πολιτική του κηδεία

s Óåë. 4 - 5 - 6 - 7 - 12 - 13

Κοινωνία
Δημοσία Δαπάνη η κηδεία
του Χρ. Τέγου
s

• Με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ.
Óåë. 12

Αναλαμβάνουμε το
πλύσιμο των
φωτοβολταϊκών σας
πάνελ με απιονισμένο
νερό και σύγχρονα
μηχανήματα καθώς και
την κοπή των χόρτων

Τηλ: 6978889013, 6972929474
ÄéáâÜóôå ôþñá ôçí ÁËÇÈÅÉÁ, êáé çëåêôñïíéêÜ...
Óôåßëôå ìáò óÞìåñá Ýíá êåíü email óôï news@alithianews.gr êáé ç åöçìåñßäá ìáò èá åßíáé
óå ëßãá ëåðôÜ óôïí õðïëïãéóôÞ óáò Þ óôï êéíçôü óáò ôçëÝöùíï...
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Ποιός ãéïñôÜæåé
óÞìåñá:

Τετάρτη
29
Μαΐου

Της Μεσοπεντηκοστής, Θεοδοσίας
μάρτ.

ο ήλιος...

Που βρίσκεται
η σελήνη;

Ανατέλλει στις 05.06’
και δύει στις 19.40’

ΣΕΛΗΝΗ 20 ημ.

Τηλεγραφικά και ενδιαφέροντα
Μια αδελφή κάνει
ωτοστόπ. Σταματάει
ο νταλικέρης να τη
πάρει. Στο δρόμο
όμως η νταλίκα ανατρέπεται με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά η αδελφή και να ζητάει αποζημίωση από τον νταλικέρη. Αυτός ανένδοτος.
Από το κινητό της η
"αδερφή" τηλεφωνεί
στο δικηγόρο της
και..... του λέει:
- "Τάκη πέσαμε έξω
με μια νταλίκα και
τραυματίστηκα, να
ζητήσουμε αποζημίωση, και αν δε μας
δώσει να του πάρουμε το σπίτι, τη νταλίκα
και ότι έχει και δεν
έχει"
Τα ακούει όλα αυτά
ο νταλικέρης και
εξαγριωμένος της
φωνάζει:
- "θα πάρεις τ`
αρx...δ ..ια μου"
- "Κλείνω Τάκη
κλείνω. Τα βρήκαμε!"

@ Μας λύπησε βαθύτατα η είδηση του θανάτου του Χρήστου Τέγου. Ενός ανθρώπου που κόσμησε με την παρουσία του εδώ και 31 χρόνια
την τοπική αυτοδιοίκηση. Άφησε σημαντικό έργο στην πόλη της Καρδίτσας ως 8 χρόνια δήμαρχό της. Παρακαταθήκη είναι η συνέπεια και πίστη στα ιδανικά και τις αρχές του κομουνισμού.
Καλό ταξίδι Χρήστο.
@ Εργαζόμενοι και συνταξιούχοι του δημοσίου, στοίχιζαν 15,5 δις ευρώ περίπου το 2012
@ Ώστε η ρώσικη Gazprom, πουλάει 40% ακριβότερα το φυσικό αέριο, στην Ελλάδα!
@ Γιατί το δέχονται οι Ελληνικές κυβερνήσεις;
@ Τόσο γαλαντόμοι είμαστε ή μας περισσεύουν χρήματα;
@ Το ακριβό φυσικό αέριο, ανεβάζει το κόστος λειτουργίας όλων των βιομηχανιών και βέβαια όλων των νοικοκυριών, που επέλεξαν το
φυσικό αέριο ως πιο οικονομικό καύσιμο.
@ Σίγουρα ευχάριστες ειδήσεις, οι ανακοινώσεις επιστημόνων για ύπαρξη κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου 1,7 τρις. Και εκτιμώμενης αξίας 591 δις. Δολαρίων.
@ Ας φροντίσουν οι κυβερνώντες να μην κάνουν συμβάσεις αξιοποίησης και εκμετάλλευσης αποικιακού χαρακτήρα.
@ Μισό δις. Επενδύει για νέα πλοία ο εφοπλιστής και πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός κ.
Ευαγ. Μαρινάκης.
@ Ο νέος Γ. Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ κ. Δημ. Κουτσούμπας, στην ομιλία του στην Καρδίτσα (Σαβ. 25/05), πληροφόρησε ότι οι Έλληνες εφοπλιστές, ναυπηγούν στην
Κίνα, Κορέα, Ιαπωνία και Ρουμανία, 190 νέα
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πλοία.
@ Μ’ αυτό ως δεδομένο: Οι
Κινέζοι επενδύουν στην Ελλάδα ή οι Έλληνες στηρίζουν
την οικονομία της Κίνας;
@ Πόσες χιλιάδες θέσεις
εργασίας θα υπήρχαν στην
Γράφει ο
Ελλάδα εάν οι Έλληνες εφο- Βασίλης Τσαντήλας
πλιστές, κατασκεύαζαν τα tsantilavasili@yahoo.gr
πλοία τους, στα ελληνικά ναυπηγεία;
@ Η εύκολη απάντηση είναι ότι επιλέγουν Κίνα, λόγω φτηνού ημερομισθίου.
@ Μήπως φταίει και η απουσία εργασιακής ειρήνης;
@ Καθαρό πολιτικό λόγο, συνοπτικός και κατανοητός ο νέος Γ.γ. του Κ.Κ.Ε. Δημ. Κουτσούμπας.
@ Με στεντόρεια φωνή, αντανακλαστικά στα
συνθήματα και επιθετική πολιτική, εγκαινίασε
την θητεία του ο κ. Κουτσούμπας.
@ Ως τροχοπέδη στον ηγέτη του ΣΥΡΙΖΑ κ.
Αλέξη Τσίπρα, φαίνεται πως λειτουργούν οι συνιστώσες.
@ Εάν τελικά προχωρήσει στην κατάργησή
τους και ίδρυση ενιαίου κόμματος, τελευταία
έχει συμμάχους και τις δημοσκοπήσεις που
φέρνουν τον ΣΥΡΙΖΑ πίσω από την Ν. Δημοκρατία.
@ Τι φταίει και το ΠΑΣΟΚ όλο μειώνεται; Δεν
εξήγησαν το φαινόμενο στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ;
@ Ο Γιώργος Παπανδρέου με τόση κυβερνητική εμπειρία και γιος πρωθυπουργού, πως έκανε
τόσα τεράστια πολιτικά λάθη ως αρχηγός του
κόμματος και Πρωθυπουργός;
@ Ένας δεν βρέθηκε να τον σταματήσει; Πως
τώρα όλοι αυτοί οι συγκυβερνώντες και συναποφασίζοντες, το παίζουν αθώες περιστερές;
@ Τελικά το «χρυσό αγόρι», ο Γ.Γ. εσόδων κος
Θεοχάρης, ενώ δεν έχει αποτελέσματα στα
έσοδα και την φοροδιαφυγή, κάνει και χάρες
στους έχοντες και κατέχοντες του εξωτερικού.
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Ακριβοί στα πίτουρα…
Τ
Ό
ο θέμα της ενέργειας είναι ένα μείζον ζήτημα για
κάθε χώρα. Στην Ελλάδα
εδώ και χρόνια απολαμβάνουμε
φτηνή ηλεκτρική ενέργεια, μιας
και ο λιγνίτης που χρησιμοποιείται ως καύσιμη ύλη για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας,
είναι σχεδόν τζάμπα σε σχέση
με το πετρέλαιο ή ακόμη και το
φυσικό αέριο. Η Ελλάδα έχει
ακόμη μεγάλα αποθέματα λιγνίτη, αλλά όπως ξέρετε, στην
Ελασσόνα αντιδρούν στην εξόρυξή του, προβάλλοντας θέματα περιβάλλοντος. Ακόμη, η
καύση του λιγνίτη προκαλεί μόλυνση του αέρα. Όσοι έχετε πάει στην Πτολεμαΐδα θα το έχετε
νιώσει.

Έ

τσι, φτάσαμε στο σημείο σήμερα να έχουμε φτηνό ρεύμα, παρά
τα όσα λένε κάποιοι. Σήμερα οι
Έλληνες πληρώνουν το τρίτο
ακριβότερο φυσικό αέριο στην
Ευρώπη και το τέταρτο φθηνότερο ρεύμα. Αυτό, παρά το γεγονός ότι οι Έλληνες επιβαρύνθηκαν με τη δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση μεταξύ των Ευρωπαίων καταναλωτών, σύμφωνα
με τα στοιχεία που ανακοίνωσε
η Eurostat για το δεύτερο εξάμηνο του 2012. Οι χαμηλές τιμές
ρεύματος στα ελληνικά νοικοκυριά, πάντως, δεν αντανακλούν το πραγματικό κόστος,
όπως σε άλλες χώρες της Ε.Ε.
όπου λειτουργεί ο ανταγωνισμός και τα τιμολόγια διαμορφώνονται ελεύθερα στην αγορά. Εδώ, ανοίξαμε την αγορά
ρεύματος και οι πάροχοι πήραν
τα λεφτά και την έκαναν για το
εξωτερικό. Τόσο χύμα χώρα είμαστε.

ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ
ΒΟΗΘΕΙΑ

ταν τέθηκε ζήτημα τα
τιμολόγια να είναι ίσα
με το κόστος, οι Ελληνες καταναλωτές έχουν επιβαρυνθεί με μία μεγάλη αύξηση
στις αρχές του έτους της τάξης
του 9,2%, ενώ αναμένεται μία
ακόμη στις αρχές Ιουλίου. Από
εκεί και μετά τα τιμολόγια θα
διαμορφώνονται ελεύθερα στη
βάση του κόστους παραγωγής
που σημαίνει μεγάλες αυξήσεις, τόσο λόγω του μείγματος
καυσίμου για την παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας που μετατοπίζεται συνεχώς από τον
φθηνό λιγνίτη στο εισαγόμενο
φυσικό αέριο και τις πολύ ακριβές ΑΠΕ όσο και λόγω των στρεβλώσεων στη λειτουργία της
αγοράς που αυξάνουν το κόστος παραγωγής.

Ε

νώ λοιπόν το ρεύμα είναι
φτηνό, οι Έλληνες καταναλωτές δυσκολεύονται
να πληρώσουν ακόμη και τα
φθηνά σε σχέση με τους Ευρωπαίους τιμολόγια ηλεκτρικού
ρεύματος. Οι ανεξόφλητες
οφειλές της ΔΕΗ έχουν φτάσει
στο 1,2 δισ. ευρώ, ενώ καθημερινά αυξάνονται τα αιτήματα για
διακανονισμούς. Αρμόδια στε-

λέχη της ΔΕΗ εκτιμούν ότι οι
διακανονισμοί από 800.000 σήμερα θα ξεπεράσουν το 1 εκατ.
στο τέλος του έτους. Και αυτό
διότι, μπορεί οι Ευρωπαίοι να
έχουν ακριβό ρεύμα, αλλά
έχουν πολύ μικρότερες οικιακές καταναλώσεις. Εκεί, υπάρχει κλιμακωτό τιμολόγιο, έξυπνοι ηλεκτρονικοί μετρητές και
οι καταναλωτές χρησιμοποιούν
τις ενεργοβόρες συσκευές τις
ώρες του φτηνού τιμολογίου
Στην Ελλάδα όμως τα πράγματα
είναι ακόμη τριτοκοσμικά.

Σ

ύμφωνα με τα στοιχεία
της Eurostat, οι τιμές
ηλεκτρικής ενέργειας
το β΄ εξάμηνο του 2012, εκπεφρασμένες σε ευρώ, ήταν χαμηλότερες στη Βουλγαρία (9,6
ευρώ ανά 100 kWh), στη Ρουμανία (10,8), στην Εσθονία (11,2)
και υψηλότερες στη Δανία
(29,7), στην Κύπρο (29,1), στη
Γερμανία (26,8) και στην Ιταλία
(23). Κατά μέσο όρο στην Ε.Ε. η
τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας
ήταν 19,7% ευρώ ανά 100 kWh,
έναντι 14,2 ευρώ ανά 100 kWh
στην Ελλάδα. Σε τιμές αγοραστικής δύναμης, το κόστος της
ηλεκτρικής ενέργειας για τα

νοικοκυριά ήταν πιο χαμηλό στη
Φινλανδία (12,7 PPS ανά 100
kWh), στη Γαλλία (13), στο Λουξεμβούργο (14), στη Σουηδία
(15,5) και στην Ελλάδα (15,7)
και υψηλότερο στην Κύπρο
(32,9), στη Γερμανία και στην
Πολωνία (25,9), στην Πορτογαλία και στην Ουγγαρία (25,5).

Σ

ύμφωνα με τα στοιχεία,
το β΄ εξάμηνο του 2012,
σε σχέση με έναν χρόνο
πριν, το κόστος ηλεκτρικής
ενέργειας για τα νοικοκυριά
στην Ε.Ε. αυξήθηκε κατά 6,6%,
έναντι 15% στην Ελλάδα, ενώ το
κόστος του φυσικού αερίου αυξήθηκε κατά 10,3% για τα νοικοκυριά στην Ε.Ε. (δεν υπάρχουν
συγκριτικά στοιχεία για την Ελλάδα). Η μεγαλύτερη αύξηση
στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για τα νοικοκυριά, καταγράφηκε στην Κύπρο (21%), στην
Ελλάδα (15%), στην Ιταλία
(11%), στην Ιρλανδία και στην
Πορτογαλία (10%), στη Βουλγαρία, την Ισπανία και την Πολωνία
(9%). Μείωση των τιμών παρατηρήθηκε στη Σουηδία (-5%),
Ουγγαρία (-2%), στη Φιλανδία
(1%), ενώ οι τιμές παραμένουν
σταθερές στη Δανία και τη Μάλ-
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Σ

ε ό,τι αφορά το φυσικό
αέριο, το κόστος για τα
νοικοκυριά το β΄ εξάμηνο του 2012, σημείωσε τη μεγαλύτερη αύξηση στη Λεττονία
(21%), στην Εσθονία (19%) και
στη Βουλγαρία (18%) και τη μεγαλύτερη μείωση στη Σλοβενία
(-8%). Εκπεφρασμένες σε ευρώ, οι τιμές του φυσικού αερίου, κατά μέσο όρο, ήταν χαμηλότερες στη Ρουμανία (2,7 ευρώ ανά 100 kWh), στη Σλοβακία
(5,1) και στην Εσθονία (5,2). Οι
υψηλότερες τιμές καταγράφηκαν στη Σουηδία (12,7), στη Δανία (10,8) και στην Ελλάδα
(10,2).

Σ

ε τιμές αγοραστικής δύναμης, το κόστος του
φυσικού αερίου για τα
νοικοκυριά ήταν πιο χαμηλό στο
Λουξεμβούργο (4,9 PPS ανά
kWh), στη Μ. Βρετανία (5,3), τη
Ρουμανία (5,5), τη Γαλλία (6,1)
και την Ιρλανδία (6,2). Το υψηλότερο κόστος σημειώθηκε στη
Βουλγαρία (12,3), στην Ελλάδα
(11,3), στην Πορτογαλία (10,6),
στην Ουγγαρία (10,4), στην
Ισπανία και στη Λιθουανία (10).

Ο

ι ακριβές τιμές φυσικού
αερίου για τους Έλληνες καταναλωτές είναι
αποτέλεσμα αφενός της υψηλότερης τιμής προμήθειας από
τον βασικό προμηθευτή που είναι η ρωσική Gazprom και αφετέρου της μονοπωλιακής δομής
της αγοράς. Αντί να είναι πολύ
φτηνό το Φυσικό αέριο που θα
πρόσφερε φτηνή θέρμανση
στους Έλληνες, είναι φτηνότερο το ρεύμα. Για μια ακόμη φορά λοιπόν είμαστε ακριβοί στα
πίτουρα και φτηνοί στο αλεύρι.

Πολύτεκνη οικογένεια ζητά βοήθεια για τον 26χρονο γιο της, που πάσχει από οξεία λευχαιμία και νοσηλεύεται εδώ και δύο
χρόνια στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας.
Όποιος μπορεί έστω και στο ελάχιστο από το υστέρημα ή το περίσσευμά του να βοηθήσει μιας και η νοσηλεία του απαιτεί
τεράστια έξοδα. Για το λόγο αυτό έχει ανοιχτεί ειδικός λογαριασμός στην Εθνική τράπεζα: 365/613552-84
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Συλληπητήριο μήνυμα από την ΕΛΜΕ
Με λύπη μας πληροφορηθήκαμε σήμερα πως ο καθηγητής Χρήστος Τέγος,
ένας καταξιωμένος συνάδελφος και
πρώην μέλος του Δ.Σ. της ΕΛΜΕ, έφυγε από τη ζωή.
Ο Χρήστος προσέφερε πολλά στην
εκπαίδευση ως καθηγητής αλλά και πολύ περισσότερο ως συνδικαλιστής και
πρώην Δήμαρχος Καρδίτσας.

Η ΕΛΜΕ Καρδίτσας απεφάσισε
1) Το Διοικητικό Συμβούλιο να παραβρεθεί στην πολιτική κηδεία που θα γίνει στις 29-05-2013 στην Πινακοθήκη
της Καρδίτσας στις 12.00.
2) Να διαβιβάσει τα θερμά συλλυπητήρια όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας στους οικείους του.
Από το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Καρδίτσας

Ανακοίνωση της Κ.Ο. Καρδίτσας του ΚΚΕ
για το θάνατο του Χρήστου Τέγου
Η Κ.Ο. Καρδίτσας του
ΚΚΕ εκφράζει την βαθιά
θλίψη για το θάνατο του σ.
Χρήστου Τέγου που «έφυγε» σήμερα πρόωρα από
τη ζωή.
Ο σ. Χρήστος Τέγος έγινε μέλος του ΚΚΕ το 1975
και για πολλά χρόνια δούλεψε από διάφορες στελεχικές θέσεις στη Κ.Ο.
Καρδίτσας και διατέλεσε
Γραμματέας της Ν.Ε. Καρδίτσας του ΚΚΕ.
Πρόβαλε την πολιτική
του κόμματος και πάλεψε

για την υλοποίησή της. Ο σ.
Τέγος είχε σημαντική
προσφορά και πλούσια
δράση τόσο στο μαζικό κίνημα και στο χώρο των εκπαιδευτικών που εργαζόταν και αναδείχτηκε πρόεδρος στην ΕΛΜΕ Καρδίτσας, όσο και στο χώρο της

Αυτοδιοίκησης και διατέλεσε για 8 χρόνια Δήμαρχος Καρδίτσας.
Ο σ. Τέγος οικοδόμησε
γερούς δεσμούς με τα λαϊκά στρώματα της περιοχής
μας μέσα από τους αγώνες για την υπεράσπιση
του δίκιου τους.
Αναμφίβολα είναι μεγάλο το κενό που αφήνει.
Εκφράζουμε τα θερμά
συλλυπητήρια στην οικογένεια του

Δήλωση του δημάρχου Καρδίτσας Κώστα Παπαλού για τον
θάνατο του πρώην δημάρχου Καρδίτσας Χρήστου Τέγου
Με ιδιαίτερη θλίψη πληροφορήθηκα το θάνατο
του συναδέλφου και φίλου
Χρήστου Τέγου.
Ο Χρήστος Τέγος υπήρξε σε όλη του τη ζωή ένας
ανιδιοτελής μαχητής των
ιδεών και των αξιών του. Η
αγάπη του για τον τόπο
του, τον οδήγησε από νωρίς στο χώρο της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, με τον
οποίο συνδέθηκε σχεδόν
απόλυτα,
υπηρετώντας
τον με αγωνιστικό και
διεκδικητικό πνεύμα και
συνέπεια.
Διεισδυτικός, δυναμικός, ασυμβίβαστος και ιδιαίτερα διεκδικητικός, με
κριτική πάντα ματιά και
προσέγγιση και με ειλικρινή διάθεση προσφοράς ο

Χρήστος Τέγος, ήταν αποδεκτός από τους πολίτες,
ανεξαρτήτως πολιτικής
προτίμησης.
Γι' αυτό και κατάφερε
να ενώσει διαφορετικές
δυνάμεις στο αμετακίνητο
αίτημα της πόλης για ανάπτυξη. Ο Καρδιτσιώτικος
λαός τον τίμησε με την εμπιστοσύνη και την προτίμησή του αναθέτοντάς του

επί δύο τετραετίες τις τύχες της πόλης και του Δήμου, τον οποίο ο Χρήστος
Τέγος υπηρέτησe με αφοσίωση, πάθος και όραμα
για την Καρδίτσα, σφραγίζοντας με το έργο του τη
σημερινή της φυσιογνωμία.
Η απουσία του είναι μια
πολύ μεγάλη απώλεια για
την Καρδίτσα, μια πολύ μεγάλη απώλεια για την Αυτοδιοίκηση.
Για όλους, όσοι ασχολούμαστε με τα κοινά και
την Αυτοδιοίκηση, η μνήμη
του θα αποτελεί πηγή έμπνευσης.
Εκφράζω τα θερμότερα
συλλυπητήριά μου στην οικογένειά του.

