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Κυκλοφοριακές
ρυθµίσεις
στην Ελασσόνα
Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας εφαρμόζεται από αύριο
Δευτέρα 12 Απριλίου στις οδούς
1ης Μεραρχίας και 25ης Μαρτίου
εντός της πόλης της Ελασσόνας
για τα οχήματα άνω των 3 1/2
τόνων, μέχρι και τις 20 Μαΐου.
Σύμφωνα με απόφαση της
Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρισας, απαγορεύεται η διέλευση
φορτηγών οχημάτων άνω των 3
1/2 τόνων και λεωφορείων στις
παραπάνω οδούς, μόνο για το
ρεύμα προς Αθήνα, λόγω: Υπερφόρτωσης της οδούς 25ης Μαρτίου (ανερχόμενο ρεύμα), συχνής
διέλευσης μαθητών προς και από
σχολεία και κλειστό γυμναστήριο
πόλης, για ταχύτερη έξοδο και
διέλευση των οχημάτων από την
πόλη της Ελασσόνας και αποτροπή ανάσχεσης κυκλοφορίας, εξαιτίας των μεγάλων διαστάσεων
των οχημάτων. Η κίνηση των
οχημάτων θα γίνεται μέσω των
οδών Δημητρίου ΕλασσόναςΟμαδικού αμπελώνα- ΝΕΟ Λάρισας- Κοζάνης (χ. θ. 37).

Εγκαίνια γραφείων
του Συλλόγου
∆ωρητών
Ο Σύλλογος Δωρητών Οργάνων Σώματος ν. Λάρισας απέκτησε στέγη. Ο Δήμος Λαρισαίων και ο Σύλλογος πραγματοποιούν εκδήλωση για τα εγκαίνια των γραφείων που βρίσκονται Χαλκιοπούλου τέρμα, την
Πέμπτη 15 Απριλίου και ώρα
7.30 το απόγευμα.

Εκδήλωση του ΕΟΣ
και του ΑΟ∆Λ
Ο Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Λάρισας (Ε.Ο.Σ.) και ο
Αθλητικός Οργανισμός Δήμου
Λάρισας (Α.Ο.Δ.Λ.) συνδιοργανώνουν αύριο Τρίτη 13 Απριλίου
και ώρα 7:30 μ.μ. στο «Χατζηγιάννειο» Πνευματικό Κέντρο
Λάρισας, την προβολή της ταινίας του γνωστού Λαρισαίου
ορειβάτη Παύλου Τσιαντού «Από
τον Όλυμπο στο Έβερεστ». Ο
Παύλος Τσιαντός είναι ένας από
τους λίγους Έλληνες ορειβάτες
που κατέκτησε την υψηλότερη
κορυφή του κόσμου. Παράλληλα
στο χώρο του φουαγιέ θα παρουσιαστεί έκθεση φωτογραφίας
με δραστηριότητες του συλλόγου. Είσοδος ελεύθερη. Χορηγός
επικοινωνίας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ».

