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• Και πλέον επείγοντα ορθοπαιδι-

κά περιστατικά θα διακομίζονται

στα Νοσοκομεία Καρδίτσας και

Τρικάλων!!!

• Στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρι-

σας το οποίο ωστόσο «φράκαρε» 

ελλείψει αναισθησιολόγων και

στο Πανεπιστημιακό χάλασαν 

τα μηχανήματα!!!

«Φράκαρε» η Λάρισα

Κραυγή απελπι-
σίας της Ελληνί-
δας ερευνήτριας
Βαρβ. Τραχανά

Κοινωνία
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Οικοδομικές άδειες
Τοπογραφικά

Τακτοποιήσεις αυθαιρέτων
Βεβαιώσεις για συμβόλαια

Άδειες χρήσεις 
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óÞìå ñá: 

Ελισάβετ οσίας της

θαυμ., Σάββα του

Στρατηλάτου

ο ήλιος...

Ανατέλλει 05.38’
και δύει 19.09’

Που βρίσκεται 
η σελήνη;

ΣΕΗΝΗ 15 ημ.

@ Οι κουκουλοφόροι από Λάρισα και Αθήνα, που για

δύο ημέρες (15 & 16/04), ανενόχλητοι έβριζαν χυδαία

τους Αστυνομικούς, έριχναν κροτίδες, έσπασαν αυτοκί-

νητα, (και το δικό μου), προκαλούσαν, επιτέθηκαν στα

γραφεία της «Χρυσής Αυγής» και συγκρούστηκαν μαζί

τους, αντιφασίστες ήταν; 

@ Όλοι οι Καρδι-

τσιώτες αντιφασί-

στες ήμαστε και

δεν χρειάζεται να

κάνουμε τα ίδια, για

να το αποδείξουμε.

@ Τους κουκου-

λοφόρους «αντιφα-

σίστες» ούτε τους προσκαλέσαμε οι Καρδιτσιώτες, ούτε

τους θέλουμε

@ Στην ανταρτομάνα Καρδίτσα, την πρώτη πόλη της

Ευρώπης, που απελευθέρωσαν οι δυνάμεις του ΕΑΜ –

ΕΛΑΣ, από την φασιστική και ναζιστική κατοχή το 1943,

δεν φοβόμαστε σήμερα, ούτε γινόμαστε θαυμαστές

τους, ούτε έχουμε ανάγκη αυτοκόλλητων υπερασπι-

στών. Κουκουλοφόρων. 

@ Τέσσερα οικονομικά πακέτα, εισέπραξε η Ελλάδα

από την Ευρωπαϊκή Ένωση και στο νομό Καρδίτσας, δεν

τελείωσε κανένα μεγάλο έργο!!!

@ Στο νέο ΕΣΠΑ (2014-2020) τι μπορεί να ελπίζει και

το διεκδικεί ο νομός Καρδίτσας;

@ Θα τελειώσει ο κεντρικός αυτοκινητόδρομος με

πλήρη σύνδεση με Λαμία και Εγνατία;

@ Θα τελειώσουν οι συνδέσεις με Καρπενήσι, Αγρί-

νιο, Άρτα, Τρίκαλα και Λάρισα;

@ Θα τελειώσει το κλειστό αρδευτικό κύκλωμα από

την λίμνη Σμοκόβου;

@ Θα γίνει κλειστό το αρδευτι-

κό δίκτυο από τη λίμνη Πλαστή-

ρα;

@ Θα «εκτραπεί» η μερική πο-

σότητα νερών του Αχελώου, με

την κατασκευή της λίμνης στη

Συκιά Αργιθέας και το Μουζάκι;

@ Θα δημιουργηθούν θέσεις

εργασίας και απασχόλησης στο

νομό Καρδίτσας;

@ Ποιοι θα διεκδικήσουν τα παραπάνω και άλλα πολ-

λά;

@ Πότε ο νομός Καρδίτσας και με ποια διαδικασία, θα

σχεδιάσει και επιδιώξει την ένταξη των απαραίτητων

έργων στα προγράμματα του ΕΣΠΑ; 

@ Όσο η τύχη του νομού, εξαρτάται από τους εκλε-

κτούς και αρεστούς των κομματικών μηχανισμών, ανά-

πτυξη δεν θα έρθει στον τόπο μας.

@ Υπάρχουν και χειρότερες καταστάσεις, απ’ αυτήν

του Δήμου Καρδίτσας.

@ Ο δήμος Τρικάλων χρωστάει 78 εκ. ευρώ ενώ ο δή-

μος Καρδίτσας, λιγότερα.

@ Η ΔΕΥΑ Τρικάλων, βρίσκεται σε πτώχευση και

οφείλει 11 εκ. ευρώ. Η δική μας με 3εκ. οφειλές μπορεί

να αισθάνεται άνετα!

@ Τα κομματικά επιτελεία της συγκυβέρνησης, επε-

ξεργάζεται κοινή κάθοδο σε μεγάλους δήμους και περι-

φέρειες, στις εκλογές του 2014!

@ Είναι δυνατόν θα αναρωτηθεί κάποιος αφελής;

@ Γιατί δεν μοιράζουν τους διορισμούς στο κράτος

οκτώ μήνες τώρα;

@ Εάν στις εθνικές εκλογές, είναι πάλι πρώτη η Ν.Δ.

δεν θα σχηματίσει πάλι κυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ;

@ Γιατί λοιπόν, να μην συνεργαστούν στους δήμους

και Περιφέρειες;

@ Εάν δεν συνεργαστούν από τους 300 δημάρχους

και 13 Περιφερειάρχες (πράσινους και γαλάζιους) σή-

μερα πόσοι θα επανεκλεγούν;

@ Οι πολίτες πότε θα αποφασίσουν, ελεύθερα;

Τηλεγραφικά και Ενδιαφέροντα
Μια ξανθιά πήγε στο

περίπτερο να πάρει μια
σοκολάτα. Παίρνει τη
σοκολάτα πάει στον πε-
ριπτερά και ρωτάει.

- Πόσο κάνει;

Ο περιπτεράς απαν-
τάει.

- Γράφει επάνω.

Και η ξανθιά κοιτάζει
στον ουρανό.

*****************

Γρήγορα, λέει η ξαν-
θιά στο τηλέφωνο της
πυροσβεστικής. Ένας
νεαρός προσπάθησε ν ‘
ανέβει απ’ το παράθυ-
ρό μου.

-Λυπάμαι κυρία μου
αλλά καλέστε την άμε-
σο δράση.

-Μα κύριε πυροσβέ-
στη δεν θέλω την αστυ-
νομία εσάς θέλω. Η
σκάλα που έβαλε είναι
πολύ μικρή και δεν
φτάνει.

*****************

- Βάλε μου μισό κιλό
φέτα.

- Είναι 650 να τ' αφή-
σω;

- Ναι ... Αστο , και βά-
λε μου μισό κιλό φέτα...
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Μπορεί η xώρα μας
να περνάει μια πε-
ρίοδο μεγάλη κρί-

σης και βαριάς ύφεσης, αλ-
λά από τιμές είμαστε ακόμη
στα ύψη. Είναι ενδεικτικό
ότι διάφορες χώρες του κό-
σμου διεξάγουν έρευνες για
να βρουν τις επικρατούσες
τιμές τους διάφορους τουρι-
στικούς προορισμούς. Ας
δούμε τα συμπεράσματα.   

«Μικρότερο θα είναι το
κόστος των διακοπών
στους δημοφιλέστε-

ρους τουριστικούς προορι-
σμούς του πλανήτη, όπως
προκύπτει από πρόσφατη
βρετανική έρευνα που κατέ-
γραψε τις τιμές 10 ειδών
που συνηθίζουν να αγορά-
ζουν οι τουρίστες στις δια-
κοπές τους και τις συνέκρι-
νε με τις αντίστοιχες περσι-
νές. Στον απόηχο της κρί-
σης της Ευρωζώνης και προ-
σπαθώντας όλες οι χώρες
να προσελκύσουν τουρί-
στες, στην πλειονότητα των
θερέτρων οι τιμές των προ-
ϊόντων έχουν πάρει την  κα-
τρακύλα. Μείωση που φθά-
νει ακόμη και το 20% παρου-
σιάζουν οι τιμές στην Ισπα-
νία. Στην Ελλάδα και συγκε-
κριμένα στην Κέρκυρα η μεί-
ωση είναι ανεπαίσθητη,
αφού είναι της τάξης του
1,7%, ενώ στο άλλο άκρο
στην Πάφο της Κύπρου της
κρίσης οι τιμές παρουσιά-
ζουν άνοδο ακόμη και κατά
10,6%. Το βαρόμετρο του
Απριλίου που συνέταξε το

Postoffice.co.uk κατέγραψε
την τιμή 10 προϊόντων που
συνηθίζουν να καταναλώ-
νουν οι τουρίστες κατά τη
διάρκεια των διακοπών
τους, όπως του καφέ, της
μπίρας, των αναψυκτικών,
του κρασιού, του εμφιαλω-
μένου νερού, του αντηλια-
κού, των τσιγάρων και ενός
γεύματος για τρία άτομα».

Ας δούμε ενδεικτικά
ορισμένες τιμές, ενώ
περισσότερα μπορεί-

τε να δείτε στους σχετικούς
πίνακες που αν τους μελετή-
σετε θα βγάλετε πολλά συμ-
περάσματα. Ας ξεκινήσουμε
από τον καφέ. Στην Ελλάδα
κοστίζει 2,8 λίρες Αγγλίας,

ενώ αντίθετα σε θέρετρο
της Πορτογαλίας κοστίζει
μόλις 0,93 λίρες, στην Ισπα-
νία και μάλιστα στην Μα-
γιόρκα 1,12  λίρες Αγγλίας,
ενώ στην Πάφο της Κύπρου,
2,10 λίρες Αγγλίας και στον
Μαρμαρά της Τουρκίας 2,01
λίρες Αγγλίας.

Ένα αντηλιακό στην
Ελλάδα κοστίζει
12,62 λίρες Αγ-

γλίας, Στην Ισπανία 4,86,
στην Πορτογαλία 8,41, στην
Κύπρο 12,48, στην Αίγυπτο
2,73, στην Ιταλία, 5,61 λίρες
Αγγλίας.

Ας μην αναφερθώ ανα-
λυτικά σε περισσότε-
ρα προϊόντα και χώ-

ρες και γίνω κουραστικός.
Δείτε τους πίνακες και θα
πάθετε την πλάκα σας. Εκεί
όμως που πραγματικά είναι
πολύ φτηνά τα προϊόντα εί-
ναι στις ΗΠΑ. Δείτε την στή-
λη με τις τιμές στο Ορλάντο
των ΗΠΑ και θα καταλάβετε
γιατί ενώ η κρίση ξεκίνησε
από τις ΗΠΑ, εκεί όλα πέρα-
σαν εύκολα, ενώ στην Ελλά-
δα ακόμη τραβάμε τα πάν-
δεινα.

Μην πάτε μακριά.
Ζούμε στη χώρα
που τα πορτοκάλια

κοστίζουν 0,80 λεπτά του ευ-
ρώ, ένα ποτήρι χυμό σε μια
καφετέρια πωλείται 3,5€.
Με δύο πορτοκάλια γεμίζει

ένα ποτήρι μαζί με λίγο πά-
γο. Δηλαδή, κόστους κάτω
από 15 λεπτά. Δεν μπορεί τα
15 λεπτά να γίνονται 3,5€!!!
Όμως, πως θα πέσουν οι τι-
μές; Όταν πέσουν όλα τα
υπόλοιπα. Να πέσουν τα
ενοίκια, οι πρώτες ύλες
κ.λ.π. Αν υποθέσουμε ότι ο
καφές και ο χυμός έχουν μι-
κρό κόστος, το φαγητό, αν οι
πρώτες ύλες είναι καλής
ποιότητας, τότε δεν μπορεί
να πέσει πολύ χαμηλά.  Αν
πάμε να αγοράσουμε έναν
γύρο με πίτα και υποθέσου-
με ότι ο επιχειρηματίας αγο-
ράζει κρέας χοιρινό από την
Ελλάδα με 6 ευρώ το κιλό
που είναι άριστης ποιότητας
και ένας άλλος βάζει Ολ-
λανδικό με 2,8€ το κιλό, τότε
ο πρώτος δεν μπορεί να που-
λάει το γύρο ή το σουβλάκι
1,5 ευρώ. Θα το πουλάει 2 ή
2,5€. Το θέμα όμως είναι
πως θα μπορέσουμε να δια-
κρίνουμε αν μας το πουλάνε
για ελληνικό και μας ταΐζουν
Ολλανδικό. Ας δεν υπάρξει
μια μπέσα για να πειστούμε
ότι δεν μας κοροϊδεύουν, τό-
τε θα είμαστε μια ζωή ουρα-
γοί. Πως θα πει ο ξένος ότι
στην Ελλάδα θα φάω ελληνι-
κό φαγητό, καλής ποιότητας
και θα πληρώσω ακριβά όταν
ξέρει ότι τα περισσότερα
προϊόντα είναι εισαγόμενα;
Είμαστε απατεώνες και θέ-
λουμε μόνο να κερδίζουμε
και για τον λόγο αυτό θα εί-
μαστε μια ζωή αναξιόπιστοι
και παρίες της Ευρώπης.

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



«
Δημοτική
Αγορά
Καρδίτσας: Ο
ρόλος της ως

ιστορικού και
εμπορικού κέντρου
της πόλης» είναι το
θέμα του Συμποσίου
που θα
πραγματοποιηθεί το
Σάββατο 27 Απριλίου
στα πλαίσια της 2ης
Εαρινής Γιορτής της
Φύσης που
οργανώνει η
ΟικόΣφαιρα, σε
συνεργασία με την
Περιφερειακή
Ενότητα Καρδίτσας
και το Δήμο
Καρδίτσας. Το
Συμπόσιο θα
πραγματοποιηθεί
από 7.00μμ. έως
9.00μμ, στο διάζωμα
της Δημοτικής
Αγοράς.

Εξαίρετοι επιστήμονες
θα αναλύσουν μια σειρά
από πολύ ενδιαφέροντα
θέματα που αφορούν το πα-
ρελθόν, το παρόν και το
μέλλον της Δημοτικής Αγο-
ράς, σε μια προσπάθεια
των διοργανωτών να ανα-
δείξουν το μοναδικής αρχι-
τεκτονικής αυτό κτίριο, αλ-
λά και να προβληματίσουν
το κοινό σε σχέση με το ρό-
λο του στη σημερινή εποχή.

Το αναλυτικό πρόγραμ-
μα του Συμποσίου έχει ως
εξής  : 

19:00 - 19:05 : Εισαγωγή
στο θέμα από τον Πρόεδρο
της Οργανωτικής Επιτρο-
πής κ. Λάμπρο Τσιούκη.

19:05 – 19:15 : Εισήγηση
από την κ. Μαρία Παπα-
στεργίου, Αρχιτέκτονα, με
θέμα «Η σημασία του κτιρί-

ου της Δημοτικός Αγοράς
Καρδίτσας ως σύγχρονου
μνημείου και οι θεσμικές
δεσμεύσεις που απορρέ-
ουν από το καθεστώς  προ-
στασίας του» 

19:15 – 19:22 :  Εισήγηση
από την  κ. Ρίκη Κοτσαμπά-
ση, Αρχιτέκτονα, με θέμα
«Μια γενική αποτίμηση της
κατάστασης του κτιρίου
της Δημοτικής Αγοράς
Καρδίτσας δεκαπέντε χρό-
νια μετά την αναστήλωσή
του»

19:22 -19:32 : Εισήγηση
από τον κ. Αριστοτέλη
Τσόγκα, Γεωπόνο, με θέμα:
«Εξυπηρέτησε η Δημοτική
Αγορά Καρδίτσας τον ρόλο
της ως εμπορικού και πολι-
τιστικού πόλου της Καρδί-
τσας ή το αίτημα παραμένει
ανοιχτό;»

19:32 – 19:47 : Εισήγηση
από την κ. Μυρτώ Τσιτσινά-
κη, Πολιτικό Μηχανικό, με
θέμα «Ανάπλαση της Πα-
λαιάς Ηλεκτρικής - Οι βα-
σικές επιλογές της μελέ-
της»

19:47 -19:54 Εισήγηση
από τον κ. Ευάγγελο Κα-
τσαρό, Πολιτικό Μηχανικό,
με θέμα : «Το πρόβλημα
βελτίωσης της ενεργει-
ακής συμπεριφοράς δημό-
σιων κτιρίων ειδικού αρχι-
τεκτονικού σχεδιασμού: η
μελέτη για την εφαρμογή
πράσινης στέγης στην Πι-
νακοθήκης Καρδίτσας»

Τοποθετήσεις  των παρι-

σταμένων

Θα ακολουθήσει διάλο-
γος στον οποίο θα κληθούν
να λάβουν μέρος θεσμικοί
και κοινωνικοί εταίροι και
τον οποίο θα συντονίζει η
δημοσιογράφος της ΕΡΑ κ.
Φρόσω Παύλου. 

Η εκδήλωση θα έχει τη
μορφή Συμποσίου, με την
αρχαία ελληνική έννοια,
αφού στους συνδαιτυμό-
νες θα προσφερθούν κρασί
και αρτύματα. 

Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΟΜΑ-
ΔΑ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ: Τσίβου
Ευαγγελία,  Κατσαρός
Ευάγγελος, Τσόγκας Αρι-
στοτέλης

Τα εγκαίνια της 2ης Εα-
ρινής Γιορτής της Φύσης
θα πραγματοποιηθούν την
Παρασκευή 26 Απριλίου,
και ώρα 9.00μμ, ενώ η διορ-
γάνωση θα διαρκέσει μέχρι
και την Κυριακή 28 Απριλί-
ου.

Το αναλυτικό πρόγραμ-
μα των εκδηλώσεων θα
ανακοινωθεί την Τετάρτη,
κατά τη διάρκεια συνέν-
τευξης τύπου που θα παρα-
χωρήσει η Οργανωτική Επι-
τροπή.