Ανακοίνωση του Συλλόγου Εργαζομένων
ΟΤΑ για τον Χρήστο Τέγο
Το Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων Ο.Τ.Α. Ν. Καρδίτσας, για τον θάνατο του Χρήστου Τέγου, με ομόφωνη απόφασή του εκφράζει τα θερμά
συλλυπητήριά του στους οικείους του εκλιπόντος.
Για τους εργαζόμενους
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση η
σημερινή μέρα είναι μέρα
πένθους για τον τόπο μας, το
Νόμο μας, την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Τον εκλιπόντα Δήμαρχο
τον διέκρινε, η ευγένεια, η
καλοσύνη και ήταν ιδιαίτερα
αγαπητός στον λαό της Καρδίτσας. Αγάπησε τον τόπο και
υπηρέτησε με συνέπεια το

κοινό καλό.
Σίγουρα ενέπνευσε εμάς
τους νεότερους υπηρέτες
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
με την αγάπη του για την περιοχή μας.
Χωρίς τη δική του παρουσία το Δημοτικό Συμβούλιο
του Δήμου Καρδίτσας θα είναι
φτωχότερο, και μεις στο πρόσωπο του χάνουμε ένα πολύτιμο συνεργάτη και φίλο.
Για το Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Απόστολος Ταξιάρχης
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Σωτήριος Σούρλας

Συλλυπητήριο μήνυμα του
Κ. Τσιάρα
Ο Υφυπουργός Εξωτερικών Κώστας Τσιάρας
εκφράζει τα βαθιά του
συλλυπητήρια για την
απώλεια του πρώην Δημάρχου Καρδίτσας Χρήστου Τέγου.
“Ο Χρήστος Τέγος είχε
πολυετή και πολύπλευρη
προσφορά στα κοινά του
τόπου, αφιερώνοντας μεγάλο μέρος της ζωής του
στην Καρδίτσα και στην
ανάπτυξή της.

Στην πορεία του αυτή
πέτυχε να κερδίσει την
εμπιστοσύνη των πολιτών
από ένα μεγάλο εύρος
πολιτικών χώρων”.

Συλληπητήριο μήνυμα από
τον Β.Τσιάκο
Με θλίψη πληροφορήθηκα το θάνατο του πρώην
δημάρχου
Καρδίτσας
Χρήστου Τέγου. Απευθύνω τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια του
εκλιπόντος.
Ο θάνατος του αφήνει
δυσαναπλήρωτο κενό στο
χώρο της αυτοδιοίκησης,
τον οποίο υπηρέτησε με
αγάπη και αφοσίωση μέχρι την τελευταία στιγμή.
Συνεπής αγωνιστής έδωσε πάντα τη μάχη πιστός
στις ιδέες και τα οράματα
του και προσέφερε πολλά
στην πόλη που αγαπούσε,

την Καρδίτσα.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει.
Βασίλης Τσιάκος
Αντιπεριφερειάρχης
Καρδίτσας

5

Τετάρτη 29 Μαΐου 2013

Συλλυπητήριο μήνυμα του Bουλευτή Ν.
Μιχαλάκη για τον θάνατο του Χρ. Τέγου
Πληροφορούμενος το
θάνατο του αγαπητού φίλου και αγωνιστή Χρήστου
Τέγου που τόσο γρήγορα
και άδικα έφυγε από κοντά μας γεμίζοντας με θλίψη όλη την τοπική κοινωνία της Καρδίτσας, εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά
του και τους οικείους του.
Ο Χρήστος Τέγος πιστός πάντοτε στις αρχές
και τις ιδέες του, υπηρέτησε αταλάντευτα, με υψηλό ήθος τα κοινά, ακούραστος στον αγώνα για τη
βελτίωση της ζωής των αν-

θρώπων. Η αγάπη του για
την Καρδίτσα τον οδήγησε
στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπου ως Δήμαρχος κατέβαλε κάθε
δυνατή προσπάθεια για
την ανάπτυξη του τόπου.

Θα είναι πάντοτε στην
καρδιά και τη μνήμη του
λαού της Καρδίτσας για τη
σεμνότητα, το ήθος, την
αγωνιστικότητα και τη συνολικότερη προσφορά του
στην πόλη μας, παράδειγμα προς μίμηση για τους
ανθρώπους που ασχολούνται με τα κοινά.
Καλό ταξίδι, φίλε Χρήστο, θα σε θυμόμαστε πάντοτε. Οι άνθρωποι πεθαίνουν όταν οι άλλοι τους
ξεχνούν.
Νίκος Μιχαλάκης
Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑΕΚΜ

Συλλυπητήριο μήνυμα
Ο Βουλευτής κ. Σπύρος
Ταλιαδούρος, με την
αναγγελία του θανάτου
του Χρήστου Τέγου, προέβη στην κάτωθι δήλωση:
«Με συγκίνηση και σεβασμό,
αποχαιρετούμε
σήμερα τον Χρήστο Τέγο,
έναν άξιο Δήμαρχο, που
για πολλά χρόνια υπηρέτησε την πόλη και την Τοπική
Αυτοδιοίκηση με όραμα,
συνέπεια και αγωνιστικό
πνεύμα.
Με οδύνη αποχαιρετά
σήμερα η Καρδιτσιώτικη
κοινωνία ένα άξιο τέκνο
της.
Στην ψυχή και στην καρδιά όλων μας μένει χαραγμένη η μορφή του. Ο ήπιος
χαρακτήρας του, η λιτότη-

τα και η ευθύτητα του λόγου του, η πίστη στις απλές
ανθρώπινες αξίες.
Ο Χρήστος Τέγος ήταν
ένας άνθρωπος με ισχυρή
την αίσθηση του καθήκοντος, της προσφοράς και
της κοινωνικής συμμετοχής. Όλοι έχουμε να θυμηθούμε κάτι θετικό από
τους κοινούς μας αγώνες,
από τις συνεχείς προσπάθειες του που είχαν ένα
σταθερό σκοπό. Το καλό

της πόλης. Ενδεικτικά
αναφέρω την άριστη συνεργασία μας και τη σημαντική του συμβολή στο
θέμα της ίδρυσης του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων των ΤΕΙ.
Περίλυποι, αποχαιρετούμε σήμερα έναν άνθρωπο, που υπηρέτησε την
πόλη μας με ήθος, υψηλό
φρόνημα και πίστη στις
αξίες της δημοκρατίας και
της ελευθερίας.
Στους οικείους του, που
στάθηκαν δίπλα του όλα
αυτά τα χρόνια της δημιουργικής παρουσίας του,
στηρίζοντάς τον και στις
δύσκολες μέρες της κλονισμένης του υγείας, εκφράζω τα ειλικρινή μου
συλλυπητήρια».

Δήλωση του Δημάρχου Βόλου Πάνου Σκοτινιώτη
για το Χρήστο Τέγο
Σε δήλωσή του για τον θάνατο του τέως Δημάρχου Καρδίτσας Χρήστου Τέγου, ο Δήμαρχος Βόλου κ.Πάνος Σκοτινιώτης επισημαίνει τα ακόλουθα:
«Ο πρόωρος χαμός του
Χρήστου Τέγου αποτελεί μεγάλη απώλεια για την Καρδίτσα και την Τοπική Αυτοδιοί-

κηση, που υπηρέτησε επί πολλά χρόνια με μαχητικότητα,
ήθος, σοβαρότητα, αξιοπρέπεια και αποτελεσματικότητα.
Ο Χρήστος Τέγος υπήρξε
ασυμβίβαστος αγωνιστής της
ζωής, που δεν το έβαζε με τίποτε κάτω ακόμη και στις μεγαλύτερες δυσκολίες. Θα τον
θυμόμαστε πάντοτε για το δυ-

ναμισμό του, την ανιδιοτέλεια,
την ευαισθησία και την ανθρωπιά του. Και φυσικά θα τον θυμόμαστε πάντοτε σαν ένα καλό φίλο επί πολλές δεκαετίες.
Εκφράζουμε τα πιο θερμά
συλλυπητήρια στην οικογένειά του, τους συντρόφους
του και την κοινωνία της Καρδίτσας.

Συλλυπητήριο μήνυμα από
την Ασ. Σκόνδρα για το
θάνατο του Χρ. Τέγου
Εκφράζω τη βαθιά μου
θλίψη για το θάνατο του
πρώην Δημάρχου Καρδίτσας, Χρήστου Τέγου.
Η προσφορά του στον
τόπο μας υπήρξε σημαντική.
Διέθετε ήθος, εργατικότητα, αφοσίωση στο καθήκον και αίσθημα ευθύνης στον θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, την
οποία υπηρέτησε με πάθος, αγάπη και αυταπάρνηση επί σειρά ετών.
Ο φίλος, Χρήστος,
υπήρξε ένα από τα πιο
άξια στελέχη της Αυτοδιοίκησης,
οραματιστής,
μαχητής,
αγωνιστής.
Έχαιρε της εκτίμησης,
του σεβασμού και της εμπιστοσύνης των συμπολιτών του ανεξαρτήτως πολιτικού χώρου.

Διεκδίκησε για την Καρδίτσα με επιμονή, αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα αφήνοντας
σημαντική παρακαταθήκη
στις επόμενες γενιές, την
προσφορά και το έργο
του.
Με σεβασμό στη μνήμη
του, τα πιο ειλικρινή μου
συλλυπητήρια στους οικείους του.
Καλό Ταξίδι Χρήστο.
Ασημίνα Σκόνδρα
Βουλευτής Ν.Δ. Καρδίτσας

Συλλυπητήρια από το "Θεοδωρίδειο
Κέντρο - Ορίζοντες"
Το Δ.Σ. του "Θεοδωρίδειου Κέντρου – Ορίζοντες" του Δήμου Καρδίτσας
πληροφορούμενο το θάνατο του πρώην Δημάρχου κ. Χρήστο Τέγου, του
Δημάρχου που εγκαινίασε
το Κέντρο,
συνεδρίασε εκτάκτως

και αποφάσισε να εκφράσει τα ειλικρινή και θερμά
του συλλυπητήρια στην οικογένειά του, να παρευρεθεί σύσσωμο στην τελετή και να δημοσιευθεί το
παρόν κείμενο στον Τύπο.
"ΘΕΟΔΩΡΙΔΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ-ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ"

Ψήφισμα του Δ.Σ. της Λαϊκής
Βιβλοθήκης "Η Αθηνά" για το θάνατο
του Χρ. Τέγου
Με το άγγελμα του θανάτου του Χρήστου Τέγου,
πρώην Δημάρχου Καρδίτσας και πρώην αντιπροέδρου του συλλόγου μας, το
Δ. Σ. της Λαϊκής Βιβλιοθήκης Καρδίτσας «Η ΑΘΗΝΑ»
συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το απόγευμα τις
28/05/2013 και αποφάσισε
τα παρακάτω:
Να εκφράσει τα συλλυπη-

τήρια στην οικογένεια του
θανόντα
Να παραστεί σύσσωμο
στην κηδεία
Να κατατεθεί αντί στεφάνου χρηματικό ποσό στο Θεοδωρίδειο Κέντρο «Ορίζοντες» και
Να δημοσιεύσει το παρόν
ψήφισμα στον τοπικό τύπο.
Το Δ. Σ.
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Ανεξάρτητος ο περιφερειακός σύμβουλος

Α

νεξάρτητος
είναι από
χθες ο
περιφερεια
κός σύμβουλος της
πλειοψηφίας
Θανάσης Αγγέλης, ο
οποίος με σύντομή
επιστολή που
έστειλε προς τον
πρόεδρο του
Περιφερειακού
Συμβουλίου Γρηγόρη
Παπαχαραλάμπους
γνωστοποίησε τη
σχετική απόφασή
του.
Επικαλούμενος –μεταξύ
άλλων- την ανύπαρκτη λειτουργία της περιφερειακής ομάδας μέχρι σήμερα
και κατηγορώντας τον περιφερειάρχη Κώστα Αγοραστό ότι απαξίωσε στην
πράξη τον θεσμό του περιφερειακού συμβούλου.

Ο Αγοραστός έχασε έναν σύμβουλο

Με τη σχετική ανακοίνωση για την ανεξαρτητοποίηση του Θ. Αγγέλη ξεκίνησε χθες το Περιφερειακό
Συμβούλιο από τον κ. Παπαχαραλάμπους χωρίς το
θέμα να πάρει περαιτέρω
έκταση. Ωστόσο η πρακτική
αποστασιοποίηση του κ. Αγγέλη από την ομάδα αποτελεί εδώ και καιρό μία πραγματικότητα καθώς απείχε
από τις συνεδριάσεις της
ομάδας, ενώ από καιρό
ήταν εμμέσως εκπεφρασμένη η δυσαρέσκειά του
για το γεγονός ότι δεν αξιοποιήθηκε σε κάποια από τις

θέσεις των θεματικών αντιπεριφερειαρχών. Κατόπιν
τούτου, η ομάδα της πλειοψηφίας αριθμεί πλέον 30
από 31 περιφερειακούς
συμβούλους.
Ο ίδιος ο περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός
απέφυγε να κάνει οποιοδήποτε σχόλιο για τη συγκεκριμένη εξέλιξη.

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΓΓΕΛΗ
Συγκεκριμένα ο ανεξάρτητος πλέον περιφερειακός σύμβουλος Θαν. Αγγέλης στην επιστολή που
απέστειλε προς τον πρό-

εδρο του ΠΣ επισημαίνει
τα ακόλουθα:
«Η ανύπαρκτη πολιτικά
λειτουργία της περιφερειακής μας ομάδας μέχρι σήμερα, που αυταρχικά επέλεξε και επέβαλε ο περιφερειάρχης απαξιώνοντας
στην πράξη τον θεσμό του
περιφερειακού συμβούλου
και τα γεγονότα που μεσολάβησαν στο εσωτερικό
της παράταξης, μου επιβάλλουν να δώσω και τυπικό χαρακτήρα στην πολιτική μου αυτονομία από την
παράταξη «Συμμαχία υπέρ

Εγγραφές στις Επαγγελματικές Σχολές
(ΕΠΑ.Σ.)
Η Δ/νση της Επαγγελματικής Σχολής (ΕΠΑ.
Σ.) Βοηθών Νοσηλευτών
του Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας, έχοντας
υπόψη την υπ΄αριθμ.
148096/Γ2/07 Υπουργική
απόφαση «Εγγραφές μαθητών-τριών στις Επαγγελματικές
Σχολές
(ΕΠΑ.Σ.)»
Γνωστοποιεί στους μαθητές ότι όσοι επιθυμούν
να εγγραφούν και να παρακολουθήσουν
την
ΕΠΑ.Σ. Βοηθών Νοσηλευτών του Γενικού Νοσοκομείου
Καρδίτσας
μπορούν να προσέρχονται στην Γραμματεία της
Σχολής, στο Γ.Ν.Καρδίτσας, Τέρμα Ταυρωπού,
από
8:30π.μ.
έως
13:00μ.μ. προσκομίζον-

τας τα παρακάτω δικαιολογητικά εγγραφής:
1. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ΤΕ.Λ,
ΤΕ.Σ, ΕΠΑ.Σ., ΤΕΕ Α΄ή Β΄
κύκλου ή Αποδεικτικό
Σπουδών ότι έχει προαχθεί στη Β΄τάξη του Α΄ κύκλου ΤΕΕ των Επαγγελματικών ή Γενικών Λυκείων, ΤΕΛ, Εν. Λυκείων,
ΛΕΝ, ΕΠ.Λ ή Πιστοποιητικό Σπουδών ότι έχει προαχθεί στη Δ΄ τάξη του παλαιού εξαταξίου Γυμνασίου ή στη Γ΄ τάξη εσπερινού ΤΕΛ., ή Επικυρωμένο
τίτλο Απόλυσης για τους
μαθητές που έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές
τους στο ΕΠΑ.Λ ή ΓΕΛ ή
ΤΕΛ ή Εν. Λύκειο ή ΛΕΝ ή
ΕΠ.Λ.
2. Αίτηση εγγραφής.

3. Πιστοποιητικό του
Δήμου ή της Κοινότητας
στα μητρώα της οποίας
είναι εγγεγραμμένος-η ή
Αστυνομική Ταυτότητα.
4. Υπεύθυνη δήλωση
για την κηδεμονία του μαθητή εφόσον αυτός είναι
ανήλικος.
5. Υπεύθυνη δήλωση
του Ν 1599/1986 στην
οποία να δηλώνεται ότι ο
μαθητής δεν φοιτά ταυτόχρονα σε άλλο σχολείο.
Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν από 3- 6 2013 έως 28 - 6 -2013 και
από 2 - 9 - 2013 έως 10 - 9
-2013.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΟΥ
Γ. Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Υ

των πολιτών». Προβαίνω
στην ενέργεια αυτή με αίσθημα ευθύνης απέναντι
στον θεσμό της Αιρετής Αυτοδιοίκησης την οποία υπηρετώ για χρόνια και τη συνεχή παρότρυνση των κομματικών μου φίλων, συνεργατών και συνοδοιπόρων
μου που πιστεύουμε πως
ως ανεξάρτητος περιφερειακός σύμβουλος θα διατηρήσω μια πιο ανοιχτή, ειλικρινή, γόνιμη και θερμή
επικοινωνία – όπως άλλωστε έκανα πάντα – με τον
κόσμο ο οποίος με στηρίζει
ολόψυχα για δεύτερη δεκαετία που ασχολούμαι με
την Αιρετή Αυτοδιοίκηση
δευτέρου βαθμού. Θα συνεχίσω να στηρίζω ο,τιδήποτε θετικό συζητείται στο
Περιφερειακό Συμβούλιο
με γνώμονα τις αρχές της
διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας, για το
συμφέρον των πολιτών και
την ανάπτυξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας».

Φορολογούνται τόκοι
άνω των 250 ευρώ

ποχρεωτική είναι φέτος
η δήλωση στη φορολογία εισοδήματος τόκων
άνω των 250 ευρώ από καταθέσεις όπως ανέφερε ο γενικός γραμματέας Δημοσίων
Εσόδων Χάρης Θεοχάρης και
σημείωσε ότι καταβάλλεται
προσπάθεια ώστε να δοθούν
τα συγκεκριμένα στοιχεία
από τις τράπεζες ώστε να
συμπληρωθούν στο Ε1.
Μέχρι τότε πάντως οι
φορολογούμενοι
καλούνται να πάρουν οι ίδιοι από τις τράπεζες τις
βεβαιώσεις για τους τόκους που τους έχουν καταβληθεί και να τις προσκομίσουν.
Για το ποιος θα δηλώνει το ποσό σε περίπτωση
που υπάρχει συνδικαιούχος σε τραπεζικό λογα-

ριασμό, ο κ. Θεοχάρης
είπε ότι θα το αποφασίσουν οι ίδιοι οι φορολογούμενοι. Στη συνέντευξή του στον τηλεοπτικό
σταθμό Mega εξάλλου, ο
γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων εκτίμησε
ότι η συντριπτική πλειοψηφία των καταθετών
δεν θα χρειαστεί να μπει
στη συγκεκριμένη διαδικασία, καθώς δεν εισπράττει ετησίως ποσό
μεγαλύτερο των 250 ευρώ από τόκους καταθέσεων.
Σχολιάζοντας τέλος τη
φορολογική πολιτική, ο
κ.Θεοχάρης εκτίμησε ότι
φέτος μισθωτοί και συνταξιούχοι θα πληρώσουν
μικρότερο φόρο σε σχέση με πέρυσι.
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a Απόλυση

Μ

ε
ρυθμούς
χελώνας
προχωρά
το σχέδιο για την
απομάκρυνση
συνολικά 4.000
δημοσίων υπαλλήλων
έως το τέλος του
έτους το οποίο
αναμένεται να
υλοποιηθεί με την
κατάργηση
οργανισμών. Στροφή
στα νομικά πρόσωπα
των δήμων κάνει
τώρα η κυβέρνηση
για να καλύψει μέσω
καταργήσεων
φορέων τον αριθμό
των υπαλλήλων που
πρέπει να
αποχωρήσουν.
Στην ολοκλήρωση της λίστας με τους μικρούς φορείς που θα καταργηθούν ή
θα συγχωνευθούν προχωράει στις επόμενες ημέρες
το υπουργείο Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και στο
στόχαστρο βρίσκονται 17
οργανισμοί, στους οποίους
υπηρετούν 416 υπάλληλοι
αλλά προς απόλυση θα
βρεθούν οι μισοί, δηλαδή
τουλάχιστον 200 άτομα.
Θα ακολουθήσουν οι 46
δημόσιες βιβλιοθήκες της
χώρας, που θα συγχωνευθούν, ώστε να προκύψει
πλεονάζον προσωπικό και
ως εκ τούτου απολύσεις.
Αυτή τη στιγμή στις 46 βιβλιοθήκες υπηρετούν περίπου 200 υπάλληλοι.
Βεβαίως, ο απαιτούμενος αριθμός των 2.000 απολύσεων έως τον Σεπτέμβριο, πoλύ δε περισσότερο
των 4.000 έως τα τέλη του
2013, δεν μπορεί να προκύψει από τις συγκεκριμένες
υπηρεσίες. Ετσι μελετάται
η περίπτωση ενός μεγάλου
οργανισμού ή μιας μεγάλης

δημοσίων υπαλλήλων

Από πού θα απολυθούν οι υπάλληλοι δήμων

ΔΕΚΟ όπως είναι η ΕΡΤ,
που συνεχίζει να βρίσκεται
στο επίκεντρο των συζητήσεων για πιθανή αναδιάρθρωση.
Ποιοι είναι οι φορείς που
αναμένεται να συγχωνευθούν ή να καταργηθούν
Ηλεκτρομηχανική Κύμης
Εθνικό Κέντρο Βιβλίου
Κέντρο Μελετών Ασφαλείας
Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων
Ελλάδος
Οργανισμός Ρυθμιστικού
Σχεδίου Προστασίας Περι-

βάλλοντος Αθήνας
Οργανισμός Ρυθμιστικού
Σχεδίου Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης
Κεντρική Αγορά Πατρών
Εθνικό κέντρο πρόληψης
Σακχαρώδη Διαβήτη
Μητροπολιτικός Φορέας
Ανάπλασης Διαχείρισης
Προστατευόμενων Περιοχών Αττικής
Κέντρο Ερευνας Τεχνολογίας Εθνικής Αμυνας
Οργανισμός Κωπαϊδας
Διεθνής Ακαδημία Ελευθερίας

Εθνικό Ιδρυμα Μελετών
Θ. Κολοκοτρώνης
Μουσείο Επιστήμης και
Τεχνολογίας
Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών Υψηλής
Τεχνολογίας
Οργανισμός Ιωαννίνων
Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνικής Αστυνομίας
Ποιες είναι οι βιβλιοθήκες
Αίγινας
Αρεόπολης
Βυτίνας
Δελφών

