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Αποτελεί η συνεργασία μεταξύ όλων των Τρικαλινών φορέων

Την ερχόμενη Κυριακή 7
Απριλίου στα Τρίκαλα

Ανοικτή πολιτική
εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ
>> 5

Η Κωνστάντιος Σχολή
στη Μητρόπολη
Σταγών και Μετεώρων
>> 4

Συνεδρίαση του Προεδρείου της ΕΣΕΕ και των ΔΣ της ΟΕΜΕΘ
και του ΕΣΤ, πραγματοποιήθηκε προχθές στο Μουσείο Τσιτσάνη

«Υποψηφίων συνέχεια»
για τον συνδυασμό
του κ. Θοδωρή Αλέκου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

>> 5

Διάθεση δεξαμενών υγραερίου με
το φθηνότερο συμβόλαιο της αγοράς
Το γραφείο μας ενημερώνει τους παραγωγούς
ότι ξεκίνησε η παραλαβή τιμολογίων γα την επιστροφή ΦΠΑ του 2018.
Επίσης αναλαμβάνει την σύνταξη και κατάθεση φακέλου για την αίτηση άδειας χρήσης
νερού.
Στα γραφεία μας Σωκράτους 33 οι Γεωπόνοι
της εταιρίας μας είναι στην διάθεση των ενδιαφερομένων για κάθε διευκρίνιση σε θέματα
Αγροτικής Ανάπτυξης.
Τηλέφωνα: 24310 78128, 24310 78129
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Dr ΓΙΑΝΝΗΣ Ε. ΠΑΚΑΣ
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ημέρες λειτουργίας
Δευτέρα: 9π.μ.-1.30μ.μ.
Τρίτη απόγευμα: 6-9μ.μ.
Ασκληπιού 4-Τηλ/Fax:24310 38715-ΤΡΙΚΑΛΑ
Κιν: 6944587743-e mail: pakasioa@gmail.com
CMYK

Η ΕΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ενημερώνει τους
παραγωγούς ότι:
•Άρχισε να παραλαμβάνει τιμολόγια για
επιστροφή ΦΠΑ του έτους 2018
•Αναλαμβάνει την προετοιμασία και
κατάθεση του φακέλου για την αίτηση
άδειας χρήσης νερού.
Για περισσότερες πληροφορίες
Τμήμα ΟΣΔΕ
Τηλ.: 24310 56513, 24310 56514
6ο χλμ Τρικάλων - Μεγαλοχωρίου
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Σαν Σήμερα
1453 Ο Μωάμεθ Β’, επικεφαλής 250.000 ανδρών, φτάνει
προ των τειχών της Κωνσταντινούπολης.
1925 Αποφασίζεται στην
Ελλάδα η εφαρμογή του οκταώρου τμηματικά, ανάλογα με
την οικονομική κατάσταση των
διαφόρων εταιριών.
1956 Μαθητές του Γυμνασίου και του Κολεγίου Πάφου,
τραγουδώντας τον Εθνικό
Ύμνο και φωνάζοντας το σύνθημα «Ένωσις», έρχονται σε
σύγκρουση με ισχυρές αγγλικές δυνάμεις στο Κτήμα.
1982 Η Αργεντινή καταλαμβάνει τις Μαλβίνες Νήσους,
που τις θεωρεί δικές της, ενώ
τα ίδια νησιά με το όνομα Φόκλαντς ανήκουν στη Μ. Βρετανία. (Πόλεμος των Φόκλαντς)
1986 Βόμβα εκρήγνυνται
σε αεροσκάφος της TWA, ενώ
πετά πάνω από το Άργος, με
αποτέλεσμα τέσσερις επιβάτες
να σκοτωθούν και άλλοι πέντε
να τραυματιστούν. Τη βόμβα
τοποθέτησε η αραβική τρομοκρατική οργάνωση του Αμπού
Νιντάλ.
2008 Η Ελλάδα ασκεί βέτο
στην ένταξη των Σκοπίων στο
ΝΑΤΟ, κατά την Εαρινή Σύνοδο
της Συμμαχίας στο Βουκουρέστι. Οι ηγέτες του ΝΑΤΟ δεν
συμφωνούν στην ένταξη της
Γεωργίας και της Ουκρανίας.

Αποφεύγει να μιλήσει τεκμηριωμένα για τις ευθύνες,
αλλά και να αντιμετωπίσει
ριζικά τις αιτίες που προκάλεσαν τη χρεοκοπία. Επιχειρεί να προσπεράσει και
όχι να επιλύσει τα προβλήματα.
Προσπαθεί με τη μετάθεση ευθυνών και την παραπληροφόρηση να στρέψει το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης από το βασικό
«αγκάθι» που είναι η οικονομία σε άλλα εθνικά ή κοινωνικά ζητήματα. Προσποιείται ότι σχεδιάζει το αύριο,
αλλά για το μόνο που ενδιαφέρεται είναι να θολώσει
τα νερά και να «ανακατέψει
την τράπουλα» με προχειρότητα και σπασμωδικές κινήσεις.
Σε μια άκρως εκλογική
χρονιά, όπου οι κάλπες θα
διαδέχονται η μια την άλλη,
ο πολιτικός κόσμος μιλά
ακατάπαυστα για το μέλλον
της χώρας.
Μοιράζει χρήματα, εξαγγέλλει διορισμούς, υπόσχεται παραδείσους, σαν να
μην έχουν προηγηθεί η διάλυση της οικονομίας, η λαίλαπα των μνημονίων, το «δηλητήριο» των δήθεν ηγετών
της Ε.Ε. και η ταπείνωση
ενός ολόκληρου λαού. Χρησιμοποιεί παρελθόντα χρόνο

Για να μην ξεχνιόμαστε…
για την κρίση, που δυστυχώς είναι ακόμα εδώ.
Μια κρίση χωρίς ημερομηνία λήξης που τη βιώνουν
καθημερινά οι πολίτες οι
οποίοι βλέπουν το πορτοφόλι τους μονίμως άδειο,
τις περιουσίες τους να κινδυνεύουν, τα χρέη τους
ολοένα και να αυξάνονται
και πάνω από όλα τις πολύχρονες θυσίες τους να πηγαίνουν χαμένες, επειδή ορισμένοι έβαζαν και βάζουν
το προσωπικό τους όφελος
πάνω από την κοινωνία.
Ο εφιάλτης της χρεοκοπίας, που θα παραμονεύει
για πολλά ακόμα χρόνια,
δεν ξορκίζεται με λόγια και
ευχές.
Χρειάζεται σοβαρότητα
από όλους και θάρρος κυρίως από τους πολιτικούς,
για να γίνουν επιτέλους οι
μεγάλες αλλαγές που έχει
ανάγκη η χώρα.
Για να υλοποιηθούν οι
απαραίτητες μεταρρυθμίσεις, έτσι ώστε να ξεφύγει
ο τόπος και οι πολίτες οριστικά από τη θηλιά της οικονομικής κρίσης, που σφίγγει ανάλογα με τις επιθυμίες
των δανειστών.
Χρειάζονται σχέδιο, συνεννόηση, πολιτική και κοινωνική ηρεμία, για να αποφευχθεί ένα νέο εθνικό
ναυάγιο.
Χρειάζεται πολιτική ωριμότητα, για να μπει πάνω
από το κομματικό συμφέρον
εκείνο της χώρας και του
λαού.
Και πάνω από όλα απαι-

τείται τόλμη από τους πολιτικούς, για να δεσμευτούν
ότι δεν θα επαναλάβουν τα
λάθη του παρελθόντος.
Οτι θα «ξεριζώσουν» τις
αιτίες που προκάλεσαν την
πρόσφατη εθνική τραγωδία.
Οτι θα ανταποκριθούν στις
απαιτήσεις των πολιτών για
ειλικρινή και έντιμη διακυβέρνηση του τόπου.
Οι πολίτες δεν ξεχνούν
ούτε τα απεγνωσμένα διαγγέλματα των πρωθυπουργών, ούτε τα μνημόνια, ούτε
τις ουρές στις τράπεζες για
να πάρουν 50 ευρώ εξαιτίας
των capital controls, ούτε
τα νταούλια που θα χτυπούσαν για να χορεύουν οι
αγορές, ούτε τα δημοψηφίσματα, ούτε και τις αλλεπάλληλες κωλοτούμπες των
πολιτικών που πελαγοδρομούσαν μεταξύ των «θέλω»
και των «πρέπει».
Οι πολίτες δεν ξεχνούν,
γιατί πλήρωσαν για τα λάθη
όλων εκείνων που υποστήριζαν ότι διαθέτουν το «μαγικό ραβδάκι» για να λύσουν
τα προβλήματα.
Για να μετατρέψουν την
πτωχευμένη «ψωροκώσταινα» σε πριγκίπισσα των Βαλκανίων και -γιατί όχι- ολόκληρης της Ευρώπης.
Οι πολίτες δεν ξεχνούν
τα ψέματα, τα μεγάλα λόγια,
τις δικαιολογίες και τις υποσχέσεις που δεν τηρήθηκαν.
Δεν ξεχνούν, επίσης, και
τις πραγματικές αιτίες που
οδήγησαν στη χρεοκοπία,
πολλές από τις οποίες, αν

όχι όλες, ακόμα και σήμερα
δεν έχουν εξαλειφθεί, όπως
είναι η διαφθορά, η γραφειοκρατία, η κακοδιαχείριση, η κατασπατάληση του
δημόσιου χρήματος, η έλλειψη αναπτυξιακής στρατηγικής, η αναξιοκρατία, οι
μίζες και τόσες άλλες.
Δέκα χρόνια μετά την καταστροφή, τα «αίτια του κακού» είναι ακόμα εδώ και
γι’ αυτό οι πολίτες παραμένουν απαισιόδοξοι για το
μέλλον. Γι’ αυτό η οικονομία
και η ανεργία θεωρούνται
τα σημαντικότερα προβλήματα της χώρας.
Γι’ αυτό 4 στους 10 Ελληνες, σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση, πιστεύουν ότι θα χειροτερέψει
η οικονομική τους κατάσταση.
Ο πολιτικός κόσμος της
χώρας οφείλει με την επίσημη έναρξη της προεκλογικής περιόδου να ανοίξει
τα χαρτιά του και να πει
στους πολίτες αλήθειες.
Να αποφύγει τον πειρασμό της παροχολογίας. Να
αναλογιστεί ότι οι πληγές
της χρεοκοπίας είναι ακόμα
ανοικτές και αιμορραγούν.
Να δεσμευτεί στον λαό ότι
θα αντιμετωπίσει τις αιτίες
που οδήγησαν τη χώρα
στον γκρεμό για να μην επιστρέψει ο εφιάλτης της χρεοκοπίας.
Του Βασίλη
Τριανταφύλλου
από την REAL

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ Α.Ε.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Μ. ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
Α.Β.Ε.Ε.

Θεμιστοκλέους 34 • Τρίκαλα 42100
Τηλ. (24310) 24.230, 23.727
• FAX: (24310) 24953
Ε- mail:plogos@otenet.gr
ΑΦΜ. 999472292• ΔΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
AP.M.A.E. 54546/33/B/03/07
Για ενημερωτικά κείμενα
και δελτία τύπου στο e-mail:
syntaktes.plogos@gmail.com

Το Άγγελμα

Η προσευχή είναι συμφιλίωση με

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ

Σωτηρίου Ευαγγελία
Κάκια Ευαγγελία
Παπαθανασίου Χριστόφορος
Μπίνας Ματθαίος
Σιαμουρέλης Χρ. Γιώργος

Ν. Παππάς:

```

το Θεό, συγχώρηση των αμαρτημάτων, τοίχος που μας προστατεύει
«Έχουν χρόνο να ανακρούσουν
πρύμναν. Για το καλό της Δημοκρατίας»