Δύο σημαντικές Εκθέ-
σεις Φωτογραφίας και Ζω-
γραφικής

Σε όλη τη διάρκεια του
τριημέρου θα λειτουργούν
επίσης :

Α) Έκθεση Φωτογρα-
φίας της ομάδας Template
Life στον όροφο της Δημ.
Αγοράς με τίτλο «άνθρω-
πος». Η εικαστική ομάδα
Template Life μας προσκα-
λεί να «ταξιδέψουμε» με τη
δική της ματιά αισιοδοξίας,
μέσα από εικόνες που πα-
ραθέτουν την απαράμιλλη
και άρρηκτη συνύπαρξη
Ανθρώπου – Φύσης. Συμ-
μετέχουν οι : Σοφία Αντω-
νίου, Στέλλα Γιακουμάτου,
Μαριαλένα Κουτεντάκη,

Ράνια Μανασή, Γιώργος
Μπογδάνης, Γεωργία Οι-
κονόμου, Μάρθα Παπα-
χρήστου, Μυρτώ Παντέλο-
γλου, Αγγελική Παληογε-
ώργου, Άννα Παπαθεοδώ-
ρου-Μανέτα, Χριστιάνα
Πετουσάκη, Νάντια Πούλι-
ου, Πέλα Σκινιώτη, Εβίτα
Ταχατάκη, Κατερίνα Τσε-
βά, Μαρία Φουρουντζο-
πούλου, Ειρήνη Χλαχλά

Β) Έκθεση Ζωγραφικής
με έργα εμπνευσμένα από
την Δημ. Αγορά και την χρή-
ση της. Συμμετέχουν οι ει-
καστικοί Αντωνόπουλος Ι.,
Βάλλας Δ., Δουμανά Λ.,
Καημενοπούλου Χ. Κοτρώ-
τσιος Α., Κουκόσια Α., Κυρί-
τση Φ. Νικολάου Κ. Σχιζο-
δήμου Π. Τσόγκας Α.
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Συμπόσιο για την αγορά
«Συμπόσιο με θέμα τη Δημοτική Αγορά Καρδίτσας στα πλαίσια της 2ης Εαρινής Γιορτής της

Φύσης»

a

Δενδροφύτευση
στο Λεοντάρι

Τ
ην αγάπη
τους προς το
περιβάλλον
και το

πράσινο, έδειξαν
δεκάδες εθελοντές
πολίτες, που
ανταποκρίθηκαν στο
κάλεσμα του Δήμου
Σοφάδων και το πρωί
της Τρίτης
συγκεντρώθηκαν
στην περιοχή του
Λεονταρίου,
προκειμένου να
συμμετάσχουν στην
οργανωμένη
δενδροφύτευση που
πραγματοποιήθηκε
στα πλαίσια των
δράσεων για
περισσότερο
πράσινο στην
ευρύτερη περιοχή
του Δήμου.

Πιστοί στο ραντεβού
τους, όπως και πέρυσι, οι
κάτοικοι του Λεονταρίου
κατάφεραν με επιτυχία να
φυτέψουν 240 δενδρύλλια ,
πρασινίζοντας ένα ακόμη
κοινόχρηστο χώρο στην το-
πική κοινότητα Λεονταρί-
ου.

Μεταξύ των άλλων στη
δράση συμμετείχε ενεργά
ο Αντιδήμαρχος Σοφάδων
Δημήτρης Καρπούζας, ενώ
δυναμικό παρών έδωσε ο
Πρόεδρος της Κοινότητας
Λεονταρίου Γιάννης Συρό-
πουλος αλλά και υπάλληλοι
του Δήμου οι οποίοι παρεί-
χαν τον απαραίτητο εξο-
πλισμό και συμβουλές για
τις διαδικασίες φύτευσης.

Το ραντεβού ανανεώθη-
κε για την Παρασκευή 26
Απριλίου, στην τοπική κοι-
νότητα Ασημοχωρίου, όπου
θα πραγματοποιηθεί και η
τελευταία δενδροφύτευση
για φέτος.



ΟΒουλευτής και π. Υφυ-
πουργός Παιδείας, κ.
Σπύρος Ταλιαδούρος,

με Ερώτηση που υπέβαλε στη
Βουλή, στο πλαίσιο του Κοινο-
βουλευτικού Ελέγχου, προς
τον Υπουργό Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων, Πολιτισμού και
Αθλητισμού ζητά να εξετάσει
την ίδρυση Ειδικού Επαγγελμα-
τικού Λυκείου στους Σοφάδες
Καρδίτσας, στο οποίο θα μπο-
ρέσουν να συνεχίσουν την φοί-
τησή τους οι μαθητές του Τ.Ε.Ε
Ειδικής Αγωγής Α΄ Βαθμίδας
Σοφάδων αλλά και όσοι μαθη-
τές έχουν ανάγκη την ειδική
εκπαίδευση που παρέχει.

Ειδικότερα, η ερώτηση του
κ. Σ. Ταλιαδούρου έχει ως

εξής:

«Στο ήδη υπάρχον
Τ.Ε.Ε. Ειδικής Αγωγής Α΄
Βαθμίδας Σοφάδων, κατά
το τρέχον σχολικό έτος,
ολοκληρώνουν την φοίτη-
σή τους 8 μαθητές, οι οποί-
οι παρακολουθούν τις δύο
ειδικότητες που λειτουρ-
γούν (γεωπονία και πληρο-
φορική). Σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία περί
ειδικής αγωγής, οι μαθη-
τές μπορούν να συνεχί-
σουν τις σπουδές στο σε

Ειδικό Επαγγελματικό Λύ-
κειο.

Σε περίπτωση όμως που
δεν ιδρυθεί Ειδικό Επαγ-
γελματικό Λύκειο στην πε-
ριοχή των Σοφάδων Καρ-
δίτσας, οι μαθητές του ει-
δικού Τ.Ε.Ε. θα αναγκα-
σθούν είτε να οδηγηθούν

στην γενική εκπαίδευση,
χωρίς καμία ειδική υπο-
στήριξη για τις μαθησια-
κές δυσκολίες που αντιμε-
τωπίζουν, είτε να εγκατα-
λείψουν οριστικά το σχο-
λείο.

Είναι επομένως εξαιρε-
τικά σημαντική η ίδρυση
Ειδικού Επαγγελματικού
Λυκείου στους Σοφάδες
Καρδίτσας ενώ το κόστος
για την ίδρυσή του είναι
πολύ μικρό, δεδομένου ότι
υπάρχουν ήδη οι χώροι και
η υλικοτεχνική υποδομή
με πλήρως εξοπλισμένα

εργαστήρια.

Κατόπιν αυτών ΕΡΩΤΑ-
ΤΑΙ ο κος Υπουργός:

-Προτίθεται να προβεί
σε όλες τις απαραίτητες
ενέργειες για την ίδρυση
Ειδικού Επαγγελματικού
Λυκείου στους Σοφάδες
Καρδίτσας, στο οποίο θα
μπορέσουν να συνεχίσουν
την φοίτησή τους οι μαθη-
τές του Τ.Ε.Ε Ειδικής Αγω-
γής Α΄ Βαθμίδας Σοφάδων
αλλά και όσοι μαθητές
έχουν ανάγκη την ειδική
εκπαίδευση που προσφέ-
ρει; »
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Ίδρυση Ειδικού ΕΠΑΛ

Έργα προϋπολογισμού 5,1 εκατ. €

Στους Σοφάδες ζητά ο Σπύρος Ταλιαδούρος με Ερώτηση του στη Βουλή 

Ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας

a

Ε
γκρίσεις

Τευχών

Δημοπράτησης

για έργα

συνολικού

προϋπολογισμού

5.119.782,00 Ε ενέκρινε η

Οικονομική Επιτροπή της

Περιφέρειας Θεσσαλίας

υπό την προεδρία του

περιφερειάρχη κ. Κώστα

Αγοραστού. Αναλυτικά:

- Έγκριση δημοπρασίας
και ανάθεσης κατασκευής
του έργου: «Συντήρηση
Ασφαλτοστρωμένου Οδι-
κού Δικτύου Περιφερει-
ακής Ενότητας Τρικάλων
2012», προϋπολογισμού:
550.000,00Ε (με ΦΠΑ).

- Έγκριση τευχών δημο-
πράτησης και επιτροπής
δημοπράτησης του έργου
«Βελτίωση Δρόμου προς
Κορομηλιά (Δ’ Εργολαβία)
Π.Ε. Τρικάλων» προϋπολο-
γισμού 200.000,00 Ε (με
ΦΠΑ)

- Έγκριση τευχών δημο-
πράτησης του έργου «Προ-
μήθεια σωλήνων αποκατά-

στασης επιφανειακού δι-
κτύου άρδευσης Π.Ε. Τρι-
κάλων έτους 2013» με προ-
ϋπολογισμό 80.000,00 Ε (με
ΦΠΑ)

- Έγκριση τευχών δημο-
πράτησης και επιτροπής
δημοπράτησης του έργου
«Βελτίωση Ασφαλτόστρω-
σης Δρόμου Φωτάδα-Δια-
λεχτό Π.Ε. Τρικάλων»  προ-
ϋπολογισμού  200.000,00 Ε
(με Φ.Π.Α.). 

- Έγκριση δημοπρασίας
και ανάθεσης κατασκευής
του έργου: «Βελτίωση Ορι-
ζόντιας & Κατακόρυφης
Σήμανσης των Οδών  Π.Ε.
Τρικάλων 2012 (Β΄ Εργολα-
βία)», προϋπολογισμού
45.000Ε(με Φ.Π.Α.). 

- Έγκριση τευχών δημο-
πράτησης του έργου «Βελ-
τίωση – ασφαλτόστρωση
τμήματος διασταύρωση
οδού Καλύβια Δροσερό –
Δροσερό Π.Ε. Τρικάλων»,
π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ι σ μ ο ύ
110.000,00 Ε (με Φ.Π.Α.).

- Έγκριση διεξαγωγής
Πρόχειρου Διαγωνισμού
για το έργο: «Αποκατάστα-
ση ζημιών ηλεκτρικών εγ-

καταστάσεων των αντλιο-
στασίων ΒΝ 147 και ΒΝ 39
του Τ.Ο.Ε.Β. Μεγάρχης
Τρικάλων»,  προϋπολογι-
σμού  6.642,00Ε (με Φ.Π.Α.) 

- Έγκριση  ανοικτής  δη-
μοπράτησης,  τευχών  δη-
μοπράτησης  και  ορισμός
επιτροπής  διαγωνισμού
του  έργου: «Συντήρηση
Ηλεκτροφωτισμού – Σημα-
τοδοτών  Οδικού  Δικτυού
Π.Ε.  Λάρισας Έτους  2013»
π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ι σ μ ο ύ
190.000,00 Ε (με Φ.Π.Α.).

- Έγκριση τευχών δημο-
πράτησης και επιτροπής
διαγωνισμού του έργου:
«Βελτίωση Ασφαλτόστρω-
σης Δρόμου Πυργετός –
Ε.Ο. Αθηνών – Θεσσαλονί-
κης Π.Ε.  Λάρισας» προ-

ϋπολογισμού: 200.000,00 Ε
(με Φ.Π.Α.).

- Έγκριση τευχών δημο-
πράτησης και σύσταση επι-
τροπής διαγωνισμού του
έργου: «Βελτίωση Χάρα-
ξης- Συντήρηση Επαρχια-
κής Οδού Χάλκης – Νί-
καιας Π.Ε.  Λάρισας» προ-
ϋπολογισμού: 290.000,00 Ε
(με Φ.Π.Α.).

- Έγκριση τευχών δημο-
πράτησης, πραγματοποί-
ησης ανοικτού διαγωνι-
σμού και υποβολή οικονο-
μικής προσφοράς με ενιαίο
ποσοστό έκπτωσης και σύ-
στασης επιτροπής διαγωνι-
σμού του έργου: «Κατα-
σκευή Πρόχειρων Φραγμά-
των στον Πηνειό (Ομόλιο –
Παλαιόπυργος)  & Ενιπέα»
π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ι σ μ ο ύ :
150.000,00 Ε με ΦΠΑ

- Έγκριση αποτελέσμα-
τος διαγωνισμού του έρ-
γου: «Κατασκευή  υπόγειων
αγωγών ΤΟΕΒ Ταουσάνης
Π.Ε. Λάρισας» προϋπολογι-
σμού 833.000 Ε (με Φ.Π.Α.).

- Έγκριση τευχών δημο-
πράτησης και σύσταση επι-
τροπής διαγωνισμού του

έργου: «Συντηρήσεις
Οδών Π.Ε. Λάρισας» προ-
ϋπολογισμού: 1.500.000,00
Ε (με Φ.Π.Α.).

- Έγκριση τευχών δημο-
πράτησης και σύσταση επι-
τροπής διαγωνισμού του

έργου: «Κατασκευή Τε-
χνικών και Άρση Επικινδυ-
νότητας στην Επαρχιακή
Οδό Ραψάνης Π.Ε.  Λάρι-
σας» Προϋπολογισμού:
40.000,00 Ε (με Φ.Π.Α.).

- Έγκριση αποτελέσμα-
τος δημοπράτησης του έρ-
γου: «Σημάνσεις Προβολή
Τοπίων του Δ. Αγιάς» Προ-
ϋπολογισμού: 34.440,00 Ε
(με ΦΠΑ)

- Έγκριση και διάθεση πί-
στωσης για εκπόνηση και
εκτέλεση  γεωφυσικής
έρευνας στο φράγμα  «Πα-
ναγιώτικο»  Νεοχωρίου του
Δήμου Ν. Πηλίου. 

- Έγκριση αποτελέσμα-
τος δημοπρασίας του έρ-
γου: «Ασφαλτόστρωση δρό-
μου προς ΧΥΤΑ Αργαλα-
στής Π.Ε. Μαγνη
σίας».Προϋπολογισμός:
690.700.00 Ε (με ΦΠΑ)
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Αίσθηση έχει προκαλέσει
το άρθρο της επίκουρης κα-
θηγήτριας Κυτταρικής Βιο-
λογίας Βαρβάρας Τραχανά
στη διεθνή επιστημονική επι-
θεώρηση Nature όπου περι-
γράφει την απόλυτη αδιαφο-
ρία και απαξίωση των Ελλή-
νων επιστημόνων από την
πολιτεία.

Η Βαρβάρα Τραχανά αν
και εξελέγη επίκουρη καθη-
γήτρια στο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας το 2011 δεν έχει
ακόμη διορισθεί – κάτι που
συμβαίνει και σε ακόμα 800
επιστήμονες σε πανεπιστή-
μια σε όλη την Ελλάδα.

Όπως γράφει στο άρθρο
της η επιστήμη στην Ελλάδα
πηγαίνει προς τα πίσω εξαι-
τίας της άρνησης της κυβέρ-
νησης να διαθέσει τα απαι-
τούμενα κονδύλια για την
στελέχωση των πανεπιστη-
μίων. Γράφει μεταξύ άλλων:
«Οι επιστήμονες προσαρμό-
στηκαν. Έμαθαν να χρησιμο-
ποιούν τις ελάχιστες δυνα-
τές ποσότητες ακριβών αντι-
δραστηρίων. Έχουν ειδικευ-
τεί στο να εργάζονται φο-
ρώντας τις μπλούζες εργα-
στηρίου όταν δεν γίνονται
παραδόσεις πετρελαίου

θέρμανσης». Ταυτόχρονα
μειώνεται η πρόσβαση στην
επιστημονική γνώση, αφού
κόβονται τα κονδύλια για τις
συνδρομές «Οι μεγαλύτεροι
εκδότες -συμπεριλαμβανο-
μένων των Elsevier, Springer
και Taylor & Francis- απει-
λούν να σταματήσουν να
προσφέρουν πρόσβαση. Άλ-
λοι το έχουν ήδη πράξει...
Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι
η ελληνική κυβέρνηση αντι-
λαμβάνεται το γεγονός ότι η
μακροπρόθεσμη δέσμευση
για χρηματοδότηση της επι-
στήμης και της παιδείας
οφείλει να αποτελεί μέρος
της στρατηγικής για την προ-
ώθηση της οικονομικής ανά-
πτυξης».

Τώρα και η κυρία Τραχανά
σκέφτεται να εγκαταλείψει
τη χώρα μας για το εξωτερι-
κό, όπως έχουν κάνει πολλοί

άλλοι Έλληνες επιστήμονες.
Υπολογίζεται ότι το 2010
ζούσαν και εργάζονταν στο
εξωτερικό 120.000 πανεπι-
στημιακοί ερευνητές ενώ
σήμερα ανέρχονται στους
150.000.

Το άρθρο της Ελληνίδας
ερευνήτριας σχολιάζει σή-
μερα στη στήλη του στην Κα-
θημερινή ο Νίκος Ξυδάκης,
γράφοντας μεταξύ άλλων:
«Η αποεπένδυση σε εκπαί-
δευση και έρευνα προοιωνί-
ζεται όχι μόνο κοινωνικές
ανισότητες, αλλά και εθνικό
μαρασμό: με ποιες διανοητι-
κές δυνάμεις θα ανακάμψει
η χώρα, όταν η ύφεση επιτέ-
λους πιάσει πάτο; Όταν οι
πιο άξιοι και καταρτισμένοι,
οι εκπαιδευμένοι με δημό-
σια δαπάνη και με την έως
αιμορραγίας χρηματοδότη-
ση των οικογενειών, εγκατα-

λείπουν τις εστίες τους, σαν
οικονομικοί πρόσφυγες, για
να προσφέρουν τις γνώσεις
και τη ζωτικότητά τους στην
υπερορία; Όταν φεύγουν οι
νέοι και απομένει να οικοδο-
μήσει το μέλλον ο πιο γηρα-
σμένος πληθυσμός της Ευ-
ρώπης, με σαρωμένα ασφα-
λιστικά ταμεία και ετοιμόρ-
ροπο κράτος πρόνοιας; Προ
εβδομάδων το περιοδικό

Der Spiegel εικόνιζε στο
εξώφυλλο του νέους Νοτι-
οευρωπαίους με τη, σχεδόν
θριαμβευτική, διαπίστωση:
Τα καλύτερα μυαλά της Ευ-
ρώπης στην υπηρεσία της
γερμανικής οικονομίας.

Η κρίση δεν είναι μόνο ο
παρών πόνος. Είναι και η
απώλεια των προϋποθέσεων
του μέλλοντος.»

Κραυγή απελπισίας

Ξενάγηση στο «Μέγαρο»

Της Ελληνίδας ερευνήτριας Κυτταρικής Βιολογίας και  επίκουρης καθηγήτριας στο Πανεπι-
στήμιο Θεσσαλίας, Βαρβάρας Τραχανά

a

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

«ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑ-
ΣΤΑΣΕΩΝ 

ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ »

Ο Δήμαρχος Καρδίτσας διακηρύσσει ότι :

Ο Δήμος Καρδίτσας διενεργεί ΠΡΟΧΕΙΡΟ διαγωνισμό για την προ-
μήθεια  «ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑ-
ΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ».

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός είναι 29.999,65€ ευρώ, η ημερομη-
νία λήξης υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής είναι η  30/04/2013
και ώρα 11:00, ενώ η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι
30/04/2013 και ώρα 12:00.  Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής δεν
υπάρχουν. 

Η  εγγύηση συμμετοχής είναι 1.499,98 ευρώ για όλο το διαγωνισμό,
χωρίς να αποκλείεται η συμμετοχή για μέρος αυτού. Υπάρχουν ειδικές
προδιαγραφές. Η παράδοση θα γίνει τμηματικά. Το χρονικό διάστημα
δέσμευσης από την προσφορά είναι μέχρι 31/12/2013. Δεν γίνονται
δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η χρηματοδότηση είναι από πόρους
του δήμου. Η πληρωμή θα γίνει τμηματικά. 