Λευκάδας
Μηλιών
Μολάων
Πεταλιδίου
Μήθυμνας
Ζακύνθου
Ζαγοράς
Ανδρίτσαινας
Σάμου
Σιάτιστας
Βέροιας
Χίου
Γρεβενών
Καλαμάτας
Δράμας
Εδεσσας
Ελευθερόπολης
Πύλης
Καρπενησίου
Κέρκυρας
Κιλκίς
Κόνιτσας
Λαμίας
Ληξουρίου
Λιβαδειάς
Ναυπάκτου
Μυτιλήνης

Τα δέκα κερδοφόρα επαγγέλματα του μέλλοντος

Τ

έρμα στις
κλασσικές
συνταγές
που θέλουν
τους γονείς να
ωθούν τα παιδιά
τους προς την
ιατρική και τη
δικηγορία δίνει
μελέτη που
αποτυπώνει τα
επαγγέλματα με τη
μεγαλύτερη
αναγνώριση και
υψηλές αποδοχές,
στο μέλλον.
Το υπουργείο Επιχειρήσεων, Καινοτομίας και Δεξιοτήτων της Βρετανίας

παρουσίασε έρευνα με τα
πιο επικερδή επαγγέλματα
σε 20 χρόνια, των οποίων
το αντικείμενο δεν υπάρχει ακόμα αλλά βασίζονται
σε πιθανά σενάρια για τις
ανάγκες και τη ζήτηση του
μέλλοντος.
Σύμφωνα με τη μελέτη
αυτή, τα επαγγέλματα θα
είναι τα εξής:
1. Σύμβουλος υγείας για
ηλικιωμένους: με δεδομένο ότι ο γηραιότερος πληθυσμός αυξάνεται, τότε
ένα επάγγελμα που θα
εξειδικεύεται στην περίθαλψη της τρίτης ηλικίας
θα είναι απαραίτητος.
2. Χειρουργός επαύξησης μνήμης: θα συμβάλει
στη βελτίωση της μνήμης,

ιδίως του ηλικιωμένου
πληθυσμού.
3. Απτικός προγραμματιστής: θα ασχολείται με την
τεχνολογία σε συνδυασμό
με την επιστήμη της αφής.
4. Ψηφιακός Αρχιτέκτονας: θα σχεδιάζει εικονικές κατασκευές για να τις
χρησιμοποιούν όσοι ασχολούνται με το μάρκετινγκ
και τη διαφήμιση.
5. Χειριστής Χαμένων
Δεδομένων: θα διαγράφει
τα άχρηστα δεδομένα
υπεύθυνα.
6. Ελεγκτής Κλίματος:
θα τροποποιεί τις καιρικές
συνθήκες που διαρκούν
για μεγαλύτερο χρονικό
διάστημα απ' ό,τι πρέπει.
7. Μάνατζερ για Άβα-

ταρ: θα σχεδιάζει και θα
διαχειρίζεται τους εικονικούς χαρακτήρες των μελλοντικών pc games.
8. Κατασκευαστής μελών σώματος: στο ίδιο
πλαίσιο με την τελειοποίηση της προσθετικής χειρουργικής, θα δημιουργούνται μέλη για αθλητές
και στρατιώτες.
9. Χρηματιστής χρόνου:
αντί για χρήματα, θα διαχειρίζεται το χρόνο του
πελάτη του.
10. Περιοριστής παντοδυναμίας: θα επαναφέρει
τους πελάτες του στην
πραγματικότητα, μετριάζοντας τις πεποιθήσεις
που τους θέλουν πανίσχυρους.
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Αστυνομικά και άλλα...
Βόλος
Συνελήφθη οδηγός δίκυκλης
μοτοσικλέτας,
που ενεπλάκη σε τροχαίο
ατύχημα με παράσυρση
και θανάσιμο τραυματισμό ημεδαπής στο Βόλο
Συνελήφθη, στις (27-052013) το μεσημέρι στο Βόλο, από αστυνομικούς του
Τμήματος Τροχαίας της
Αστυνομικής Διεύθυνσης
Μαγνησίας, 31χρονος ημεδαπός, οδηγός δίκυκλης
μοτοσικλέτας, ο οποίος
ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα, με παράσυρση και
θανάσιμο
τραυματισμό
ημεδαπής. Ο συλληφθείς
οδηγός είναι αστυνομικός
που υπηρετεί σε Υπηρεσία
της Αστυνομικής Διεύθυν-

σης Μαγνησίας.
Το περιστατικό συνέβη
χθες (27-05-2013) το πρωί
στο Βόλο, όταν η δίκυκλη
μοτοσικλέτα, που οδηγούσε ο 31χρονος, παρέσυρε
και τραυμάτισε θανάσιμα
73χρονη ημεδαπή, η οποία
διέσχιζε πεζή το οδόστρωμα.
Συνελήφθη αλλοδαπός, ο οποίος χρησιμοποιώντας πλαστό διαβατήριο, επιχείρησε να
εξέλθει παράνομα από τη
χώρα, μέσω του Αερολιμένα της Σκιάθου
Συνελήφθη, στις (28-052013) το μεσημέρι στον Αερολιμένα Σκιάθου, από

αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Σκιάθου
της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μαγνησίας, ένας
25χρονος αλλοδαπός, υπήκοος Πακιστάν, για πλαστογραφία και παράβαση
του νόμου περί αλλοδαπών.
Καρδίτσα
Συνελήφθη στην Καρδίτσα 53χρονη ημεδαπή,
για οφειλές προς το δημόσιο
Συνελήφθη, στις (28-052013) το πρωί στην Καρδίτσα, από αστυνομικούς του
Τμήματος Ασφάλειας της
Αστυνομικής Διεύθυνσης
Καρδίτσας, 53χρονη ημεδαπή, για μη καταβολή χρε-

ών προς το δημόσιο.
Συγκεκριμένα, η 53χρονη, εργολάβος οικοδομικών εργασιών, συνελήφθη,
διότι δεν είχε καταβάλει
προς το δημόσιο οφειλές
συνολικού
ύψους
313.451,95 ευρώ.
Λάρισα
Συνελήφθη στη Λάρισα
48χρονος ημεδαπός, για
οφειλές προς το δημόσιο
Συνελήφθη, στις (28-052013) το πρωί στη Λάρισα,

από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας της
Αστυνομικής Διεύθυνσης
Λάρισας, 48χρονος ημεδαπός, για μη καταβολή χρεών προς το δημόσιο.
Συγκεκριμένα, ο 48χρονος, διευθύνων σύμβουλος
εταιρείας εμπορίας γεωργικών μηχανημάτων, συνελήφθη, διότι δεν είχε καταβάλει προς το δημόσιο
οφειλές συνολικού ύψους
762.367,26 ευρώ.

Ομορφαίνει ο κόμβος...

Σ

Εισόδου του Μουζακίου από την πλευρά της Πύλης

την
ανάπλαση
του κόμβου
εισόδου του
Μουζακίου από την
πλευρά της Πύλης,
προχωρά ο Δήμος
Μουζακίου στην
προσπάθειά του να
βελτιώσει την εικόνα
των εισόδων της
πόλης.
Η κατασκευή του κόμβου
υλοποιήθηκε στα πλαίσια
του έργου της βελτίωσης
της Οδού Λαζαρίνα Μουζακίου.
Με την ολοκλήρωση του
κόμβου διευθετήθηκε με
τον καλύτερο δυνατό τρόπο η κυκλοφορία στο συγκεκριμένο σημείο όπου
διασταυρώνονται οι δρόμοι
Μουζακίου – Τρικάλων,
Μουζακίου – Λαζαρίνας
και η είσοδος προς την πό-

λη του Μουζακίου των δύο
αυτών οδικών συνδέσεων.
Είναι ο δεύτερος κόμβος
εισόδου που κατασκευάστηκε στο Μουζάκι, μετά
το κόμβο της εισόδου από
την Καρδίτσα μετά τη νέα
γέφυρα του Μουζακίου,
που χρηματοδοτήθηκε από
το Ειδικό Πρόγραμμα της
Αυτοδιοίκησης με φορέα
υλοποίησης το Δήμο Μουζακίου.

Παράλληλα ο Δήμος
Μουζακίου υλοποίησε την
κατασκευή κόμβου στην είσοδο του Μουζακίου από
την πλευρά της Αργιθέας
με προϋπολογισμό 270,000
ΕΥΡΩ,
Τώρα ο Δήμος Μουζακίου προχωρά στη σταδιακή αισθητική αναβάθμιση
του κόμβου από την Πύλη,
βελτιώνοντας αισθητά την
εικόνα της πόλης. Παράλ-

ληλα μετά από πρόταση του
Εμπορικού Συλλόγου Μου-

ζακίου που έγινε αποδεκτή
από το Δημοτικό Συμβούλιο ο Δήμος Μουζακίου θα
προχωρήσει στην περαιτέρω διάνοιξη της εισόδου
προς το Μουζάκι στην περιοχή της βιβλιοθήκης προκειμένου να διευκολύνεται
η κυκλοφορία των οχημάτων προς το κέντρο της πόλης.
Τις εργασίες ανάπλασης
του κόμβου παρακολουθούν από κοντά οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Καλιώρας και
Κουτσογιάννης που έχουν
την ευθύνη για την υλοποίηση του έργου.

a
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Σεμινάρια μουσικοθεραπείας

Σ

Στο Ωδείο Ευθυμιάδη το ερχόμενο Σαββατοκύριακο 1 & 2 Ιουνίου - Σεμινάρια
μουσικοθεραπείας “θεωρία και πράξη”

υνεχίζει να
καινοτομεί
με
πρωτοπορια
κά μαθήματα το
Ωδείο Ευθυμιάδη
στην πόλη μας.
Μαθήματα Μουσικοθεραπείας συνεχίζονται την 1
& 2 Ιουνίου, το προσεχές
Σαββατοκύριακο
στο
Ωδείο Καρδίτσας – Κωνσταντίνος Ευθυμιάδης, με
στόχο την ενημέρωση και
την εκπαίδευση για τις νέες μεθόδους προσέγγισης
και θεραπείας διαμέσου
της μουσικοθεραπείας. Τα
βιωματικά αυτά μαθήματα
μουσικοθεραπείας δεκτικών και ενεργητικών μεθόδων μπορούν να τα παρακολουθήσουν γονείς, εκπαιδευτικοί, μουσικοί και
μη μουσικοί, κοινωνιολόγοι, θεραπευτές, λογοθεραπευτές, κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, νοσηλευτές, εργοθεραπευτές
κλπ.
Στόχος των μαθημάτων
της συμπληρωματικής αυτής θεραπείας είναι η βελτίωση της υγείας και η μείωση ή ακόμη και η αποφυγή
φαρμάκων.
Σε ειδική αίθουσα του
Ωδείου πραγματοποιούνται μαθήματα Μουσικοθεραπείας, ατομικά ή ομαδικά καθ όλη τη διάρκεια της
χρονιάς.
Ποσοτική έρευνα έδειξε
ότι η Μουσικοθεραπεία
συμβάλλει στη βελτίωση
της ψυχοσωματικής κατάστασης του ανθρώπου ανεξάρτητα από την παθολογία
του ή/και την συμμετοχή
του σε άλλες θεραπείες,
και ότι όσο πιο βαριά είναι η
αρχική κατάσταση του ανθρώπου, τόσο μεγαλύτερη
φαίνεται να είναι η βελτίωση μέσα από τη Μουσικο-

θεραπεία.
Σε ανάλογες επιστημονικές έρευνες που παρουσιάστηκαν στα δύο παγκόσμια συνέδρια της ISME
και της IMPC-ESCOM,
ήταν εμφανής η αποτελεσματικότητα της Μουσικοθεραπείας.
Είναι γνωστές οι θεραπευτικές ιδιότητες της
μουσικής για χαλάρωση ή
κινητοποίηση του ανθρώπου. Στα πλαίσια της Μουσικοθεραπείας, ως συμπληρωματική
θεραπεία,
παρέχεται στο Ωδείο Καρδίτσας – Κωνσταντίνος Ευθυμιάδης η δυνατότητα για
κλινική χρήση της μουσικής, η οποία συμβάλλει ουσιαστικά στην βελτίωση της
ποιότητας ζωής τόσο
ασθενών, όσο και βοηθητικού προσωπικού.
Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για μια θεραπεία, η
οποία εστιάζει κυρίως στην
υγεία και στην αφύπνιση
της δημιουργικότητας του
ανθρώπου, μέσω μη λεκτικών παρεμβάσεων σε πλαίσια ατομικών και ομαδικών
συνεδριών, με σημαντική
μείωση της εικόνας των
συμπτωμάτων του ασθενούς.
Σε πλαίσια κοινωνικής
Μουσικοθεραπείας επιχειρείται η όσο το δυνατόν πιο
αποτελεσματική διαδικασία επανένταξης παρέχοντας στους συμμετέχοντες
στιγμές με νόημα και προσωπική αίσθηση αξίας μέσα από παραστάσεις ανοιχτές στο κοινό.
Στο βοηθητικό προσωπικό η Μουσικοθεραπεία ως
βίωμα παρέχει δυνατότητες για αντιμετώπιση του
γνωστού «burn out» και ως
εκπαίδευση παρέχει δυνατότητες για αποτελεσματική και θεραπευτικά στοχευόμενη μη λεκτική επι-

ου Καρδίτσας – Κωνσταντίνος Ευθυμιάδης στην διεύθυνση Κολοκοτρώνη 38 και

Ύδρας, και στα τηλέφωνα
2441075440, 2441042896
e-mail: nke@otenet.gr.

Προσωρινή αναστολή
96.000 συντάξεων
κοινωνία με τον ασθενή.
Η Μουσικοθεραπεία, μια
καινοτόμος
θεραπεία,
ανοίγει επίσης δρόμους για
περαιτέρω επιστημονική
και κλινική έρευνα καθώς
και συμμετοχή σε διεθνή
συνέδρια με απώτερο σκοπό την ουσιαστική συμβολή
στην εξέλιξη των επαγγελμάτων υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο.
Τα μαθήματα ξεκίνησαν
την 1η Νοεμβρίου, ενώ το
ερχόμενο Σαββατοκύριακο 1 & 2 Ιουνίου 2013 η καθηγήτρια στην έδρα της
Μουσικοθεραπείας
του
Τμήματος
Μουσικών
Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Ντόρα Ψαλτοπούλου θα διδάξει σε
σεμινάριο, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του
Ωδείου Ευθυμιάδη.

Το Πρόγραμμα του σεμιναρίου περιλαμβάνει:
12-2: Παρουσίαση κύριων προσεγγίσεων μουσικοθεραπείας. Έρευνα, Εκπαίδευση
2-5: Βιωματικό εργαστήρι
μουσικοθεραπείας, δεκτικών και ενεργητικών μεθόδων
Στους συμμετέχοντες θα
δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.
Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές
μπορείτε να απευθύνεστε
στη γραμματεία του Ωδεί-

Στα ασφαλιστικά τους
Ταμεία θα πρέπει να προσέλθουν 54.193 δικαιούχοι κύριων και 42.140 δικαιούχοι
επικουρικών
συντάξεων, στους τραπεζικούς λογαριασμούς των
οποίων δεν θα πιστωθούν
τα οφειλόμενα για τον
Ιούνιο, καθώς δεν έχουν
συμπληρώσει τον ΑΜΚΑ
και τον ΑΦΜ τους.
Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, οι συνταξιούχοι θα πρέπει να προσέλθουν στο Ταμείο τους

προκειμένου να συμπληρώσουν τα στοιχεία που
λείπουν, ώστε να συνεχίσουν να λαμβάνουν κανονικά τη σύνταξή τους, αλλιώς θα διακοπεί η καταβολή της.
Όπως δήλωσε ο αρμόδιος υπουργός, Γιάννης
Βρούτσης, οι συντάξεις
που θα τεθούν σε «προσωρινή αναστολή» θα «καταβληθούν άμεσα» αφότου
οι δικαιούχοι συμπληρώσουν τα στοιχεία που λείπουν.

16η Έκθεση των
Εργαστηρίων Καρδίτσας
Οι μαθητές και οι δάσκαλοι των εργαστηρίων
Τέχνης του Δήμου Καρδίτσας, σας προσκαλούν
στην ετήσια έκθεσή τους..
Τα εγκαίνια είναι το Σάββατο 1 Ιουνίου 2013 και
ώρα 21:00 στο αίθριο της
Δημοτικής Αγοράς. Η έκθεση θα διαρκέσει από 1-7
Ιουνίου 2013.
Τα τμήματα των εργαστηρίων τέχνης του Δήμου Καρδίτσας που λειτουργούν είναι:
Εργαστήρι Σχεδίου –

ελεύθερο και γραμμικό
Εργαστήρι «Παιδί και
Ζωγραφική»
Εργαστήρι Κεραμικής
Εργαστήρι
Αγιογραφίας
Εργαστήρι Ζωγραφικής
Εργαστήρι κόμιξ
Εργαστήρι Εικαστικού
κοσμήματος
Εργαστήρι Θεατρικής
Παιδείας
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2441026566
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Θέσεις φυλάκων
18 θέσεις φυλάκων για νέους έως 35 ετών από το Δίκτυο «Περραιβία» στην Π.Ε. Καρδίτσας
Η υποβολή των αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 01/06/2013

Το «Δίκτυο Περραιβία»
ανακοινώνει την πρόσληψη,
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα οχτώ (18)
ατόμων για την υλοποίηση
προγράμματος Κοινωφελούς
Χαρακτήρα στον τομέα του
Πολιτισμού (ΚΟΧ.Π.) στην περιφερειακή ενότητα Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου
Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την
προγραμματική
περίοδο
2007-2013. Στο πλαίσιο του
προγράμματος θα απασχοληθεί ανά συμπράττοντα φορέα,
ενέργεια, τόπο υλοποίησης,
ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων (βλ. Α), με τα αντίστοιχα
απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ.
Β) της Ανακοίνωσης.
Α) Συμπράττων Φορέας:
ΛΔ΄ Εφορεία Προϊστορικών
και Κλασικών Αρχαιοτήτων.
Τόπος Υλοποίησης: Δήμος
Παλαμά, Δήμος Καρδίτσας,
Δήμος Σοφάδων. Ειδικότητα:
ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων 13
άτομα. Διάρκεια Σύμβασης:
έως επτά (7) Μήνες και όχι
πέραν της 31/12/2013.

Β) Συμπράττων Φορέας:
19η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. Τόπος Υλοποίησης: Δήμος Μουζακίου, Δήμος Αργιθέας. Ειδικότητα: ΔΕ
Ημερήσιων Φυλάκων 5 άτομα. Διάρκεια Σύμβασης: έως
επτά (7) Μήνες και όχι πέραν
της 31/12/2013.
Προϋποθέσεις Συμμετοχής
Οι ωφελούμενοι της πράξης πρέπει σωρευτικά να
πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις συμμετοχής: 1) να
είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους
της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς
ή υπήκοοι τρίτων χωρών που
έχουν δικαίωμα διαμονής και
απασχόλησης στη χώρα μας
και 2) να είναι άνεργοι ηλικίας έως και 35 ετών (να

Ευχαριστήριο

Το Δ.Σ. της Θεσσαλικής
Εταιρείας Ψυχικής Υγείας Περίθαλψης και Αποκατάστασης (Θ .Ε. Ψ. Υ. Π.
Α), το προσωπικό και οι
ένοικοι του οικοτροφείου
Γαληνός αισθάνονται την
ανάγκη να ευχαριστήσουν
και δημόσια την διοίκηση
και το προσωπικό του ΑΒ
Βασιλόπουλο για την προσφορά τροφίμων και ει-

δών πρώτης ανάγκης με
αφορμή την 26 η Μαΐου,
ημέρα δράσεων εθελοντισμού.
Οι εθελοντές, εργαζόμενοι του ΑΒ Βασιλόπουλου Καρδίτσας χάρισαν
απλόχερα χαρά και χαμόγελα στους ενοίκους και
ελπίζουμε να είναι η αρχή
μιας αγαστής συνεργασίας.