Συνέλευση
κυνηγών
Συκουρίου
Τακτική γενική συνέλευση θα
πραγματοποιήσει ο Κυνηγετικός
Σύλλογος περιοχής Συκουρίου
την Κυριακή 18 Απριλίου στις
11 το πρωί στο καφενείο της Ειρήνης Μακρή στο Συκούριο. Τα
θέματα που θα απασχολήσουν
τη συνέλευση είναι: Έγκριση
απολογισμού 2009, έγκριση
προϋπολογισμού 2010, φιλοθηραματική δραστηριότητα, διενέργεια αρχαιρεσιών για Δ.Σ.,
εκλογή ελεγκτικής επιτροπής,
εισηγήσεις-προτάσεις μελών. Σε
περίπτωση μη απαρτίας, η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί
οριστικά την Κυριακή 25 Απριλίου, στο ίδιο μέρος και ώρα.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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Συνέντευξη
Στον Αποστόλη Ζώη
• Πώς βλέπετε την επόμενη μέρα για
την Ελλάδα μετά τις αποφάσεις της
Κεντρικής Ευρωπαϊκής Τράπεζας και
της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Εκτιμάτε
πως οι ευθύνες αφορούν αποκλειστικά την ελληνική κυβέρνηση για να
μπει σε τροχιά ανάπτυξης η χώρα;
«Η Ελληνική Κυβέρνηση έχει την ευθύνη
για τη διατύπωση και την τήρηση των μέτρων που της επέβαλαν και ενδεχομένως θα
της επιβάλλουν μελλοντικά. Ευθύνη όμως
έχει και όλος ο πολιτικός κόσμος με επικεφαλής την αξιωματική αντιπολίτευση η οποία
πρέπει να στηρίξει την κυβέρνηση στις σωστές επιλογές της και όλοι μαζί να νουθετήσουν τους ψηφοφόρους τους για υπομονή,
εργατικότητα και δραστηριοποίηση. Ευθύνη
μεγάλη επίσης έχουν τα συνδικάτα και οι
εργοδοτικοί φορείς. Γενικά όλος ο πληθυσμός πρέπει να κατανοήσει τη δύσκολη θέση
στην οποία έχει περιέλθει η χώρα και να
σταματήσει να αναζητεί ενόχους εκτός των
συνόρων.
Η κατάσταση αυτή έφθασε στο σημείο αυτό επειδή έτσι ήταν το πολιτικό σύστημα
στην Ελλάδα κι έτσι βόλευε όλο τον κόσμο.
Για να βγει λοιπόν η χώρα από αυτήν την
κρίση και να υπάρξει ανάπτυξη πρέπει να γίνουν οι σωστές νομοθετικές και διαρθρωτικές
αλλαγές, όλοι να σηκώσουν τα μανίκια και
να στρωθούν στη δουλειά. Προ πάντων να
πάψουν οι Έλληνες την εργασία να την αποκαλούν «δουλεία» και το κράτος να την αντιμετωπίζει σαν τέτοια.
Επίσης πρέπει επί τέλους να ισχύσει και
στην Ελλάδα η φορολογική ισότητα. Είναι
συναισθηματικά ανεπίτρεπτο, ψυχολογικά
θανατηφόρο και κοινωνικά άδικο μεγάλες
επιχειρήσεις, κρατικοί οργανισμοί, μέσα μαζικής ενημέρωσης, κ.λπ. επί χρόνια να μην
πληρώνουν φόρους και να χρωστούν εισφορές πολλών εκατομμυρίων και να μην ενοχλούνται για ψηφοθηρικούς λόγους. Η προηγούμενη κυβέρνηση δεν το τόλμησε. Εάν
και η σημερινή δεν το τολμήσει προβλέπω
συμμετοχή στις εκλογές κάτω από το 50%
μελλοντικά».
• Πού οφείλεται κατά τη γνώμη σας
αυτή η μεγάλη και συνεχιζόμενη επίθεση των Γερμανικών ΜΜΕ στην
Ελλάδα και τους Έλληνες;
«Η επίθεση οφείλεται στην ψυχολογία του
Γερμανού που έχει περάσει ουκ ολίγες υποτιμήσεις του νομίσματός του και φοβάται
πλέον το ευρώ που διαδέχθηκε το ισχυρό
του μάρκο μήπως χάσει την αξία του χάρις
σε «τεμπέληδες», «πλαστογράφους» και
«απατεώνες». Διότι αυτά είναι τα διακοσμητικά με τα οποία δυστυχώς περιγράφονται
όλοι οι Έλληνες τελευταία στα γερμανικά ΜΜΕ
και που πολλάκις προέρχονται από ελληνικές
πηγές και ελλαδικά δημοσιεύματα.
Κι ύστερα μην ξεχνάτε ότι Έλληνας Υπουργός Οικονομίας ήταν αυτός που πήγε στις
Βρυξέλλες να κατηγορήσει συναδέλφους του
και εκ των υστέρων ακολούθησε την ίδια τακτική δημιουργικής λογιστικής.
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α γερμανικά ΜΜΕ διαμορφώνουν γνώμη και περνούν μηνύματα στους
πολιτικούς τους άρχοντες. Κι αυτόν τον ρόλο τον έπαιξαν με επιτυχία
σ’ αυτήν την περίπτωση αφού κατάφεραν να εισακουσθούν στα ανώτατα
κυβερνητικά κλιμάκια. Αυτό δεν πρέπει να θεωρηθεί εχθρικό προς τον
«Ελληνισμό». Είναι σίγουρα υποτιμητικό για μεγάλο μέρος του ελλαδικού
πληθυσμού και των πολιτικών του. Δεν έχει πάντως καμία σχέση με την παραδοσιακή
ελληνογερμανική φιλία και τον θαυμασμό των Γερμανών για την κλασική Ελλάδα.
Και θα το δείτε αυτό σύντομα να αποδεικνύεται είτε με τις αφίξεις των τουριστών
το καλοκαίρι, είτε στις εμπορικές συναλλαγές είτε στις επενδύσεις». Αυτά αναφέρει
σήμερα στην «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» ο αντιπρόεδρος του Γερμανο-Ελληνικού Επιχειρηματικού
Συνδέσμου Φαίδων Κοτσαμπόπουλος, ο οποίος έζησε -και ζει -από κοντά όλη αυτή
την απίστευτη επίθεση των Γερμανών εναντίον της χώρας μας.
Τα γερμανικά ΜΜΕ διαμορφώνουν γνώμη
και περνούν μηνύματα στους πολιτικούς τους
άρχοντες. Κι αυτόν τον ρόλο τον έπαιξαν με
επιτυχία σ’ αυτήν την περίπτωση αφού κατάφεραν να εισακουσθούν στα ανώτατα κυβερνητικά κλιμάκια. Αυτό δεν πρέπει να θεωρηθεί εχθρικό προς τον «Ελληνισμό». Είναι
σίγουρα υποτιμητικό για μεγάλο μέρος του
ελλαδικού πληθυσμού και των πολιτικών του.
Δεν έχει πάντως καμία σχέση με την παραδοσιακή ελληνογερμανική φιλία και τον θαυμασμό των Γερμανών για την κλασική Ελλάδα.
Και θα το δείτε αυτό σύντομα να αποδεικνύεται είτε με τις αφίξεις των τουριστών το
καλοκαίρι, είτε στις εμπορικές συναλλαγές
είτε στις επενδύσεις. Αρκεί εμείς να μην παρατραβήξουμε το σχοινί και δημιουργήσουμε
αρνητικές και βλαπτικές ενέργειες και εντυπώσεις. Είναι εγκληματικό λάθος ο πολιτικός
κόσμος και τα ΜΜΕ να μεταθέτουν την προσοχή και την οργή του κόσμου από τα πολιτικά και κοινωνικά εγκλήματα στο εσωτερικό
στη δήθεν ανθελληνική επίθεση από το εξωτερικό».
• Πόσο «απατεώνες» είναι οι Έλληνες
όταν μετά το σκάνδαλο με τη SIEMENS και τις δωροδοκίες σε δεκάδες
χώρες του κόσμου ξέσπασε και ένα
άλλο με Γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία; Τι έχετε να πείτε;
«Οι Έλληνες δεν είναι απατεώνες. Ο Ελληνισμός της Γερμανίας κλείνει εφέτος 50