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται
στο τηλ.: 24413-50797 κ’ 24413-50796, fax:24413-50721, (αρμόδιος
υπάλληλος κος Κατσαούνος Ιωάννης) στο τμήμα Προμηθειών Δήμου
Καρδίτσας, διεύθυνση Αρτεσιανού 1  Τ.Κ. 43100 Καρδίτσα. 

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δήμου και
να δημοσιευθεί τον  τύπο  σύμφωνα με τις διατάξεις  της Υ.Α. 11389/93
του Υπ. Εσωτερικών περί ΕΚΠΟΤΑ και συναφών νόμων περί δημοσιεύ-
σεων.  Τα έξοδα δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης θα βαρύνουν
τον μειοδότη.
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ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
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Ο Δήμαρχος Καρδίτσας

ΠΑΠΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Το  Δημοτικό Ωδείο Καρδί-
τσας ( Δ.Ο.Π.Α.Κ.), με την
ενεργή στήριξη του Συλλόγου
Γονέων και Κηδεμόνων του
Δ.Ω.Κ, πραγματοποίησε την
Κυριακή 21 Απριλίου επίσκε-
ψη στο Μέγαρο Μουσικής
Αθηνών όπου οι συμμετέχον-
τες μαθητές και συνοδοί, πα-
ρακολούθησαν δύο γνωστά
μουσικά-ορχηστρικά έργα: Το
Καρναβάλι των Ζώων του
Σαίν-Σανς και Ο Πέτρος και ο
Λύκος του Σεργκέι Προκό-
φιεφ. 

Το Καρναβάλι των Ζώων εί-
ναι ένα έργο που αποτελείται
από 14 μέρη – 14 μικρές γελοι-
ογραφίες, όπου ο  Σαίν-Σανς
σατιρίζει μεγάλους συνθέτες
και ερμηνευτές της εποχής

του και το έγραψε για ένα στε-
νό κύκλο φίλων του. Γνωστός
για την αυστηρότητα και τον
ακαδημαϊσμό του, ο  Σαίν-
Σανς είχε απαγορεύσει την
έκδοση του έργου του, αλλά
βέβαια παρουσιάστηκε για
πρώτη φορά δύο μόλις μήνες
από το θάνατό του.

Ο Πέτρος και ο Λύκος είναι
ένα μουσικό παραμύθι σε κεί-
μενα και μουσική του Ρώσου
συνθέτη  Σεργκέι Προκόφιεφ.
Σ’αυτό το μουσικό έργο μας
δόθηκε η ευκαιρία να ακού-
σουμε τον ήχο που μιμούνται
ορισμένα μουσικά όργανα
όπως : το φλάουτο να  κάνει το
πουλί, το όμποε  την πάπια, το
κλαρινέτο να κάνει τη γάτα, το
φαγκότο τον αυστηρό παππού

του Πέτρου, τρία κόρνα να κά-
νουν τον Γκρίζο Λύκο, τα έγ-
χορδα όλα μαζί τον Πέτρο τον
σπουδαίο. Τους κυνηγούς
έκαναν τα ξύλινα πνευστά,
τύμπανα και γκρανκάσα βρον-
τούσαν σαν τις τουφεκιές των
κυνηγών! Όλοι αυτοί οι πρω-
ταγωνιστές που ενσαρκώθη-
καν από  τα μέλη της Κρατικής
Ορχήστρας Αθηνών ανέλαβαν
δράση και μας παρουσίασαν
το έργο τους με μουσική Διεύ-
θυνση του Αλέξανδρου Δια-
μαντή. 

Την αφήγηση του παραμυθι-
ού ανέλαβε ο καταξιωμένος
ηθοποιός Γεράσιμος Γεννα-
τάς.



Αγαπητοί συνάδελφοι
κυνηγοί,

άλλη μία εκλογική διαδι-
κασία πέρασε στην ιστορία
της κυνηγετικής οικογένει-
ας του κυνηγετικού συλλό-
γου Καρδίτσας και οι κυνηγοί
έκαναν την επιλογή τους και
πρέπει να είναι σεβαστή απ’
όλους.

Για ακόμα μία φορά οι κυ-
νηγοί, το υγιές αυτό κομμάτι
της κοινωνίας μας, παρ’ όλες
τις δύσκολες μέρες που
διέρχεται ο λαός μας, απέ-
δειξαν ότι είναι παρόντες.
Απέδειξαν ότι το κυνήγι ζει
και ότι πρέπει να ζήσει. Όσο
θα υπάρχουν μέλη με ζωηρό
ενδιαφέρον και πάθος για τη
νόμιμη αυτή δραστηριότητά
της υπαίθρου που έξι μήνες
περίπου το χρόνο ζωντα-

νεύουν την «έρημο» ύπαιθρο
το κυνήγι θα συνεχίσει να
υπάρχει, διότι οι κυνηγοί εί-
ναι αυτοί που μεριμνούν γι’
αυτό. Οι προχθεσινές εκλο-
γές που έγιναν σε κόσμια
επίπεδα, η μεγάλη συμμετο-
χή και το ζωηρό ενδιαφέρον
κυρίως των νέων, αλλά και
των παλαιών, είναι μήνυμα
αισιοδοξίας για τη συνέχεια
του κυνηγιού. Το κυνήγι πρέ-
πει να έχει μέλλον και θα
έχει όταν συνεχίσουν να
υπάρχουν μέλη, όπως αυτά
του κυνηγετικού συλλόγου
Καρδίτσας, που θέλουν να
έχουν ένα σύλλογο πάντα
πρωτοπόρο στις δραστηριό-
τητες και στην άσκηση του
υγιούς αλλά και γεμάτου κιν-
δύνους «αθλήματός» τους.

Πιστεύω στο δύσκολο έρ-

γο που επιτελούν οι διοική-
σεις του συλλόγου και τι προ-
σπάθεια καταβάλλουν να το
φέρουν εις πέρας. Πιστεύω
ότι θέλουν να πετύχουν και ο
πρόεδρος και τα μέλη διότι
όλοι θέλουν το καλό των κυ-
νηγών και του κυνηγιού. Γνω-
ρίζω πολύ καλά ότι όταν κά-
ποιος όμως δουλεύει, μπο-
ρεί να κάνει και λάθη, από τα
οποία διδασκόμαστε για να
κάνουμε τα καλά κοιτάζον-
τας μόνο μπροστά. 

Αν καμιά φορά εμείς οι
παλιοί λέμε και καμιά κου-
βέντα παραπάνω ή κάνουμε
και κανένα λάθος, οι νεώτε-
ροι δεν πρέπει να μας παρε-
ξηγούν, πρέπει να ξέρουν
ότι εμείς ζήσαμε και περά-
σαμε πολύ δύσκολες κατα-
στάσεις. Περάσαμε από

συμπληγάδες για να μπορέ-
σουμε να κρατήσουμε το κυ-
νήγι μέχρι και σήμερα σε πα-
ραδοσιακό επίπεδο και σε
καλύτερες συνθήκες.

Αγαπητοί συνάδελφοι, οι
εκλογές αυτές τελείωσαν
και θα πρέπει να τις ξεχά-
σουμε. Να ξεχάσουμε τις
όποιες μικρότητες και μι-
κροπαρεξηγήσεις που συνή-
θως το έχουν οι οποιεσδήπο-
τε εκλογές λόγω της έντα-
σης και πάθους για εκλογή
και όλοι μαζί πλέον να ήμα-
στε κοντά στο σύλλογο, διότι
σύλλογος δεν είναι μόνο η

διοίκηση αλλά όλοι εμείς. Να
στηρίξουμε τη νέα διοίκηση,
και τον πρόεδρο που (δυστυ-
χώς) χρεώνεται όλες τις ευ-
θύνες, διότι όλοι τους είναι
άμισθοι είλωτες του συλλό-
γου και οι απαιτήσεις μας εί-
ναι πολλές.

Προσωπικά εύχομαι στη
νέα διοίκηση υγεία, καλή δύ-
ναμη, επιτυχία στο έργο τους
και από προσωπική μου εμ-
πειρία, να έχουν «μεγάλο
στομάχι» να αντέχουν και
την κριτική.

Καλή δουλειά. 
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Κυνηγετικός σύλλογος
Σχόλιο – μήνυμα των εκλογών του Κ.Σ. Καρδίτσας

Από το Νίκο Βλαχούτσο πρ. Πρόεδρο του Κ.Σ.

a

Βραδιά Blues – Rock
με το συγκρότημα
«THE HAWKS» διορ-

γανώνει το Ωδείο Καρδί-
τσας – Κων/νος Ευθυμιά-
δης σε συνεργασία με τα
καταστήματα της πλατείας
Δικαστηρίων και το Δήμο
Καρδίτσας.                                                                                                                        

Σε μια διαφορετική βρα-
διά στην πόλη, που θυμίζει
πολύ παλαιότερες εποχές
που στην πλατεία Δικαστη-
ρίων γινόταν αρκετές συ-
ναυλίες ζωντανής μουσι-
κής, το συγκρότημα «THE
HAWKS» θα κάνει μια τρίω-
ρη αναφορά στα σημαντι-
κότερα μπλουζ της μουσι-
κής .

Στο συγκρότημα ηγείται
ο καθηγητής ηλεκτρικής κι-
θάρας και μπάσου του

Ωδείου Ευθυμιάδη, Θανά-
σης Λύτρας. Η νεοσύστατη
μπάντα έχει πραγματοποι-
ήσει εμφανίσεις μέχρι σή-
μερα Τρίκαλα, Λάρισα και
σε πολλά άλλα μέρη της
Ελλάδας.

Τα μέλη της μπάντας
είναι οι:

•Τάσος Τριανταφύλλου
(φωνητικά -  κιθάρα)

•Θανάσης Λύτρας (κι-
θάρα)

•Γιώργος Τάσης (μπά-
σο)

•Βαγγέλης Μότσιας
(τύμπανα)
Ώρα έναρξης της συναυ-

λίας είναι 9:00 μ.μ.
Επίσης το Ωδείο Καρδί-

τσας – Κωνσταντίνος Ευθυ-
μιάδης προγραμματίζει για
την εβδομάδα της Διακαι-
νησίμου συναυλία Hard

Rock στην πόλη μας. 

Παράλληλα θα πραγμα-
τοποιηθεί η καθιερωμένη
Μεγαλοβδομαδιάτικη συ-
ναυλία της Μεγάλης Τε-
τάρτης, 1η Μαΐου 2013 στις
9:00 το βράδυ με πρόγραμ-
μα θρησκευτικής, κλασικής
και παραδοσιακής μουσι-
κής στην αίθουσα εκδηλώ-
σεων του Ωδείου Ευθυμιά-
δη.

Μουσική βραδιά...
Την Κυριακή των Βαΐων βραδιά blues - rock με τους

«the  hawks»  στην πλατεία δικαστηρίων

Απέχουν από το
συσσίτιο

Σε αποχή από το συσσίτιό
τους αποφάσισαν να προχω-
ρήσουν, από την Τρίτη, κρα-
τούμενοι των φυλακών Λάρι-
σας, ζητώντας καλύτερες
συνθήκες διαβίωσης και κα-
λύτερη μεταχείριση.

Οι κρατούμενοι της Α, Β, Γ
και Ε Πτέρυγας απέστειλαν
υπόμνημα προς το υπουρ-
γείο Δικαιοσύνης και τους
προϊστάμενους στις εισαγ-
γελίες Εφετών και Πλημμε-
λειοδικών Λάρισας, όπου
μεταξύ άλλων ζητούν: καλύ-
τερες συνθήκες διαβίωσης
και καλύτερη αντιμετώπιση
στις ολιγοήμερες άδειες,
καλύτερη ιατροφαρμακευτι-
κή περίθαλψη και κάλυψη
από κοινωνικό λειτουργό.

Το υπόμνημα, που σήμερα
δημοσιοποιήθηκε, εστάλη
την περασμένη εβδομάδα
προς τους παραλήπτες του
και οι κρατούμενοι εξέφρα-
ζαν την επιθυμία να έχουν
συνάντηση με τον υφυπουρ-
γό Δικαιοσύνης Κ. Καραγ-
κούνη καθώς και τον γραμ-
ματέα του υπουργείου και
τον προϊστάμενο της Εισαγ-
γελίας Εφετών Λάρισας,
προκειμένου να θέσουν και
απευθείας τα αιτήματα

τους.

Επειδή μετά την πάροδο
της εβδομάδας αυτό δεν
έγινε, από σήμερα δηλώ-
νουν ότι θα προχωρήσουν σε
άρνηση συσσιτίου μέχρι και
την ερχόμενη Δευτέρα, προ-
ειδοποιώντας ότι θα προχω-
ρήσουν εν συνεχεία σε
απεργία πείνας, μέχρι να δι-
καιωθούν.

Στο υπόμνημα αναφέρουν
ότι θεωρούν απαράδεκτο το
γεγονός ότι απορρίπτονται
από τα συμβούλια και την Ει-
σαγγελία αιτήσεις για υπό
όρους απολύσεις, με προ-
σχηματικές δικαιολογίες,
όπως ισχυρίζονται.

Σε σχέση με το θέμα των
αδειών οι κρατούμενοι εκ-
φράζουν την λύπη τους που
το 3% των παραβάσεων ισο-
πεδώνει το 97% που τηρεί
τους όρους που τίθενται.
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Λάρισα

Σύλληψη ημεδαπού για
καταδικαστική απόφαση

Συνελήφθη, στις (22-04-
2013) το πρωί στον Τύρνα-
βο, από αστυνομικούς του
Αστυνομικού Τμήματος
Τυρνάβου, ένας 36χρονος
ημεδαπός, διότι εκκρεμού-
σε σε βάρος του καταδικα-
στική απόφαση, με ποινή
φυλάκισης τριάντα (30) μη-
νών, για επικίνδυνη σωματι-
κή βλάβη και κλοπή.  

Διάρρηξη καταστήμα-
τος

Στις (22-04-2013) τις
πρώτε πρωινές ώρες στον
Τύρναβο, άγνωστοι δρά-
στες διέρρηξαν κατάστημα
«καφέ - ουζερί» 53χρονης
ημεδαπής και αφαίρεσαν
τόσο από αυτό όσο και από
παρακείμενη αποθήκη χάλ-
κινα διακοσμητικά σκεύη
και ψιλικά είδη.

Κλοπή από αγροτεμά-
χιο

Το χρονικό διάστημα από
13.00 ώρα της 20-04-2013
έως 15.00 ώρα της 22-04-
2013 στην ευρύτερη περιο-
χή του Τυρνάβου, άγνωστοι
δράστες αφαίρεσαν από
αγροτεμάχιο 50χρονου
ημεδαπού ένα ηλεκτρομο-
τέρ.

Ζωοκλοπή

Στις (22-04-2013) τις
πρώτες πρωινές ώρες στην
ευρύτερη περιοχή της Λά-
ρισας, άγνωστοι δράστες
παραβίασαν περίφραξη
ποιμνιοστασίου 52χρονου
ημεδαπού και αφαίρεσαν
δώδεκα (12) πρόβατα.

Σύλληψη φυγόποινου

Συνελήφθη στις (22-04-
2013) το απόγευμα στη Λά-
ρισα, από αστυνομικούς
της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., ένας
31χρονος ημεδαπός, σε
βάρος του οποίου εκκρεμεί
καταδικαστική απόφαση με

ποινή φυλάκισης οχτώ (8)
μηνών, για κλοπή.

Σύλληψη ημεδαπού για
κλοπή

Εντοπίστηκε και συνελή-
φθη στις (22-04-2013) το
πρωί στη Λάρισα, από αστυ-
νομικούς της ομάδας
ΔΙ.ΑΣ, ένας 33χρονος ημε-
δαπός, ο οποίος λίγη ώρα
νωρίτερα είχε αφαιρέσει
από αίθουσα των δικαστη-
ρίων ένα πορτοφόλι δικα-
στικού υπαλλήλου που πε-
ριείχε το χρηματικό ποσό
των (140) ευρώ κι ένα κινη-
τό τηλέφωνο. Στην κατοχή
του συλληφθέντος βρέθη-
καν τα κλοπιμαία, τα οποία
κατασχέθηκαν και αποδό-
θηκαν στη νόμιμη δικαιού-
χο.

Σύλληψη ημεδαπού για
κατοχή κυλινδρικής ρά-
βδου

Συνελήφθη, στις (22-04-
2013) το βράδυ στη Λάρισα,
από αστυνομικούς της
Ομάδας Δίκυκλης Αστυνό-
μευσης (ΔΙ.ΑΣ.), ένας
25χρονος ημεδαπός, διότι
βρέθηκε μέσα σε Ι.Χ. Επι-
βατικό αυτοκίνητο, στο
οποίο επέβαινε, και κατα-
σχέθηκε μία ξύλινη κυλιν-
δρική ράβδο – τύπου κλομπ. 

Διάρρηξη οικίας

Στις (22-04-2013) το πρωί
στη Λάρισα, άγνωστοι δρά-
στες διέρρηξαν οικία
51χρονου ημεδαπού κι
αφαίρεσαν χρυσαφικά. 

Σύλληψη φυγόποινου

Συνελήφθη στις (22-04-
2013) το βράδυ στη Λάρισα
από αστυνομικούς της ομά-
δας ΟΠΚΕ, 57χρονος ημε-
δαπός, σε βάρος του οποί-
ου εκκρεμούσαν δύο κατα-
δικαστικές αποφάσεις (24)
μηνών, για μη έγκαιρη κα-
ταβολή εισφορών στον Ορ-
γανισμό Ασφάλισης Ελεύ-
θερων Επαγγελματιών

(ΟΑΕΕ) και για λοιπές φο-
ρολογικές εισφορές.

Συνελήφθη 42χρονος
ημεδαπός στη Λάρισα για
μαστροπεία

Ειδικότερα, στην Υποδι-
εύθυνση Ασφάλειας Λάρι-
σας περιήλθαν πληροφο-
ρίες, σύμφωνα με τις οποί-
ες, ο συλληφθείς προωθεί
στην πορνεία γυναίκες,
έναντι αμοιβής, κανονίζον-
τας ερωτικά ραντεβού, κα-
τόπιν τηλεφωνικής επικοι-
νωνίας.

Στο πλαίσιο διερεύνησης
της υπόθεσης, προχθές το
βράδυ αστυνομικός προ-
σποιούμενος τον πελάτη,
ήρθε σε τηλεφωνική επι-
κοινωνία με τον συλλη-
φθέντα και κανόνισαν να
συναντηθούν λίγη ώρα αρ-
γότερα σε κεντρικό σημείο
της πόλης. Στο προκαθορι-
σμένο ραντεβού ο 42χρο-
νος οδήγησε τον αστυνομι-
κό σε διαμέρισμά του, όπου
τους ανέμενε μία 35χρονη
ημεδαπή. Στη συνέχεια,
αφού ο συλληφθείς παρέ-
λαβε από τον αστυνομικό,
το προσημειωμένο χρημα-
τικό ποσό των τριάντα (30)
ευρώ, η 35χρονη τον οδήγη-
σε στο εσωτερικό του δια-
μερίσματος, προκειμένου
να συνευρεθούν ερωτικά.