έχουν
γεννηθεί
από
01/01/1978 και μετά) με δελτίο ανεργίας σε ισχύ (εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ).
Βαθμολόγηση Κριτηρίων
Η σειρά κατάταξης μεταξύ
των υποψηφίων καθορίζεται
σύμφωνα με τα κριτήρια, τα
οποία μοριοδοτούνται συνδυαστικά και αναφέρονται
αναλυτικά στην Ανακοίνωση,
σύμφωνα με τις οδηγίες και
τον έλεγχο του ΑΣΕΠ.
Απαραίτητα Δικαιολογητικά
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ
Β) και των ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ που
βαθμολογούνται, οφείλουν
να προσκομίσουν τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται αναλυτικά.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν
την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΚΟΧ.Π.1. και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως
είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο,
εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του
Δικαιούχου στην ακόλουθη
διεύθυνση: ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ (για την Π.Ε. Καρδίτσας),
Δημάρχου Χρ. Βλαχοδήμου 1,
Τ.Κ. 402 00, Ελασσόνα υπόψιν
κ. Μαγδαληνής Μπόλη (τηλ.
επικοινωνίας: 24930-24222).
Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με

βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο
οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.
Κάθε υποψήφιος δύναται
να σημειώσει στην αίτησή του
έναν ή περισσότερους κωδικούς θέσεων για μία ή περισσότερες ειδικότητες, εφόσον
διαθέτει τα απαιτούμενα από
την ανακοίνωση προσόντα.
Η προθεσμία υποβολής των
αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την
Πέμπτη 23/05/2013 έως και
Σάββατο 1/6/2013 και ώρα
15.00 μ.μ.
Οι υποψήφιοι μπορούν να
αναζητήσουν τα έντυπα των
αιτήσεων καθώς και τις «Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης
συμμετοχής & υποβολής δικαιολογητικών σε πρόγραμμα
ΚΟινωφελούς
Χαρακτήρα
στον τομέα του Πολιτισμού
(ΚΟΧ.Π.)»: α) στα γραφεία
του Δικαιούχου στην ανωτέρω διεύθυνση, β) στην ιστοσελίδα
του
Δικαιούχου
(www.diktioelassonas.gr),•γ
) στην ιστοσελίδα της Ειδικής
Υπηρεσίας Πολιτισμού & Τουρ
ι
σ
μ
ο
ύ
(http://ep.culture.gr)•και δ)
στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π.
(www.asep.gr) ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα
τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων -> Διαγωνισμών Φορέων > Κοινωφελής Εργασία
(ΚΟΧ).
Δημοσίευση της ανακοίνωσης
Ανάρτηση ολόκληρης της
ανακοίνωσης θα γίνει: 1) στην
ιστοσελίδα (www.diktioelas-

sonas.gr) και στα γραφεία
του Δικαιούχου στην περιφερειακή ενότητα όπου υλοποιείται το πρόγραμμα, 2) σε όλα
τα δημοτικά καταστήματα των
δήμων όπου υλοποιείται το
πρόγραμμα, 3) σε όλα τα Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ) του ΟΑΕΔ της
περιφερειακής
ενότητας
στην οποία υλοποιείται το
πρόγραμμα και 4) στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Πολιτισμού & Τουρισμού
(http://ep.culture.gr).
Πρόσληψη
Κάθε ωφελούμενος μπορεί
να απασχοληθεί σε μία θέση
εργασίας έως επτά (7) μήνες
μέσα σε διάστημα δώδεκα
(12) μηνών και όχι πέρα από
τις 31/12/2013. Η αμοιβή των
προσώπων που απασχολούνται σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας δικαιούχων
φορέων μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα, οι οποίοι χρηματοδοτούνται από προγράμματα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού», ανεξαρτήτως ειδικότητας και
επαγγελματικής εξειδίκευσής τους, ορίζεται σε 25 ευρώ
ημερησίως και όχι μεγαλύτερη από 625 ευρώ μηνιαίως. Οι
δικαιούχοι, εκτός από τα καταβαλλόμενα ποσά που αναφέρονται στην προηγούμενη
παράγραφο, δεν υποχρεούνται να καταβάλλουν οποιαδήποτε άλλη παροχή στα απασχολούμενα πρόσωπα. Οι
ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και εργαζόμενου) στο
σύνολό τους θα καλυφθούν
από το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού».
Για το Δ.Σ. του Δικτύου
«ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ»
Ο πρόεδρος
Σκριάπας Κων/νος
Οικονομολόγος, Σύμβουλος Ανάπτυξης
Η γενική γραμματέας
Μπουζούκη Ελισσάβετ
Οικονομολόγος
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Διάθεση προϊόντων

Η

Ομάδα
Εθελοντών
Στήριξης
Καταναλω
τών Καρδίτσας
ευχαριστεί θερμά τη
Διοίκηση του
Εργατικού Κέντρου
του νομού μας για
την έμπρακτη
παροχή βοήθειας και
συνεργασίας.
Ενώνουμε τις δυνάμεις
μας με την οικεία Επιτροπή
για θέματα καταναλωτών.
Η ομάδα παραμένει αποτελούμενη μόνο από εθελοντές, πέρα από κάθε κομματικό χρώμα και προσωπικό
όφελος.
Σκοπός μας είναι η διάθεση προϊόντων κατευθείαν από τον παραγωγό, χωρίς τους μεσάζοντες. Η
έρευνα αγοράς για την καλύτερη επιλογή αγαθών
στην σχέση ποιότητα-τιμή,
καθώς και ο έλεγχος τους
είναι μόνο η αρχή... και το
αποδείξαμε με τη δράση
μας, εδώ και 1μιση χρόνο..
Καθημερινά
πλέον,
εκτός απο την ηλεκτρονική
μας διεύθυνση και τη σελίδα μας στο fb, το τηλέφωνο
παραγγελιών και το site, θα
μπορείτε να έρχεστε σε
επαφή με την ομάδα εθελοντών στο Εργατικό Κέντρο, Δευτέρα εως και Παρασκευή από τις 10.00 π.μ.
ως τις 12.00 μ. και Τρίτη και
Πέμπτη 18.00 με 20.00.
Σας περιμένουμε για παραγγελίες προϊόντων, για
να μιλήσουμε για νέες δράσεις, καθώς και αν επιθυμείτε να βοηθήσετε το έργο της Ομάδας είτε ως εθελοντές είτε ως παραγωγοί !
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ
Συνεχίζεται η ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ

Χωρίς μεσάζοντες το Σάββατο 8 Ιουνίου

ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013
στο χώρο του Parking του
Θερινού Κινηματογράφου
Καρδίτσας και ώρα προσέλευσης 8πμ με 12μ.
Eνημερώνουμε τους συμπολίτες μας ότι μεσα στο
καλοκαίρι δε θα λάβει χώρα άλλη διανομή. Απο Σεπτέμβρη ξανά κοντά σας.
ΜΕ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ
Προϊόντα της εταιρίας
ΕΨΙΛΟΝ ΕΛΛΑΣ με έδρα
ΑΛΩΝΙΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
1.ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ SYMFAIRY 4Lt. – 2 ευρώ

2. ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ SUPLLEN CLASSIC 4Lt .- 2
ευρώ
3. XΛΩΡΙΟ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΟ (3+1 συσκευασίες
750ml) – 3 ευρώ
4. ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ
ΜΕ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΟ
ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ 8Kg (81 μεζούρες
) – 11 ευρώ
5. ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ
ΡΟΥΧΩΝ
NANOTECHNOLOGY 2Lt .- 5 ευρώ
Προϊόντα της εταιρίας
ΜΥΛΟΙ ΖΑΜΠΟΓΑ με έδρα
ΣΟΦΑΔΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ.
ΑΛΕΥΡΙ ΜΑΛΑΚΟ ΓΙΑ
ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ - 5 ευ-

ρώ/ σακί 10κιλο
Από Τσίγκας Γεώργιος
Ανθήλη Ν. Φθιώτιδας
-ΡΥΖΙ ΝΥΧΑΚΙ 3,00 ευρώ
/το 3κιλο
-Από XAΡΤΙΚΑ -ΒΑΣΙΛΙΚΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
-ΧΑΡΤΙ
ΥΓΕΙΑΣ
30
ΤΕΜ/3ΦΥΛΛΟ ΓΚΟΦΡΕ
12,50 Ε
Οι παραγγελίες γίνονται
ηλεκτρονικά (ΦΟΡΜΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ) στον ιστότοπό
μας
http://ethelonteskarditsa.webs.com/formaparaggelias
ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΣΤΟ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6984524697

10 πμ – 12 πμ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΜΕ email ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
ΥΠ’ ΟΨΙΝ.
ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
ΓΙΑ WEB ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ:
ΤΕΤΑΡΤΗ 5/06/2013 ώρα 8
μμ
ΕΚΤΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ (ΕΛΕΥΘΕΡΑ) ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ, ΘΑ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ:
ΡΥΖΙ
ΚΑΣΤΑΝΟ,
3ευρώ/3κιλο
ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 4
τεμ/4ευρω,
ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ 1000gr/2,50ευρω
ΟΣΠΡΙΑ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ
ΦΙΛΙΑΔΩΝΑΣ ΔΟΜΟΚΟΥΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ -ΣΤΑΘΗΣ
ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ
ΦΑΣΟΛΙΑ, ΦΑΚΕΣ, – 5
ΕΥΡΩ /2,5κιλο
ΓΛΥΚΑ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ &
ΜΑΡΜΕΛΑΔΕΣ (ΣΠΙΤΙΚΑ)
ΑΠΟ ΤΡΙΚΑΛΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΛΑΜΠΡΟΥ

Στο εδώλιο όσοι κακοποιούν τα ζώα

Π

ιο
αυστηρός
έγινε σε
συγκεκρι
μένους τομείς, όπως
είναι η κακοποίηση
του ζώου, ο νέος
νόμος σε ό,τι αφορά
τις ποινικές
κυρώσεις.
Από τις βασικότερες είναι αυτή κατά την οποία, με
εισαγγελική εντολή, μπορεί να αφαιρεθεί προσωρινά ή ακόμη και οριστικά το
ζώο συντροφιάς - ή ζώο
άλλης κατηγορίας - από

τον ιδιοκτήτη σε περίπτωση κακοποίησης ή σε περίπτωση που ο κάτοχος δεν
φροντίζει για την ευζωία
του κατοικιδίου ή δεν μεριμνά για τη σήμανση και καταγραφή του.

Τότε το ζώο παραδίνεται στο καταφύγιο αδέσποτων ζώων του αρμόδιου
δήμου ή σε ενδιαφερόμενη φιλοζωική εταιρεία ή
σωματείο. Ο εισαγγελέας
μάλιστα μπορεί με διάταξη
να απαγορεύσει την από-

κτηση άλλου ζώου από τον
παραβάτη.
Παράλληλα και τα χρηματικά πρόστιμα γίνονται
πιο αυστηρά. Είναι χαρακτηριστικό ότι η αφαίρεση
του μέσου ηλεκτρονικής
σήμανσης από τον ιδιοκτήτη του ζώου συντροφιάς,
από άλλο πρόσωπο ή ακόμη και τον κτηνίατρο, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι
έξι μήνες και χρηματική
ποινή μέχρι 3.000 ευρώ ποινή που στοχεύει στην
αποφυγή φαινομένων εγκατάλειψης καθώς και
κλοπής
οποιουδήποτε
ζώου.
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«Έφυγε» ο Χρήστος Τέγος

Φτωχότερη έγινε η οικογένειά του, η αυτοδιοίκηση και η Καρδίτσα που υπηρέτησε 30 χρόνια με πάθος και
αυταπάρνηση με τον θάνατο του επί 8 χρόνια δημάρχου Καρδίτσας Χρήστου Τέγου
"Έφυγε" ένας ασυμβίβαστος άνθρωπος που παρά το χρόνιο πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε, έδινε μέχρι
τελευταία στιγμή μάχες στο Δημοτικό Συμβούλιο
Εκλέχτηκε για πρώτη φορά Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Καρδίτσας το 1982
Στη 1 σήμερα το μεσημέρι θα γίνει στην Δημοτική Πινακοθήκη η πολιτική του κηδεία

Τ

ην τελευταία του
πνοή σε
νοσοκομείο των
Αθηνών όπου
νοσηλευόταν τις
τελευταίες ημέρες άφησε
ο πρώην Δήμαρχος
Καρδίτσας Χρήστος Τέγος.
Ο Χρήστος Τέγος πάλεψε
με την επάρατο νόσο
γενναία ωστόσο δεν
κατάφερε να κρατηθεί στη
ζωή βυθίζοντας στο
πένθος τη σύζυγο και τα
παιδιά του αλλά και την
οικογένεια της
αυτοδιοίκησης.
Ο Χρήστος Τέγος διετέλεσε
Δήμαρχος Καρδίτσας επί δυο τετραετίες κατά τις περιόδους
1998-2002 και 2002- 2006, ενώ
υπηρέτησε την Τοπική Αυτοδιοίκηση αδιάλειπτα και από διάφορες θέσεις από τη δεκαετία του
΄80 μέχρι και σήμερα.
Γνώριζε καλά το χώρο της αυτοδιοίκησης και αυτό έχει αναγνωριστεί από συναδέλφους του
από όλους τους πολιτικούς χώρους και από ολόκληρη την Ελλά-

Χρήστος Τέγος: Αριστερά η φωτογραφία που κυριάρχησε στις εκλογές του
1994 και δεξιά η φωτογραφία των εκλογών του 2010
δα.
Ο Χρήστος Τέγος, γεννήθηκε
την 1η Αυγούστου του 1953 στην
Καρδίτσα. Τελείωσε τις υποχρεωτικές του σπουδές στην πόλη
και το 1971 πέτυχε στο Μαθηματικό τμήμα του Πανεπιστημίου Αθήνας απ’ όπου απεφοίτησε ως καθηγητής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Υπηρέτησε σε γυμνάσιο της
Λειβαδιάς, διετέλεσε Πρόεδρος
της ΕΛΜΕ Βοιωτίας και στη συνέχεια υπηρέτησε σε σχολεία της

Καρδίτσας.
Από τα νεανικά του χρόνια εντάχθηκε στο ΚΚΕ και ανέπτυξε
σημαντική συνδικαλιστική δράση.
Αγωνιστής του εκπαιδευτικού και
γενικότερα του λαϊκού κινήματος
και άριστος γνώστης των θεμάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Το 1982 εκλέγεται για πρώτη φορά Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Καρδίτσας. Τη διετία 19951996 διατελεί Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Την πρώτη
φορά που συμμετείχε σε εκλογές

ως υποψήφιος Δήμαρχος και επικεφαλής της «Ριζοσπαστικής Κίνησης για την Καρδίτσα» έλαβε
περισσότερο από 28% των ψήφων. Το 1998 κερδίζει τις εκλογές με το συνδυασμό «Νέα Καρδίτσα» του οποίου ηγείτο και
εκλέγεται Δήμαρχος Καρδίτσας.
Το ίδιο επανέλαβε και στην επόμενη εκλογική διαδικασία το
2002. Έτσι συμπλήρωσε 8 χρόνια
ως Δήμαρχος Καρδίτσας (19992006).
Το 2006 διετέλεσε επικεφαλής
της μείζονος αντιπολίτευσης στο
Δημοτικό Συμβούλιο Καρδίτσας,
ενώ το 2010 επικεφαλής της
ελάσσονος αντιπολίτευσης με το
συνδυασμό «Λαϊκή Συσπείρωση».
Η πολιτική του κηδεία θα γίνει
την Τετάρτη 29 Μαΐου στη 13:00
στην Δημοτική Πινακοθήκη Καρδίτσας. Η σορός του θα βρίσκεται
στην Πινακοθήκη μια ώρα νωρίτερα, δηλαδή στις 12μ, ενώ η ταφή
του θα γίνει στο Νεκροταφείο της
Αγ. Παρασκευής Καρδίτσας.
Χθες το απόγευμα πραγματοποιήθηκε έκτακτο δημοτικό συμβούλιο, όπου πάρθηκε ομόφωνα η
απόφαση για την απόδοση φόρου
τιμής, καθώς και να γίνει η κηδεία
δημοσία δαπάνη.

Βαρύ ήταν το κλίμα στην χθεσινή έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου όπου αποφασίστηκε να γίνει η κηδεία του δημοσία δαπάνη

a Ανακοίνωση
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Η

Κεντρική
Επιτροπή
του ΚΚΕ
ανακοινών
ει με θλίψη το
θάνατο του σ.
Χρήστου Τέγου, που
έφυγε πρόωρα από
τη ζωή, σήμερα Τρίτη
28 Μάη.
Ο σ. Χρήστος Τέγος γεννήθηκε το 1953 στην Καρδίτσα. Ήταν μαθηματικός και
εργαζόταν ως καθηγητής
μέσης εκπαίδευσης. Την
περίοδο της στρατιωτικής
δικτατορίας υπήρξε μέλος
των διοικητικών συμβουλίων των παράνομων τότε
Φοιτητικών
Συλλόγων
Θεσσαλίας, ενώ είχε επαφή με την ΑΝΤΙ – ΕΦΕΕ.
Ο σ. Χρήστος Τέγος οργανώθηκε στην παράνομη
οργάνωση της ΚΝΕ λίγο
πριν πέσει η δικτατορία.
Στη συνέχεια εκλέχτηκε
μέλος του Νομαρχιακού
Γραφείου Καρδίτσας της
ΚΝΕ. Έγινε μέλος του ΚΚΕ
την Άνοιξη του 1975. Στην
πορεία αναδείχτηκε στέλε-

της Κ.Ε. του ΚΚΕ
Η πολιτική κηδεία του
συντρόφου Χρήστου Τέγου
θα γίνει την Τετάρτη 29
Μάη στις 12:00, στη δημοτική πινακοθήκη Καρδίτσας

Ψήφισμα του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ
χος σε διάφορες υπεύθυνες θέσεις του Κόμματος.
Εκλέχτηκε μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής και
στη συνέχεια του Νομαρχιακού Γραφείου Καρδίτσας. Το 1982 έγινε Γραμματέας της Νομαρχιακής
Επιτροπής Καρδίτσας και
εκλέχτηκε δημοτικός σύμβουλος του δήμου Καρδίτσας. Υπήρξε μέλος της
Επιτροπής Περιοχής Θεσσαλίας του ΚΚΕ. Διορίστηκε καθηγητής στη Βοιωτία
το 1986, όπου και εκλέχτηκε μέλος του Νομαρχιακού
Γραφείου Βοιωτίας και της
Επιτροπής Περιοχής Αν.
Στερεάς και Εύβοιας του
ΚΚΕ. Υπήρξε, επίσης, μέλος του διοικητικού συμβουλίου και για 2 χρόνια
πρόεδρος της ΕΛΜΕ Βοιωτίας.

Επιστρέφοντας
στην
Καρδίτσα το 1989 εκλέχτηκε Γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής Καρδίτσας. Το 1994 εκλέχθηκε
δημοτικός σύμβουλος του
δήμου Καρδίτσας, μέλος
του διοικητικού συμβουλίου και πρόεδρος στην ΕΛΜΕ Καρδίτσας. Ο σ. Χρήστος Τέγος εκλέχτηκε δήμαρχος Καρδίτσας για 2 θητείες, ενώ τα τελευταία
χρόνια ήταν δημοτικός
σύμβουλος.
Μέχρι σήμερα υπήρξε
στέλεχος και μέλος του
Κόμματος, παραμένοντας
πιστός στις αρχές και τα
ιδανικά του. Η Κεντρική
Επιτροπή εκφράζει τα συλλυπητήριά της στη σύζυγό
του, Μαρία Κόντου, στα
παιδιά του και στους οικείους του.

ΠΑΔΥΘ: Ψήφισμα για το
θάνατο του Χρήστου Τέγου
Το Διοικητικό Συμβούλιο
της Π.Α.ΔΥ.Θ. Α.Ε. σε έκτακτη συνεδρίασή του, μετά
τη θλιβερή είδηση του θανάτου του Χρήστου Τέγου,
επί δώδεκα έτη μέλος του
Διοικητικού μας Συμβουλίου,
και εκτιμώντας τη προσωπικότητά του, τον ακέραιο χαρακτήρα του, το
εξαίρετο ήθος του και τη
σημαντικότατη προσφορά
του,ομόφωνα αποφάσισε
1. Να παραστεί στη κηδεία του
2. Να εκφράσει τα συλλυπητήριά του στους οικείους του εκλιπόντος

και η ταφή στο Κοιμητήριο
Αγίας Παρασκευής Καρδίτσας.

