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• Λύση στο πρόβλημα για να μη
καλύψει το νερό τη μονή Αγίου
Γεωργίου Μυροφύλλου, βρήκε
το υπουργείο Ανάπτυξης και
Υποδομών
• Θα μειώσουν το ύψος του
φράγματος Συκιάς στα όρια
Καρδίτσας – Άρτας, για να πέσει
η στάθμη του νερού
• Άρθρο του Ηλία Προβόπουλου
για την ιστορική μονή

Μικραίνει το φράγμα Περιβάλλον

Ο μικρός

Τσαλαπετεινός

Óåë. 7s

Äéá âÜ óôå ôþ ñá  ôçí ÁËÇ ÈÅÉÁ,  êáé çëåê ôñï íé êÜ...
Óôåßë ôå ìáò óÞ ìå ñá  Ýíá êå íü  email  óôï  news@ alithianews.gr  êáé ç åöç ìå ñß äá ìáò èá åß íáé

óå ëß ãá ëå ðôÜ  óôïí õðï ëï ãé óôÞ óáò Þ  óôï êé íç ôü óáò ôç ëÝ öù íï...

Μικροί 
Αρχισυντάκτες
• Η μαθητική ηλεκτρονι-
κή εφημερίδα του 2ου
ΓΕΛ Καρδίτσας

Παιδεία

Æçôείται áðü ôçí åöç ìå ñß äá
ÁËÇ ÈÅÉÁ

ÍÝïò ή νέα ðïõ èÝëåé íá áó÷ïëçèåß ìå ôçí
äçìïóéïãñáößá, κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

Ðëçñïöïñßåò óôï ôçëÝöùíï
2441080888

Óåë. 11s

Óåë. 4s

Ασυμβίβαστο
Βουλευτή –
Υπουργού
• Και μείωση των
Βουλευτών ζητά 
ο Π. Σιούφας

Πολιτική

Ανοίξτε τις πόρτες...
• Της δημοτικής πινακοθήκης
στους Καρδιτσιώτες καλλιτέχνες,
λένε οι κ.κ. Βασίλης Τσαντήλας και
Θωμάς Χάρμπας

Πολιτισμός

Óåë. 5s
ENΩΣH ΣYNTAKTΩN

HMEPHΣIΩN EΦHMEPI-
ΔΩN ΘEΣΣAΛIAΣ,  ΣT.

EΛΛAΔAΣ KAI EYBOIAΣ

EΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΤΑ-
ΜΕΙΟ ΘEΣΣAΛIAΣ,
ΣT. EΛΛAΔAΣ KAI

EYBOIAΣ

ΨΗΦΙΣΜΑ
Με αφορμή τον αδόκητο χαμό του μέλους μας

και πρώην προέδρου της ΕΣΗΕΘΣτΕΕ Νίκου Πα-
ναγόπουλου, τα Διοικητικά Συμβούλια της Ένω-
σης Συντακτών Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και
Ευβοίας και του Επικουρικού Ταμείου της, συνε-
δρίασαν εκτάκτως και αποφάσισαν τα εξής:

1. Να παραστούν σύσσωμα στη νεκρώσιμη ακο-
λουθία και να καταθέσουν στεφάνια.

2. Να εκφράσουν τα θερμά τους συλλυπητήρια
στην οικογένεια και τους οικείους του.

3. Να προχωρήσουν σε δωρεά σε ευαγές ίδρυ-
μα της Καρδίτσας. 

4. Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στον τοπι-
κό τύπο.

Τα Δ.Σ. της ΕΣΗΕΘΣτΕΕ και ΕΤΑΣ Θεσσα-
λίας, Στερεάς Ελλάδας και Ευβοίας



Στην φωτογραφία εί-
ναι ο Δημοτικός
Σύμβουλος Καρδί-

τσας και πρώην αντιδή-
μαρχος Λάμπρος Τσιού-
κης, την ημέρα του Πάσχα
στο χωριό του τη Ραχούλα.

Ετοιμάζεται για το ψήσι-
μο του οβελία και όπως δεί-

χνει η φωτογραφία είναι
πλήρως οργανωμένος.

Στην σελίδα του στο fa-
cebook, «ΠΑΣΧΑ ΣΤΗ ΡΑ-
ΧΟΥΛΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΤΟ
ΧΩΡΙΟ ΜΟΥ 2013 ΕΤΟΙ-
ΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΚΟΡΕ-
ΤΣΙ».

Σ.Σ. Χρόνια πολλά και
για τη γιορτή σου Λάμπρο.
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Ποιός ãéïñ ôÜ æåé 
óÞìå ñá: 

Ζωοδόχου Πηγής, Σί-

μωνος αποστόλου

του Ζηλωτού

ο ήλιος...

Ανατέλλει 05.19’
και δύει 19.24’

Που βρίσκεται 
η σελήνη;

ΝΕΑ ΣΕΛΗΝΗ

Το διαβάσαμε στην
σελίδα στο face-
book του Δημήτρη

Γιώτη από το Μαυρομάτι
Καρδίτσας.
Γράφειχαρακτηριστικά:

Αναπάντεχη συνάντηση
στο πίσω μέρος της αυλής
μου πριν από λίγα λεπτά με
έναν Τσαλαπετεινό. Είναι
η πρώτη φορά που ένα τέ-
τοιο είδος πουλιού με
«αφήνει» να το αποθανατί-
σω από τόσο κοντά και μά-
λιστα μέσα στην αυλή μου. 

«Ο Τσαλαπετεινός ή
Έποψ ο κοινός ή Έποψ ο
γνήσιος (Upapa epops -
Έποψ ο εποψ) γνωστός και
με τα κοινά ονόματα αγριο-
κόρακας, εποπάς, κουκο-
πετεινός, κουτσουλιανός
είναι το μοναδικό είδος της
οικογένειας Εποπίδες.
Πρόκειται για ζωηρόχρωμο
πουλί το οποίο είναι διαδε-
δομένο σχεδόν σε όλη την

Ευρώπη, στις θερμές πε-
ριοχές της Ασίας και στην
Αφρική. Έχει χαρακτηρι-
στική κραυγή που ο ήχος
της μοιάζει σαν «ουπ-ουπ»
από την οποία πήρε το όνο-
μα του στην διεθνή βιβλιο-
γραφία. Τσαλαπετεινός
ονομάσθηκε από το λοφίο
του που κινεί όταν θέλει  το
ανασηκώνει, σε περίπτωση

που θα ενοχληθεί και όταν
φτάνει στη φωλιά του. Περ-
νά το μεγαλύτερο μέρος
της ημέρας αναζητώντας
την τροφή του, η οποία απο-
τελείται από σκουλήκια και
έντομα. Φωλιάζει σε κου-
φάλες δένδρων, ανοίγματα
τοίχων, κοιλότητες βράχων
ή μέσα σε σωρούς από πέ-
τρες, όπου το θηλυκό απο-

θέτει 4-7 αβγά, όσο το θη-
λυκό επωάζει τα αβγά (15-
19) ημέρες, τρέφεται από
το αρσενικό».

Σ.Σ. Είσαι πολύ τυχερός
Δημήτρη. Σπάνιας ομορ-
φιάς πουλί και αφού ήρθε
στο σπίτι σου να σου φέρει
τύχη.

Ο Τσαλαπετεινός…

Το τσίκνισε για τα καλά

Πάει η πεθερά ενός
τύπου στα Ιεροσόλυμα.
Εκεί έπαθε εγκεφαλικό,
και σύντομα πέθανε…

Παίρνουν τηλέφωνο
στην Αθήνα, τον γαμπρό
της για τα τυπικά της κη-
δείας:

- Για να γίνει η κηδεία
Αθήνα χρειάζονται του-
λάχιστον 5000 ευρώ, ενώ
εδώ μόνο 1000.

Το σκέφτεται λίγο ο
γαμπρός της και απαντά:

- Αθήνα!

- Α, εσείς νοιάζεστε
πολύ. Θα σας κάνουμε
καλύτερη τιμή!

Αθήνα 5000 ευρώ, εδώ
800.

- Όχι, να την φέρετε
εδώ.

- Αθήνα 5000, εδώ 600!

- Όχι, όχι, εδώ!

- Αθήνα 5000, εδώ 200!

- Μα δεν καταλαβαίνε-
τε τι σας λέω; Εδώ είπα-
με!

- Συγγνώμη ρε φίλε να
σου κάνω μια ερώτηση;

Τόσο πολύ την αγάπα-
γες την πεθερά σου;

- Κοίταξε να δεις, πριν
πολλά πολλά χρόνια,
ένας δικός σας κηδεύτη-
κε εκεί πέρα, και μετά
αναστήθηκε!

Δεν το διακινδυνεύω!

Éäéï êôç óßá  : Áìâñï óß ïõ Ã. Ìïí. ÅÐÅ 
Åêäü ôçò - Äéå õ èõ íôÞò     : Ãéþñ ãïò Áìâñï óß ïõ
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ó÷ï ëéÜ æåé ôçí 
åðé êáé ñü ôç ôáΗ σειρά του 1986…

Την περασμένη Δευτέ-
ρα, ημέρα της ονομα-
στικής μου εορτής, του

Αγίου Γεωργίου του τροπαι-
οφόρου, ήταν μια ιδιαίτερη
μέρα για μένα. Στο πνευματι-
κό κέντρο Σοφάδων, παρου-
σιάζονταν το βιβλίο ενός πα-
λιού συμμαθητή από το γυμνά-
σιο, του Αποστόλη Παππά.
Έτσι, αφού έγινε η σχετική κι-
νητοποίηση, βρεθήκαμε ουκ
ολίγοι παλιοί συμμαθητές και
παρακολουθήσαμε την ενδια-
φέρουσα αυτή εκδήλωση.

Αν και πέρασαν από το
1986 που αποφοιτήσα-
με από το σχολείο, 27

ολόκληρα χρόνια, είδα με χα-
ρά και ευχαρίστηση ότι οι πα-
λιοί μου φίλοι ήταν όπως τους
θυμόμουν. Λίγα παραπάνω κι-
λά φυσικά τα είχαμε, αλλά
στα πρόσωπά μας έβλεπες
ανθρώπους που ο χρόνος
μάλλον τους είχε φερθεί με
πολύ καλό τρόπο. Πρόσωπα
λαμπερά και χαμογελαστά.
Τώρα, με την σοφία των χρό-
νων που κουβαλάμε στις πλά-
τες μας, καταλάβαινε κανείς
ότι αυτή η σειρά έβγαλε πολύ
καλά παιδιά. Παιδιά με ήθος
και  αξίες και αυτός είναι και
ο λόγος που όλοι λίγο πολύ
προκόψαμε στη ζωή μας. Με-
τά την εκδήλωση, κάποιοι από
εμάς βγήκαμε και ήπιαμε ένα
ποτό και μάθαμε περισσότερα
ο ένας για τη ζωή του άλλου,
θυμηθήκαμε τα παλιά, γελά-
σαμε με την ψυχή μας. 

Αφορμή για όλα αυτά
αποτέλεσε ο Μορφωτι-
κός Σύλλογος Σοφά-

δων και ο δήμος Σοφάδων
που είχαν την έμπνευση να
παρουσιάσουν το βιβλίο του
Αποστόλη Παππά με τίτλο,
«Spanish Romance», δηλαδή,
ισπανική ρομάντζα. Ο Από-
στολος στην ομιλία του μας
θύμισε την μεγάλη αγάπη που
είχε από τότε για την κινημα-
τογραφική μουσική. Τον θυ-
μάμαι σαν τώρα να μιλάει με
πάθος για τον Τζων Κασαβέτη
και άλλους σκηνοθέτες και
συνθέτες της εποχής που
έγραφαν επική μουσική για
τον κινηματογράφο. Η αγάπη
του για την μουσική, τον ενέ-
πνευσε να γράψει το βιβλίο
που προανέφερα και που εί-
ναι η ιστορία ενός μετανάστη. 

Τον Αποστόλη τον είχα-
με χαμένο εδώ και χρό-
νια. Ήξερα απλά ότι

εργάζεται στην Αμερική. Τι

κάνει όμως δεν ήξερα.
Ώσπου μια μέρα είδα μια φω-
τογραφία του στο facebook
που έγραφε. Oscar party 09.
Δίπλα του, ένα τσούρμο από
κορίτσια. Επίσης, τον είδα με
άσπρη στολή και μικροσκόπιο.
Που κολλάνε βρε όλα αυτά,
σκέφτηκα. Τι να είναι τώρα
ετούτος, σκηνοθέτης, μουσι-
κός ή βιολόγος;

Ηαπορία μου λύθηκε
σύντομα και τελικά
έμαθα ότι σήμερα εί-

ναι επικουρικός και επίτιμος
καθηγητής της Τεχνολογίας
Τροφίμων του Πανεπιστημίου
Rutgers και εργάζεται ως Re-
search manager (βιοχημικός
στη βιολογία δέρματος) στο
τμήμα βασικής έρευνας του
αμερικανικού ομίλου Johnson
& Johnson, όπου μελετά τον
μεταβολισμό των λιπιδίων σε

θέματα του δέρματος όπως η
ακμή και η γήρανση, παραβρί-
σκεται σε συμπόσια ως ομιλη-
τής σε Ευρώπη και Αμερική
και γράφει το 4ο βιβλίο του με
τίτλο (Lipids and Skin) Λίπη
και Δέρμα που θα κυκλοφορή-
σει το 2014 από τον ίδιο εκδο-
τικό Springer. 

Με το Hollywood
όμως και τα όσκαρ,
τι δουλειά έχει ο

Απόστολος; Θα σας λύσω και
αυτή την απορία. Το 2007 γρά-
φει το 1ο του βιβλίο με τίτλο
«The Saint-Tropez Diet” που
εκδίδεται από τον εκδοτικό
Random House. Ένα βιβλίο
που προτείνει πρόσληψη απα-
ραίτητων ποσοτήτων ωμέγα-3
λιπαρών οξέων, βιταμινών και
αντιοξειδωτικών και δείχνει
πώς να χρησιμοποιούμε αυ-
τές τις αρχές για μέγιστη
απώλεια βάρους. Τρώτε σο-
κολάτα, πιείτε κρασί και δει-
πνήστε με ζυμαρικά ολικής
αλέσεως προτρέπει ο ίδιος
και βρίσκει υποστηρικτές με-
ρικά από τα μεγαλύτερα ονό-
ματα του Hollywood. Βασικό
στοιχείο του βιβλίου είναι η
συλλογή 150 συνταγών που
γράφτηκαν βασισμένες σ’ αυ-
τό από τη διακεκριμένη Γαλλί-
δα σεφ Marie-Annick Cour-
tier.

Ένιωσα πολύ όμορφα
που ένα παιδί από
τους Σοφάδες, την

Καρδίτσα, την Ελλάδα. Ένας
συμμαθητής από το γυμνάσιο
διαπρέπει στο εξωτερικό και
με τις γνώσεις του βοηθά την
επιστήμη να εξελίσσεται. Εί-

ναι εκπληκτικό το γεγονός ότι
οι Έλληνες διαπρέπουν σε
κάθε γωνιά του κόσμου. Σε
χώρες που δεν χαρίζονται σε
κανέναν αν δεν το αξίζεις
πραγματικά. 

Αυτό όμως είναι και ένα
μήνυμα για όλους τους
σύγχρονους Έλληνες.

Μπορεί πλέον να μην ευοδώ-
νεται το όνειρο του πατέρα
που ήθελε να χτίσει ένα τριώ-
ροφο σπίτι και σε κάθε όροφο
να έχει και ένα από τα παιδιά
του με τις νύφες τους γαμ-
προύς και τα εγγόνια. Σήμερα
το ένα παιδί μπορεί να είναι
στην Νέα Υόρκη, το άλλο στο
Λονδίνο και το τρίτο στην Αθή-
να. Μια φορά το χρόνο θα
συγκεντρώνονται στους Σο-
φάδες για να ψήσουν τον πα-
σχαλινό οβελία και από εκεί
και πέρα έχει ο θεός. Οι μετα-
φορές πλέον είναι γρήγορες
και φτηνές. Όρεξη να έχει
κανείς. Τα τηλέφωνα κοστί-
ζουν ελάχιστα, το διαδίκτυο
μας έφερε πολύ κοντά. Πέρα-
σαν οι εποχές που ο μετανά-
στης χάνονταν από προσώπου
γης και έκανε 30 χρόνια να
ξαναπατήσει το χώμα της πα-
τρίδας του.

Με αυτές τις σκέ-
ψεις, εκφράζω για
μια φορά την μεγά-

λη μου χαρά που είδα έναν
παλιό συμμαθητή να διαπρέ-
πει και πολλούς άλλους να
έχουν μια καλή και ευτυχι-
σμένη ζωή. Και εδώ έκανα την
εξής σκέψη. Τελικά η γενιά
του 1986 ήταν από πολύ καλή
πάστα φτιαγμένη.

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 

ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ
ΒΟΗΘΕΙΑ
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Κ
ύριε
Δήμαρχε,
κύριε
πρόεδρε

του ΔΟΠΑΚ, με
αφορμή την
θαυμάσια έκθεση
Καρδιτσιωτών
αγιογράφων, τις
ημέρες του Πάσχα,
στην αίθουσα του
ερειπωμένου και
επικίνδυνου κτιρίου
της αγοράς,
επανερχόμαστε στο
δίκαιο αίτημα των
μελών του
Εικαστικού Ομίλου.

Για διάθεση χώρου στην
Δημοτική Πινακοθήκη, για
την διοργάνωση των εκδη-
λώσεων τους.

Με διάφορα επιχειρήμα-
τα οι Διοικήσεις της Δημο-
τικής Πινακοθήκης και οι
έχοντες την επιμέλεια λει-

τουργίας δεν ανταποκρίθη-
καν ποτέ στις απανωτές
εκκλήσεις του Εικαστικού
Ομίλου, να διοργανώσει
εκθέσεις των Καρδιτσιω-
τών Καλλιτεχνών είτε ομα-
δικές, είτε μελών του.

Η προσωρινή στέγαση
του Εικαστικού Ομίλου στο
κτίριο της ηλεκτρικής
ενέργειας, που τελικά έγι-
νε μόνιμη εδώ και 20 χρό-
νια, δεν περιποιεί τιμή για
τον Δήμο Καρδίτσας, παρ’
ότι τα μέλη του Εικαστικού
Ομίλου έχουν αναδείξει

αυτόν τον χώρο εγκατάλει-
ψης σε ζωντανή εστία πολι-
τισμού για τους φιλότε-
χνους.  

Τα επιχειρήματα άρνη-
σης, έχουν κατατεθεί γρα-
πτά στο νέο Δημοτικό Συμ-
βούλιο του ΔΟΠΑΚ, όπου
έχει περάσει η ευθύνη λει-
τουργίας της  Πινακοθήκης
και αποτέλεσαν αντικείμε-
νο συζήτησης σε συνεδρία-
ση, χωρίς τη λήψη απόφα-
σης.

Και παλαιότερα και τώρα

που συμμετέχουμε στο
Δ.Σ. του ΔΟΠΑΚ και γνωρί-
ζοντας το συνολικό έργο
του Εικαστικού Ομίλου από
το 1985 μας λυπεί και δια-
φωνούμε με την τακτική
αποκλεισμού των καλλιτε-
χνών της Καρδίτσας από
τους χώρους της  Δημοτι-
κής Πινακοθήκης.

Στην Δημοτική Πινακο-
θήκη, ενώ εκτίθενται έργα
μεγάλης εικαστικής αξίας
και αναγνωρισμένων πα-
νελλήνια ζωγράφων, η επι-
σκεψιμότητά της είναι ελά-

χιστη έως αποκαρδιωτική.

Θεωρούμε απόλυτα δι-
καιολογημένη, την αγανά-
κτηση των μελών του Εικα-
στικού Ομίλου και το Δ.Σ.
του ΔΟΠΑΚ, πρέπει ν’ ανοί-
ξει επιτέλους τους χώρους
της Δημοτικής Πινακοθή-
κης, στους Καρδιτσιώτες
Καλλιτέχνες.

Πέρα από την ηθική, καλ-
λιτεχνική και πολιτιστική
αναγνώριση του Εικαστι-
κού Ομίλου και των μελών
του, η ίδια η Δημοτική Πινα-
κοθήκη, θα ωφεληθεί διότι
χάρις στις συχνές εκδηλώ-
σεις θ’ αποκτήσει επισκε-
ψιμότητα που είναι και το
ζητούμενο.

Οι εκθέσεις του Εικαστι-
κού Ομίλου, σε καμία περί-
πτωση δεν δημιουργούν
κάποιο λειτουργικό πρό-
βλημα στην Δημοτική Πινα-
κοθήκη και βέβαια δεν
υποβαθμίζουν τα έργα που
ήδη εκτίθενται.

Ανοίξτε τις πόρτες...

Ξεκίνησε την λειτουργία...

Της δημοτικής πινακοθήκης στους Καρδιτσιώτες καλλιτέχνες
Παρέμβαση των Δ.Σ. Βασίλη Τσαντήλα και Θωμά Χάρμπα προς Δήμαρχο Καρδίτσας και

ΔΟΠΑΚ

Η μόνιμη λαογραφική έκθεση και η αίθουσα προβολών Ζαϊμίου

a

Τις πόρτες τους στο κοινό
άνοιξαν το βράδυ της Δευτέ-
ρας 6/5 η μόνιμη Λαογραφική
Έκθεση και η Αίθουσα Προβο-
λών της Τοπικής Κοινότητας
Ζαϊμίου. Την  πρωτοβουλία για
την λειτουργία των δύο χώρων
είχαν το Τοπικό Συμβούλιο
και ο Μορφωτικός Σύλλογος
Ζαϊμίου, αξιοποιώντας  σχολι-
κές αίθουσες του Νηπιαγω-
γείου και του Δημοτικού Σχο-
λείου της Κοινότητας που στα-
μάτησαν να λειτουργούν.

Στην εκδήλωση για την πα-
ρουσίαση των δύο χώρων πα-
ραβρέθηκαν μεταξύ άλλων ο
Δήμαρχος Καρδίτσας κ. Κων
Παπαλός και οι Αντιδήμαρχοι
κ.κ. Θωμ. Κατσιαβάρας και

Δημ. Κωστόπουλος. 

Ο Πρόεδρος της Τοπικής
Κοινότητας Ζαϊμίου κ. Βασίλει-
ος Λάκκης και ο Πρόεδρος

του Μορφωτικού Συλλόγου
Ζαϊμίου κ. Αριστείδης Μπαλιά-
κος ευχαρίστησαν όλους, όσοι
στήριξαν αυτή την προσπά-
θεια δωρίζοντας παλιά αντι-

κείμενα για την δημιουργία
της έκθεσης και εξέφρασαν
την ελπίδα τους οτι θα υπάρ-
ξουν και άλλοι  που θα δωρί-
σουν ή θα δανείσουν αντικεί-
μενα για να εκτεθούν στο χώ-
ρο και παράλληλα να συντη-
ρούνται.