Βόλος

Εξιχνίαση διάρρηξης
οικίας

Από την Υποδιεύθυνση
Ασφαλείας Βόλου εξιχνιά-
σθηκε κλοπή από οικία που
έγινε την 22-05-2012 στο
Βόλο και σχηματίσθηκε δι-
κογραφία σε βάρος ενός
37χρονου αλλοδαπού, υπη-
κόου Γεωργίας, ο οποίος
διέρρηξε οικία 56χρονης
ημεδαπής και αφαίρεσε
κοσμήματα αξίας (6.000)
ευρώ. 

Διάρρηξη εμπορικού
καταστήματος

Το χρονικό διάστημα από

Αστυνομικά και άλλα...

11.51 ώρα της 21-04-2013
έως 12.04 ώρα της 22-04-
2013 στο Βόλο, άγνωστοι
δράστες διέρρηξαν εμπο-
ρικό κατάστημα 38χρονου
ημεδαπού και αφαίρεσαν
χρηματικό ποσό από την τα-
μειακή μηχανή.

Σύλληψη φυγόποινου

Συνελήφθη στις (22-04-
2013) το μεσημέρι στην ευ-
ρύτερη περιοχή της Μα-
γνησίας, από αστυνομικούς
του Αστυνομικού Τμήματος
Περιφέρειας, ένας 47χρο-
νος ημεδαπός, σε βάρος
του οποίου εκκρεμούσε κα-
ταδικαστική απόφαση με
ποινή φυλάκισης δέκα μη-
νών και χρηματική ποινή
(3.600) ευρώ, για μη κατα-
βολή δεδουλευμένων.

Σύλληψη δύο ημεδα-
πών για κατοχή μικροπο-
σότητας κάνναβης και
ναρκωτικών χαπιών

Συνελήφθησαν,στις(22-
04-2013) το απόγευμα στο
Βόλο, από αστυνομικούς
της Ομάδας Πρόληψης και
Καταστολής Εγκλήματος
(Ο.Π.Κ.Ε.), δύο ημεδαποί -
ένας 33χρονος άντρας και
μία 40χρονη γυναίκα – διότι
βρέθηκαν στην κατοχή
τους και κατασχέθηκαν μία
χάρτινη συσκευασία με
κάνναβη, βάρους (0,7)
γραμμαρίων και δεκαέξι
(16) ναρκωτικά χάπια. 

Τρίκαλα

Ζωοκλοπή

Το χρονικό διάστημα από
18:00 ώρα της 21-04-2013
έως 06:00 ώρα της 22-04-
2013 στην ευρύτερη περιο-
χή των Τρικάλων, άγνωστοι
δράστες διέρρηξαν ποι-
μνιοστάσιο 63χρονου ημε-
δαπού και αφαίρεσαν έξι

(6) αρνιά.

Κλοπή από οικία

Στις (21-04-2013) το βρά-
δυ στα Τρίκαλα, άγνωστοι
δράστες διέρρηξαν οικία
35χρονου ημεδαπού κι
αφαίρεσαν χρυσαφικά και
μικρό χρηματικό ποσό.

Διάρρηξη οικίας

Στις  (21-04-2013) το βρά-
δυ στα Τρίκαλα, άγνωστοι
δράστες διέρρηξαν οικία
62χρονου ημεδαπού και
αφαίρεσαν χρυσαφικά.

Συλλήψεις για παράνο-
μη απασχόληση μη νόμι-
μων αλλοδαπών

Συνελήφθησαν στις (22-
04-2013) το πρωί στην ευρύ-
τερη περιοχή της Πύλης
Τρικάλων, από αστυνομι-
κούς του Αστυνομικού Τμή-
ματος Πύλης, ένας 55χρο-
νος ημεδαπός και δύο αλ-
λοδαποί, υπήκοοι Αλβα-
νίας, ηλικίας 26 και 29 ετών,
διότι ο πρώτος απασχολού-
σε παράνομα σε γεωργικές
εργασίες τους δύο αλλοδα-
πούς, μη νόμιμους μετανά-
στες.

Καρδίτσα

Διάρρηξη καταστήμα-
τος

Το χρονικό διάστημα από
21.00 ώρα της 21-04-2013
έως 08.00 ώρα της 22-04-
2013 στην ευρύτερη περιο-
χή των Σοφάδων, άγνωστοι
δράστες, αφού έθραυσαν
τζάμι εισόδου καταστήμα-
τος 37χρονου ημεδαπού,
εισήλθαν στο εσωτερικό
του και αφαίρεσαν μικρό
χρηματικό, διακόσια (200)
πακέτα τσιγάρων και κάρ-
τες εταιρειών κινητής τη-
λεφωνίας.



Ο
πρώτος
Περιφε
ρειακός
Διαγωνι

σμός Εκπαιδευτικής
Ρομποτικής θα
πραγματοποιηθεί το
Σάββατο 27 Απριλίου
2013 στο κλειστό
γυμναστήριο του
Τ.Ε.Ι. Λάρισας (ώρα
10:00 π.μ.) για
μαθητές Δημοτικών,
Γυμνασίων και
Λυκείων της
Θεσσαλίας. Όπως
τονίσθηκε σε σχετική
συνέντευξη τύπου
στην Περιφερειακή
Διεύθυνση
Εκπαίδευσης
Θεσσαλίας 

Όπως εξήγησαν οι συν-

διοργανωτές, η εκπαιδευ-
τική ρομποτική είναι μια εκ-
παιδευτική δραστηριότητα
που πραγματοποιείται με
την ενεργή συμμετοχή των
μαθητών οι οποίοι δου-
λεύουν σε ομάδες, χρησι-
μοποιώντας ένα εκπαιδευ-
τικό πακέτο που περιέχει
επεξεργαστή, αισθητήρες

ως εισόδους της κατα-
σκευής, κινητήρες ως εξό-
δους και δομικά στοιχεία
για την ολοκλήρωση της κα-
τασκευής. Στη συνέχεια
προγραμματίζουν την κα-
τασκευή τους (ρομπότ) σε
μια απλή γλώσσα προγραμ-
ματισμού –ειδικά σχεδια-
σμένη για μαθητές- ώστε

να πραγματοποιήσει μια
συγκεκριμένη ενέργεια.

Ο Προϊστάμενος Παιδα-
γωγικής Καθοδήγησης της
Π.Δ.Ε. Θεσσαλίας κ. Θω-
μάς Μπεχλιβάνης ανέφε-
ρε ότι πρόκειται για μια
δραστηριότητα στο πλαίσιο
των προσπαθειών της Περι-
φερειακής Διεύθυνσης Εκ-
παίδευσης για την εξοι-
κείωση των μαθητών με τις
ποικίλες μορφές των ν. τε-
χνολογιών καθώς και την
ένταξή τους στις μαθησια-
κές διαδικασίες. 

Ο Γιώργος Σούλτης, με
την ιδιότητα του προέδρου
της επιστημονικής επιτρο-
πής του διαγωνισμού, τόνι-
σε τη σημασία της προσπά-
θειας, η οποία αποφασί-
σθηκε μετά από διακρίσεις
σχολείων της περιφέρειας
στον περσινό διαγωνισμό, η
οποία φέρνει σε επαφή
τους μαθητές με τον προ-
γραμματισμό και δίνει τη
δυνατότητα για μάθηση μέ-
σα από μια ευχάριστη δια-
δικασία. 

Αναφερόμενος στα οφέ-
λη της συγκεκριμένης δρα-
στηριότητας ο Σχολικός
Σύμβουλος Πληροφορικής
και πρόεδρος της οργανω-
τικής επιτροπής κ. Δημή-
τρης Κολοκοτρώνης τόνισε
ότι το ενδιαφέρον των μα-
θητών για τις νέες τεχνολο-
γίες είναι εντυπωσιακό, οι
μαθητές εργαζόμενοι σε

ομάδες μαθαίνουν να ορα-
ματίζονται, να κατασκευά-
ζουν, να υλοποιούν και να
αλλάζουν ρόλους. Επίσης,
οι μαθητές που συμμετέ-
χουν σε εκπαιδευτικά προ-
γράμματα Εκπαιδευτικής
Ρομποτικής κατανοούν κα-
λύτερα τα μαθήματα Φυσι-
κών Επιστημών (π.χ. φυσι-
κή, μελέτη κινήσεων, μετά-
δοση κίνησης κλπ.). Τέλος,
με την ολοκλήρωση του
προγράμματος οι μαθητές
εμπλέκονται σε ένα παγκό-
σμιο δίκτυο μαθητών μέσω
της συμμετοχής τους σε
αντίστοιχους παγκόσμιους
διαγωνισμούς ανταλλάσον-
τας ιδέες και κατανοώντας
πιο σύνθετα προβλήματα
κατασκευής και προγραμ-
ματισμού.

Τέλος, ο κ. Δημήτρης
Ιωαννίδης, εκ μέρους της
Ένωσης Ελλήνων Φυσι-
κών, τόνισε ότι η Ένωση εί-
ναι ενεργή σε όλες τις δια-
δικασίες με αντικείμενο τη
μάθηση, την ανάπτυξη της
κριτικής σκέψης και την
διαδικτυακή δημιουργία. 

Στο διαγωνισμό καλούν-
ται να παρευρεθούν γονείς
που διακρίνουν στο παιδί
τους (10-17 ετών) μια ιδιαί-
τερη κλίση στα θέματα τε-
χνολογίας και πληροφορι-
κής, μαθητές που λαχτα-
ρούν να γνωρίσουν το θαυ-
μαστό κόσμο της τεχνολο-
γίας και  που έχουν την πε-
ριέργεια να ανακαλύψουν
τους τρόπους με τους οποί-
ους εφαρμόζεται η τεχνο-
λογία και οι αυτοματισμοί
στην καθημερινή ζωή κα-
θώς και σχολεία που θέ-
λουν να εντάξουν στις εξω-
σχολικές δραστηριότητες
τους καινοτόμα προγράμ-
ματα που σαν στόχο δεν θα
έχουν μόνο την ψυχαγωγία
των μαθητών τους αλλά και
την δημιουργική μάθηση σε
εκπαιδευτικούς τομείς που
το ωρολόγιο πρόγραμμα
του σχολείου δεν εμβαθύ-
νει.
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Τρία χρόνια ζωής με τα
μνημόνια του "λεφτά υπάρ-
χουν" Γιώργου Παπανδρέ-
ου, τρία χρόνια ζωής με την
"λάθος συνταγή" που δεν
τελειώνει ποτέ του Αντώνη
Σαμαρά , τρία χρόνια που
για τις Ελληνίδες και τους
Έλληνες μοιάζουν σαν να
έχει περάσει αιώνας και
έχουν οδηγήσει σε μαρα-
σμό και διάλυση την αγορά
και τον παραγωγικό ιστό
της χώρας.

Οι Έλληνες πολιτικοί
των μνημονίων καθοδηγού-
μενοι πιστοί υπηρέτες της
νέας τάξης πραγμάτων των
τοκογλύφων δανειστών
μας με την σκληρή και αυ-
ταρχική πολιτική τους

έχουν οδηγήσει το 30% του
Ελληνικού Λαού στην
ανεργία, μείωσαν μισθούς
και συντάξεις πάνω από
40%, διέλυσαν κάθε μορφή
κοινωνικής πρόνοιας. 

Είναι μαθηματικά βέβαιο
ότι τα περισσεύματα κου-
ράγιου και ελπίδας τελει-
ώνουν και εάν δε ληφθούν
άμεσα μέτρα, τότε τα πράγ-
ματα θα γίνουν πολύ χειρό-
τερα.

Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες
με σοβαρότητα, ευθύνη και
συνέπεια έχοντας ξεκάθα-
ρες πολιτικές θέσεις που
θωρακίζουν τις αδύναμες
κοινωνικά ομάδες αποδει-
κνύουμε καθημερινά  μέσα

αλλά και έξω από τη Βουλή
σε όλη την Χώρα, ότι μπο-
ρούμε και πρέπει να ήμα-
στε ενωμένοι οι Έλληνες
αρνούμενοι την υποταγή
μας στους τοκογλύφους
και τους υπαλλήλους τους
εντός της Χώρας αρνούμε-
νοι να συνεχίσουμε να πί-
νουμε το ‘’φάρμακο’’ της λι-
τότητας που μας επιβά-
λουν και να σταθούμε όλοι
μαζί απέναντι στις δυνά-
μεις του χθες, απέναντι
στις δυνάμεις του μνημονί-
ου και της οπισθοδρόμη-
σης. 

Μιχάλης Σακελάρης

Συντονιστής Θεσσα-
λίας

Το πιο δημιουργικό παιχνίδι!  

3 χρόνια μνημόνιο...

a

Με αφορμή την συμπλήρωση τριών χρόνων από την ένταξη της
χώρας στο μνημόνιο

Μόνη ελπίδα για τους Έλληνες η Ενότητα του Λαού και η Ανα-
τροπή των μνημονίων

Πρωτότυπος διαγωνισμός εκπαιδευτικής ρομποτικής Θεσσαλίας
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Ό
,τι τρώτε
μεταξύ των
γευμάτων,
έχει

μεγαλύτερη σημασία
από όσο ίσως νομίζετε.
Οι παρακάτω τροφές
ενισχύουν το
μεταβολισμό και μάλιστα
βοηθούν στην απώλεια
βάρους.

Σε όλους μας αρέσει
να... τσιμπολογάμε, σχε-
δόν τόσο πολύ, όσο θέλου-
με να χάσουμε και βάρος.
Όμως, σύμφωνα με πρό-
σφατη έρευνα του Υπουρ-
γείου Γεωργίας των ΗΠΑ
(USDA), η συνήθειά μας να
τρώμε μια λιχουδιά κάθε
τόσο, μπορεί να μας «φορ-
τώσει» με πολλές θερμί-
δες και πολύ λίγα θρεπτικά
συστατικά.

Κι όμως, αν το κάνουμε
σωστά, το τσιμπολόγημα
μπορεί να ενισχύσει τα
επίπεδα της ενέργειάς
μας και να μας εφοδιάσει
με σημαντικά διατροφικά
οφέλη.
Ποια σνακ καίνε το λίπος;

Η κατανάλωση σνακ με
τη σωστή αναλογία θρεπτι-
κών συστατικών και με τις
σωστές θερμίδες, μπορεί
να σας βοηθήσει να έχετε
ενέργεια και παράλληλα
να χάσετε βάρος. Η πρω-
τεΐνη (σε συνδυασμό με

την άσκηση) τροφοδοτεί
την ανάπτυξη της μυϊκής
μάζας, η οποία αυξάνει το
μεταβολικό ρυθμό και την
καύση θερμίδων. Επίσης,
οι φυτικές ίνες βοηθούν
στην πέψη και μας κρα-
τούν μακριά από τα λίπη
και τα σάκχαρα. Έτσι, ενώ
δεν υπάρχει ουσιαστικά
τροφή που να «καίει» το λί-
πος ενώ την τρώμε, έξυ-
πνες επιλογές με τα παρα-
πάνω συστατικά, θα βοηθή-
σουν το σώμα να λειτουρ-
γεί στη μέγιστη απόδοση.

Σας προτείνουμε μερι-
κά σνακ με κάτω από 200
θερμίδες, με 10 γραμμάρια
πρωτεΐνης και περίπου 5
γραμμάρια φυτικών ινών.
Ένα μήλο και αποβουτυρω-

μένο γάλα

Σχεδόν κάθε φρούτο
αποτελεί ένα τέλειο σνακ,
αλλά συνήθως χρειάζεται
να το συνδυάζετε με λίγη
πρωτεΐνη, για να γίνει πιο

επιθυμητό. Σε αντίθεση με
τους υδατάνθρακες, η
πρωτεΐνη βοηθά στη διατή-
ρηση της ενέργειας και
ελέγχει τα επίπεδα της
πείνας για 1-2 ώρες. Ένα
μεγάλο μήλο και μια κούπα
αποβουτυρωμένο γάλα, θα
σας ενισχύσουν με 10 γρ.
πρωτεΐνης και 5 γρ. φυτι-
κών ινών, προσθέτοντάς
σας μόλις 200 θερμίδες.
Αβοκάντο και τυρί cottage

Άλλος ένας ιδανικός
συνδυασμός φρούτου και
γαλακτοκομικού, για όταν
λαχταράτε κάτι νόστιμο
και κρεμώδες! Αφαιρέστε
το κουκούτσι από το μισό
αβοκάντο και γεμίστε τον
κενό χώρο με τυρί cottage
1%. Αυτό το σνακ περιέχει
200 θερμίδες και προσφέ-
ρει 9 γρ. πρωτεΐνης και 7
γρ. φυτικών ινών.

Τόνος από κονσέρβα σε
κράκερ ολικής αλέσεως

Αν θέλετε κάτι που να
μην περιλαμβάνει γαλα-
κτοκομικά, ο κονσερβο-
ποιημένος τόνος (σε νερό)
είναι μια άλλη, σημαντική
πηγή άπαχης πρωτεΐνης,
που περιλαμβάνει επίσης
υγιή ωμέγα-3 λιπαρά οξέα.
Για περίπου 200 θερμίδες,
μπορείτε να απολαύσετε
85 γρ. τόνου και 6 κράκερ
ολικής άλεσης και να
προσλάβετε 3 γρ. φυτικών
ινών και 20 γρ. πρωτεΐνης.

Μπουκίτσες με γαρίδες

Ίσως να μη μπορείτε να
φανταστείτε σνακ με θα-

λασσινά, που να είναι εύ-
κολο να το έχετε μαζί σας.
Κι όμως, μπορείτε να έχε-
τε έτοιμες, προμαγειρεμέ-
νες γαρίδες και να τις συν-
δυάσετε με γιαούρτι και
αβοκάντο, πάνω σε ένα
κράκερ. Πρόκειται για ένα
σνακ, πλούσιο σε πρωτεΐ-
νη, αλλά και 4 γρ. φυτικές
ίνες.

Ενταμάμε

Ένα φλιτζάνι ενταμάμε
ή βραστά φασόλια σόγιας,
περιέχει 17 γρ. πρωτεΐνης,
8 γρ. φυτικών ινών και 189
θερμίδες. Και είναι ένα τέ-
λειο σνακ από μόνο του!
Σερβίρετε το φαγητό ζε-
στό ή κρύο, προσθέστε
αλάτι και απολαύστε.

Ζεστό αχλάδι με κανέλα
και τυρί ρικότα

Το τυρί ricotta, είναι
πλούσιο σε πρωτεΐνες και
τα αχλάδια είναι μια καλή
πηγή φυτικών ινών. Μαζί
με ένα κουταλάκι του γλυ-
κού κανέλα, θα έχετε ένα
νόστιμο σνακ, κατάλληλο
για κάθε στιγμή της ημέ-
ρας. Κάθε μερίδα περιέχει
8 γρ. πρωτεΐνης, 5 γρ. φυτι-
κές ίνες και 170 θερμίδες.