χρόνια επιτυχημένης παρουσίας στη χώρα
αυτή. Έχουμε άριστη φήμη, έχουμε διαπρέψει
σε όλους τους τομείς και λειτουργούμε σαν
υπόδειγμα ενσωμάτωσης. Τώρα για ποιόν λόγο οι Ελλαδίτες – διότι γι’ αυτούς πρόκειται
– αποκαλούνται «απατεώνες» αυτό χρήζει
μεγάλης συζήτησης εφόσον μου ζητάτε να
είμαι ειλικρινής.
Οι εμπειρίες πολλών ομογενών που είτε
επένδυσαν στην πατρίδα τους είτε θέλησαν
να επενδύσουν δεν είναι οι καλύτερες. Όποιον και να ρωτήσετε θα έχει να σας πει κάποια
ιστορία και κάποια απογοήτευση. Πάντοτε
οι Ελλαδίτες αντιμετώπιζαν τους ομογενείς
με καχυποψία, με ζήλια, με φθόνο, με υστεροβουλία. Στις σχέσεις τους κυριαρχούσε
πάντοτε η εγχώρια μαγκιά και η μικροκομπίνα. Κοιτούσαν τι θα βγάλουν αυτοί και όχι
πώς θα ωφεληθεί η τοπική κοινωνία ή γενικά
το κοινωνικό σύνολο.
Συγχρόνως ταλαιπωρούσαν τον κάθε επενδυτή από την αλλοδαπή ο κρατικός παρεμβατισμός, το πελατειακό σύστημα και η διαφθορά στον δημόσιο τομέα και δη στις εφορίες και την ίδια τη ΣΔΟΕ. Αυτό είναι και το
μεγάλο μας παράπονο αλλά και οι λόγοι που
μας δυσκολεύουν τόσο να δραστηριοποιηθούμε στην προσέλκυση σοβαρών επενδυτών. Όταν τον περασμένο Νοέμβριο διοργανώσαμε επενδυτική ημερίδα μαζί με το Invest in Greece Agency στο Εμπορικό και Βιομηχανικό επιμελητήριο του Ντίσελντορφ η
αίθουσα δεν μας χωρούσε. Το ενδιαφέρον
Γερμανών και ομογενών επιχειρηματιών