3. Να δημοσιευτεί το
παρόν ψήφισμα στο τοπικό
Τύπο και να επιδοθεί στους
οικείους του.
Ο πρόεδρος του Δ.Σ.
Π.Α.ΔΥ.Θ. Α.Ε.
Στουρνάρας Γεώργιος
Αντιδήμαρχος Δ. Τρικκαίων
Τα μέλη
Παπαλός Κωνσταντίνος
Δήμαρχος Καρδίτσας
Λάππας Χρήστος
Δήμαρχος Τρικκαίων
Κολότσιος Απόστολος
Δημ. Συμβ. Τρικκαίων
Κωτσός Γεώργιος

Δήμαρχος Μουζακίου
Παπαδόπουλος Χαράλαμπος
Δήμαρχος Σοφάδων
Σακελλαρίου Δημήτριος
Δήμαρχος Καλαμπάκας
Καναβός Χρήστος
Δήμαρχος Αργιθέας
Τσιαντής Δημήτριος
Δήμαρχος Λιμ. Πλαστήρα
Κουφογάζος Κων/νος
Δήμαρχος Πύλης
Οικονόμου Κωνσταντίνος
Δήμαρχος Φαρκαδόνας

Τ

Για το θάνατο του πρώην δημάρχου Καρδίτσας
Χρήστου Τέγου

ο Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.
Καρδίτσας πληροφορούμενο τον θάνατο
του πρώην Δημάρχου
Καρδίτσας ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΕΓΟΥ, ο οποίος διετέλεσε
μέλος του Δ.Σ. της
Δ.Ε.Υ.Α.Κ. από το 19911998 και Πρόεδρός της
από το 1999-2006, βάζοντας την σφραγίδα του σε
σημαντικά έργα υποδομής για την περιοχή μας,
συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση, στην οποία
αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ
τα εξής:
1. Να εκφράσει τα ειλικρινή συλλυπητήρια του
Προέδρου και των μελών
του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ στην
οικογένεια του εκλιπόντος.
2. Να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή τόσο στην παρούσα έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού
Συμβουλίου, όσο και
στην πρώτη τακτική συνε-

δρίαση του σώματος
3. Να παραστεί σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο στην τελετή της κηδείας του.
4. Αντί στεφάνου στη
σορό του και σύμφωνα με
την επιθυμία της οικογένειάς του να διατεθεί
χρηματικό ποσό για τους
σκοπούς του Θεοδωρίδειου Κέντρου “Ορίζοντες”
5. Κατά την ημέρα της
κηδείας του να ανασταλούν οι διοικητικές λειτουργίες υπηρεσιών της
ΔΕΥΑΚ από τις 10.00 πμ.
και ως τη λήξη του ωραρίου και να αναρτηθεί μεσίστια η σημαία στο κτήριο των γραφείων της.
6. Να επιδοθεί το παρόν ψήφισμα στους οικείους του.
7. Να δημοσιευτεί το
παρόν στα τοπικά μέσα
ενημέρωσης και στην
ιστοσελίδα του Δήμου.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΛΟΣ

Συλληπητήριο μήνυμα
του Π.Σιούφα
Εκφράζω την βαθιά λύπη μου για τον ξαφνικό
θάνατο του επί σειρά ετών διατελέσαντος Δημάρχου της πόλης της Καρδίτσας Χρήστου Τέγου.
Στους οικείους του στέλνω τα πιο θερμά μου
συλλυπητήρια.
Παύλος Β. Σιούφας
Βουλευτής Ν.Δ. Καρδίτσας

14

a Υποσιτισμός

Μ

ε το
ευαίσθη
το
κοινωνι
κό ζήτημα της
σίτισης των μαθητών,
ασχολήθηκε χθες το
Περιφερειακό
Συμβούλιο με
αφορμή περιστατικά
που έχουν εκδηλωθεί
και στη Θεσσαλία με
υποσιτιζόμενους
μαθητές.
Σχετική επερώτηση για
το θέμα κατέθεσε ο περιφερειακός σύμβουλος της
«Αριστερής Παρέμβασης
για τη Θεσσαλία-ΑΝΤΑΡΣΙΑ για την Ανατροπή», Αντώνης Αδάμου ο οποίος και
ζήτησε την παρέμβαση της
Περιφέρειας σε συνεργασία και με τους Δήμους για
την αντιμετώπιση του ζητήματος. Όπως ενημέρωσε
ωστόσο το σώμα ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ήδη η Περιφέρεια έχει αναλάβει
πρωτοβουλία για την καταγραφή των αναγκών, με διακριτική πάντοτε προσέγγιση του προβλήματος και σε
συνεργασία τόσο με την
Περιφερειακή Διεύθυνση
Εκπαίδευσης αλλά και με
τους Δήμους και την Εκκλησία, προκειμένου από την
επόμενη σχολική χρονιά να
αναζητηθούν λύσεις υποστήριξης των μαθητών που
έχουν ανάγκη.
Η συνεδρίαση ωστόσο,
ξεκίνησε με την ανακοίνωση ανεξαρτητοποίησης του
περιφερειακού συμβούλου
της πλειοψηφίας Θανάση
Αγγέλη από τον πρόεδρο
του σώματος Γρηγόρη Παπαχαραλάμπους, ο οποίος
έλαβε σχετική επιστολή
του συμβούλου. Στο θέμα
δεν δόθηκε περαιτέρω
έκταση εντός αιθούσης.
Η ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ
Συγκεκριμένα στην επερώτηση που κατέθεσε ο κ.
Αδάμου επεσήμανε μεταξύ

άλλων ότι στην Ελλάδα της
κρίσης ζουν κάτω από το
όριο της φτώχειας πάνω
από μισό εκατομμύρια παιδιά. Και όπως ανέφερε, το
πρόβλημα της ελλιπούς
διατροφής των παιδιών εμφανίζεται σε πολλά σχολεία και φυσικά και στη
Θεσσαλία. Οι λόγοι είναι
προφανείς σχολίασε. Γονείς άνεργοι ή απλήρωτοι,
οικογενειακό
εισόδημα
που δεν φθάνει πλέον να
καλύψει ούτε τις βασικές
ανάγκες της οικογένειας.
Ενώ υποστήριξε ότι τα προγράμματα «επισιτιστικής
βοήθειας» είναι ευκαιρίες
διαφήμισης κάποιων εταιριών και δεν είναι δυνατόν
να δώσουν λύση στο οξυμένο πρόβλημα του υποσιτισμού των παιδιών.
Οι φορείς της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης έχουν υποχρέωση να καλύψουν τις
ανάγκες αυτές χωρίς καθυστέρηση. Και ολοκλήρωσε
προτείνοντας η Περιφέρεια σε συνεργασία με
τους δήμους να προχωρήσει στην παροχή τουλάχιστον ενός απλού γεύματος
στους μαθητές όλων των
βαθμίδων.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
Απαντώντας ο περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός, υπογράμμισε ότι ο
υποσιτισμός των παιδιών,
όπως αυτός εκδηλώνεται
και από περιστατικά σε
σχολεία, είναι μεγάλο και
ιδιαίτερα ευαίσθητο ζήτημα. Ήδη, έχουμε δηλώσει
ως ΠΑ ανέφερε, ότι από τη
στιγμή που υπάρχουν παιδιά που λιποθυμούν στα
σχολεία αυτό πηγαίνει τη
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μαθητών στη Θεσσαλία

χώρα χρόνια πίσω και πρόσθεσε ότι την Περιφέρεια
την έχει απασχολήσει το
θέμα ήδη από τα πρώτα
κρούσμα- τα που σημειώθηκαν.
Ήδη πρόσθεσε, υπάρχει
συνεργασία με την Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Βασιλική Ζιάκα
προκειμένου να γίνει μία
διακριτική έρευνα- καταγραφή προκειμένου να
υπάρξει μία συνολική εικόνα για τον αριθμό των παιδιών που αντιμετωπίζουν
ανάλογο πρόβλημα στα
σχολεία της Θεσσαλίας με
σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Ενώ υπάρχει συνεννόηση και με τους δημάρχους αλλά και με την Εκκλησία.
Ωστόσο ξεκαθάρισε ότι
δυνατότητα να δοθεί έστω
και από ένα μικρογεύμα σε
όλους τους μαθητές στη
Θεσσαλία επί ημερήσιας
βάσης δεν υπάρχει. Όπως
ανέφερε, στη Θεσσαλία
υπάρχουν 98 χιλιάδες μαθητές πρωτοβάθ- μιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αν υπολογίσουμε ότι
χρειάζονται 3 ευρώ ημερησίως για τον καθένα και για
τη διάρκεια της σχολικής
χρονιάς, τότε χρειάζονται
60 εκ. τον χρόνο. «Αυτά τα
λεφτά δεν υπάρχουν» είπε
ξεκάθαρα ο κ. Αγοραστός,
τόσα λεφτά δεν παίρνει ούτε η Περιφέρεια για τα λειτουργικά της έξοδα. Και
δεν έχει ούτε Κοινωνικό
Ταμείο ώστε να μπορεί να
κινηθεί μέσω του ΕΣΠΑ.
Μπορούμε βεβαίως να τα
διεκδικήσουμε από την Πολιτεία αλλά στο μεταξύ αυ-

τό που χρειάζεται είναι να
βρούμε έξυπνες λύσεις
ώστε να ενισχύσουμε τις
κοινωνικές δομές που θα
μπορούν να παρέχουν γεύματα στα παιδιά που έχουν
ανάγκη».
*Από την πλευρά της η κ.
Ζιάκα η οποία ήταν παρούσα επεσήμανε ότι δεν έχει
αναφερθεί ούτε προφορικά
ούτε γραπτά στη Διεύθυνση
παρόμοιο περιστατικό παρότι υπογράμμισε, αυτό δεν
σημαίνει ότι δεν υπάρχουν.
Ενώ συμπλήρωσε ότι είναι
ήδη σε εξέλιξη η συνεργασία με τον περιφερειάρχη
και είναι στη διάθεση όλων
προκειμένου μέσα από συνεργασία να γίνει η σχετική
έρευνα. Πρόσθεσε δε ότι
τα παιδιά που έχουν πρόβλημα δεν μπορούν και δεν
πρέπει να ξεχωρίζουν, γι'
αυτό και το ζήτημα θέλει
ιδιαίτερη διακριτικότητα.
*Το γεγονός ότι δεν
υπάρχει δυνατότητα να παρασχεθεί γεύμα σε όλους
τους μαθητές επεσήμανε
και η αντιπεριφερειάρχης
Λάρισας Ρένα Καραλαριώτου που τόνισε ότι η πρόταση του περιφερειάρχη είναι
ρεαλιστική και εφικτή.
*Ενώ ο αντιπεριφερειάρχης Καρδίτσας Βασ. Τσιάκος που είναι και ο ίδιος εκπαιδευτικός ανέφερε ότι
στην Καρδίτσα ήδη υπάρχει
επαφή των Συλλόγων Γονέων με τους άνεργους γονείς και φροντίζουν να μπορούν τα παιδιά τους να ψωνίζουν από το κυλικείο χωρίς τα ίδια να γνωρίζουν τη
διαδικασία που προηγείται
ώστε να μην αισθάνονται

άβολα.
ΟΙ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ
Στο ίδιο πνεύμα κινήθηκαν και οι τοποθετήσεις των
παρατάξεων δηλαδή ότι η
προσέγγιση θα πρέπει να
είναι ιδιαίτερα προσεκτική.
Η κ. Λίτσα Λιακούλη παρατήρησε ότι το ζήτημα θα
πρέπει να αντιμετωπιστεί
σε ρεαλιστική βάση όχι μόνο γιατί δεν μπορεί να συζητείται το ευκταίο χωρίς να
είναι εφικτό. Ενώ ανέφερε
ότι υπάρχουν ΜΚΟ που
ήδη, τουλάχιστον για τον
νομό Λάρισας έχουν κάνει
καταγραφή του ζητήματος
και θα μπορούσαν τα στοιχεία που έχουν να φανούν
χρήσιμα. Ενώ ο Β. Μπούτας
υπογράμμισε ότι θα πρέπει
να απαιτηθεί και κεντρικά η
επίλυση του ζητήματος. Αντίθετος δήλωσε ο Δημ. Μητσιούλης ο οποίος είπε ότι
αυτό που χρειάζεται είναι
να βρουν δουλειά οι γονείς
των μαθητών.
Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ
Ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων Μαθητών Δήμου Λάρισας, Ζήσης Γκαραλιάκος πάντως που έλαβε
τον λόγο εξέφρασε ουσιαστικά τη δυσαρέσκειά του
για τον τρόπο προσέγγισης
του θέματος από το ΠΣ, και
σχολίασε ότι δεν πρόκειται
για νούμερα αλλά για μαθητές που υποσιτίζονται.
Δήλωσε δε ότι το αίτημα
που καταθέτουν οι γονείς
είναι να υπάρχει ένα μικρογεύμα για όλους τους μαθητές –αν και κανονικά θα
έπρεπε να υπάρχουν συσσίτια σε όλα τα σχολεία
σχολίασε-και αυτό υποστήριξε είναι το λιγότερο που
μπορούμε να κάνουμε όλοι
προς τιμήν της επόμενης
γενιάς. Μάλιστα ζήτησε
αυτό να παρέχεται καθ' όλη
τη διάρκεια του χρόνου
ανεξαρτήτως αν τα σχολεία
είναι ανοιχτά ή κλειστά. Το
ζήτημα είναι κοινωνικό, τόνισε και υποστήριξε ότι αυτά που μοιράζονται από την
ΕΕ στα παιδιά είναι σκουπίδια.
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Η διατροφή στη δουλειά
• Η διατροφή την ώρα της δουλειάς

Κ

αλώς
ήλθατε στο
σύγχρονο
τρόπο
ζωής, όπου ο
συνδυασμός κακής
διατροφής και
υψηλής πίεσης
μπορεί να σας
οδηγήσει στην
πρόσληψη βάρους
και ενδεχομένως και
σε προβλήματα
υγείας. Και το
ερώτημα είναι:
υπάρχουν εύκολοι
τρόποι για να
βελτιώσετε τη
διατροφή σας στη
δουλειά;
Ασφαλώς και υπάρχουν.
Ας δούμε 6 από αυτούς:
1. Μην παραλείπετε το
πρωινό: Σίγουρα το έχετε
ξανακούσει αλλά αυτή τη
φορά θα πρέπει να το πάρετε επιτέλους απόφαση.
Αν δεν αισθάνεστε πεινασμένοι όταν ξυπνάτε το
πρωί ή απλώς δεν έχετε
χρόνο για πρωινό- γιατί να
μην πάρετε το πρωινό μαζί
σας στη δουλειά; Τα περισσότερα γραφεία διαθέτουν
ένα ψυγείο και ένα φούρνο
μικροκυμάτων. Άρα δεν
έχετε δικαιολογίες.
2. Ρίξτε μερικά φρούτα
στην τσάντα σας: Φροντίστε να έχετε μαζί σας 2- 3
φρούτα μέσα στην τσάντα
σας. Όταν κάποια στιγμή
σας έρθει μια λιγούρα, φάτε ένα φρούτο. Θα ικανοποιήσει την πείνα σας και
έτσι δε θα χρειαστεί να καταφύγετε σε κάποια παχυντική λιχουδιά.
3. Βγείτε μια βόλτα: Προγραμματίστε να φύγετε για
λίγο από το γραφείο την
ώρα του μεσημεριανού –
βγείτε μια βόλτα να καθαρίσει λίγο το μυαλό σας –

και να πάρετε το γεύμα
σας. Έτσι θα μπορέσετε να
φάτε με την ησυχία σας,
πριν πέσετε πάλι με τα μούτρα σε meetings και άλλα
εργασιακά καθήκοντα.
4. Φροντίστε να έχετε
''αποθέματα'' στο γραφείο:
Οι περισσότεροι άνθρωποι
έχουν την τάση να τρώνε ό,
τι βρεθεί μπροστά τους –

Σ

ειδικά κάτω από συνθήκες
πίεσης. Αν έχετε φροντίσει
να υπάρχουν κάποιες καλύτερες επιλογές στο γραφείο, έχετε περισσότερες
πιθανότητες να φάτε κάτι
πιο υγιεινό. Μερικές ιδέες:
Μικρές συσκευασίες ξηρών καρπών. Μικρές κονσέρβες τόνου ή σολωμού.
Crackers ολικής αλέσεως.

Στο ψυγείο θα μπορούσατε
να έχετε χυμούς και τυρί
light.
5. Μην το παρακάνετε με
τον καφέ: Τι μπορεί να πει
κανείς για τον καφέ; Ολόκληρος o πολιτισμός μας
θα κατέρρεε χωρίς αυτό το
αφέψημα. Ωστόσο κάποιοι
από εμάς καταναλώνουμε
καφέ τόσο πολύ κατά τη

διάρκεια της εργάσιμης
ημέρας μας, που στο τέλος
καταλήγουμε εξουθενωμένοι χωρίς να συνειδητοποιούμε ότι θα μπορούσε να
φταίει η υπερκατανάλωση
καφέ. Μην το παρακάνετε
λοιπόν. Όταν νιώθετε ότι
έχετε ξεφύγει, δοκιμάστε
να αντικαταστήσετε τον
καφέ με πράσινο τσάι.
6. «Η παγίδα» του δείπνου: Ας πούμε ότι παίρνετε το γεύμα σας στις 14:00
και το δείπνο σας στις 9 μ.μ.
Υπάρχει αρκετά μεγάλη
χρονική απόσταση μεταξύ
των δύο, δε νομίζετε; Αντί
να πεθαίνετε από την πείνα
και στη συνέχεια να καταβροχθίζετε ένα τεράστιο
γεύμα, είναι καλύτερα να
φάτε ένα υγιεινό σνακ στο
ενδιάμεσο. Μην φοβάστε
να αφήσετε φαγητό στο
πιάτο σας την ώρα του φα-

Εναλλακτικές θεραπείες για το άσθμα

την εποχή
μας,
παρατηρεί
ται ολοένα
και μεγαλύτερο
ενδιαφέρον για τον
ρόλο των
εναλλακτικών ή
συμπληρωματικών
θεραπειών στον
τομέα του άσθματος.
Αυτό οφείλεται στην ανησυχία για τις ανεπιθύμητες
ενέργειες των συμβατικών
φαρμάκων και την πεποίθηση ότι οι «φυσικές ουσίες»
είναι καλύτερες για το
άσθμα σε σχέση με τα φάρμακα. Αν και όλες οι καθιερωμένες διαθέσιμες θεραπείες για το άσθμα έχουν
υποβληθεί σε επιτυχείς εργαστηριακές δοκιμές, σχεδόν ποτέ άλλοτε δεν ήταν οι
εναλλακτικές θεραπείες

τόσο δημοφιλείς όσο σήμερα.
Κάποιες απ’ αυτές είναι:
Ομοιοπαθητική
Η ομοιοπαθητική (ιδρυτής της οποίας υπήρξε ο
Samuel Hahnemann 17551843) βασίζεται στην παραδοχή ότι η διάλυση μιας ουσίας, που μπορεί να προκαλέσει νόσο σε έναν υγιή άνθρωπο σε αδιάλυτη μορφή,
μπορεί να θεραπεύσει τον
πάσχοντα. Η διάλυση είναι
εξ ορισμού εξαιρετικά μεγάλη (συνήθως πάνω από 1
εκατομμύριο φορές). Ο
ομοιοπαθητικός πιστεύει
ότι η διάλυση υποκαθιστά
την υλική αντοχή με μια μη
υλική δύναμη η οποία έχει
θετική επίδραση στην ασθένεια. Έξι μελέτες με 556
ασθενείς συνολικά, σχεδιασμένες με επιστημονικό
τρόπο, ανέλυσαν την επίδραση της ομοιοπαθητικής
στο εμμένον άσθμα. Σε

όλες τις περιπτώσεις η
ομοιοπαθητική χρησιμοποιήθηκε ως επιπλέον θεραπεία στην ορθόδοξη ιατρική. Τα αποτελέσματα της
ανάλυσης των μελετών δεν
βρήκαν κάποια θετική επίδραση της ομοιοπαθητικής
στο άσθμα.
Χειροπρακτική
Ως χειροπρακτική ορίζεται η θεραπεία με τη χρήση
των χεριών στο θώρακα, ή
τη σπονδυλική στήλη με
στόχο τη βελτίωση του αερισμού, τη μείωση του μυϊκού σπασμού και την κινητοποίηση των βρογχικών
εκκρίσεων. Σε επτά μελέτες με 290 ασθενείς δεν εμφανίσθηκε διαφορά στη θεραπεία του άσθματος με τη
χρήση χειροπρακτικής.
Βελονισμός
Ο βελονισμός έχει τις ρίζες του στην παραδοσιακή
Κινέζικη ιατρική. Η θεωρία

του βελονισμού βασίζεται
στην παραδοχή ότι το σώμα
απαρτίζεται από ένα δίκτυο
μεσημβρινών μέσω των
οποίων η ενέργεια της
ζωής, το qi, ρέει αρμονικά.
Κατά την ασθένεια η αρμονική ροή αποφράσσεται ή
στρεβλώνεται. Ερεθίζοντας αυτούς τους μεσημβρινούς σε διάφορους τόπους
βελονισμού, μπορεί κάποιος να επαναφέρει την ισορροπία και επομένως να
ελευθερώσει τον ασθενή
από την ασθένειά του. Βρέθηκαν έντεκα μελέτες που
περιλάμβαναν 324 ασθενείς, οι οποίες με επιστημονικό τρόπο συνέκριναν το
αποτέλεσμα της χρήσης
βελονισμού με τη δυτική ιατρική όσον αφορά το
άσθμα. Σε αυτές τις μελέτες δεν φάνηκε ουσιαστική
κλινική βελτίωση του χρόνιου άσθματος χρησιμοποιώντας τον βελονισμό.
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Ημερίδα Big- Foot...