Πίτα σάντουιτς με κοτό-
πουλο

Μια μικρή μερίδα ενός
θρεπτικού πιάτου, μπορεί
επίσης να αποτελέσει κα-
τάλληλο σνακ. Μισό σάν-
τουιτς με πίτα και την κα-
τάλληλη γέμιση, είναι ένα
από αυτά. Γεμίστε με κοτό-
πουλο και λαχανικά μια πί-
τα και κόψτε την στη μέση,
για δύο υγιεινά σνακ όλη
την ημέρα. Κάθε μισή πίτα
περιέχει 200 θερμίδες, 3
γρ. ινών και περισσότερα
από 20 γρ. πρωτεΐνης.

Σος από κουνουπίδι και
λευκά φασόλια

Φτιάξτε μια σος από
λευκά φασόλια και σκόρδο
στις αρχές της εβδομάδας
και απλώστε την σε κρά-
κερς, συνδυάζοντάς τα με
λαχανικά, όταν σας πιάσει

η πείνα. Μια καλή επιλογή
είναι 2 φλιτζάνια ωμό, ψι-
λοκομμένο κουνουπίδι.
Φακές σαλάτα με ντομάτα

και κάρδαμο

Οι σαλάτες, όταν έχουν
περίπου 200 θερμίδες,
αποτελούν ένα ιδανικό
απογευματινό σνακ. Η
συγκεκριμένη περιέχει 11
γρ. πρωτεΐνης και 8 γρ. φυ-
τικών ινών, χάρη στις φα-
κές και τα λαχανικά που
περιέχει.

Σπαράγγια και καλά βρα-
σμένο αυγό

Είναι να απορεί κανείς
πώς αυτό ο κλασικός συν-
δυασμός είναι τόσο θρε-
πτικός: Τα πλούσια σε φυ-
τικές ίνες σπαράγγια,
ισορροπούν τέλεια με τα
πρωτεϊνούχα αυγά. Επι-
πλέον, τα σπαράγγια είναι
γνωστά ως αφροδισιακά,
χάρη στο φυλλικό οξύ και
τη βιταμίνη Β6 και E που
περιέχουν. Συνδυάστε 15
σπαράγγια (ωμά ή μαγει-
ρεμένα), με ένα βραστό
αυγό, για ένα σνακ 126
θερμίδων, που περιέχει 11
γρ. πρωτεΐνης και 5 γρ. φυ-
τικών ινών.

Παγωμένο πράσινο τσάι
μέντας

Είναι ένα δροσιστικό πο-
τό χωρίς θερμίδες, που
μπορεί να μην χαρακτηρί-
ζεται ως σνακ, αλλά σίγου-
ρα είναι ιδιαίτερα ωφέλι-
μο. Αν βρεθείτε στην κου-
ζίνα ψάχνοντας κάτι να
φάτε, μόνο και μόνο επει-
δή βαριέστε κι όχι επειδή
πεινάτε, αυτό το γευστικό
ποτό είναι η ιδανική επιλο-
γή. Επίσης, το πράσινο τσάι
έχει αποδειχθεί ότι βοηθά-
ει όσους κάνουν δίαιτα να
χάσουν περισσότερο βά-
ρος, σύμφωνα με μια μελέ-
τη που δημοσιεύεται στο
επιστημονικό έντυπο Ame-
rican Journal of Clinical
Nutrition, χάρη στα αντιο-
ξειδωτικά που περιέχει.

Σνακ που καίνε το λίποςa
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Μ
ε
αφορμή
την
Παγκό

σμια Εβδομάδα
Εμβολιασμού 2013,
που εορτάζεται κάθε
χρόνο την τελευταία
εβδομάδα του
Απριλίου (22-27), με
στόχο να αναδειχθεί
η σημασία της
ανοσοποίησης και τα
οφέλη του
εμβολιασμού, ο
Παγκόσμιος
Οργανισμός Υγείας
με κεντρικό σύνθημα
της φετινής επετείου
το ΠΡΟΛΗΨΗ –
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ –
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ,
θέλει να τονίσει τη
μέγιστη σημασία του
εμβολιασμού στην
πρόληψη των
λοιμωδών
νοσημάτων, την
προστασία της ζωής
αλλά και της
παγκόσμιας υγείας.
Το μήνυμα είναι ότι ο
εμβολιασμός κάθε
παιδιού είναι
ζωτικής σημασίας
για την πρόληψη των
ασθενειών. 

Σύμφωνα με τον Παγκό-
σμιο Οργανισμό Υγείας, πε-
ρίπου 2-3 εκατομμύρια θά-
νατοι ετησίως μπορούν να
αποφευχθούν με τον εμβο-
λιασμό. Τα οφέλη του εμ-
βολιασμού ολοένα και επε-
κτείνονται σε εφήβους και
ενήλικες, παρέχοντας προ-
στασία από θανατηφόρες
ασθένειες όπως η γρίπη, η
μηνιγγίτιδα και ο καρκίνος
(π.χ. του τραχήλου της μή-
τρας και ο καρκίνος του
ήπατος) που εμφανίζονται

στην ενήλικη ζωή.

Είναι γεγονός ότι ο εμβο-
λιασμός έχει κάνει πολλά
λοιμώδη νοσήματα να εμ-
φανίζονται σπάνια ή ακόμη
και να εξαφανιστούν από
κάποιες χώρες. Αυτό όμως
δεν πρέπει να μας εφησυ-
χάζει και να θεωρούμε τον
εμβολιασμό ως μη απαραί-
τητο. Τα νοσήματα αυτά εμ-
φανίζονται ως αναδυόμε-
να συνεχώς σε χώρες όπου
υπάρχει αδυναμία εμβο-
λιασμού και ο εμβολιασμός
είναι ανεπαρκής.. 

Κατά τον Παγκόσμιο Ορ-
γανισμό Υγείας, υπάρχουν
επτά βασικοί λόγοι που το-
ποθετούν την ανοσοποίηση
της Ευρωπαϊκής Περιφέ-
ρειας σε θέση προτεραι-
ότητας και είναι οι εξής:

• Η ανοσοποίηση σώζει
ζωές.

• Είναι βασικό δικαίωμα
κάθε πολίτη και απαραίτη-
τη προϋπόθεση  στα προ-

γράμματα μείωσης της
φτώχειας.

• Οι ασθένειες που προ-
λαμβάνονται με εμβολια-
σμό εξακολουθούν να απο-
τελούν απειλή.

• Υπάρχουν ασθένειες
που εξελίσσονται και άλ-
λες που τείνουν να εξαλει-
φθούν, οπότε  με συνεχή
υψηλή εμβολιαστική κάλυ-
ψη η επίπτωση των νοσημά-
των του προλαμβάνονται
με εμβολιασμό μειώνεται.

• Ως προς τον εμβολια-
σμό, τα παιδιά εξαρτώνται
από τα συστήματα υγείας
που  θα πρέπει να  διασφα-
λίζουν ότι   κάθε παιδί θα
λάβει  τα σωστά εμβόλια
,στο σωστό χρόνο και τη
σωστή στιγμή.

• Κάθε παιδί πρέπει να
εμβολιαστεί.

Αν σκέφτεστε πως δεν
είναι ανάγκη να εμβολιά-
σετε το δικό σας παιδί κα-
θώς εμβολιάζονται τα υπό-

λοιπα, σκεφτείτε το ξανά.

Πιστεύεται ότι η ανοσία
της κοινότητας επιτυγχά-
νεται μόνο εάν είναι εμβο-
λιασμένο το 95% του πληθυ-
σμού και ότι κάθε ανεμβο-
λίαστο άτομο αυξάνει την
πιθανότητα να νοσήσουν
και οι γύρω του, από την εν
λόγω ασθένεια.

Για παράδειγμα, ο τέτα-
νος που είναι ένα νόσημα
το οποίο προλαμβάνεται με
εμβολιασμό, δεν είναι δυ-
νατόν να προληφθεί μέσω
της συνολικής ανοσοποί-
ησης της κοινότητας, κα-
θώς δεν αποτελεί μεταδο-
τική νόσο. Σε περίπτωση
που το παιδί σας δεν είναι
εμβολιασμένο έναντι του
τετάνου δεν έχει σημασία η
εμβολιαστική κατάσταση
των υπόλοιπων παιδιών, κα-
θώς το παιδί σας δεν θα εί-
ναι προστατευμένο έναντι
της συγκεκριμένης νόσου.

Η ιδέα της ανοσίας της

κοινότητας μπορεί να κα-
θησυχάσει τους γονείς, δί-
νοντας τους μια ψευδή αί-
σθηση ασφάλειας γεγονός
το οποίο είναι δυνατόν να
τους οδηγήσει στην παρά-
ληψη των εμβολιαστικών
δόσεων. Η συγκεκριμένη
πεποίθηση όχι μόνο μει-
ώνει την αποτελεσματικό-
τητα της ανοσίας, αλλά κά-
θε ανεμβολίαστο παιδί αυ-
ξάνει τον κίνδυνο μετάδο-
σης λοιμωδών νοσημάτων.
Εξάλλου, χρειάζεται μόνο
ένα ανεμβολίαστο άτομο
να νοσήσει και έτσι να με-
ταδώσει την νόσο σε άλλα
ανεμβολίαστα άτομα.

ΓΚΑΝΤΟΥΝΑ ΑΙΚΑΤΕ-
ΡΙΝΗ

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΠΑΛΑΜΑ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ
ΥΓΕΙΑΣ

Παγκόσμια Εβδομάδα Εμβολιασμού
Προλαμβάνω - προστατεύω - εμβολιάζω

a

Υλοποιείται και φέτος
από την Περιφερειακή
Ενότητα Καρδίτσας πρό-
γραμμα κωνωποκτονίας με
στόχο την μείωση του πλη-
θυσμού των εντόμων κυ-
ρίως στις κατοικημένες
περιοχές. Το πρόγραμμα
είναι προϋπολογισμού
20.000 ευρώ και θα υλοποι-
ηθεί σε δύο φάσεις. Η
πρώτη θα αφορά την προ-
νυμφοκτονία και η δεύτε-
ρη την νυμφοκτονία. Οι
ψεκασμοί θα γίνουν από
εξειδικευμένα συνεργεία,
τα οποία λαμβάνουν όλες
τις προβλεπόμενες προ-
φυλάξεις και χρησιμοποι-
ούν σύγχρονες μεθόδους,
ενώ θα χρησιμοποιηθούν

εγκεκριμένα οικολογικά
φάρμακα. Στόχος του προ-
γράμματος είναι να μει-
ωθούν οι αριθμοί των κου-
νουπιών και να περιοριστεί
στο ελάχιστο ο κίνδυνος
μετάδοσης μολυσματικών

ασθενειών. 

Σχετικά με το πρόγραμ-
μα ο αντιπεριφερείαρχης
κ. Βασίλης Τσιάκος δήλω-
σε: «Μετά και από σχετι-
κές οδηγίες του Περιφε-
ρειάρχη κ. Κων/νου Αγο-

ραστού, δίνουμε έμφαση
στο πρόγραμμα κωνωπο-
κτονίας. Στόχος μας είναι
να μειώσουμε την όχληση
που προκαλείται στους αν-
θρώπους, όταν ο αριθμός
των εντόμων είναι μεγά-
λος, αλλά κυρίως να δρά-
σουμε προληπτικά, ώστε
να αποφύγουμε την μετά-
δοση στο γενικό πληθυσμό,
ασθενειών όπως ο ιός του
Δυτικού Νείλου, που τα τε-
λευταία χρόνια εμφανί-
στηκαν και στην περιοχή
μας. Παρά το γεγονός ότι η
φετινή χρονιά ήταν ιδιαίτε-
ρα βροχερή,  θέλω να ελπί-
ζω πως θα καταφέρουμε
να έχουμε πολύ καλά απο-
τελέσματα».

Πρόληψη για τα κουνούπια
Αρχίζει η εφαρμογή προγράμματος κωνωποκτονίας 

Ποσό 20.000 ευρώ θα διαθέσει η Αντιπεριφέρεια για την υλοποίησή του
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Γ
ια 6η συνεχή
χρονιά το
Εργαστηρια
κό Κέντρο

Φυσικών Επιστημών
(ΕΚΦΕ) Καρδίτσας,
σε συνεργασία με
τους Σχολικούς
Συμβούλους καθώς
και τις Διευθύνσεις
Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης
Καρδίτσας
διοργάνωσαν
Εκδήλωση για τις
Φυσικές Επιστήμες.
Στην εκδήλωση
μαθητές και
εκπαιδευτικοί
παρουσίασαν τις

εργασίες τους που
σχετίζονται με τις
Φυσικές Επιστήμες,
δηλαδή πειράματα,
αφίσες, κατασκευές,
κ.ά στο αίθριο της
Δημοτικής Αγοράς. 

Η εκδήλωση ξεκίνησε με
θεατρικό δρώμενο του ΓΕΛ
Μουζακίου με θέμα: «Νε-
ρό-κόλλα» και συνεχίστηκε
με θεατρικό δρώμενο του
1ου Δημοτικού Σχολείου
Καρδίτσας με θέμα: «Συγ-
κλίνοντες και αποκλίνον-
τες φακοί».

Στην συνέχεια, έπαιξε
μουσική, ρoκ συγκρότημα
του Μουσικού Σχολείου
Καρδίτσας.

Η εκδήλωση συνεχίστη-
κε με καλωσόρισμα από τον

Υπεύθυνο ΕΚΦΕ Καρδί-
τσας  Σεραφείμ Μπίτσιο
και Χαιρετισμοί από προ-
σκεκλημένους, ενώ η
Ευαγγελία Τσίβου, Προ-
ϊσταμένη Διεύθυνσης Παι-
δείας και Πολιτισμού, μίλη-
σε με θέμα: «Δημοτική Αγο-
ρά - Μνημείο Ευρωπαϊκής
Αρχιτεκτονικής Κληρονο-
μιάς».

Ο Αθανάσιος Μανούρας,
Αναπληρωτής Καθηγητής
του Τμήματος Τεχνολογίας
Τροφίμων, του ΤΕΙ Λάρι-
σας μίλησε με θέμα «Ποι-
ότητα νερού και επιπτώ-
σεις στη δημόσια υγεία».

Ακολούθησε η Παρου-
σίαση δραστηριοτήτων από
τα Σχολεία Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης:

- 5ο Δημοτικό Σχολείο

Καρδίτσας - 7ο Δημοτικό
Σχολείο Καρδίτσας - 6ο Δη-
μοτικό Σχολείο Καρδίτσας
- 10ο Δημοτικό Σχολείο
Καρδίτσας - 14ο Δημοτικό
Σχολείο Καρδίτσας - 18ο
Δημοτικό Σχολείο Καρδί-
τσας - Δημοτικό Σχολείο
Βλοχού - Δημ. Σχολείο
Καρδιτσομαγούλας.

Τα Σχολεία Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης: 1ο
Γυμνάσιο Καρδίτσας - 2ο
Γυμνάσιο  Καρδίτσας - 3ο
Γυμνάσιο Καρδίτσας - 4ο
Γυμνάσιο Καρδίτσας - 5ο
Γυμνάσιο Καρδίτσας
- 6ο Γυμνάσιο Καρδίτσας -
Γυμνάσιο Λεονταρίου  - 1ο
Γενικό Λύκειο Καρδίτσας -
2ο Γενικό Λύκειο Καρδί-
τσας - 3ο Γενικό Λύκειο
Καρδίτσας - 4ο Γενικό Λύ-
κειο Καρδίτσας - 5ο Γενικό

Λύκειο Καρδίτσας - Γενικό
Λύκειο Λεονταρίου - Γενι-
κό Λύκειο Προαστίου - 1ο
ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας - 2ο
ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας - 1ο
ΕΠΑ.Λ. Σοφάδων.

Τις Σχολές Τριτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης: Τμήμα
Τεχνολογίας Τροφίμων -
Τμήμα Διατροφής & Διαιτο-
λογίας - το Παράρτημα της
Ένωσης Ελλήνων Φυσικών
(Ε.Ε.Φ.) Καρδίτσας - το
Κέντρο Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.)
Μουζακίου - το Εργαστη-
ριακό Κέντρο Φυσικών Επι-
στημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) Καρδί-
τσας.

Η εκδήλωση έκλεισε με
Ρoκ συγκρότημα του Μου-
σικού Σχολείου Καρδίτσας.

Εντυπωσιακό!!!
Οι  μικροί φυσικοί και χημικοί, παρουσίασαν τις εργασίες τους που σχετίζονται με τις Φυσικές

Επιστήμες, δηλαδή πειράματα, αφίσες, κατασκευές, κ.ά στο αίθριο της Δημοτικής Αγοράς

a
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Μικροί επιστήμονεςa
Ήταν η 6η εκδήλωση για τις Φυσικές Επιστήμες στην Καρδίτσα
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Μ
έχρι
σήμερα
οι
διακομι

δές ασθενών από τη
Λάρισα σε άλλες
πόλεις γίνονταν με
σκοπό την ανα-
ζήτηση κρεβατιού σε
Μονάδα Εντατικής
Θεραπείας ενηλίκων
ή παιδιών αλλά
πλέον, θα χρειασθεί
διακομιδή και για
ένα κάταγμα! 

Πρόκειται για μια απί-
στευτη εξέλιξη, όνειδος
για το Εθνικό Σύστημα
Υγείας, σε μια πόλη που
διαθέτει... δυο νοσοκομεία
και δυο ορθοπαιδικές κλινι-
κές (μία του ΕΣΥ και μία
πανεπιστημιακή) καθώς η
έλλειψη σχεδιασμού σε
συνδυασμό με τις ελλεί-
ψεις ιατρών προκαλούν
απίστευτη ταλαιπωρία σε
ασθενείς που δεν πι-
στεύουν στα αυτιά τους,
όταν οι γιατροί τους παρα-
πέμπουν σε γειτονική πόλη
ακόμη και για την αντιμετώ-
πιση «απλών» ορθοπαιδι-
κών περιστατικών!

Τις τελευταίες τρεις
εβδομάδες περίπου η βλά-
βη στο ακτινοσκοπικό (c-
arm) του ΠΝΛ που θεωρεί-
ται απαραίτητο για ορθο-
παιδικές επεμβάσεις είχε
ως αποτέλεσμα τα επείγον-
τα περιστατικά να διακομί-
ζονται στο Γενικό Νοσοκο-
μείο Λάρισας το οποίο
ωστόσο «φράκαρε» ελλεί-
ψει αναισθησιολόγων με
αποτέλεσμα να μην είναι
δυνατή η απορρόφηση άλ-
λων επειγόντων περιστατι-
κών από το ΠΝΛ.