«Ό,τι παλιό υπάρχει δεν
πρέπει να καταστρέφεται, αλ-
λά να συντηρείται, για να το
παραδώσουμε και στις επόμε-
νες γενιές, ώστε να γνωρίζουν
την παράδοση και την κληρο-
νομιά τους», ήταν το μήνυμα
του Προέδρου της Κοινότητας
κ. Λάκκη, ο οποίος επισήμανε
οτι θα συνεχιστεί η προσπά-
θεια για τη συντήρηση όλου
του σχολείου και για την δημι-

ουργία μελλοντικά ενός υπαί-
θριου αγροτικού μουσείου
στον προαύλιο χώρο του. 

Ο κ. Παπαλός συνεχάρη
τους δύο Προέδρους και τους
κατοίκους του Ζαϊμίου για την
πρωτοβουλία να δημιουργή-
σουν μια μόνιμη λαογραφική
έκθεση και μια αίθουσα προ-
βολών που μπορεί, πέρα από
χώρο ψυχαγωγίας, να αποτε-
λέσει και έναν χώρο επιμόρ-
φωσης των κατοίκων για διά-
φορα ζητήματα.

Ακολούθησε επίσκεψη των
παραβρισκομένων στους δύο
χώρους και η βραδιά ολοκλη-
ρώθηκε με Δημοτική και Λαϊκή
Μουσική στο προαύλιο του
Σχολείου με ορχήστρα.
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Ασυμβίβαστο Βουλευτή - Υπουργού

Και μείωση των Βουλευτών ζητά ο Π. Σιούφας

a

Μ
ία
ρηξικέ
λευθη
μεταρρυ

θμιστική Πρόταση
Νόμου κατέθεσε στη
Βουλή ο βουλευτής
του νομού μας
Παύλος Β. Σιούφας. 

Η Πρόταση στοχεύει στον
εκσυγχρονισμό του πολιτι-
κού συστήματος με αλλαγές
που δεν εμποδίζονται από
Συνταγματικές διατάξεις. 

Έτσι με το άρθρο 1 της
Πρότασης Νόμου ο αριθμός
των βουλευτών μειώνεται σε
200, ενώ με το άρθρο 2 προ-
τείνεται ασυμβίβαστο για
τους Υπουργούς και Υφυ-
πουργούς, οι οποίοι δεν θα
μπορούν να είναι ταυτόχρο-
να και βουλευτές. 

Με την διάταξη αυτή θα
παύσει η μη επιτρεπτή από
το Σύνταγμα μίξη των δύο
εξουσιών, δηλ. της νομοθετι-

κής και της εκτελεστικής. 
Η Αιτιολογική Έκθεση και οι

διατάξεις της Πρότασης
Νόμου έχουν ως εξής:

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚ-
ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ
ΝΟΜΟΥ «ΜΕΙΩΣΗ ΑΡΙΘ-
ΜΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ – ΑΣΥΜ-
ΒΙΒΑΣΤΟ ΤΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙ-
ΚΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ
ΙΔΙΟΤΗΤΑ»

Ι.Επί της Αρχής

Το άρθρο 51 §1 του Συν-
τάγματος ορίζει, ότι ο αριθ-
μός των βουλευτών καθορί-
ζεται με νόμο και δεν μπορεί
να είναι μικρότερος των δια-
κοσίων ούτε μεγαλύτερος
των τριακοσίων. 

Σήμερα και εδώ και πολλά
χρόνια ο αριθμός των βου-
λευτών είναι 300 δηλ. ο μέγι-
στος επιτρεπόμενος από το
Σύνταγμα αριθμός. 

Επίσης όλες οι Ελληνικές
Κυβερνήσεις είχαν για μέλη
τους (Υπουργούς & Υφυ-
πουργούς) κυρίως βουλευ-

τές, κάτι που κατά την άποψή
μου είναι απαράδεκτο, αφού
γίνεται ανεπίτρεπτη μίξη της
εκτελεστικής και της νομο-
θετικής εξουσίας, οι οποίες
κατά το Σύνταγμα πρέπει να
λειτουργούν ανεξάρτητα η
μία απ’ την άλλη. 

Κάθε μέρα και περισσότε-
ρο διαπιστώνεται, ότι στην
Ελληνική κοινωνία έχει ωρι-
μάσει η ιδέα για σημαντικές
και δραστικές αλλαγές στο
Πολιτικό Σύστημα της χώ-
ρας, είτε με μεταρρύθμιση
διατάξεων του Συντάγματος
είτε με νομοθετική πρωτο-
βουλία όπου μπορεί αυτό να
γίνει. 

Οι προτεινόμενες αλλα-
γές επιβάλλονται και λόγω
της σημερινής οικονομικής
κρίσεως και της αναγκαίας
εξοικονόμησης πόρων σε
όλους τους τομείς. 

Να μη μας διαφεύγει, ότι
αναλογικά η χώρα μας έχει
μεγαλύτερο αριθμό βουλευ-
τών από χώρες που είναι πο-
λύ μεγαλύτερες απ’ αυτήν.  

Οι αλλαγές που προτεί-
νονται με την παρούσα Πρό-
ταση Νόμου, είναι βέβαιο,
ότι θα συμβάλλουν στην κα-
λύτερη λειτουργία του Κοι-
νοβουλευτικού μας πολιτεύ-
ματος, θα αποκατασταθεί η
ορθή και ανεξάρτητη λει-
τουργία των δύο Εξουσιών
του Συντάγματος, παύοντας
ο ελεγχόμενος να είναι ταυ-
τόχρονα και ελέγχων και θα
ικανοποιηθεί τα μέγιστα από
τις αλλαγές αυτές η Ελληνι-
κή κοινωνία. 

Β.ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ
"ΜΕΙΩΣΗ ΑΡΙΘΜΩΝ ΒΟΥ-
ΛΕΥΤΩΝ – ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ
ΤΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕ

ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗ-
ΤΑ"

1.Ο αριθμός των βουλευ-
τών σε όλη την Επικράτεια
ορίζεται σε διακόσιους
(200).  Απ’ αυτούς οι εκατόν
ενενήντα δύο (192) εκλέγον-
ται στις εκλογικές περιφέ-
ρειες στις οποίες οι αντί-
στοιχες βουλευτικές έδρες
κατανέμονται κατά τον τρό-
πο που ορίζεται στις παρα-
γράφους 2, 3, 4 & 5 του Π.Δ.
96/07.  Οι υπόλοιποι οκτώ (8)
βουλευτές εκλέγονται ενι-
αία σε ολόκληρη την Επικρά-
τεια, σύμφωνα με τα οριζό-
μενα στο άρθρο 3 του άνω
Π.Δ. 

2. Οι βουλευτές δεν μπο-
ρούν να είναι υπουργοί ή
υφυπουργοί.  Βουλευτής ορί-
ζεται σαν υπουργός ή υφυ-
πουργός, εφ’ όσον έχει προ-
ηγουμένως παραιτηθεί από
βουλευτής. 

3 .Η διάταξη της παραγρά-
φου 2 του παρόντος ισχύει
από 1.1.2014

Τ
α τρία χρόνια

του μνημονίου

συμπληρώνουν

μια εικόνα

καταστροφής της

πατρίδας. 

Φτάσαμε στην κορύφωση
αυτή μετά από μια μακρά πε-
ρίοδο δανεισμού, πελατει-
ακού κράτους, στραγγαλι-
σμού της πραγματικής οικονο-
μίας, διαφθοράς και εγκλημα-
τικής πολιτικής υποτέλειας
προς τα διεθνή κέντρα αποφά-
σεων οικονομικά και πολιτικά.
Το μνημόνιο ήταν μια νέα φά-
ση εξάρτησης, όπου πλέον
δεν υπήρχε η πλασματική ευ-
φορία που δημιουργούσε ο
δανεισμός, αλλά η αδίστακτη
πολιτική που συντρίβει την Ελ-
ληνική κοινωνία.

Η απώλεια της κυριαρχίας,

η παρουσία των ξένων σε όλες
τις αποφάσεις που αφορούν
στο Ελληνικό κράτος, η εκποί-
ηση της δημόσιας περιουσίας
για την απομείωση του δημόσι-
ου χρέους που έγινε τερατώ-
δες μετά τους χειρισμούς των
Ευρωπαίων και εγχώριων δια-
χειριστών, η δραματική αύξη-
ση της ανεργίας, ο βίαιος με-
τασχηματισμός της Ελληνικής
οικονομίας και η απώλεια χι-
λιάδων Ελλήνων αγωνιστών
της ζωής από τις αυτοκτονίες,
διαγράφουν ένα σκηνικό τρα-

γωδίας που ανάλογη δεν έχει
αντιμετωπίσει στην νέα Ελλη-
νική ιστορία ο τόπος.

Αυτό το αποτυχημένο και
ξενοκίνητο μνημόνιο, που επι-
διώκει την εσωτερική υποτίμη-
ση- η οποία δεν προκύπτει ως
παρενέργεια αλλά ως κύριος
στόχος- το υποστηρίζουν συ-
νασπισμένες οι ίδιες δυνά-
μεις που έφεραν την χρεοκο-
πία:

πολιτικό κατεστημένο, μέ-
σα ενημέρωσης, τεχνοκρά-
τες, δυνάμεις του πλούτου. 

Κατορθώνουν με τη δύναμη
τους ακόμα να πείθουν τμήμα-
τα της μεσαίας τάξης που
έχουν πληγεί αλλά συνεχί-
ζουν να ελπίζουν. Αργά ή γρή-
γορα και πιθανόν επώδυνα θα
πεισθούν οι πάντες για τους
σκοπούς του μνημονίου. 

Εμπρός Ελλάδα!

Τρία χρόνια μνημονίου Την αναβάθμιση
Τρία χρόνια καταστροφής, αναφέρει σε ανακοίνωσή

του το Εθνικό Μέτωπο

Του δασικού μας οικοσυστήματος,
την ορθολογικότερη αξιοποίηση της

δασικής παραγωγής
Ζητά με Αναφορά που κατέθεσε στη Βουλή ο

Σπύρος Ταλιαδούρος
Ο Βουλευτής και π. Υφυ-

πουργός Παιδείας, κ. Σπύρος
Ταλιαδούρος, με Αναφορά
που υπέβαλε στη Βουλή, στο
πλαίσιο του Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου, προς τον Υπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων προβάλλει την ανα-
γκαιότητα εκσυγχρονισμoύ
της περιβαλλοντικής νομοθε-
σίας με στόχο την αναβάθμιση
του δασικού μας εθνικού οικο-
συστήματος, την ορθολογικό-
τερη αξιοποίηση της δασικής
παραγωγής & και των προϊόν-
των αυτής και την ποιοτική
βελτίωση του ξύλου που συγ-
κομίζεται καθώς το ξύλο απο-
τελεί ιδανική πρώτη ύλη αφού
είναι προϊόν αειφόρου ανά-
πτυξης από το οποίο παράγον-
ται πάνω από 3.000 προϊόντα
μηχανικής ή χημικής κατεργα-
σίας.

Ο κ. Ταλιαδούρος επεσήμα-
νε ότι η ασκούμενη δασική πο-
λιτική είναι ελλιπής καθώς δεν
υπηρετεί πλήρως το δασικό οι-
κοσύστημα, δεν προστατεύει
επαρκώς τα δάση μας, δεν δη-
μιουργεί νέα δάση μέσα από
εκτεταμένες αναδασώσεις
αλλά και αναβάθμιση των
υπαρχόντων δασών ενώ στον
τομέα της συγκομιδής των δα-
σικών προϊόντων, δε διασφαλί-
ζει την ποσότητα και την υψηλή
ποιότητα των προϊόντων συγ-
κομιδής με δυσμενείς επιπτώ-
σεις τόσο για τα ελληνικά Πρι-
στήρια, μικρομεσαίες επιχει-
ρήσεις στη επαρχία που ή υπο-
λειτουργούν ή κλείνουν η μια
μετά την άλλη όσο και για την
αναβάθμιση του δασικού πλού-
του της χώρας, αλλά και την
ποιοτική και ποσοτική αύξηση
των δασικών προϊόντων.
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Ανοίγουν 17 επαγγέλματα

Σύμπτωμα των πόλεων

Συζητήθηκε η άμεση εφαρμογή των όσων προβλέπει το πολυνομοσχέδιο

Η υπερκινητικότητα, σύμφωνα με νέα επιστημονική έρευνα για την ΔΕΠΥ

Εντολή να προχωρήσει
άμεσα η συγκρότηση του φο-
ρολογικού νομοσχεδίου και
να ξεκινήσει η εφαρμογή
των όσων προβλέπονται στο
πολυνομοσχέδιο, που ψηφί-
στηκε πρόσφατα, σε ό,τι
αφορά την απελευθέρωση
αγορών και επαγγελμάτων,
έδωσε ο Αντ. Σαμαράς.

Στο πλαίσιο αυτό το
υπουργείο Οικονομικών
προχωρεί τώρα, με βάση τα
όσα προβλέπονται στο τε-
λευταίο πολυνομοσχέδιο, σε
νέο γύρο απελευθέρωσης
και άρσης περιορισμών σε 17
ακόμη επαγγέλματα, στους
κλάδους ορκωτών εκτιμη-
τών, φοροτεχνικών, των λαϊ-
κών αγορών, αρτοποιείων,
κτηνιάτρων, ξεναγών και των
ΚΤΕΛ. 

Ταυτόχρονα, για λόγους
δημοσίου συμφέροντος, κα-
θιερώνονται περιορισμοί σε
κλάδους, όπως οι αρχαιοπώ-

λες, συλλέκτες και συντηρη-
τές έργων τέχνης, ενώ ρυθ-
μίσεις προς την κατεύθυνση
της απελευθέρωσης θα
υπάρξουν για τις αγορές με-
ταφοράς, διακίνησης και εμ-
πορίας πετρελαιοειδών, για
τα προνοιακά ιδρύματα του
ιδιωτικού τομέα, τους κρεο-
πώλες, εμπόρων όπλων και
ναυαγοσώστες.

Οι ρυθμίσεις στις οποίες
προχωρεί το υπουργείο γί-
νονται υπό το βάρος, όχι μό-
νο της έκθεσης του ΔΝΤ, αλ-
λά και με βάση πρόσφατη με-
λέτη του ΚΕΠΕ που καταγρά-

φει τις αδυναμίες στην πρώ-
τη φάση του ανοίγματος
κλειστών επαγγελμάτων,
επισημαίνοντας ότι οι κλάδοι
με τη μικρότερη άρση περιο-
ρισμών είναι αυτοί των συμ-
βολαιογράφων, των μηχανι-
κών, των δικηγόρων, των
ιδιωτικών κλινικών, των κέν-
τρων αποθεραπείας και των
ταξί. Σύμφωνα με το ΚΕΠΕ
οι περιορισμοί στα επαγγέλ-
ματα συνεπάγονταν μεγά-
λες στρεβλώσεις που, υπό το
βάρος των δυσμενών εξελί-
ξεων των τελευταίων ετών,
έθεταν μεγάλα εμπόδια στην

ανάπτυξη. 

Στην κυβέρνηση πι-
στεύουν πως η απελευθέρω-
ση αγορών και επαγγελμά-
των και εφόσον μειωθούν οι
τιμές κυρίως στην παροχή
υπηρεσιών, θα βοηθήσει και
στην προσέλκυση επενδύσε-
ων, κάτι που επισήμανε ο Κ.
Χατζηδάκης, σημειώνοντας
πως «προσπαθούμε με σύ-
στημα και μεθοδικότητα να
κάνουμε τη χώρα φιλική στην
επιχειρηματικότητα και τις
επενδύσεις».

Ανάλογη, εξάλλου, είναι
και η αναφορά του ΔΝΤ, που
σημειώνει την αδυναμία να
ανοίξουν πραγματικά αγο-
ρές και επαγγέλματα ώστε
να λειτουργήσει ο ανταγωνι-
σμός και να πέσουν οι τιμές,
αλλά υποδεικνύει και συγκε-
κριμένους χώρους, όπως δι-
κηγόροι, συμβολαιογράφοι,
ιδιωτικές κλινικές, λογιστές
και εκτιμητές.

Επαγγέλματα με μεγάλους
περιορισμούς στην αδειοδό-

τηση:

Δικηγόροι, Δικηγορικές
Εταιρείες, Συμβολαιογρά-
φοι-Συμβολαιογραφικές
Εταιρείες, Δικαστικοί Επιμε-
λητές, Μηχανικοί–Αρχιτέ-
κτονες, Εταιρείες Μηχανι-
κών, Ιατροί – Οδοντίατροι,
Ιδιωτικές Κλινικές, Κέντρα
Αποθεραπείας και Αποκατά-
στασης, Οδηγοί Ταξί, Επιβα-
τηγά ταξί δημόσιας χρήσης,
Δημόσιες επιβατικές μετα-
φορές με λεωφορεία, Ιδιωτι-
κά σχολεία, Ίδρυση φροντι-
στηρίου, Ίδρυση Κέντρου
Ξένων Γλωσσών, Ιδιωτικά Ιν-
στιτούτα Επαγγελματικής
Κατάρτισης, Κέντρα Μετα-
λυκειακής Εκπαίδευσης,
Εργαστήρια Ελευθέρων
σπουδών (ΕΕΣ), Κέντρα
Επαγγελματικής Κατάρτισης
(ΚΕΚ), Αρτοποιοί, Παραγω-
γοί, πωλητές λαϊκών έργων.

Τα παιδιά που ζουν
κοντά σε θορυβώ-
δεις δρόμους με με-

γάλη κίνηση οχημάτων,
κινδυνεύουν περισσότερο
να εμφανίσουν τα συμπτώ-
ματα της Διαταραχής Ελ-
λειμματικής Προσοχής και
Υπερκινητικότητας (ΔΕ-
ΠΥ), σύμφωνα με μια νέα
γερμανική επιστημονική
έρευνα.

Οι ερευνητές, με επικε-
φαλής την Κάρλα Τίσλερ
του Ινστιτούτου Επιδημιο-
λογίας του Γερμανικού
Κέντρου Ερευνών Χέλμ-
χολτς για την Περιβαλλον-
τική Υγεία, που έκαναν τη
σχετική δημοσίευση στο
περιοδικό περιβαλλοντι-

κών ερευνών «Environ-
mental Research», κατέλη-
ξαν στο συμπέρασμα ότι τα
παιδιά που εκτίθεντο στα
υψηλότερα επίπεδα θορύ-
βου έξω από το σπίτι τους,
είχαν κατά μέσο όρο 28%
περισσότερα συμπτώματα
υπερκινητικότητας και ελ-
λειμματικής προσοχής σε
σχέση με τα παιδιά που εί-

χαν εκτεθεί στα χαμηλότε-
ρα επίπεδα θορύβου.

Όλο και περισσότερες
μελέτες δείχνουν ότι διά-
φοροι περιβαλλοντικοί πα-
ράγοντες, όπως ο θόρυβος
και η χημική ρύπανση, επι-
δρούν αρνητικά στη σωμα-
τική και ψυχική υγεία ιδίως
των παιδιών. Ειδικότερα, ο

συνεχής θόρυβος από την
κυκλοφορία των αυτοκινή-
των ή των αεροπλάνων (αν
ένα αεροδρόμιο βρίσκεται
κοντά στον τόπο κατοικίας)
επηρεάζει την ανάπτυξη
του παιδικού εγκεφάλου,
καθώς προκαλεί αύξηση
του επιπέδου των ορμονών
του στρες ή διαταράσσει
τον ύπνο των παιδιών, κάτι
που έχει διάφορες επιπτώ-
σεις, όπως η αδυναμία συγ-
κέντρωσης την επόμενη
μέρα.

Στη νέα μελέτη, όπως
αναφέρει το Αθηναϊκό
Πρακτορείο Ειδήσεων, οι
ερευνητές εξέτασαν τις
περιπτώσεις περίπου 900
παιδιών ηλικίας δέκα ετών
και συσχέτισαν το επίπεδο
θορύβου στο σπίτι κάθε
παιδιού, με τη συμπεριφο-

ρά του. Τα παιδιά που ζού-
σαν πιο κοντά στον δρόμο
και μέσα στο θόρυβο, είχαν
μεγαλύτερες πιθανότητες
να εμφανίσουν συναισθη-
ματικά συμπτώματα όπως η
υπερβολική ανησυχία, ενώ
είχαν και μεγαλύτερα προ-
βλήματα αϋπνίας.

Διεθνείς έρευνες έχουν
δείξει ότι ένα καθόλου
αμελητέο ποσοστό παι-
διών, που μπορεί να φθάνει
και το 10%, εμφανίζουν
συμπτώματα της ΔΕΠΥ
στην ηλικία των τριών έως
17 ετών. Η εν λόγω διατα-
ραχή και η έλλειψη ύπνου
αποτελούν δύο καταστά-
σεις που επιδεινώνονται
από τους θορύβους του πε-
ριβάλλοντος και αλληλο-
τροφοδοτούνται.



Π
ρο ημερών,
το
υπουργείο
Ανάπτυξης

και Υποδομών
ανέθεσε σε
εξωτερικό σύμβουλο
μελέτη για το
ημιτελές φράγμα της
Συκιάς, η κατασκευή
του οποίου έχει
διακοπεί από το 2010
με απόφαση του
Συμβουλίου της
Επικρατείας.

Πρόκειται για την τρίτη κα-
τά σειρά κίνηση, μετά τη χρη-
ματική ενίσχυση των έργων
στήριξης της σήραγγας
εκτροπής και της εκπόνησης
ειδικής οικολογικής μελέτης,
που καταδεικνύουν ότι η ολο-
κλήρωση της εκτροπής δρο-
μολογείται ως ειλημμένη από-
φαση, παρότι το ΣτΕ δεν έχει
ακόμα εκδώσει την απόφασή
του.

Η απόφαση του υπουργεί-
ου, την οποία υπέγραψε τη Μ.
Πέμπτη ο αναπληρωτής
υπουργός κ. Σταύρος Καλο-
γιάννης, αφορά στη διάθεση
50.000 ευρώ σε ιδιώτη μελετη-
τή, για την «εξέταση και διε-
ρεύνηση της τροποποίησης
του υφιστάμενου σχεδιασμού
του φράγματος Συκιάς στον
ποταμό Αχελώο» στο πλαίσιο
της εκτροπής. Σύμφωνα με το
σκεπτικό της απόφασης, ο με-
λετητής καλείται να διερευ-
νήσει τις πιο πρόσφορες λύ-
σεις για την ολοκλήρωση του
έργου στην κατεύθυνση της
μείωσης του ταμιευτήρα, κυ-
ρίως για οικονομικούς λό-
γους: προκειμένου η στάθμη
του νερού να μη φθάσει έως
τη μονή Αγίου Γεωργίου Μυ-
ροφύλλου (και να μη χρει-
αστεί η κατασκευή περιφράγ-
ματος για την προστασία της,
όπως είχε υποδείξει το ΣτΕ.

