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¢ÂÎ¤Ì‚ÚÈÔ ÚÔÙÂ›ÓÂÈ Ô °ÈÒÚÁÔ˜, √ÎÙÒ‚ÚÈÔ Ô µÂÓÈ˙¤ÏÔ˜

∞ÚÁÂ› Ô… ÙÔÎÂÙﬁ˜ ÛÙÔ ¶∞™√∫

ñ™∂§.27

∞Ó·ÛÙ¿ÙˆÛË ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·

¢π∞°ƒ∞º√À¡
·Ó¤ÚÁÔ˘˜ ·ﬁ ÙÈ˜ Ï›ÛÙÂ˜
∂ÂÈ‰‹ ‰‹ÏˆÛ·Ó ÂÙ‹ÛÈÔ ÂÈÛﬁ‰ËÌ· 400 Â˘ÚÒ!!!
¶Ï·ÛÌ·ÙÈÎ‹ ÌÂ›ˆÛË ·ÓÂÚÁ›·˜ Î·È ¤ÓÙÔÓÂ˜ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜

™Ô˘‰·›·
·Ó·Ì¤ÙÚËÛË
ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎﬁ
Σήµερα για το ΟΥΕΦΑ Λάρισα- Μπλάκµπερν

ñ™∂§. 20-21

Τ

ους έκοψαν την κάρτα ανεργίας, διότι εµφάνισαν
εισόδηµα 300 και 400 ευρώ στη φορολογική δήλωση.
Σε απόγνωση βρίσκονται δεκάδες άνεργοι που είχαν ποντάρει στη µακροχρόνια καταγραφή τους στα Μητρώα
Ανέργων του ΟΑΕ∆ προκειµένου να εξασφαλίσουν εργασία και τώρα...έµειναν µε άδεια χέρια.
Μία εγκύκλιος της ∆ιοίκησης του ΟΑΕ∆ που ισχύει τα
δύο τελευταία χρόνια έχει φέρει σε απόγνωση δεκάδες ανέργους στη Μαγνησία –αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα- αφού η καταγραφή ακόµη και πολύ µικρών εισοδηµάτων θεωρείται απαγορευτική για να θεωρείται ο άλλος άνεργος και αυτοµάτως «σβήνεται» από τα Μητρώα Ανέργων και η κάρτα αχρηστεύεται!

ñ™∂§. 7

¢È¤Ù·ÍÂ ÛÈˆËÙ‹ÚÈÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÚÎˆÌÔÛ›·

Θ

α παρακολουθώ στενά το έργο όλων
των υπουργείων και θα είµαι παρών ανά
τακτά χρονικά διαστήµατα στα υπουργεία,τόνισε ο πρωθυπουργός Κ.Καραµανλής στη
συνεδρίαση του Υπουργικού Συµβουλίου, αµέ-

σως µετά την ορκωµοσία της νέας κυβέρνησης
χθες. Μάλιστα τόνισε,πως δεν γίνονται δηµόσιες
δηλώσεις υφυπουργών χωρίς συνεννόηση µε
τους υπουργούς.«Η πολλή τηλεόραση,οι πολλές
δηλώσεις, οι πολλές δηµόσιες κουβέντες βλάπτουν και βλάπτουν σοβαρά.»
«Εχουµε βέβαια χρέος να υπερασπιζόµαστε και να στηρίζουµε το
έργο της κυβέρνησης συντεταγµένα και συλλογικά. Ασυνεννοησίες
και προσωπικές στρατηγικές δεν
νοούνται,δεν τις δέχονται οι πολίτες, δεν πρόκειται κατά συνέπεια
να τις δεχθώ» τόνισε µεταξύ άλλων.

ñ™∂§. 25

∞Ê·ÓÙÔÈ
ÔÈ ÂÈıÂˆÚËÙ¤˜
ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜!
Καταγγέλλει ο αντινοµάρχης Νίκος Ντίτορας

ñ™∂§. 9

∂ÎÚ˘„Â 150
‰ﬁÛÂÈ˜ ËÚˆ›ÓË˜
ÛÙÔÓ ÚˆÎÙﬁ ÙÔ˘!
Παράτολµος
Βολιώτης

26χρονος

ñ™∂§. 7

∆Ô ∞ÏÙÛ¯¿˚ÌÂÚ
«¯Ù˘¿» ÙÒÚ·
Î·È 50¿ÚË‰Â˜!!!
∆ραµατική αύξηση κρουσµάτων στη Μαγνησία

ñ™∂§. 13

∞ÚÓÔ‡ÓÙ·È Ó·
¿ÓÂ ÛÙ· Û¯ÔÏÂ›·
Απορρίπτουν τα σχολεία
των Β. Σποράδων οι δάσκαλοι

ñ™∂§. 8

∞¿ÓıÚˆË ﬁÏË
Ô µﬁÏÔ˜ ÁÈ· ∞ª∂∞
Τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν τα άτοµα µε κινητικά
προβλήµατα,που δεν έχουν ελεύθερη πρόσβαση µέσα στην
πόλη του Βόλου, κατέδειξε χθες πρωτοβουλία στον πεζόδροµο του Αγίου Νικολάου µε βιωµατικό δρώµενο.

ñ™∂§. 10