```

```

(Αμάν φιλίες!)

(Όλοι τελικά για το καλό της…
Δημοκρατίας κόπτονται
και όχι τα πολιτικά τους οφέλη!)

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

Κωστής Χρήστος

της ημέρας

ΕΘΝΟΣ
ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ:

«Απόβαση
στα Σκόπια με την
επίσκεψη Τσίπρα»

από τις θλίψεις, έργο των Αγγέλων.
Ιωάννης της Κλίμακος

Το ανέκδοτο της ημέρας

ΑΘΛΗΤΙΚΟΓΡΑΦΟΙ

Γιδόπουλος Παναγιώτης
Kόντας Άρης
ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΟΙ

Κουτρούκα Αθανασία
Aυγέρη Δήμητρα

Ο “Πρωϊνός Λόγος”
κυκλοφορεί και στην
Αθήνα
Γνωστοποιείται ότι ο “Πρωϊνός
Λόγος” διανέμεται πλέον και στην
Αθήνα.
Όποιος επιθυμεί να προμηθευτεί την εφημερίδα μας, μπορεί
να την βρει στα παρακάτω σημεία
πώλησης της πρωτεύουσας:
- Σύνταγμα: Πλατεία Συντάγματος - Ερμού
- Ομόνοια: Έβερεστ
- Ομόνοια: Γιαννακόπουλος
- Πανεπιστημίου 44 (περίπτερο)
- Ακαδημίας - Σίνα (πάγκος)
- Σταδίου 24 (περίπτερο)
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Η επανάσταση του ανορθόδοξου

Δ

έκα χρόνια μετά
τα ηχηρά σήματα
κινδύνου για την
επερχόμενη οικονομική
κατάρρευση της
χώρας, ο πολιτικός
κόσμος εξακολουθεί να
ασχολείται με τη
μικροπολιτική και το
παρασκήνιο της
εποχής παρά με το
μέλλον του τόπου.
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Είναι 3 ξανθιές σε ένα νησί και ψάχνουν να βρουν τρόπο για να περάσουν στην απέναντι
όχθη. Βρίσκουν ένα λυχνάρι και τους λέει το τζίνι: - Έχετε 3 ευχές. Λέει η 1η ξανθιά: - Θέλω
να με κάνεις έξυπνη για να περάσω απέναντι. Το τζίνι, την κάνει κοκκινομάλλα και περνάει
απέναντι κολυμπώντας. Λέει η 2η ξανθιά: - Εμένα, θέλω να με κάνεις πιο έξυπνη για να περάσω
πιο εύκολα απέναντι. Την κάνει μελαχρινή και φτιάχνει μια σχεδία για να περάσει απέναντι. Λέει
και η 3η ξανθιά: - Θέλω να με κάνεις πιο έξυπνη από τις άλλες, για να περάσω πολύ πιο εύκολα
απέναντι. Την έκανε άνδρα και πέρασε από τη γέφυρα!

Γενική πρόγνωση για σήμερα

Ο ΚΑΙΡΟΣ
Σ Η Μ Ε Ρ Α

Τρίτη 2/4/2019

Δεν φταίει η εκπαιδευτική πολιτική
του κράτους που δεν παρακολουθεί
τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας,
αλλά η αγορά εργασίας που δεν
παρακολουθεί τις εξελίξεις στην εκπαιδευτική πολιτική του κράτους.
Είναι κι αυτή μια άποψη.
Τη διατύπωσε από το βήμα εκδήλωσης του Economist στην Αθήνα
ο υπουργός Παιδείας, Κώστας Γαβρόγλου. Είναι απολύτως κατατοπιστική. Δίνει απαντήσεις σε μια σειρά από ερωτήματα που θα πρέπει
να απασχολούν την πλειοψηφία της
ελληνικής κοινωνίας.
Εξηγεί γιατί η Ελλάδα καταγράφει
το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας
των νέων στην Ε.Ε. Εξηγεί γιατί οι
ψηφιακές δεξιότητες στην Ελλάδα
καταλαμβάνουν την προτελευταία
θέση στην Ευρώπη, μόλις πάνω από
τη Ρουμανία. Εξηγεί γιατί η Ελλάδα
καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό
άνεργων πτυχιούχων στον ΟΟΣΑ.
Εξηγεί γιατί οι επενδύσεις στην Ελλάδα ανέρχονται στο μισό του ευρωπαϊκού μέσου όρου.
Ο υπουργός Παιδείας μιας χώρας
που διεκδικεί θέση στον διεθνή καταμερισμό εργασίας εντοπίζει το
πρόβλημα απλώς στις επιχειρήσεις,
οι οποίες «δεν δημιούργησαν τις
ανάγκες που θα έπρεπε ώστε να
κουμπώσουν εκείνες με τη δομή
της τεχνικής εκπαίδευσης στη
χώρα», δηλαδή των ΤΕΙ.
Ο υπουργός Παιδείας μιας χώρας
που χάνει κατά χιλιάδες τους πιο
καταρτισμένους νέους της αμφισβητεί τις στατιστικές διεθνών οργανισμών όπως η Παγκόσμια Τράπεζα, η οποία «έχει εφαρμόσει καταστροφικές πολιτικές σε περιοχές
όπως η Λατινική Αμερική», κι ως εκ
τούτου δεν είναι αξιόπιστη να μας
υποδείξει ότι το 1/3 των ελληνικών
επιχειρήσεων δεν βρίσκει εργατικό
δυναμικό με τις απαιτούμενες δεξιότητες.
Ο διαχωρισμός της εκπαίδευσης
και της έρευνας από την αγορά εργασίας, ο δογματισμός στα πανεπιστήμια, η δαιμονοποίηση της επιχειρηματικότητας είναι βεβαίως διαχρονικά φαινόμενα στην Ελλάδα.
Το έχει περιγράψει επιτυχώς στη
«Ν» ο Kevin Featherstone.
«Όταν οι λέξεις “κέρδος” και “επιχειρηματικότητα” θεωρούνται βρόμικες, τότε υπάρχει μια πολιτιστική
αναντιστοιχία με το διεθνές οικονομικό σύστημα στο οποίο η Ελλάδα
ανήκει εθελοντικά».
Όμως μικρή αξία έχει τι πιστεύει
ένας καθηγητής στο London School
of Economics. «Τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, και μάλιστα τα ιδιωτικά πανεπιστήμια υψηλού επιπέδου, το
Χάρβαρντ, το London School of
Economics, το Στάνφορντ και τα
λοιπά, θα μπορούσα να πω καμιά
τριανταριά, έφτιαξαν νοοτροπίες
και οδήγησαν στο να έχουν 28 άνθρωποι σε όλον τον πλανήτη συγκεντρωμένο τον πλούτο στα χέρια
τους» (Θανάσης Παπαχριστόπουλος,
μέχρι πρότινος βουλευτής της κυβερνητικής πλειοψηφίας).
Ας μην απορεί κανείς λοιπόν. Πολλές από τις εξελίξεις της 4ης βιομηχανικής επανάστασης «ίσως δεν
θα είναι προσβάσιμες από τη χώρα
μας» (Νικόλας Μαυρίδης, Interactive
Robots & Media Lab), όπου η προσφορά εργασίας θα μειωθεί κατά
13% μέσα στα επόμενα 10 χρόνια
(Steve Bainbridge, Cedefop). Διότι
θα υπάρχουν λιγότεροι νέοι και περισσότεροι συνταξιούχοι.

ΑΡΧΙΚΑ ΑΙΘΡΙΟΣ, ΜΕΤΑ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ
ΘΑ ΑΝΑΠΤΥΧΘΟΥΝ ΑΡΑΙΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ
ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΠΙΟ ΠΥΚΝΕΣ ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ .
ΑΝΕΜΟΙ: ΑΠΟ ΒΟΡΕΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Του Βασίλη Κωστούλα
naftemporiki.gr

4 ΜΕ 6 ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΠΡΟΣΚΑΙΡΑ
ΤΟΠΙΚΑ 7 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 06 ΕΩΣ
21 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ
Οι δημοσιευόμενες απόψεις συνεργατών δεν εκφράζουν απαραίτητα
και τις απόψεις της εφημερίδας μας.
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Επί τάπητος τα εργασιακά

Θετικό, αλλά…

Όλα τα ζητήματα που απασχολούν τους δημοτικούς υπαλλήλους θα τεθούν στο επίκεντρο της γενικής συνέλευσης του
τοπικού Συλλόγου που έχει προγραμματιστεί για αύριο το μεσημέρι.
Η συνέλευση θα γίνει στη 1.45 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων, ενώ το παρόν
θα δώσει και ο πρόεδρος της ΠΟΕ – ΟΤΑ Νίκος Τρίκας που
θα δώσει απαντήσεις σε θέματα που απασχολούν τον κλάδο.
Επίσης, θα τεθεί προς συζήτηση ο απολογισμός των Διοικητικών Πεπραγμένων & Οικονομικό Απολογισμό χρήσεως
2018 από το Δ.Σ, η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής και
οι εξελίξεις σε διάφορα εργασιακά θέματα.

Αποτελεί ασφαλώς κατάκτηση η
δυνατότητα ένταξης στην προστασία της 1ης κατοικίας και επιχειρηματικών δανείων, τονίστηκε
στην προχθεσινή συνεδρίαση του
Προεδρείου της ΕΣΕΕ και των ΔΣ
της ΟΕΜΕΘ και του Εμπορικού
Συλλόγου Τρικάλων, καθώς αυτό
γίνεται για πρώτη φορά και θα
επωφεληθούν επιχειρηματίες που
βρίσκονται σε δύσκολη οικονομικά
θέση.
Ωστόσο, εκφράστηκε από τους
εκπροσώπους των εμπόρων και
επιχειρηματιών το παράπονο πως
ενώ για όλους τους άλλους πολίτες το όριο είναι τα 250.000 ευρώ,
για τα επιχειρηματικά δάνεια είναι
μόλις τα 175.000 ευρώ.
«Αισθανόμαστε λίγο σαν πολίτες
2ης κατηγορίας» αναφέρθηκε στην
συνεδρίαση.

∫Ε.Κ.

Κομισιόν: Ψευδής η είδηση
για το πρόστιμο-μαμούθ
για την αλλαγή ώρας
Στην διάψευση της ψευδούς είδησης που εσκεμμένα διέρρευσε
χθες το πρωί σε συνεννόηση με τα ΜΜΕ, προχώρησε η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, αποκαλύπτοντας πως ήταν μέρος της καμπάνιας της ενάντια στα Fake News.
Ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Κομισιόν στην Αθήνα, Γιώργος Μαρκοπουλιώτης, βρέθηκε στο μετρό Συντάγματος λέγοντας:
"Πρωταπριλιά σήμερα. Θέλουμε να αναδείξουμε την ευκολία με την
οποία δυστυχώς τα fake news μπορούν να αναπαραχθούν. Ευχαριστούμε και τα μέσα που βοήθησαν σε αυτήν την καμπάνια.
Σκεφτήκαμε να πούμε ότι γύρισε η ώρα και αν δεν την ξαναγυρίσουμε μια ώρα πίσω θα πληρώνει η Ελλάδα πρόστιμο καθημερινά
17.650 ευρώ την ώρα. Φυσικά είναι ψέματα. Fake news. Αλλά αναδείξαμε και με τη βοήθεια των μέσων, το πόσο εύκολο είναι να μεταδοθούν ψέματα. Και ενόψει εκλογών θελήσαμε να εξηγήσουμε
στους συμπολίτες μας το πόσο προσεκτικοί και επιλεκτικοί πρέπει
να είναι. Πόσο πρέπει να ψάχνουν όσα διαβάζουν. Προσοχή λοιπόν
στα Fake news γιατι σε τελική ανάλυση, πέρα από πλάκα, πέρα από
μούσια, είναι και ζήτημα Δημοκρατίας".
Στο πλαίσιο της καμπάνιας με τίτλο #KopseTaMousia, στο μετρό
στο Σύνταγμα έχει στηθεί ένα κουρείο, όπου περαστικοί συμμετέχουν στην εκστρατεία ενάντια στα Fake news και ξυρίζονται σε ζωντανή μετάδοση.

∫χρ.παπ.

Δεν είναι άτρωτος τελικά…

∫ Μ.α.Μπ.

Τιμητική διάκριση στον πρόεδρο
της Ομοσπονδίας Εμπορίου
και Επιχειρηματικότητας Θράκης.
Η προσφορά του προέδρου της Ομοσπονδίας
Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Θράκης
Κωνσταντίνο Χατζημιχαήλ στον εμπορικό συνδικαλισμό και στο ελληνικό επιχειρείν γενικότερα, βραβεύθηκε στο περιθώριο της της συνεδρίασης του προεδρείου της ΕΣΕΕ στα Τρίκαλα την Κυριακή 31/3/2019, από την ΟΕΜΕΘ(Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Θεσσαλίας). Την βράβευση πραγματοποίησε ο πρόεδρος της ΟΕΜΕΘ Χρήστος Καλέας ο οποίος εξήρε την προσωπικότητα και την
προσφορά του κυρίου Χατζημιχαήλ στο εμπορικό επιχειρείν της χώρας μας και ιδιαίτερα στη
σύλληψη και υλοποίηση του προγράμματος «Ανοιχτά Κέντρα Εμπορίου», ενώ παράλληλα του ευχήθηκε καλή επιτυχία στις επερχόμενες εθνικές εκλογές.

Ο πάπας Φραγκίσκος στηρίζει
τον Τσίπρα για το Νόμπελ Ειρήνης

∫ Μ.α.Μπ.

Σε μια φράση του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, η οποία «αξίζει
το Βραβείο Νόμπελ», αναφέρθηκε ο πάπας Φραγκίσκος. Ο αρχηγός της καθολικής εκκλησίας ξεχώρισε τον Έλληνα πρωθυπουργό
μεταξύ των ευρωπαίων ηγετών, επιστρέφοντας την Κυριακή στη
Ρώμη από το Ραμπάτ του Μαρόκου.
«Μίλησα κάποτε σ' έναν πολιτικό, έναν άνθρωπο τον οποίο σέβομαι
και θα πω το όνομά του: Αλέξης Τσίπρας. Και μιλώντας γι' αυτό (σ.σ.:
για τους μετανάστες) και για τις συμφωνίες να μην τους επιτραπεί
η είσοδος, μου εξήγησε τις δυσκολίες, όμως στο τέλος μου μίλησε από καρδιάς και είπε αυτή τη φράση: 'Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι πιο σημαντικά από τις συμφωνίες'. Η φράση αυτή αξίζει το
Βραβείο Νόμπελ», φέρεται να δήλωσε ο Ποντίφικας, σύμφωνα με
το πρακτορείο ειδήσεων του Βατικανού, CAN.
Η επίσκεψή του πάπα στη Λέσβο πριν από τρία χρόνια, σημαδεύτηκε από τις συγκλονιστικές σκηνές που εκτυλίχθηκαν στο hot
spot της Μόριας, όταν η κάμερα της δημόσιας τηλεόρασης κατέγραφε τα μάτια των ασυνόδευτων προσφυγόπουλων που τον περίμεναν στον χώρο υποδοχής.
«Οι πρόσφυγες δεν είναι αριθμοί, είναι άνθρωποι είναι βλέμματα, ονόματα, ιστορίες και πρέπει να τυγχάνουν της ανάλογης μεταχείρισης», τόνισε αρκετές φορές ο ποντίφικας και εξήρε τις προσπάθειες των Ελλήνων να βοηθήσουν αυτούς τους ανθρώπους όταν
άλλοι τους εγκατέλειψαν.

∫χρ.παπ.

CMYK

Εως και σήμερα
η αίτηση - δήλωση
Εως και σήμερα θα πρέπει να
έχουν υποβάλλει την αίτηση - δήλωση οι υποψήφιοι για τη συμμετοχή τους στις φετινές πανελλαδικές
εξετάσεις των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.
Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να
έχουν υποβάλει την Αίτησή τους, μέχρι τη λήξη του ωραρίου λειτουργίας
των αντίστοιχων ημερήσιων ή εσπερινών Λυκείων.
Να σημειωθεί ότι καταληκτική ημερομηνία για τη διαδικασία έληγε
την περασμένη Παρασκευή 29 Μαρτίου, ωστόσο δόθηκε παράταση ως
και σήμερα.

∫Ε.Κ.
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Ασφαλτοστρώθηκε
ο δρόμος στο Καστράκι
από την ΠΕ Τρικάλων

Η Κωνστάντιος Σχολή πέρασε
στα χέρια της Μητρόπολης
Σταγών και Μετεώρων
πεγράφη χθες 1/4, στα
Γραφεία της Ιεράς
Μητροπόλεως Σταγών και
Μετεώρων, ενώπιον του
Συμβολαιογράφου Καλαμπάκας κ.
Νικολάου Αδάμου, το Συμβόλαιο
ανταλλαγής της Κωνστάντιου
Σχολής, κυριότητας του Δήμου
Μετεώρων, με το ακίνητο της
Μουσικής Σχολής, κυριότητας της
Ιεράς Μητροπόλεως Σταγών και
Μετεώρων.

“Υ

Στην ασφαλτόστρωσης του δρόμου, εντός του Καστρακίου, που συνδέει την τοπική κοινότητα με την εθνική οδό Τρικάλων Ιωαννίνων, ξεκίνησε τη Δευτέρα το
πρωί η Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων.
Τα μηχανήματα από νωρίς το πρωί έπιασαν δουλειά και
έριξαν πίσσα, βελτιώνοντας άμεσα τον συγκεκριμένο
δρόμο και δίνοντας λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα, στο
πλαίσιο της προσπάθειας που κάνει για τη βελτίωση του
οδικού δικτύου.
Αναφερθήκαμε στο εν λόγω θέμα και στο παρελθόν και
είχαμε επισημάνει την ανάγκη της παρέμβασης, αφού η
συγκεκριμένη οδική αρτηρία, χρησιμοποιείται από χιλιάδες
επισκέπτες οι οποίοι έχουν από εκεί πρόσβαση στο Καστράκι και στα Μετέωρα, ενώ οι ντόπιοι το χρησιμοποιούν
καθημερινά!
Tο πρωί της Δευτέρας επισκεφθήκαμε το εν εξελίξει έργο
και συναντήσαμε τον Περιφερειακό Σύμβουλο της ΠΕ Θεσσαλίας κ. Γιάννη Μπουτίνα, ο οποίος στις δηλώσεις του ανέφερε: «Είναι ένα σημαντικό έργο της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων για τους Καστρακίνούς και όχι μόνο το
οποίο έχει ως στόχο τη βελτίωση των οδικών αρτηριών και
της συντήρηση του οδικού δικτύου. Ασφαλτοστρώνουμε
το κομμάτι της εισόδου προς το Καστράκι από τη Εθνική
οδό Τρικάλων – Ιωαννίνων, ένα τμήμα της οδού πολύ σημαντικό και μάλιστα τώρα που ανοίγει η νέα τουριστική περίοδος, διότι αναμένουμε πολύ κόσμο προς τα Μετέωρα».
Για την ασφαλτόστρωση του δρόμου την ικανοποίηση του
εξέφρασε ο Δήμαρχος Καλαμπάκας κ Σινάνης, ο οποίος
είπε ότι ένα αίτημα των καστρακινών ικανοποιείται σε συνεργασία του Δήμου με την Περιφέρεια Θεσσαλίας και την
Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων.
Τέλος την ικανοποίηση του για το έργο και τις ευχαριστίες του εξέφρασε προς την ΠΕ Τρικάλων ο τοπικό σύμβουλος Καστρακίου κ. Γιώργος Γκόγκος ο οποίος μας είπε
ότι τρία πράγματα που ζήτησε με προσωπική του επίσκεψη στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη κ. Μιχαλάκη την
Άνοιξη του 2018 έχουν γίνει τα δυο και αναμένεται σύντομα
να γίνει πράξη και το τρίτο.
Τα δυο πρώτα είναι φυσικά η ασφαλτόστρωση του δρόμου, το δεύτερο η διαγράμμιση του κεντρικού οδικού άξονα Καστρακίου προς Μετέωρα και η τοποθέτηση πινακίδων
σήμανσης στις εισόδους του χωριού.
Γιώργος Χρ. Σιαμουρέλης

Τον Δήμο Μετεώρων εκπροσώπησε ο
Δήμαρχος Μετεώρων, κ. Χρήστος Σινάνης και την Ιερά Μητρόπολη Σταγών και
Μετεώρων ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σταγών και Μετεώρων κ. Θεόκλητος”.
Με την παραπάνω λιτή ανακοίνωση, το
ιστορικό κτίριο της Κωνσταντίου Σχολής
Καλαμπάκας, πέρασε στα χέρια της Ιεράς
Μητροπόλεως Σταγών και Μετεώρων.
Ο νέος Μητροπολίτης κ. Θεόκλητος
είχε ζητήσει προ μηνών το εν λόγω κτίριο ώστε να το αξιοποιήσει ως γραφείο
της Ιεράς Μητροπόλεως, ενώ για την
ιστορία να υπενθυμίσουμε ότι η διάθεση
του Μακαριστού Μητροπολίτη Σταγών
και Μετεώρων Κυρού Σεραφείμ ήταν να