Και για να μειωθούν οι απαλ-
λοτριώσεις. «Ο ενδεχομένως
τροποποιημένος σχεδιασμός
του φράγματος της Συκιάς θα
πρέπει να μελετηθεί σε επίπε-
δο κατάλληλο για την απαιτού-
μενη σύνταξη της νέας μελέ-
της περιβαλλοντικών επιπτώ-
σεων και την έκδοση των νέων
περιβαλλοντικών όρων», ανα-
φέρεται στην απόφαση.

Σύμφωνα με το σχεδιασμό,
το φράγμα της Συκιάς θα είχε
ύψος 165 μ. και χωρητικότητα
530 εκατ. κ.μ. νερού. Η κατα-
σκευή του διεκόπη το 2010 με
απόφαση του ΣτΕ, όταν τα έρ-
γα βρίσκονταν ακόμα σε πρώι-
μο στάδιο. Το φράγμα είχε
σχεδιαστεί να γεμίζει με νερό
μέσω σήραγγας από το φράγ-
μα Μεσοχώρας (που έχει κα-
τασκευαστεί αλλά δεν λει-
τουργεί) και κατόπιν να στέλ-
νει νερό μέσω της σήραγγας
εκτροπής στη Θεσσαλία (η
σήραγγα έχει σχεδιαστεί για
την εκτροπή 600 εκατ. κυβι-
κών νερού ετησίως, αν και
στις μελέτες η ποσότητα έχει
μειωθεί στα 250 εκατ. κυβικά
ετησίως).

Πρόκειται για την τρίτη
απόφαση, σε διάστημα μόλις
λίγων μηνών, σχετικά με την
εκτροπή του Αχελώου. Προ-
ηγήθηκαν το Μάρτιο η χορή-
γηση παράτασης στον εργο-
λάβο που έχει αναλάβει τη
στήριξη της σήραγγας εκτρο-
πής και η ανάθεση οικολογι-
κής μελέτης που θα στηρίξει
τις νέες αδειοδοτήσεις του

έργου. Με τις αποφάσεις αυ-
τές το υπουργείο Ανάπτυξης
αναλαμβάνει... να ερμηνεύ-
σει τις παρατηρήσεις του Ευ-
ρωδικαστηρίου, μη λαμβάνον-
τας υπόψη του το Συμβούλιο
της Επικρατείας, το οποίο δεν
έχει ακόμα εκδώσει την από-
φασή του. Υπενθυμίζεται ότι
ανάλογες επιλογές δεν είχαν
τύχη στο παρελθόν, καθώς
από το 1994 έως σήμερα το
ΣτΕ σταμάτησε έξι φορές τα
έργα της εκτροπής.
Ο ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΤΟΥ ΑΪ ΓΙΩΡΓΗ

ΣΤΟ ΜΥΡΟΦΥΛΛΟ

Του ΗΛΙΑ ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ

Υπάρχει μία μεγάλη κατη-
γορία μνημείων που, ενώ συ-
νεχίζουν να λειτουργούν
αδιάλειπτα και όπως η Ιστορία
τα έχει τάξει, να σηματοδο-
τούν και να σημαίνουν πολλά
για τις τοπικές κοινωνίες που
τα ίδρυσαν, δεν απασχόλησαν
από ιδρύσεως της νεοελληνι-
κής πολιτείας ποτέ κανέναν
μισθωτό υπάλληλο του Κρά-
τους με την ύπαρξή τους. Συ-
νεχίζουν να "ταξιδεύουν"
στον χρόνο χάρη στην φροντί-
δα και το ενδιαφέρον μόνο
των λίγων ανθρώπων που
έχουν απομείνει να φυλάνε
χειμώνα καλοκαίρι τα κατά-
λοιπα των πατρογονικών
εστιών.

Ένα από αυτά το ιστορικό
μοναστήρι του Αγίου Γεωργί-
ου στο Μυρόφυλλο Τρικάλων,
σε μία σπάνιας ομορφιάς το-

πίο πάνω από τον Αχελώο,
πρωτογίνεται γι' αυτό μνεία
στο Χρυσόβουλο του Ανδρόνι-
κου του Παλαιολόγου, στα
1336 μ.Χ. Ερευνητές υποστη-
ρίζουν ότι σ' αυτό το χώρο λει-
τούργησε Σχολή του Γένους,
που την έκαψαν οι Τούρκοι
για να εκδικηθούν τον Διονύ-
σιο τον Φιλόσοφο. Αυτό μάλ-
λον φαίνεται και από την χρο-
νολογία κτίσεως της εκκλη-
σίας της Παναγίας, 1614, μιας
μονόχωρης βυζαντινού ρυθ-
μού, σταυροειδούς με τρούλο
εκκλησίας. Δεν γνωρίζουμε,
όμως τίποτε για την μορφή αυ-
τού του μοναστηριού, το μέγε-
θός του, την αρχιτεκτονική, τα
υλικά κατασκευής. Μόνον
αποκαΐδια σώζονται σήμερα
στα χώματα των θόλων του μο-
ναστηριού. Για την περίοδο
όμως, 1614-1815 τα στοιχεία
είναι περισσότερα (βιβλία,
υλικά κατασκευής, τοπωνύ-

μια, χειρόγραφο Βρυξελλών
κ.ά.) ικανά στον αριθμό να
διαβεβαιώσουν και να στοι-
χειοθετήσουν την πορεία του
μοναστηριού.

Ένα οχυρό μοναστήρι

Εντελώς διαφορετικά από
άποψη στοιχείων είναι τα
πράγματα στην τρίτη περίοδο,
1815- σήμερα. Αυτό είναι και
το τμήμα που σώζεται και όχι
βεβαίως στην αρχική του την
μορφή. Τώρα κέντρο λατρεί-
ας γίνεται η εκκλησία του Αγ.
Γεωργίου και ένας ακόμη χώ-
ρος περισυλλογής και προ-
σευχής, η εκκλησία των Τα-
ξιαρχών. Το καινούργιο μονα-
στηριακό συγκρότημα περι-
βάλλεται από λιθόκτιστο τεί-
χος για την προστασία των
ενοικούντων σ' αυτό. Αποτε-
λεί το οικοδόμημα ενιαίο σχέ-
διο και τα χτίσματά του είναι
τοποθετημένα σε συνέχεια
και σε τρία επίπεδα. Φέρεται
ως κτίσμα της Φιλικής Εται-
ρείας και κάλυψε, ασφαλώς,
μεγαλύτερη έκταση απ' ότι το
παλαιότερο. Ο χρόνος μας
άφησε πολλά, για να διαπι-
στώσουμε χωρίς αμφιβολία
ότι δεν πρόκειται για ένα έργο
που έγινε για ειδικό σκοπό,
για ένα οικοδομικό συγκρότη-
μα που χρειάστηκε γερή δα-
πάνη, την οποία δεν μπορούσε
να σηκώσει το μοναχικό βα-
λάντιο του προηγούμενου μο-
ναστηριού.
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Μικραίνει το φράγμα
Λύση στο πρόβλημα για να μη καλύψει το νερό τη μονή Αγίου Γεωργίου Μυροφύλλου,

βρήκε το υπουργείο Ανάπτυξης και Υποδομών
Θα μειώσουν το ύψος του φράγματος Συκιάς στα όρια Καρδίτσας – Άρτας, για να πέσει

η στάθμη του νερού
Ανατέθηκε ήδη η μελέτη σε ειδικό μελετητή

a
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Λάρισα

Σύλληψη ημεδαπού
για καταδικαστική από-
φαση

Συνελήφθη στις (08-05-
2013) το απόγευμα στη
Λάρισα από αστυνομι-
κούς της Υποδιεύθυνσης
Ασφάλειας Λάρισας,
ένας 48χρονος ημεδα-
πός, διότι εκκρεμούσε σε
βάρος του απόφαση, με
την οποία καταδικάστηκε
σε ποινή φυλάκισης έξι
(6) μηνών και χρηματικό
πρόστιμο (500) ευρώ για
μη έγκαιρη καταβολή ει-
σφορών ΤΕΒΕ.

Σύλληψη ημεδαπού
για καταδικαστική από-
φαση

Συνελήφθη στις (08-05-
2013) το απόγευμα στην
Ελασσόνα από αστυνομι-
κούς του Τμήματος Δίω-
ξης Λαθρομετανάστευ-
σης Ελασσόνας, ένας
29χρονος ημεδαπός, διότι
εκκρεμούσε σε βάρος
του απόφαση, με την
οποία καταδικάστηκε σε
ποινή φυλάκισης τριών (3)
μηνών για παράβαση του
νόμου περί ναρκωτικών.

Διάρρηξη οικίας

Στις  (08-05-2013) το
βράδυ στον Τύρναβο,
άγνωστοι δράστες διέρ-
ρηξαν οικία 35χρονου
ημεδαπού και αφαίρεσαν
από το χώρο του υπνοδω-
ματίου χρηματικό ποσό.

Βόλος

Σύλληψη ημεδαπού
για καταδικαστική από-
φαση

Συνελήφθη στις (08-05-
2013) το πρωί στο Βόλο,
από αστυνομικούς της
Υποδιεύθυνσης Ασφάλει-
ας Βόλου, ένας 44χρονος
ημεδαπός, σε βάρος του

οποίου εκκρεμεί καταδι-
καστική απόφαση με ποι-
νή φυλάκισης οκτώ (8) μη-
νών, για υπεξαίρεση κατ’
εξακολούθηση. 

Καρδίτσα

Κλοπή από κατάστημα
– σούπερ μάρκετ

Πρώτες πρωινές ώρες
στις (08-05-2013) στην
Καρδίτσα, άγνωστοι δρά-
στες, αφού διέρρηξαν
πλαϊνή είσοδο καταστή-
ματος (σούπερ – μάρκετ),
εισήλθαν στο εσωτερικό
κι αφαίρεσαν από συρτά-
ρι γραφείου χρηματικό
ποσό.  

Σύλληψη αλλοδαπού
φυγόποινου

Συνελήφθη χθες (08-
05-2013) το απόγευμα
στην ευρύτερη περιοχή
της Καρδίτσας, από αστυ-
νομικούς του Αστυνομι-
κού Τμήματος Μουζα-
κίου, ένας 30χρονος αλ-
λοδαπός, υπήκοος Αλβα-
νίας, διότι σε βάρος του
εκκρεμούσε καταδικαστι-
κή απόφαση για παράβα-
ση του νόμου περί αλλο-
δαπών, με ποινή φυλάκι-
σης τριών (3) μηνών και
χρηματική ποινή (1.500)
ευρώ.

Συνελήφθη 46χρονος
ημεδαπός στην Καρδί-
τσα για κατοχή ηρωίνης
με σκοπό την περαιτέρω
διάθεσή της

Συνελήφθη στις (08-05-
2013) το μεσημέρι στην
Καρδίτσα, από αστυνομι-
κούς του Τμήματος Ασφά-
λειας της Αστυνομικής Δι-
εύθυνσης Καρδίτσας,
ένας 46χρονος ημεδαπός
για κατοχή ηρωίνης με
σκοπό την περαιτέρω διά-
θεσή της.

Ειδικότερα, κατά την

προσέγγιση των αστυνο-
μικών για επικείμενο
έλεγχο ο συλληφθείς πέ-
ταξε στο έδαφος πέντε
(5) νάιλον συσκευασίες
με ηρωίνη συνολικού βά-
ρους 4,9 γραμμαρίων, οι
οποίες κατασχέθηκαν. 

Επιπλέον, κατασχέθη-
καν το χρηματικό ποσό
των (170) ευρώ και ένα (1)
κινητό τηλέφωνο που
βρέθηκαν στην κατοχή
του συλληφθέντα.

Τρίκαλα

Συνελήφθη στα Τρί-
καλα 39χρονος ημεδα-
πός, για οφειλές προς
το δημόσιο

Συνελήφθη στις (09-05-
2013) το πρωί στα Τρίκα-
λα, από αστυνομικούς του
Τμήματος Ασφάλειας της
Αστυνομικής Διεύθυνσης
Τρικάλων, 39χρονος ημε-
δαπός, έμπορος σιτηρών
– δημητριακών, για μη κα-
ταβολή χρεών προς το Δη-
μόσιο.

Συγκεκριμένα, ο
39χρονος συνελήφθη,
διότι δεν είχε καταβάλει
προς το Δημόσιο, οφειλές
συνολικού ύψους
240.274,07 ευρώ.

Συνελήφθη στα Τρί-
καλα 32χρονος ημεδα-
πός για πλαστογραφία
και παραβάσεις του Κώ-
δικα Οδικής Κυκλοφο-
ρίας (Κ.Ο.Κ)

Συνελήφθη στις (08-05-
2013) το μεσημέρι στα
Τρίκαλα, από αστυνομι-
κούς της Ομάδας Δίκυ-
κλης Αστυνόμευσης
(ΔΙ.ΑΣ.) της Αστυνομικής
Διεύθυνσης Τρικάλων,
ένας 32χρονος ημεδαπός
για πλαστογραφία και πα-
ραβάσεις του Κώδικα
Οδικής Κυκλοφορίας
(Κ.Ο.Κ).

Ειδικότερα, οι αστυνο-
μικοί εντόπισαν χθες τον
32χρονο να κινείται με το
Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητό του και
τον ακινητοποίησαν προ-
κειμένου να τον ελέγ-
ξουν. Κατά τον αστυνομι-
κό έλεγχο, διαπιστώθηκε
ότι ο αριθμός πλαισίου του
αυτοκινήτου του αντιστοι-
χούσε στον αριθμό πλαισί-
ου του αναπηρικού αυτο-
κινήτου του πατέρα του.

Όπως προέκυψε από
την αστυνομική έρευνα, ο
συλληφθείς, κυκλοφο-
ρούσε το αυτοκίνητο του
πατέρα του έχοντας πα-
ραποιήσει τα στοιχεία κυ-
κλοφορίας του (αριθμό
πλαισίου), αποφεύγοντας
κατ’ αυτόν τον τρόπο την

τυπική διαδικασία μεταβί-
βασης του αναπηρικού
οχήματος στο όνομά του
και τον έλεγχο από κάθε
αρμόδια Αρχή. 

Συγκεκριμένα, ο συλ-
ληφθείς είχε αφαιρέσει
μεταλλικό κομμάτι πάνω
στο οποίο αναγράφονταν
ο αριθμός πλαισίου Ι.Χ.Ε.
αναπηρικού αυτοκινήτου
του αποβιώσαντος πατέ-
ρα του και στη θέση του εί-
χε τοποθετήσει με ηλε-
κτροκόλληση άλλο μεταλ-
λικό κομμάτι με αριθμό
πλαισίου του δικού του
αυτοκινήτου. 

Το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο του
συλληφθέντα κατασχέθη-
κε

Αστυνομικά και άλλα...

ÅêêëçóéáóôéêÜ
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Κύριλλος, την

Κυριακή του Θωμά, 12 Μαΐου 2013, θα λειτουργήσει στον
Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Φαρσάλων. 

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αυλώνος κ. Χριστό-
δουλος, την Κυριακή 12 Μαΐου 2013, θα λειτουργήσει και
θα ομιλήσει στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Καρδίτσης.

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ρεντίνης κ. Σεραφείμ,
Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεώς μας, την Κυ-
ριακή 12 του μηνός, θα λειτουργήσει και θα ομιλήσει
στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Τ.Δ. Αγίου Γεωργίου
Καρδίτσης.

Επίσης γίνεται γνωστό στο εκκλησίασμα, ότι από την
προσεχή Κυριακή και στο εξής οι καμπάνες των Ιερών
Ναών θα σημαίνουν στις 7:00΄ π.μ., σύμφωνα με το θερινό
ωράριο.

Την προσεχή Δευτέρα, 13 Μαΐου 2013 και ώρα 10:00΄
π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Καρδίτσης θα
πραγματοποιηθεί Γενική Σύναξη των ιερέων της Μη-
τροπολιτικής περιφερείας μας.

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως

ÉåñÜ Ìçôñü ðï ëéò Èåó óá ëéþ ôé äïò

êáé Öáíá ñéï öåñ óÜ ëùí
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Δ
υναμική και
πολύπλευ
ρη  ήταν η
καλλιτεχνι

κή παρουσία του
Ωδείου Καρδίτσας –
Κωνσταντίνος
Ευθυμιάδης,  καθ’
όλη τη διάρκεια της
Μεγάλης
Εβδομάδας.

Τρεις (3) διαφορετικές
συναυλίες έδωσε το Ωδείο
Καρδίτσας – Κωνσταντίνος
Ευθυμιάδης,  καλύπτοντας
μια μεγάλη γκάμα μουσι-
κής, από την Κυριακή των
Βαΐων με συναυλία μπλουζ
και ροκ μέχρι τη Μεγάλη
Τετάρτη που είχε κλασική
και παραδοσιακή μουσική
και τη Μεγάλη Παρασκευή
που η Παιδική Χορωδία
έψαλε  τα Εγκώμια.

Συγκεκριμένα η εορτα-
στική  ατμόσφαιρα  της Μ.
Εβδομάδας στην πόλη μας
διανθίστηκε με:        

1)Την Κυριακή των Βαΐων
στις 9 το βράδυ στην πλα-
τεία Δικαστηρίων το Ωδείο
Καρδίτσας – Κων/νος Ευθυ-
μιάδης σε συνεργασία με
τα καταστήματα της πλα-
τείας Δικαστηρίων και το
Δήμο Καρδίτσας  διοργά-
νωσε  βραδιά Blues – Rock
με το συγκρότημα «THE
HAWKS», καθώς του συγ-
κροτήματος ηγείται  ο κα-
θηγητής ηλεκτρικής κιθά-
ρας και μπάσου του Ωδείου
Ευθυμιάδη, Θανάσης Λύ-
τρας. Πάρα πολύ καιρό εί-
χε η Πλατεία Δικαστηρίων
να φιλοξενήσει μια συναυ-
λία  ζωντανής μουσικής
που θύμιζε   παλιότερες
εποχές.

2)Επίσης, τη Μεγάλη Τε-
τάρτη στις 1 Μαΐου 2013
στις 9.00 το βράδυ στην αί-
θουσα εκδηλώσεων «Λό-
γου και Τέχνης» του Ωδεί-

ου Καρδίτσας – Κωνσταντί-
νος Ευθυμιάδης παρουσία-
σε  μια λιτή μουσική εκδή-
λωση στο πνεύμα της Με-
γάλης Εβδομάδας, που πα-
ρακολούθησαν οι φιλόμου-
σοι Καρδιτσιώτες. O καθη-
γητής του Ωδείου Δημή-
τρης Καταραχιάς ερμήνευ-
σε κατανυκτικά και αριστο-
τεχνικά τους ύμνους της
Μεγάλης Εβδομάδος «Σε
τον αναβαλλόμενον» σε
ήχο πλάγιο Α’ και «Ήδη βά-
πτεται κάλαμος» σε ήχο Δ’.

Γοήτευσε και η δεξιοτέ-
χνης  καθηγήτρια στο σαν-
τούρι Λουκία Βαλάση, η
οποία απέδωσε τόσο με το
σαντούρι όσο και με τη φω-
νή της, παραδοσιακά τρα-
γούδια από διάφορες πε-
ριοχές της Ελλάδας και της
Μικράς Ασίας, ενταγμένα
στο πένθιμο πνεύμα της
Μεγάλης Εβδομάδας.

3) Τέλος, όπως κάθε
χρόνο έτσι και φέτος, τη
Μεγάλη Παρασκευή το
βράδυ η Παιδική Χορωδία

του Ωδείου Καρδίτσας –
Κωνσταντίνος Ευθυμιάδης
έψαλε τα Εγκώμια σε τρί-
φωνη επεξεργασία υπό τη
διεύθυνση της καθηγή-
τριας Έλενας Παπακώστα
στον Μητροπολιτικό Ναό
του Αγίου Κωνσταντίνου,
καθώς και  κατά την περι-
φορά του Επιταφίου.

Το «Ωδείο Καρδίτσας –
Κωνσταντίνος Ευθυμιά-
δης» για 24 χρόνια τώρα
(1989 – 2013) πρωτοπορών-
τας στην μουσική εκπαί-

δευση με προγράμματα
Σπουδών ισότιμα Πανεπι-
στημίου, καταγράφει την
δικιά του πορεία προσφέ-
ροντας ουσιαστική μουσική
εκπαίδευση, παρέχοντας
πολύπλευρες γνώσεις, ει-
δικές και γενικές, σε ολό-
κληρη την έκταση της μου-
σικής εκπαίδευσης.

Το «Ωδείο Καρδίτσας –
Κωνσταντίνος Ευθυμιά-
δης» λειτουργεί σε ένα
σύγχρονο κτίριο κόσμημα
που έγινε με τις αυστηρές
προδιαγραφές του Υπουρ-
γείου Πολιτισμού και απο-
τελεί το στολίδι της μουσι-
κής εκπαίδευσης στο κέν-
τρο της Καρδίτσας.

Το Ωδείο αποτελεί την
ουσιαστική συμβολή της οι-
κογένειας Ευθυμιάδη που
πάνω από μισό αιώνα, προ-
σφέρει στη μουσική εκπαί-
δευση και τον πολιτισμό
της πόλης.

Δυναμική παρουσίαa

Όλη τη Μεγάλη Εβδομάδα του «ΩΔΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ»  με
τρεις (3) συναυλίες 

Ο Π.Ο. Καρδίτσας  σε συ-
νεργασία με την Ελληνι-
κή Ομοσπονδία Ποδηλα-

σίας (Τ.Ε.Κ.Ε) και με το Δήμο
Καρδίτσας,  διοργανώνει Τοπικό
Πρωτάθλημα Δρόμου, το Σάββα-
το  11 Μαΐου 2013 & την Κυριακή
12 Μαΐου 2013. 