Η εξέλιξη προκάλεσε
χθες την παρέμβαση του δι-
οικητή της 5ης ΥΠΕ Θεσσα-
λίας Λάζ. Μακρή ο οποίος
εγγράφως ζήτησε από όλα

τα νοσοκομεία της Θεσσα-
λίας «να αντιμετωπίζονται
τα έκτακτα ορθοπαιδικά
περιστατικά» καλώντας
επίσης τη διοίκηση του
ΠΝΛ, όπως διευκρίνισε
στην «Ε» να «επισπεύσει τις
διαδικασίες τόσο για τη
συντήρηση του σημερινού
εξοπλισμού όσο και για την
απόκτηση νέου».

Από την πλευρά του, ο δι-
ευθυντής της κλινικής του
ΠΝΛ καθηγητής Ορθοπαι-
δικής Κων. Μαλίζος διευ-
κρίνισε στην «Ε» πως «το c-
arm έχει υπερβεί το όριο
ζωής από το καλοκαίρι του
2008, εδώ και έξι χρόνια
περίπου ενημερώνουμε
διαρκώς και εγγράφως για
το πρόβλημα αλλά κωλυ-
σιεργούν» επιρρίπτοντας
παράλληλα ευθύνες στη δι-
οίκηση του Πανεπιστημια-
κού Νοσοκομείου Λάρισας
για «παραπληροφόρηση»
των ασθενών ότι «οι επεμ-
βάσεις δεν γίνονται όχι για-
τί έχει βλάβη το ακτινοσκο-
πικό αλλά με ευθύνη των
γιατρών».

Μετά και τη χθεσινή πα-
ρέμβαση Μακρή προκύ-
πτει το ερώτημα, γιατί η δι-
οίκηση του Πανεπιστημια-
κού Νοσοκομείου Λάρισας
δεν προχώρησε έγκαιρα εί-
τε στη συντήρηση του μη-
χανήματος μέσω των απο-

θεματικών που διαθέτει εί-
τε για την απόκτηση νέου
μηχανήματος (κόστους
90.000 ευρώ περίπου) μέσω
του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας έτσι
ώστε να αποφευχθεί η τα-
λαιπωρία των ασθενών και
να μην χρειάζετανα διακο-
μίζονται σε νοσοκομεία
γειτονικών νομών. Διευκρι-
νίζεται πως το ακτινοσκο-
πικό είναι απαραίτητο μη-
χάνημα σε όλες τις χει-
ρουργικές κλινικές και κυ-
ρίως στις ορθοπαιδικές για
τις επεμβάσεις σε «απλά»
κατάγματα και προπαντός
στις επεμβάσεις σε πολυ-
τραυματίες (τροχαία ατυ-
χήματα κλπ), εξειδικευμέ-
να κα- τάγματα και επανορ-
θωτικές επεμβάσεις.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΑΚΡΗ
Η σταγόνα που έκανε να

ξεχειλίσει το ποτήρι, μετά
την τελευταία πολυήμερη
βλάβη (σ.σ. εξέλιξη φυσιο-
λογική για ένα μηχάνημα
που έχει υπερβεί το όριο
ζωής από το 2008 όπως και
αρκετός ακόμη ξεπερα-
σμένος τεχνολογικά εξο-
πλισμός του ΠΝΛ) ήταν η
αδυναμία του Γενικού Νο-
σοκομείου Λάρισας να
απορροφήσει άλλα επεί-
γοντα ορθοπαιδικά περι-
στατικά του Πανεπιστημια-
κού, λόγω έλλειψης ιατρών
αναισθησιολόγων οι οποίοι
αδυνατούν πρακτικά να

εξυπηρετήσουν τον όγκο
των χειρουργικών επεμβά-
σεων. Υπενθυμίζεται πως
μόνο στο ΓΝΛ, έχουν επιλε-
γεί από το ΣΚΕΙΟΠΝΙ δυο
αναισθησιολόγοι γιατροί
από το 2011 οι οποίοι θα
ανακούφιζαν το πρόγραμ-
μα των τακτικών χειρουρ-
γείων αλλά δεν έχουν
προσληφθεί ακόμη στο
όνομα του περιορισμού των
δαπανών για την υγεία αλ-
λά και του παγώματος των
προσλήψεων στο δημόσιο
παρότι κρίνονται απαραίτη-
τοι για την εύρυθμη λει-
τουργία των νοσοκομείων
και την εξυπηρέτηση των

ασθενών.

Για την εξέλιξη ενημε-
ρώθηκε χθες ο κ. Μακρής ο
οποίος διευκρίνισε στην
«Ε» πως παρενέβη στη διοί-
κηση του ΠΝΛ προκειμέ-
νου να επισπεύσει τη διαδι-
κασία έτσι ώστε να συντη-
ρηθεί (αναβαθμισθεί) το
σημερινό ακτινοσκοπικό
αλλά και να αποκτηθεί νέο.
Παράλληλα ο κ. Μακρής
ενημέρωσε εγγράφως και
το Εθνικό Κέντρο Επιχειρή-
σεων του υπουργείου Υγεί-
ας, αφού απαιτείται διαχεί-
ριση των περιστατικών μέ-
σω του ΕΚΑΒ, αλλά και τους
διοικητές των νοσοκομεί-
ων της Θεσσαλίας «προκει-
μένου να αντιμετωπίζονται
τα έκτακτα ορθοπαιδικά
περιστατικά, απρόσκοπτα,
άμεσα και αποτελεσματι-
κά, στο επόμενο χρονικό
διάστημα και μέχρι να επι-
σκευαστεί το μηχάνημα»
καθώς «η Ορθοπαιδική κλι-
νική του Πανεπιστημιακού
Γενικού Νοσοκομείου Λά-
ρισας, λόγω βλάβης του c-
arm, αδυνατεί να αντιμετω-
πίσει έκτακτα ορθοπαιδικά
περιστατικά, όπως π.χ. δια-
τροχαντήρια κατάγματα»
καταλήγει ο κ. Μακρής.

Τα κατάγματα στην Καρδίτσα!!!a
Στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων ή και της Καρδίτσας θα βρεθεί να νοσηλεύεται Λαρισαίος

μετά από επέμβαση για ένα «απλό» κάταγμα

Το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ της ΓΣΕΕ ενη-

μερώνει όσους παρακολούθησαν το ΠΡΟ-

ΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ να

προσέρχονται στο Εργατικό Κέντρο Ν. Καρδί-

τσας όπως παραλάβουν την Βεβαίωση Αποδο-

χών, προκειμένου να την χρησιμοποιήσουν για

Φορολογική τους χρήση και από ώρα 9 το πρωί

έως τη 1 το μεσημέρι.

Ενημέρωση
εργαζομένων
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Τ
ο Λύκειο των

Ελληνίδων

Βόλου σε

συνεργασία με

το Σύλλογο κωφών και

βαρήκοων Νομού

Μαγνησίας διοργανώνει

χορευτική εκδήλωση

αλληλεγγύης για τη

συγκέντρωση τροφίμων

που θα προσφερθούν στο

κοινωνικό παντοπωλείο

τις ημέρες του Πάσχα. 

Η εκδήλωση θα πραγμα-
τοποιηθεί στο Πνευματικό
Κέντρο της Ι.Μητρόπολης
Δημητριάδος το Σάββατο
στις 20:00. Θα εμφανιστούν
τα χορευτικά του Συλλόγου
Κωφών Βορείου Ελλάδος,
το χορευτικό συγκρότημα
Καλοχωρίου Θεσσαλονί-
κης και η εφηβική ομάδα
του Λυκείου των Ελληνίδων
Βόλου με χορούς και τρα-
γούδια των Λαζαρίνων του
Ρουμλουκιού.

Όταν το 1994 στη Θεσσα-
λονίκη το συμβούλιο του
Αθλητικού Συλλόγου Κω-
φών αποφάσισε να έχει
ενεργή συμμετοχή σε όλα
τα δρώμενα κλήθηκε να
απαντήσει στον προβλημα-
τισμό ενός μέλους του∙
μπορούν να χορέψουν οι
κωφοί; Έτσι, γεννήθηκε η
ιδέα να φτιάξουν μια χο-
ρευτική ομάδα. Η εμπειρία
τους έλεγε ότι με τις δονή-
σεις αισθάνονται τη μουσι-
κή, ότι όμως θα συντονι-
στούν τόσο για να αποτελέ-
σουν χορευτικό συγκρότη-
μα τους εξέπληξε. Ο σύλ-
λογος έχει εκπαιδεύσει
στο χορό πάνω από 100 κω-
φούς σε όλα αυτά τα 19
χρόνια λειτουργίας του.

Ο Αθλητικός Σύλλογος
Κωφών Βορείου Ελλάδος
ιδρύθηκε το 1983 στη Θεσ-
σαλονίκη με σκοπό την
ανάπτυξη των αθλητικών

και πολιτιστικών δραστη-
ριοτήτων των ατόμων με
προβλήματα ακοής. Ανάμε-
σα σ’ αυτές τις δραστηριό-
τητες λειτουργεί και το
τμήμα παραδοσιακών χο-
ρών Κωφών του Α.Σ.Κ.Β.Ε.
όπου συμμετέχουν κωφοί
χορευτές που χορεύουν
ακολουθώντας το ρυθμό
της μουσικής αντιλαμβανό-
μενοι τις δονήσεις των
κρουστών. Εκτός από Κω-
φούς στο χορευτικό τμήμα
συμμετέχουν και ακούον-
τες χορευτές δημιουργών-
τας έτσι τις προϋποθέσεις
διάδοσης και υιοθέτησης
της κουλτούρας των Κω-
φών μέσα στην κοινωνία
των ακουόντων. Από την
έναρξη της λειτουργίας
του (1994) έως σήμερα, το
χορευτικό τμήμα των Κω-
φών  έχει συμμετάσχει σε
πολλά αξιόλογα Φεστιβάλ
της Ελλάδας αλλά και του
εξωτερικού όπως δύο φο-
ρές στην Κύπρο το 2000 και
το 2004 και στην Ιταλία το
2007. Στις εκδηλώσεις αυ-
τές όχι μόνο κέρδισε την
αναγνώριση και προκάλε-
σε τον ενθουσιασμό αφού η
διαφορά σε σχέση με χο-
ρευτικά συγκροτήματα των
ακουόντων ήταν ανύπαρ-
κτη.

Η χορευτική ομάδα των
κωφών έχει λάβει μέρος σε
διάφορα φεστιβάλ κι αξιό-
λογες εκδηλώσεις της Ελ-
λάδας με πιο σημαντικές:

•Το φεστιβάλ των φοιτη-

τικών εστιών Θεσσαλονί-
κης το 1996 και το 2006.

•Την τελετή του Πανευ-
ρωπαϊκού πρωταθλήματος
στίβου κωφών στην Αθήνα
το 1999.

•Την τελετή έναρξης
του πανευρωπαϊκού πρω-
ταθλήματος κολύμβησης
των κωφών το 2006 στη
Θεσσαλονίκη.

•Τις εκδηλώσεις του συ-
νεδρίου του χορευτικού
του πανεπιστημίου της Πά-
τρας το 2007.

•Το 3ο φοιτητικό φεστι-
βάλ παραδοσιακών χορών
στη Μυτιλήνη το 2008.

•Τοπικές πολιτιστικές
οργανώσεις σε διάφορες
πόλεις όπως: των Ιωαννί-
νων, της Άρτας, της Πέλ-
λας, της Δράμας, του Κιλ-
κίς, της Κοζάνης, της Χαλ-
κιδικής, της Αθήνας καθώς
και πολλών πόλεων και χω-
ριών του Ν. Θεσσαλονίκης.

Δάσκαλός τους από το
1998 ο Δημήτρης Κυριαζής,
απόφοιτος του ΤΕΦΑΑ
Θεσσαλονίκης με ειδικότη-
τα τους παραδοσιακούς
χορούς…

Για την εμπειρία του που
αποτέλεσε και μελέτη του
μεταπτυχιακού του έχει
πει: «Σε κάθε διαδικασία
εκμάθησης σε κωφά άτομα
πρέπει να γίνουν προσαρ-
μογές. Στην περίπτωση του
χορού, που το αντικείμενο
διδασκαλίας είναι η κίνηση,

προσπαθούν οι κωφοί να
αποκαταστήσουν τα ηχητι-
κά ερεθίσματα με οπτικά
και ισχυροποιούν τις δονή-
σεις. Οι κωφοί αναπτύσ-
σουν περισσότερο  την
οπτική απορρόφηση των
πληροφοριών σε λιγότερο
χρόνο, μαθαίνουν γρήγορα
αλλά ξεχνούν τα βήματα
μετά την πρόβα. Τόλμησα
να χρησιμοποιήσω το ντα-
ούλι για να νιώσουν τον
κραδασμό. Η ιδέα μου ήρθε
αξιοποιώντας την εικόνα
που είχα όταν μου ήρθε
αξιοποιώντας την εικόνα
που είχα όταν τον έβλεπα
να χορεύει στους γάμους
αδιαφορώντας για το τι παί-
ζει η μουσική αλλά πως θα
εκφράσουν τη χαρά τους, η
στιγμή που με ένα χορό
βγάζουν τα εσώψυχά τους.

Έτσι τόλμησα να βγάλω
το νταούλι να δοκιμάσω τι
νιώθουν και πόσο μπορούν
να συντονιστούν. Χτυπάω
το νταούλι σύμφωνα με το
ρυθμό των ποδιών τους και
η ορχήστρα παίζει αυτό
που παίζω εγώ. Είμαι ο μαέ-
στρος τους. Μετά από αυτό
απογειωθήκαμε.»

Οι παραστάσεις αυτές
γεμίζουν με υπερηφάνεια
την κοινωνία των κωφών,
αφού αποδεικνύεται ότι
ακόμα και σε δραστηριότη-
τες όπως είναι ο χορός,
όπου θεωρητικά είναι απα-
ραίτητη η ακοή, τα κατα-
φέρνουν εξίσου καλά με
τους ακούοντες.

Το Λύκειο των Ελληνί-
δων Βόλου προσκαλεί τα
μέλη του, όλους τους πολι-
τιστικούς συλλόγους που
ασχολούνται με τον χορό
και τη μουσική και όλους
τους συμπολίτες να παρα-
κολουθήσουν την εκδήλω-
ση και να χειροκροτήσουν
το «ρυθμό της ψυχής». Αντί
εισιτηρίου αρκούν λίγα
τρόφιμα για να υποστηρί-
ξουμε το έργο του κοινωνι-
κού παντοπωλείου και τους
ανθρώπους που τα έχουν
ανάγκη τις άγιες μέρες του
Πάσχα.

«Ο ρυθμός της ψυχής»
• Παραδοσιακοί χοροί από συγκρότημα κωφών το Σάββατο 27 Απριλίου στο Πνευμα-

τικό Κέντρο στις 20:00

a

Ανακοινώθηκε από τον εμπορικό σύλλογο Καρδίτσας
το πασχαλινό ωράριο των καταστημάτων που είναι το πα-
ρακάτω

ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ, 8 ΜΑΪΟΥ 2013, ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗ-
ΜΑΤΑ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΝΟΝΙΚΑ,

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ.

Το πασχαλινό ωράριο 
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Ψ
ηφίστη
κε  στο
Περιφε
ρειακό

Συμβούλιο  η
πρόταση  του
Περιφερειάρχη
Θεσσαλίας  κ.  Κώστα
Αγοραστού  για  τη
σύσταση
Περιφερειακού
Συμβουλίου
Καινοτομίας.

Στην  εισήγηση  του  ο
Περιφερειάρχης  μεταξύ
άλλων  ανέφερε  και  τα
εξής:   

«Τα τελευταία χρόνια, η
χώρα είναι σταθερά προ-
σανατολισμένη στις σύγ-
χρονες αναπτυξιακές προ-
κλήσεις της καινοτομίας,
της ανταγωνιστικότητας,
της ποιότητας και της εξω-
στρέφειας.

Βασικός στόχος της νέας
οικονομικής και αναπτυ-
ξιακής πολιτικής είναι η δη-
μιουργία σύγχρονης παρα-
γωγικής βάσης στη δημι-
ουργία της οποίας σημαντι-
κό ρόλο διαδραματίζουν οι
επενδύσεις στην έρευνα
και την καινοτομία.   

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής
Ένωσης, η σημασία του ρό-
λου αυτού  αναγνωρίζεται
με την θέσπιση ως ενός
από τους πέντε βασικούς
στόχους της δεκαετούς
Αναπτυξιακής Στρατηγι-
κής της «Ευρώπη 2020» την
επένδυση του 3% του ΑΕΠ
της Ένωσης στην Έρευνα
και την Ανάπτυξη. 

Για τη νέα προγραμματι-
κή περίοδο 2014-2020, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με
σκοπό να μεγιστοποιήσει
την αποτελεσματικότητα
της πολιτικής των διαρθρω-
τικών της ταμείων, συνδέει
τις προτεραιότητες τους με
εκείνες της Στρατηγικής
«Ευρώπη 2020» για μία έξυ-

πνη, βιώσιμη και χωρίς απο-
κλεισμούς ανάπτυξη. Στο
πλαίσιο αυτό, καλεί τις
εθνικές και περιφερειακές
αρχές σε όλη την Ευρώπη
να καταρτίσουν και να
εφαρμόσουν στρατηγικές
έρευνας και καινοτομίας
ευφυούς εξειδίκευσης
λαμβάνοντας υπόψη τις
δυνατότητες και τα συγκρι-
τικά πλεονεκτήματα των
περιοχών τους, ενώ παράλ-
ληλα έχει αναθέσει σε
εξωτερικούς εμπειρογνώ-
μονες να εκπονήσουν σχε-
τικές μελέτες σε εθνικό
και περιφερειακό επίπεδο. 

Από τα παραπάνω προκύ-
πτει ότι  είναι  απαραίτητη  η
σύσταση ενός εξειδικευ-
μένου συλλογικού οργά-
νου, αρμόδιου για τον  συν-
τονισμό, την υποστήριξη
και την  προώθηση  κάθε
δράσης  έρευνας,   καινο-
τομίας και τεχνολογίας  στη
Θεσσαλία. 

Στο  πλαίσιο  αυτό προ-
τείνω  τη  σύσταση  του  Πε-
ριφερειακού Συμβουλίου
Καινοτομίας Θεσσαλίας
(ΠΣΚΘ).

Στόχοι του Περιφερει-
ακού  Συμβουλίου  Θεσ-

σαλίας  είναι :
Η ενίσχυση της έρευνας,

της καινοτομίας  και  της
επιχειρηματικότητας στην
Περιφέρεια Θεσσαλίας

Ο Συντονισμός των δρά-
σεων έρευνας και καινοτο-
μίας μεταξύ ακαδημαϊκών,
ερευνητικών και παραγωγι-
κών φορέων για την Προ-
γραμματική Περίοδο 2014-
2020

Η τόνωση και ενίσχυση
της καινοτόμων ιδεών και
της νεανικής επιχειρηματι-
κότητας. 