υπάρχει, σαφείς απαντήσεις όμως στις ερωτήσεις τους δεν πήραν παρά μόνον ευχολόγια, μελλοντικά σχέδια και διαβεβαιώσεις για
επερχόμενες αλλαγές νόμων και διατάξεων.
Έτσι δεν γίνεται δουλειά. Δεν μπορεί κάθε
κυβέρνηση να εξαγγέλλει αναπτυξιακούς νόμους και να καταργεί τους παλαιούς. Δεν γίνεται νόμοι του κράτους να μην τηρούνται,
να μην εφαρμόζονται και να ερμηνεύονται
από τον καθένα όπως τον βολεύει είτε στην
περιφέρεια, είτε στο νομό, είτε στην τοπική
αυτοδιοίκηση.
Τώρα όσον αφορά τις δωροδοκίες γερμανικών επιχειρήσεων τι να σας πω; Βρήκαν
πρόσφορο έδαφος και έδρασαν. Τώρα αυτοί
όμως πληρώνουν γι’ αυτό μεγάλα πρόστιμα,
πέφτουν κεφάλια και πολλοί πάνε φυλακή.
Κεφάλια στην Ελλάδα δεν βλέπω όμως να
πέφτουν. Και όσο δεν πέφτουν κεφάλια και
υπουργοί και πρωθυπουργοί προστατεύονται
από το σύνταγμα με αφρικανικού τύπου διατάξεις ακόμη και για ποινικά αδικήματα δεν
πρέπει να παραπονιόμαστε για το πώς μας
αποκαλούν οι άλλοι. Ας φροντίσουμε για τα
του οίκου μας πρώτα. Δεν θα πω περισσότερα».
• Από αυτή την αρνητικότητα των
Γερμανών επηρεάστηκαν οι Ελληνικές
επιχειρήσεις στη Γερμανία; Ως σύνδεσμος εσείς πώς αντιδράσατε;
«Οι ελληνικές επιχειρήσεις στη Γερμανία,
σχεδόν 30.000 τον αριθμό, είναι επιχειρήσεις
μικρές και μεσαίες ως επί το πλείστον. Εκτός
των εστιατορίων που ενδεχομένως φέρουν
ελληνικό όνομα οι υπόλοιπες δεν είναι αναγνωρίσιμες σαν τέτοιες. Ως εκ τούτου δεν
επηρεάσθηκαν. Ύστερα ισχύει αυτό που σας
είπα και στην αρχή. Ο Έλληνας στη Γερμανία
έχει καλό όνομα και καλή φήμη. Θεωρείται
τίμιος, επιμελής, εργατικός, συνεργάσιμος,
αποδοτικός και καθόλου κομπιναδόρος. Και
ως εκ τούτου οι Γερμανοί συνεργάζονται ευχαρίστως μαζί του».
• Πιστεύετε πως θα κοπάσει αυτή η
αρνητικότητα των Γερμανών;
«Η αρνητικότητα των γερμανικών ΜΜΕ
έχει ήδη κοπάσει. Και μιλάμε πάντοτε για τα
ΜΜΕ και όχι για τον γερμανικό λαό γενικά.
Το ευχάριστο από όλη αυτήν την κρίση είναι
ότι μαζί με τα οικονομικά ζητήματα βγήκαν
στο προσκήνιο και άλλα θέματα που θεωρούνταν μέχρι τώρα «ταμπού» όπως π.χ. οι
σχέσεις Ελλάδος-Τουρκίας, το Κυπριακό, οι
αμυντικές δαπάνες στην Ελλάδα, κ.λπ.
Για πρώτη φορά μεγάλες καθημερινές και
σοβαρές οικονομικές εφημερίδες - μετά και
από δική μας παρότρυνση, παρέμβαση και
επισήμανση – αναφέρθηκαν στα παραπάνω
θέματα διατυπώνοντας συγχρόνως το ερώτημα προς τους πολιτικούς τι πράττουν τόσα
χρόνια η Ε.Ε. και στην προκειμένη περίπτωση
η Γερμανία για να διευκολύνουν την Ελλάδα
και να ισχυροποιήσουν τη θέση της και τον
ρόλο της στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Επίσης τους απασχολεί το θέμα των λαθρομεταναστών αλλά και το μέλλον των μεταναστών από άλλες βαλκανικές χώρες στην Ελλάδα, για το τι θα απογίνουν και ποιες θα
είναι οι επιπτώσεις της ελλαδικής κρίσης
στις χώρες από τις οποίες αυτοί προέρχονται».