Ο αγώνας δρόμου περι-
λαμβάνει τις παρακάτω κα-
τηγορίες : Ανδρών – Γυναι-
κών –  Εφήβων –Νεανίδων –
Παίδων -  Κορασίδων – Παμ-
παίδων -  Πανκορασίδων –
Μίνι Μικρά - Μίνι Μεγάλα –
Masters – 
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ – ΚΑ-

ΤΗΓΟΡΙΕΣ

Σάββατο11/5/2013 και
ώρα 15:00 μμ,  αγώνα ατομι-
κής χρονομέτρησης στην
διαδρομή, Καρδίτσα – Μη-
τρόπολη, στις  κατηγορίες:

Μίνι μικρά-μίνι μεγάλα
(3χλμ )

Παμπαίδες – Πανκορα-
σίδες- Κορασίδες ( 5χλμ) 

Παίδες –Γυναίκες – Νεα-
νίδες (12χλμ)

Άνδρες- Εφηβοι – Μα-
στερς (24χλμ)

Κυριακή12/5/2013 και
ώρα10:00πμ αγώνα αντοχής
:

Μίνι μικρά-μίνι μεγάλα
(8χλμ  ) 

Παμπαίδες – Πανκορασί-
δες- Κορασίδες ( 20χλμ )

Παίδες –Γυναίκες – Νεα-

νίδες (40χλμ)

Άνδρες- Εφηβοι – Μα-
στερς( 80χλμ) . Η εκκίνηση
θα γίνει στο πάρκο της Αγ.
Παρασκευής.

ΌΡΟΙ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Δικαίωμα συμμετοχής
έχουν όλοι οι αθλητές – πο-
δηλάτες που ανήκουν στην
Ε.Ο.Π.  Για τη κατηγορία
Open, δικαίωμα συμμετο-
χής έχουν όσοι είναι άνω
των 18 ετών με απαραίτητη
προϋπόθεση το κράνος. Ο
διοργανωτής σύλλογος δεν
έχει καμιά ευθύνη για τυχόν
κλοπή, φθορά αθλητικού
υλικού ή ατυχήματος.

Για οποιαδήποτε άλλη
πληροφορία, επικοινωνία
στα τηλέφωνα: 6974338617,
6937297095 και 6936583765.

Προκήρυξη τοπικού πρωταθλήματος κεντρικής Ελλάδος
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Α
ναλυτικά
στοιχεία με
ονόματα,
διευθύ

νσεις και
επιδοτήσεις που
εισέπραξαν
παράνομα αγρότες
για ανύπαρκτη
εκτροφή αλόγων και
γαϊδουριών στον
Δήμο Κιλελέρ έχουν
στα χέρια τους οι
ανακριτικές αρχές.

Από το 2007 και για του-
λάχιστον μία πενταετία με
τις ευλογίες της «γαλά-
ζιας» διοίκησης της Ένω-
σης Αγροτικών Συνεταιρι-
σμών Λάρισας - Αγιάς - Τιρ-
νάβου και την παρότρυνση
γνωστών αγροτοσυνδικαλι-
στών, εκατοντάδες αγρό-
τες δήλωναν μεγάλες
εκτάσεις ως βοσκοτόπια,
στα οποία φέρονταν ότι
εξέτρεφαν άλογα και γαϊ-
δούρια, ενώ δεν είχαν ποτέ
τους ούτε... σέλα. Για τις
εκτάσεις αυτές εισέπρατ-
ταν επιδοτήσεις που μόνο
για τα έτη 2008-2009 υπολο-
γίζονται σε 370.000 ευρώ,
ενώ εκτιμάται ότι η έκταση
αφορά 9.000 στρ.

Σε πολλές περιπτώσεις
τα δήθεν βοσκοτόπια ήταν
δημόσια γη, στην οποία
απαγορεύονται οι καλλιέρ-
γειες ή ορεινή έκταση ακα-
τάλληλη για οποιαδήποτε
δραστηριότητα, ενώ οι
αγρότες δεν είχαν ποτέ
στην κατοχή τους τετράπο-
δο. Το κόλπο ήταν απλό:
Με τοπογραφικά που
έπαιρναν από την ΕΑΣ και
τη βοήθεια γεωπόνων και
γνωστών αγροτοσυνδικαλι-
στών, οι αγρότες ενεργο-
ποιούσαν ορεινές και ημιο-
ρεινές εκτάσεις του πρώην
Δήμου Νίκαιας, με επίκεν-
τρο τη θέση Καλό Νερό. Δε-
δομένου ότι δεν χρειαζό-

ταν να αποδείξουν την
ύπαρξη των ζώων, οι επίδο-
ξοι... ιππότες συνέχισαν για
χρόνια να εισπράττουν τις
επιδοτήσεις.

Η ιστορία ήταν γνωστή
μεταξύ των αγροτών του
Κάμπου και κάθε χρόνο όλο
και περισσότεροι ήθελαν
να γίνουν...γητευτές αλό-
γων. Έτσι όσοι δεν έπαιρ-
ναν «βοσκοτόπια» απειλού-
σαν με αποκαλύψεις.

Την απάτη δημοσιοποί-
ησε το 2010, παραμονές
των δημοτικών εκλογών, ο
σημερινός δήμαρχος Κιλε-
λέρ, Ρίζος Κομήτσας, ο
οποίος απευθύνθηκε αρχι-
κά στο τοπικό γραφείο του
ΟΠΕΚΕΠΕ Λάρισας και στη
συνέχεια στην κεντρική δι-
εύθυνση του Οργανισμού
στην Αθήνα. «Το θέμα ήταν
κοινό μυστικό στην περιο-
χή, όταν μάλιστα το δημο-
σιοποίησα, ήρθαν ακόμη

και δικοί μου ψηφοφόροι
και μου είπαν: ''Μας έκα-
ψες. Δεν θα ξαναδείς ψή-
φο από μας. Δικά σου λε-
φτά παίρναμε;''. Με κατη-
γόρησαν ότι έκοβα το ψωμί
από φτωχούς αγρότες, αλ-
λά γελούσε μαζί μας όλος ο
Κάμπος. Δεν μπορεί να
βρεθεί ξαφνικά μια μικρή
περιοχή με εκατοντάδες
εκτροφείς αλόγων», μας
είπε ο κ. Κομήτσας.

Η διοίκηση του ΟΠΕΚΕ-
ΠΕ ζήτησε διασταύρωση
στοιχείων και επιτόπιους
ελέγχους με απόλυτη μυ-
στικότητα στον Δήμο Κιλε-
λέρ. Συνεργεία του Οργα-
νισμού έκαναν εφόδους
στις... φάρμες, όπου δεν
βρήκαν ούτε ένα άλογο ή
γαϊδούρι και εδώ και λίγο
καιρό έστειλε το φάκελο
στην ανακρίτρια Λάρισας.
Επιπλέον ο ΟΠΕΚΕΠΕ δια-
σταύρωσε τα στοιχεία των
αγροτών όλης της χώρας
που δήλωναν ζωικό κεφά-
λαιο στην κατηγορία «ίπ-
ποι» και εισέπρατταν ενι-
σχύσεις. Πληροφορίες
αναφέρουν ότι παρόμοιες
λίστες, με μικρότερο όμως
αριθμό αγροτών, υπάρχουν
για το Κιλκίς, τα Τρίκαλα
και τη Θεσσαλονίκη, ενώ η
έρευνα προχωρεί και στην
Κρήτη.

Τους έπιασαν «στα πράσα»
Στην Ανακρίτρια για παράνομες εισπράξεις επιδοτήσεων για εκτροφές αλόγων

a

Η 9η Μαΐου έχει οριστεί
ως μέρα Ευρώπης, είναι
ημέρα αφιερωμένη στην
ενότητα και την ειρήνη των
χωρών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Η ημερομηνία
δεν έχει οριστεί τυχαία,
καθώς η 9η Μαΐου είναι
άμεσα συνδεδεμένη με το
ξεκίνημα της συνεργασίας
και της ενωτικής διαδικα-
σίας των λαών της Ευρώ-
πης.

Στα πλαίσια του εορτα-
σμού της ημέρας αυτής, η
ΑΝΚΑ πραγματοποίησε
εκδήλωση ενημέρωσης
πολιτών για το ρόλο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Η
ενημερωτική εκδήλωση εί-
χε προγραμματιστεί να λά-
βει χώρα στην πλατεία
Πλαστήρα, λόγω όμως του
καιρού προγραμματίστηκε
στο αίθριο της Δημοτικής
Αγοράς Καρδίτσας, όπου ο

επικεφαλής του Europe
Direct Καρδίτσας μας είπε
δυο λόγια για το ρόλο του
Europe Direct και το πώς
μπορεί να βοηθήσει ιδιαί-
τερα τους νέους, παρέ-
χοντας πληροφορίες αλλά
και βοήθεια στην εύρεση
εργασίας και στις σπουδές
στην Ευρώπη. 

Στην Ευρώπη υπάρχουν
500 κέντρα Europe Direct.
Απ’ αυτά στην Ελλάδα λει-
τουργούν 19, ενώ στην

Θεσσαλία λειτουργούν 2
κέντρα, στην Αναπτυξιακή
Καρδίτσας (ΑΝΚΑ) και
στον Περιφέρεια Λάρισας.

Για όσους ενδιαφέρον-
ται να ενημερωθούν για το
Europe direct μπορούν να
καλέσουν στο
0080067891011, τηλ. Βρυ-
ξελλών, όπου ο ενδιαφε-
ρόμενος μπορεί να επιλέ-
ξει την γλώσσα στην οποία
θα ενημερωθεί, καθώς και
στο europa.eu.

Ημέρα Ευρώπης
Εκδήλωση ενημέρωσης πολιτών από την ΑΝΚΑ



Παρασκευή 10 Μαΐου 2013 11

Ε
ίναι
ευχάριστο
να βλέπεις
στις μέρες

μας μαθητές με
όρεξη για έκφραση
και δημιουργία. 

Ένα μικρό δείγμα απο-
τελούν και οι μαθητές του
2ου ΓΕΛ Καρδίτσας, οι
οποίοι υπό την καθοδήγηση
του εκπαιδευτικού τους κ.
Βαγενά Αθανασίου εκδί-
δουν τη μαθητική ηλεκτρο-
νική εφημερίδα με τίτλο
"Μικτοί αρχισυντάκτες". 

Επισκεφτήκαμε την ηλε-
κτρονική εφημερίδα των
μαθητών, η οποία φιλοξε-
νείται στην ιστοσελίδα του
σχολείου (http://2lyk-
kardits.kar.sch.gr ) και εκ-
πλαγήκαμε ευχάριστα, τό-
σο από την δομή της συγκε-
κριμένης εφημερίδας όσο
και από τη θεματολογία με
την οποία ασχολούνται οι
μαθητές. 

Η εφημερίδα τους απο-
τελείται από 19 συντάκτες

και τα θέματα αφορούν τό-
σο την καθημερινότητα της
πόλης μας και της σχολι-
κής πραγματικότητας όσο
και θέματα που αφορούν
τους νέους, π.χ. το pierc-
ing.  Η εφημερίδα αποτε-
λείται από τέσσερις μόνι-
μες στήλες και καταπιά-
νονται με τον αθλητισμό,
την τέχνη, τα τοπικά νέα,
εκδηλώσεις του σχολείου
τους καθώς και με την προ-
σωπική ματιά του μαθητή
για θέματα υγείας, διατρο-
φής και κοινωνικής πραγ-
ματικότητας, με έξυπνους

τίτλους και το ιδιαίτερο
ύφος του κάθε «μικρού αρ-
χισυντάκτη» της εφημερί-
δας. Τα άρθρα των μαθη-
τών συνήθως συνοδεύον-
ται από ενδιαφέρουσες
φωτογραφίες ή βίντεο που
καλύπτουν και δίνουν άλλη
αίσθηση στο θέμα. Ο επι-
σκέπτης της εφημερίδας
μπορεί να εγγραφεί ως
αναγνώστης και να μοιρα-
στεί σε άλλους διαδικτυα-
κούς χώρους τα άρθρα των
μαθητών.

Θέματα όπως ο ρατσι-
σμός, η εφηβεία, ο ελεύθε-
ρος χρόνος, η αξιοποίησή
του και ο ρόλος τους σχο-
λείου σ’ αυτή την προσπά-
θεια, η επιλογή του κατάλ-
ληλου επαγγέλματος, θέ-
ματα που καταπιάνονται με
την ιστορία, την τέχνη και
την αρχιτεκτονική, δεί-
χνουν αν μη τι άλλο ότι γί-

νεται μία πολύ καλή προ-
σπάθεια στο σχολείο τόσο
από μεριά μαθητών όσο βε-
βαίως και των καθηγητών.

Η ηλεκτρονική εφημερί-
δα του σχολείου λειτουρ-
γεί από τον περασμένο
Μάρτιο και φιλοξενείται
ως blog στην επίσης πολύ
ενδιαφέρουσα και βοηθη-
τική για μαθητές και καθη-
γητές ιστοσελίδα του 2ου
ΓΕΛ. Εμείς από μεριά μας,
θέλουμε να πούμε ένα
μπράβο στους μαθητές για

την όρεξη και την δημιουρ-
γικότητά τους και φυσικά
στον καθηγητή τους κ. Αθα-
νάσιο Βαγενά που έχει επι-
ληφθεί τον συντονισμό των
μαθητών. Είναι ευχάριστο
να βλέπει κανείς ακόμη
στις μέρες μας ευαισθητο-
ποιημένους μαθητές, ευαι-
σθητοποιημένους πολίτες,
σκεπτόμενα άτομα. Μακά-
ρι να συνεχίσει η αξιόλογη
αυτή προσπάθεια και να
την μιμηθούν κι άλλα σχο-
λεία. 

Μικροί Αρχισυντάκτες
Η μαθητική ηλεκτρονική εφημερίδα του 2ου ΓΕΛ Καρδίτσας

a
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Ο
Λαογραφι
κός
Όμιλος
ΚΑΡΑΓΚΟ

ΥΝΑ της πόλης μας
πραγματοποιεί
αύριο, 11 Μαΐου 2013
και Κυριακή, 12
Μαΐου στις 11 το
πρωί στο Δημοτικό
Κινηματοθέατρο την
22η συνεχή χρονιά
την Πανελλήνια
«Πολιτιστική
Συνάντηση Παιδιών»
Φεστιβάλ
παραδοσιακών
χορών.

Με συμμετοχή παιδικών
χορευτικών τμημάτων από
την Καρδίτσα, το νομό και

άλλες δώδεκα περιοχές
της Ελλάδας.

Αυτή η «Πολιτιστική Συ-
νάντηση Παιδιών» αποτε-
λεί κορυφαία εκδήλωση
Πανελλήνιας και Διεθνής
ακτινοβολία. Που αγαπήθη-
κε από τα παιδιά της πόλης

και του νομού Καρδίτσας κι
έγινε θεσμός για την Καρ-
δίτσα και μεγάλο Πολιτιστι-
κό γεγονός.

Οι επιδιωκόμενοι στόχοι
και οι ανάγκες που έρχεται
να καλύψει η διοργάνωση
της «Πανελλήνιας Πολιτι-
στικής Συνάντησης Παι-
διών» είναι να ευαισθητο-
ποιήσουμε τα παιδιά μας,
τα Ελληνόπουλα, την χρυσή
ελπίδα του Έθνους μας
από την τρυφερή παιδική
ηλικία, να τους δώσουμε το
ερέθισμα να σκύψουν ν’
αγαπήσουν, να γνωρίσουν
τις λαϊκές παραδόσεις της
ιδιαίτερης περιοχής τους,
τις λαϊκές παραδόσεις της
πατρίδας μας, της Ελλάδας

και στη συνέχεια τις παρα-
δόσεις του κόσμου. Αυτά τα
παιδιά ευελπιστούμε ακό-
μη να γίνουν οι συνεχιστές
των ελληνικών παραδόσε-
ων και να τις μεταλαμπα-
δεύσουν στις επόμενες γε-
νιές διατηρώντας τις πολι-

τισμικές ιδιαιτερότητές
μας μέσα στον παγκόσμιο
χώρο που ζούμε. Ακόμη
σκοπό έχουμε να προβλη-
θεί ο νομός Καρδίτσας, οι
ομορφιές του, η ιστορία
του, ο πολιτισμός του και οι
λαϊκές παραδόσεις του.

Η εκδήλωση αυτή πραγ-
ματοποιείται με την οικονο-
μική και ηθική συμπαρά-
σταση της Ιεράς Μητροπό-
λεως Καρδίτσης, της Περι-
φερειακής Ενότητας Καρ-
δίτσας, του Δήμου Καρδί-

τσας, της Ένωσης Πολιτι-
στικών Συλλόγων νομού
Καρδίτσας, τους οποίους
ευχαριστούμε θερμά.

Καλούμε τους φίλους
συμπολίτες μας και τα παι-
διά της πόλης να τιμήσουν
αυτή την εκδήλωση.

22 χρόνια παράδοσηςa
Η 22η Πολιτιστική Συνάντηση Παιδιών στην Καρδίτσα από την Καραγκούνα

Αναβίωση παλιού εθίμου
ΟΜορφωτικός Σύλ-

λογος Δαφνοσπη-
λιάς αναβίωσε το

παλιό έθιμο όπου την δεύ-
τερη ημέρα του Πάσχα, με-
τά την απογευματινή λει-
τουργία, στήνονταν χορός
και τραγούδι έξω από την
εκκλησία. Έτσι και φέτος,
αρκετοί ήταν αυτοί που χό-
ρεψαν και τραγούδησαν
στο προαύλιο της εκκλη-
σίας. 
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Η
πιο λαμπρή
ημέρα της
χρονιάς για
τη Νεράιδα

(Σπινάσα) ήταν
πάντα του Αϊ -
Γιωργιού όπου όλο το
χωριό μετά από τη
λειτουργία
μαζεύονταν στο
χοροστάσι μπροστά
από την εκκλησία και

το έριχναν στο γλέντι
και στο χορό.

Χορό που ξεκινούσαν
πάντα οι γεροντότεροι
και μετά ακολουθούσαν
ο νέοι και τα γυναικό-
παιδα. Εκεί διακρίνον-
ταν και οι μουσικοί του
χωριού που ποτέ δεν
υστερούσε από τέτοι-
ους και πολλοί έμειναν
ονομαστοί.

Με τα χρόνια όμως
που πέρασαν και σημά-
δεψαν την κοινωνία της
Νεράιδας, το παλιο έθι-
μο ατόνησε και τα τε-
λευταία χρόνια σχεδόν
εγκαταλείφθηκε. Φέ-
τος όμως, οι νέοι του
χωριού πήραν την πρω-
τοβουλία να το αναβιώ-
σουν και σε συνεργασία
με τον εφημέριο του χω-

ριού αιδεσιμώτατο Σω-
τήρη Μπαλτή οργάνω-
σαν μια ωραία εκδήλω-
ση που λίγα είχε να ζη-
λέψει από τα παλιά χρό-
νια. Στην επιτυχία συνέ-
βαλλαν οι μουσικοί:
Ηλίας Γ. Καραμέτος ο
μεγάλος, βιολί, ο Ηλίας
Γ. Καραμέτος ο μικρός,
κλαρίνο, ο Φραγκίσκος

Καραμέτος και η Λυδία
Καραμέτου τραγούδι
και στην κιθάρα ο Στέ-
φανος Γατσαπόστόλης,
οι οποίοι έπαιξαν αφιλο-
κερδώς για να ενισχύ-
σουν την προσπάθεια
και να αναβιώσει για τα
καλά το έθιμο. 

Ευχή όλων των συγχω-
ριανών που καταχάρη-
καν τη γιορτή που έστη-
σαν οι νέοι του χωριού
είναι του χρόνου να γί-
νει μια γιορτή με όλο το
χωριό και να είναι όπως
τα παλιά και να ταιριά-
ζει στην φήμη που είχε η
μέρα του Αϊ Γιωργιού
στην παλιά Μεγάλη Σπι-
νάσα

Ηλίας Προβόπουλος

Ξανάζησαν παλιές χαρές
•Πως θα αναβιώσει ένα παλιό έθιμο στη Νεράϊδα

a
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Προκειμένου να απαλλαγεί
η ελληνική αγορά εργασίας
από τις αναχρονιστικές δομές
της, από τον Μάιο του 2010
έως τώρα ελήφθησαν δραστι-
κά μέτρα για την αντιμετώπιση
των διαρθρωτικών προβλημά-
των αυτής έτσι ώστε να ενι-
σχυθεί η δυνατότητα διαχειρί-
σεως του ανθρωπίνου δυναμι-
κού από τις επιχειρήσεις και
τους κρατικούς ή άλλους Ορ-
γανισμούς την περίοδο της με-
γάλης δημοσιονομικής και
διαρθρωτικής προσαρμογής
της ελληνικής οικονομίας. Με
την ελαστικοποίηση της αγο-
ράς εργασίας επιδιώκεται να
διατηρηθούν όσο το δυνατόν
οι ανταγωνιστικές θέσεις ερ-
γασίας και να δημιουργηθούν
νέες θέσεις στο πλαίσιο της
θεμελιώσεως και της αναπτύ-
ξεως της νέας, διεθνώς αντα-
γωνιστικής ελληνικής οικονο-
μίας.

Συμπερασματικά μπορούμε
να πούμε ότι, έχουν ήδη τεθεί
τα θεμέλια για μία ευέλικτη
αγορά εργασίας που υποστη-
ρίζει την απασχόληση, αντί να
την εμποδίζει. Επιχειρήσεις
και εργαζόμενοι επωφελούν-
ται αμοιβαία από το νέο πλαί-
σιο στην αγορά εργασίας. Χω-
ρίς αυτό, ακόμη περισσότερες
επιχειρήσεις θα οδηγούνταν
σε παύση εργασιών συμπαρα-
σύροντας και τους απασχο-
λουμένους τους στην ανεργία.
Η ελληνική οικονομία θα είχε
ακόμη μεγαλύτερο κόστος
από τη διάλυση επιχειρήσεων
και την απαξίωση των ικανοτή-
των των εργαζομένων. Η κρί-
ση θα ήταν βαθύτερη σε οικο-
νομικό και κοινωνικό επίπεδο.
Επιτρέποντας τώρα στις επι-
χειρήσεις να επιβιώσουν και
τους εργαζομένους να παρα-
μείνουν στην αγορά εργασίας,
η ανάκαμψη της οικονομίας
αναμένεται να είναι γρηγορό-
τερη. 

Η αγορά εργασίας πριν τις
διαρθρωτικές αλλαγές

Πριν την υπογραφή του
πρώτου Μνημονίου τον Μάιο
του 2010, οπότε και ξεκίνησε η
αναδιάρθρωση της αγοράς
εργασίας, η ελληνική αγορά
εργασίας χαρακτηρίζονταν
από ακαμψία και υψηλό κό-
στος εργασίας σε σχέση με
την παραγωγικότητα, με απο-

τέλεσμα την χαμηλή ανταγωνι-
στικότητα της ελληνικής οικο-
νομίας. Τα τρία αυτά χαρακτη-
ριστικά αναλύονται παρακά-
τω.