Με θέμα τη διαγενεακή προσέγγιση και ανάπτυξη που πραγματοποιήθηκε στα Τρίκαλα

Χ

αιρετισμός
της Διευθύ
ντριας του
1ου
Γυμνασίου
Τρικάλων,
Αποστόλου
Μαριάννας στην
ημερίδα που
διοργανώθηκε στα
πλαίσια του
Διακρατικού
προγράμματος «BigFoot - Διαγενεακή
προσέγγιση και
ανάπτυξη» την
Δευτέρα 27-5-2013,
στην αίθουσα του
Πνευματικού
Κέντρου
Καλαμπάκας από την
Αναπτυξιακή
Τρικάλων ΑΑΕ-ΟΤΑΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. σε
συνεργασία με την
Α/θμια και Β/θμια
Διεύθυνση
Εκπαίδευσης Ν.
Τρικάλων, το
Γραφείο Σχολικού
Συμβούλου 4ης
Περιφέρειας Π.Ε.
και το 1ο Γυμνάσιο
Τρικάλων, 1ο, 3ο και
5ο Δημοτικά Σχολεία
Καλαμπάκας
Κα Σχολικέ Σύμβουλε
Καλαμπάκας, κ. Υπεύθυνη
Σχολικών Δραστηριοτήτων
Ν. Τρικάλων, Κυρίες και
Κύριοι, Αγαπητοί Εκπαιδευτικοί, Αγαπητοί μαθητές & μαθήτριες
Γονείς και εκπαιδευτικοί
επιθυμούμε να μεγαλώσουμε παιδιά «γερά στην
ψυχή, στο σώμα και στο
πνεύμα’. Προσπαθούμε να
τα βοηθήσουμε να είναι
ανεξάρτητα, να μπορούν
να αντιμετωπίσουν ακόμα
και δύσκολες καταστάσεις

και να διαχειρίζονται τα
συναισθήματά τους. Προσπαθούμε να διδάξουμε
αρχές και αξίες που χαρακτηρίζουν τον πολιτισμό
μας, δηλαδή τον σεβασμό
προς τον άνθρωπο - την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την
παροχή ίσων ευκαιριών,
τον σεβασμό στο περιβάλλον που κληρονομήσαμε
και την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής. Για να πετύχουμε όλα αυτά έχουν εισαχθεί στα σχολεία τα καινοτόμα προγράμματα που
βοηθάνε στην ανάπτυξη
δεξιοτήτων όπως γνώσης,
ευθύνης,
αυτογνωσίας,
άμιλλας, αξιοπρέπειας, συνεργασίας, αλληλεγγύης,
προσπάθειας,
κριτικής
σκέψης κ. ά. Ένα καινοτόμο πρόγραμμα είναι και το
Διακρατικό
πρόγραμμα
«Big- Foot - Διαγενεακή
προσέγγιση και ανάπτυξη».
Από την αρχαιότητα ο
Αριστοτέλης είχε αναγνωρίσει την αξία της γνώσης,
υποστήριζε μάλιστα ότι η
γνώση από την απουσία
γνώσης έχουν τόσο μεγάλη
διαφορά όση έχει η ζωή
από το θάνατο. Κι εμείς σήμερα γνωρίζουμε πως η
γνώση είναι δύναμη και
αποκτάται τόσο με την εκπαίδευση όσο και με την
πρακτική εμπειρία και τη
βιωματική μάθηση κάτι που
επιδιώξαμε μέσα από το
συγκεκριμένο πρόγραμμα.
Ως συντονιστές καθηγη-

τές των καινοτόμων προγραμμάτων είμαστε δίπλα
στους μαθητές μας και
προσπαθούμε να τους βοηθήσουμε να ξεδιπλώσουν
το δυναμικό που κρύβουν
μέσα τους. Άλλωστε το
«Γνώθι σαυτόν» του Σωκράτη και τα τρία ερωτήματα των Πυθαγόρειων Φιλοσόφων: τι έπραξα; πού
έσφαλα; τι έπρεπε να κάνω
και δεν το έκανα; μας διδάσκουν ότι τα παιδιά αν γνωρίσουν τον εαυτό τους, αν
ξέρουν ως που μπορούν να
φθάσουν, θα αξιοποιήσουν
όλες τις δυνάμεις που κρύβουν μέσα τους και κρύβουν πάρα πολλές !!! Άλλωστε ως παιδαγωγοί έχουμε
υποχρέωση να μάθουμε
στα παιδιά να αγωνίζονται
αλλιώς όπως έγραψε ο Αντώνης Σαμαράκης «… δεν
έχουμε δικαίωμα να τα κοιτάμε στα μάτια, γιατί σήμερα ένοχοι είμαστε …εμείς
οι μεγάλοι, οι μεγάλοι στα
χρόνια και στα αξιώματα…
οφείλουμε να κοιτάξουμε
το παιδί στα μάτια και να
του πούμε … σε παρακαλώ
να αγωνιστείς, γιατί τίποτα
δεν γίνεται χωρίς αγώνα…
να αγωνιστείς, αλλά να μείνεις όπως είσαι»!
Οφείλουμε να βοηθήσουμε τους μαθητές μας να
οδηγούνται στην κορυφή
μόνο με δίκαιο αγώνα και
μέσα από ανηφορικά μονοπάτια. Άλλωστε σύμφωνα
με τον Αριστοτέλη «Άμιλλα
είναι η τάση να φτάσει κά-

ποιος τον άλλον που τον
θαυμάζει ή και να τον ξεπεράσει, χωρίς να αισθάνεται
φθόνο αν ο άλλος τον ξεπερνάει». Να χρησιμοποιούμε θεμιτά μέσα για να
πετύχουμε κάθε σκοπό και
οι προσπάθειες που κάνουμε εκπαιδευτικοί και μαθητές να έχουν πάντα μία ποιότητα. Κάθε φορά που στο
σταυροδρόμι συναντάμε
τις δυο κόρες την Αρετή
και την Κακία οφείλουμε να
ακολουθήσουμε το παράδειγμα του Ηρακλή, δηλαδή το δρόμο της Αρετής. Ο
δρόμος αυτός μπορεί να είναι πιο αργός, πιο κουραστικός είναι όμως πιο ανθρώπινος.
Η αξιοπρέπεια είναι η αίσθηση που έχουμε όταν οι
άλλοι μας σέβονται και
όταν νιώθουμε ότι έχουμε
κάποια αξία. Για να το πετύχουμε αυτό πρώτα εμείς
υπολογίζουμε τον εαυτό
μας και μόνο έτσι θα μας
υπολογίζουν και οι άλλοι.
Οφείλουμε να βοηθήσουμε
τα παιδιά να σέβονται τον
εαυτό τους, τους φίλους
τους την οικογένεια τους
και τους δασκάλους τους,
να διαλέγουν με ποιους θα
συμπορευτούν, με ποιους
θα μοιραστούν τις χαρές
τους, τις ανησυχίες τους,
ποιες θα είναι οι παρέες
τους, ποιοι θα είναι οι φίλοι
τους γιατί οι φίλοι παίζουν
σημαντικό ρόλο στην πρόοδο τους.
Για μια καλύτερη κοινωνία ας ηχούν στα αυτιά μας
τα λόγια του Νίκου Καζαντζάκη «Ν' αγαπάς την ευθύνη. Να λες: Εγώ, εγώ μονάχος μου έχω χρέος να σώσω τη γη. Αν δε σωθεί, εγώ
φταίω». Γιατί εμείς οι εκπαιδευτικοί έχουμε ευθύνη
να αφυπνίζουμε συνειδήσεις, ώστε οι μαθητές μας
να μπορέσουν να μας φθάσουν και να μας ξεπεράσουν. Έχουμε χρέος να γί-

νουμε καθοδηγητές, να δίνουμε το καλό παράδειγμα
που σύμφωνα με τον Albert
Einstein μπορεί να μην είναι ο σπουδαιότερος τρόπος να επηρεάσουμε τους
άλλους είναι όμως ο μοναδικός!!! Έτσι μόνο θα βοηθήσουμε τους μαθητές μας
να είναι υπεύθυνοι, να ζουν
με αξιοπρέπεια, να δείχνουν ανθρωπιά και αλληλεγγύη στο συνάνθρωπο,
έτσι μόνο θα οδηγηθούμε
σε ένα νέο κόσμο ανθρωπιάς, ηθικής ακεραιότητας
και ισορροπίας.
Ευχαριστώ την Αναπτυξιακή Τρικάλων και το ΚΕΝΑΚΑΠ για την ευκαιρία
που μας έδωσαν στο 1ο Γυμνάσιο Τρικάλων να συνεργαστεί με τον Βάιο Κουτή
και την Χριστίνα Στραπάτσα στα πλαίσια του Διακρατικού προγράμματος
«Big- Foot - Διαγενεακή
προσέγγιση και ανάπτυξη».
Ευχαριστώ επίσης το Διευθυντή Δ/θμιας Εκπ/σης Ν.
Τρικάλων κ. Τσέλιο Θεόδωρο και την υπεύθυνη
Σχολικών Δραστηριοτήτων
κ. Τζιότζιου Ελένη που
επέλεξαν το 1ο Γυμνάσιο
Τρικάλων και έδωσαν την
ευκαιρία σε τέσσερις εκπαιδευτικούς και σε 22 μαθητές και μαθήτριες να
συμμετέχουν βιωματικά σε
δράσεις εκτός της σχολικής αίθουσας. Ευχαριστώ
τους συνεργάτες μου τον κ.
Παπαδούλη Χρήστο, τον κ.
Πολύζο Θωμά και την κ.
Μοτίτσιου Ελένη για τη
βοήθεια και τη συνεργασία,
ώστε να ολοκληρώσουμε
το Διακρατικό πρόγραμμα
«Big- Foot - Διαγενεακή
προσέγγιση και ανάπτυξη».
Τέλος ευχαριστώ και τους
22 μαθητές / μαθήτριες για
την προθυμία που έδειξαν
να εμπλακούν στις δράσεις
του προγράμματος. Σας
ευχαριστώ όλους.

a
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Τ

Δάνεια για βαμβακοκαλλιεργητές
Δάνεια μέχρι 90 ευρώ το στρέμμα από Πειραιώς για βαμβακοκαλλιεργητές

ο πρόγραμμα
-το οποίο
είχε
προαναγγεί
λει την προηγούμενη
εβδομάδα το
Agronews- ξεκινά με
τους
βαμβακοπαραγω
γούς των νομών
Ροδόπης και Ξάνθης
που συνεργάζονται
με τα ΕκκοκκιστηριαΚλωστήρια Βορείου
Ελλάδος ΑΕ, μέλος
του ομίλου εταιρειών
Πέτσα και η
παρουσίασή του
έγινε σε ειδική
εκδήλωση που
πραγματοποιήθηκε
στην Κομοτηνή.
Εκεί, ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της
Τράπεζας Πειραιώς Χριστόδουλος Αντωνιάδης, οι
Γενικοί Διευθυντές της
Τράπεζας, Ιωάννης Παπαδόπουλος και Ιωάννης
Σγουροβασιλάκης και ομάδα ανώτερων στελεχών
Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς, παρουσίασαν σε περισσότερους από 400 παραγωγούς τα πλεονεκτήματα της Συμβολαιακής
Γεωργίας στον τομέα της
καλλιέργειας βαμβακιού
και ανακοίνωσαν τη συνεργασία με τον όμιλο Πέτσα,
που διαθέτει εκκοκκιστήρια, αλλά και μονάδες παραγωγής
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων στη
Θράκη και στη Βουλγαρία.
Πρόκειται για την τρίτη
στη σειρά δράση στήριξης
των παραγωγών και συντελεστών της συμβολαιακής
Γεωργίας, μετά τα προγράμματα που έχουν ήδη
ανακοινωθεί για το βιομηχανικό ροδάκινο και την
καπνοκαλλιέργεια.
Όπως εξήγησαν οι ομι-

λητές, η χρηματοδοτική
πρόταση της Συμβολαιακής Γεωργίας στον τομέα
του βαμβακιού αναφέρεται
ουσιαστικά στην ορθολογική οργάνωση και στην οικονομική στήριξη της παραγωγικής διαδικασίας και
καλύπτει ολόκληρη την
αλυσίδα από τον παραγωγό
μέχρι την επεξεργασία και
την πώληση των προϊόντων
από τις εγκαταστάσεις της
εταιρείας.
Μέσω της Συμβολαιακής Γεωργίας ο παραγωγός θα έχει διαθέσιμη όλη
την απαιτούμενη ρευστότητα με άκρως ανταγωνιστικούς όρους τη στιγμή που
τη χρειάζεται –το δάνειο
που εγκρίνει η Tράπεζα
Πειραιώς για τον παραγωγό είναι 90 ευρώ το στρέμμα και η εκταμίευση του θα
ξεκινάει σταδιακά από τις
αρχές Απριλίου κάθε χρόνου-, αλλά και εγγυημένη
πληρωμή της παραγωγής
που έχει συμφωνήσει να
παραδώσει στην εταιρεία,
μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου
κάθε χρόνου. Παράλληλα,
η Τράπεζα Πειραιώς καλύπτει τον παραγωγό με πρόσθετες (πέραν του ΕΛΓΑ)
εγγυήσεις για την πιθανή
απώλεια παραγωγής λόγω
καιρικών φαινομένων και
φυσικών καταστροφών.
Στην παρέμβασή του ο κ.
Χριστόδουλος Αντωνιάδης
αναφέρθηκε στα πλεονεκτήματα της Συμβολαιακής Γεωργίας υπογραμμί-

ζοντας ότι συμβάλλει στον
συναλλακτικό εξορθολογισμό, ενώ απευθυνόμενος
προς τους παραγωγούς τόνισε, ότι όσοι συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα
έχουν πόρους και ρευστότητα για να μπορούν να κάνουν σωστό προγραμματισμό στη δουλειά τους και
να ξέρουν τι ακριβώς τους
συμφέρει, ενώ –όπως είπε-

«το μετρητό που σας διασφαλίζει η χρηματοδότηση
θα είναι η δύναμη σας,
ώστε να κάνετε προμήθειες στις καλύτερες δυνατές
τιμές». Επίσης, διαβεβαίωσε ότι οι παρατηρήσεις
τους κατά τη διάρκεια της
συζήτησης θα ληφθούν
υπόψιν και όπου είναι δυνατό θα προσαρμοστούν
στο πρόγραμμα, το οποίο

άλλωστε ενσωματώνει κάθε φορά τα ειδικά χαρακτηριστικά κάθε αγροτικής
δραστηριότητας.
Ο κ. Αντωνιάδης επιβεβαίωσε ότι μέχρι το τέλος
του χρόνου στα προγράμματα Συμβολαιακής Γεωργίας της Τράπεζας Πειραιώς θα έχουν ενταχθεί τουλάχιστον 20 μεταποιητικές
μονάδες και συνεταιρισμοί, καθώς και χιλιάδες
παραγωγοί σε όλη την Ελλάδα και σε όλους τους
κλάδους της γεωργίας και
της κτηνοτροφίας. Ταυτόχρονα εκτίμησε ότι η επιτυχία της Συμβολαιακής Γεωργίας συνίσταται στη συνεισφορά της στη βελτίωση
των συνθηκών στον πρωτογενή τομέα και στην ανάκαμψη της εθνικής οικονομίας.

Αποσύρθηκε το άρθρο 42 για τις
λαϊκές αγορές

Τ

ο κείμενο,
που
ψηφίστηκε
στις 22
Μαΐου επί του
συνόλου από τους
βουλευτές της
συγκυβέρνησης ΝΔΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ,
δεν περιείχε τις
διατάξεις του
άρθρου 42.
Η καταψήφισή τους κατά
την ψηφοφορία επί των άρθρων στις 15 Μαΐου από
βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και
της ΔΗΜΑΡ, καθώς και
από σύσσωμη την αντιπολίτευση, οδήγησε σε αναδίπλωση τον κ. Σκορδά και
γενικότερα το υπουργείο
Ανάπτυξης.
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τα ανώτερα στελέχη του υπουργείου αντι-

δρούν με όρους "εκδίκησης" και απειλούν ότι θα
επαναφέρουν στη Βουλή
τις επίμαχες διατάξεις.
Μετά από αυτή την επιτυχία της Ομοσπονδίας Παραγωγών Πωλητών Λαϊκών
Αγορών, οι εκπρόσωποί
της δηλώνουν ότι είναι
αποφασισμένοι να συζητήσουν ένα ολοκληρωμένο
θεσμικό πλαίσιο, αρκεί να
διασφαλίζει την ελεύθερη
πρόσβαση όλων των παραγωγών που θέλουν να πουλούν νόμιμα και με άδεια
τα προϊόντα τους μέσα από
τις λαϊκές αγορές.
Τυροκομικά: Όχι ακόμα
στις λαϊκές
Ως "αντίποινα", πάντως,
ο κ. Σκορδάς δεν συμπεριέλαβε στο νέο νόμο την
τροπολογία, που αφορούσε τη διακίνηση γαλακτοκομικών και τυροκομικών
προϊόντων στις λαϊκές αγορές, υπό προϋποθέσεις.

Δεν είναι τυχαίο ότι η συγκεκριμένη τροπολογία είχε
κατατεθεί προς ψήφιση
από μερίδα βουλευτών του
ΠΑΣΟΚ, με επικεφαλής
τον Μανώλη Κασσή.
Υπογραφές κατά της φορολόγησης των αγροτεμαχίων
Tο επόμενο βήμα της
Ομοσπονδίας Παραγωγών
Πωλητών Λαϊκών Αγορών
είναι να μαζέψει υπογραφές, για να δηλώσουν οι
παραγωγοί την αντίθεσή
τους στη φορολόγηση των
καλλιεργούμενων χωραφιών. Στόχος τους, ξεκινώντας από αύριο, Τετάρτη, είναι να συγκεντρώσουν πάνω από 10.000 υπογραφές, ώστε να μπλοκάρουν οποιαδήποτε προσπάθεια του υπουργείου
Οικονομικών να φορολογήσει οριζόντια όλα τα χωράφια.
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Τεκμήρια διαβίωσης...

Θα πληρώσουν όλοι - Πώς υπολογίζονται τα τεκμήρια διαβίωσης για σκάφη, πισίνες και σοφέρ

Η

Εφορία
πλέον θα
υπολογίζει
τα
εισοδήματα των
φορολογουμένων
βάσει των τεκμηρίων
διαβίωσης για τις
κατοικίες, τα
αυτοκίνητα, τα
σκάφη αναψυχής, τα
δίδακτρα σε ιδιωτικά
σχολεία, τις οικιακές
βοηθούς, αλλά και
τις πισίνες.
Εκτός από τα περιουσιακά στοιχεία κατά την εκκαθάριση της δήλωσης θα
λαμβάνεται και ένα ποσό
ελάχιστης ετήσιας «αντικειμενικής δαπάνης διαβίωσης».
Συγκεκριμένα
αυτό ανέρχεται σε 3.000
ευρώ για άγαμο και σε
5.000 ευρώ για συζύγους
που υποβάλλουν κοινή δήλωση.
Παράλληλα στο ελάχιστο
ποσό τεκμηρίου διαβίωσης
προστίθεται και το τεκμήριο που προκύπτει με βάση
την έκταση και την τιμή ζώνης της κύριας και κάθε
δευτερεύουσας κατοικίας
(ιδιόκτητης, εκμισθούμενης ή δωρεάν παραχωρούμενης).

Συγκεκριμένα
Το τεκμήριο διαβίωσης
για τις κατοικίες ενεργοποιείται από το πρώτο τετραγωνικό μέτρο και αφορά όχι μόνο όσους κατοικούν σε ιδιόκτητη κατοικία
ή έχουν δευτερεύουσα ή
εξοχική κατοικία. Αφορά
και αυτούς που ζουν σε μισθωμένη κατοικία ή τους
έχει παραχωρηθεί δωρεάν
αφού συνηθίζεται πολλοί
γονείς να παραχωρούν την
κατοικία τους στα παιδιά
τους ή το αντίστροφο τα
παιδιά στους γονείς. Το

τεκμήριο προκύπτει με βάση τα τετραγωνικά μέτρα
της ιδιοκατοικούμενης ή
της μισθωμένης ή της δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας.
Μέχρι και 80 τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων αυτής, με σαράντα 40 ευρώ το
τετραγωνικό μέτρο,
Από 81 μέχρι και 120 τετραγωνικά μέτρα κύριων
χώρων αυτής, με 65 ευρώ
το τετραγωνικό μέτρο,
Από 121 μέχρι και 200 τετραγωνικά μέτρα κύριων
χώρων αυτής, με 110 ευρώ

το τετραγωνικό μέτρο,
Από 201 έως 300 τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων αυτής, με 200 ευρώ το
τετραγωνικό μέτρο και
Από 301 τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων αυτής,
με 400 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.
Το τεκμήριο για τα αυτοκίνητα ξεκινά από τις 4.000
ευρώ για τα αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κυβικά εκατοστά.
Ανάλογα με την παλαιότητα
του αυτοκινήτου, το τεκμήριο μειώνεται κατά ποσοστό 30% για χρονικό διά-

αυτοκινήτων, δασκάλους
και λοιπό προσωπικό, η
οποία ορίζεται στο κατώτατο όριο αμοιβών όπως αυτό
προσδιορίζεται από τις
ισχύουσες διατάξεις για
την αντίστοιχη κατηγορία
εργαζομένων.
Το τεκμήριο για τα σκάφη αναψυχής που εφαρμόζονται για τα εισοδήματα
του 2012 ξεκινά από τα
4.000 ευρώ για μηχανοκίνητα σκάφη ανοικτού τύπου
(χωρίς χώρο ενδιαίτησης),
ταχύπλοα και μη, ολικού
μήκους μέχρι 5 μέτρα.
Το τεκμήριο για τις πισίνες έχει διαμορφωθεί ως
εξής:
160 ευρώ το τετραγωνικό
μέτρο μέχρι και τα 60 τετραγωνικά μέτρα και
320 ευρώ το τετραγωνικό
μέτρο, για επιφάνεια άνω
των 60 τετραγωνικών μέτρων.
Για εσωτερική πισίνα ή
αλλιώς δεξαμενή κολύμβησης, τα ποσά διπλασιάζονται.