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΜΕ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

Καµία θυσία για την πλουτοκρατία

Υποδέχεται την Κάρα
του Απoστόλου Θωµά
Την Τίμια Κάρα του Αποστόλου
Θωμά υποδέχεται σήμερα Κυριακή
το Μακρυχώρι, με επικεφαλής του
κλήρου και του πιστού λαού το σεβασμιότατο μητροπολίτη Λαρίσης
και Τυρνάβου κ. Ιγνάτιο, στις 6 μ.
μ. στο χώρο μπροστά από το δημαρχείο. Η κάρα θα αφιχθεί με ελικόπτερο από την Ιερά Πατριαρχική
Μονή Αγίου Ιωάννου Θεολόγου
Πάτμου και θα τη συνοδεύει ο καθηγούμενος της μονής π. Αντύπας,
συνοδευόμενος από πατέρες.
Το ιερό λείψανο θα παραμείνει
στο ναό μέχρι την Πέμπτη 15
Απριλίου το απόγευμα, οπότε και
θα αναχωρήσει για Πάτμο. Το πρόγραμμα των θρησκευτικών τελετών έχει ως ακολούθως:
Σήμερα Κυριακή 6 μ. μ. επίσημη
υποδοχή, στις 7 μ. μ. μέγας αρχιερατικός εσπερινός χοροστατούντος του
κ. Ιγνατίου, 10.30 μ. μ. ιερά αγρυπνία.
Αύριο Δευτέρα του Θωμά 12 Απριλίου: 7.30 π. μ. αρχιερατική θεία λειτουργία ιερουργούντος του κ. Ιγνατίου και χειροτονία πρεσβυτέρου, 7 μ.
μ. παράκληση στον Απόστολο Θωμά, 10 μ. μ. ιερή αγρυπνία, στην οποία
θα ψάλει ο Θεσσαλικός Βυζαντινός Χορός υπό τη διεύθυνση του κ. Ηλία
Παπαδόπουλου.
Τρίτη 13 Απριλίου: 7.30 π. μ. θεία λειτουργία με θείο κήρυγμα, 7 μ. μ.
παράκληση στον Απόστολο Θωμά, 10 μ. μ. ιερά αγρυπνία στην οποία θα
ψάλει ο αρχιμανδρίτης π. Νικόδημος Καβαρνός.
Τετάρτη 14 Απριλίου: 7.30 π. μ. θεία λειτουργία με θείο κήρυγμα, 7
μ. μ. παράκληση στον Απόστολο Θωμά, 10 μ. μ. ιερή αγρυπνία στην οποία
θα ψάλει η Συνοδεία των Θωμάδων Αγίου Όρους.
Πέμπτη 15 Απριλίου: 7.30 π. μ. θεία λειτουργία με θείο κήρυγμα, 7 μ.
μ. παράκληση στον Απόστολο Θωμά και αναχώρηση της Τίμιας Κάρας για
την Πάτμο.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