Ακαμψία στην αγορά εργα-
σίας: Πριν το νέο νομοθετικό
πλαίσιο της αγοράς εργασίας,
όπως αυτό διαμορφώθηκε από
τον Μάιο του 2010 με τον ν.
3845/2010 έως τον Νοέμβριο
του 2012 με τον ν. 4093/2012, η
νομοθεσία έβαζε σειρά περιο-
ρισμών στους εργοδότες εμ-
ποδίζοντάς τους να προσαρ-
μόσουν το επίπεδο απασχολή-
σεως στις εκάστοτε συνθήκες
ζητήσεως, άμεσα και χωρίς
υπέρμετρο κόστος, ενώ το
προβλεπόμενο σύστημα δια-
μορφώσεως των μισθών δεν
διευκόλυνε την εναρμόνιση
του κόστους εργασίας με την
εξέλιξη της παραγωγικότη-
τας. 

Σύμφωνα με τις νομικές
ρυθμίσεις πριν τις αλλαγές,
ετίθεντο πολλοί περιορισμοί
σχετικά με τις ώρες απασχο-
λήσεως, η αλλαγή του ωραρί-
ου δεν μπορούσε να γίνει άμε-
σα παρά έπρεπε να ειδοποι-
ηθεί εκ των προτέρων κατά
δύο ημέρες η Επιθεώρηση Ερ-
γασίας, ο χρόνος προειδοποι-
ήσεως και το κόστος των απο-
λύσεων ήταν σχετικά υψηλό
ενώ το ποσοστό των ομαδικών
απολύσεων ήταν αρκετά πε-
ριοριστικό, και όλα αυτά σε
περιόδους που τα δεδομένα

άλλαζαν ταχύτατα για τις επι-
χειρήσεις οι οποίες ήθελαν να
προσαρμοσθούν στη συρρι-
κνωμένη ζήτηση και δεν αλλά
αδυνατούσαν. Πέραν της νο-
μοθεσίας, οι συνθήκες και το
κόστος απασχολήσεως δια-
μορφώνονταν από ένα δαιδα-
λώδες, γραφειοκρατικό και,
κυρίως, δύσκαμπτο σύστημα
επιχειρησιακών, κλαδικών και
εθνικών συλλογικών συμβάσε-
ων εργασίας, με τρόπο που
προστάτευε τα κεκτημένα των
ήδη απασχολουμένων χωρίς
μέριμνα για αυτούς που ευρί-
σκονταν εκτός αγοράς εργα-
σίας. Επιπλέον, οι συλλογικές
συμβάσεις δεν ελάμβαναν
υπόψη τις επικρατούσες συν-
θήκες της οικονομίας, ούτε
καν τις ιδιαιτερότητες των επι-
μέρους κλάδων, καθώς στις
κλαδικές διαπραγματεύσεις,
παραδείγματος χάριν, δεν εκ-
προσωπούντο όλες οι επιχει-
ρήσεις.

Ο βαθμός ακαμψίας της
αγοράς εργασίας στην Ελλά-
δα αποτυπώνεται στους αντί-
στοιχους δείκτες που καταρτί-
ζει ο ΟΟΣΑ. Οι δείκτες αυτοί
ποσοτικοποιούν και καθιστούν
συγκρίσιμες ανά χώρα τις επι-
πτώσεις της νομοθεσίας για
τις μαζικές απολύσεις, την με-
ρική απασχόληση και την προ-
στασία από απόλυση (Διά-
γραμμα 1). Στο τέλος, διαμορ-
φώνεται ένας σταθμικός μέ-
σος, ο συνολικός δείκτης προ-

στασίας της εργασίας σε κάθε
χώρα. Όπως φαίνεται στο Διά-
γραμμα 1, το 2008 (τελευταίο
διαθέσιμο στοιχείο), η Ελλάδα
είχε μία από τις πιο άκαμπτες
αγορές εργασίες ανάμεσα
στις χώρες του ΟΟΣΑ. 

Οι διαρθρωτικές αλλαγές
στην αγορά εργασίας

Οι βασικές διαρθρωτικές
αλλαγές στην αγορά εργασίας
προωθήθηκαν με τον ν.
3845/2010, στο πλαίσιο του
πρώτου «Μνημονίου» (Μάιος
2010) και στη συνέχεια με
τους νόμους 3863/2010,
3899/2010, 4046/2012 και
4093/2012. Οι αλλαγές αυτές
αποσκοπούν στη μείωση του
εργασιακού κόστους και την
ευελιξία των συνθηκών απα-
σχολήσεως, τόσο στο επίπεδο
της οικονομίας όσο και σε επι-
χειρησιακό επίπεδο, έτσι
ώστε να διατηρηθούν οι υπάρ-
χουσες και να δημιουργηθούν
νέες θέσεις εργασίας.

Συλλογικές συμβάσεις: Με
τον ν. 3899/2010, η επιχειρη-
σιακή Συλλογική Σύμβαση Ερ-
γασίας (ΣΣΕ), δύναται να υπε-
ρισχύει της αντίστοιχης κλαδι-
κής συλλογικής συμβάσεως
εργασίας οπότε οι αποδοχές
και οι συνθήκες εργασίας
μπορούν να αποκλίνουν από
τα προβλεπόμενα στην κλαδι-
κή σύμβαση αλλά δεν μπορούν
να είναι κατώτερες αυτών που
προβλέπει η Εθνική Γενική
Συλλογική Σύμβαση Εργα-
σίας (ΕΓΣΣΕ). Όπως αναφέ-
ρεται στον νόμο, «οι ειδικές
επιχειρησιακές συλλογικές
συμβάσεις εργασίας λαμβά-
νουν υπόψη την ανάγκη προ-
σαρμογής της αγοράς με στό-
χο τη δημιουργία ή τη διατήρη-
ση των θέσεων εργασίας, κα-
θώς και τη βελτίωση της παρα-
γωγικότητας και ανταγωνιστι-
κότητας των επιχειρήσεων».
Με τον ν. 4024/2011, καταργεί-
ται το κατώτατο όριο των 50
εργαζομένων (ν. 1876/1990)
που θα έπρεπε να απασχολεί-
ται σε μία επιχείρηση προκει-
μένου να είναι δυνατή η σύνα-
ψη επιχειρησιακής ΣΣΕ. Ο
εργοδότης πλέον, όσο διαρκεί
η εφαρμογή του Μεσοπρόθε-
σμου Πλαισίου Δημοσιονομι-
κής Στρατηγικής, μπορεί να
συνάψει μία ειδική επιχειρη-
σιακή συλλογική σύμβαση με

το αντίστοιχο επιχειρησιακό
Σωματείο και εάν δεν υπάρχει
κάτι τέτοιο, με τα 3/5 των ερ-
γαζομένων της επιχειρήσεως,
παρακάμπτοντας την κλαδική
ΣΣΕ. Οι παραπάνω αλλαγές
ενισχύουν τις επιχειρησιακές
συμβάσεις που πλέον υπερι-
σχύουν των άλλων συμβάσεων
και οδηγούν σε ένα πιο ξεκά-
θαρο και ευέλικτο πλαίσιο λει-
τουργίας των επιχειρήσεων.

Σχετικά με την μετενέρ-
γεια, δηλαδή το χρονικό διά-
στημα κατά το οποίο ισχύουν
οι κανονιστικοί όροι (σχετικά
με τον βασικό μισθό και τα επι-
δόματα) συλλογικής συμβάσε-
ως που έληξε ή καταγγέλθηκε
και που εφαρμόζονται στους
ήδη απασχολούμενους ή τους
νέο-προσληφθέντες, ο χρό-
νος μειώθηκε από 6 σε 3 μή-
νες. Πιο συγκεκριμένα, με τον
ν. 1876/1990 προβλέπονταν ότι
μετά την πάροδο του εξαμή-
νου οι υφιστάμενοι όροι εργα-
σίας εξακολουθούν να
ισχύουν μέχρις ότου λυθεί ή
τροποποιηθεί η ατομική σχέση
εργασίας. Σύμφωνα με την
Πράξη Υπουργικού Συμβουλί-
ου (ΠΥΣ) 6/28.02.2012, ορίζε-
ται πλέον ότι οι κανονιστικοί
όροι Συλλογικής Συμβάσεως
Εργασίας που θα λήξει ή θα
καταγγελθεί μετά την έναρξη
ισχύος του ν. 4046/2012, θα
εξακολουθήσουν να ισχύουν
επί ένα ακόμη τρίμηνο από τη
λήξη ή την καταγγελία της. Με
την πάροδο του τριμήνου, και
εφόσον εντός αυτού δεν έχει
συναφθεί νέα Συλλογική Σύμ-
βαση Εργασίας, από τους
όρους αυτούς θα εξακολου-
θήσουν να ισχύουν αποκλει-
στικά εκείνοι που αφορούν
τον βασικό μισθό ή το βασικό
ημερομίσθιο και: α) τα επιδό-
ματα ωριμάνσεως, β) το επίδο-
μα τέκνων, γ) το επίδομα
σπουδών και δ) το επίδομα
επικίνδυνης εργασίας. 

Η ΕΓΣΣΕ έληξε στις
31.3.2013 και πλέον προβλέπε-
ται ότι πολλές επιχειρήσεις θα
προχωρήσουν στη σύναψη
ατομικών συμβάσεων με τους
εργαζομένους, εκμεταλλευό-
μενες το νέο θεσμικό πλαίσιο
που τους δίδει το περιθώριο να
προσαρμόσουν άμεσα και
αποτελεσματικά την απασχό-
ληση και το κόστος εργασίας. 

Ευέλικτη αγορά εργασίαςa
Η απελευθέρωση της αγοράς εργασίας ως μοχλός επανεκκινήσεως της οικονομίας
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Τι αναφέρει το εβδομαδιαίο οικονομικό δελτίο της ALPHA BANK
Τέλος, ο ν. 4046/2012 προ-

βλέπει αλλαγή στη διάρκεια
ισχύος των Συλλογικών Συμ-
βάσεων Εργασίας. Πλέον οι
Συλλογικές Συμβάσεις Εργα-
σίας κάθε είδους που θα συνα-
φθούν μετά τις 14.02.2012 θα
έχουν ορισμένο χρόνο ισχύος
και η διάρκειά τους δεν μπο-
ρεί να είναι μικρότερη του
έτους ούτε να υπερβαίνει τα
τρία έτη. Αυτό πρακτικά ση-
μαίνει ότι καταργούνται οι
ΣΣΕ αορίστου χρόνου. 

Κατώτατος μισθός: Ο κατώ-
τατος μισθός στην Ελλάδα δια-
μορφώνονταν σε ύψος που
εμπόδιζε αυτούς που ήταν
εκτός αγοράς εργασίας να
βρουν εργασία καθώς δεν
ελάμβανε υπόψη τη γενικότε-
ρη οικονομική συγκυρία αλλά
ούτε και τις διαφορετικές
ομάδες ανέργων, όπως τους
νέους. Επίσης, καθόριζε πάρα
πολλά επιδόματα κατά τρόπο
κεντρικό και άκαμπτο, αυξά-
νοντας το κόστος εργασίας. 

Το νέο νομοθετικό πλαίσιο
μειώνει τον κατώτατο μισθό
ώστε να γίνουν ανταγωνιστι-
κότερες οι επιχειρήσεις και
να διαφυλαχθούν κατά τον
προσφορότερο τρόπο οι θέ-
σεις εργασίας. Παράλληλα,
καθορίζεται σε χαμηλότερο
επίπεδο για τους νέους ώστε
να αξιοποιηθεί καλύτερα αυτό
το δυναμικό κομμάτι του εργα-
τικού δυναμικού. Αλλάζει, επί-
σης, ο τρόπος καθορισμού του
ώστε να λαμβάνεται υπόψη η
οικονομική συγκυρία.

Αναλυτικότερα, με τον ν.
3899/2010, από τις 15.2.2012
και μέχρι τη λήξη της περιό-
δου οικονομικής προσαρμο-
γής, ο κατώτατος μισθός στον
ιδιωτικό τομέα μειώθηκε κατά
22%, από €751 σε €586 (μει-
κτές αποδοχές), ενώ για νέ-
ους κάτω των 25 ετών μειώθη-
κε από €751 σε €510 (μείωση
32%). Σημειώνεται ότι, οι ρυθ-
μίσεις για μείωση των κατώτα-
των μισθών και ημερομισθίων
αφορούν τους μισθωτούς που
αμείβονται με βάση την από
15.7.2010 ΕΓΣΣΕ για το 2010-
2012, και όχι σε όσους εργαζο-
μένους αμείβονταν με ανώτε-
ρες αποδοχές, μολονότι θα
μπορούσαν να υπαχθούν
στους όρους της ΕΓΣΣΕ. Στη
συνέχεια, με τον ν. 4093/2012,

καταργήθηκε η ΕΓΣΣΕ ως
τρόπος διαμορφώσεως των
κατώτατων μισθών. Η ΕΓΣΣΕ
θα διατηρήσει την δεσμευτι-
κότητά της για τους εργαζο-
μένους και εργοδότες μόνο
ως προς τους μη μισθολογι-
κούς όρους, ενώ το επίδομα
γάμου (ίσο με 10%) που προ-
βλέπει η ΕΓΣΣΕ καταργείται
ως παράγοντας διαμορφώσε-
ως του κατώτατου μισθού. Πε-
ραιτέρω, από την 1.4.2013
εφαρμόζεται το νέο σύστημα
διαμορφώσεως καθορισμού
του κατώτατου νομοθετημέ-
νου μισθού με ισχύ από
1.7.2013 που θα λαμβάνει
«υπόψη την κατάσταση και τις
προοπτικές της ελληνικής οι-
κονομίας, της αγοράς εργα-
σίας (ιδίως ως προς τα ποσο-
στά ανεργίας και απασχολή-
σεως) και τη διαβούλευση της
κυβερνήσεως με εκπροσώ-
πους κοινωνικών εταίρων,
εξειδικευμένους επιστημονι-
κούς ερευνητικούς και λοι-
πούς φορείς». Ο νομοθετημέ-
νος κατώτατος μισθός θα
προσδιορίζεται βάσει του ν.
4046/2012 και της Πράξεως
Υπουργικού Συμβουλίου
6/28.2.2012. Σε αυτόν, εξαι-
τίας του υψηλού ποσοστού
ανεργίας, έως το 2016 περι-
λαμβάνεται μόνο το επίδομα
προϋπηρεσίας και μόνο για
την προϋπηρεσία που αποκτή-

θηκε έως τις 14.2.2012. Κατά
το 1ο 3μηνο του 2014 το ανωτέ-
ρω σύστημα διαμορφώσεως
του κατώτατου μισθού θα αξιο-
λογηθεί, και ίσως αναθεωρη-
θεί, ως προς την αποτελεσμα-
τικότητά του για την μείωση
της ανεργίας, την αύξηση της
απασχολήσεως, καθώς και τη
βελτίωση της ανταγωνιστικό-
τητας. 

Πάγωμα των αυξήσεων,
συμπεριλαμβανομένων των
«ωριμάνσεων»: Προκειμένου
να μειωθεί περαιτέρω το κό-
στος εργασίας, με τον ν.
4046/2012 ορίσθηκε ότι από
14.02.2012 και μέχρι το ποσο-
στό της ανεργίας να διαμορ-
φωθεί σε ποσοστό κάτω του
10%, αναστέλλεται η ισχύς κά-
θε διατάξεως (πχ ΣΣΕ, διαιτη-
τική απόφαση κ.λπ.) που προ-
βλέπει αυξήσεις μισθών ή
ημερομισθίων, συμπεριλαμβα-
νομένων και εκείνων περί
υπηρεσιακών «ωριμάνσεων»,
δηλαδή των αυτόματων μισθο-
λογικών αυξήσεων με βάση
τον χρόνο προϋπηρεσίας,
όπως είναι το επίδομα πολυε-
τίας, το επίδομα τριετίας και
το επίδομα πενταετίας.

Απολύσεις: Οι διαρθρωτι-
κές αλλαγές στην αγορά ερ-
γασίας σχετικά με τις απολύ-
σεις εστιάσθηκαν αφενός
στην μείωση του κόστους των

απολύσεων ώστε αυτό να συγ-
κλίνει με τον μέσο ευρωπαϊκό
μέσο όρο και αφετέρου στην
αύξηση της ευελιξίας για τις
επιχειρήσεις ώστε αυτές να
προσαρμόζονται ευκολότερα
και γρηγορότερα στις νέες οι-
κονομικές συνθήκες. Για τις
απολύσεις χωρίς προειδοποί-
ηση, μειώθηκε η μέγιστη απο-
ζημίωση από 24 σε 12 μηνι-
αίους μισθούς για άτομα με
προϋπηρεσία 16 ετών και άνω.
Εκτός από τη μείωση του κό-
στους των απολύσεων, μει-
ώθηκε ο χρόνος προειδοποι-
ήσεως και οι περιορισμοί για
ομαδικές απολύσεις. Πιο συγ-
κεκριμένα, ο ν. 3863/2010 μεί-
ωσε τον μέγιστο χρόνο προει-
δοποιήσεως από 24 σε 6 μήνες
γεγονός που μειώνει το κό-
στος των απολύσεων κατά 18
μισθούς. Ο μέγιστος χρόνος
προειδοποιήσεως μειώθηκε
περαιτέρω από 6 σε 4 μήνες
(ν. 4093/2012). Επιπλέον, επε-
κτάθηκε ο ελάχιστος χρόνος
για την στοιχειοθέτηση δι-
καιώματος στην αποζημίωση
από 2 σε 12 μήνες (εκτός εάν
συμφωνηθεί άλλο από τα μέ-
ρη). Επομένως, υπάρχει η δυ-
νατότητα απολύσεως χωρίς
προειδοποίηση και χωρίς απο-
ζημίωση εφόσον ο εργαζόμε-
νος έχει απασχοληθεί για λι-
γότερο από 12 μήνες, περίο-
δος που για πρώτη φορά ορί-

ζεται ως δοκιμαστική περίο-
δος εργασίας. Περαιτέρω, δι-
ευκολύνθηκε η καταβολή απο-
ζημιώσεως από τον εργοδότη
με την καθιέρωση μικρότερης
προκαταβολής (από 6 μισθούς
σε 2), περισσότερων δόσεων
(από 3 και χωρίς ανώτατο όριο
δόσεων) και μικρότερων πο-
σών ανά δόση (από 3 μισθούς
σε 2). Ως προς τις ομαδικές
απολύσεις, ο ν. 3863/2010 επι-
τρέπει 6 απολύσεις ανά μήνα
για επιχειρήσεις που απασχο-
λούν 20-150 άτομα ενώ πριν,
για επιχειρήσεις από 20-199
εργαζόμενους οι ελεύθερες
ανά μήνα απολύσεις ήταν 4.
Για τις επιχειρήσεις που απα-
σχολούν άνω των 150 εργαζο-
μένων, επιτρέπεται να απολύ-
σουν έως και το 5% του προσω-
πικού (και μέχρι 30 εργαζομέ-
νους), ενώ πριν το επιτρεπό-
μενο όριο ανέρχονταν σε 2%. 

Ωράριο: Οι νέες διαρθρωτι-
κές αλλαγές, αύξησαν τον
βαθμό ευελιξίας που έχουν οι
επιχειρήσεις για τον αριθμό
των ωρών που απασχολούν
τους εργαζομένους ανά
εβδομάδα, ώρα ή ετησίως, εν-
θαρρύνοντας ελαστικές μορ-
φές απασχολήσεως. Αυτό δί-
δει την δυνατότητα στις επι-
χειρήσεις να αποφύγουν τις
απολύσεις και ενθαρρύνει την
απασχόληση νέων και γυναι-
κών, που είναι και τμήματα του
εργατικού δυναμικού που
πλήττονται βαρύτερα από την
ανεργία. 

Πιο συγκεκριμένα, με τον ν.
3899/2010, αποσυνδέθηκε το
ωράριο λειτουργίας των κατα-
στημάτων από το ωράριο των
εργαζομένων, καθιερώθηκε η
εξαήμερη εβδομαδιαία εργα-
σία για ορισμένους κλάδους
(πχ το λιανεμπόριο), χωρίς
επιπλέον αμοιβή ή ρεπό αρκεί
ο χρόνος απασχολήσεως να
μην ξεπερνά τις 40 ώρες ανά
εβδομάδα. Επιπλέον, μειώθη-
κε ο ελάχιστος χρόνος ανα-
παύσεως από 12 σε 11 ώρες
και καταργήθηκε η προϋπόθε-
ση προεγκρίσεως από την Επι-
θεώρηση Εργασίας των υπε-
ρωριών. Έτσι, μία επιχείρηση
που χρειάζεται να μεταβάλλει
το ωράριο εργασίας καθώς και
την υπερωριακή απασχόληση,
δεν χρειάζεται να ειδοποιήσει
εκ των προτέρων την Επιθεώ-
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ρηση Εργασίας αλλά αρκεί να
την ενημερώσει έως και δύο
ημέρες εκ των υστέρων. Επί-
σης, ενώ στο παρελθόν η
άδεια αναπαύσεως των μισθω-
τών χορηγείτο κατά κανόνα
ολόκληρη, με τον ν. 3846/2010,
επετράπη η κατάτμηση άδειας
εντός ημερολογιακού έτους
λόγω αναγκών της επιχειρή-
σεως, σε δύο ή περισσότερα
τμήματα, χωρίς προηγούμενη
έγκριση από την Επιθεώρηση
Εργασίας και μετά από συνεν-
νόηση των δύο μερών. Με τον
ν. 4093/2012, επετράπη η κα-
τάτμηση του χρόνου αδείας
και σε περισσότερες των δύο
περιόδων.