στημα πάνω από 5 και μέχρι
10 έτη και κατά ποσοστό
50% για χρονικό διάστημα
πάνω από 10 έτη.
Για τον προσδιορισμό του
τεκμηρίου
λαμβάνεται
υπόψη η ετήσια δαπάνη
που καταβάλλεται για ιδιωτικά σχολεία στοιχειώδους
και μέσης εκπαίδευσης,
όπως αυτή προκύπτει από
τις σχετικές αποδείξεις
παροχής υπηρεσιών.
Τεκμήριο αποτελεί η
ετήσια αντικειμενική δαπάνη που καταβάλλεται σε οικιακούς βοηθούς, οδηγούς

Ρύθμιση χρεών στην εφορία
Τη δυνατότητα εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων
οφειλών τους έως 31.12.
2012 σε έως και 48 δόσεις
έχουν οι οφειλέτες, σύμφωνα με την εγκύκλιο του γενικού γραμματέα εσόδων Χάρη Θεχάρη που δόθηκε στη
δημοσιότητα. Οι δόσεις
μπορούν να φθάσουν και τις
100 σε περιπτώσεις οφειλετών που έχουν οικονομική
αδυναμία να ανταποκριθούν
στις 48 δόσεις.
Με ελάχιστη δόση τα 15
ευρώ και μέγιστο αριθμό δόσεων τις 100 θα μπορούν να
εξοφλήσουν τα χρέη τους
στην εφορία 2.500.000 οφειλέτες. Ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Χάρης
Θεοχάρης έδωσε στη δημο-

σιότητα την απόφαση με
τους όρους και τις προϋποθέσεις υπαγωγής οφειλετών του Δημοσίου στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών.
Με την πολυαναμενόμενη εγκύκλιο ρυθμίζονται
όλες οι λεπτομέρειες εφαρμογής του πρόσφατα ψηφισθέντος πολυνομοσχεδίου.
Η απόφαση ισχύει για την
περίπτωση της εφάπαξ εξόφλησης από 14 Ιουνίου 2013
και για την εξόφληση σε δόση από τις 20 Ιουνίου 2013.
Ειδικότερα, η αίτηση για
υπαγωγή στη ρύθμιση τελευταίας ευκαιρίας υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής για όλες τις περιπτώσεις που αυτό υποστηρίζε-

ται τεχνικά.
Εξαιρετικά και σε περίπτωση που υφίσταται τεχνική αδυναμία διαδικτυακής
υποστήριξης, η αίτηση υποβάλλεται στη ΔΟΥ/ Τελωνείο / Υπηρεσία που είναι
αρμόδια για την επιδίωξη
της είσπραξης της οφειλής.
Η καταβολή των δόσεων
διενεργείται στους φορείς
είσπραξης (τράπεζες κλπ),
με πάγια εντολή πληρωμής
των επόμενων δόσεων, χωρίς να επιβάλλεται στον
οφειλέτη οικονομική επιβάρυνση για την εντολή αυτή.
Ειδικά για τις οφειλές
που είναι βεβαιωμένες στα
Τελωνεία, η είσπραξη μέσω
πάγιας εντολής θα πραγματοποιείται μετά τη θέση σε

παραγωγική λειτουργία του
Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων (ICISNET) και την εντολή ανάθεσης στους φορείς είσπραξης.
Η πάγια εντολή αυτόματης χρέωσης είναι υποχρεωτική για όλους τους οφειλέτες δικαιούχους τραπεζικών λογαριασμών ή δικαιούχων λογαριασμών πληρωμών των Ελληνικών Ταχυδρομείων.
Η
αρμόδια
ΔΟΥ/Τελωνείο/Υπηρεσία
δύναται να προσδιορίζει τον
λογαριασμό, με τον οποίο θα
συνδέεται η πάγια εντολή
αυτόματης χρέωσης. Η πάγια εντολή πιστοποιείται
από το φορέα είσπραξης.
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Σεμινάριο διαιτητών

Αποτελέσματα προ ημιτελικής φάσης

Στην Καρδίτσα για πρώτη φορά το σεμινάριο
προεπιλογής διαιτητών

Tου διασχολικού τουρνουά ποδοσφαίρου 5χ5
Στο δημοτικό σχολείο Καρδιτσομάγουλας

Σ

υνεδρίαση
του Δ.Σ. της
ΕΠΟ είχαμε
σήμερα και
η σημαντική είδηση
που βγήκε για την
Καρδίτσα ήταν η
διεξαγωγή στην πόλη
μας του σεμιναρίου
προεπιλογής
διαιτητών, βοηθών
διαιτητών,
παρατηρητών και
εκπαιδευτών
διαιτησίας.
Συγκεκριμένα την πρόταση του Δ.Σ. της ΕΠΣ
Καρδίτσας
αποδέχθηκε
ομόφωνα το Διοικητικό
Συμβούλιο της ΕΠΟ κι έτσι
από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου η
Καρδίτσα και το ξενοδοχείο "Thessalikon Grand"

Ε

κπληκτική
εμφάνιση
πραγματοποί
ησαν τα
δελφίνια του
Κολυμβητικού
Ομίλου Καρδίτσας
εκπροσωπώντας την
πόλη μας στην
ημερίδα Ακρίσια
2013.
Που πραγματοποιήθηκε
στη Λάρισα στις 19/05/2013
που συμμετείχε με 12 αθλητές κατακτώντας 18 μετάλλια στην κατηγορία της
προαγωνιστικής ηλικίας 8,
9 και 10 ετών. Συγκεκριμένα διακρίθηκαν οι
1.ΤΣΙΑΝΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 1η
50μ πρόσθιο 1η 100μ πρόσθιο 3η 4Χ50μ μικτή ομαδική 3η 4Χ50μ ελεύθερο.
2.ΧΑΡΜΠΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1η
50μ πεταλούδα 2η 100μ

θα είναι στο επίκεντρο των
διαιτητικών αποφάσεων.
Αναλυτικά οι αποφάσεις
που έλαβε κατά τη σημερινή του συνεδρίαση του Διοικητικό Συμβούλιο της
ΕΠΟ:
1. Οι εναπομείναντες
αγώνες της Εθνικής Ανδρών για την προκριματική
φάση του Μουντιάλ 2014
να διεξαχθούν στο γήπεδο
"Γεώργιος Καραϊσκάκης".

2. Να διεξαχθεί στην
Καρδίτσα στις 5-7/7/2013 το
σεμινάριο προεπιλογής διαιτητών, βοηθών διαιτητών,
παρατηρητών και εκπαιδευτών διαιτησίας για την
περίοδο 2013-2014.
3. Ενέκρινε τους εκπροσώπους της Super League
στο Δευτεροβάθμιο Όργανο Αδειοδότησης".

7ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ: 8 –
5

Οι προ - ημιτελικοί αγώνες
του 2ου Διασχολικού Τουρνουά Ποδοσφαίρου 5Χ5, που
διοργανώνει Δημοτικό Σχολείο Καρδιτσομαγούλας, ολοκληρώθηκαν και πάλι με επιτυχία. Τα αποτελέσματα των
αγώνων έχουν ως εξής:

Να ευχαριστήσουμε και
πάλι τους διαιτητές των αγώνων κ. Στεφανή Γιώργο και
Τσιαμούρα Απόστολο για την
προσφορά τους στη διαιτησία.

9ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
– 2ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΟΦΑΔΩΝ: 4 1

Την Πέμπτη 30 Μαΐου 2013,
θα γίνουν τα παιχνίδια της
ημιτελικής φάσης ως εξής:

ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΑΡΔΙΤΣΟΜΑΓΟΥΛΑΣ - ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΑΡΠΟΧΩΡΙΟΥ: 2 – 2 (πεν. 1-2)

09:30 4ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ – 9ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ –
4ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ: 0 –
4

10:30 ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΑΡΠΟΧΩΡΙΟΥ – 5Ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

5ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ -

O KOK στα "ΑΚΡΙΣΙΑ 2013" στη Λάρισα

ύπτιο 3η 4χ50 ελεύθερο 3η
4Χ50μ μικτή ομαδική
3. ΛΕΟΝΤΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 10ς 50μ ύπτιο 3ος 100μ
ύπτιο.
4. ΜΠΛΟΥΦΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 2ος 50μ πρόσθιο 3ος
50μ ύπτιο.
5. ΤΕΤΑΓΙΩΤΗ ΧΑΡΑ 2η
50μ πρόσθιο.
6.ΤΣΙΑΝΤΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3ος 50μ ύπτιο.
7.ΣΥΡΟΥΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
3η 4X50 ελεύθερο 3η 4Χ50μ
μικτή ομαδική. 8.ΜΑΚΡΗ
ΔΑΝΑΗ 3η 4X50 ελεύθερο

3η 4X50 μικτή ομαδική.
Επίσης καλή εμφάνιση
πραγματοποίησαν οι ΝΤΑΛΑΜΠΙΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ,
ΜΠΑΚΑΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗ Σ,
ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΖΩΗ, ΚΩΣΤΑΜΗ ΜΑΡΙΑ.
Η υγιής και μεθοδική λειτουργία και οργάνωση του
Κολυμβητικού Ομίλου Καρδίτσας σε όλα τα επίπεδα
διοικητικό και αγωνιστικό
έχει σαν αποτέλεσμα τη
δημιουργία ενός ισχυρού
συνόλου με δυναμική και
προοπτική ανάπτυξης και
λειτουργίας στα πρότυπα

των μεγάλων αθλητικών
σωματείων.
Κάτω από τις άριστες εγκαταστάσεις του Κλειστού
Κολυμβητηρίου Καρδίτσας
η προσπάθεια ξεκινάει με
τη σύσσωμη συμπαράσταση του Δ.Σ. από τη μικρή πισίνα με τους καταξιωμένους ανθρώπους και προπονητές Κοντοχρήστο Βασίλη, Μαρζαβού Βιβή, Ταγκούλη Βάσω, Αθανάτου Βιβή, και Γκινή Γιώργο. Συνεχίζει στη μεγάλη πισίνα με
τους Δρόσου Ευγενία,
Μάγγου Χριστίνα, Οντια
Γεώργιο, Γούλα Χρίστο, και
ολοκληρώνεται στην ομάδα
του Πόλο με την καταπληκτική δουλειά του προπονητή Τίκα Τριαντάφυλλου.
Για τα παιδιά που επιθυμούν να γνωρίσουν το σωστό τρόπο κολύμβησης λειτουργούν τα
παρακάτω τμήματα τις
εξής μέρες και ώρες

Μικρή πισίνα (πρόγραμμα εκμάθησης)
Δευτέρα 7-8, 8-9, Τρίτη 34, 4-5,Τετάρτη 5-6, 6-7Πέμπτη 7-8. 8-9
Παρασκευή 3-4. 4-5
Σάββατο 11-12π.μ. και 67μ.μ.
Μεγάλη πισίνα καθημερινά 4-9 και Σάββατα 9-11
4-6
Πρόγραμμα
ενηλίκων
καθημερινά 4-5
Πρόγραμμα aqua Aerobic: Δευτέρα 9.00-9.45
Πέμπτη 9.00-10.00
Πόλο: Γυναικών 2:30-4:00
, Ανδρών 9-10:30
Πληροφορίες και εγγραφές καθημερινά στα γραφεία του Ομίλου από
4.00μμ-9.00μμ.
Τηλ: 24410 20516 κιν.
6932635716 what’s up
6984553516, e-mail: kokkarditsas@gmail.com
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ÐÙËÅÉÔÁÉ ÌÅ ÔÉÌÇÌÁ
ÐÑÏÓÖÏÑÁÓ åôïéìïðáñÜäïôï
(êáéíïýñéï) Ä/Ì åðéöÜíåéáò
110 ì2, ìå åðéôïß÷éï ëÝâçôá

Τετάρτη 29 Μαΐου 2013
êåíôñéêÞ, öñåóêïâáììÝíç, ìå

êÝíôñï ôçò ðüëçò, óôçí ïäü

åêêïêêéóôçñßïõ ÊáöáíôÜñç.

Ζητείται πωλητής από τη δια-

åëÜ÷éóôá êïéíü÷ñçóôá åîïðëéóìÝíç

Âáó. ÌåôÜîç 7, óôïí 1ï üñïöï.

ðëçñïöïñßåò Ôçë. 6976042363

φημιστική εταιρία Red Com

ìå êáéíïýñãéï air condition åðß ôçò

Ôçë: 2431024231, 6937191450

Ðùëåßôáé Þ åíïéêéÜæåôáé ôï êáöÝ

Advertising. Τηλ: 2441042170

ÅíïéêéÜæïíôáé á) äéáìÝñéóìá 120

Óáëïíéêéüò ëüãù

κ. Σπύρος Στώικος

ô.ì. Ëåùö. Êùí/íïõ ÊáñáìáíëÞ

óõíôáîéïäüôçóçò. Ðëçñ. åíôüò

6, â) êáôÜóôçìá 25 ô.ì. ïäü Áè.

ÄéÜêïõ 4.

ïëéêÞ áðáó÷üëçóç, ãéá

ïäïý Ìðëáôóïýêá 21. ÔéìÞ
ìßóèùóçò 125,00Å Ðëçñ-Ôçë:
6936777698

Æçôïýíôáé Üôïìá ãéá ìåñéêÞ Þ

öõóéêïý áåñßïõ, (ìå åëÜ÷éóôç

ÅíïéêéÜæåôáé Þ ðùëåßôáé

Ìðëáôóïýêá 18. Ðëçñ. Ôçë:

Πωλούνται σωλήνες ποτίσματος,

áíåîÜñôçôç åðáããåëìáôéêÞ

êáôáíÜëùóç áåñßïõ) êáé ôæÜêé

åðéðëùìÝíç ãêáñóïíéÝñá 43 ô.ì.

2441025682, 6947272982

μπέκ, γωνίες, ηλεκτρομοτέρ 6 ίπ-

óõíåñãáóßá. ÐñïïðôéêÞ

óôï êáèéóôéêü, ðïõ áðïôåëåßôáé

(20ôì.ì. âåñÜíôá) (óáëïíïêïõæßíá,

åðÝêôáóçò & áíÜðôõîçò.

äùìÜôéï, ìðÜíéï), êáôÜëëçëï ãéá

EíïéêéÜæåôáé êåíôñéêüôáôç,

πων κ.λ.π. Πληροφορίες στο τη-

áðü óáëüíé, êïõæßíá, 3 äùìÜôéá

'Åóïäá áðü ôçí ðñþôç çìÝñá.

ýðíïõ, 2 ëïõôñÜ - WC,

öïéôçôÞ, óôïí 3ï üñïöï óôçí ¢íù

ìåãÜëç, åðéðëùìÝíç êáé

λέφωνο 6978671650

áðïèÞêç, 3 âåñÜíôåò êáé èÝóç

Ðüëç Èåóóáëïíßêçò. Ôçë:

åîïðëéóìÝíç ãêáñóïíéÝñá ìå 3

Πωλείται επιχείρηση ΠΡΟΠΟ στην

óôÜèìåõóçò óôçí pilotis, óôï 2ï

6979009921

÷þñïõò (êñåâáôï êÜìáñá,

πόλη της Καρδίτσας. Πληροφο-

êïõæßíá, óáëïíÜêé) ãéá ðïëõåôÞ

ρίες τηλ. 6949823213

üñïöï 4üñïöçò ïéêïäïìÞò, êáé
âñßóêåôáé óôçí ïäü Ä.
ÅììáíïõÞë 48, ðëçóßïí 10ïõ
Äçì. Ó÷ïëåßïõ. Ðëçñïö.
ÔÅ×ÍÉÊÏ ÃÑÁÖÅÉÏ ÂÁÑÅËÁ Ôçë.
2441026385 - Êéí.
6974800260

ÅÍÏÉÊÁÆÅÔÁÉ óôçí ïäü Âüôóç 7,
óôïí 3ï ïñüöïõ,ãñáöåßï 47 ô.ì.
êáôÜëëçëï ãéá ìç÷áíéêü, ëïãéóôÞ,
äéêçãüñï ê.ë.ð., ìå w.c. &
áõôïíïìßá êåíôñ. ÈÝñìáíóçò. Åßíáé
÷ùñéóìÝíï óôç ìÝóç & äéáèÝôåé
øõãåßï, A/C & ðïëõêïõæéíÜêé.

Πωλείται στη Θεσσαλονίκη δια-

Ðëçñïöïñßåò óôï ôëö.

μέρισμα 2άρι διαμπερές, επί

6977064064

της οδού Ολύμπου 122, πλησίον
της Καμάρας και στα Πανεπιστήμια. Τηλ: 2441022237,
6944949990

ÅíïéêéÜæåôáé äéáìÝñéóìá 60 ô.ì.
êåíôñéêü, ìåãÜëç âåñÜíôá,
áõôüíïìç èÝñìáíóç, ìðüéëåñ,
äéðëÜ ôæÜìéá, áíáêáéíéóìÝíï

Πωλείται yamaha MTO3 full ex-

ðëÞñùò. Ôçë: 2441028551,

tra 660cc μοντέλο 2007 σε άρι-

6945766349

στη κατάσταση, 25.000 χλμ τιμή
ευκαιρίας. Τηλ: 6979447164

ÅíïéêéÜæåôáé ãêáñóïíéÝñá
êáéíïýñéá ìå áõôüíïìç
èÝñìáíóç, óôïí 3ï üñïöï åðß

ÅíïéêéÜæåôáé äéáìÝñéóìá åðß ôçò
ïäïý Êïëïêïôñþíç 29. Ðëçñ.ôçë:
2441073752
ÅíïéêéÜæåôáé ãêáñóïíéÝñá

4 ÓõóôÞìáôá
óõíáãåñìïý
4 ÐõñïóâåóôéêÜ åßäç
4 ÔçëåöùíéêÜ êÝíôñá
4 ÊëåéóôÜ êõêëþìáôá T.V.
4 Ìðáôáñßåò ðáíôüò
ôýðïõ

ôçò ïäïý Çðåßñïõ 44. Ôçë:
2441071211
ÅíïéêéÜæåôáé äõÜñé äéáìÝñéóìá
åðéðëùìÝíï, ðñüóöáôá
áíáêáéíéóìÝíï, ìåóçìâñéíü, óôï

÷ñÞóç. Ôçë.24410- 75440 êáé

24410-42896

Πωλείται ψυγείο Candy OP24e,
χωριστή ψύξη – κατάψυξη, χωρητι-

Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 40τ.μ.

κότητα συντήρησης 230lt, κατάψυ-

περίπου στην οδό Αγ. Σεραφείμ

ξης 44lt, με ροοστάτη και φωτισμό,

ανάμεσα από τις σχολές και την

διαστάσεις 143 χ 54 χ 60 cm, λό-

πλατεία. Τηλ: 2441021918,

γω αγοράς μεγαλύτερου, τιμή 60

6974766444

€. Πληρ. Τηλ:6978 790555

Ενοικιάζεται διαμέρισμα 40m2,

Πωλείται δορυφορικός

στον 1ος όροφος αυτόνομη θέρ-

δέκτης Μαnhαttαn ΣΤΑR-

μανση, νέα οικοδομή, θέση park-

LIGHT 6800. Mε Ελλη-

ing, Δωδεκανήσου 35 (δίπλα στις
σχολές) 6973753247,
2441022818

σταση μοτέρ, αποθη-

ΔΙΑΦΟΡΑ

Ðùëåßôáé óôçí Êáñäéôóïìáãïýëá
ðïôéóôéêüò áãñüò 9 óôñåììÜôùí

ηλικιωμένων, σιδέρωμα) λόγω
υγείας. Πληρ: Τηλ:
6987347264, 2441028379
Êõñßá æçôÜ åñãáóßá ãéá öýëáîç
çëéêéùìÝíùí Ôçë: 6971685667
Κυρία ζητά εργασία για φύλαξη
ηλικιωμένων Τηλ: 6986917125
ÍÝïò ìå äßðëùìá Á, Â êáé Ã

ΙRDETO. Μπορεί να ανιδορυφόρους με εγκατά-

Πληρ - τηλ: 6973533411

Κυρία ζητά άμεσα εργασία για
οτιδήποτε (καθάρισμα, φύλαξη

Êáôçãïñßáò ðñþçí

Eνοικιάζεται γκαρσονιέρα κεντρική

condition. Τιμή μίσθωσης 135,00€.

popirodopoulou@gmail.com

åðáããåëìáôßáò æçôÜ

φρεσκοβαμμένη με ελάχιστα κοινόχρηστα επί της οδού

6987112534 & e-mail:

νικό μενού & σύστημα
χνεύει περισσότερους

Mπλατσούκα 21. Διαθέτει και air

Ðëçñïöïñßåò óôï:

ïðïéïõäÞðïôå åßäïõò åñãáóßá.
Ôçë: 6975611942,
2444032205

κεύοντας πάνω από 2000

ÍÝïò æçôÜ áðïãåõìáôéíÞ 4ùñç

κανάλι α, σε αρίστη κα-

-5ùñç áðáó÷üëçóç, ãéá

τάσταση με το κουτί του
& το εγχειρίδιο χρήσης.
Τιμή 100 ευρώ. Πληροφ.
στο τηλέφ 6977064064

ïðïéáäÞðïôå åñãáóßá. Ôçë:
6934560545
Οικογένεια από Βουλγαρία με
χαρτιά, ζητά εργασία Τηλ:
6992047311

óôç èÝóç Ìðßôóéïõ. Ôçë:

Αναλαμβάνω καθαρισμό

6976136185

χόρτων από οικόπεδα,

Ðùëåßôáé 30 óôñÝììáôá

κήπους, αυλές σπιτιών.

στή, πολύ καλή γνώση internet

ìïíïêüììáôïò áãñüò ðïôéóôéêüò

Τηλ: 6979020166

και μιας τουλάχιστον ξένης

áðü êñáôéêÞ ðïìþíá, óôç èÝóç
Ðåôñïìáãïýëá üðéóèåí ôïõ

Ζητείται γραμματέας με άριστη
γνώση Ηλεκτρονικού Υπολογι-

γλώσσας για καθημερινή εξαήμερη εργασία στο Ωδείο Καρδίτσας – Κων/νος Ευθυμιάδης.

Â. ÔæÝëëá 54 • ÊÁÑÄÉÔÓÁ

EÓÔÉÁÔÏÑÉÏ - ÐÁÔÓÁÍÔÆÉÄÉÊÏ

Επιπλέον εξειδίκευση σε θέ-

ÔçëÝöùíá:

Ï ÅËÁÔÏÓ

ματα προγραμματισμού (ιστοΔημοσίων Σχέσεων είναι χρή-

ðáñáäïóéáêü ÐÁÔÓÁ ãéá

σιμη.Οι ενδιαφερόμενοι μπο-

Ýíá êáëïìáãåéñåìÝíï
Tóáëáöïýôé
ÃÑÁÂÉÅÑÁ
ÁÍÈÏÔÕÑÏ
ÃÉÁÏÕÑÔÉ

óðéôßóéï ÖÁÃÇÔÏ
ÂÏTANA - ÃËÕÊÁ
ÐÏÔÁ - ËÉÊÅÑ

σελίδες κ.λ.π.) πολιτισμού και

Ãéá Ýíá íüóôéìï êáèáñü

ÅëÜôå óôï ðáñáäïóéáêü

ρούν να απευθύνονται καθημερινά στη Γραμματεία του Ωδείου Ευθυμιάδη (Κολοκοτρώνη
38 & Ύδρας) από τις 9:00 έως

åóôéáôüñéï ðáôóáíôæßäéêï

21:30το βράδυ και στο

ÊÁÑÁÉÓÊÁÊÇ 14 ÊÁÑÄÉÔÓÁ - ÔÇË:2441022830

τηλέφωνο 24410/75440 –

Ôá öáãçôÜ ìáò óåñâßñïíôáéêáé óå ðáêÝôï

42896. E-mail : nke@otenet.gr
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Τετάρτη 29 Μαΐου 2013
(ÌÝóù Öáíáñßïõ) 5.45-8.00-8.459.30-11-12.45-14.30-16.00-18.45
ÓÜââáôï:8.00-8.45-9.30-11-

×ÑÇ ÓÔÉ ÊÁ

12.45-14.30-16.00-18.45ÊõñéáêÞ:8.00-9.30-12.45-14.30-16.00Káñäßôóá - ÁèÞíá

(ÅêêÜñá)-20.30ì.ì.01:00íõ÷ô.

6.30.(åêôüòÊõñéáêÞò)-8.(ìÝóù

åêôüòÓáââÜôïõ.

ÊÝäñïõ),09.00-10.45-13.00-

ÓÜââáôï: 5.45(ÅêêÜñá-Óïö.)-06.45

15.00-17.30-20.30

(Ìåëéóï÷.-Óïö.),07.00-09.00(-

(ìüíïÓÜââáôï&ÊõñéáêÞ-1Nõ÷ô.