γίνει οι συγκεκριμένος χώρος Μουσείο
των θρησκευτικών κειμήλιων της Ιεράς
Μητροπόλεως. Μάλιστα σαν έργο είχε
προχωρήσει και ενταχθεί σε πρόγραμμα
και μάλιστα είχε εγκριθεί η χρηματοδότησή του από την Περιφέρεια.
Ωστόσο, το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμπάκας κατά πλειοψηφία και κατόπιν
εισηγήσεως του Δημάρχου Καλαμπά-

τις μέρες μας η
ανεργία είναι ίσως
η μεγαλύτερη πληγή
στην ελληνική κοινωνία.
Έτσι κάθε προσπάθεια
για να ανοίξει δρόμους
προς την εργασία είναι
ωφέλιμη. Αυτό ακριβώς
έγινε την περασμένη
εβδομάδα στην
Φαρκαδόνα.

Σ

Με μεγάλη επιτυχία διοργανώθηκε την Παρασκευή 29
Μαρτίου το ομαδικό εργαστήριο για ανέργους από το
Κέντρο Κοινότητας Δήμου
Φαρκαδόνας και την Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής
και Προγραμματισμού με την
συνεργασία του Ινστιτούτου
Εργασίας (ΙΝΕ) Γ.Σ.Ε.Ε. Το
εργαστήριο συντόνισε ο σύμβουλος εργασίας της ΙΝΕ
Γ.Σ.Ε.Ε Αχιλλέας Βαϊόπουλος.
Στο εργαστήριο παρευρέθηκε ο Δήμαρχος Φαρκαδόνας Αθανάσιος Μεριβάκης και ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Κοινωνικής
Πολιτικής
Ηλίας Καραμάνος,
υπογραμμίζοντας
με την παρουσία
τους την ανάγκη
να στηρίζονται
πρωτοβουλίες κατάρτισης ανέργων.
Το εργαστήριο
ήταν εισαγωγικό, το πρώτο
από μια σειρά εργαστηρίων

κας, έκανε δεκτό το αίτημα της Μητροπόλεως και αντάλλαξε το ιστορικό κτίριο
μ’ ένα νέο κτίριο που στεγάζεται σήμερα
η Μουσική Σχολή του Δήμου Καλαμπάκας, για το οποίο αποδίδονταν μηνιαίο μίσθωμα.

Το θέμα έλαβε την τελική του έκβαση,
με τις υπογραφές που μπήκαν στο γραφείο του Μητροπολίτη κ.κ Θεοκλήτου,
παρουσία του Συμβολαιογράφου κ. Νικολάου Αδάμου.
Γιώργος Χρ. Σιαμουρέλης

Πλούτισαν γνώσεις,
περιμένουν… δουλειά!
•Ολοκλήρωση του πρώτου Εργαστηρίου
Συμβουλευτικής Ανέργων από τον Δήμο Φαρκαδόνας

που θα ακολουθήσουν και ως
στόχο θα έχουν την εκπαί-

δευση των ωφελούμενων σε
αποτελεσματικές μεθόδους
αναζήτησης εργασίας και στη
σύνταξη βιογραφικού σημειώματος. Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Φαρκαδόνας, έχοντας ως βασικό πυλώνα την ενδυνάμωση του εργασιακού
προφίλ των ανέργων ωφελούμενών του, στοχεύει στην
εκπαίδευση τους με σκοπό

την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας τους στην αγορά
εργασίας.
Το Κέντρου Κοινότητας Δήμου Φαρκαδόνας εντάσσεται
στο «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας
2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο.
ΧΡ. ΠΑΠ.
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ολιτική
εκδήλωση,
ανοικτή στους
πολίτες, διοργανώνει η
ΝΕ Τρικάλων του
ΣΥΡΙΖΑ, με την
παρουσία
πρωτοκλασάτων και
προβεβλημένων μελών
του κόμματος και της
κυβέρνησης.

Η εκδήλωση θα λάβει χώρα
την ερχόμενη Κυριακή 7 Απριλίου 2019, στις 7:30 μμ, στο
Φρούριο Τρικάλων και θα παραστούν ο αντιπρόεδρος της
Ευρωβουλής και εκ νέου υποψήφιος ευρωβουλευτής Δημήτρης Παπαδημούλης, ο
πρώην υπουργός και υποψήφιος ευρωβουλευτής Γιάννης
Μουζάλας, ο υποψήφιος ευρωβουλευτής Θεοδόσης Πελεγρίνης, ενώ χαιρετισμό θα
απευθύνει η υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου.
Το θέμα της πολιτικής εκδήλωσης θα είναι η αναγκαιότητα συγκρότησης μιας πλατιάς προοδευτικής συμμαχίας
ενάντια στο φασισμό και την
ακροδεξιά στην Ευρώπη και
την Ελλάδα και ασφαλώς εντάσσεται στον προεκλογικό
αγώνα για την Ευρωβουλή και
στην πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ δημιουργίας ευρύτερων συμμαχιών, μία πολιτική που δεν αφορά μόνο τις ευρωεκλογές, αλλά
ασκείται και για τις εκλογές
στην τοπική αυτοδιοίκηση και
έχει σχεδιασμό και για τις βου-
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Την ερχόμενη Κυριακή 7 Απριλίου στα Τρίκαλα

Ανοικτή πολιτική
εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ
«Υποψηφίων συνέχεια»
για τον συνδυασμό
του κ. Θοδωρή Αλέκου

Ο αντιπρόεδρος της Ευρωβουλής και εκ νέου
υποψήφιος ευρωβουλευτής Δημ. Παπαδημούλης
λευτικές εκλογές, τουλάχιστον
στο μετεκλογικό σκηνικό.
Όπως έχουν τονίσει στελέχη
του κόμματος, «οι εκλογές εντάσσονται στο πλαίσιο του
αγώνα για την αλλαγή της
ατζέντας της πολιτικής σε Ελλάδα και ΕΕ, στην ανατροπή
της ακροδεξιάς και του νεοφιλελευθερισμού. Πρέπει να
γίνει κατανοητό τι σημαίνει
ακροδεξιά και νεοφιλελεύθερη
ατζέντα και τι μπορεί να ση-

H υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης
Μαρ. Ξενογιαννακοπούλου

μάνει αλλαγή συσχετισμών. Η
ακροδεξιά είναι η εμπροσθοφυλακή του νεοφιλελευθερισμού στην κοινωνία και στην
οικονομία. Ενάντια σ’ αυτό δίνουμε αγώνα και είναι βασικό
διακύβευμα των εκλογών».
Επίσης, υπογραμμίζεται από
στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ πως το
κόμμα είναι υπέρ των συνεργασιών με “συγγενικές” ή
“κοντινές” ιδεολογικά δυνάμεις και πρόσωπα και όσον

αφορά το διακύβευμα των
επερχόμενων εκλογών, αυτό
είναι η συνέργεια και συμπόρευση δημοκρατικών και προοδευτικών και η αντίσταση
και η μάχη κατά του νεοφιλελευθερισμού, της ακροδεξιάς
και του φασισμού, οπότε όποιος τάσσεται υπέρ αυτής της
λογικής και πολιτικής πρακτικής, είναι εν δυνάμει συνεργάτης.
Ματθαίος Μπίνας

Επίσκεψη Βουλευτών
του ΣΥ.ΡΙΖ.Α στα Σερβωτά

Τους επτά πρώτους τοπικούς συμβούλους οι οποίοι
θα απαρτίζουν το τοπικό ψηφοδέλτιο της Δημοτικής
Κοινότητας Καλαμπάκας ανακοίνωσε ο συνδυασμός
«Νέο Ξεκίνημα – Ανεξάρτητος Δήμος» του κ. Θοδωρή
Αλέκου.
Η ανακοίνωση εκ του γραφεί ενημέρωσης αναφέρει:
Ευρισκόμενοι και μαθηματικά λιγότερο από δύο μήνες,
από τις αυτοδιοικητικές εκλογές και συνεχίζοντας την
πορεία ολοκλήρωσης όλων των ψηφοδελτίων του συνδυασμού μας,του συνδυασμού που φλερτάρει πλέον
με τη μεγάλη νίκη, διατηρώντας και ενισχύοντας με
απόλυτο τρόπο τα χαρακτηριστικά της νηφαλιότητας
του πολιτικού πολιτισμού αλλά και της ευπρέπειας, συνεχίζουμε την πορεία στους νέους δρόμους της ελπίδας
και της συνεννόησης.
Με ιδιαίτερη χαρά λοιπόν σήμερα, σας ανακοινώνουμε
εφτά (7) υποψηφίους συμβούλους στο ψηφοδέλτιο της
Δημοτικής Κοινότητας Καλαμπάκας.
Πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι επαξίως κατέκτησαν
την κοινωνική αναγνώριση και αποδοχή, μέσα από την
προσωπική τους διαδρομή στο επάγγελμα, στην οικογένεια και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον.
Τα ονόματα των νέων υποψηφίων κατ’ αλφαβητική
σειρά είναι:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛ/ΚΑΣΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1. Βάλλας Χρήστος, Ιδιωτικός Υπάλληλος
2. Βαϊου Γεώργιος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός- Εκπ/κός
3. Γίδας Σωτήριος, Υπάλληλος Δ.Ε.Η.
4. Γκέκα Καλλιόπη, Αγρότισσα
5. Ματαράγκα Χριστίνα, Καθηγήτρια Φιλόλογος
6. Παπαϊωάννου Ζήσης, Ηθοποιός
7. Σακελλαρίδης Λεωνίδας, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής
Τους καλοσωρίζουμε στο συνδυασμό μας, στην κοινή
προσπάθεια για αλλαγή σελίδας στο Δήμο Μετεώρων
Το καλό του τόπου μας ενώνει όλους.

Επίσκεψη - συζήτηση στα
Σερβωτά των Βουλευτών του
ΣΥ.ΡΙΖ.Α Σάκη Παπαδόπουλου
και Χρήστου Σιμορελη, με τη
συμμετοχή του Μιχάλη Σπουρδαλάκη, υποψήφιου Ευρωβουλευτή με το ΣΥ.ΡΙΖ.Α. και Κοσμήτορα στο ΕΚΠΑ για αγροτικά ζητήματα και τις Ευρωεκλογές.
Παρούσα στη συζήτηση και
η κ. Βάλια Αρανίτου, καθηγήτρια
Πανεπιστημίου Κρήτης και Διευθύντρια του ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ.
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Σπάνιο θέαμα τόλμης και χάρης!
Εντυπωσιακές εικόνες με ακροβατικά σε καταρράκτες τοξωτού πέτρινου στην Παλαιοκαρυά

Μ

ια εικόνα που δεν
την είχαμε δει έως
τώρα στα
Τρίκαλα!
Η 27χρονη γυμνάστρια,
αθλήτρια του Aerial hammock
acrobatics Βάσω Οικονόμου
από την Αθήνα, με περίσσιο
θάρρος και τσαγανό, «κρεμάστηκε» με τα ειδικά πανιά
μπροστά από τους επιβλητικούς καταρράκτες του παλιού
πέτρινου γεφυριού στην Παλαιοκαρυά του δήμου Πύλης

Τρικάλων και έκανε επίδειξη
ακροβατικών ασκήσεων, με
τους θεατές να παρακολουθούν με κομμένη την ανάσα…
Η ομάδα της έκανε εξαιρετική προετοιμασία πρωτίστως
για την ασφάλεια της αθλήτριας.
Εντυπωσιασμένη αυτή και η
ομάδα της από την άγρια
ομορφιά της περιοχής, επέλεξαν τη συγκεκριμένη τοποθεσία για την επίδειξη των
ακροβατικών ασκήσεων και
μάλιστα βρήκαν την αμέριστη

ρημα.
Βεβαίως αποτελούν τιμή
αλλά και προβολή για την ευρύτερη περιοχή του δήμου
Πύλης και του Νομού Τρικάλων τέτοιες ανάλογες δράσεις.
Στο τέλος του εντυπωσιακού
εγχειρήματος η παράτολμη
αθλήτρια Βάσω Οικονόμου μίλησε στην κάμερα του trikalaoσυμπαράσταση των ανθρώπων
του δήμου Πύλης και των κατοίκων της περιοχής που αγκάλιασαν το μοναδικό εγχεί-

ΤΩΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ
ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ 5

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ - ΚΑΤΑΘΕΣΗ
ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΕΝΣΗΜΩΝ
ΤΗΛ. ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ 24310 77050, 24310 31616
CMYK

la.gr και τόνισε ότι το τοπίο
ήταν μοναδικό και η ίδια επιθυμεί να επιστρέψει σύντομα.
Σημειωτέο πως ένας από
τους συντελεστές στο να
πραγματοποιηθεί το εγχείρημα
αυτό στην περιοχή μας, ήταν
και ο Τρικαλινός Σοφοκλής
Βασιλείου που συμμετέχει
στην ομάδα.
ΧΡ. ΠΑΠ.
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Αποτελεί η συνεργασία μεταξύ όλων των Τρικαλινών φορέων

Πρότυπο για αντιγραφή πανελλαδικά
• Συνεδρίαση του Προεδρείου της ΕΣΕΕ και των ΔΣ της ΟΕΜΕΘ και του ΕΣΤ, πραγματοποιήθηκε προχθές στο Μουσείο Τσιτσάνη
• Έτοιμη είναι η πρόταση για το Open Mall στα Τρίκαλα, ενώ σχεδιάζεται εκστρατεία ενημέρωσης για το ηλεκτρονικό παρεμπόριο
μικροί και μικρομεσαίοι επιχειρηματίες» υπογράμμισε ο κ.
Μπλουγούρας.
Στον χαιρετισμό του ο αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων Χρήστος Μιχαλάκης απέδωσε τα
εύσημα στους συνδικαλιστικούς
φορείς των επιχειρηματιών για
την πρωτοβουλία της συνεδρίασης στα Τρίκαλα και σημείωσε ότι ως Περιφερειακή Ενότητα στεκόταν, στέκεται και θα
το πράττει και στο μέλλον δίπλα
στους Τρικαλινούς εμπόρους.
«Κυνηγάμε το παρεμπόριο και
πιστεύουμε στους Τρικαλινούς
επιχειρηματίες και εμπόρους»
δήλωσε ο κ. Μιχαλάκης.
Από την πλευρά του ο δήμαρχος Τρικκαίων Δημήτρης
Παπαστεργίου μίλησε για την
συνεργασία που έχει εδραιωθεί
και φέρνει αποτελέσματα, υπογραμμίζοντας πως δεν υφίστανται “τείχη” στους φορείς,
αλλά κουλτούρα συνεργασίας.
«Όλοι μαζί, δρούμε από κοινού για το καλό της πόλης και
των κατοίκων της» δήλωσε ο κ.
Παπαστεργίου και ενημέρωσε
πως βρίσκεται υπό δημιουργία
κόμβος καινοτομίας, με έμφαση
τον πρωτογενή τομέα, με την
ονομασία “Γκισέμι”.
Παίρνοντας τον λόγο ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Βασίλης Γιαγιάκος επισήμανε πως
βάση της δημιουργίας είναι η
συνεργασία, η οποία είναι εξαιρετικά επιτυχημένη στα Τρίκαλα.
«Έχουμε επιτύχει πολλά,
όμως επιθυμούμε να επιτύχουμε περισσότερα» σημείωσε ο
κ. Γιαγιάκος και τόνισε «έχουμε
τον Μύλο των Ξωτικών, τον φορέα για τον τουρισμό, αλλά φιλοδοξούμε να παράγονται στον
τόπο μας περισσότερα και ποιοτικά προϊόντα».
Η συνεργασία μεταξύ των φορέων έχει φέρει θετικά αποτελέσματα για όλους μας υπογράμμισε ο πρόεδρος της ΟΕΜΕΘ Χρήστος Καλλέας, αναφέροντας πως ότι έχει επιτευχθεί οφείλεται σ’ αυτό.
«Τίποτα δεν έρχεται από μόνο
του, αλλά χρειάζεται εργασία,
κάτι που κάποιοι κάνουν ευσυ-

γόνιμη συνεργασία
μεταξύ όλων των
Τρικαλινών φορέων,
αυτοδιοικητικών επιχειρηματικών συνδικαλιστικών,
αναδείχθηκε ως πρότυπο
για να ακολουθηθεί σε
πανελλήνια κλίμακα, κατά
την προχθεσινή
συνεδρίαση του
Προεδρείου της ΕΣΕΕ και
των ΔΣ της
ΟΕΜΕΘ(Ομοσπονδία
Εμπορίου και
Επιχειρηματικότητας
Θεσσαλίας) και του
ΕΣΤ(Εμπορικός Σύλλογος
Τρικάλων).

Η

Η συνεδρίαση έλαβε χώρα
στο Μουσείο Τσιτσάνη την Κυριακή στις 12μμ και στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονταν η παρουσίαση του Open
Mall (Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου)
για τα Τρίκαλα, η ψηφιακή εφαρμογή για το Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου και την αγορά της πόλης
μας, η πάταξη του ηλεκτρονικού
παρεμπορίου, η προστασία της
1ης κατοικίας και για τα επιχειρηματικά δάνεια και η δικτύωση
μεταξύ φορέων.
Η εκδήλωση αυτή εντάσσεται
στην νέα πολιτική αποκέντρωσης που εγκαινίασε από τα Τρίκαλα η ΕΣΕΕ, με συνεδριάσεις
σε πόλεις της Ελλάδας, ώστε να
υπάρχει άμεση επαφή με τον εμπορικό και επιχειρηματικό κόσμο
της περιφέρειας.

Πρότυπο συνεργασίας
Την εκδήλωση άνοιξε ο πρόεδρος του ΕΣΤ και οικονομικός
επόπτης της ΕΣΕΕ Χρήστος
Μπλουγούρας, ο οποίος τόνισε
πως αποτελεί τιμή για τα Τρίκαλα η έλευση του Προεδρείου
της Συνομοσπονδίας στην πόλη
μας, η οποία είναι η πρώτη πανελλαδικά που γίνεται αυτό.
«Έχουμε αναπτύξει στον
Νομό μας κουλτούρα συνεργασίας, η οποία πρέπει να επικρατήσει σε όλη την χώρα μας,
ώστε τα θετικά αποτελέσματα
απ’ αυτήν να τα καρπωθούν οι

νείδητα και με πολύ μεράκι» δήλωσε ο κ. Καλλέας.
Τέλος, στην τοποθέτησή του
ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ Γιώργος
Καρανίκας σημείωσε πως η
αρχή για την αποκέντρωση έγινε στα Τρίκαλα, καθώς ήταν μία
υποχρέωση της Συνομοσπονδίας αυτό, λόγω της συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί εδώ
και έχει φέρει αποτελέσματα,
αλλά και της δυναμικής που
έχει ο Νομός και η Περιφέρεια
Θεσσαλίας στον συνδικαλισμό
του κλάδου.
«Στα Τρίκαλα υπάρχουν καλές
και καινοτόμες ιδέες που ακούγονται παντού και οφείλουμε
να αντιγράψουμε» τόνισε ο κ.
Καρανίκας, συμπληρώνοντας
«ένας άλλος λόγος που είμαστε
εδώ είναι η πρόταση του ΕΣΤ για
το Open Mall. Εδώ είναι έτοιμη,
όμως σ ε πολλές άλλες πόλεις
καταγράφονται καθυστερήσεις.
Η συνεργασία είναι το Α και το
Ω».

Open Mall
Όσον αφορά το Open Mall,
πρόταση είναι έτοιμη και μπορεί
να ενταχθεί σε πρόγραμμα χρηματοδότησης για την υλοποίησή
της.
Στο άλλο θέμα την ψηφιακή
εφαρμογή, αναφέρθηκε πως θα
μπορούν οι επισκέπτες της πόλης ηλεκτρονικά να πληροφορούνται για το Ανοικτό Κέντρο
αλλά και την αγορά γενικότερα,
όπως ωράριο λειτουργίας, προσφορές στα καταστήματα κλπ.
Στο κρίσιμο θέμα της πάταξης
του ηλεκτρονικού παρεμπορίου, που γίνεται και στα social
media, αναφέρθηκε ότι έχει γίνει πολλή δουλειά και έχουν
πραγματοποιηθεί καταγγελίες
σε εισαγγελείς, ενώ με την Περιφερειακή Ενότητα σχεδιάζεται
εκστρατεία ενημέρωσης των μαθητών, ώστε αφενός να ευαισθητοποιηθούν υπέρ του νόμιμου εμπορίου και αφενός να
μην πέφτουν θύματα επιτήδειων
στο διαδίκτυο.
Ματθαίος Μπίνας

Το θέμα θα απασχολήσει τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Νέα τμήματα στον Α' & Δ'
βρεφονηπιακό σταθμό Τρικκαίων

Σύμφωνα με την μελέτη θα ιδρυθούν δύο νέα τμήματα βρεφικής φροντίδας δυναμικότητας 12 βρεφών
η δημιουργία νέων βρεφικών τμημάτων στον Α' και
στον Δ' βρεφονηπιακό
σταθμό σχεδιάζει η δημοτική Αρχή
Τρικκαίων με το έργο να χρηματοδοτείται από την Ελληνική Εταιρία
Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε.
Το θέμα θα απασχολήσει την μεθαυριανή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων καθώς
θα πρέπει να εγκριθεί η Σ.Α.Υ. –
Φ.Α.Υ. του έργου.
Η μελέτη του έργου έχει προϋπολογισμό 74.338 ευρώ ( Δ/νση

Τ

Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Τρικκαίων) και η σύμβαση με τον
ανάδοχό υπογράφηκε πριν από
έναν μήνα, ενώ η συνολική προθεσμία κατασκευής είναι τρείς (3) μήνες.
Σύμφωνα με την μελέτη για την
υλοποίηση του έργου θα ιδρυθούν
δύο νέα τμήματα βρεφικής φροντίδας, δυναμικότητας 12 βρεφών το
καθένα, σύμφωνα με τις ανάγκες
του Δήμου.
Τα δύο αυτά νέα βρεφικά τμήματα πρόκειται να ιδρυθούν και να
λειτουργήσουν σε ελεύθερους και

διαθέσιμους χώρους που σήμερα
υφίστανται στον Α’ και στον Δ’ αντίστοιχα ήδη λειτουργούντες δημοτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς, ικανούς μετά από κατάλληλη
διαμόρφωσή τους να υποστηρίξουν την ίδρυση και λειτουργία των
δύο αυτών νέων τμημάτων βρεφικής φροντίδας. Τα κτίρια μελετήθηκαν σύμφωνα με το Π.Δ. 99/2017
«Καθορισμός προυποθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών
που λειτουργούν εντός νομικών
προσώπων των δήμων ή υπηρε-

σίας των δήμων» τηρουμένων όλων
των προδιαγραφών. Το κάθε τμήμα βρεφικής φροντίδας θα είναι δυναμικότητας 12 βρεφών.
Το έργο χρηματοδοτείται από
την Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.
Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε., ενεργώντας ως φορέας Διαχείρισης αναφορικά με

την υλοποίηση του προγράμματος
χρηματοδότησης των Δήμων και
των Νομικών τους Προσώπων από
το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την ίδρυση νέων τμημάτων
βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας.
Ε.Κ.
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α όσα ειπώθηκαν
στην συνάντηση του
Πρωθυπουργού με
τις Συνεργαζόμενες
Συνταξιουχικές
Οργανώσεις
απασχόλησαν τη χθεσινή
συνεδρίαση του
Διοικητικού Συμβουλίου
του Σωματείου
Συνταξιούχων του ΙΚΑ
στα Τρίκαλα, δεδομένου
ότι δεν υπήρξαν
δεσμεύσεις για την
υλοποίηση των
αιτημάτων τους.

Όπως τόνισε ο πρόεδρος
του τοπικού Σωματείου κ.
Ηλίας Ζωγράφος «οι συνταξιούχοι με τις οργανώσεις
τους είμαστε στις επάλξεις
του αγώνα γιατί γνωρίζουμε
ότι οι κατακτήσεις είναι αποτέλεσμα του αγώνα. Τις συντάξεις, την Κοινωνική Ασφάλιση, τα δώρα, τη Δημόσια
Υγεία και το σύνολο των κατακτήσεων του λαού».
Παράλληλα, πρόσθεσε ότι
μέσα στα επόμενα εικοσιτετράωρα θα αποφασίσει η ΣΕΑ
για τις επόμενες δράσεις και
κινητοποιήσεις που θα πραγματοποιηθούν μέσα στον
Απρίλιο.
«Ό,τι αυτά τα χρόνια μας

Σ

το επόμενο χρονικό
διάστημα
αναμένεται να
προκηρυχθεί το νέο
πρόγραμμα βιολογικής
κτηνοτροφίας, σύμφωνα
με γεωπόνους.

Ωστόσο, σε σχέση με παλαιότερες προκηρύξεις, θα υπάρξουν κάποιες αλλαγές, όπως το
ότι θα δοθεί βαρύτητα στην ενίσχυση παραγωγών που δραστηριοποιούνται στα ορεινά, ενώ θα
αλλάξουν και τα κριτήρια μοριοδότησης αλλά και θα στηριχθούν
οι επιλαχόντες από την τελευταία
προκήρυξη.
Τα ποσά ενίσχυσης, αν η πυκνότητα βόσκησης της ενταγμένης εκμετάλλευσης είναι
μεγαλύτερη του 1ΜΖΚ ανά εκτάριο, η ενίσχυση ανά εκτάριο θα
πολλαπλασιάζεται κατά μέγιστο

τοπικά
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Παραμένουν οι Τρικαλινοί συνταξιούχοι

ταξιούχοι διεκδικούν να αρχίσει η αποκατάσταση σε ό,τι
τους έχει αφαιρεθεί και
«μπροστά στο Πάσχα να δοθεί

άμεσα το δώρο και τα υπόλοιπα δώρα που άδικα μας
έχουν αφαιρεθεί. Να γίνει
άμεση αποκατάσταση στις
συντάξεις χηρείας στα προηγούμενα επίπεδα, να μην
έχουμε καμία μείωση στο αφορολόγητο, να αποδοθούν άμεσα σε όλους τους δικαιούχους
χωρίς κανένα προαπαιτούμενο όλες οι παράνομες παρακρατήσεις και τα αναδρομικά
τους, να προσληφθούν γιατροί, νοσηλευτές και να ανοίξουν τα κλειστά νοσοκομεία,
να μην πληρώνουμε τα φάρμακα και κρατήσεις για την
υγεία από τις κύριες και επικουρικές συντάξεις, τα έχουμε
πληρώσει, να λυθεί το πρόβλημα με τα χρωστούμενα
των συνταξιούχων του ΟΑΕΕ
πάνω των 20 χιλιάδων ευρώ,
την αναγνώριση της ανεργίας
ως συντάξιμου χρόνου και
στους συνταξιούχους του
ΟΑΕΕ όπως στο ΙΚΑ και την
άμεση απόδοση σύνταξης για
τους συνταξιούχους από το
2015 μέχρι την εφαρμογή του
νόμου 4387/16, καθώς και τη
γρήγορη απονομή συντάξεων
κύριων - επικουρικών και απόδοση εκκαθαριστικών σημειωμάτων».
Ε.Κ.

με βοσκοτόπους ή/και εκτροφές
ζώων, τα οποία είναι ενταγμένα
στο σύστημα της βιολογικής κτηνοτροφίας, μέσω σύμβασης με
Οργανισμό Πιστοποίησης.
Βιολογική Κτηνοτροφία: Πρόκειται για την παραγωγή κτηνοτροφικών προϊόντων, με την τήρηση των κατευθύνσεων και προδιαγραφών παραγωγής της ΕΕ.
Και σ' αυτό το μέτρο τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι όμοια
με αυτά της Βιολογικής Γεωργίας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα
αγροτοπεριβαλλοντικά μέτρα στο
ΠΑΑ (Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης) 2014-2020, σύμφωνα με
γεωπόνους.
Τα συγκεκριμένα προγράμματα
επιδότησης «τρέχουν» ήδη από
το Γ’ ΚΠΣ (2000 – 2006), συνεχίστηκαν στον ΕΣΠΑ (2007 – 2013)
και υπάρχουν προκηρύξεις και
στην νέα προγραμματική περίοδο
(2014 – 2020).
Ματθαίος Μπίνας

Στις επάλξεις του αγώνα
Μέσα στις επόμενες ημέρες θα αποφασίσει η ΣΕΑ για τις επόμενες δράσεις
και κινητοποιήσεις που θα πραγματοποιηθούν μέσα στον Απρίλιο

αφαιρέθηκε ισχύει και νέα
βάρη προστίθενται. Οι νεότεροι συνταξιούχοι που θα λάβουν τη σύνταξή τους μετά

το 2019 θα έχουν νέα-μεγάλη
μείωση με τη προσωπική διαφορά, οι παλαιότεροι είναι
υπό προθεσμία για νέες πε-

ρικοπές και δεν προβλέπεται
να τους δοθούν αυξήσεις»
σημείωσε.
Να υπενθυμιστεί ότι οι συν-

Το νέο πρόγραμμα βιολογικής κτηνοτροφίας

Έρχεται με αλλαγές
Θα δίνεται βαρύτητα στους ορεινούς κτηνοτρόφους
και στους επιλαχόντες της τελευταίας προκήρυξης
επί 1,29 με τα ποσά όπως φαίνονται παρακάτω:
Δράση 11.1.2: Ενισχύσεις για
τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής
στην κτηνοτροφία:
- Αιγοπρόβατα: 211 ευρώ ανά
εκτάριο ετησίως.
- Βοοειδή με κρεατοπαραγωγική/μικτή κατεύθυνση: 267 ευρώ
ανά εκτάριο ετησίως.

Επίσκεψη Χρ. Σιμορέλη
στο Κέντρο Υγείας Καλαμπάκας
Σήμερα Τρίτη 2 Απριλίου, στις 9 π.μ. ο Βουλευτής Τρικάλων με το
ΣΥ.ΡΙΖ.Α, Χρήστος Σιμορέλης θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στο Κέντρο
Υγείας της Καλαμπάκας.
Σιμορέλης Χρήστος
Βουλευτής Τρικάλων
με το ΣΥ.ΡΙΖ.Α

Δράση 11.2.2: Ενισχύσεις για
τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής
στην κτηνοτροφία: Βοοειδή με
γαλακτοπαραγωγική κατεύθυνση:
333 ευρώ ανά εκτάριο ετησίως.
- Αιγοπρόβατα: 211 ευρώ ανά
εκτάριο ετησίως (συν 36 ευρώ
για δαπάνες πιστοποίησης).
- Βοοειδή με κρεατοπαραγωγική/μικτή κατεύθυνση: 267 ευρώ
ανά εκτάριο ετησίως (συν 13
ευρώ για δαπάνες πιστοποίησης).
- Βοοειδή με γαλακτοπαραγωγική κατεύθυνση: 333 ευρώ ανά

εκτάριο ετησίως (συν 14 ευρώ
για δαπάνες πιστοποίησης).

∆ικαιούχοι
Επιλέξιμοι προς ένταξη στο
υπομέτρο 11.1 είναι οι «νεοεισερχόμενοι», δηλαδή οικτηνοτρόφοι που αναλαμβάνουν να εντάξουν στο σύστημα της βιολογικής
κτηνοτροφίας, βοσκοτόπους ή/και
εκτροφές ζώων που δεν συμπεριλαμβάνονται σε ενεργή σύμβαση με Οργανισμό Πιστοποίησης.
Επιλέξιμοι προς ένταξη στο
υπομέτρο 11.2 είναι υποψήφιοι

Συνεργασία Δήμαρχου
Τρικκαίων με τους τρικαλινούς
ανθοπαραγωγούς

Θέματα ουσίας για τους τρικαλινούς ανθοπαραγωγούς,
συζητήθηκαν ανάμεσα στον Δήμαρχο και το ΔΣ του συλλόγου.
Ο κ. Δημήτρης Παπαστεργίου δέχθηκε το προεδρείο του ΔΣ
τη Δευτέρα 1 Απριλίου 2019 και συζήτησαν θέματα που σχετίζονται με τη λειτουργία των ελεγκτικών μηχανισμών του
Δήμου, την προστασία του κλάδου, τη βελτίωση των υπηρεσιών.
Σε κλίμα συναίνεσης, συμφωνήθηκαν συγκεκριμένα βήματα
που σχετίζονται με τον τρόπο ενίσχυσης των ελέγχων στη
λαϊκή αγορά από αθέμιτο ανταγωνισμό, προερχόμενο από
μη ανθοπαραγωγούς. Τα μέλη του ΔΣ που επισκέφθηκαν
τον Δήμαρχο Τρικκαίων ήταν οι πρόεδρος Αθανάσιος Καραούλας, αντιπρόεδρος Αθανάσιος Μπαγλατσάκος, γραμματέας
Δημήτριος Γιαννής, μέλος Ευάγγελος Καραούλας.

Εκδήλωση στην Πόλη των Τρικάλων
με θέμα την την δωρεά
και την μεταμόσχευση οργάνων
Μια σημαντική εκδήλωση στην Πόλη των
Τρικάλων με θέμα την
την δωρεά και την μεταμόσχευση οργάνων
που διοργανώνει ο φορέας κοινωνικής υποστήριξης "ΘΕΛΩ" με
την Πρόεδρο κα Κορίνα Λιούτα και σημαντικούς επιστήμονες
ομιλητές την Κυριακή
7 Απριλίου στις 11.00
πμ στο Πνευματικό
Κέντρο του Δήμου Τρικάλων.
Μεταξύ των ομιλητών
θα είναι και ο γνωστός
ΑμεΑ ιατρός - ψυχίατρος
Στέλιος Κυμπουρόπουλος Υποψήφιος Ευρωβουλευτής ΝΔ.

τοπικά

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 2ου συνεδρίου του ΚΙΝ.ΑΛ.

Σε ενωτικό κλίμα
•Πέντε Τρικαλινοί εκλέχθηκαν στη νέα Κ.Ε. του Κινήματος οι:
Φωτεινή Αναστασίου, Γιώργος Ηλιάδης, Λώρεν Κασσοπούλου,
Γιώργος Μανώλης και Γιάννης Τριγώνης
ε χαμόγελα
ικανοποίησης και
με μαχητική
διάθεση ενόψει των
εκλογών επέστρεψαν τα
Τρικαλινά στελέχη του
Κινήματος Αλλαγής,
καθώς οι εργασίες του
2ου τακτικού συνεδρίου
διεξήχθησαν σε ενωτικό
κλίμα, θέτοντας τις
βάσεις για την επόμενη
ημέρα.
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Κώστας Φαμίσης

Αυτόνομη η πορεία
του ΚΙΝ.ΑΛ

Μ

Χθες, ανακοινώθηκε και η
σύνθεση της Κεντρικής Επιτροπής του Κινήματος Αλλαγής που αποτελείται από 251
εκλεγμένα μέλη, ενώ πέντε
Τρικαλινοί κατάφεραν να εκλεγούν. Οι Φωτεινή Αναστασίου,
Γιώργος Ηλιάδης, Λώρεν Κασσοπούλου, Γιώργος Μανώλης
και Γιάννης Τριγώνης.
Την ικανοποίηση που επικρατεί από την επιτυχία των
εργασιών του συνεδρίου μετέφερε στον «Π.Λ.» ο γραμματέας της Ν.Ε. Τρικάλων του
ΚΙΝ.ΑΛ. κ. Γιώργος Μανώλης,
λέγοντας ότι «το διήμερο αυτό
επιβεβαιώθηκε αυτό που τονίζουμε τόσο καιρό ότι το Κίνημα Αλλαγής αποτελεί τον
πυλώνα της επόμενης ημέρας, ώστε να βγει η χώρα
από τον συντηρητισμό και το
τέλμα στο οποίο βρίσκεται».
Όπως υπογράμμισε ο κ.
Μανώλης το Κίνημα Αλλαγής
έρχεται από πολύ μακριά και
έχει ως στόχο να παίξει σημαντικό ρόλο στο μέλλον του
τόπου, ενώ σημείωσε: «Στο
ερώτημα που πολλοί θέτουν
ΠΑΣΟΚ ή Κίνημα Αλλαγής
αναφέρουμε ότι το ΠΑΣΟΚ

πάντα ήταν εδώ και το ΚΙΝ.ΑΛ.
δε μπορεί να προχωρήσει,
χωρίς το ΠΑΣΟΚ».
Και πρόσθεσε: «Είμαστε οι
συνεχιστές της ιστορικής παρακαταθήκης που άφησε ο
Ανδρέας Παπανδρέου και όσο
περνούν τα χρόνια γίνεται
ολοένα και πιο επίκαιρος».
Εν τω μεταξύ, χθες ανακοι-

νώθηκε η σύνθεση της Κεντρικής Επιτροπής του Κινήματος Αλλαγής και όπως αναμένεται το νέο όργανο θα
αποτελείται από 251 εκλεγμένα μέλη, συν τους βουλευτές, ευρωβουλευτές και προέδρους τριτοβάθμιων οργανώσεων.
Πρώτος με μεγάλη διαφορά

αναδείχθηκε ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, νυν και όπως
όλα δείχνουν και επόμενος
γραμματέας λαμβάνοντας
1.753 σταυρούς, με δεύτερο
τον Παύλο Χρηστίδη με 1.153
σταυρούς. Η ΚΕ θα εκλέξει τις
επόμενες ημέρες την 21μελης
Εκτελεστική Γραμματεία, ένα
ευέλικτο όργανο το οποίο θα
μπορεί να συνεδριάζει κάθε
εβδομάδα και τον νέο γραμματέα το κόμματος.
Σύμφωνα με το καταστατικό
του ΚΙΝΑΛ, στη Κεντρική Επιτροπή μετέχουν τα μέλη της
Κοινοβουλευτικής Ομάδας, οι
ευρωβουλευτές οι πρώην
πρωθυπουργοί Κώστας Σημίτης και Γιώργος Παπανδρέου
και ο πρώην πρόεδρος του
ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελος Βενιζέλος. Εκλέγονται οι πρώτοι 251
από 411 υποψηφίους. Προερχόμενοι από τη ΔΗΜΑΡ είναι 16-17 στελέχη που διαφώνησαν για την αποχώρηση
από το Κίνημα Αλλαγής.
Ε.Κ.

Απολύτως ικανοποιημένος και αισιόδοξος για την έκβαση
του συνεδρίου του κινήματος δηλώνει ο πολιτευτής του
ΚΙΝΑΛ Τρικάλων Κώστας Φαμίσης.
Οι εργασίες του συνεδρίου είχαν επιτυχία ξεπερνώντας
κάθε προσδοκία τονίζει ο συντοπίτης πανεπιστημιακός και
επιχειρηματίας καθώς καταγράφηκε μια δυναμική συσπείρωση και παρουσία στελεχών που σηματοδοτεί με τον
πλέον ξεκάθαρο τρόπο την αυτόνομη πορεία του κινήματος.
Υπήρξε παλμός και αισιοδοξία που θύμισε τις παλιές καλές εποχές ενώ η αναφορά της προέδρου Φώφης Γεννηματά στον αείμνηστο ηγέτη και ιδρυτή της παράταξης
Ανδρέα Παπανδρέου σκόρπισε ρίγη συγκίνησης και χειροκροτήματα από τους συνέδρους με το σύνθημα «Ανδρέα
ζεις εσύ μας οδηγείς να δονεί την ατμόσφαιρα».
Το ΚΙΝΑΛ καταλήγει ο Κώστας Φαμίσης θα αποτελέσει
την ευχάριστη έκπληξη των εκλογών εκτιμώντας ότι θα λάβει την τρίτη διερευνητική εντολή και θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις βάζοντας σε εφαρμογή το
πρόγραμμα «Ελλάδα» για να βγει ο τόπος από τα αδιέξοδα
που τον οδήγησε η σημερινή κυβέρνηση...

Στις προχθεσινές εκλογές για
την ανάδειξη νέων προσώπων στα όργανα
του παραρτήματος του Ε.Ε.Σ. Τρικάλων

Μεγάλη προσέλευση

Χωρίς προβλήματα και με μεγάλη συμμετοχή διεξήχθησαν προχθές οι εκλογές για την ανάδειξη νέων προσώπων στα όργανα του παραρτήματος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (Ε.Ε.Σ.) Τρικάλων.
Η διαδικασία έλαβε χώρα στο χώρο του «Φρουρίου» με
τα μέλη του τοπικού τμήματος να επιλέγουν τους εκπροσώπους τους σε Περιφερειακό Συμβούλιο, Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο, Εξελεγκτικής Επιτροπής και Επιτροπής Δεοντολογίας, ενώ νωρίτερα διεξήχθη και η συνέλευση.
Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα των εκλογών για
το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΕΣ παραρτήματος Τρικάλων
ψήφισαν από τα 777 εγγεγραμμένα μέλη 672 άτομα και
έλαβαν οι Μηλιώνη Βάια 517 ψήφους, Βλάχος Γρηγόριος
422, Μαγειριάς Μιχαήλ 441, Αναστασίου Δημήτριος 435,
Αποστόλου Γεράσιμος 369, Τσίρος Χρήστος 243, Τσιρογιάννη Έλλη 237, Φώτης Γεώργιος 217, Πολυγένη Αικατερίνη 211, Τσιμπίδας Απόστολος 188, Κελεπούρη Δήμητρα 75, Τάμπος Βασίλειος 73, Κωστοπούλου Στεφανία
71, Παπαδόπουλος Αθανάσιος 65, Παπαγεωργίου Ειρήνη 62, Δημητρίου Ευανθία 43 και Γρηγορίου Ελένη 27.
Ε.Κ.
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Κόμβος μαθητικών εκδρομών τα Τρίκαλα
Π

όλος έλξης και
κόμβος για
χιλιάδες
μαθητές από όλη τη
χώρα έχουν γίνει τα
Τρίκαλα. Ο δήμος
Τρικκαίων ενισχύει και
ενθαρρύνει την
επίσκεψη στην πόλη,
καθώς οι δράσεις του
αποτελούν έναν βασικό
σταθμό για κάθε
εκπαιδευτική εκδρομή.

Το τριήμερο 28/3 – 31/3
2019, δεκάδες σχολεία βρέθηκαν στα Τρίκαλα, ως τόπο
εκδρομής. Τον Δήμο Τρικκαίων επισκέφθηκαν το Γυμνάσιο Τήνου, το 1ο ΓΕΛ Αλεξανδρούπολης, το Λύκειο Βόνιτσας, το 1ο Γυμνάσιο Ζακύνθου, η Ιωνίδειος Σχολή
Πειραιά, το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων Δήμου Λαγκαδά,
ενώ τη Δευτέρα 1 Απριλίου
βρέθηκε στο Δημαρχείο Τρικκαίων και η β λυκείου του 3ου
ΓΕΛ Αγίων Αναργύρων.
Οι μαθητές και οι μαθήτριες, με τη συνοδεία των εκπαιδευτικών, παρακολούθησαν πτυχές των δράσεων του
Δήμου, από τον Δήμαρχο κ.
Δημήτρη Παπαστεργίου και
από τον πρόεδρο της e-trikala
ΑΕ κ. Γιάννη Κωτούλα. Οι δυο
τους, αναφέρθηκαν σε παραδείγματα για το τι σημαίνει