Στον ν. 3899/2010 γίνεται ει-
δική μνεία στις επιχειρήσεις
που αντιμετωπίζουν σοβαρά
οικονομικά προβλήματα και
προβλέπεται ότι «αν περιορι-
στούν οι δραστηριότητές του ο
εργοδότης μπορεί, αντί καταγ-
γελίας της συμβάσεως εργα-
σίας, να επιβάλλει σύστημα εκ
περιτροπής απασχολήσεως
στην επιχείρησή του, η διάρ-
κεια της οποίας δεν επιτρέπε-
ται να υπερβαίνει τους 9 μή-
νες στο ίδιο ημερολογιακό
έτος, μόνο εφόσον προηγου-
μένως προβεί σε ενημέρωση
και διαβούλευση με τους νόμι-
μους εκπροσώπους των εργα-
ζομένων». Επίσης, παρέχεται
η δυνατότητα προσφυγής τό-
σο στη μερική απασχόληση
όσο και στην εκ περιτροπής
εργασία, δηλαδή ο εργαζόμε-
νος απασχολείται μεν κατά
πλήρες ωράριο αλλά λιγότε-
ρες ημέρες την εβδομάδα, ή
κατά λιγότερες εβδομάδες
ανά μήνα ή κατά λιγότερους
μήνες ανά έτος ή και συνδυα-
σμός αυτών. Στο ίδιο πλαίσιο,
προκειμένου να διευκολυνθεί
η προσαρμογή στις λειτουργι-
κές ανάγκες των επιχειρήσε-
ων, επανακαθορίσθηκε η διάρ-
κεια απασχολήσεως εργαζο-
μένων μέσω Εταιρειών Προ-
σωρινής Απασχολήσεως. Οι
εταιρίες αυτές παρέχουν υπη-
ρεσίες από μισθωτούς σε άλλο
εργοδότη με τη μορφή προσω-
ρινής απασχολήσεως. Σύμφω-
να με το προϊσχύον νομοθετι-
κό καθεστώς, η διάρκεια απα-
σχολήσεως των εργαζομένων
στον έμμεσο εργοδότη δεν

επιτρεπόταν να ξεπερνά τους
18 μήνες. Πλέον, το ανωτέρω
διάστημα αυξήθηκε σε 36 μή-
νες.

Διαμεσολάβηση: Με την
ΠΥΣ 6/28.2.2012 (άρθρο 3)
επανακαθορίσθηκε ο ρόλος
του Οργανισμού Μεσολάβη-
σης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ)
και της διαιτησίας προκειμέ-
νου να αποφεύγονται παρεμ-
βάσεις από το κράτος. Πλέον
η προσφυγή στη διαιτησία πε-
ριορίζεται στον καθορισμό
αποκλειστικά του βασικού
ημερομισθίου και του βασικού
μισθού, αφαιρούνται δηλαδή
από την αρμοδιότητα του
ΟΜΕΔ ζητήματα που άπτονται
άλλων όρων εργασίας, πέραν
των μισθολογικών, αλλά και
ζητήματα που αφορούν τα πά-
σης φύσεως επιδόματα. Επί-
σης, με την ίδια ΠΥΣ καταργή-
θηκε το δικαίωμα μονομερούς
προσφυγής στη διαιτησία αν
και αναμένεται να κριθεί αντι-
συνταγματική από το Συμβού-
λιο της Επικρατείας αυτή η
διάταξη. 

Εισφορές: Από την
1.11.2012 καταργήθηκαν οι ερ-
γοδοτικές εισφορές υπέρ του
Οργανισμού Εργατικής Κατοι-
κίας και Εργατικής Εστίας που
ανέρχονταν στο 1,1%, μει-
ώνοντας έτσι το μη μισθολογι-

κό κόστος εργασίας για τον
εργοδότη. 

Συνοπτικά, οι κυριότερες
αλλαγές στην αγορά εργασίας
από τις νομοθετικές ρυθμίσεις
των τελευταίων δύο ετών οδή-
γησαν σε: 1) Αυξημένη ευελι-
ξία στην απασχόληση, όπως
είναι τα ελαστικά ωράρια ερ-
γασίας με λιγότερες ώρες ή
ημέρες απασχολήσεως ανα-
λόγως των αναγκών της επι-
χειρήσεως και η υπογραφή
ατομικών συμβάσεων για πα-
ροχή εκ περιτροπής εργασίας.
2) Αύξηση του επιτρεπόμενου
ποσοστού απολύσεων και χα-
μηλότερο κόστος για απολύ-
σεις (έως και 50% για εργαζο-
μένους με περισσότερα από
28 έτη προϋπηρεσίας). 3) Ση-
μαντικά μειωμένο κατώτατο
μισθό κατά 32% για νέους κά-
τω των 25 ετών και κατά 22%
για άτομα μεγαλύτερης ηλι-
κίας.

Συνεπώς, οι ανωτέρω διαρ-
θρωτικές αλλαγές οδηγούν σε
απελευθέρωση της αγοράς
εργασίας από συλλογικές
ρυθμίσεις που δημιουργούν
αυξημένο κόστος εργασίας,
και σε μετατόπιση του κέν-
τρου βάρους των διαπραγμα-
τεύσεων και της διαμορφώσε-
ως των όρων εργασίας σε επι-
χειρησιακό αρχικά, και εν συ-

νεχεία σε ατομικό επίπεδο.
Με αυτό τον τρόπο δίδεται
στον εργοδότη η δυνατότητα
να διαχειρίζεται το προσωπικό
της επιχειρήσεώς του, μει-
ώνοντας κατά το δυνατό το ερ-
γασιακό κόστος, είτε με μορ-
φές απασχολήσεως που θα εί-
ναι άμεσα συνδεμένες με την
καθημερινή πραγματικότητα
της επιχειρήσεως, τον όγκο
εργασίας και τις οικονομικές
συνθήκες που επικρατούν σε
αυτή, είτε με τη μείωση του κό-
στους αποδεσμεύσεως από
τυχόν πλεονάζον προσωπικό.
Η αυξημένη ευελιξία της αγο-
ράς εργασίας ενισχύει την κι-
νητικότητα των απασχολουμέ-
νων ανά κλάδο και επάγγελμα,
γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό
σε περίοδο αναδιαρθρώσεως
μίας οικονομίας, όπως είναι η
περίοδος την οποία διέρχεται
σήμερα η ελληνική οικονομία. 

Δεδομένων των επιπτώσε-
ων των ανωτέρω στην αύξηση
της ανεργίας στη σημερινή πε-
ρίοδο της μεγάλης ύφεσης
της ελληνικής οικονομίας,
έως το τέλους του 1ου 3μήνου
του 2013, οι ενέργειες που
απομένει να γίνουν είναι η ενί-
σχυση της αποτελεσματικότη-
τας των προγραμμάτων καταρ-
τίσεως ανέργων και η αναβάθ-
μιση των Κέντρων Προωθήσε-
ως Απασχολήσεως ώστε να
καταστούν αποτελεσματικό-
τερα στην εξεύρεση θέσεων
απασχολήσεως στους ανέρ-
γους.

Οι επιπτώσεις των αλλαγών
είναι ήδη ορατές

Οι διαρθρωτικές αλλαγές
στην αγορά εργασίας επέφε-
ραν σημαντική μείωση του κό-
στους εργασίας και αύξηση
της ευελιξίας στην αγορά ερ-
γασίας και αυτά ήδη έχουν
οδηγήσει σε βελτίωση της αν-
ταγωνιστικότητας της ελληνι-
κής οικονομίας, συγκράτηση
των απολύσεων ενώ διαφαί-
νονται τα πρώτα σημάδια στα-
θεροποιήσεως της απασχολή-
σεως.

Αποδοχές: Ο Πίνακας 1 πα-
ρουσιάζει τις χώρες-μέλη της
ΕΕ-27 όπου ο κατώτατος μι-
σθός καθορίζεται νομοθετικά.
Όπως φαίνεται, οι διαρθρωτι-
κές αλλαγές στην αγορά ερ-
γασίας της Ελλάδος έχουν

μειώσει σημαντικά τον κατώ-
τατο μισθό (2ο 6μηνο 2012/2ο
6μηνο 2009: -20,8%) μετρούμε-
νο σε Ευρώ ισοδύναμης αγο-
ραστικής δυνάμεως, περισσό-
τερο από κάθε άλλη χώρα,
ακόμη και από αυτές που
έχουν υιοθετήσει προγράμμα-
τα δημοσιονομικής προσαρμο-
γής. Εξίσου σημαντικά έχουν
μειωθεί και οι μέσες ακαθάρι-
στες αποδοχές στο σύνολο
της οικονομίας από το 2009 και
μετά (Πίνακας 2). 

Σε σχέση με τις άλλες χώ-
ρες-μέλη της ΕΕ-27, τα νέα
δεδομένα για τον κατώτατο μι-
σθό και τις αποδοχές έχουν
οδηγήσει στη μεγαλύτερη ετή-
σια μείωση του μισθολογικού
κόστους εργασίας ανάμεσα
στις χώρες-μέλη της ΕΕ-27
από το 2ο 6μηνο του 2011 και
μετά (Πίνακας 3). Ακόμη με-
γαλύτερη υπήρξε η μείωση
του μη μισθολογικού κόστους
κατά το τελευταίο έτος. Απο-
τέλεσμα και των δύο ήταν η
μείωση στο συνολικό ονομα-
στικό κόστος εργασίας ανά
μονάδα προϊόντος στην Ελλά-
δα να είναι η μεγαλύτερη στην
ΕΕ-27. 

Εξίσου σημαντικό ήταν το
αποτέλεσμα των διαρθρωτι-
κών αλλαγών της αγοράς ερ-
γασίας στο πραγματικό κό-
στος εργασίας ανά μονάδα
προϊόντος, γεγονός που ενι-
σχύει την απασχόληση και
βελτιώνει σημαντικά την αντα-
γωνιστικότητα της ελληνικής
οικονομίας και τις προοπτικές
ανορθώσεώς της. Τα στοιχεία
της Eurostat παρουσιάζονται
στον Πίνακα 4 και δείχνουν ότι
οι αλλαγές στην αγορά εργα-
σίας «μεταφράζονται» ήδη σε
μειωμένο πραγματικό κόστος
εργασίας. Από το 2010, οπότε
και άρχισε να μειώνεται συνε-
πεία των διαρθρωτικών αλλα-
γών στην αγορά εργασίας, και
έως το 2012, η σωρευτική μεί-
ωση του πραγματικού κόστους
εργασίας ανά μονάδα προϊόν-
τος ανήλθε σε -12,2%. Μεγα-
λύτερη σωρευτική μείωση πα-
ρατηρήθηκε μόνο στη Λιθουα-
νία (-17,4%), στην Λετονία (-
12,0%) και την Ιρλανδία (-
12,5%).
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Ένα χρυσό και τέσσερα χάλκινα

Τ
ο περασμένο
Σάββατο 18
Απριλίου ο Γ.
Σ. Καρδίτσας

συμμετείχε στο
διασυλλογικό
πρωτάθλημα στίβου
Παμπαίδων –
Παγκορασίδων Ά
που διεξήχθησαν στο
στάδιο Αλκαζάρ της
Λάρισας.

Με την συμμετοχή παιδιών
ηλικία έως 15 ετών δηλαδή
όσοι γεννήθηκαν τα έτη 1998-
1999. Δικαίωμα συμμετοχής
είχαν επίσης και αυτοί που
έχουν γεννηθεί το έτος 2000
αλλά σε περιορισμένα αγωνί-
σματα λόγω της μικρής τους
ηλικίας. Συμμετείχαν αθλητι-
κά σωματεία από τη Θεσσαλία
και την Ανατολική Στερεά Ελ-
λάδα. Οι αγώνες αυτοί αποτέ-
λεσαν πρόκριση για πολλούς
αθλητές που θα συμμετά-
σχουν στα Πανελλήνια πρωτα-
θλήματα στίβου, που θα διε-
ξαχθούν το καλοκαίρι, ενώ
όσοι αθλητές πλησίασαν τα
όρια, θα έχουν την ευκαιρία
να τα επιτύχουν στους επόμε-
νους αγώνες.

Αναλυτικά οι συμμετοχές
των αθλητριών και των αθλη-
τών μας είναι οι ακόλουθες:

Καλογριανίτη Νίκη: πήρε
την 1η θέση και το χρυσό με-
τάλλιο στο αγώνισμα των 150μ
με χρόνο 10’’93. Ο χρόνος αυ-
τός της δίνει το δικαίωμα συμ-
μετοχής στο Πανελλήνιο
Πρωτάθλημα Παγκορασίδων
που θα διεξαχθεί το καλοκαί-
ρι. Είναι αξιόλογη αθλήτρια με
ήθος και έχει όλο το μέλλον
μπροστά της. Επίσης με την
ομάδας της σκυταλοδρομίας
4Χ80μ κέρδισε το χάλκινο με-
ταλλιο με χρόνο 45’’94.

Γκαρνάκη Έλενα: πήρε την
11η θέση στα 31 κορίτσια που
μετείχαν στο αγώνισμα των
80μ με χρόνο 11’’69 και με την
ομάδα της σκυταλοδρομίας
4Χ80μ πήρε την 3η θέση και το
χάλκινο μετάλλιο. Είναι αθλή-
τρια οι οποία γυμνάζεται τα
τελευταία δύο χρόνια και εί-

ναι από τα ταλαντούχα παιδιά
του συλλόγου μας.

Τσιαμαντά Νικολέτα: πήρε
την 11η θέση στο αγώνισμα
των 150μ με χρόνο 22’’83 και
για ελάχιστα χιλιοστά  έχασε
το όριο βαθμολόγησης της.
Στο αγώνισμα της συμμετεί-
χαν 23 κορίτσια. Με την ομά-
δα της σκυταλοδρομίας πήρε
την 3η θέση και το χάλκινο με-
τάλλιο.

Σδόγγου Δανάη: πήρε την
3η θέση και το χάλκινο μετάλ-
λιο στα 4Χ80μ με την ομάδα
της σκυταλοδρομίας. Συμμε-
τείχε στην αποστολή την τε-
λευταία στιγμή καθώς αντιμε-
τώπιζε ένα  μικρό πρόβλημα
τραυματισμού.

Καραγιάννης Θωμάς: στην
παρθενική του εμφάνιση πήρε
την 28η θέση στο αγώνισμα
των 80μ με χρόνο 11’’72. Είναι
αθλητής που φέτος ξεκίνησε
τον αθλητισμό και φαίνεται ότι
έχει μέλλον μπροστά του.

Τζιβένης Γεώργιος: πήρε
την 15η θέση στο άλμα εις μή-
κος με επίδοση 4.84μ. Είναι
ταλαντούχος αθλητής και με-
γάλο του πλεονέκτημα είναι η
δυνατότητα συμμετοχής του
εξίσου καλά και σε άλλα αγω-
νίσματα του στίβου.

Γαλανάκος Παναγιώτης:
πήρε την 22η θέση στο άλμα
εις μήκος με επίδοση 4.42μ.
Έκανε μια πολύ καλή αρχή για
την ηλικία του (2000) και δε-
δομένου ότι ξεκίνησε να γυ-
μνάζεται προ ολίγων μηνών τα
αποτελέσματα του είναι αξιό-
λογα.

Ζέρβας Βασίλειος: πήρε
την 28η θέση στο άλμα εις μή-
κος με επίδοση 3.98μ. Το άγ-
χος του και η απειρία, του στέ-

ρησε μια καλύτερη επίδοση η
οποία και ήταν μέσα στις δυ-
νατότητες του. 

Κωτούλας Χρυσόστομος:
πήρε την 5η θέση στο άλμα εις
τριπλούν με επίδοση 10.00μ.
Πήρε όμως μια πολύτιμη εμ-
πειρία από τον αγώνα αυτό
που θα τον βοηθήσει στην συ-
νέχεια.

Τα αγόρια Καραγιάννης
Θωμάς-Τζιβένης Γεώργιος-
Ζέρβας Βασίλειος-Γαλανά-
κος Παναγιώτης συμμετείχαν
στην σκυταλοδρομία 4Χ80 και
κατέκτησαν την 6η θέση.

Αξίξει να σημειωθεί ότι η
Γκαρνάκη Έλενα, ο Καρα-
γιάννης Θωμάς, ο Τζιβένης
Γεώργιος και ο Ζέρβας Βασί-
λειος είναι 13 ετών και ήταν
από τους μικρότερους αθλη-
τές που συμμετείχαν στο πρω-
τάθλημα.

Επίσης να αναφέρουμε ότι
το Σαββατοκύριακο 11 και 12
Μαΐου ο σύλλογος μας θα
συμμετάσχει στο διασυλλογι-
κό πρωτάθλημα Ανδρών-Γυ-
ναικών με 5 αθλητές και 6
αθλήτριες. Είναι το πρωτάθλη-
μα αθλητών άνω των 17 ετών
με την συμμετοχή όχι μόνο Αν-
δρών και Γυναικών αλλά και
Νέων Ανδρών, Εφήβων και
Νεανίδων. 

Οι συμμετοχές του συλλό-
γου μας καθώς και τα αγωνί-
σματα που θα πάρουν μέρος
οι αθλητές και οι αθλήτριες
μας:

-Πίτσαβου Ελένη -
100μ/200μ

-Ζακλίνα Μιφτάρι -
100μ/400μ με εμπόδια

-Μπαλταδώρου Ευγενία -
άλμα εις μήκος

-Μακρή Ελεονόρα – 100μ

-Παύλου Ζωή – άλμα εις
ύψος

-Μπάρμπα Ελευθερία –
ακοντισμός

-Τσιώκος Νικόλαος – άλμα
εις τριπλούν/άλμα εις μήκος

-Μπέης Παναγιώτης –
σφαιροβολία/δισκοβολία

-Καραμέτος Φραγκίσκος –
1500μ

-Ντάλλας Κωνσταντίνος –
ακοντισμός

-Παπαλίτσας Αντώνιος -
σφυροβολία

Ο Πρόεδρος Φρουξυλιάς
Βάϊος και το διοικητικό συμ-
βούλιο του Γ. Σ. Καρδίτσας δί-
νουν τα συγχαρητήρια τους
στα μικρά παιδιά και εύχονται
καλή επιτυχία στους μεγαλύ-
τερους αθλητές.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο
Γυμναστικός Σύλλογος Καρ-

δίτσας στην προσπάθεια για
διάδοση – ανάπτυξη και καλ-
λιέργεια του κλασσικού αθλη-
τισμού, έχοντας υπόψη του τη
σπουδαιότητα της εκγύμνα-
σης του παιδιού από μικρή ηλι-
κία, λειτουργεί Τμήματα Υπο-
δομής Στίβου για μαθητές δη-
μοτικού και γυμνασίου επιδιώ-
κοντας την ολόπλευρη σωμα-
τική γύμναση, την καλλιέργεια
των κινητικών, ψυχικών και
πνευματικών ικανοτήτων του
παιδιού, την σωστή σωματική
δόμηση, την βελτίωση της αν-
τιληπτικής ικανότητας της
μυϊκής αρμονίας και συναρ-
μογής, της κοινωνικότητας,
της αίσθησης δικαίου και του
«ευ αγωνίζεσθαι».

Οι μικροί αθλητές συμμετέ-
χουν σε διάφορες εκδηλώ-
σεις, αθλοπαιδιές, αγώνες
κατά την διάρκεια της χρο-
νιάς, όπου επιβραβεύεται η
προσπάθεια που καταβάλ-
λουν. Μεγαλώνοντας το κάθε
παιδί, ανάλογα με την κλίση
του, σταδιακά προωθείται στα
αγωνιστικά τμήματα γυμνασί-
ου και λυκείου του συλλόγου
μας», όπου επιμελούνται κα-
θηγητές Φυσικής Αγωγής.
(πληροφορίες Τσιαμαντάς
Γιάννης 6974659101, Κακαρ-
γιάς Βαγγέλης 6974325484 και
Τίγκας Βάϊος 6944613840)

Είναι τα μετάλλια που κέρδισε ο Γ. Σ. Καρδίτσας στο διασυλλογικό πρωτάθλημα
Παμπαίδων – Παγκορασίδων Ά

Διοργανώνει Διασυλλο-
γικό Αγώνα Πρακτικής
Σκοποβολής LEVEL I, την
12-05-2013 ημέρα Κυρια-
κή και ώρα ενάρξεως
09:00 π.μ., που θα διεξαχ-
θεί στο σκοπευτήριο Καλ-
λιθήρου του διευρυμένου
Δήμου Καρδίτσας.

-Στάδια Τέσσερα (4)

-Ελάχιστος αριθμ’ός
φυσιγγίων 45

-Βραβεύσεις: οι 3 πρώ-
τοι κάθε κατηγορία; Κύ-
πελλο, ο 2ος & 3ος κάθε
κατηγορίας μετάλλιο και

δίπλωμα.

-Κατηγορίες: OPEN,
STANDARD, PRODUC-
TION, CLASSIC

Υποκατηγορίες: (la-
dies, Junior, Senior)

Ισχύουν οι Κανονισμοί
ΣΚΟΕ & IPSC, στον αγώ-
να μπορούν να λάβουν μέ-
ρος οι Σκοπευτές κάτοχοι
ΔΕΣΚ & Δελτίου IPSC
IPSC 2013.

Η χρήση προστατευτι-
κών γυαλιών και Ωτοασπί-
δων είναι υποχρεωτική.

Σκοπευτικά Νέα
Ο Α.Σ.Ο.Kαρδίτσας «Άρτεμις»



Ο «ΕΡΜΗΣ» Καρδίτσας
συμμετείχε στους αγώνες
Τραμπολίνου που έγιναν στην
Αθήνα στις 27 & 28 Απριλίου
με την Μιχαηλίδη Βιβή όπου
και κατέκτησε την πέμπτη θέ-
ση στην κατηγορία των νεανί-
δων.

Η Βιβή εκτέλεσε ένα από
τα δυσκολότερα προγράμμα-
τα στους Πανελλήνιους αγώ-
νες Τραμπολίνου κάνοντας
αισθητή την παρουσία της
στους αγώνες από την προ-
ηγούμενη ημέρα, όπου προ-
κρίθηκε άνετα στους τελι-

κούς της Κυριακής. Στην
προσπάθεια να εκτελέσει
ακόμα καλύτερα και ψηλότε-
ρα τις ασκήσεις την ανάγκα-
σαν να ξεφύγει από την καλή
εκτέλεση μιας άσκησης με
αποτέλεσμα να βρεθεί εκτός
μεταλλείων.

Ο προπονητής Βασίλης
Μέλλος δήλωσε πολύ ευχα-
ριστημένος με την προσπά-
θειά της και μας ανέφερε ότι
οι επιδόσεις της Βιβής τον τε-
λευταίο διάστημα είχαν φτά-
σει σε πολύ υψηλό επίπεδο.
Σίγουρα η προσπάθεια για

την μέγιστη απόδοση φέρνει
και τον κίνδυνο να γίνει ένα
λάθος από την υπερένταση. Η
ομοσπονδία της Γυμναστικής
έδειξε ενδιαφέρον για την
επίδοση και την καλή τεχνική
που κατέχει στις ασκήσεις.
«Το θετικό είναι ότι η Βιβή Μι-
χαηλίδη ένα από τα παιδιά
που έχουν πολύ καλά τεχνικά
στοιχεία εκτέλεσης και αυτό
παίζει πού μεγάλη σημασία
για την εξέλιξή της». Ελπί-
ζουμε όλοι σε μια ακόμη κα-
λύτερη διάκριση.