Γιορτάζει ο Άγ. Θωµάς
στον Αµπελώνα

ΤΥΡΝΑΒΟΣ - Αμπελώνας (Γραφείο «Ε»)
Του Κώστα Τσόλα
Ολοκληρώνονται σήμερα ανήμερα της γιορτής οι εκκλησιαστικές εκδηλώσεις στο γραφικό εξωκλήσι του Αγίου Θωμά στον Αμπελώνα. Χθες Σάββατο το απόγευμα και ώρα 7:30 τελέστηκε πανηγυρικός εσπερινός με αρτοκλασία, προεξάρχοντος του αρχιμανδρίτη π. Γρηγορίου Χιώτη ενώ
σήμερα το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία με αρτοκλασία
προεξάρχοντος του αρχιμανδρίτη και κήρυκα του Θείου λόγου π. Κυρίλλου
Ιατρού .
Στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί ο μεθεόρτιος εσπερινός στον Άγιο Θωμά.
Ο προϊστάμενος του μητροπολιτικού ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου
Αμπελώνα πρωτοπρεσβύτερος π. Νεκτάριος Φωκίδης ευχαριστεί τους πιστούς για την παρουσία τους στις θρησκευτικές εκδηλώσεις.
Το γραφικό εξωκλήσι του Αγίου Θωμά βρίσκεται στο 2ο χιλιόμετρο Αμπελώνα – Δελερίων, ο περίβολος του ναού μετατρέπεται σε ένα μεγάλο πανηγύρι
με μικροπωλητές και υπαίθριες ψησταριές με ψητά που μαγεύουν τον ουρανίσκο. Ο καλός καιρός που αναμένεται να είναι και σήμερα θα δώσει την ευκαιρία σε μικρούς και μεγάλους για μια όμορφη και σύντομη απόδραση στην
εξοχή.

Τακτικήαιµοδοσίατης Ι. Μ. Λαρίσης
Τακτική αιμοδοσία της Ι. Μ. Λαρίσης και Τυρνάβου θα γίνει αύριο
Δευτέρα 12 Απριλίου στον ι. ν. Αγίου Νικολάου Λάρισας, για την ενίσχυση της τράπεζας αίματος της μητρόπολης. Η αιμοληψία θα γίνει
από τις 9 μέχρι τις 12.30 το μεσημέρι, σε συνεργασία με το Κέντρο
Αιμοδοσίας του ΓΝ Λάρισας. Σε μήνυμα του σεβασμιότατου μητροπολίτη
Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιγνατίου αναφέρονται και τα εξής:
«Αποτελεί τιμή και ευλογία για τον Χριστιανό να προσφέρει λίγο
αίμα από το δικό του για τη σωτηρία ενός συνανθρώπου του. Γιατί η
προσφορά αίματος είναι η πιο ευγενική ανθρώπινη πράξη. Πράξη χριστιανικής αγάπης «εν έργω και αληθεία». Η αμέλεια μας να δώσουμε
λίγο αίμα για να σωθεί ένας αδελφός μας, ίσως έχει τραγικές συνέπειες
για το αιώνιο μέλλον μας. Γιατί η διαδικασία της προσφοράς αίματος
είναι για τον δότη τόσο απλή, ακίνδυνη και ανώδυνη. Αρκεί να διαθέσει
κανείς ελάχιστα λεπτά της ώρας για να εκπληρώσει το χρέος αυτό της
αγάπης. Όλοι οι υγιείς άνθρωποι από την ηλικία των 18 μέχρι 60 ετών
μπορούν να δώσουν αίμα δύο ή τρεις φορές το χρόνο...».