«έξυπνη πόλη», έδωσαν στοι-

χεία για τις συγκεκριμένες
δράσεις (κάπνισμα, καινοτομία, ποδήλατα, τεχνολογία)
και απάντησαν σε πλήθος
ερωτήσεων που αφορούσαν
στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται στον Δήμο με
βάση αυτές τις δράσεις. Στη
συνέχεια έγινε αναλυτική παρουσίαση του Δήμου σε επίπεδα ιστορικό, γεωγραφικό,
τεχνολογικό, αλλά και δρά-

σεων του Smart Trikala στο
Control Room, από τον εκπρόσωπο Τύπου του Δήμου
κ. Θανάση Μιχαλάκη, με βάση
προηγούμενη ενημέρωση για
όλο το πλέγμα των καινοτομιών.
Ο Δήμος Τρικκαίων υποδέχεται, όμως, με χαρά, ακόμη
μεγαλύτερο αριθμό σχολείων,
που αναλόγως του προγράμματος, επισκέπτονται και το

Μουσείο Τσιτσάνη (Μουσικό
Σχολείο Βέροιας, σχολεία Δήμου Ηρακλείου κ.α.), αλλά και
τον Μύλο Ματσόπουλου.
Ο Δήμος Τρικκαίων φιλοξενεί τους επισκέπτες και τις
επισκέπτριες, μεταφέροντας
καλές πρακτικές που έχουν
ήδη εφαρμοστεί είτε εφαρμόζονται σε πιλοτικό ή ολοκληρωμένο επίπεδα (smart
farming, φωτισμός, στάθμευ-

ση, «20000» σύστημα αιτημάτων, σχέδιο «Ασκληπιός» κ.α.).
Το επόμενο διάστημα και
μέχρι να διακοπούν τα μαθήματα για το Πάσχα, στο Δημαρχείο Τρικκαίων, το Μουσείο Τσιτσάνη, το Αθλητικό
Μουσείο, τον Μύλο Ματσόπουλου, το Βαρούσι, το Κάστρο, το Ασκληπιείο, τον Ληθαίο ποταμό, τους ποδηλατοδρόμους και άλλα αξιοθέ-

ατα, θα βρεθούν δεκάδες
άλλα σχολεία από κάθε γωνιά
της χώρας. Και αυτά, όπως
και δεκάδες άλλα που προηγήθηκαν, γίνονται δεκτά με
χαρά και αγάπη, καθώς η ανατροφοδότηση των καλών πρακτικών από την επικοινωνία
με τη νέα γενιά της χώρας,
είναι η καλύτερη λύση για να
τεθούν θεμέλια βελτίωσης για
όλους.

Εξατομικευμένα Διαιτολογία για:
-Ενήλικες, παιδιά, εγκύους, αθλητές
-Παχυσαρκία -Σακχαρώδη διαβήτη
-Υπερλιπιδαιμίες, Υπέρταση, Καρδιαγγειακά
-Αναιμία -Γαστρεντερικές διαταραχές
-Κοιλιοκάκη (δυσανεξία στη γλουτένη)

Μετρήσεις
-Μέτρηση Βασικού Μεταβολισμού
-Μέτρηση Τοπικού Λίπους
-Μέτρηση Τοπικής Μυικής Μάζας

Απόλλωνος 26 • 2ος όροφος - Τρίκαλα
Τηλ.: 2431 300 138, Κιν.: 6978 386 579
email: diatrofis@gmail.com

Κέντρο Διάγνωσης &
Θεραπείας Διαταραχών

“ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ”

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ
Αναπτυξιολόγος-Παιδίατρος PhDc,
Επιστημονικός Συνεργάτης Metropolitan Hospital

Σκυλοτροφή συντήρησης 20kg

από

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ "ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ"

Σκυλοτροφή ενέργειας 20kg

από

Γατοτροφή Premium από 24,99

•Αναπτυξιακή Καθυστέρηση •Νοητική Στέρηση
•Διαταραχές Κινητικών Δεξιοτήτων
•Αναπτυξιακά Προβλήματα Πρόωρων Παιδιών
•Αναπτυξιακά Προβλήματα Παιδιών με Χρόνια Νοσήματα
•Καθυστέρηση Λόγου-Γλωσσικές Διαταραχές
•Αυτιστικού τύπου Διαταραχές •ΔΕΠ-Υ
•Μαθησιακές Δυσκολίες κτλ.
Διεύθυνση: Απόλλωνος 16- Τρίκαλα,
ΤΗΛ: 24310-78781 ΚΙΝ.: 6974273255-6946221442
CMYK

μόνο

Αλεύρι τύπου πολυτελείας 5kg

από

Αλεύρι τύπου 70% 25kg

από

Hλιέλαιο 10λίτρα

από

11,99€
17,99€
14,99€
2,99€
12,49€
11,99€

τοπικά
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Στην ειδική εκδήλωση στο Ευγενίδειο Πλανητάριο

Τα Εκπαιδευτήρια Σακκά συμμετείχαν στη ψηφιακή Δράση Code week “Introduce my city”
«Αυτό είναι ένα μικρό μόνο ταξίδι στο μεγάλο ταξίδι της γνώσης και της ζωής που έχετε μπροστά σας»,
είπε η Μ. Ξενογιαννακοπούλου σε μαθητές και δασκάλους, κατά την έναρξη των εργασιών της εκδήλωσης

α Εκπαιδευτήρια Σακκά ,
με το βλέμμα στραμμένο
στην πρωτοπορία και στις
νέες εκπαιδευτικές εξελίξεις, υλοποιούν το όραμά τους: ένα Σχολείο
που διατηρεί τα βιώσιμα στοιχεία
του παρελθόντος και παράλληλα
παρακολουθεί τις σύγχρονες κοινωνικές αξίες και τις αντιλήψεις
μιας παγκόσμιας προοπτικής.
Το Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών, του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης
διοργάνωσε στις 30 Μαρτίου 2019
την εκδήλωση “Introduce my city”
στο Ίδρυμα Ευγενίδου. Η εκδήλωση αποτέλεσε το τέταρτο και τελευταίο μέρος του “Code my city”,
μιας πιλοτικής εφαρμογής που
υλοποιείται στο πλαίσιο της πολιτικής καινοτομίας του Υπουργείου
Διοικητικής Ανασυγκρότησης και

Τ

εντάσσεται στην Ατζέντα Καινοτομίας 2019 και στο Εθνικό Σχέδιο για
τις Ψηφιακές Δεξιότητες 2019
“Digital Skills for Digital Greece ”.
Με γνώμονα τη συνεχή εξέλιξη
τα Εκπαιδευτήρια Σακκά συμμετείχαν στη δράση Code week τον
Νοέμβριο στο ίδρυμα Σταύρος
Νιάρχος, με στόχους τη μετατροπή της σχολικής αίθουσας σε εργαστήρι, την ανάπτυξη ψηφιακών

δεξιοτήτων και την ανάπτυξη soft
skills, που είναι απαραίτητα για
την επιτυχή κατανόηση των νέων
τεχνολογιών και κατάφεραν να
ολοκληρώσουν την απαιτητική
αυτή εργασία και να την παρουσιάσουν στην ειδική τελετή ενώπιον
άλλων σχολείων και παριστάμενων
φορέων του Υπ[ουργείου.
Οι μαθητές της Ε’ τάξης Κυπρίδης Δημήτριος, Κωλέττης Θάνος,

Μπαμπούρη Ευαγγελία , Οικονόμου Χρήστος και Σαμορέλη Ασπασία παρουσίασαν την εργασία τους
αναδεικνύοντας τον Μύλο Ματσόπουλου και την ιστορία του. Οι μαθητές της Στ’ τάξης Ανθοπούλου
Ζωή, Καμέα Χρύσα, Κρομμύδας
Βαγγέλης, Μπολομύτης Πάνος και
Πλιάτσικας Απόστολος παρουσίασαν την εργασία τους αναδεικνύοντας τους μεγάλους μουσι-

κούς δημιουργούς των Τρικάλων.
Το Έργο με αντίκτυπο περίπου 250
μαθητές, ξεκίνησε τον Νοέμβριο
2018 με σκοπό τη μεταφορά της
μαθησιακής διαδικασίας από τον
χώρο της εκδήλωσης στη σχολική
αίθουσα, με την ταυτόχρονη επέκταση των εκπαιδευτικών στόχων
στην ανάπτυξη δεξιοτήτων στους
μαθητές πέραν του προγραμματισμού, όπως η ανάλυση και η σύν-

θεση, η συνεργασία σε ομάδες,
κλπ.
Η προσπάθεια των μαθητών και
των καθηγητών τους ολοκληρώθηκε σε μια ειδική τελετή επιβράβευσής τους, στην οποία οι μαθητές παρουσίασαν ένα animation
διάρκειας τριών λεπτών περίπου,
με κεντρικό θέμα την πολιτιστική
προβολή του τόπου τους.
Τον Οκτώβριο ξεκινήσατε όλοι
μαζί ένα όμορφο ταξίδι ψηφιακής
γνώσης που σήμερα ολοκληρώνεται.
Βέβαια, αυτό είναι ένα μικρό
μόνο ταξίδι στο μεγάλο ταξίδι της
γνώσης και της ζωής που έχετε
μπροστά σας», σημείωσε η κ. Ξενογιαννακοπούλου στους παρευρισκόμενους μαθητές και στους
δασκάλους τους κατά τον χαιρετισμό της στην εκδήλωση.

e-mail: kalliagra.avgeri@gmail.com

-Καλαμπόκι συσκευασμένο και χύμα
-Κριθάρι συσκευασμένο και χύμα
-Σιτάρι συσκευασμένο και χύμα
-Βαμβακόπιτα σακιά
πρωτεΐνη 24%, λίπος 6%
-Τριφύλλι Pellet πρωτεΐνη 18-19%
-Ηλιάλευρο
-Ισορροπιστές εισαγωγής

-Μείγμα συντήρησης αγελάδων
ελευθέρας βοσκής ΤΙΜΗ ΕΚΠΛΗΞΗ
-Πίτυρα χοντρά
-Σογιάλευρο συσκευασμένο
και χύμα πρωτεΐνη 46-47%
-Ενσίρρωμα καλαμπόκι
-Σκυλοτροφές
-Ζεόλιθος

Συσκευασμένες Ζωοτροφές για όλα τα ζώα

Πώληση λιανική και χονδρική
CMYK

12 σελίδα
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Δέκα έξι έργα ύψους
3,3 εκατ. ευρώ ξεκινούν
στην Π.Ε. Τρικάλων

Ενημέρωση των μαθητών για τα
δρώμενα του τουριστικού κλάδου
•Σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός (ΣΕΠ)
με πρωτοβουλία της ένωσης ξενοδόχων ν. Τρικάλων
λιμάκιο της
Ένωσης
Ξενοδόχων Νομού
Τρικάλων και έδρα την
πόλη της Καλαμπάκας,
με εισηγητές τους
επιχειρηματίες κκ.
Φαμίση Σωτήριο,
Πρόεδρο της Ένωσης και
Νικολογιάννη Σπύρο
Οικονομολόγο MSc,
Υπεύθυνο Δημοσίων
Σχέσεων της Ένωσης,
ανέλαβε την
πρωτοβουλία να
συνεργαστεί με τα
σχολικά ιδρύματα
δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης της πόλης
μας με σκοπό την
ενημέρωση των μαθητών
για τα δρώμενα του
τουριστικού κλάδου.

Κ
Δέκα έξι νέα έργα συνολικού προϋπολογισμού
3.269.000 ευρώ για την Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων προχωρά το επόμενο διάστημα η Περιφέρεια
Θεσσαλίας. Πρόκειται για σημαντικά οδικά έργα σε Φαρκαδόνα, Πύλη, στους οικισμούς Χρυσομηλιά και Γαρδίκι, στην αποκατάσταση του κτιρίου του κτηνιατρείου
Πύλης, στην επισκευή και συντήρηση γεφυρών καθώς
και στην αποκατάσταση και ανάδειξη σημαντικών πολιτιστικών και θρησκευτικών μνημείων.
Συγκεκριμένα τα έργα:
•Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού του έργου:
«Συντήρηση ασφαλτοστρωμένου οδικού δικτύου περιοχής Πύλης ΠΕ Τρικάλων 2019», συνολικού προϋπολογισμού 240.000€
•Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού του έργου:
«Αποκατάσταση – ανάδειξη θρησκευτικής κληρονομιάς
Π.Ε. Τρικάλων(Ι.Ν. Αγ. παρασκευής Φλαμουλίου Τρικάλων)», συνολικού προϋπολογισμού 700.000€
•Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού του έργου:
«Συντήρηση ασφαλτοστρωμένου οδικού δικτύου περιοχής Φαρκαδόνας Π.Ε. Τρικάλων 2019 συνολικού προϋπολογισμού 240.000€
•Έγκριση αποτελέσματος του διαγωνισμού: «Περιφερειακή οδός οικισμού Χρυσομηλιάς» συνολικού
προϋπολογισμού 300.000 €
•Έγκριση αποτελέσματος του διαγωνισμού: «Επισκευή, συντήρηση γεφυρών Βelley ΠΕ Τρικαλων», συνολικού προϋπολογισμού 200.000€
•Δημοπράτηση του έργου: «Περιφερειακή οδός οικισμού Γαρδικίου», συνολικού προϋπολογισμού
200.000€
•Έγκριση αποτελέσματος του διαγωνισμού: «Βελτίωση ασφαλτόστρωση δρόμου προς Κορομηλιά», συνολικού προϋπολογισμού 300.000€.
•Έγκριση αποτελέσματος του διαγωνισμού: «Συντήρηση Ιερού Ναού Προφήτη Ηλία Τρικάλων και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου», συνολικού προϋπολογισμού 70.000 €.
•Δημοπράτηση του έργου: «Συντήρηση Ιερού Ναού
Προφήτη Ηλία Ασπροκκλησιάς», συνολικού προϋπολογισμού 50.000€
•Δημοπράτηση του έργου: «Συντήρηση κατασκήνωσης Ιεράς Μητρόπολης Τρίκκης & Σταγών», συνολικού προϋπολογισμού 55.000€
•Δημοπράτηση του έργου: «Συντήρηση οδού Γαβρός
προς Σκήτη Αγίου Νικολάου», συνολικού προϋπολογισμού 50.000€.
•Έγκριση αποτελέσματος του διαγωνισμού: «Συντήρηση ασφαλτοστρωμένου οδικού δικτύου περιοχής
Καλαμπάκας Π.Ε. Τρικάλων 2019» συνολικού προϋπολογισμού 240.000€
•Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού «Βελτίωση –
ασφαλτόστρωση οδού Ράξα – Βασιλική», συνολικού
προϋπολογισμού 300.000€
•Δημοπράτηση του έργου: «Αποκατάσταση – Επισκευές κτιρίου κτηνιατρείου Πύλης», συνολικού προϋπολογισμού 24.000€
•Δημοπράτηση έργου: «Αποκατάσταση Ιερού Ναού
Αγίου Γεωργίου Οξύνειας Δ. Μετεώρων», συνολικού
προϋπολογισμού 200.000€
•Δημοπράτηση έργου: «Εργασίες στον περιβάλλοντα χώρο του Μουσείου Λαογραφικής Συλλογής Πυρράς», συνολικού προϋπολογισμού 100.000 €
Όπως ανέφερε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ.
Κώστας Αγοραστός: «Σε μια δύσκολη περίοδο, βαδίζοντας με σχέδιο και προγραμματισμό, αξιοποιούμε
κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο, που οδηγεί
σε χρήσιμα έργα για τους πολίτες και τις ανάγκες τους.
Σε συνεργασία με τον Αντιπεριφερειάρχη Τρικάλων Χρήστο Μιχαλάκη, του Περιφερειακούς Συμβούλους και τις
υπηρεσίες μας σχεδιάζουμε και υλοποιούμε έργα χρήσιμα, έργα ουσίας για τους πολίτες. Με τα έργα αυτά
στηρίζουμε θέσεις εργασίας και δημιουργούμε μόχλευση στην τοπική οικονομία. Οι σύγχρονοι και ασφαλείς δρόμοι είναι προϋπόθεση για την ανάπτυξη της οικονομίας».

Επίσκεψη του Προέδρου κ. Φαμίση Σωτήρη
και του Υπεύθυνου Επικοινωνίας κ. Νικολογιάννη Σπύρου

Καθώς το τουριστικό προϊόν αποτελεί την κύρια πηγή
εσόδων για την περιοχή μας
και η απασχόληση στον τομέα
του τουρισμού παρουσιάζει
μεγάλη ζήτηση κρίθηκε σκόπιμο να προκύψει μία επαφή

και συνεργασία με τα σχολικά
ιδρύματα.
Η εν λόγω δράση ξεκίνησε
με τον τομέα Διοίκησης και Οικονομίας του ΕΠΑΛ Καλαμπάκας και το τμήμα Τουρισμού. Πραγματοποιήθηκε μία
ενημερωτική προσέγγιση η
οποία προκάλεσε το ενδιαφέρον μαθητών και καθηγητών και ολοκληρώθηκε με διάφορες ερωτήσεις και εποικοδομητικό διάλογο.
Οι άνθρωποι των ξενοδόχων
σε δήλωση τους ανέφεραν:
«Ευχαριστούμε θερμά τη
Διοίκηση του Επαγγελματικού Λυκείου Καλαμπάκας,
τους καθηγητές όπως επίσης
και τους μαθητές για την συνεργασία.
Ευελπιστούμε η θεωρητική
προσέγγιση να αποτελέσει
εφαλτήριο για επαγγελματική
ενεργοποίηση των μαθητών
στο μέλλον σε έναν κλάδο με
μεγάλη δυναμική τον οποίο
χαρακτηρίζει η εξωστρέφεια
και η πολυπολιτισμική διάσταση»!

Συνεργασία μαθητών – Παπαστεργίου
για προβλήματα ΑμεΑ
•Επί τάπητος ζητήματα και δράσεις για τους συμπολίτες
με αναπηρία από το Α4 του 4ου Γυμνασίου Τρικάλων
ροσβασιμότητα και
δράσεις υπέρ των
ΑμεΑ, το κεντρικό
θέμα συζήτησης μαθητών
και Δημάρχου Τρικκαίων.
Μαθητές από το 4ο
Γυμνάσιο Τρικάλων (τμήμα
Α4)»Γεώργιος Σεφέρης»,
επισκέφθηκαν το πρωί της
Δευτέρας 1 Απριλίου 2019
τον Δήμαρχο Τρικκαίων κ.
Δημήτρη Παπαστεργίου,
θέτοντας βασικά ζητήματα
για τη λειτουργία της
πόλης σε σχέση με τα
άτομα με αναπηρία.

Π

Οι μαθητές/τριες, συνοδευόμενοι/ες από τη διευθύντρια
του σχολείου κ. Αθανασία Τσιοτινού και τον καθηγητή τους κ.
Κώστα Μιχαλάκη έθεσαν ερωτήματα στον Δήμαρχο, σχετικά
με την εφαρμοζόμενη πολιτική
και τις δράσεις για ζητήματα
σχετικά με ΑμεΑ. Συγκεκριμένα,
αναφέρθηκαν σε:
- προσβασιμότητα
- προγράμματα εκπαίδευσης
- κίνηση στην πόλη
- εξοπλισμός σχολείων
- προγράμματα εξεύρεσης
εργασίας
- ειδικότερες λύσεις.
Ο κ. Παπαστεργίου αναφέρθηκε επισταμένως πλήθος δράσεων που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία 4,5 χρόνια.
Ενδεικτικά:

- στο κέντρο διημέρευσης
ΑμεΑ που με τη δωρεά Δεληλίγκα ετοιμάζεται στην οδό Πατουλιάς
- στη δημιουργία 40 θέσεων
στάθμευσης για οχήματα για
ΑμεΑ
- στη δημιουργία ραμπών με
βάση τις απαιτούμενες προδιαγραφές
- στις λύσεις σε θέματα προσβασιμότητας σε διάφορα δημοτικά κτήρια
- στη συμπερίληψη δράσεων
για κινητικότητα ΑμεΑ στο νέο
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας
- στη συμβολή του Δήμου
στη λειτουργία του Ειδικού
Επαγγελματικού Γυμνασίου –
Λυκείου
- στην άριστη συνεργασία
και τη συνδρομή στη λειτουργία

του ΕΕΕΕΚ
- στα προγράμματα FreeMobility
- στη συνεργασία με το
ΕΕΕΕΚ για τη χάραξη τουριστικής διαδρομής
- στο γήπεδο μπότσε
- στον επικείμενο διαγωνισμό
αγοράς πρόσθετου οχήματος
για μετακίνηση ατόμων για το
ΚΔΑΠ ΜΕΑ
- στη λειτουργία δεύτερης
βάρδιας στο ΚΔΑΠ ΜΕΑ
- στον σχεδιασμό νέου διδακτηρίου για τα ΑμεΑ, με όλε τις
σύγχρονες προδιαγραφές
- στον ανασχεδιασμό της
ιστοσελίδας του Δήμου Τρικκαίων με βάση το πανευρωπαϊκό πρωτόκολλο για ιστοσελίδες
χρηστικές σε ΑμεΑ
- στη στήριξη των συλλόγων
ΑμεΑ

- στη βελτίωση των εγκαταστάσεων για την ομάδα μπάσκετ με καρότσι «Ασκληπιός»
και σε πολλές άλλες δράσεις που αφορούν σε μικρότερης εμβέλειας θέματα.
Ο κ. Παπαστεργίου επεσήμανε στους συμπολίτες, τη σημασία να προσφέρει κάθε δημοτική αρχή, την καλύτερη δυνατή λύση σε ανακύπτοντα προβλήματα. Τόνισε, όμως, τη δυσκολία να λυθούν προβλήματα,
καθώς οι πόλεις μας έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί χωρίς να δίνουν χώρο σε ΑμεΑ και
οι πρόσθετες παρεμβάσεις
οφείλουν να γίνονται με γνώμονα την εξυπηρέτηση των πολιτών. Στη συνάντηση παρέστη
και η αντιπρόεδρος του Μουσείου Τσιτσάνη κ. Βασιλένα
Μητσιάδη.

CMYK

στη σέντρα των
ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ

ΜΠΑΣΚΕΤ

ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΑΤΗΦΟΡΟΣ ΜΕ ΤΟ ΣΠΑΘΙ ΤΗΣ
Σκιά του εαυτού του ο ΑΟΤ κατάφερε
και έχασε 2-1 στην έδρα
του ουραγού Αιγινιακού (σελ 5)

Η ΑΕΤ κέρδισε εύκολα το μπαράζ
απέναντι στον Ικαρο Λ. και επέστρεψε
στην Α1 ΕΣΚΑΘ (σελ 4)

ΣΠΟΡ
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Γ’ ΕΘΝΙΚΗ

ΦΟΡΜΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
Από επιτυχία σε επιτυχία τα Μετέωρα
που συνέτριψαν με 4-0 την ομάδα
της Στυλίδας (σελ 7)

4 Παλικαρίσια νίκη 68-66, που δίνει πολλές ελπίδες παραμονής
πέτυχε η Καλαμπάκα απέναντι στα πρωτοπόρα Γρεβενά
4 Εκαναν το καθήκον τους και οι Ικαροι στην Βέροια (σελ 4)
CMYK
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Αποθέωση
επιθέσεων

Νίκη ψυχής
Ο Αστέρας με ολύμπια ψυχραιμία
κέρδισε το ντέρμπι με την Καβάλα 58-56

Χορταστικά παιχνίδια και σπάσιμο πράσινου αήττητου στην Α1
ΕΣΑΚΕ με πρώην παίκτες των Τρικάλων να δίνουν τις μάχες τους
Ο Αστέρας όπως παρατάχθηκε
στον νικηφόρο αγώνα με την Καβάλα
Άλλο να στο λένε και άλλο να το βλέπεις. Το ντέρμπι
του Αστέρα με την Καβάλα δικαίωσε την φήμη του, με
τους κιτρινόμαυρους να κρατούν το καλύτερο για το τέλος.
Θρίλερ το βράδυ του Σαββάτου 30 Μάρτη 2019 στο
κλειστό της Μπάρας, όπου ο Αστέρας σ’ έναν αγώναδιαφήμιση του μπάσκετ με αμαξίδιο κατέβαλε τον ΑΟ
Καβάλας, επικρατώντας με σκορ 58-56 και έμεινε πρώτος
και αήττητος στο βόρειο όμιλο με το τέλος του α’ γύρου.
Τί να πεί κανείς για τον αγώνα αυτό, όπου παρά το
καλό ξεκίνημά τους στο α’ 10λεπτο, οι παίκτες του Γ.Χατζή
στη συνέχεια βρέθηκαν να κυνηγούν στο σκορ τους Καβαλιώτες μέχρι τα μέσα του 4ου 10λεπτου,
Οι παίκτες της Καβάλας δικαιολόγησαν με τον πιο εμφατικό τρόπο την βαθμολογική τους θέση και αξιοποίησαν
στο έπακρο τα λάθη των Τρικαλινών στο δεύτερο 10λεπτο
του αγώνα.
Απ’ την πλευρά τους οι παίκτες του Αστέρα έδειξαν
χαρακτήρα και πάλεψαν τον αγώνα μέχρι το τελευταίο
δευτερόλεπτο.
Στο 4ο 10λεπτο έφτασαν και προσπέρασαν τους φιλοξενούμενους, κι από εκείνο το σημείο και μετά, το προβάδισμα στο σκορ άλλαζε ομάδα συνεχώς, μέχρι τη
στιγμή που ο Π. Φιλίππου πέτυχε το νικητήριο 2ποντο
ενάμισυ δευτερόλεπτο πριν τη λήξη του αγώνα.
Απίστευτος αγώνας από δύο απίθανες ομάδες, που
επιβεβαίωσαν την προίστορία των τελευταίων αμφίρροπων
αναμετρήσεών τους.
Επόμενη πρόκληση για τον Αστέρα ο εκτός έδρας
αγώνας με τον ανεβασμένο φέτος Ηρόδικο Κομοτηνής
το ερχόμενο Σαββατοκύριακο.
Τα δεκάλεπτα : 14-9, 21-26, 39-41, 58-56
Αστέρας (Χατζής): Χατζής 19, Καλαϊτζίδης, Μανώλης,
Τσίπρας 6, Φιλίππου 21, Ορέστης, Βλαχάβας 12.
Καβάλα (Αϊβαζίδης): Μασμανίδης, Χατζησάββας 13,
Δομβρίδης 9, Πετράκης 8, Τσίλης 26, Τεφτερίδης, Αϊβαζίδης.

Βόλτα στο Εβερεστ
Για τους κοινούς θνητούς μόνο και μόνο το άκουσμα
του Εβερεστ κόβει την ανάσα.
Ωστόσο υπάρχουν και ορισμένα εκλεκτά στελέχη, που
το έχουν γητεύσει.
Ολοι έχουν στο μυαλό τους τον άθλο του Γιώργου
Τσιάνου, ο οποίος βάλθηκε να τρελάνει κόσμο αφού θα
επιχειρήσει για δεύτερη φορά το εγχείρημα.
Κοινώς θα πάει για βόλτα στο μυθικό όρος όπως γράφουμε στον τίτλο.
Τα στοιχεία από το νέο στοίχημα βγήκαν μέσα από την
συνέντευξη που έδωσε στο ΑΠΕ και στον καλό συνάδελφο
Αποστόλη Ζώη.
Μάλιστα τα κεντρικά ΜΜΕ εντυπωσιάστηκαν από το
γεγονός ότι θα στηθεί και ένας ξεχωριστός.
Σταχυολογώντας λοιπόν: αφού η ομάδα εγκλιματιστεί
στις συνθήκες υψομέτρου, θα επιχειρήσει να παίξει έναν
αγώνα ράγκμπι στα 6.400 μέτρα, πάνω στον παγετώνα
Rongbuk, στην βόρεια πλευρά του Έβερεστ.
Επειτα ο Τσιάνος θα ενταχθεί σε έτερη Βρετανική ορειβατική αποστολή, τα μέλη της οποίας έχουν ως σκοπό να
επιχειρήσουν την ανάβαση στην κορυφή του Έβερεστ
στα 8.848 μέτρα, ακολουθώντας την βόρεια διαδρομή,
περί τα μέσα με τέλη Μαΐου, όταν οι κατάλληλες μετεωρολογικές συνθήκες το επιτρέψουν.
Η συνέντευξη θα φιλοξενηθεί αναλυτικά σε επόμενο
φύλλο.

Ο

σα
συγκροτήματα
μετέχουν στην
Α1 ΕΣΑΚΕ
είναι αποφασισμένα και
προετοιμασμένα για όλα.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Πραγματικά δεν αφήνουν να
πέσει τίποτα κάτω αφού τα
περισσότερα παιχνίδια κρίνονται στις λεπτομέρειες.
Ετσι μέσα από την κατασκοπεία οι πρωταγωνιστές γνωρίζουν τους αντιπάλους τους
καλύτερα και από την παλάμη
τους.
Εννοείται ότι τα στελέχη των
σωματείων προσπαθούν να
αναδείξουν τα δυνατά τους
στοιχεία. Όταν λοιπόν μια ομάδα στηρίζεται σε παίκτες με
έφεση στο σκοράρισμα είναι
λογικό πως θα δώσει βάρος
στον συγκεκριμένο τομέα.
Ωρες- ώρες οι αθλητές δίνουν την αίσθηση ότι μπορούν
να σκοράρουν με όλους τους
τρόπους από μέση και μακρινή
απόσταση. Όταν μάλιστα
έχουν κέφια μπορούν να τινάξουν στον αέρα το τέντεξ και
γενικότερα την στατιστική.
Στις περιπτώσεις αυτές οι
φίλαθλοι τρίβουν τα μάτια τους
αφού βιώνουν από μέσα χορταστικά παιχνίδια.
Χωρίς υπερβολή το ταμπλό
γράφει συνέχεια και το κοινό
θα ήθελε οι αγώνες να κρατούσαν περισσότερο.
Ωστόσο η επιθετική προσέγγιση αρκετών ομάδων δεν σημαίνει ότι απεμπολούν και τα
αμυντικά τους καθήκοντα. Ισαίσα τα υπηρετούν με συνέπεια
και μέσω αυτού του στοιχείου
καταφέρνουν να κλειδώνουν
τις νίκες.
Μετά από έναν μεγάλο κύκλο παιχνιδιών είναι φανερό
ότι αρκετές ομάδες διάγουν
τα καλά τους φεγγάρια και
έχουν ανεβασμένη ψυχολογία.
Δικαίως χαρακτηρίζονται ως
ευχάριστες εκπλήξεις.
Στον αντίποδα συγκροτήματα που τα είχαμε συνηθίσει
να κάνουν γεμάτες χρονιές
φέτος δείχνουν σκιά του εαυτού τους.
Συνεπώς βρίσκονται ένα
βήμα από τον υποβιβασμό κάτι
που αν γίνει είναι δύσκολο να
επιστρέψει κανείς. Τα παραδείγματα άλλωστε είναι πολλά
και χαρακτηριστικά.
Σε κάθε περίπτωση οι Τρικαλινοί φίλαθλοι δεν χάνουν
ούτε ένα επεισόδιο και πώς
να γίνει αυτό αφού θέλουν να
παρακολουθούν παίκτες που
φόρεσαν την κυανέρυθρη φανέλα.

Ο πρώην κυανέρθρος Τάλτον έκανε μεγάλο παιχνίδι για τον Χολαργό
Για μια ακόμη αγωνιστική
βγήκαν μπροστά και έδειξαν
ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο
στην αθλητική ζωή.
Ας πάρουμε όμως κλίμα με
την βοήθεια του sport 24.
Oταν τα πράγματα γίνονται
δύσκολα, οι σκληροί προχωρούν. Και στην Πάτρα η σκληρότερη ομάδα αποδείχθηκε
ο Προμηθέας. Οι Πατρινοί βρέθηκαν πίσω στο σκορ με 6066 στο 32', ωστόσο δέχτηκαν
μόνο δύο βολές από εκεί και
πέρα, καταφέρνοντας να νικήσουν τον Ήφαιστο με 7368. Αυτή ήταν η 5η σερί εντός
έδρας νίκη για την ομάδα του
Μάκη Γιατρά, η οποία παραμένει στην πρώτη τετράδα της
έπειτα από 21 αγώνες με ρεκόρ 14-7 και 8-3 στο "Δημήτρης
Τόφαλος".
Οι Λίποβι (13), Παρκς (13),
Μέιερ (13) και Κατσίβελης (12)
πέτυχαν διψήφιο αριθμό πόντων για τον Προμηθέα, ο οποίος παρατάχθηκε χωρίς τον
τραυματία Λάνγκστον Χολ και
σούταρε με πολύ άσχημα ποσοστά ευστοχίας (42%). Κράτησε όμως ακόμα πιο χαμηλά
τον Ήφαιστο (39%).Η ομάδα
του Σωτήρη Μανωλόπουλου
έχει πλέον ρεκόρ 11-10, αλλά
παραμένει εντός θέσεων που
οδηγούν στα playoffs.
Για τον Ηφαιστο οι δυο
πρώην παίκτες των Τρικάλων:
Μανωλόπουλος, Χαριτόπουλος είχαν συμμετοχή.
Την 16η νίκη της σε 21 αγώνες πήρε το απόγευμα του
Σαββάτου η ΑΕΚ, που λύγισε
τον Άρη στο ΟΑΚΑ (81-73) και
τον άφησε στο 6-15. Ο Λούκα
Μπάνκι και οι παίκτες του είχαν
σίγουρα το μυαλό τους στο
μεγάλο παιχνίδι της Τετάρτης
με τη Μπάμπεργκ που μπορεί
να τους στείλει στο Final Four
του Basketball Champions
League, ωστόσο το σοκ από
τον σοβαρό τραυματισμό του
Γιόνας Ματσιούλις ήταν ακόμη
έντονο, ενώ και ο Τζόρνταν
Θίοντορ αποχώρησε στο 27'
της αναμέτρησης για τα αποδυτήρια στα οποία έμεινε μέχρι

το φινάλε.
Σπουδαία εμφάνιση από τον
Γιαννούλη Λαρεντζάκη που
σκόραρε 21 πόντους σε 24
λεπτά με 7/8 δίποντα, 1/4 τρίποντα και 4/4 βολές, μάζεψε
5 ριμπάουντ, μοίρασε 3 ασίστ,
έκλεψε τρεις μπάλες και έκανε
τη διαφορά με την ενέργεια
και την αποτελεσματικότητά
του.
Από πλευράς Αρη ο πρώην
αρχηγός των Τρικάλων Διαμαντής Σλαφτσάκης μέτρησε
2 πόντους.

Με καλό οδηγό
Στην πρόσφατη αγωνιστική
ένας από τους πρώην κυανέρυθρους που έκαναν την διαφορά ήταν ο Γκάρι Τάλτον.
Ο Χολαργός πήρε την 10η
νίκη του καθώς λύγισε με 7366 την Κύμη, η οποία πάλεψε,
αλλά υποχώρησε στο 5-16. Η
ομάδα του Άρη Λυκογιάννη
πλέον βελτίωσε το ρεκόρ της
σε 10-11 κι έκανε ακόμα ένα
βήμα για να τερματίσει στην
πρώτη οκτάδα της κανονικής
διάρκειας του πρωταθλήματος.
Ο Βλαδίμηρος Γιάνκοβιτς
(17 πόντοι, 2 ριμπάουντ, 4
ασίστ, 2 λάθη) ήταν ο καλύτερος παίκτης του Χολαργού, ο
οποίος πήρε πολλές βοήθειες
και από τον Γκάρι Τάλτον (18
πόντοι), ενώ σε καθοριστικά
τρίποντα στην τέταρτη περίοδο ευστόχησε και ο Τέντι Οκερεαφόρ.
Στην τελική ευθεά ο Γιάνκοβιτς με 4 διαδοχικούς πόντους έδωσε ανάσα στον Χολαργό, ενώ στο 35' ο Τάλτον
διαμόρφωσε το 61-56. Ο Οκερεαφόρ με δύο διαδοχικά τρίποντα διαμόρφωσε το 67-60
στο 37', ενώ στον εναπομείναντα χρόνο οι γηπεδούχοι
έμειναν ψύχραιμοι και πήραν
τη νίκη με 73-66.
Για την Κύμη ο δικός μας
Στέλιος Πουλιανίτης πέτυχε
3(1).
Θρίαμβος στο Ρέθυμνο,
θρίαμβος και στη Ρόδο. Ο Πανιώνιος νίκησε τα δύο σημαν-

τικότερα ματς και μετά το διπλό του στο Βενετόκλειο (109106 στην παράταση) μπορεί
να αισθάνεται άνετα καθώς
μόνο με θαύμα θα υποβιβαστεί
στην Α2. Ο Κολοσσός "αυτοκτόνησε", είχε σημαντικές διαφορές στην τρίτη και την τέταρτη περίοδο, δέχθηκε όμως
ένα τρίποντο-μαχαιριά από τον
ΜακΚί που έστειλε τον αγώνα
στην παράταση και εκεί λύγισε
οριστικά από τους φοβερούς
και τρομερούς Ντέβιον Μπέρι
- Τζόι Ντόρσεϊ που τον έσπρωξαν στη δεύτερη κατηγορία.
Εκπληκτικό ματς από τους
Ντέβιον Μπέρι - Τζόι Ντόρσεϊ
που μοιράζονται το βραβείο
του πολυτιμότερου της αναμέτρησης. Ο Αμερικανός πόιντ
γκαρντ αντιμετώπισε την
πρώην ομάδα του για να γράψει 30 πόντους, 10 ριμπάουντ,
5 ασίστ και ένα κλέψιμο σε 42
λεπτά, ενώ ο Αμερικανός σέντερ πρόσθεσε 22 πόντους από
10/13 δίποντα, μάζεψε 10 ριμπάουντ, είχε δύο κλεψίματα
κυριαρχώντας στις ρακέτες.
Για τον Κολοσσό ένα ακόμη
μεγάλο παιχνίδι έκανε ο Σλάβεν Τσούπκοβις με 18(2) αλλά
τα χαμόγελα δεν ήρθαν.
Ο ΠΑΟΚ στη μεγαλύτερη
διάρκεια της αναμέτρησης με
το Λαύριο έβγαζε "φωτιές",
άγγιξε την 100άρα κι εντέλει
πήρε τη νίκη επί του Λαυρίου
με 99-88. Η ομάδα του Ηλία
Παπαθεοδώρου βελτίωσε το
ρεκόρ της σε 14-7 και συνεχίζει
να δίνει με αξιώσεις τη "μάχη"
για την πρώτη τετράδα.
Οι περισσότεροι παίκτες του
ΠΑΟΚ βρέθηκαν σε καλή ημέρα και οι Αντώνης Κόνιαρης
(15 πόντοι, 8 ασίστ) και Τζόντρε Τζέφερσον (18 πόντοι, 9
ριμπάουντ), οι οποίοι άγγιξαν
το νταμπλ - νταμπλ, ήταν οι
καλύτεροι παίκτες του Δικεφάλου, ενώ ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος σημείωσε 19
πόντους και ήταν ο πρώτος
σκόρερ του Λαυρίου.
Για το Λαύριο συμμετοχή
είχε ο Μιχάλης Λούντζης.
Το Περιστέρι εντυπωσίασε
στην 21η "στροφή" καθώς επανήλθε στις πολύ καλές εμφανίσεις και θριάμβευσε (80-72)
απέναντι στον Παναθηναϊκό.
Η ομάδα του Αργύρη Πεδουλάκη βελτίωσε το ρεκόρ της
σε 14-17 έχοντας για καλύτερους παίκτες τον Μπεν Μπέντιλ και τον Στίβεν Γκρέι, ενώ
το σύνολο του Ρικ Πιτίνο - ο
οποίος έδωσε ανάσες στον
Νικ Καλάθη - ηττήθηκε για
πρώτη φορά ύστερα από 70
διαδοχικά παιχνίδια στην κανονική διάρκεια της Basket
League.
Η αυλαία ολοκληρώθηκε
χθες με τον αγώνα: ΡεθύμνουΟλυμπιακού (58-92).
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δώ ακόμη και ένας
απλός αγώνας
είναι ξεχωριστός
και διαθέτει τα
δικά του μυστικά και
ντοκουμέντα.

Του Αρη Κόντα
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Χάρηκαν το παιχνίδι
Σε ανοιχτή αναμέτρηση οι Δαναοί ηττήθηκαν 70-85 από τους φορμαρισμένους Σοφάδες

arispenna@yahoo.gr
Πόσο μάλλον ένα ολόκληρο
πρωτάθλημα στο οποίο μετέχουν ισχυρές ομάδες και σωματεία που δεν σταματούν να
ψάχνονται. Συνεπώς όσοι θέλουν να ανοίξουν τα φτερά τους
πρέπει να έχουν καλή αγωνιστική πυξίδα και να λειτουργήσουν αυτοματοποιημένα.
Κάτι τέτοιο είχαν στο μυαλό
τους τα στελέχη των τοπικών
ομάδων, που από την πρώτη
στιγμή προσπάθησαν να αναδείξουν το σύνολο των αρετών
τους και να περιορίσουν τις
ατέλειες.
Σίγουρα αποτελεί τιμή η συμμετοχή στο κορυφαίο Θεσσαλικό πρωτάθλημα κάτι που αποτυπώνεται στις προσπάθειες
των ομάδων να σώσουν την
παρτίδα αλλά και στον αγώνα
των σωματείων από την επόμενη κατηγορία προκειμένου
να πάρουν το μαγικό χαρτάκι
της ανόδου.
Συνεπώς η τράπουλα ανακατεύεται πολλές φορές σε μεγάλο βαθμό και οι φίλαθλοι
έχουν την ευκαιρία να δουν καινούργιες μπασκετικές προτάσεις. Όχι βέβαια ότι κουράζουν
οι παλιές καραβάνες, που πραγματικά κινούνται στα όρια αλλά
το ανακάτεμα της τράπουλας

Ο Ψύρρας σε μια προσπάθειά του από τον αγώνα Δαναών- Σοφάδων
δίνει διαφορετικό τόνο.
Όπως και να’χει όσοι απαρτίζουν τον όμιλο μετρούν αντίστροφα για την ολοκλήρωση
του πρώτου κύκλου δράσης.
Σε ενδιαφέρον Σαββατιάτικο
παιχνίδι οι Δαναοί λύγισαν 7085 από τους Σοφάδες.
Πάντως είναι εντυπωσιακός
ο τρόπος που οι παίκτες βρίσκουν κίνητρα για να βελτιώσουν την συγκομιδή τους.
Φυσικά ασπάζονται την ρήση
που λέει ότι η τελευταία εντύπωση είναι αυτή που μένει.
Σε κάθε περίπτωση εδώ και
μεγάλο διάστημα οι φίλοι του
Τρικαλινού μπάσκετ παρακολουθούν με μεγάλο ενδιαφέρον

τα τεκταινόμενα στην Α1 ΕΣΚΑΘ
και δεν έχουν άδικο.
Διότι το επίπεδο έχει ανέβει
σε μεγάλο βαθμό, ενώ οι εκπλήξεις είναι στο πρόγραμμα.
Μετά από έναν μεγάλο κύκλο
δουλειάς βγήκαν ασφαλή συμπεράσματα, οπότε οι εκπρόσωποί μας θα σπεύσουν να
ολοκληρώσουν με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο, οπότε ακολούθως η σκυτάλη θα περάσει
στα πλέϊ οφ.
Πολύ σωστά τα επιτελεία
προσπάθησαν να εμφανίζονται
όσο πιο ανταγωνιστικά γίνεται
για να πετύχουν τις περισσότερες δυνατές προσπεράσεις.
Για κάθε αγωνιστική πάντως

οι άνθρωποι των ομάδων μας
εμφανίζονται με ρεαλισμό. Ξέρουν λοιπόν τις ιδιαιτερότητες
των αναμετρήσεων , ενώ και οι
ανταγωνιστές περιμένουν να
πιάσουν κάθε ευκαιρία από τα
μαλλιά.
Πάντως αρκετά σωματεία παρουσιάζουν πολλά σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή τους.
Με την λογική αυτή όμως δεν
μπορούν να φτάσουν όσο ψηλά
θέλουν, αφού δεν πρέπει να
ξεχνάμε ότι στον αθλητισμό και
σε μεγάλα πρωταθλήματα μετράει η διάρκεια.
Από την πλευρά τους οι συμπολίτες στηρίζουν τις τοπικές
ομάδες, αφού αναγνωρίζουν
ότι κάνουν φιλότιμη προσπάθεια
σε δύσκολη εποχή.
Πόσο μάλλον όταν το συγκεκριμένο πρωτάθλημα είναι
ανεβασμένο. Εννοείται ότι οι
φίλαθλοι σπεύδουν μετά την
λήξη των αγώνων να συλλέξουν
όσο το δυνατόν περισσότερα
στοιχεία για τα ζευγάρια αλλά
και τις απαραίτητες λεπτομέρειες. Πάντα υπάρχουν αποτελέσματα που συζητούνται και
οι λάτρεις του είδους ψάχνουν
τις αιτίες που οδηγούν σε συγκεκριμένο αποτέλεσμα.
Ασφαλώς κοιτάζουν τα έργα
και τις ημέρες των τοπικών συγκροτημάτων τα οποία ξόδεψαν

αρκετές δυνάμεις για να φτάσουν μέχρι εδώ αλλά αξίζει τον
κόπο να μείνουν στην πρίζα μέχρι να γραφτούν οι τίτλοι τέλους.
Αλλωστε δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το ταμείο γίνεται σε