Την Κυριακή 12 Μάη, ο
ΕΟΣΚ οργανώνει ανάβα-
ση από Μεσοχώρα Τρικά-
λων στην κορυφή Χατζή
(2038μ), σε συνεργασία
με τον ΣΠΟΡ Τρικάλων
και τον ΟΠΟ Πύλης.

Προαιρετικά από Σάβ-
βατο με δυνατότητα δια-
νυκτέρευσης σε σκηνές.

Πληροφορίες - συμμε-
τοχές: 6973695595
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Η
σύσταση
της νέας
κατηγορίας
της Γ'

Εθνικής θα είναι οι
66 ομάδες που
προβιβάστηκαν από
τη Δ’ Εθνική, οι 14
ομάδες που θα
παραμείνουν από τη
Football League 2, οι
δύο που
υποβιβάζονται από
τη Football League,
αλλά και οι 14 που θα
ανέβουν μέσα από τη
διαδικασία των
μπαράζ.

Σε αυτές τις ομάδες
προστίθεται και ο Μακεδο-
νικός, που αποτελεί ειδική
περίπτωση, καθώς με τη
σύμφωνη γνώμη της FIFA
θα αγωνιστεί στη Γ’ Εθνική.
Βέβαια, δεν αποκλείεται η
κατηγορία να δεχτεί κι άλ-
λες ομάδες, εάν επιλέξουν
να υποβιβαστούν στο ερα-
σιτεχνικό ποδόσφαιρο.

Ηδη το πρωτάθλημα της
Δ’ Εθνικής έχει ολοκληρω-
θεί, με τις 66 ομάδες να
έχουν πάρει θέση στη νέα
κατηγορία. Την περασμένη
Κυριακή, ολοκληρώθηκε
και ο Βόρειος όμιλος της
Football League 2, όπου
προέκυψαν άλλες επτά
ομάδες που δεν κατάφε-
ραν να κερδίσουν την άνο-

δο. Ο λόγος για τον Βατα-
νιακό (αν και εκκρεμεί μια
ένσταση που έχει καταθέ-
σει), τη Ζάκυνθο, τον Οδυσ-
σέα Κορδελιού, τον Εθνικό
Σιδηροκάστρου, τη Δόξα
Κρανούλας, τον Τηλυκράτη
Λευκάδας και τον Οικονό-
μο Τσαριτσάνης. Στον Νό-
τιο όμιλο απομένουν ακόμη
τρεις αγωνιστικές και μα-
θηματικά μόνο οι Καλαμάτα
και Εθνικός Αστέρας θα
συμμετέχουν σίγουρα στη
νέα κατηγορία.

Αναλυτικά οι μέχρι τώρα
ομάδες ανά Ένωση:

ΕΠΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Άρης Ακροποτάμου

Βυζάντιο Κοκκινοχώμα-
τος

Ορφέας Ελευθερούπο-
λης

ΕΠΣ ΔΡΑΜΑΣ

Δόξα Πετρούσας
ΕΠΣ ΕΒΡΟΥ

Έβρος Σουφλίου
ΕΠΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΑΟ Κοσμίου
ΕΠΣ ΣΕΡΡΩΝ

Εθνικός Σιδηροκάστρου
ΕΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ηρακλής Αμπελοκήπων

Καμπανιακός

Αγροτικός Αστέρας

Διγενής Λακκώματος

Μακεδονικός

Οδυσσέας Κορδελιού
ΕΠΣ ΚΙΛΚΙΣ

Εθνικός Ν. Αγιονερίου

Κιλκισιακός
ΕΠΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Κοζάνη
ΕΠΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Νάουσα

Ένωση Αποστόλου Παύ-
λου

Λευκάδια
ΕΠΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΑΟ Κάστωρ
ΕΠΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Πυρσός Γρεβενών
ΕΠΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

Αχιλλέας Νεοκαισάρει-
ας

Βατανιακός
ΕΠΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Λαμία

Αχιλλέας Δομοκού
ΕΠΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΑΟ Καρδίτσας

ΕΠΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Δωτιέας Αγιάς

Πυργετός

Αμπελωνιακός

Οικονόμος Τσαριτσάνης
ΕΠΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Ρήγας Φεραίος
ΕΠΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΑΕ Μεσολογγίου

Άρης Αιτωλικού
ΕΠΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Όλυμπος Κερκύρας
ΕΠΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Ζάκυνθος
ΕΠΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Δόξα Κρανούλας
ΕΠΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ/ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Εθνικός Φιλιππιάδας

Κεραυνός Θεσπρωτικού

Τηλυκράτης Λευκάδας
ΕΠΣ ΑΡΤΑΣ

ΑΕ Καραϊσκάκης
ΕΠΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Τρίκαλα
ΕΠΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΠΦΟ Πανόπουλου

Δόξα Νέας Μανωλάδας
ΕΠΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Παναρκαδικός
ΕΠΣ ΑΧΑΪΑΣ

Ατρόμητος Λάππα,

Εθνικός Σαγέϊκων

Αχαϊκή
ΕΠΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΑΕ Ερμιονίδας

Παναργειακός

Πανναυπλιακός
ΕΠΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Καλαμάτα
ΕΠΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΟ Χαλκίδας
ΕΠΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Μανδραϊκός

Πανελευσινιακός
ΕΠΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Πέλοπας Κιάτου
ΕΠΣ ΑΘΗΝΩΝ

Αιγάλεω

Κηφισιά

Ηλυσιακός

Νέα Ιωνία

Πεύκη

Τράχωνες

ΑΟ Περιστερίου

Εθνικός Αστέρας

ΕΠΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ιωνικός

Ατρόμητος Πειραιά

Περαμαϊκός
ΕΠΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αστέρας Βάρης

Τριγλία Ραφήνας

Ολυμπιακός Λαυρίου
ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Πανναξιακός
ΕΠΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ηρόδοτος

Ατσαλένιος

ΠΑΟ Κρουσώνα

Γιούχτας
ΕΠΣ ΧΑΝΙΩΝ

Κισσαμικός
ΕΠΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Ερμής Ζωνιανών

Ο ποδοσφαιρικός χάρτης της νέας Γ' Εθνικήςa

Στην κορυφή Χατζή των
Τρικάλων

Στην 5η θέση η Μιχαηλίδη
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+ Μνημόσυνα
Σάββατο 11 Μαΐου

Τελούμε στον Ιερό Ναό Αγίου
Ιωάννη Νεοχωρίου 40ήμερο μνη-
μόσυνο για την ανάπαυση της ψυ-
χής της λατρευτής μας μητέρας,
γιαγιάς, αδελφής και θείας

ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΜΗΤΣΙΟΥ

Παρακαλούμε τους συγγενείς
και φίλους όπως προσέλθουν και
ενώσουν μαζί μας τις προς τον
Ύψιστον δεήσεις των.

ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Θανάσης & Βασιλι-
κή Μήτσιου

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Χρήστος, Θεοδώ-
ρα

Ο αδελφός, τα ανίψια, οι λοιποί
συγγενείς

•••

Τελούμε στον Ιερό Ναό Αγίου
Αθανασίου Ρουμ Παλαμά 40ήμερο
μνημόσυνο για την ανάπαυση της
ψυχής της λατρευτής μας συζύ-
γου, μητέρας, γιαγιάς, προγιαγιάς,
αδελφής και θείας

ΒΑΙΑΣ ΚΑΠΝΙΑ

Παρακαλούμε τους συγγενείς
και φίλους όπως προσέλθουν και
ενώσουν μαζί μας τις προς τον
Ύψιστον δεήσεις των.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Αθανάσιος Κα-
πνιάς

ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Δημήτρης – Βάσω
Καπνιά, Αγγελική & Ανθέμια Κα-
πνιά

Τα εγγόνια, τα δισέγγονα, τα
αδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγ-
γενείς 

•••

Τελούμε στον Ιερό Ναό Αγίου
Αθανασίου Ρουμ Παλαμά 40ήμερο
μνημόσυνο για την ανάπαυση της
ψυχής του λατρευτού μας γιου και
αδελφού

ΗΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ

Παρακαλούμε τους συγγενείς
και φίλους όπως προσέλθουν και
ενώσουν μαζί μας τις προς τον
Ύψιστον δεήσεις των. 

Η ΜΗΤΕΡΑ: Βασιλική Κωνσταν-
τούλα

Ο ΑΔΕΛΦΟΣ: Στέλιος Κων-
σταντούλας

Οι λοιποί συγγενείς

Κυριακή 12 Μαΐου

Τελούμε στον Ιερό Ναό Αγίου
Χαραλάμπους Παλαμά ετήσιο μνη-
μόσυνο για την ανάπαυση της ψυ-
χής της λατρευτής μας κόρης

ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ ΔΗΜ. ΜΠΑΚΑ-
ΒΕΛΟΥ Δικηγόρου

Παρακαλούμε τους συγγενείς
και φίλους όπως προσέλθουν και
ενώσουν μαζί μας τις προς τον
Ύψιστον δεήσεις των.

Ο ΠΑΤΕΡΑΣ: Δημήτριος Μπα-
καβέλος

Καφές θα δοθεί στα «Πευκάκια» 

•••

Τελούμε στον Ιερό Ναό Αγίας
Παρασκευής Ανθοχωρίου 40ήμερο
μνημόσυνο για την ανάπαυση της
ψυχής του λατρευτού μας συζύ-
γου, πατέρα, παππού, προπάππου,
αδελφού και θείου

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓ. ΑΝ-
ΤΩΝΙΟΥ

Παρακαλούμε τους συγγενείς
και φίλους όπως προσέλθουν και
ενώσουν μαζί μας τις προς τον
Ύψιστον δεήσεις των.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Ευταξία

ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Τιμόθεος & Σοφία
Αντωνίου, Γεώργιος & Δήμητρα Αν-
τωνίου, Δημήτρης & Ιωάννα Αντω-
νίου, Ευάγγελος & Αναστασία Αν-
τωνίου, Άννα & Ιωάννης Τσίγκας,
Βασιλική & Κων/νος Καλυβιώτης,
Σταματία & Γρηγόριος Φασλής,
Μαρία & Σπύρος Αλεξίου 

Τα εγγόνια, τα δισέγγονα, τα
αδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγ-
γενείς

Καφές θα δοθεί στο κατάστημα
Παπαρούνα

•••

Τελούμε στον Ιερό Ναό Αγίας
Παρασκευής Ανθοχωρίου 40ήμερο
μνημόσυνο για την ανάπαυση της
ψυχής του λατρευτού μας συζύγου
και πατέρα

ΗΛΙΑ Β. ΒΑΪΡΑΜΗ Ιερέα

Παρακαλούμε τους συγγενείς
και φίλους όπως προσέλθουν και
ενώσουν μαζί μας τις προς τον
Ύψιστον δεήσεις των. 

Η ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ: Παναγιώτα
Βαϊράμη

ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Αποστόλης & Αντι-

γόνη Κατσιούλα, Βάιος & Παρα-
σκευή Βαϊράμη, Θεόφιλος & Αντω-

νία Βαϊράμη

Οι λοιποί συγγενείς

Ποδηλατοβόλτα μέσω

του δικτύου ποδηλατοδρό-

μων (αστικό και περιαστι-

κό) από την είσοδο του άλ-

σους του Παυσιλύπου ως

το άλσος της Παπαράν-

τζας και επιστροφή στο

Παυσίλυπο με ώρα εκκίνη-

σης στις 11.00 θα πραγμα-

τοποιηθεί την Κυριακή 12

Μαΐου.

Η ποδηλατοβόλτα θα μα-

γνητοσκοπηθεί από την εκ-

πομπή “Ποδηλατοδρά-

σεις” του τηλεοπτικού

σταθμού ΣΚΑΙ, που θα βρί-

σκεται το διήμερο 11 & 12

Μαΐου στην Καρδίτσα για

να πραγματοποιήσει γυρί-

σματα προβάλλοντας την

πρωτοπορία της πόλης μας

στις υποδομές ποδηλάτου

και το ποδηλατικό κίνημα

της περιοχής μας.

Η διαδρομή που θα ακο-

λουθήσουν οι ποδηλάτες

κάθε ηλικίας που θα συμ-

μετάσχουν στην συγκεκρι-

μένη δράση είναι:

- Είσοδος Παυσιλύπου

(πλ. Πλαστήρα)- Κεντρική

Πλατεία - οδ. Καραϊσκάκη -

Σιδηροδρομικός Σταθμός -

Υδατόπυργος- γραμμές -

Αγ. Μηνάς- πίσω από το

Νοσοκομείο- περιαστικός

ποδηλατόδρομος – Άλσος

Παπαράντζας.

Εκεί θα υπάρξει ολιγόλε-

πτη στάση για ανάπαυση

και οι ποδηλάτες θα επι-

στρέψουν στην πόλη, από

την ίδια διαδρομή.

Καλούνται όσοι δημότες

επιθυμούν να συμμετά-

σχουν στην ποδηλατοβόλ-

τα, να βρίσκονται εγκαίρως

στην αφετηρία της.

Ποδηλατοβόλτα από το
Παυσίλυπο ως το άλσος

Παπαράντζας
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ÐÙËÅÉÔÁÉ ÌÅ ÔÉÌÇÌÁ

ÐÑÏÓÖÏÑÁÓ åôïéìïðáñÜäïôï

(êáéíïýñéï) Ä/Ì åðéöÜíåéáò

110 ì2, ìå åðéôïß÷éï ëÝâçôá

öõóéêïý áåñßïõ, (ìå åëÜ÷éóôç

êáôáíÜëùóç áåñßïõ) êáé ôæÜêé

óôï êáèéóôéêü, ðïõ áðïôåëåßôáé

áðü óáëüíé, êïõæßíá, 3 äùìÜôéá

ýðíïõ, 2 ëïõôñÜ - WC,

áðïèÞêç, 3 âåñÜíôåò êáé èÝóç

óôÜèìåõóçò óôçí pilotis, óôï 2ï

üñïöï 4üñïöçò ïéêïäïìÞò, êáé

âñßóêåôáé óôçí ïäü Ä.

ÅììáíïõÞë 48, ðëçóßïí 10ïõ

Äçì. Ó÷ïëåßïõ. Ðëçñïö.

ÔÅ×ÍÉÊÏ ÃÑÁÖÅÉÏ ÂÁÑÅËÁ

Ôçë. 2441026385 - Êéí.

6974800260

Πωλείται yamaha MTO3 full ex-

tra 660cc μοντέλο 2007 σε άρι-

στη κατάσταση, 25.000 χλμ τιμή

ευκαιρίας. Τηλ: 6979447164

ÅíïéêéÜæåôáé äéáìÝñéóìá åðß ôçò

ïäïý Êïëïêïôñþíç 29. Ðëçñ.ôçë:

2441073752 

ÅíïéêéÜæåôáé ãêáñóïíéÝñá

êåíôñéêÞ,  öñåóêïâáììÝíç, ìå

åëÜ÷éóôá êïéíü÷ñçóôá

åîïðëéóìÝíç ìå  êáéíïýñãéï air

condition åðß ôçò ïäïý

Ìðëáôóïýêá 21. ÔéìÞ ìßóèùóçò

125,00Å Ðëçñ-Ôçë: 6936777698

ÅíïéêéÜæåôáé Þ ðùëåßôáé

åðéðëùìÝíç ãêáñóïíéÝñá 43 ô.ì.

(20ôì.ì. âåñÜíôá) (óáëïíïêïõæßíá,

äùìÜôéï, ìðÜíéï), êáôÜëëçëï ãéá

öïéôçôÞ, óôïí 3ï üñïöï óôçí ¢íù

Ðüëç Èåóóáëïíßêçò. Ôçë:

6979009921

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.

Ðëçñïöïñßåò  óôï ôëö.

6977064064

ÅíïéêéÜæåôáé äéáìÝñéóìá 60 ô.ì.

êåíôñéêü, ìåãÜëç âåñÜíôá,

áõôüíïìç èÝñìáíóç, ìðüéëåñ,

äéðëÜ ôæÜìéá, áíáêáéíéóìÝíï

ðëÞñùò. Ôçë: 2441028551,

6945766349

ÅíïéêéÜæåôáé ãêáñóïíéÝñá

êáéíïýñéá ìå áõôüíïìç

èÝñìáíóç, óôïí 3ï üñïöï åðß

ôçò ïäïý Çðåßñïõ 44. Ôçë:

2441071211

EíïéêéÜæåôáé äéáìÝñéóìá 3Üñé,

1ïõ ïñüöïõ, Í. ×áñßôïõ 10,

êåíôñéêÞ ðëáôåßá ãéá êáôïéêßá Þ

åðáããåëìáôéêÞ ÷ñÞóç. Ôçë:

2441024656,  22237 êáé  6944

949990

ÅíïéêéÜæåôáé äõÜñé äéáìÝñéóìá

åðéðëùìÝíï, ðñüóöáôá

áíáêáéíéóìÝíï, ìåóçìâñéíü,

óôï êÝíôñï ôçò ðüëçò, óôçí ïäü

Âáó. ÌåôÜîç 7, óôïí 1ï üñïöï.

Ôçë: 2431024231,

6937191450

ÅíïéêéÜæïíôáé á) äéáìÝñéóìá

120 ô.ì. Ëåùö. Êùí/íïõ

ÊáñáìáíëÞ 6, â) êáôÜóôçìá 25

ô.ì. ïäü Áè. Ìðëáôóïýêá 18.

Ðëçñ. Ôçë: 2441025682,

6947272982

EíïéêéÜæåôáé êåíôñéêüôáôç,

ìåãÜëç, åðéðëùìÝíç              êáé

åîïðëéóìÝíç      ãêáñóïíéÝñá ìå

3  ÷þñïõò (êñåâáôï     êÜìáñá,

êïõæßíá, óáëïíÜêé) ãéá ðïëõåôÞ

÷ñÞóç.  Ôçë.24410- 75440  êáé

24410-42896    

Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 40τ.μ.

περίπου στην οδό Αγ. Σεραφείμ

ανάμεσα από τις σχολές και την

πλατεία. Τηλ: 2441021918,

6974766444

Ενοικιάζεται διαμέρισμα 40m2,

στον 1ος όροφος αυτόνομη

θέρμανση, νέα οικοδομή, θέση

parking, Δωδεκανήσου 35 (δί-

πλα στις σχολές) 6973753247,

2441022818 

Ðùëåßôáé óôçí

Êáñäéôóïìáãïýëá ðïôéóôéêüò

áãñüò 9 óôñåììÜôùí óôç

èÝóç Ìðßôóéïõ. Ôçë:

6976136185

Ðùëåßôáé 30 óôñÝììáôá

ìïíïêüììáôïò áãñüò

ðïôéóôéêüò áðü êñáôéêÞ

ðïìþíá, óôç èÝóç

Ðåôñïìáãïýëá üðéóèåí ôïõ

åêêïêêéóôçñßïõ ÊáöáíôÜñç.

ðëçñïöïñßåò Ôçë. 6976042363

Ðùëåßôáé Þ åíïéêéÜæåôáé ôï

êáöÝ Óáëïíéêéüò ëüãù

óõíôáîéïäüôçóçò. Ðëçñ. åíôüò

ÄéÜêïõ 4. 

Πωλούνται σωλήνες ποτίσμα-

τος, μπέκ, γωνίες, ηλεκτρομο-

τέρ 6 ίππων κ.λ.π. Πληροφο-

ρίες στο τηλέφωνο

6978671650 

Πωλείται επιχείρηση ΠΡΟΠΟ

στην πόλη της Καρδίτσας. Πλη-

ροφορίες τηλ. 6949823213

Πωλείται ψυγείο Candy OP24e,

χωριστή ψύξη – κατάψυξη, χω-

ρητικότητα συντήρησης 230lt,

κατάψυξης 44lt, με ροοστάτη

και φωτισμό, διαστάσεις 143 χ

54 χ 60 cm, λόγω αγοράς μεγα-

λύτερου, τιμή 60 €. Πληρ.

Τηλ:6978 790555

Π ω λ ε ί τ α ι  δ ο ρ υ φ ο ρ ι κ ό ς

δ έ κ τ η ς  Μ α n h α t t α n

Σ Τ Α R L I G H T   6 8 0 0 .   M ε

Ε λ λ η ν ι κ ό  μ ε ν ο ύ  &  σ ύ -

σ τ η μ α   Ι R D E T O .   Μ π ο -

ρ ε ί  ν α  α ν ι χ ν ε ύ ε ι  π ε -

ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο υ ς  δ ο ρ υ φ ό -

ρ ο υ ς  μ ε  ε γ κ α τ ά σ τ α σ η

μ ο τ έ ρ ,  α π ο θ η κ ε ύ ο ν τ α ς

π ά ν ω  α π ό  2 0 0 0  κ α ν ά λ ι

α ,  σ ε  α ρ ί σ τ η  κ α τ ά σ τ α -

σ η  μ ε  τ ο  κ ο υ τ ί  τ ο υ  &

τ ο  ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο  χ ρ ή σ η ς .

Τ ι μ ή  1 0 0  ε υ ρ ώ .  Π λ η -

ρ ο φ .  σ τ ο  τ η λ έ φ

6 9 7 7 0 6 4 0 6 4

Ζητείται πωλητής από τη δια-

φημιστική εταιρία Red Com

Advertising. Τηλ: 2441042170

κ. Σπύρος Στώικος

Æçôïýíôáé Üôïìá ãéá ìåñéêÞ Þ

ïëéêÞ áðáó÷üëçóç, ãéá

áíåîÜñôçôç åðáããåëìáôéêÞ

óõíåñãáóßá. ÐñïïðôéêÞ

åðÝêôáóçò &  áíÜðôõîçò.

'Åóïäá áðü ôçí ðñþôç çìÝñá.

Ðëçñïöïñßåò óôï:

6987112534 & e-mail:

popirodopoulou@gmail.com

Κυρία ζητά άμεσα εργασία για

οτιδήποτε (καθάρισμα, φύλαξη

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

Êáôçãïñßáò ðñþçí

åðáããåëìáôßáò æçôÜ

ïðïéïõäÞðïôå åßäïõò åñãáóßá.