Ðõñã.Êéåñßïõ-Óïö.)-10.00-10.45-

(åêôüòÓáââÜôïõ)

11.15(ÅêêÜñá-Óïö.)-12.(Ìåëéó.-

ÁèÞíá - Êáñäßôóá

Óïö.)-13.00(ÌïíáóôÞñé-Óïö.)-13.30

07.30-09.30(ìÝóùÊÝäñïõ)-11.30-

(ÅêêÜñá-Óïö.)-15.00-17.30-20.30

13.30-15.30-16.30

ÊõñéáêÞ : 9.15-10.45-13.00-15.00-

(ìüíïÐáñáóêåõÞ&ÊõñéáêÞ)-17-19-

17.30(ÅêêÜñá-Óïö.)-20.30-01.00Íõ-

21

÷ôåñéíü
Êáñäßôóá - Èåóóáëïíßêç

ÓïöÜäåò - Êáñäßôóá

7-10.30-15.3018.30(ìüíïÐáñá-

7.30-8.00-8.15-8.45-9.10-9.45-

óêåõÞêáéÊõñéáêÞ)

10.25-11.15-12.45-13.10-15.15-

Èåóóáëïíßêç - Êáñäßôóá

17.00-18.45-19.15-20.30ÓÜââáôï:

10.00-15.00-19.30-21.30(ìüíï

8-9.10-9.45-10.25-11.15-13.30-

Ðáñáóê.êáéÊõñéáêÞ)

15.15-17.00-19.15-20.30

Êáñäßôóá - ÐÜôñá
15.30ì.ìÊÜèåÐÝìðôç,ÐáñáóêåõÞ

ÊõñéáêÞ: 11.30-15.15-17.00-18.4519.15-20.30
Êáñ äß ôóá-Ëïõ ôñÜ Óìï êü âïõ

êáéÊõñéáêÞ
ÐÜôñá - Êáñäßôóá
15.15ì.ìÊÜèåÄåõôÝñá,ÐáñáóêåõÞ&ÊõñéáêÞ
ÄÅÕÔÅÑÁ ÅÙÓ ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ
Êáñäßôóá - ËÜñéóá

05:30å êôüòÓ ÁÂ-Ê ÕÑ08:30ìÝ÷ ñé
30/913:45
Ëïõô ñÜ Óìï êü âïõ - Êáñ äß ôóá
07:30å êôüòÓ ÁÂ-Ê ÕÑ11:00ìÝ÷ ñé
30/915:45

6.00-7.20Âëï÷ü-08.10-09.1510.30

Êáñäßôóá - Âüëïò

Âëï÷ü-13.00Âëï÷ü-14.30-18.30-

7.30-12.00-15.30-19.30
Âüëïò - Êáñäßôóá

20.30Âëï÷ü
ËÜñéóá-Êáñäßôóá
06.00-07.20-08.00-09.15-10.30-12.00

6.00(6.45Óáâ&Êõñ)-11.0015.00-19.00
Êáñäßôóá - ÌïõæÜêé

-14.30-16.00-18.30Âëï÷ü-20.30
ÓÁÂÂÁÔÏ - ÊÕÑÉÁÊÇ - ÁÑÃÉÅÓ

(ÌÝóù Ìáãïõëßôóáò) 06.30-(ìüíï

Êáñäßôóá - ËÜñéóá

ÓÜââáôï)9.00-10.45(ìüíïÓÜââá-

06.30-7.00Âëï÷ü-09.15-10.30Âëï÷ü

ôï)-16.30-20.00ÓÜââáôï:06.30-

(10.45ÊõñéáêÞ)-11.45(ÅêôüòÊõñéá-

10.45-13.30-20ÊõñéáêÞ:13.30-

êÞò)-13.30Âëï÷ü-14.30-18.30Âëï÷ü-

20.00

20.30

(ÌÝóù Öáíáñßïõ) 7.00-8.30ËÜñéóá-Êáñäßôóá

10.00(ìüíïÓÜââáôï)-12.00-

8.00-10.30-12.00-13.30Âëï÷ü(Åêôüò

12.45(ìüíïÊõñéáêÞ)-13.00(ìüíï

ÊõñéáêÞò)-14.30 -16.00-17.30-18.30

ÓÜââáôï)-13.45-15.00-18.00-

Âëï÷ü-20.30

21.00ÓÜââáôï:7.00-8.30-12.00-

Êáñäßôóá - ÓïöÜäåò

13.00-15.00-18.00-20.00-21.00

06.15ð.ì.(ÅêêÜñá-Ëåïí.-Óïö.)-

ÊõñéáêÞ:7.00-8.30-12.00-

06.45ð.ì.(Ìåëéó.-Óïö.)-07.00

12.45-15.00-18.00-20.00-21.00

ð.ì.(ÌïíáóôÞñé-Óïö.)-08.00ð.ì.09.00ð.ì.(Ðýñã.Êéåñßïõ-Óïö.)-

ÌïõæÜêé - Êáñäßôóá
(ÌÝóù Ìáãïõëßôóáò) 7.15-10.00-

10.45ð.ì.-11.15(ÅêêÜñá-Óïö.)-

12.15-14.05-17.15-20.45ÓÜââá-

11.45-13.00ì.ì.(Ìåëéó.-Óïö.)-

ôï:7.30-12.15-14.00-20.45Êõñéá-

13.45ì.ì.(ÅêêÜñá-Óïö.)-15.00ì.ì.
-17.00ì.ì.(ÅêêÜñá-Óïö.)-17.30

êÞ:14.00-20.45
ÌïõæÜêé - Êáñäßôóá

18.45

ÖÁÑÌÁÊÅÉÁ

ÄÅÕÔÅÑÁ ÅÙÓ ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ

ÊáñäßôóáòÄÉÁÍÕÊÔÅÑÅÕÏÍ08:00-08:00

Êáñäßôóá-Ôñßêáëá

ΚΡΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΙΕΖΕΚΙΗΛ9τηλ.24844

6.15ðì-7.00ðì-8.30ðì(ìåóù
Ðáë)-9.00-11.00-12.00-13.00-

ÅÖÇÌÅÑÅÕÏÍ(08:00-22:00)

13.50ìì-14.10-15.00-17.0019.00-20.30ìì
Ôñßêáëá - Êáñäßôóá

ΚΑΡΑΜΑΓΚΙΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΡΙΤΟΥ14τηλ.26265

6.15ðì-7.00ðì-08.00ðì-9.00-

ÓïöÜäåò

11.00ðì-13.00ì.Ðáë.-14.00-

ΚΟΓΙΑΣ ΒΑΙΟΣ Τηλ2443022982

15.00-16.30ìì-18.00-20.0021.20ìì
ÓÁÂÂÁÔÏ
Êáñäßôóá-Ôñßêáëá
8.00ðì(Ðáë)-10.00ðì-12.00ì14.00ìì-16.00ìì-18.00ìì20.30ìì
Ôñßêáëá-Êáñäßôóá
8.00ðì-10.00-13.00ÐÁË-15.00ìì
-17.00ìì-19.00ìì-21.15ìì
ÊÕÑÉÁÊÇ
Êáñäßôóá-Ôñßêáëá
8.00ðì-11.00ðì-14.00ìì16.00ìì-18.00ìì-20.30ìì
Ôñßêáëá-Êáñäßôóá
08.00ð.ì.-11.00ð.ì.-15.00ì.ì17.00ì.ì-19.00ì.ì-21.20ì.ì
Êáñäßôóá- ÉùÜííéíá
14.30ðì(15.00ÐáñáóêåõÞ)
ÉùÜííéíá - Êáñäßôóá
12.00-13.45ðì(ÐáñáóêåõÞ-

ÔÇËÅÖÙÍÁ ÐÑÙÔÇÓ ÁÍÁÃÊÇÓ
Íïóïêïìåßï2441351555
EÊÁÂ166
ÁìåóçÄñÜóç100
2441080223
Áóôυνομικό ÔìÞìá
ÔìÞìáÁóöáëåßáò2441080234
Ôñï÷áßá2441080244
ÐõñïóâåóôéêÞÊáñäßôóáò199&22222
ÐõñïóâåóôéêÞÓïöÜäùí2443024199
ÐõñïóâåóôéêÞÐáëáìÜ2444024199
ÐõñïóâåóôéêÞÌïõæáêßïõ2445043199
ÄÅÇÂëÜâåò2441021507
ÏÔÅÂëÜâåò121
Ñáäéïôáîß2441073001-2-3
Ôáîß2441022266
Öïñôïôáîß2441022266
Õðçñ.ÊáèáñéüôçôáòÊáñäßôóáò2441021463-2441072571
ÖéëïæùéêÞ
2441024959-6392134513
ÕäñåõóçÂëÜâåò2441071711
ÁCS2441025983
ÃÅÍÉÊÇÔÁ×ÕÄÑÏÌÉÊÇ2441070888
ÊËÅÉÄÁÑÁÓ2441022333
ÅËÔÁ-ÄéáíïìÞ2441022701
ÅËÔÁ-ÓõíáëëáãÞ2441021567

ÊõñéáêÞ)
Êáñäßôóá - Êüñäá
ÄåõôÝñá ìÝ÷ñé êáé ÐáñáóêåõÞ

ÏÄ É Ê Ç Â Ï Ç È ÅÉ Á
ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ
1168
GR1150

ÎÅÍÏÄÏ×ÅÉÁ

8.45ðì.-11.00ðì.ì-13.50ì.ì-

07.20 åêôüòÓ áâêáéÊõñ-08.15-

THESSALIKONGRAND*****
2441036200-36600
ÁÑÍÇPALACE,ÊáñáúóêÜêç42441022161
Áýñá,ÊáñáúóêÜêç422441021523
Êéέñéïí,Ìðëáôóïýêá-Â.ÔæÝëëá2441071923
NEBÑÏÓ****Íåï÷þñé2441093201
"ÐÁÍÄÉÙÍ"****Íåï÷þñé
2441093460
ÍÅÑÁÉÄÁ.-Í.ÐËÁÓÔÇÑÁÓ2441092460
KAZARMA***** 2441092290
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ - ÎÅÍÙÍÅÓ - ÅÍÏÉÊ. ÄÙÌÁÔÉÁ 24410
ÍÅÏ×ÙÑÉ-2441
ÍÅÏ×ÙÑÉ-2441

09.15å êôüòÓ áâê áéÊ õñ-11.45-

"ÁÃÍÁÍÔÉ"

93190

Êáôóáñüò

93195

12.45å êôüòÓ áâê áéÊ õñ-13.30

"ÁÍÁÔÏËÇ"

93191

ÁëåîÜíäñá

93067

AíåñÜäåò

93168

ÑÁ×ÁÔÉ

93352

ÁÅÍÁÏ

93207

ÃÉÁÍÍÁÊÏÐÏÕËÏÕ

93165

ANÄÑÏÌÅÄÁ

92629

"ÌÁÑÁ ÓÏÖÉÁ"

93368

"ÊÅËÅÐÏÕÑÇÓ"

93207

ÁÌÈÅÌÉÏÍ

93415

ÃÞò ×ñõóïðÝëåéá

22651

ÈÝá

93425

Ðáíáãéþôá

93045

Ìçôóéüðïõëïò

93353

15.30ì.ì-18.00ì.ì.-20.30ì.ì.
ÓÁÂÂÁÔÏ
7.30ð.ì.-11.00-ð.ì.-13.50ì.ì18.00ì.ì.-20.30ì.ì
ÊÕÑÉÁÊÇ
7.30ð.ì.-13.30ì.ì-18.00ì.ì.20.30ì.ì.
Êüñäá - Êáñäßôóá

å êôüòÓ áâê áéÊ õñ-14.30ìüí ï
Ó áâê áéÊ õñ-14.40å êôüòÓ áâê áé
Ê õñ-16.15å êôüòÊõñ éáê Þò18.45ìüí ïÓ áâê áéÊ õñ-19.00
å êôüòÓ áâê áéÊ õñ-21.15

Αστικό ΚΤΕΛ
Τηλέφωνα.
2441021718 &22666

ÊÁËÕÂÉÁÐÅÆÏÕËÁÓ
ÌÅÃÄÏÂÁÓ
Êïéíïôéêüò

92387
92448

ÊÑÕÏÍÅÑÉ-2441
ÁÍÄÑÏÌÅÄÁ

92629

Oreiades Resor

92887
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Η αποστολή της
ΑΛΗΘΕΙΑΣ θα γίνεται κάθε βράδυ στις
7 – 8 μ.μ.
Έτσι, η εφημερίδα
μας θα περιέχει
πλέον τα νέα της
ημέρας και όχι όσα
συνέβησαν χθες
στην πόλη μας.

Δημοτικός Θερινός
Κινηματογράφος Καρδίτσας
Τηλ.:2441 0 21260

ΑΠΟ ΠΕΜΠΤΗ 30/5/2013 ΕΩΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 5/6/2013

THE HANGOVER 3 - THE HANGOVER PART III
ΩΡΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ : στις 21:00 και 23:00

Δηλαδή, όσες ειδήσεις θα σας δίνουν οι άλλες εφημερίδες την άλλη
μέρα το πρωί, σε
εμάς θα τις διαβάζετε από την προηγούμενη ημέρα.
Θα σας πουλάμε
δηλαδή, «νέα ημέρας» και όχι μπαγιάτικα!!!

Γενική είσοδος 7 €

Παιδιά έως 12ετών – Φοιτητές - Α.Μ.Ε.Α. – Άνεργοι-Πολύτεκνοι- Τρίτεκνοι – 5 €
Περίληψη
Έχουν περάσει δύο χρόνια… Ο Φιλ (Μπράντλεϊ Κούπερ), ο
Στου (Εντ Χελμς) και ο Νταγκ (Τζάστιν Μπάρθα) ζουν ευτιχισμένες και ήσυχες οικογενειακές ζωές. Τα τατουάζ έχουν αφαιρεθεί με λέιζερ, τα φωτογραφικά τους αρχεία έχουν εκκαθαριστεί.
Το τελευταίο πράγμα που άκουσαν για τον μαγνήτη καταστροφής
με τ’ όνομα Λέσλι Τσάο (Κεν Τζέονγκ), είναι ότι κατέληξε σε μια
ταιλανδέζικη φυλακή. Με τον Τσάο έξω από την καθημερινότητα
τους, η παρέα έχει σχεδόν ανακάμψει από τις νύχτες που περιφέρονταν στις κακόφημες περιοχές του Λας Βέγκας, μέσα σε μια
θολούρα από ρούφις, απαγωγές, πυροβολισμούς… κυνηγημένοι
από τους μαφιόζους εμπόρους ναρκωτικών της Μπανγκόκ. Το
μόνο μέλος της αγέλης που δεν είναι ικανοποιημένο είναι ο Άλαν
(Ζακ Γαλιφιανάλης). Του λείπει ακόμη μια αίσθηση σκοπού. Το
μαύρο πρόβατο της παρέας έχει σταματήσει να παίρνει φάρμακα
και έχει ενδώσει στις φυσικές του παρορμήσεις -κάτι που για τον
Άλαν σημαίνει κανένα φιλτράρισμα και έλειψη ορίων και κρίσηςμέχρι που ένα προσωπικό θέμα, θα τον αναγκάζει να αναζητήσει
την βοήθεια που χρειάζεται. Και ποιος καλύτερος για κάτι τέτοιο
από τους τρεις κολλητούς του που θα τον βοηθήσουν να κάνει το
πρώτο βήμα.

ÊÜèå ìÝñá sudoku óôçí ÁËÇÈÅÉÁ
Ëýóç

Óõìðëçñþóôå ôïõò

áñéèìïýò Ýôóé þóôå
óå êÜèå ïñéæüíôéá
êáé êÜèåôç óåéñÜ
íá åìöáíßæïíôáé
üëïé ïé áñéèìïß áðü
ôï 1 Ýùò ôï 9.
ÐáñÜëëçëá óå
êÜèå 3÷3
ôåôñÜãùíï èá
ðñÝðåé íá
ðåñéÝ÷ïíôáé ïé
áñéèìïß áðü ôï 1
Ýùò ôï 9.
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Γ

ια σήμερα Τετάρτη 29/5, περιμένουμε ηλιοφάνεια, με τη
θερμοκρασία να κυμαίνεται από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου και ασθενείς βορειοανατολικούς ανέμους με ένταση
που θα φτάσει τα 2 μποφόρ. Τις απογευματινές και βραδυνές ώρες
θα επικρατήσουν οι ίδιες συνθήκες, με αίθριο καιρό, με την θερμοκρασία να αγγίζει τους 25 βαθμούς Κελσίου και μικρή ενίσχυση
των ανέμων, από νοτιοδυτική κατεύθυνση και ένταση μέχρι 3 μποφόρ.

Ïé åéäÞóåéò óôïí êüóìï
Π

υροσβέστες στην
ανατολική Κίνα
διέσωσαν ένα
νεογέννητο αγόρι που
βρέθηκε
εγκαταλελειμένο μέσα
σε έναν υπόνομο,
ακριβώς κάτω από μία
τουαλέτα, μετέδωσε η
κρατική τηλεόραση, μια
υπόθεση που προκάλεσε
την οργή των χρηστών
των μέσων κοινωνικής
δικτύωσης.Το φαινόμενο
εγκατάλειψης βρεφών,
κυρίως νεογέννητων,
αναφέρεται συχνά στα
κινεζικά μέσα ενημέρωσης.

Τ

í í í

ην ψήφιση νόμου για
την καταπολέμηση
του ρατσισμού και της
ξενοφοβίας ζήτησε από
την ελληνική κυβέρνηση
η επίτροπος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για
Εσωτερικές Υποθέσεις,
Σεσίλια Μάλμστρομ, ενώ
ο πρόεδρος του
Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, Μάρτιν
Σουλτς κάλεσε τους
πολιτικούς να δώσουν
πρώτοι το παράδειγμα
στη μάχη εναντίον της
ακροδεξιάς.

Η

í í í

Αυστραλία
αναδείχτηκε για
τρίτη συνεχή χρονιά το
«πιο ευτυχές» ανάμεσα

Το Βερολίνο... στρίβει για Παρίσι

Α

φήνοντας κατά μέρος το... μαστίγιο και έχοντας στις
αποσκευές της το... καρότο, η Ανγκελα Μέρκελ μεταβαίνει την Πέμπτη στη γαλλική πρωτεύουσα για να συναντήσει τον Φρανσουά Ολάντ και να συζητήσουν την ανάπτυξη και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στην
ΕΕ.Αφού ξεναγηθούν στην έκθεση «De l' Allemagne», που
φιλοξενείται στο Μουσείο του Λούβρου, οι δύο ηγέτες θα
παραλάβουν τα αποτελέσματα της γαλλογερμανικής ομάδας εργασίας που έχει ασχοληθεί με τα δύο φλέγοντα αυτά ζητήματα και θα επιχειρήσουν να βρουν τη «χρυσή τομή» μεταξύ των δύο διαφορετικών τους προσεγγίσεων.
Εδώ και πολύ καιρό Βερολίνο και Παρίσι παραδέχονται
ότι η μεταξύ τους συνεργασία είναι απαραίτητη προϋπό-

στα βιομηχανικά κράτη
του κόσμου, σύμφωνα με
την έκθεση του ΟΟΣΑ
(Οργανισμού
Οικονομικής
Συνεργασίας και
Ανάπτυξης). Ανάμεσα
στα κριτήρια η
απασχόληση, το
εισόδημα, το περιβάλλον
και η υγεία.Στην ετήσια
έρευνα περιλαμβάνονται
30 κράτη και η Αυστραλία
πρωτεύει με πάνω από
73% των κατοίκων της να
αμείβονται με ποσά πάνω
από το μέσο όρο του ΟΟΣΑ.

Μ

í í í

ετά από επτάωρη
διακοπή κατά τη
διάρκεια της νύχτας, λόγω βλάβης, επαναλειτούργησε χθες το πρωί
ένας αντιδραστήρας

ισχύος 1.000 μεγαβάτ στο
βουλγαρικό πυρηνικό
σταθμό του Κοζλοντούι,
όπως ανακοίνωσε η διοίκηση του εργοστασίου.Η
μονάδα 6 επαναλειτούργησε στις 08.58 (τοπική
και ώρα Ελλάδος).

Τ

í í í

α στοιχεία της
ταυτότητάς τους θα
πρέπει στο εξής οι
κάτοικοι μιας πόλης της
νοτιοδυτικής Κίνας για να
αγοράσουν ένα απλό
λευκό μπλουζάκι, καθώς
οι αρχές εκφράζουν
φόβο μήπως το
χρησιμοποιήσουν ως ένα
μέσο για να δηλώσουν
την αντίθεσή τους σε
σχέδιο κατασκευής
χημικού εργοστασίου
στην περιοχή.

θεση για να «ξεκολλήσει» από τον βάλτο η ευρωπαϊκή οικονομία.
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Η προσφορά συνεχίζεται...
Η ΑΛΗΘΕΙΑ, συνεχίζει για 10η χρονιά τις μεγάλες προσφορές

Γίνετε σήμερα συνδρομητές στο έντυπο ή στο ηλεκτρονικό φύλλο
της ΑΛΗΘΕΙΑΣ και μπείτε στην κλήρωση για να κερδίσετε 5νθήμερες
διακοπές για 2 άτομα σε πολυτελή ξενοδοχεία όλης της χώρας,

ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ
Κάντε ξένοιαστες διακοπές σε Μύκονο, Σαντορίνη, Κρήτη,
Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Σκιάθο, Σκόπελο, Σκύρο, Ρόδο, Λέσβο,
Πήλιο, Παράλια Πιερίας, Παράλια Λάρισας και άλλους
δημοφιλείς προορισμούς της χώρας μας, ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ
Στην κλήρωση θα μπουν όλοι οι τακτοποιημένοι οικονομικά συνδρομητές μας

Επικοινωνήστε με την ΑΛΗΘΕΙΑ στο τηλέφωνο 2441080888 ή στο
email news@alithianews.gr για να γίνετε συνδρομητές σήμερα.