•Η δημιουργία μηχανι-
σμού υποστήριξης της υπο-
βολής προτάσεων στο πλαί-
σιο εθνικών και ευρωπαϊ-
κών προσκλήσεων 

•Η ανάδειξη «καλών

πρακτικών» από ερευνητι-
κά αποτελέσματα που
έχουν περάσει με επιτυχία
στην παραγωγική διαδικα-
σία 

•Η συνεργασία για εξεύ-
ρεσης χρηματοδότησης
καινοτόμων σχεδίων (se-
edfunding) και την υποστή-
ριξη καινοτόμων επιχειρή-
σεων. 

• Η ενίσχυση της εξω-
στρέφειας της Περιφέρει-
ας μέσω της δικτύωσης με
άλλες Περιφέρειας και δί-
κτυα επιχειρηματιών 

• Η συμβολή στη σύντα-
ξη του στρατηγικού σχεδί-
ου ευφυούς εξειδίκευσης
της Περιφέρειας Θεσσα-
λίας 

Με  δεδομένη  την  παρα-
πάνω  στοχοθεσία  το
Π.Σ.Κ.Θ.

Θα λειτουργεί :
-ως δεξαμενή σκέψης σε

θέματα έρευνας, τεχνολο-
γίας και καινοτομίας.

-συμβουλευτικά στην χά-
ραξη πολιτικών της Περι-
φέρειας Θεσσαλίας για
την Έρευνα και Καινοτομία
και θα προωθεί τις διαδικα-
σίες εφαρμογής και υλο-
ποίησης των πολιτικών αυ-
τών, αξιοποιώντας την εμ-
πειρία και την τεχνογνωσία
των μελών του. 

Θα προτείνει :
-δράσεις οι οποίες θα

μπορούσαν να υλοποι-
ηθούν από φορείς ή συμ-
πράξεις φορέων με χρημα-
τοδότηση από διάφορες
πηγές.

-αλλαγές και αναθεωρή-
σεις σε περίπτωση που οι
υλοποιούμενες δράσεις
δεν είναι αποτελεσματι-
κές.

Όσον  αφορά  τη  δομή
του Π.Σ.Κ.Θ. , το  Συμβού-
λιο θα αποτελείται από μια
ομάδα  εξειδικευμένων
προσώπων, που  θα  εκπρο-
σωπούν τον ακαδημαϊκό,

ερευνητικό και επιχειρη-
ματικό κόσμο καθώς και
από Φορείς που σχεδιά-
ζουν και υλοποιούν δρά-
σεις που σχετίζονται με την
ανάπτυξη της Θεσσαλίας.
Δεν θα προβλέπεται αμοι-
βή για τους συμμετέχον-
τες. 
Στην πρώτη του σύνθεση
το Π.Σ.Κ.Θ. θα αποτελεί-
ται από εκπρόσωπους :
• του  Περιφερειακού

Συμβουλίου

• του  Συνδέσμου Θεσ-
σαλικών Βιομηχανιών

• του Συνδέσμος Βιομη-
χανιών Θεσσαλίας & Κ. Ελ-
λάδος

• των  Ενώσεων /Αγροτι-
κών Συνεταιρισμών Θεσ-
σαλίας

• των  Εμπορικών/Τεχνι-
κών/Γεωτεχνικών/Ξενοδο-
χειακών Επιμελητηρίων
Θεσσαλίας

Του Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλίας

Του  ΑΤΕΙ  

Των  Ερευνητικών Ινστι-
τούτων Θεσσαλίας 

Για  την  αποτελεσματι-
κότερη  λειτουργία  του  το
Π.Σ.Κ.Θ. θα συγκροτεί ad
hoc Θεματικές Ομάδες
Εργασίας με αρμοδιότητα
να εισηγούνται θέματα
προς επεξεργασία, τα
οποία είτε προτείνονται
προς συζήτηση είτε επιλέ-
γονται προς τούτο από το
Συμβούλιο με βάση τις
προτεραιότητες και τις
στρατηγικές της Περιφέ-
ρειας Θεσσαλίας.»

Κλείνοντας  ο  Περιφε-
ρειάρχης  ευχήθηκε  το
Π.Σ.Κ.Θ.  να  λειτουργήσει
δυναμικά  και  αποτελεσμα-
τικά  ώστε  οι  εισηγήσεις
του  στο  Περιφερειακό
Συμβούλιο  να  είναι  πλή-
ρεις,  και  στοχευμένες   κα-
λύπτοντας  τις  σχετικές
Ευρωπαικές  και  διεθνής
εξελίξεις.

Περιφερειακό συμβούλιο καινοτομίας
Ψηφίστηκε  στο  Περιφερειακό  Συμβούλιο  η  πρόταση  του  Περιφερειάρχη  Θεσσαλίας  κ.

Κώστα  Αγοραστού  για  τη  σύσταση  Περιφερειακού  Συμβουλίου  Καινοτομίας

a

Ο Υφυπουρ-
γός Εξωτερι-
κών Κώστας
Τσιάρας, είχε
συνάντηση με
την Πρέσβη
της Αυστρα-
λίας στην Ελ-
λάδα, Τζένη
Μπλούμφιλντ με την οποία συζήτησαν τα απο-
τελέσματα της πρόσφατης επίσκεψής του
στην Αυστραλία.

Επιπροσθέτως, Τσιάρας και Μπλούμφιλντ
εστίασαν σε προγράμματα δράσης που μπο-
ρούν να φέρουν τις δύο χώρες πιο κοντά σε
κοινωνικό, μορφωτικό και οικονομικό επίπε-
δο.

Με τον Αυστραλό
πρέσβη

Συναντήθηκε ο Κ. Τσιάρας



Τετάρτη 24 Απριλίου 2013 17

Ο
ι μαθητές
της Γ
Τάξης του
5ου

Γυμνασίου
Καρδίτσας
πραγματοποίησαν
εκπαιδευτικές
επισκέψεις τη
Δευτέρα 8, την
Τετάρτη 10 και την
Πέμπτη 18 Απριλίου
2013 στο Σχολικό
Εργαστηριακό

Κέντρο Καρδίτσας
του 1ου και 2ου
ΕΠΑΛ

Οι επισκέψεις υλοποι-
ήθηκαν στα πλαίσια του μα-
θήματος του Σχολικού
Επαγγελματικού Προσανα-
τολισμού (ΣΕΠ) με την
υπεύθυνη καθηγήτρια κ.
Αγγελική Τρυφέρη.

Τους μαθητές υποδέχτη-
καν ο Διευθυντής του ΣΕΚ
κ. Δ. Μπίτσιος, ο Διευθυν-
τής του 1ου ΕΠΑΛ κ. Α. Στε-

φανής και ο Διευθυντής
του 2ου ΕΠΑΛ κ. Α. Τσίρας
και τους ενημέρωσαν για
τη δομή και τη λειτουργία
των εργαστηρίων.

Κατά τη διάρκεια των
επισκέψεων στα σχολικά
εργαστήρια οι μαθητές εί-
χαν την ευκαιρία να γνωρί-
σουν από κοντά τα μηχανή-
ματα και τα εργαλεία τα
οποία χρησιμοποιούνται
από τους εκπαιδευομέ-
νους για την κατάρτισή
τους. Η ξενάγηση στα ερ-
γαστήρια βοήθησε τους μα-

θητές να αντιληφθούν την
αναγκαιότητα συνδυασμού
της θεωρίας με την πρακτι-
κή εφαρμογή, μέθοδος η
οποία παρέχει στους κα-
ταρτιζόμενους τις κατάλ-
ληλες γνώσεις και τεχνικές
για την επαγγελματική
τους αποκατάσταση.

Η άμεση αυτή επαφή των
μαθητών με την κατάρτιση
τους έδωσε τη δυνατότητα
να προβληματισθούν για να
αποφασίσουν για την επι-
λογή των σπουδών τους με-
τά το Γυμνάσιο.

Ο Διευθυντής κ. Θωμάς
Ντηλιάς, ο σύλλογος των
Διδασκόντων και οι μαθη-
τές του 5ου Γυμνασίου εκ-
φράζουν τις θερμές τους
ευχαριστίες στους Διευ-
θυντές του ΣΕΚ, του 1ου
και του 2ου ΕΠΑΛ, καθώς
επίσης σε όλους τους κα-
θηγητές οι οποίοι βοήθη-
σαν με τον τρόπο τους και
ξενάγησαν τους μαθητές
στα εργαστήρια συμβάλ-
λοντας έτσι στην άριστη και
άρτια ενημέρωση των μα-
θητών του σχολείου.

Επισκέψεις του 5ου γυμνασίου

Εκδήλωση σε σχολείο

a

Για την σπουδαιότητα της καθημερινής κατανάλωσης φρούτων

Σ
τα πλαίσια
της
υλοποίησης
του Σχεδίου

προώθησης της

κατανάλωσης
φρούτων στα σχολεία
οι μαθητές των Δ, Ε,
ΣΤ τάξεων του 3ου
και 13ου Δημοτικών

Σχολείων είχαν την
ευκαιρία να
γνωρίσουν τη
σπουδαιότητα της
καθημερινής

κατανάλωσης
φρούτων σε σχετική
εκδήλωση από τον
ιατρό κ. Κωστίκα
Κων/νο. 

Οι μαθητές παρακολού-
θησαν σχετική προβολή και
ακολούθησε γόνιμος διά-
λογος. 
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2ο All Star Game Μπάσκετ 
Από την Πέμπτη 24 Απριλίου και για 4 μέρες στη Λάρισα

Κώστας Αγοραστός: «Είμαστε κοντά στον αθλητισμό γιατί ενώνει, ωφελεί και δεν βλάπτει»

Από την Πέμπτη 25 Απρι-
λίου και για 4 ημέρες, διε-
ξάγεται το 2ο All Star Game
του Λαρισινού Μπάσκετ,
σε μια ξεχωριστή γιορτή
που εξελίσσεται πλέον σε
θεσμό. Αυτό έγινε γνωστό
σε συνέντευξη τύπου που
δόθηκε σήμερα το πρωί
στην έδρα της Περιφέρει-
ας Θεσσαλίας. Παράλληλα
με το All Star Game θα διε-
ξαχθούν αγώνες παιδιών,
επίλεκτων καλαθοσφαιρι-
στών αλλά και σεμινάριο
για προπονητές, σε συνερ-
γασία της Ε.Σ.ΚΑ.Θ., της
Περιφέρειας Θεσσαλίας
και των σωματείων της Π.Ε.
Λάρισας

Κάλεσμα προς όλους
τους φιλάθλους να παρα-
κολουθήσουν τους αγώνες
απεύθυνε ο περιφερειάρ-
χης κ. Κώστας Αγοραστός ο
οποίος ανέφερε χαρακτη-
ριστικά: «Από την Πέμπτη
25 Απριλίου και για 4 ημέ-
ρες η καρδιά του θεσσαλι-
κού μπάσκετ, χτυπάει εδώ
στην Λάρισα. Διοργανώνε-
ται το 2ο All Star Game το
όποιο πέρυσι είχε σημει-
ώσει μεγάλη επιτυχία. Στη
φετινή διοργάνωση μάλι-
στα υπάρχει ένα ιδιαίτερο
ανθρωπιστικό ενδιαφέρον
καθώς τα έσοδα θα διατε-
θούν για τον  Βλάντο Μαϊ-
στρένκο ο οποίος αντιμε-
τωπίζει πρόβλημα υγείας.
Έτσι περνάμε ένα μήνυμα
ενότητας και ομοψυχίας,
σε μια δύσκολη περίοδο για
τη χώρα. 

Πιστεύουμε στις δυνά-
μεις των Θεσσαλών, στις
δυνατότητες τους και όσο
μπορούμε θα είμαστε κον-
τά, γιατί ο αθλητισμός ενώ-
νει, ωφελεί και δεν βλά-
πτει. Θέλω να συγχαρώ
τους παράγοντες όλων των
αθλητικών σωματείων διότι
επιτελούν ένα τεράστιο έρ-
γο την σημερινή εποχή, για-
τί διατηρούν την ελπίδα του
αθλητισμού μέσα σε πολύ

δύσκολες καταστάσεις και
δίνουν το δικαίωμα στα νέα
παιδιά να αθληθούν και να
πρωταγωνιστήσουν μελ-
λοντικά. Μαθαίνουν στα
παιδιά να είναι δυνατά, να
έχουν αυτοσυγκράτηση,
ομαδικότητα, συνεργασία,
αποτελεσματικότητα, να
διαχειρίζονται το θυμό
τους, την αδικία, τις νίκες,
και να μην παρασύρονται
στις  δύσκολες ατραπούς
της ζωής».

Ο κ. Κώστας Μπαζάκης,
πρόεδρος του Αστέρα και
μέλος της επιτροπής διορ-
γάνωσης σημείωσε: «Θα
ήθελα να ευχαριστήσω τον
κ. περιφερειάρχη για την
στήριξη που μας παρέχει,
καθώς δεν θα μπορούσε να
γίνει αυτή η εκδήλωση χω-
ρίς την στήριξη της Περι-
φέρειας. Επίσης την
Ε.Σ.ΚΑ.Θ. που φέτος συμ-
βάλει και αυτή με τον τρό-
πο της. Εγώ θα αναφερθώ
στο κομμάτι του σεμιναρίου
προπονητών που θα γίνει
Σάββατο και Κυριακή στο
κλειστό του Αγίου Θωμά
και για πρώτη φορά στην
πόλη μας μετά από πάρα
πολλά χρόνια. Είναι μια τε-
ράστια διοργάνωση, θα έρ-
θουν 3 προπονητές της Α1,
οι 2 έχουν διατελέσει και
προπονητές Εθνικών ομά-
δων, αναφέρομαι φυσικά
στον κ. Ζούρο, τον κ. Μίσσα
και τον κ. Πρίφτη. Το σεμι-
νάριο θα είναι δωρεάν για
όλους τους προπονητές
της Θεσσαλίας και όχι μό-
νο, θα μπορούν να συμμε-

τάσχουν όλοι οι προπονη-
τές της κεντρικής Ελλάδος
και όπως αντιλαμβάνεστε
το επίπεδο των ομιλητών
αποτελεί την καλύτερη
αφετηρία στο να έρθει κά-
ποιος να παρακολουθήσει
και να εμπλουτίσει τις γνώ-
σεις του..

Ο παίκτης των εφήβων

Γιάννουλης Αχιλλέας Βα-
λιώτης δήλωσε: «Θέλω να
ευχαριστήσω τον κόσμο
που με ψήφισε. Είναι μια
μεγάλη εκδήλωση αυτή που
γίνετε, ευελπιστώ να συνε-
χιστεί, να γίνει θεσμός και
να μην ξεχνάμε ότι γίνεται
για φιλανθρωπικό σκοπό».

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2ο ALL
STAR GAME

ΠΕΜΠΤΗ 25 Απριλίου

-16.30 μέχρι τις 18.00
αγώνας επίδειξης παίδων
και εφήβων.

-18.00 - 18.30 Προκριματι-
κός διαγωνισμού τριπόντων

-19.00 - Κυρίως αγώνας
All Star Game που θα περι-
λαμβάνει και διαγωνισμούς
τριπόντων στο ημίχρονο και

διαγωνισμό καρφωμάτων
στο τρίτο δεκάλεπτο. 

-Βράβευση πολυτιμότε-
ρου παίκτη αγώνα (MVP)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 Απριλίου

-Ο Σύλλογος Βετεράνων
Καλαθοσφαιριστών Λάρι-
σας θα αντιμετωπίσει τους
παλαίμαχους αθλητές του
Βόλου. Ο αγώνας θα ξεκι-
νήσει στις 19.30 και θα
πραγματοποιηθεί στο κλει-
στό του Αγίου Θωμά. 
ΣΑΒΒΑΤΟ 27 – ΚΥΡΙΑΚΗ

28 Απριλίου: 
-Σεμινάριο προπονητών

(9:00-15:00)

Θα μιλήσει ο Ηλίας Ζού-
ρος, ο Κώστας Μίσσας και
ο Δημήτρης Πρίφτης.

Μεγάλη επιτυχία για τον
αθλητισμό της πόλης μας εί-
ναι η συμμετοχή της Ελίνας
Πίτσαβου στο Πανελλήνιο
Σχολικό πρωτάθλημα Λυ-
κείων στίβου που θα διεξαχ-
θεί την Τετάρτη 24 και Πέμ-
πτη 25 Απριλίου στο Ολυμπια-
κό Στάδιο στην Αθήνα. Η Ελί-
να Πίτσαβου αθλήτρια του Γ.
Σ. Καρδίτσας μετά την συμ-
μετοχή της στον αγώνα-πρό-
κριση που διοργάνωσε το
Υπουργείο Παιδείας στην πό-
λη της Λάρισας πήρε με σχε-
τική άνεση το εισιτήριο για
τον τελικό του αγωνίσματος
των 100μ κοριτσιών. 

Στην «κούρσα της μιας
ανάσας» η αθλήτρια του
Γ.Σ.Κ. θα συναγωνιστεί με άλ-
λα 6 κορίτσια που διακριθή-
καν στους ομίλους τους κα-
θώς και με την καλύτερη Κύ-

πρια αθλήτρια. Αξίζει να ση-
μειωθεί ότι είναι η μικρότερη
σε ηλικία συμμετέχουσα στο
αγώνισμα αυτό. Ο αγώνας θα
διεξαχθεί το απόγευμα της
Τετάρτης στις 8.35μ.μ. και ελ-
πίζουμε να είναι η ευχάριστη
έκπληξη των σχολικών αγώ-
νων.

Προπονητής και καθοδη-
γητής της Πίτσαβου στην
αθλητική πορεία έως τώρα εί-
ναι ο Κακαργιάς Ευάγγελος ο
οποίος και την έχει αναλάβει
από πολύ νεαρή ηλικία. 

Η διοίκηση καθώς και οι
προπονητές του Γυμναστικού
Συλλόγου Καρδίτσας ευχό-
μαστε καλή επιτυχία στην
αθλήτρια μας. 

Επίσης ενημερώνουμε του
γονείς ότι στον σύλλογο μας
λειτουργούν υποδειγματικά
τμήματα για μαθητές του δη-

μοτικού που θέλουν να γνωρί-
σουν τα αγωνίσματα του
κλασσικού αθλητισμού μέσα
από δημιουργικά αθλητικά
παιχνίδια και αθλητικές δρα-
στηριότητες με υπεύθυνους
Πτυχιούχους Καθηγητές Φυ-
σικής Αγωγής και Αθλητι-
σμού. Για περισσότερες πλη-
ροφορίες μπορείτε να καλεί-
τε στα τηλ 6974659101(Τσια-
μαντάς Ιωάννης),
6 9 7 4 3 2 5 4 8 4 ( Κ α κ α ρ γ ι ά ς
Ευάγγελος) και 6944613840
(Τίγκας Βάϊος)

Η Ελίνα Πίτσαβου



Τετάρτη 24 Απριλίου 2013 19

Β
λέποντας την

πολύ ωραία

γιορτή του

Ολυμπιακού

που ήταν συγκινητική με

όλες τις μεγάλες μορφές

του παρελθόντος που

κατέκτησαν τα 40

πρωταθλήματα, μου

ζήτησε ο Σινάνογλου να

κάνω το ίδιο για την ΑΕΚ.