συγκεκριμένη εποχή.

Στο μέτρο του δυνατού
Οι φίλοι του μπάσκετ είχαν
την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα ενδιαφέρον παιχνίδι
ανάμεσα σε δυο ομάδες που
έχουν την δική τους διαδρομή
στον χώρο αλλά και ξεχωριστή
ταυτότητα.
Οι Δαναοί εδώ και καιρό
έχουν ως μέλημά τους να βγάζουν αξιοπρεπή εικόνα και να
δίνουν χρόνο συμμετοχής στα
νέα παιδιά.
Ασφαλώς η σκέψη τους είναι
στην σωστή κατεύθυνση, αφού
πρέπει να ανανεώνονται τα κύτταρα, ενώ από την άλλη αποτελεί μεγάλη τιμή η ανάδειξη
παικτών από τα σπλάγχνα.
Πάντως η γαλάζια αποστολή
δεν ήταν καθόλου εύκολη αφού
οι Σοφάδες του Γιάννη Τσίμα
και καλά δομημένοι είναι και
σε περίοδο φόρμας βρίσκονται.
Παρόλα αυτά ο εκπρόσωπός
μας το πάλεψε στο μέτρο του
δυνατού αλλά δεν απέτρεψε
την ήττα. Ωστόσο τέτοια γεμάτα
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ματς μόνο καλό κάνουν σε βάθος χρόνου ειδικά στα φρέσκα
πρόσωπα, που έχουν την ευκαιρία να μετρήσουν πράγματα
από μέσα και να διασταυρώσουν ξίφη με αντιπάλους, που
βρίσκονται πολλά έτη στην πρώτη γραμμή, ενώ παίζουν στα
δάχτυλα το αντικείμενο.
Πραγματικά οι συγκεκριμένοι
αθλητές δεν αφήνουν να πέσει
τίποτα κάτω και αν βρεθούν
στην μέρα τους μπορούν να
κάνουν την διαφορά.
Μπροστά στο σκηνικό αυτό
οι γαλάζιοι έσπευσαν να πάρουν
λύσεις από όσο το δυνατόν περισσότερους παίκτες και ειδικά
στο πρώτο μέρος ήταν άκρως
ανταγωνιστικοί. Η ζημιά συντελέστηκε όμως στο γ’ δεκάλεπτο
όπου οι Σοφάδες βρήκαν ρυθμό
και μεγάλα καλάθια, οπότε άνοιξαν την διαφορά.
Ετσι στην συνέχεια προέβησαν σε σωστή διαχείριση και
πέρασαν με τον τρόπο που ήθελαν από την Μπάρα.
Τα δεκάλεπτα: 18-21, 37-43,
51-57, 70-85
Διαιτητές:Καρακώστας - Κοντογιάννης
Δαναοί(Κωτούλας) : Τάλλαρος 4, Παπαθεοδώρου 11 ( 3),
Μικαελιάν 6, Σδράκας, Χατζής
1, Τζιάννης 9 (1), Ψύρρας 13,
Ράρρας, Τσικρικάς 2, Κωτούλας
24 (3)
Γ.Σ.Σοφάδων (Tσίμας): Καραμουλάς , Γούλας 11(3), Ψυχογιός 18(6), Χαλκιάς 6(2), Παπαϊωάννου 17, Γεωργαντζάς
11(3), Εκίζογλου , Ζωιτσάκος ,
Αντωνίου 5(1), Σφακιανός 11,
Δίκαρος 6.

Συνέχισαν το βιολί Δεν άλλαξε το σκηνικό
Η Φαλώρεια δεν κατάφερε να αποτρέψει
την ήττα με 45-76 από τον Αστέρα

Ένα ακόμη διπλό σημείωσαν οι Γόμφοι που πέρασαν
με 75-80 από την δυνατή έδρα της Νίκαιας
Παλιά τους τέχνη κόσκινο για
τους Γόμφους η συλλογή διπλών.
Σε κάποιες περιπτώσεις είναι να
μην γίνει η αρχή. Όταν αυτό συμβαίνει τότε οι ομάδες που ανοίγουν την κάνουλα πατούν γερά
στα πόδια τους και κοιτάζουν
μόνο μπροστά.
Τα «βουβάλια» εμφανίζονται
εντυπωσιακά φέτος στα ματς μακριά από την έδρα τους. Η ίδια η
μπασκετική ζωή δείχνει πως και
ξέρουν και μπορούν να φτάνουν
στον αντικειμενικό τους στόχο.
Ασφαλώς η συλλογή τους με
μεγάλα εκτός έδρας αποτελέσματα είναι μεγάλη και δεν άλλαξαν συνήθειες ούτε το Σάββατο.
Πολύ σωστά έλαβαν τα μέτρα
τους και απέδρασαν από τη Νίκαια με 75-80.
Όπως μαρτυράει και το σκορ
έγινε ένα ανοιχτό παιχνίδι με την
Τρικαλινή ομάδα να έχει λύσεις
για όλες τις εμπνεύσεις των αντιπάλων.
Ηταν φανερό ότι ο εκπρόσωπός μας φρόντισε να διαβάσει
σωστά το παιχνίδι των Λαρισαίων,
που αρέσκονται να πάνε σε μεγάλα σκορ, ενώ ορισμένοι παίκτες
είναι φωτιά και λάβρα αν βρεθούν
στην μέρα τους.
Με ομαδική δουλειά κατάφεραν
λοιπόν να κλείσουν σωστά τους
διαδρόμους προς την ρακέτα
τους και από την στιγμή που
έβγαλαν τους γηπεδούχους από
τον συνηθισμένο τρόπο σκέψης
έκαναν το πρώτο και καθοριστικό
βήμα προς την επιτυχία.
Από εκεί και πέρα οι Γόμφοι
είχαν συγκέντρωση και πολυφω-

Α

πό την μια η
Φαλώρεια
ρίχτηκε στην
μάχη με τα
πολλά νέα παιδιά.

Ένα ακόμη διπλό πέτυχαν οι Γόμφοι
αυτή την φορά στηΝίκαια(φωτό:billkara)
νία. Πάντα λοιπόν βρισκόταν ο
κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση, οπότε τα καλάθια
σημειώνονταν με εντυπωσιακή
συχνότητα.
Φώναζε από μακριά λοιπόν η
μεγάλη αυτοπεποίθηση των φιλοξενούμενων, που δεν άφησαν
φάση που να μην την κυνηγήσουν.
Γενικά βρίσκονται στο στοιχείο
τους όταν ανοίγει ένα ματς, αφού
διαθέτουν παίκτες που μπορούν
να αντιδράσουν σωστά είτε απέναντι σε οργανωμένη άμυνα, είτε
στο ανοιχτό γήπεδο.
Αλλωστε η πίεση αποτελεί σήμα
κατατεθέν των Γόμφων.
Ο εκπρόσωπός μας φρόντισε
να περάσει από νωρίς στην θέση
του οδηγού και κράτησε γερό τιμόνι.
Η διαφορά είχε αυξομειώσεις
και έφτασε κάποια στιγμή και
στους 13 πόντους.

Οι αντίπαλοι προσπάθησαν να
την μαζέψουν αλλά οι Γόμφοι
ήταν τέρατα ψυχραιμίας και χαμογέλασαν εκ νέου.
Πλέον έχουν μπροστά τον τελευταίο αγώνα της κανονικής
διάρκειας, που αποτελεί τυπική
διαδικασία και ακολούθως θα καταπιαστούν με τα μπαράζ.
Τα δεκάλεπτα: 14-21, 36-41,
54-64, 75-80.
Διαιτητές: Παζώλης - Βόντσα
Γ.Σ.Νίκαιας (Παπαναστασίου)
Νεγκρίλα, Παπαθανασίου, Τσουλούφης 6, Βουτσελάς 4, Μουράτης 1, Μπλιάτζας 21(1), Παπαναστασίου 3, Ρούσσος , Πασχάλης
23(2), Αμπντάλα, Κουραμάς 17.
Γόμφοι :(Αλεξίου) Καγιαμανίδης 11(1), Ζαχόπουλος 8, Κουρέπης 18, Ροδόπουλος 12, Τσίγκας, Μάρκος 4, Οικονόμου, Κουρμέτζας 5, Ψύρρας 16(3), Στρακάτσαλος 6.

Από την άλλη ο Αστέρας είχε
αρκετά έμπειρα στελέχη που
ξέρουν απ’ έξω και ανακατωτά
τα μυστικά της Α1 ΕΣΚΑΘ.
Τελικά μίλησε η εμπειρία και
οι Λαρισαίοι επικράτησαν με
45-76.
Όπως μαρτυράει το σκορ ο
αντίπαλος επένδυσε στην άμυνα και κατάφερε να βραχυκυκλώσει και να κρατήσει τους
πορτοκαλί μακριά από το καλάθι.
Τα Τρικαλινά νιάτα έχασαν
λοιπόν τον ενθουσιασμό τους,
ενώ για καμία ομάδα του κόσμου δεν είναι εύκολο να κυ-

νηγάει στο σκορ.
Συμπερασματικά οι γηπεδούχοι είχαν ορισμένες αναλαμπές
που όμως δεν αποδείχτηκαν
αρκετές.
Σε κάθε περίπτωση όμως αξίζει να συνεχίσουν με την ίδια
αφοσίωση γνωρίζοντας πολύ
καλά ότι ο χρόνος αποτελεί
σύμμαχο, όπως επίσης και το
γεγονός ότι η δουλειά δικαιώνεται από κάποιο σημείο και
μετά.
Η Φαλώρεια θα αναμετρηθεί
στα play out εκτός έδρας με
τον Φοίβο
Τα δεκάλεπτα: 14-26, 2038, 30-56, 45-76.
Διαιτητές: Ξέρας - Λίλης
Φαλώρεια (Παλάτος ) Μπάλτος , Βιττεμπέργιεν, Μπακάλης
4, Σπάθης 5(1), Πουλιανίτης ,
Κατσαδούρος 6(2), Παναγιώτου
7(1), Χουτέας 6, Πατιτάκης

7(1), Μπαρέκας 10.
Αστέρας(Ρούκας) Σκούμας
6(2), Κρεμμύδας 9(1), Μπαζάκης 8, Μπάρμπας 12(1), Περιστέρης , Ντικούδης 6, Γεωργάκης 17(2), Οικονόμου 14(2),
Αράπκουλες 2, Παλάσκας 2.

τα αποτελέσματα
Φαλώρεια - Αστέρας 45-76
ΑΕΛ - Αμπελώνας 51-84
Νίκαια - Γόμφοι 75-80
Μουζάκι - Αναγέννηση Καρ.
59-101
Δαναοί - Σοφάδες 70-85
Φοίβος - Ελασσόνα 53-64

Η επόμενη αγωνιστική(22η)
Αστέρας -ΑΕΛ
Σοφάδες -Φοίβος
Αναγέννηση Καρ. -Δαναοί
Γόμφοι- Μουζάκι
Αμπελώνας- Νίκαια
Ελασσόνα- Φαλώρεια.

Η Βαθμολογία
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ΟΜΑΔΕΣ
Αναγέννηση. Κ
Αμπελώνας
Γόμφοι
Σοφάδες
Δαναοί
Αστέρας
Α.Ε.Λ
Νίκαια
Ελασσόνα
Φοίβος. Γ
Φαλώρεια
Μουζάκι

Β
40
40
39
36
35
30
29
29
28
27
24
21

Α
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

Ν
19
19
18
15
14
9
8
8
7
6
3
0

Η
2
2
3
6
7
12
13
13
14
15
18
21

ΕΝ
9-1
9-1
7-3
7-3
6-5
5-5
5-6
5-6
4-6
4-7
2-9
0-11

ΕΚ
10-1
10-1
11-0
8-3
8-2
4-7
3-7
3-7
3-8
2-8
1-9
0-10
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Τ

α νεύρα
δοκιμάστηκαν
ατέλειωτες φορές.
Η ψυχή πήγε στην
κούλουρη άλλες τόσες.
Κάποια στιγμή το όνειρο
έδειχνε να τρίζει.

Όμως ο επίλογος ήταν κάτι
παραπάνω από υποδειγματικός
για τις Τρικαλινές ομάδες της
Γ’ Εθνικής, που με απίστευτα
τέταρτα δεκάλεπτα πέτυχαν και
με το παραπάνω τους στόχους
τους.
Τα φώτα έπεσαν πρώτα και
κύρια στην Καλαμπάκα η οποία
το είπε και το έκανε. Τι κι αν
απέναντί της είχε τον πρωτοπόρο Πρωτέα Γρεβενών, που
έδειχνε ανίκητος.
Και μπορεί οι περισσότεροι
να θεωρούσαν ότι δύσκολα οι
κιτρινομπλέ θα έφταναν στην
υπέρβαση αλλά φαίνεται πως
δεν είχαν υπολογίσει καλά την
καρδιά των πρωταγωνιστών και
την δίψα για ένα μεγάλο αποτέλεσμα που θα άλλαζε τους
συσχετισμούς.
Πραγματικά σε προηγούμενα
παιχνίδια ο ΑΟΚ έφτασε πολλές
φορές στην βρύση αλλά δεν
ήπιε νερό.
Όμως την Κυριακή έκανε εμφάνιση βγαλμένη από τα καλύτερά του ταράζοντας τα ύδατα
της κατηγορίας.
Γιατί όλα τα στελέχη των αντιπάλων ομάδων έψαξαν το πώς
και το γιατί.

Τ

ο σκηνικό το
είχαν φτιάξει στο
μυαλό τους εδώ
και καιρό.
Ουσιαστικά από την αρχή
της περιόδου. Γιατί χωρίς
να το φωνάζουν τα
στελέχη της ΑΕΤ άφηναν
χώρο και μάλιστα αρκετό
στο μυαλό τους για την
υπέρβαση και την αλλαγή
σελίδας.

Τρελό σκηνικό
Σε αγώνες με έντονα συναισθήματα ο ΑΟΚ πέτυχε τεράστια νίκη- ανατροπή
68-66 επί των Γρεβενών και οι Ικαροι πέρασαν 59-66 από την Βέροια

Τρέλανε κόσμο η Καλαμπάκα με την τεράστια επιτυχία
επί των πρωτοπόρων Γρεβενών
Σε κάθε περίπτωση η ομάδα
του Χρ. Κωνσταντινίδη έστειλε
ηχηρό μήνυμα ότι είναι εδώ
στην μάχη για την επιβίωση.
Το τελικό 68-66 αποτέλεσε
νίκη χρυσάφι και πλέον οι κιτρινομπλέ κρατούν την τύχη
στα χέρια τους. Με ανάλογες
εμφανίσεις μπορούν να φτάσουν στο τέλος του δρόμου με

ψηλά το κεφάλι.
Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι έγινε ένα τρελό ματς. Οι
φιλοξενούμενοι μπήκαν δυνατά
στο παρκέ θέλοντας να προσθέσουν μια ακόμη νίκη στο
ενεργητικό τους.
Πολλά πράγματα τους βγήκαν στην πράξη και έχτισαν μια
σημαντική διαφορά. Αν ήταν

άλλος στην θέση του ΑΟΚ θα
έριχνε πετσέτα.
Όμως αυτός το πήρε πατριωτικά και στην τελευταία περίοδο
απέδωσε ολοκληρωτικό μπάσκετ.
Στην επίθεση σκόραρε από
παντού και στην άμυνα έτρωγε
σίδερα οπότε το επιμέρους 2611(το νικητήριο καλάθι από τον
Γαϊτανίδη) έδειξε πως στο μπάσκετ όλα μπορούν να γίνουν
όταν υπάρχουν καρδιά, πίστη
και σχέδιο.
Φυσικά μετά την λήξη ο κόσμος έπνιξε από την χαρά του
παίκτες και τεχνική ηγεσία.
Tα δεκάλεπτα: 9-16, 24-37,
42-55, 68-66
Διαιτητές: Σαρακενίδης-Χατζημπαλίδης
Καλαμπάκα (Κωνσταντινίδης): Μασάδης 16(2), Μπαλωμένος, Τούλας, Σπανός 5(1),
Γαϊτανίδης 5(1), Παουλεάνου
3(1), Σούλκο 10, Γκαντιάς 7,
Οικονόμου 2, Παπακώστας
17(2), Κιουρτζίδης 3.
Γρεβενά (Μουρουζίδης): Τζή-

μου 3(1), Γρούδος 10, Μαλούτας 12(4), Μιχαηλίδης 6(2), Κλωνάρας 13, Ταμπακάκος, Τακίδης
6, Μπόζιαρης, Μακρής 12(1),
Μαλιούρας 4.

Εκαναν απόδραση
Οι καλοί Ικαροι δεν έχουν
πρόβλημα να πετύχουν σημαντικά αποτελέσματα μακριά από
την έδρα τους.
Βέβαια κάποια στιγμή στην
Βέροια πήγαν να παίξουν με
την φωτιά αλλά στην τελευταία
περίοδο ήταν αυτοί που έπρεπε.
Πάνω απ’όλα θεώρησαν πως
αδικούσαν τον εαυτό τους, οπότε βρήκαν το κουράγιο και επικράτησαν 59-66.
Το ξεκίνημα ήταν άκρως ενθαρρυντικό με τους κιτρινόμαυρους να ανοίγουν την ψαλίδα.
Στην δεύτερη περίοδο ακολούθησε Βεροιώτικη αντεπίθεση, που ροκάνισαν την διαφορά.
Στο γ’δεκάλεπτο οι Ικαροι
κόλλησαν και έδωσαν δικαιώ-

Κόκκινη επανάσταση
Η ΑΕΤ το ήθελε πολύ και με την καθαρή νίκη της 56-39 επί
του Ικαρου Λάρισας ανέβηκε στην Α1 ΕΣΚΑΘ

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Ωστόσο κανείς δεν μπορεί
να υπογράψει συμβόλαιο με
την επιτυχία, αφού ο καθρέπτης
είναι ο αγωνιστικός χώρος.
Μέλημα λοιπόν των ερυθρόλευκων είναι να εμφανίζονται
κάθε μέρα και καλύτεροι αναδεικνύοντας τα δυνατά τους
στοιχεία.
Με το καλημέρα φάνηκε ότι
ο εκπρόσωπός μας ήταν στο
πνεύμα της αποστολής του.
Φρόντισε λοιπόν να πραγματοποιήσει εξαιρετική χρονιά και
αψεγάδιαστο πρωτάθλημα.
Οι ήττες θύμιζαν σταγόνα
στον ωκεανό αλλά με τα νέα
δεδομένα έπρεπε να βάλει και
το κερασάκι στην τούρτα.
Αυτό τοποθετήθηκε δόξα και
τιμή το Σάββατο το βράδυ.
Οι Τρικαλινοί ήταν καλά διαβασμένοι και αποφασισμένοι
οπότε έφτασαν στην επιβλητική
επιτυχία 56-39, που τους έδωσε
το εισιτήριο για τα σαλόνια της
Α1 ΕΣΚΑΘ.
Ασφαλώς ανοίγονται νέες
προοπτικές για την τοπική ομάδα αλλά όλα θα γίνουν στην
ώρα τους.
Η ουσία είναι ότι οι πρωταγωνιστές υπέγραψαν το δικό
τους μπασκετικό παραμύθι και
ήταν φανερή η θέληση να κάνουν το μεγάλο βήμα.
Στο πλαίσιο αυτό διάβασαν
απ’ έξω και ανακατωτά τον αντίπαλο, οπότε ήξεραν που να
εστιάσουν για να φέρουν την

Χαρακτηριστικά στιγμιότυπα από τον νικηφόρο αγώνα της ΑΕΤ, που ξεσήκωσε κύμα χαράς
κατά καιρούς αρκετά μεγάλα
ονόματα.
Και στο κομμάτι αυτό η ΑΕΤ
πήρε υψηλό βαθμό. Διατήρησε
την νηφαλιότητά της όταν οι
αντίπαλοι έκαναν τον δικό τους
αγώνα και στην κατάλληλη στιγμή προέκυψε η πολυπόθητη
επιτάχυνση.

Γλυκιά δικαίωση

συνάντηση στα μέτρα τους.
Πολύ ορθά σεβάστηκαν τον
αντίπαλο αλλά κοίταξαν την
δική τους δουλειά. Αλλωστε
έφτασαν μέχρι εδώ με τον δικό
τους τρόπο και εφαρμόζοντας
την φιλοσοφία που τους χαρακτηρίζει αγωνιστικά ολοκλήρωσαν με διάπλατα χαμόγελα
αλλά και χαρές και πανηγύρια.
Δεν υπάρχει μεγαλύτερη δικαίωση λοιπόν για μια ομάδα

από το να φτάνει στο τέλος
του δρόμου με ψηλά το κεφάλι.
Γιατί το επιτελείο της ΑΕΤ έχυσε
κιλά ιδρώτα για να φτάσει στο
απαιτούμενο ανταγωνιστικό επίπεδο, που του επέτρεπε να κλειδώνει τα ροζ φύλλα.
Παράλληλα ο εκπρόσωπός
μας κατάφερε να διαχειριστεί
σωστά και την πίεση με το άγχος. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι
τούτα τα στοιχεία έχουν λυγίσει
CMYK

Καθ’όλη την διάρκεια της
χρονιάς αλλά ειδικά στο μπαράζ
όλοι οι αθλητές έβαλαν πλάτη.
Συνειδητοποίησαν την μεγάλη
ευκαιρία που είχαν και δεν την
άφησαν να πάει χαμένη.
Και όπως δείχνει και το τελικό
σκορ οι ερυθρόλευκοι επένδυσαν στην άμυνα, που αποτέλεσε
άρμα μάχης. Ετσι κατάφεραν
να βγάλουν τον Ικαρο από τον
συνηθισμένο τρόπο σκέψης.
Στην πορεία οι γηπεδούχοι
λύθηκαν και επιθετικά, οπότε
κατάφεραν να πετύχουν την
κόκκινη μπασκετική επανάσταση, αφού πλέον θα αγωνίζονται
μαζί με τους μεγάλους της Θεσσαλικής καλαθοσφαίρισης.

Πάντως το ματς είχε δυο
όψεις. Στο πρώτο μέρος ο εκπρόσωπός μας δεν ήθελε να
πάει σε εξεζητημένα πράγματα,
ενώ και ο αντίπαλος έκανε την
δική του προσπάθεια. Κοινώς
ήταν ανταγωνιστικός, οπότε
στην ΑΕΤ αντιλήφθηκαν ότι
έπρεπε να ανεβάσουν στροφές
για να πιάσουν την ευκαιρία
από τα μαλλιά.
Πραγματικά οι κόκκινοι πραγματοποίησαν ονειρεμένο δεύτερο ημίχρονο, αφού φρόντισαν
να κάνουν τα πάντα καλά.
Υπήρχαν στιγμές που η Τρικαλινή ρακέτα θύμιζε απόρθητο
φρούριο. Στο πλαίσιο αυτό τα
κλεψίματα ήταν ουκ ολίγα, δεν
έλειψαν οι τάπες, ενώ ιδιαίτερα
θετική ήταν η συγκομιδή στα
ριμπάουντ.
Ετσι πέραν όλων των άλλων
οι γηπεδούχοι πέρα από τα
σουτ μπόρεσαν να τρέξουν και
στο ανοιχτό γήπεδο ανοίγοντας
την ψαλίδα.
Κάπου εκεί οι φιλοξενούμενοι
κόλλησαν και έχοντας άσχημα

ματα οπότε οι αντίπαλοι πέρασαν μπροστά.
Κάπου εκεί λειτούργησε ο
εγωισμός των παικτών, που απέκτησαν ξανά τα πατήματά τους,
οπότε με συνέπεια σε άμυνα
και επίθεση(επιμέρους 14-26
στην δ’περίοδο) επιβεβαίωσαν
τα προγνωστικά.
Tα δεκάλεπτα: 15-24, 29-32,
45-40, 59-66
Διαιτητές: Πράττος-Σελεβός
ΑΟΚ Βέροιας (Ταγκίδης):
Τρομπούκης 2, Στοϊτσης 8(1),
Ντουλαβέρης 3(1), Γκάνας 8(2),
Ιωαννίδης 5(1), Κασαμπαλής
14, Καραθανάσης 2, Χαραλαμπίδης 17.
Ικαροι Τρικάλων (Σδράκας):
Κολοτσιος Α. 10(1), Μέξης 6,
Βλάχος 8(2), Κολότσιος Β., Αργύρης 3(1), Χατζής, Ντούρβας
17(3), Τζιοβάρας 2, Φούντας
20(1), Μπαρμπαρούσης, Στάνκοβιτς.