Ôçë: 6975611942,

2444032205

ÍÝïò æçôÜ áðïãåõìáôéíÞ 4ùñç

-5ùñç áðáó÷üëçóç, ãéá

ïðïéáäÞðïôå åñãáóßá. Ôçë:

6934560545

Οικογένεια από Βουλγαρία με

χαρτιά, ζητά εργασία Τηλ:

6992047311

Ζητείται γραμματέας με άριστη

γνώση Ηλεκτρονικού Υπολογι-

στή, πολύ καλή γνώση internet

και μιας τουλάχιστον ξένης

γλώσσας για καθημερινή

εξαήμερη εργασία στο Ωδείο

Καρδίτσας – Κων/νος Ευθυ-

μιάδης. Επιπλέον εξειδίκευση

σε θέματα προγραμματισμού

(ιστοσελίδες κ.λ.π.) πολιτι-

σμού και Δημοσίων Σχέσεων

είναι χρήσιμη. Οι ενδιαφερό-

μενοι μπορούν να απευθύνον-

ται καθημερινά στη Γραμμα-

τεία του Ωδείου Ευθυμιάδη

(Κολοκοτρώνη 38 & Ύδρας)

από τις 9:00 έως 21:30 το

βράδυ και στο τηλέφωνο

24410/75440 – 42896. E-mail

: nke@otenet.gr

Ôá öáãçôÜ ìáò óåñâßñïíôáéêáé óå ðáêÝôï

Ãéá Ýíá íüóôéìï êáèáñü

ðáñáäïóéáêü ÐÁÔÓÁ ãéá

Ýíá êáëïìáãåéñåìÝíï

óðéôßóéï ÖÁÃÇÔÏ 

ÅëÜôå óôï ðáñáäïóéáêü

åóôéáôüñéï ðáôóáíôæßäéêï 

ÊÁÑÁÉÓÊÁÊÇ 14 ÊÁÑÄÉÔÓÁ - ÔÇË:2441022830

EÓÔÉÁÔÏÑÉÏ - ÐÁÔÓÁÍÔÆÉÄÉÊÏ 

Ï ÅËÁÔÏÓ 

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

Â. ÔæÝëëá 54 • ÊÁÑÄÉÔÓÁ

ÔçëÝöùíá:

Tóáëáöïýôé 
ÃÑÁÂÉÅÑÁ
ÁÍÈÏÔÕÑÏ
ÃÉÁÏÕÑÔÉ

ÂÏTANA - ÃËÕÊÁ 
ÐÏÔÁ - ËÉÊÅÑ

ΔΙΑΦΟΡΑ
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ÎÅÍÏÄÏ×ÅÉÁ

ÔÇËÅÖÙÍÁ ÐÑÙÔÇÓ ÁÍÁÃÊÇÓ

"ÁÃÍÁÍÔÉ"                     93190

"ÁÍÁÔÏËÇ"                   93191

AíåñÜäåò                        93168

ÁÅÍÁÏ                             93207

ANÄÑÏÌÅÄÁ               92629

"ÊÅËÅÐÏÕÑÇÓ"          93207

ÃÞò ×ñõóïðÝëåéá        22651

Ðáíáãéþôá                      93045

ÍÅÏ×ÙÑÉ-2441

Êáôóáñüò                        93195

ÁëåîÜíäñá                     93067

ÑÁ×ÁÔÉ                             93352

ÃÉÁÍÍÁÊÏÐÏÕËÏÕ 93165

"ÌÁÑÁ ÓÏÖÉÁ"           93368

ÁÌÈÅÌÉÏÍ                 93415

ÈÝá                                    93425

Ìçôóéüðïõëïò             93353

ÍÅÏ×ÙÑÉ-2441

ÌÅÃÄÏÂÁÓ                  92387
Êïéíïôéêüò                      92448

ÊÁËÕÂÉÁÐÅÆÏÕËÁÓ
ÁÍÄÑÏÌÅÄÁ              92629

Oreiades Resor           92887

ÊÑÕÏÍÅÑÉ-2441

ÏÏÄÄÉÉ ÊÊ ÇÇ   ÂÂÏÏ ÇÇ  ÈÈ ÅÅ ÉÉ ÁÁ

THESSALIKONGRAND***** 2441036200-36600
ÁÑÍÇPALACE,ÊáñáúóêÜêç42441022161
Áýñá,ÊáñáúóêÜêç422441021523
Êéέñéïí,Ìðëáôóïýêá-Â.ÔæÝëëá2441071923
NEBÑÏÓ****Íåï÷þñé2441093201
"ÐÁÍÄÉÙÍ"****Íåï÷þñé 2441093460
ÍÅÑÁÉÄÁ.-Í.ÐËÁÓÔÇÑÁÓ2441092460
KAZARMA***** 2441092290

×ÑÇ ÓÔÉ ÊÁ×ÑÇ ÓÔÉ ÊÁ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ - ÎÅÍÙÍÅÓ - ÅÍÏÉÊ. ÄÙÌÁÔÉÁ  24410

ÖÁÑÌÁÊÅÉÁ

ΒΕΟΣ ΜΙΛΤ Τηλ2443022291

ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ 1168
GR1150

ÓïöÜäåò

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΛΕΝΗ   ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ9τηλ.20553

ÊáñäßôóáòÄÉÁÍÕÊÔÅÑÅÕÏÍ08:00-08:00

ΠΙΤΣΑΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ30-32τηλ.71442

ÅÖÇÌÅÑÅÕÏÍ(08:00-22:00)

Íïóïêïìåßï2441351555
EÊÁÂ166
ÁìåóçÄñÜóç100
Áóôυνομικό ÔìÞìá 2441080223
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

Káñ äß ôóá - ÁèÞ íá 

6.30.(åêôüòÊõñéáêÞò)-8.(ìÝóù

ÊÝäñïõ),09.00-10.45-13.00-

15.00-17.30-20.30

(ìüíïÓÜââáôï&ÊõñéáêÞ-1Nõ÷ô.

(åêôüòÓáââÜôïõ)

ÁèÞ íá - Êáñ äß ôóá 

07.30-09.30(ìÝóùÊÝäñïõ)-11.30-

13.30-15.30-16.30

(ìüíïÐáñáóêåõÞ&ÊõñéáêÞ)-17-19-

21

Êáñ äß ôóá - Èåó óá ëï íß êç

7-10.30-15.3018.30(ìüíïÐáñá-

óêåõÞêáéÊõñéáêÞ)

Èåó óá ëï íß êç - Êáñ äß ôóá

10.00-15.00-19.30-21.30(ìüíï

Ðáñáóê.êáéÊõñéáêÞ)

Êáñ äß ôóá - ÐÜ ôñá 

15.30ì.ìÊÜèåÐÝìðôç,ÐáñáóêåõÞ

êáéÊõñéáêÞ

ÐÜ ôñá  - Êáñ äß ôóá 

15.15ì.ìÊÜèåÄåõôÝñá,Ðáñá-

óêåõÞ&ÊõñéáêÞ

ÄÅÕ ÔÅ ÑÁ  ÅÙÓ ÐÁ ÑÁ ÓÊÅÕÇ

Êáñ äß ôóá -  ËÜ ñé óá 

6.00-7.20Âëï÷ü-08.10-09.1510.30

Âëï÷ü-13.00Âëï÷ü-14.30-18.30-

20.30Âëï÷ü

ËÜñéóá-Êáñ äß ôóá 

06.00-07.20-08.00-09.15-10.30-12.00

-14.30-16.00-18.30Âëï÷ü-20.30

ÓÁÂ ÂÁ ÔÏ - ÊÕ ÑÉÁ ÊÇ - ÁÑ ÃÉÅÓ

Êáñ äß ôóá -  ËÜ ñé óá 

06.30-7.00Âëï÷ü-09.15-10.30Âëï÷ü

(10.45ÊõñéáêÞ)-11.45(ÅêôüòÊõñéá-

êÞò)-13.30Âëï÷ü-14.30-18.30Âëï÷ü-

20.30

ËÜñéóá-Êáñ äß ôóá 

8.00-10.30-12.00-13.30Âëï÷ü(Åêôüò

ÊõñéáêÞò)-14.30 -16.00-17.30-18.30

Âëï÷ü-20.30

Êáñ äß ôóá - Óï öÜ äåò               

06.15ð.ì.(ÅêêÜñá-Ëåïí.-Óïö.)-

06.45ð.ì.(Ìåëéó.-Óïö.)-07.00

ð.ì.(ÌïíáóôÞñé-Óïö.)-08.00ð.ì.-

09.00ð.ì.(Ðýñã.Êéåñßïõ-Óïö.)-

10.45ð.ì.-11.15(ÅêêÜñá-Óïö.)-

11.45-13.00ì.ì.(Ìåëéó.-Óïö.)-

13.45ì.ì.(ÅêêÜñá-Óïö.)-15.00ì.ì.

-17.00ì.ì.(ÅêêÜñá-Óïö.)-17.30

(ÅêêÜñá)-20.30ì.ì.01:00íõ÷ô.

åêôüòÓáââÜôïõ.

ÓÜâ âá ôï: 5.45(ÅêêÜñá-Óïö.)-06.45

(Ìåëéóï÷.-Óïö.),07.00-09.00(-

Ðõñã.Êéåñßïõ-Óïö.)-10.00-10.45-

11.15(ÅêêÜñá-Óïö.)-12.(Ìåëéó.-

Óïö.)-13.00(ÌïíáóôÞñé-Óïö.)-13.30

(ÅêêÜñá-Óïö.)-15.00-17.30-20.30

ÊõñéáêÞ : 9.15-10.45-13.00-15.00-

17.30(ÅêêÜñá-Óïö.)-20.30-01.00Íõ-

÷ôåñéíü

Óï öÜ äåò - Êáñ äß ôóá

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

10.25-11.15-12.45-13.10-15.15-

17.00-18.45-19.15-20.30ÓÜââáôï:

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

15.15-17.00-19.15-20.30

Êõ ñéá êÞ: 11.30-15.15-17.00-18.45-

19.15-20.30

Êáñ äß ôóá-Ëïõ ôñÜ Óìï êü âïõ 

05:30åêôüòÓÁÂ-ÊÕÑ08:30ìÝ÷ñé

30/913:45

ËïõôñÜ Óìï êü âïõ - Êáñ äß ôóá

07:30åêôüòÓÁÂ-ÊÕÑ11:00ìÝ÷ñé

30/915:45

Êáñ äß ôóá - Âü ëïò

7.30-12.00-15.30-19.30

Âü ëïò  - Êáñ äß ôóá 

6.00(6.45Óáâ&Êõñ)-11.00-

15.00-19.00

Êáñ äß ôóá - Ìïõ æÜ êé               

(ÌÝ óù Ìá ãïõ ëß ôóáò) 06.30-(ìüíï

ÓÜââáôï)9.00-10.45(ìüíïÓÜââá-

ôï)-16.30-20.00ÓÜââáôï:06.30-

10.45-13.30-20ÊõñéáêÞ:13.30-

20.00

(ÌÝ óù Öá íá ñß ïõ) 7.00-8.30-

10.00(ìüíïÓÜââáôï)-12.00-

12.45(ìüíïÊõñéáêÞ)-13.00(ìüíï

ÓÜââáôï)-13.45-15.00-18.00-

21.00ÓÜââáôï:7.00-8.30-12.00-

13.00-15.00-18.00-20.00-21.00

ÊõñéáêÞ:7.00-8.30-12.00-

12.45-15.00-18.00-20.00-21.00

Ìïõ æÜ êé - Êáñ äß ôóá

(ÌÝ óù Ìá ãïõ ëß ôóáò) 7.15-10.00-

12.15-14.05-17.15-20.45ÓÜââá-

ôï:7.30-12.15-14.00-20.45Êõñéá-

êÞ:14.00-20.45

Ìïõ æÜ êé - Êáñ äß ôóá

(ÌÝ óù Öá íá ñß ïõ) 5.45-8.00-8.45-

9.30-11-12.45-14.30-16.00-18.45

ÓÜââáôï:8.00-8.45-9.30-11-

12.45-14.30-16.00-18.45Êõñéá-

êÞ:8.00-9.30-12.45-14.30-16.00-

18.45

ÄÅÕ ÔÅ ÑÁ  ÅÙÓ ÐÁ ÑÁ ÓÊÅÕÇ

Êáñ äß ôóá-Ôñß êá ëá

6.15ðì-7.00ðì-8.30ðì(ìåóù

Ðáë)-9.00-11.00-12.00-13.00-

13.50ìì-14.10-15.00-17.00-

19.00-20.30ìì

Ôñß êá ëá - Êáñ äß ôóá

6.15ðì-7.00ðì-08.00ðì-9.00-

11.00ðì-13.00ì.Ðáë.-14.00-

15.00-16.30ìì-18.00-20.00-

21.20ìì

ÓÁÂ ÂÁ ÔÏ 

Êáñ äß ôóá-Ôñß êá ëá

8.00ðì(Ðáë)-10.00ðì-12.00ì-

14.00ìì-16.00ìì-18.00ìì-

20.30ìì

Ôñß êá ëá-Êáñ äß ôóá

8.00ðì-10.00-13.00ÐÁË-15.00ìì

-17.00ìì-19.00ìì-21.15ìì

ÊÕ ÑÉÁ ÊÇ

Êáñ äß ôóá-Ôñß êá ëá

8.00ðì-11.00ðì-14.00ìì-

16.00ìì-18.00ìì-20.30ìì

Ôñß êá ëá-Êáñ äß ôóá

08.00ð.ì.-11.00ð.ì.-15.00ì.ì-

17.00ì.ì-19.00ì.ì-21.20ì.ì

Êáñ äß ôóá- Éù Üí íé íá

14.30ðì(15.00ÐáñáóêåõÞ)

Éù Üí íé íá - Êáñ äß ôóá

12.00-13.45ðì(ÐáñáóêåõÞ-

ÊõñéáêÞ)

Êáñ äß ôóá - Êüñ äá

Äåõ ôÝ ñá ìÝ ÷ñé  êáé Ðá ñá óêåõÞ

8.45ðì.-11.00ðì.ì-13.50ì.ì-

15.30ì.ì-18.00ì.ì.-20.30ì.ì.

ÓÁÂ ÂÁ ÔÏ 

7.30ð.ì.-11.00-ð.ì.-13.50ì.ì-

18.00ì.ì.-20.30ì.ì

ÊÕ ÑÉÁ ÊÇ

7.30ð.ì.-13.30ì.ì-18.00ì.ì.-

20.30ì.ì.

Êüñ äá - Êáñ äß ôóá

07.20  åêôüòÓáâêáéÊõñ-08.15-

09.15åêôüòÓáâêáéÊõñ-11.45-

12.45åêôüòÓáâêáéÊõñ-13.30

åêôüòÓáâêáéÊõñ-14.30ìüíï

ÓáâêáéÊõñ-14.40åêôüòÓáâêáé

Êõñ-16.15åêôüòÊõñéáêÞò-

18.45ìüíïÓáâêáéÊõñ-19.00

åêôüòÓáâêáéÊõñ-21.15

Αστικό ΚΤΕΛ

Τηλέφωνα.

2441021718 &22666
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Δεν Κρατιέμαι

ΩΡΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ :
στις  20:15 και 22:15

Γενική είσοδος  7 €
Παιδιά έως 12ετών –

Φοιτητές - Α.Μ.Ε.Α. –
Άνεργοι-Πολύτεκνοι-
Τρίτεκνοι -  5 €

Υπόθεση
Ο Πέδρο Αλμοδόβαρ

επιστρέφει στην αγα-
πημένη του πικάντικη κωμωδία, μετατρέποντας την
καμπίνα ενός αεροπλάνου σε ιπτάμενη ντίσκο!

Οι επιβάτες μιας πτήσης με προορισμό το Μεξικό
βρίσκονται αντιμέτωποι με την ιδέα του θανάτου,
όταν το αεροπλάνο αρχίζει να παρουσιάζει τεχνικά
προβλήματα ενώ παράλληλα το πλήρωμα προσπαθεί
με κάθε τρόπο να τους κάνει να ξεχαστούν και να
αποβάλλουν το άγχος τους. Μια εξωφρενική κωμω-
δία με ανατροπές και απρόβλεπτες εξομολογήσεις
στην οποία πρωταγωνιστούν οι Χαβιέ Κάμαρα, Κάρ-
λος Αρέθες , Ραούλ Αρεβάλο καθώς επίσης συμμετέ-
χουν η βραβευμένη με Όσκαρ Πενέλοπε
Κρουζ(“Vicky ChristinaBarcelona”) και ο Αντόνιο
Μπαντέρας (“The Mask ofZorro”). 

ΑΠΟ ΠΕΜΠΤΗ  9/5/2013  ΕΩΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 15/5/2013  

Η αποστολή της

ΑΛΗΘΕΙΑΣ θα γίνε-

ται 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.  

Δηλαδή, όσες ει-

δήσεις θα σας δί-

νουν οι άλλες εφη-

μερίδες την άλλη

μέρα το πρωί, σε

εμάς θα τις διαβάζε-

τε από την προηγού-

μενη ημέρα.

Θα σας πουλάμε

δηλαδή, «νέα ημέ-

ρας» και όχι μπαγιά-

τικα!!!

Óõìðëçñþóôå ôïõò

áñéè ìïýò Ýôóé þóôå

óå êÜèå ïñé æü íôéá

êáé êÜèåôç óåéñÜ

íá åìöá íß æï íôáé

üëïé ïé áñéè ìïß áðü

ôï 1 Ýùò ôï 9.

ÐáñÜëëçëá óå

êÜèå 3÷3

ôåôñÜãùíï èá

ðñÝðåé íá

ðåñéÝ÷ïíôáé ïé

áñéè ìïß áðü ôï 1

Ýùò ôï 9. 

ÊÜèå ìÝñá  sudoku óôçí ÁËÇ ÈÅÉÁ
Ëýóç Ëýóç 



Για σήμερα Παρασκευή 10/5, θα υπάρχουν λίγα σύννεφα, με
τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 16 έως 24 βαθμούς Κελ-
σίου και ασθενείς βορειοανατολικούς ανέμους με ένταση

που θα φτάσει τα 2 μποφόρ. Τις απογευματινές και βραδυνές ώρες
προβλέπεται μεταβολή του καιρού, με αίθριο καιρό, με την θερμο-
κρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου και διατήρηση των ανέμων από
νοτιοανατολική διεύθυνση και ένταση μέχρι 2 μποφόρ.
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Έφυγε από την ζωή ο
σχεδιαστής Οτάβιο

Μισόνι, σε ηλικία 92
ετών. Ο Οτάβιο Μισόνι,
ιδρυτής του διάσημου
ιταλικού οίκου μόδας, εί-
χε προβλήματα υγείας
εδώ και αρκετό καιρό.
Την 1η Μαΐου πήρε εξιτή-
ριο από νοσοκομείο όπου
νοσηλευόταν με καρδια-
κά προβλήματα και επέ-
στρεψε στην οικογενει-
ακή βίλα στην επαρχία
Βαρέζε. Στο σπίτι του
άφησε την τελευταία του
πνοή.

í í í

Η σημερινή Ημέρα της
Ευρώπης βρίσκει τη

γηραιά ήπειρο σε μια δύ-
σκολη συγκυρία. Η οικονο-
μική κρίση οδηγεί σε κρίση
εμπιστοσύνης των πολιτών
στην ΕΕ και τα θεσμικά της
όργανα. Όπως κάθε χρό-
νο, την ημέρα αυτή, την 9η
Μαΐου, πραγματοποιούν-
ται διάφορες εκδηλώσεις
σε όλα τα κράτη μέλη της
Ε.Ε που σκοπεύουν στην
καλύτερη ενημέρωση και
ευαισθητοποίηση των πολι-
τών για τις δράσεις και τις
πολιτικές της Ε.Ε. Τα κτί-
ρια όπου στεγάζονται τα
θεσμικά όργανα της Ε.Ε
στις Βρυξέλλες και το
Στρασβούργο μάλιστα,
ανοίγουν τις πόρτες τους
στο κοινό.

í í í

Αυξήσεις μισθών πολύ
πάνω από τον

πληθωρισμό διεκδικούν
με απεργίες στη
μεγαλύτερη οικονομία
της Ευρώπης, τη
Γερμανία, περισσότεροι
από 100.000 εργάτες
μετάλλου και
ηλεκτρολόγοι που
εκπροσωπούνται από το
συνδικάτο IG Metall.Οι
απεργίες σε ολόκληρη τη
Γερμανία ξεκίνησαν ήδη
από την Τρίτη και συνεχί-
στηκαν και χθες, παρότι
οι αντιπρόσωποι των ερ-
γαζομένων και οι εκπρό-
σωποι των εργοδοτικών
ενώσεων κάθισαν στο
τραπέζι των διαπραγμα-
τεύσεων, οι οποίες όμως
αναμένεται να κρατή-
σουν αρκετές μέρες..

í í í

Στο φως της
δημοσιότητας ήρθε

ένα συγκλονιστικό βίντεο
από το αερόπλοιο
Χίντερμπουργκ, λίγες
ώρες προτού εκραγεί στο
αεροδρόμιο του Νιου
Τζέρσεϊ στις 6 Μαΐου
1937, στοιχίζοντας της
ζωή 35 ανθρώπων.

í í í

Οργισμένος είναι ο Σίλ-
βιο Μπερλουσκόνι,

αφού δεν έπεισε τους δι-
καστές για την αθωότητά
του. Εφετείο της Ιταλίας
όχι μόνο δεν αναίρεσε την
καταδίκη του για φοροδια-
φυγή, αλλά επικύρωσε την
ποινή της 4ετής φυλάκισης
και της 5ετής απαγόρευ-
σης ανάληψης δημόσιου
αξιώματος που του είχε
επιβληθεί τον περασμένο
Οκτώβριο.

ÏÏ éé   åå éé ää ÞÞ   óó åå éé òò   óó ôô ïï íí   êê üü óó ìì ïï

Στο δικαστήριο ο απαγωγέας των
τριών γυναικών

Στο δικαστήριο αναμένεται να προσαχθεί ο 52χρο-
νος, πρώην οδηγός σχολικού λεωφορείου, Άριελ

Κάστρο, ο ιδιοκτήτης και κύριος ύποπτος στην υπόθε-
ση αιχμαλωσίας τριών γυναικών για περίπου μία δε-
καετία, στο Κλίβελαντ του Οχάιο. Την ίδια ώρα στο
φως βγαίνουν νέες λεπτομέρειες σχετικά με τις
απάνθρωπες συνθήκες κράτησης των τριών γυναικών
και της 6χρονης Τζοσλίν.Στον 52χρονο Άριελ Κάστρο
έχουν απαγγελθεί τέσσερις κατηγορίες για απαγωγή
και τρεις για βιασμό. Στους δύο αδελφούς του Κά-
στρο, Πέδρο 54 και Ονίλ 50 ετών, δεν έχουν απαγγελ-

θεί μέχρι στιγμής κατηγορίες, αν και αρχικά είχαν
συλληφθεί.
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Στιγμές ημέρας και νύχτας...

Το συμπαθητικό τετράποδο το συναντήσαμε στο Νεοχώρι

Νεοχώρι: Λίμνη Πλαστήρα, ξημέρωμα Πάσχα, ώρα 06:00
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