Ηµερίδα Αρχαίων
Ελληνικών
Στο αμφιθέατρο του 4ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας, θα
πραγματοποιηθεί την Πέμπτη
15 Απριλίου στις 12.30 το μεσημέρι ημερίδα Αρχαίων Ελληνικών του Σχολικού Συμβούλου
Φιλολόγων νομού Λάρισας Κων.
Δημουλά, με τη συνεργασία του
14ου Γυμνασίου Λάρισας και του
3ου Γυμνασίου Βόλου και με θέμα «Εναλλακτική παρουσίαση
Αρχαίων Ελληνικών/ Ήχος –
Χρώμα – Κίνηση στη διδασκαλία», για τους Φιλολόγους των
σχολείων της αρμοδιότητάς του
και όποιον άλλον επιθυμεί.
Εισηγητές στην εκδήλωση θα
είναι η φιλόλογος Σοφία Κανταράκη με συμπαρουσιαστή το φιλόλογο Κων/νο Μιχαλάκη και
εκπροσώπους τη φιλόλογο Ελένη Ντίκου και την υποδιευθύντρια του 3ου Γυμνασίου Βόλου
Αμαλία Πρωία και τον πρώην διευθυντή του Γυμνασίου Χρυσού
Φθιώτιδας Γεώργιο Αγαπητό. Σε
όσους παρευρεθούν θα δοθεί
αναμνηστικό συμμετοχής.

ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙ

ΦΑΡΣΑΛΑ (Γραφείο «Ε»)
Του Αχ. Μπακαλέξη
Με σύνθημα «όχι στη νέα φοροληστεία και
καμία θυσία για την πλουτοκρατία», οι εργαζόμενοι των Φαρσάλων συμμετείχαν στο συλλαλητήριο που διοργάνωσε η γραμματεία του
ΠΑΜΕ Φαρσάλων στην πλατεία Δημαρχείου
της πόλης. Ο ομιλητής της συγκέντρωσης κ.
Απόστολος Αναγνώστου, πρόεδρος του Συνδικάτου Οικοδόμων επαρχίας Φαρσάλων, κάλεσε τους εργαζόμενους, τους άνεργους, τη
νεολαία και τους χαμηλοσυνταξιούχους να
ξεσηκωθούν εναντίον της νέας φορολεηλασίας
που συντελείται σε βάρος τους, ενώ ο εκπαιδευτικός κ. Αστέριος Μολόχας αναφέρθηκε
στην ίδρυση γραμματείας του ΠΑΜΕ στην πόλη των Φαρσάλων, τονίζοντας τα εξής:
«Η ίδρυση γραμματείας του ΠΑΜΕ στην πόλη μας ήταν μια αναγκαιότητα που προέκυψε
από το γεγονός ότι η υποβάθμιση της ζωής

των εργαζομένων, η ανεργία, η φτώχεια και
η αβεβαιότητα για το μέλλον που χαρακτηρίζει
τα λαϊκά στρώματα σε όλη τη χώρα πλήττουν
ολοένα και περισσότερο τους εργαζόμενους
της επαρχίας μας.
Μέσα στη ζοφερή αυτή πραγματικότητα
που δημιουργείται από την ανελέητη επίθεση
που δέχονται τα δικαιώματά μας από την κυβέρνηση, το ΠΑΜΕ στόχο έχει τη δημιουργία
στην πόλη μας ενός κοινού μετώπου μικροεπαγγελματιών και μικροβιοτεχνών, ανέργων,
υπαλλήλων, εργαζομένων γενικότερα ενάντια
στις πολιτικές που θίγουν τα συμφέροντά
τους.
Εχθρός των εργαζομένων που απασχολούνται
με ελαστικές εργασιακές σχέσεις στο Δήμο και
αλλού είναι οι πολιτικές των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ και Ν.Δ. που τους δίνουν μισή δουλειά μισή ζωή γεμάτη στερήσεις και ανασφάλεια.
Εχθρός των μικροεπαγγελματιών και των
καταστηματαρχών της πόλης είναι τα μονο-