Σήμερα λοιπόν θα

αφιερώσω τη στήλη προς

τιμήν της ΑΕΚ που για

πρώτη φορά στην

89χρονη ιστορία της

υποβιβάζεται. Κλαίγανε

όλοι εκεί πέρα, ήταν

συγκινητικοί. Για εμένα

πρέπει να κλαίει η

ποδοσφαιρική Ελλάδα με

την ΑΕΚ, εγώ

στεναχωρήθηκα πάρα

πολύ.

Το πρωτάθλημα χωρίς
την ΑΕΚ δεν είναι το ίδιο.
Για εμάς τους παλιούς, η
ΑΕΚ είναι σάρκα και οστά
του ελληνικού ποδοσφαί-
ρου, είναι ένας από τους
πυλώνες πάνω στον οποίο
στηρίχτηκε το ελληνικό πο-
δόσφαιρο, ζήσαμε μεγά-
λες στιγμές μπάλας στο πα-
ρελθόν με την ΑΕΚ. Και ει-
δικά σε εκείνο το ωραίο πο-
δοσφαιρικό γήπεδο στη
Νέα Φιλαδέλφεια.

Αυτοκτόνησαν που έδιω-
ξαν την πιο κρίσιμη στιγμή
τον προπονητή που τους εί-
χε αναστήσει, τον προπο-
νητή που μάζεψε πάρα
πολλούς βαθμούς σε σχέ-
ση με τον Βλάχο. Δεν έπρε-
πε με τίποτα να διώξουνε
τον Λίνεν επειδή έβαλε χέ-
ρι σε 2-3 παίκτες για την
απόδοσή τους. Φέρανε
από το πουθενά τον Δέλλα,
χωρίς προπονητική εμπει-
ρία, λάθος κι εκείνου που

το δέχτηκε να αναλάβει το
βαρύ φορτίο. Η ΑΕΚ αν νι-
κούσε τον Πανθρακικό θα
σωζόταν.

Για το τι πρέπει να κάνει
η ΑΕΚ τώρα, αν πρέπει να
χρεοκοπήσει και να πάει Γ΄
Εθνική να καθαρίσει, δεν
ξέρω αν γίνεται, πάντως αν
γίνεται δεν είναι κακή ιδέα.
Και η Ρέιντζερς χρεοκόπη-
σε και κατρακύλησε κατη-
γορίες, μεγάλος σύλλογος,
σε λίγα χρόνια θα είναι πάλι
αυτή που ήταν. Και η Μίλαν
έχει υποβιβαστεί δύο φο-
ρές στην ιστορία της. Και η
Γιουβέντους υποβιβάστη-
κε. Και η Ρίβερ Πλέιτ υπο-
βιβάστηκε, την έβλεπα στις
2.00 μετά τα μεσάνυχτα και
έκλαιγαν εκεί όλοι. Επέ-
στρεψε όμως στα μεγάλα
σαλόνια και μάλιστα είναι
πολύ καλή.

Δεν χάνεται η ΑΕΚ. Δεν
χάνεται αυτός ο κόσμος.
Δεν σβήνει η ΑΕΚ. Πρέπει
να σταθούν στα πόδια τους
και να σκεφτούν με ψυ-
χραιμία και αποφασιστικό-
τητα τι είναι καλύτερο να
κάνουν.

Προς τιμήν των παλιών

παικταράδων που έχουν
φορέσει τη φανέλα της
ΑΕΚ και μας έχουν προ-
σφέρει ωραίες στιγμές τα
περασμένα χρόνια, θα προ-
σπαθήσω να φτιάξω το κα-
λύτερο πάνθεον της ΑΕΚ
που έχω δει εγώ στη ζωή
μου. Είναι πολλοί παίκτες
και ήταν δύσκολο να αφή-
σω κάποιους έξω, για να
μην ξεπεράσω τους είκοσι.

Τερματοφύλακες Δελαβί-
νιας και Σεραφείδης.

Δεξί μπακ: Σοφιανίδης
γρήγορος, Αρδίζογλου το
πιο μοντέρνο μπακ για την
εποχή του.

Αριστερό μπακ: Κασάπης.

Σέντερ μπακ: Στέλιος
Μανωλάς, Λάκης Νικολά-
ου.

Χάφ: Σαμπανάτζοβιτς,
Κετσπάγια, Σαβέφσκι.

Επιθετικοί: Εδώ γινόταν
χαμός. Έπαιξαν πολύ με-
γάλοι επιθετικοί με τη φα-
νέλα της ΑΕΚ. Ποιον να
αφήσεις έξω. Μαύρος,
Μπάγεβιτς, Ντέμης Νικο-
λαϊδης, Μίμης Παπαϊωάν-
νου, Νεστορίδης ο μεγαλύ-
τερος όλων, μακράν ο κα-
λύτερος σέντερ φορ που

έπαιξε ποτέ στην ΑΕΚ. Αυ-
τός έκτισε το γήπεδο της
ΑΕΚ με αυτά που έκανε και
με τον κόσμο που έφερνε.
Πήγαιναν οπαδοί άλλων
ομάδων να δουν τον Νεστο-
ρίδη στην ΑΕΚ. Γρήγορος,
ντριμπλέρ, γκολτζής,
έβγαινε συνεχώς πρώτος
σκόρερ.

Υπάρχουν όμως και πιο
παλιοί σπουδαίοι παίκτες,

Εμανουηλίδης, Κανάκης,
Μαρόπουλος μέσα αριστε-
ρά, θρύλος ήταν ο Μαρό-
πουλος.

Και προπονηταράδες πέ-
ρασαν από την ΑΕΚ, ένας
από τους κορυφαίους ξέ-
νους για εμένα που ήρθε
ποτέ στο ελληνικό ποδό-
σφαιρο ήταν ο Φάντροκ.
Αυτός έφερε γρήγορο πο-
δόσφαιρο, ολλανδικό πο-
δόσφαιρο, έπαιξε τρομερή
μπάλα τότε η ΑΕΚ, με τον
Μπάρλο που ήταν προ-
εδράρα, έφτασε στα ημιτε-
λικά του Κυπέλλου ΟΥΕΦΑ
στην Ευρώπη.

Οι ΑΕΚτσήδες να σηκώ-
σουν το κεφάλι και να αγ-
καλιάσουν την ομάδα τους.
Η ΑΕΚ δεν σβήνει, η ΑΕΚ
δεν πεθαίνει. Και άλλες
ομάδες στην Ευρώπη όπως
ανέφερα πριν, γνώρισαν
τέτοια δράματα αλλά επα-
νήρθαν εκεί που ήταν. Στην
ΑΕΚ έγιναν εγκλήματα τα
τελευταία χρόνια, διοικητι-
κά εγκλήματα, το ψάρι βρο-
μούσε από το κεφάλι. Από
εκεί πρέπει να ξεκινήσει η
ΑΕΚ την αναγέννηση.

Ακούστε με ΑΕΚτζήδες!
Θλιμμένος ο Νίκος Αλέφαντος για τον υποβιβασμό της ΑΕΚ αφιερώνει τη σημερινή του

στήλη σε όλους τους ΑΕΚτζήδες. Ποιοι είναι κορυφαίοι όλων των εποχών για την Ένωση;

Την ερχόμενη Παρα-
σκευή 26 Απριλίου θα γί-
νει σε ξενοδοχείο της
Καρδίτσας η προαναγγελ-
θείσα επιμορφωτική ημε-
ρίδα με θέματα διαιτη-
σίας.

Στην πόλη της Καρδί-
τσας αναμένεται να κατα-
φθάσει κλιμάκιο της ΚΕΔ,
μεταξύ άλλων ο Αναπλη-
ρωτής Πρόεδρος της ΚΕΔ
Αθ. Μπριάκος, καθώς και
τα μέλη Γ. Δούρος και Ιω.
Τσαχειλίδης.  Στην ημερί-
δα που θα πραγματοποι-
ηθεί το απόγευμα της Πα-
ρασκευής και που αναλυ-

τικά στοιχεία της θα δώσει
τις επόμενες ημέρες η
ΕΠΣ Καρδίτσας, θα κλη-
θούν να συμμετέχουν όλοι
οι διαιτητές της Ένωσης,
παρατηρητές διαιτησίας,
παράγοντες σωματείων
και ο Σύνδεσμος Προπο-
νητών Ποδοσφαίρου.

Η εκδήλωση οριστικο-
ποιήθηκε πριν λίγες ημέ-
ρες με την συνάντηση που
είχαν στην Αθήνα ο Πρό-
εδρος της ΕΠΣ Καρδί-
τσας Μανώλης Παλάσκας
με τον Πρόεδρο της ΕΠΟ
Γ. Σαρρή.

Σεμινάριο διαιτησίας
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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
extra 660cc μοντέλο 2007 σε
άριστη 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 αυτό-
νομη θέρμανση, νέα οικοδο-
μή, θέση parking, Δωδεκανή-
σου 35 (δίπλα 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 ποτί-
σματος, μπέκ, γωνίες, ηλε-
κτρομοτέρ 6 ίππων κ.λ.π.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο
6978671650 

Πωλείται επιχείρηση ΠΡΟΠΟ
στην πόλη της Καρδίτσας.
Πληροφορίες τηλ.
6949823213

Πωλείται ψυγείο Candy
OP24e, χωριστή ψύξη – κατά-
ψυξη, χωρητικότητα συντήρη-
σης 230lt, κατάψυξης 44lt, με
ροοστάτη και φωτισμό, δια-
στάσεις 143 χ 54 χ 60 cm, λό-
γω αγοράς μεγαλύτερου, τιμή
60 €. Πληρ. Τηλ:6978 790555

Πωλε ί τα ι  δορυφο   ρ ι -
κός  δέκτης  Μαnhα t -
t αn  ΣΤΑRL IGHT
6800 .   Mε  Ελλην ικό
μενού  &  σύστημα   ΙR -
DETO .   Μπορε ί  να
αν ι χνεύε ι  περ ισσότε -
ρους  δορυφόρους  με
εγκατάσταση  μοτέρ ,
αποθηκεύοντας  πάνω
από  2000  κανάλ ι  α ,
σε  αρ ίσ τη  κατάσταση
με  το  κουτ ί  τ ου  &  το
εγχε ιρ ί δ ι ο  χρήσης .
Τ ι μή  100  ευρώ .  Πλη -
ροφ .  σ το  τηλέφ
6977064064

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, σιδέ-
ρωμα) λόγω υγείας. Πληρ:
Τηλ: 6987347264,
2441028379

Êõñßá æçôÜ åñãáóßá ãéá
öýëáîç çëéêéùìÝíùí Ôçë:
6971685667

Κυρία ζητά εργασία για φύλα-
ξη 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 άρι-
στη γνώση Ηλεκτρονικού
Υπολογιστή, πολύ καλή γνώ-
ση internet και μιας τουλάχι-
στον ξένης γλώσσας για κα-
θημερινή εξαήμερη εργασία
στο Ωδείο Καρδίτσας –
Κων/νος Ευθυμιάδης. Επι-
πλέον εξειδίκευση σε θέμα-
τα προγραμματισμού (ιστο-
σελίδες κ.λ.π.) πολιτισμού
και Δημοσίων Σχέσεων είναι
χρήσιμη. Οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να απευθύνονται
καθημερινά στη Γραμματεία
του Ωδείου Ευθυμιάδη (Κο-
λοκοτρώνη 38 & Ύδρας)
από τις 9:00 έως 21:30 το
βράδυ και στο τηλέφωνο
24410/75440 – 42896. E-
mail : nke@otenet.gr

Από μεγάλη ενεργειακή εται-
ρία ζητούνται πωλητές για
την Καρδίτσα  με έδρα  Καρ-
δίτσα  με πενταετή προϋπη-
ρεσία στις πωλήσεις. Δίνον-
ται μισθός, ποσοστό επί των
πωλήσεων και bonus. Βιογρα-
φικά στο: larisa@neonener-
gy.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

ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣ.

ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ 1168
GR1150

ÓïöÜäåò

ΡΩΤΣΙΑΜΗ-ΣΙΟΥΡΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ   ΣΤΑΜΟΥΛΗ3τηλ.20922

ÊáñäßôóáòÄÉÁÍÕÊÔÅÑÅÕÏÍ08:00-08:00

ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ10τηλ.27744

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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Οι Κρούντς (Κανονι-
κή προβολή) (Μετα-

γλωττισμένο) 

ΩΡΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ :
στις  18:00  

ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ΕΙΣΙΤΗ-
ΡΙΟ   5 Ε

ΩΡΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ :
στις  20:10 

Γενική είσοδος     8.5Ε 

Παιδιά έως 12ετών –
Φοιτητές - Α.Μ.Ε.Α. –
Άνεργοι  6.5 Ε

ΩΡΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ :
στις  22:15 

Γενική είσοδος     8.5 €
Παιδιά έως 12ετών – Φοιτητές - Α.Μ.Ε.Α. – Άνεργοι

6.5 €
Υπόθεση

Οι Κρουντς μας διηγούνται την ιστορία της πρώτης μον-
τέρνας οικογένειας του κόσμου, που εκτυλίσσεται σε
μιαν άγνωστη μέχρι σήμερα εποχή, την Κρουντάκιο Πε-
ρίοδο – μια εποχή που η Μητέρα Φύση έκανε διάφορα
πειράματα, με αποτέλεσμα ο πλανήτης μας να είναι γεμά-
τος από μια απίστευτα αλλόκοτη χλωρίδα και πανίδα. Σ’
αυτόν ακριβώς τον κωμικά επικίνδυνο κόσμο, για την οι-
κογένεια Κρουντς αρχίζει η περιπέτεια της αναζήτησης
ενός καινούργιου σπιτικού.

ΑΠΟ ΠΕΜΠΤΗ 18/4/2013 ΕΩΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/4/2013 

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 Τετάρτη 24/4, περιμένουμε αρκετές νεφώσεις,
με την θερμοκρασία να κυμαίνεται από 13 έως 22 βαθμούς
Κελσίου και άπνοια. Τις απογευματινές και βραδυνές

ώρες ο καιρός θα είναι βελτιωμένος, με αίθριο καιρό, με την θερ-
μοκρασία να αγγίζει τους 20 βαθμούς Κελσίου και διατήρηση της
άπνοιας. 
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Ισχυρή έκρηξη
σημειώθηκε έξω από

την γαλλική πρεσβεία
στην Τρίπολη της Λιβύης
με αποτέλεσμα να
τραυματιστούν δυο
φρουροί και να
προκληθούν εκτεταμένες
ζημιές.Εκ των δυο
Γάλλων φρουρών που
τραυματίστηκαν, ο ένας
είναι σοβαρά. Η επίθεση
φαίνεται ότι
πραγματοποιήθηκε με
παγιδευμένο αυτοκίνητο,
όπως δήλωσε
αξιωματούχος στο
πρακτορείο Reuters και
όπως μεταδίδουν και τα
γαλλικά ΜΜΕ. Η έκρηξη
που σημειώθηκε σε έναν
μικρό παράδρομο, λίγο
μετά τις 7.00 το πρωί
(τοπική ώρα),
κατέστρεψε εντελώς τον
χώρο υποδοχής της
πρεσβείας και τμήματα
από τα γειτονικά σπίτια,
αλλά και παρκαρισμένα
αυτοκίνητα

í í í

Ο Ιάπωνας πρωθυ-
πουργός Σίνζο Αμπε

προειδοποίησε σήμερα
πως η χώρα του θα απωθή-
σει «δια της βίας» κάθε κι-
νεζική απόβαση στα διαφι-
λονικούμενα νησιά Σενκά-
κου, γύρω από τα οποία
έχουν καταπλεύσει κινεζι-
κά πλοία.Απαντώντας σε

ερώτηση βουλευτή για το
τι θα διατάξει αν Κινέζοι
αποβιβαστούν στα νησιά
αυτά που διοικούνται από
την Ιαπωνία, αλλά τα διεκ-
δικεί και η Κίνα, ο Ιάπωνας
πρωθυπουργός είπε: «εί-
ναι λογικό αν αποβιβα-
στούν να τους απωθήσου-
με δια της βίας».

í í í

Ευθύνες στον αδελφό
του φέρεται να

επέρριψε ο 19χρονος
ύποπτος για τη διπλή
βομβιστική επίθεση στο
μαραθώνιο της Βοστόνης,
Τζοχάρ Τσαρνάεφ, εις
βάρος του οποίου
απαγγέλθηκε χθες
κατηγορία για συμμετοχή
στην επίθεση.
Παράλληλα, σύμφωνα
πάλι με το CNN, δήλωσε

στους ερευνητές πως
καμιά διεθνής
τρομοκρατική οργάνωση
δεν συμμετείχε στην
επίθεση.

í í í

Την μετονομασία του
σωματιδίου Χιγκς,

που έχει ονομαστεί έτσι
προς τιμή του Βρετανού
φυσικού Πίτερ Χιγκς, ο
οποίος το πρότεινε το
1964, ζητούν οι άλλοι
λιγότερο γνωστοί
επιστήμονες, που επίσης
συνέβαλαν την ίδια
περίπου εποχή στη
θεωρητική ανακάλυψη
του μποζονίου, εν μέσω
φημών ότι ο φετινό
Νόμπελ Φυσικής θα πάει
στον καθηγητή του
πανεπιστημίου του
Εδιμβούργου.

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

Ο «απρόθυμος» πρόεδρος

Μία εβδομάδα πριν, με το γραφείο του στο μέγαρο Κυ-
ρηνάλιο ήδη άδειο από τα βιβλία του και τα χαρτιά

του, ο Ιταλός πρόεδρος Τζόρτζιο Ναπολιτάνο έλεγε: «Δεν
πρόκειται να με πείσουν να μείνω».Τελικά τον έπεισαν
και ορκίστηκε πρόεδρος για δεύτερη φορά -ο πρώτος Ιτα-
λός πρόεδρος που εκλέγεται για δεύτερη θητεία- δηλώ-
νοντας μάλιστα πως θα παραμείνει στη θέση για «όσο διά-
στημα χρειαστεί» μέχρι να προκύψει βιώσιμη κυβέρνηση
που θα εφαρμόσει τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις. Απείλη-
σε μάλιστα με παραίτηση, σε περίπτωση κατά την οποία τα
κόμματα του ιταλικού Κοινοβουλίου αποτύχουν να προχω-
ρήσουν σε ριζικές μεταρρυθμίσεις.Επανέλαβε ότι υπάρ-
χει ανάγκη προώθησης μιας νέας μορφής του Κοινοβουλί-

ου, ώστε να ξεπεραστεί η ταυτόσημη δραστηριότητα Βου-
λής και Γερουσίας.
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Ε.Κ.Φ.Ε: Μικροί επιστήμονες...
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