πώλια και οι πολυεθνικές, τα τεράστια εμπορικά κέντρα που γιγαντώνονται στη γειτονική
περιοχή της Λάρισας. Εχθρός τους είναι η άδικη φορολογία. Εχθρός τους είναι το μειωμένο
εισόδημα των αγροτών από την αντιαγροτική
πολιτική των κυβερνήσεων και της Ε.Ε.
Εχθρός των ανέργων της περιοχής είναι το
εκμεταλλευτικό καπιταλιστικό σύστημα που
γεννά την ανεργία, που δίνει ζεστό χρήμα
στους εργοδότες μέσω του ΟΑΕΔ, που επιτρέπει την εργοδοτική τρομοκρατία και τις
απολύσεις.
Εχθρός των εργαζομένων είναι οι συμβιβασμένες συνδικαλιστικές ηγεσίες σε μια σειρά
εργατικά κέντρα τη ΓΣΣΕ και την ΑΔΕΔΥ.
Εχθρός όλων των εργαζομένων είναι τα παπαγαλάκια των πλουτοκρατών στις τηλεοράσεις μια κάστα καλοπληρωμένων δημοσιογράφων που προσβάλλουν τη νοημοσύνη μας θέλοντας να μας πείσουν πως αν δεχτούμε τώρα
τα σκληρά αλλά αναγκαία μέτρα, όπως τα χα-

ρακτηρίζουν, στο μέλλον θα έρθουν καλύτερες
ημέρες.
Ψέματα. Οι επιχειρήσεις και οι τραπεζίτες,
τα μεγαλύτερα κέρδη τους τα παρουσίασαν
τώρα σε καιρό κρίσης. Δεν πλήρωσαν ποτέ
και δεν θα πληρώσουν ούτε τώρα.
Οι εργαζόμενοι και οι άνεργοι δεν έχουν
τα ίδια ταξικά συμφέροντα μ’ αυτούς. Από τη
στιγμή που αυτοί θωρακίζουν την κερδοφορία
τους και διαιωνίζουν την εκμετάλλευση, οι
εργαζόμενοι οφείλουν να απαντήσουν, να αντιδράσουν, να γίνουν οι τόποι δουλειάς και
τα σωματεία και εδώ στην πόλη μας τόποι
μαζικής αντίστασης.
Δεν χωράει ηττοπάθεια. Οι άνθρωποι του
μόχθου που αγωνίζονται από το πρωί ως το
βράδυ για το μεροκάματο πρέπει να διεκδικήσουν το αυτονόητο, μια τίμια και αξιοπρεπή
ζωή γι’ αυτούς και τα παιδιά τους. Όταν ο λαός
βγαίνει στους δρόμους οι εχθροί του κρύβονται».

Παρακλήσεις προς τον Αγ. Λουκά
στον ι. ν. Αγ. Αχιλλίου
Παράκληση προς τον Άγιο Λουκά Αρχιεπίσκοπο Κριμαίας το Ρώσο,
ιατρό και θαυματουργό, τελείται κάθε Τρίτη στον ιερό μητροπολιτικό
ναό Αγίου Αχιλλίου Λάρισας, στις 7.30 το βράδυ. Κατά τη διάρκεια
της παράκλησης οι πιστοί θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνούν τεμάχιο
του χαριτόβρυτου λειψάνου του Αγίου Λουκά, που φυλάσσεται στον
ιερό ναό.

Συναντήσεις νέων, φοιτητών στον Αγ. Αχίλλιο
Κάθε Τρίτη πραγματοποιούνται συνάξεις νέων, φοιτητών και εργαζομένων στον ιερό μητροπολιτικό ναό Αγίου Αχιλλίου Λάρισας από τις
8.45 έως τις 10 το βράδυ. Οι νέοι συζητούν για πνευματικά θέματα
που τους αφορούν και τελούν την ακολουθία του Μικρού Απόδειπνου.
Φέτος οι συζητήσεις θα περιστρέφονται γύρω από το θέμα: «Η θεία
λειτουργία, το μυστήριο της Εκκλησίας».