Τα αποτελέσματα
Καλαμπάκα- Γρεβενά 68-66
ΑΟΚ Βέροιας- Ικαροι 59-66
Μελίκη- Παλαμάς 77-66
Δόξα. Λ- Ολυμπιακός.Β 8974
ΠΑΣ Γιάννενα- Εύαθλος 7656
Νικόπολη- Μαντουλίδης 72118
Ρεπό: ΑΓΣΙ
Στην βαθμολογία οι Ικαροι
έχουν 29 πόντους και η Καλαμπάκα 26. Την επόμενη αγωνιστική έχουμε: Ικαροι- Λευκάδα,
Παλαμάς- ΑΟΚ.

ποσοστά δεν μπορούσαν να
διεκδικήσουν κάτι περισσότερο.
Η γ’ περίοδος έκλεισε με 4130, ενώ ακόμη πιο εκρηκτική
ήταν η εκκίνηση στο τελευταίο
σκέλος.
Ο Βήτας έκανε το 43-30, ο
Αμπράζης το 45-30 και λίγο αργότερα ο Ραμμίδης το 47-40
χάνοντας την βολή στα 6.23.
Ηταν φανερό ότι το ποτάμι
δεν γύριζε πίσω και το τρίποντο
του Χριστάκου για το 50-32,
5.10 πριν το τέλος σάλπισε ενθουσιασμό.
Λίγο αργότερα ο ίδιος με νέα
βόμβα έγραψε το 54-37 στα
2.40, οπότε έμενε να γίνει γνωστό το τελικό αποτέλεσμα.
Τα κόκκινα φανελάκια ετοιμάστηκαν εν ριπή οφθαλμού,
τα μέλη της ομάδας μοιράστηκαν την χαρά τους με τους φιλάθλους στήνοντας σκηνικό
αλά Τσάμπιονς Λιγκ.
Από την πλευρά του ο κόουτς
Γκότας μίλησε για γλυκιά δικαίωση και μοίρασε ατέλειωτα
μπράβο στους παίκτες του.
Τόνισε ακόμη ότι αρχικά οι
περισσότεροι δεν περίμεναν ότι
θα ανοίγαμε τα φτερά μας αλλά
με ταλέντο, δουλειά, ομαδικότητα και ψυχή κερδίσαμε το
μεγάλο στοίχημα.
Tα δεκάλεπτα: 13-9, 27-22,
41-30, 56-39
Διαιτητές: Tατσιόπουλος Κίσσας
ΑΕΤ: (Γκότας Χρ.)Μπράμης
Κ., Ραμμίδης Γ. 12(2), Καταραχιάς Κ., Νίτσιος Κ., Καράς Ε.,
Αμπράζης Κ. 5, Μπαλωμένος
Α., Χριστάκος Σ. 10(2), Μπαϊρακτάρης Ε. 9(1), Όκκας Α. 10,
Βήτας Θ. 9, Κατούνας Γ. 1.
Ίκαρος Νεάπολης(Τσιρινδάνης) Πατουλιώτης 3, Παλάσκας
2, Καρακώστας 3, Λιάλιος 2,
Σπανός, Κυριακάκης 3(1), Γκορτσίλας 2, Πάνος, Κωστόπουλος
2, Ζιώγκας 1, Αγκαφωνίδης 15,
Παπαλέξης 6.
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Εδώ αξίζει η λέξη ντροπή!
Ο ΑΟ Τρίκαλα γνώρισε ταπεινωτική ήττα με 2-1 από τον Αιγινιακό
και η αγωνία πλέον είναι αν θα υποβιβαστεί μια ή… δυο κατηγορίες!

Τ

ο Σάββατο ο
μεγαλομέτοχος της
ΠΑΕ ΑΟ Τρίκαλα
Ηλίας Αϊβάζογλου σε
μια «τραγική» ανακοίνωση
χρησιμοποίησε πολλές
φορές τη λέξη «ντροπή».
Μάλλον έδειξε… προφητικές
ικανότητες, αφού η
πραγματική ντροπή ήρθε μια
μέρα αργότερα, την Κυριακή
στο Αιγίνιο. Εκεί ο ΑΟ
Τρίκαλα ηττήθηκε με 2-1
από τον ουραγό Αιγινιακό.
Αν αυτό δεν είναι ο ορισμός
της ντροπής τότε ποιο;

Του ΧΡιΣΤοΦοΡοΥ
πΑπΑΘΑΝΑΣιοΥ
xristoforospap@gmail.com

Τώρα η ελπίδα του ΑΟΤ είναι
να μην γίνει αναδιάρθρωση, ώστε
να μην υποβιβαστεί. Ενώ διατηρεί
το συν 3 από τον Ηρόδοτο, στην
προσπάθεια να μην υποβιβαστεί
δυο κατηγορίες! Αλλά όταν σε
παίρνει ο κατήφορος…
Το να ρίξει ευθύνες κάποιος
είναι εύκολο, αλλά φέτος δεν κάναμε και τίποτα άλλο από το καλοκαίρι από το να… θαυμάζουμε
την διοίκηση Μπαταγιάννη και
στην συνέχεια αυτή του Αϊβάζογλου. Από πού να ξεκινήσει κανείς. Από το καλοκαίρι που βασικοί παίκτες έφευγαν από την προετοιμασία. Από την αδυναμία
Μπαταγιάννη να βγάλει τη σεζόν;
Την επιλογή Γράφα, που έφερε
γκρίνια και απαισιοδοξία στις τάξεις των φιλάθλων. Και όταν την
σκυτάλη πήρε η νέα διοίκηση το
πρώτο μέλημα ήταν να επιστρέψει
από τον… Δομοκό τον Γράφα!
Τα υπόλοιπα γνωστά, μετά από
4 χρόνια για πρώτη φορά αποχή
των παικτών για οικονομικό θέμα
και ήρθε και η ανακοίνωση Αϊβάζογλου και έδεσε το γλυκό.
Τελευταίους αφήσαμε τους ποδοσφαιριστές. Με την αγωνιστική
τους εικόνα οι περισσότεροι σε
«λίγο καλές εποχές» για τον ΑΟΤ,
όχι φανέλα βασικού δεν θα φορούσαν, αλλά ούτε έξω από το

Τα
αποτελέσματα
Στην 25η αγωνιστική της
φουτμπολ λιγκ σημειώθηκαν
τα αποτελέσματα:
Ηρόδοτος-Πλατανιάς 0-4
Δόξα Δράμας-Αήττητος 30 α.α.
Κέρκυρα-Βόλος ΝΠΣ 1-1
Σπάρτη-Καραϊσκάκης 0-4
Απόλλων Πόντου-Ηρακλής
0-1
Αιγινιακός-Τρίκαλα 2-1
ΑΟΧ Κισσαμικός-Απόλλων
Λάρισας 1-1
Παναχαϊκή-Εργοτέλης 0-1

ΕποΜΕΝΗ ΑΓΩΝιΣΤιΚΗ
Ηρακλής-ΑΟΧ Κισσαμικός(6/4)
Αήττητος-Απόλλων Π. 0-3
α.α.
Πλατανιάς-Κέρκυρα (7/4)
Ηρόδοτος-Σπάρτη(7/4)
Καραϊσκάκης-Δόξα Δράμας(7/4)
Βόλος ΝΠΣ-Αιγινιακός(7/4)
Τρίκαλα-Παναχαϊκή(7/4)
Απόλλων Λάρ.-Εργοτέλης(7/4)

Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψει κάποιος την κατάσταση που βρίσκεται
ο ΑΟΤ, ενώ ως κερασάκι στην τούρτα ήρθε η ήττα στο Αιγίνιο
γήπεδο δεν θα περνούσαν! Σκληρό; Ας κοιτάξουν τον βαθμολογικό
πίνακα και την σημερινή εμφάνιση
τους και ας βγάλουν μόνοι τους
το συμπέρασμα αν τα λόγια είναι
βαριά!

Η εικόνα του αγώνα
Άσχημη εμφάνιση στο πρώτο
ημίχρονο για την ομάδα των Τρικάλων και η εικόνα απογοητευτική
εκτός από το τελευταίο πεντάλεπτο όπου είχαν τις ευκαιρίες να
ισοφαρίσουν το γκολ με το οποίο
προηγήθηκε ο Αιγινιακός σε ένα
γήπεδο με κακό αγωνιστικό χώρο.
5’ Πρώτη φάση για τα Τρίκαλα
με τον Σμυρλή να σουτάρει και
την μπάλα να φεύγει άουτ.
9’ 1-0. Λάθος στην άμυνα των
Τρικάλων έδιωξαν αδύναμα την
μπάλα και ο Κούστα σκόραρε με
σουτ στην περιοχή.
26’ Φάουλ ο Τοπαλίδης, ο Στάνιτς προ του Ταϊρη δεν πρόλαβε
την μπάλα. 35’ Λάθος από τον
Γκότοβο , ο Τσολακίδης απέναντι
στον Ταϊρη τον πρόλαβε ο τερματοφύλακας των Τρικάλων.
39’ Σημαντική ευκαιρία τα Τρίκαλα. Ο Ντόσης το σουτ και ο
Καραγκιόζης έκανε μεγάλη επέμβαση.
41’ Δοκίμασε και πάλι ο Ντόσης
με σουτ η μπάλα έξω.
45’ Νέα μεγάλη επέμβαση ο
Καραγκιόζης σε σουτ του Ράντι
στέλνοντας την μπάλα κόρνερ
στην μεγαλύτερη ευκαιρία των

Τρικάλων στο πρώτο ημίχρονο.
Η επανάληψη είχε μεγαλύτερο
ρυθμό με την μπάλα πάνω κάτω
και ξεκίνησε με γκολ για τα Τρίκαλα από στημένη φάση και καλοχτυπημένο φάουλ του Τριανταφυλλάκου αν και προηγουμένως απείλησε σε δύο φάσεις ο
Αιγινιακός. Οι γηπεδούχοι ήταν
πολύ επικίνδυνοι στις αντεπιθέσεις και σκόραραν ξανά δέκα λεπτά πριν το τέλος ενώ είχαν και
άλλες ευκαιρίες. 48’ Σουτ ο Άντρονικ σε πάσα του Καπού για
τα Τρίκαλα, ήταν άστοχο και η
μπάλα έφυγε άουτ.
49’ Μεγάλη ευκαιρία ο Αιγινιακός να διπλασιάσει τα τέρματά
του με τον Τσολακίδη σε τετ α
τετ με τον Ταϊρη να στέλνει την
μπάλα πλάγιο άουτ! 50’ Ξανά
φάση ο Αιγινιακός. Ο Τοπαλίδης
πέρασε τον Ντόση «εσκαψε» την
μπάλα αλλά αυτή έφυγε πάνω
από την Τρικαλινή εστία. 54’ 1-1.
Ισοφαρίζουν τα Τρίκαλα με απ’ευθείας χτύπημα φάουλ του Τριανταφυλλάκου. 62’ Πολύ μεγάλη
ευκαιρία ο Αιγινιακός.
Ο Βλαχομήτρος πλάσαρε τον
Ταϊρη η μπάλα πήγαινε στα δίχτυα
και ο Ντιαλό κατάφερε και έδιωξε
πάνω στην γραμμή με τον Ταϊρη
να αλλοιώνει την πορεία της μπάλας. 66’ Ο Γουερέ έκανε ωραία
ατομική προσπάθεια αλλά δεν
πάσαρε στον Καπό που ηταν σε
καλή θέση. Και στη επαναφορά
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Σε κατάσταση σοκ
ο Αϊβάζογλου

ο Γουερέ και πάλι ανατράπηκε
στην περιοχή από τον Πιαστόπουλο με τον διαιτητή να μην
δείχνει κάτι και τους Τρικαλινούς
να διαμαρτύρονται. 68’ Άουτ το
πλασέ του Σοφιάνη στην περιοχή
των Τρικάλων.
69’ Ευκαιρία για τα Τρίκαλα με
τον Τσιμίκα από κοντά δεν κατάφερε να σκοράρει. 81’ 2-1. Χωρίς
άμυνα τα Τρίκαλα καθώς είχαν
βγει όλοι μπροστά και ο Τσολακίδης το εκμεταλλεύθηκε σκοράρνοντας για τους γηπεδούχους. 86’ Οριζόντιο δοκάρι ο Αιγινιακός σε σέντρα σουτ του Ζαννάκη. 91’ Και άλλη χαμένη ευκαιρία ο Αιγινιακός με τον Παπαδόπουλο να πλασάρει άουτ.

οι ΣΥΝΘΕΣΕιΣ
Αιγινιακός (Καρατζά) : Καραγκιόζης, Τοπαλίδης, Στάνιτς, Πετρούσης, Προσκυνητόπουλος,
Βελκόσκι (71’Ζαννάκης), Κούστα
(58’λ.τρ. Βλαχομήτρος), Έππας
(68’Σοφιάνης), Τσολακίδης, Πιαστόπουλος, Παπαδόπουλος
Α Ο Τρίκαλα ( Κόστιτς): Ταϊρης,
Πάνος, Ντόσης, Γκότοβος, Ντιαλό, Άντρονικ (84’Γκουγκούδης),
Τριανταφυλλάκος, Ράντι, Τσιμίκας, Καπός, Σμυρλής (60’Γουερέ).
Διαιτητές: Πανυτσίδης (Κοζάνης), Πετρίδης (Χίου), Τζιουβάρας
(Κοζάνης)
Κίτρινες κάρτες: Άντρονικ (Τρίκαλα), Βελκόσκι (Αιγινιακός), Τσολακίδης (Αιγινιακός), Πετρούσης
(Αιγινιακός), Στάνιτς (Αιγινιακός).

Ο Ηλίας Αϊβάζογλου δεν μπορούσε να πιστέψει
τα χάλια των παικτών στο Αιγίνιο
Έντονο σοκ υπέστησαν οι τρικαλινοί εκδρομείς από
την ήττα της ομάδας ενώ απελπισμένος φάνηκε ο μεγαλομέτοχος
Ο Η. Αϊβάζογλου, που φυσικά φέρει ευθύνη για τους
χειρισμούς των τελευταίων ημερών και την εμπρηστική
ανακοίνωση που εξέδωσε, φανηκε σε κατάσταση απελπισίας μετά το τέλος του αγώνα και σχεδόν έκλαιγε στις
συνομιλίες του με τους φιλάθλους τονίζοντας και επαναλαμβάνοντας μονότονα τη φραση “τι άλλο να κάνω, τι
άλλο να κάνω;”

ΒΑΘΜοΛοΓιΑ
1. ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ ---------------------------------5-21 --------------53
2. ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ---------------------34-23 -------------44
3. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ---------------------------------40-17 -------------43
4. ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ---------------------------------24-20 -------------40
5. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ ---------------------24-19 -------------40
6. ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ --------------------------------37-25 -------------40
7. ΚΕΡΚΥΡΑ ------------------------------------24-21 -------------38
8. ΑΟΧ ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ -------------------------34-22 -------------38
9. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ -----------------------------21-22 -------------37
10. ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ --------------------------29-26 -------------35
11. ΗΡΑΚΛΗΣ ----------------------------------24-21 -------------34
12. ΤΡΙΚΑΛΑ ------------------------------------20-25 -------------28
13. ΗΡΟΔΟΤΟΣ -------------------------------16-42 ------------- 25
14. ΣΠΑΡΤΗ ------------------------------------17-42 -------------18
15. ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ --------------------------------19-50 -------------16
16. ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ------------------18-35 -------------22

ΜΠΑΚΩΣΗΣ
EΞΑΤΜιΣΕιΣ

ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ

Ξ εκ ίν ησ αν
τα μ αθ ήμ ατ α
στ ην μ ικ ρή πι σί να
3 Ο σύλλογος μας έχει την ικανότητα να διδάξει στα παιδιά σας την τεχνική και την
τακτική της κολύμβησης, σε σύντομο χρονικό διάστημα αναλόγως με τη φυσική κατάσταση,
την ηλικία και την εμπειρία του παιδιού σας!
3 Η ομάδα μας αποτελείται από έμπειρους & εκπαιδευμένους προπονητές της
κολύμβησης, για να προσέξουν τα παιδιά σας και να τα κάνουν να αγαπήσουν το άθλημα!

ΥΠΕΥΘΥΝOI ΠΡΟΠΟΝΗΤEΣ:

ΡΕΜπΕΛοΥ ΜΑΡιΑ: ΤΗΛ: 6976 048 136
(ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΤΕΦΑΑ-ΣΕΦΑΑ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ,
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ, ΔΙΠΛΩΜΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ)

ΓιΩΡΓοΣ ΛιΑΓΚΑΣ: ΤΗΛ:6982 076 552
3ο χλμ. Τρικάλων-Πύλης • Τηλ. 24310 24735
Άρης • 6977 231 913
www.bakosis.gr
CMYK

(ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΤΕΦΑΑ-ΣΕΦΑΑ, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ)

www.okeanistrikala.gr •

: ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΩΚΕΑΝΙΣ
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«Κλικ» στο στάδιο

Ισοπαλία χωρίς… παρενέργειες
•Τρίκαλα και Λάρισα έμειναν στο 1-1 στο δημοτικό στάδιο Τρικάλων
πιστροφή στο δημοτικό στάδιο
για την ομάδα κοριτσιών των
Τρικάλων, όχι όμως και στις
νίκες, αφού το τελικό
αποτέλεσμα τις βρήκε ισόπαλες 1-1
απέναντι στην ΑΕΛ.

Ε

Του ΠANOΥ ΓIΔOΠOYΛOΥ
gidopoulosp@yahoo.gr

Τα κορίτσια του Λουλέ αδίκησαν τον εαυτό τους στο προχθεσινό
παιχνίδι, χωρίς αυτό να αλλοιώνει την γενικότερη εικόνα τους

Ιωάννα
Γιαννούλα
και Στέλλα
Ριντζιά, είχαν
διαφορετική
οπτική πλευρά
από τους
υπόλοιπους
φιλάθλους

Η πρόεδρος των Τρικάλων κ. Στέλλα Παπαχρήστου
παρακολουθεί το παιχνίδι περιμένοντας το γκολ

Παρότι τα κορίτσια του Γιώργου Λουλέ, ήταν
το φαβορί, η εμφάνισή τους δεν έφερε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα αν και η γενική εικόνα τους, αδίκησε τις ικανότητές τους. Όλα
αυτά βέβαια δεν έχουν ουσία, αφού η Τρικαλινή ομάδα έχει κάνει μια εξαιρετική παρουσία στο πρωτάθλημα και αυτό δεν αλλοιώνει
την γενικότερη εικόνα.

Ο αγώνας
Μουδιασμένες οι δύο ομάδες στο ξεκίνημα
του παιχνιδιού, χωρίς πρωτοβουλίες και προσπάθειες για γκολ. Στο 15’ από σέντρα σουτ
της Σπετένοβιτς από αριστερά η μπάλα κατέληξε άουτ, ενώ στο 27’ οι γηπεδούχες απείλησαν με σουτ της Γιαννούλα το οποίο βρήκε σε αμυντικό και της Αλλαξίου το οποίο κατέληξε στα χέρια της Βλασιάδου.
Στο 33’ η Ayers εκτέλεσε φάουλ από αριστερά, η Σόλομον πήρε την κεφαλιά αλλά
αστόχησε.
Στο 48’ η Βαϊτση αν και βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση σούταρε άουτ, ενώ την ίδια κατάληξη είχε και το σουτ της Σάδερλουντ στο
52’. Στο 59’ από γέμισμα της Σόλομον η Αλεξίου έκανε το βιαστικό σουτ για να μπλοκάρει
η Βλασιάδου.
Στο 63’ σέντρα της Σκοτεινιώτη από δεξιά
η Ζτράκοβιτς βρέθηκε απέναντι στη Χαρακοπούλου, σούταρε άτσαλα, αλλά απέκτησε
και πάλι πλεονέκτημα με τη μπάλα οπότε σκόραρε κι έκανε το 0-1.
Στο 66’ μετά από έξοχη ενέργεια, η Σόλομον από δεξιά έκανε την σέντρα σουτ και η
μπάλα κατέληξε ελάχιστα άουτ.
Στο 72’ από σέντρα της Αλεξίου, η Σόλομον
πήρε την κεφαλιά αλλά νικήθηκε από την αντίπαλη τερματοφύλακα. Στο 75’ ίδια φάση η
Σόλομον δεν πρόλαβε να σπρώξει τη μπάλα
στα δίκτυα.
Στο 80’ ήρθε η ισοφάριση. Η Μπαρμπόσα
σέντραρε και η Σόλομον με κεφαλιά πέρασε
τη μπάλα πάνω από την Βλασιάδου κάνοντας
το 1-1. Στο 90’ εξαιρετικό φάουλ Ayers, η μπάλα κατέληξε ελάχιστα άουτ.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΤΡΙΚΑΛΑ: Χαρακοπούλου, Σακελλάρη (89’
Αργύρη), Χύμα, Γεραγόρη, Έιερς, Σέντερλουντ (89’ Τσιάντα), Γιαννούλα (89’ Τσακνάκη),
Σάλομον, Μπαρμπόσα, Αλεξίου, Βαΐτση(70’
Τσιάρα)
ΑΕΛ: Βλασιάδου, Νεοφύτου, Παυλοπούλου,
Ρήγα (57’ Κόντου), Βασιλείου, Σκοτεινιώτη (84’

Παρατηρητής
αγώνα
ο Αγγελος
Βασιλείου
έκανε
ελάχιστες
παρεμβάσεις
αν και η
διαιτησία είχε
τη δική της
άποψη
προκαλώντας
κάποιες
αντιδράσεις

Η Σόλομον, παρά
τις… κλωτσιές, άντεξε
και σκόραρε

Η Σόλομον με κεφαλιά ισοφαρίζει τη Λάρισα
5 ΓΛΥΦΑΔΑ
6 ΑΕΛ
7 ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
8 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
9 ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
10 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ
11 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΗ

17-12
18-27
15-31
14-32
20-44
13-44
11-66

23
23
19
15
15
9
3

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
(7/4, 16.00)
ΑΕΛ
Εργοτέλης
ΠΑΟΚ
Γλυφάδα
Άρης
Ατρόμητος
Ελπίδες
Τρίκαλα
Αγ. Παρασκευή Προοδευτική
Ρεπό: Πανσερραϊκή

Ασταμάτητες οι Νέες

Η Μπαρμπόσα σε μια προσπάθειά της

Οι Νέες Τρικάλων κέρδισαν και στην Κατερίνη τις Πιερίδες Μούσες με 4-3 και έφτασαν
τις εννέα σερί νίκες στον 3ο όμιλο της Γ Εθνικής.
Παρά τις δυο βασικές ελλείψεις των Ράκου
και Δραγούτσου(έπαιξε η αμυντικός Γεωργούλα ως τερματοφύλακας),τα κορίτσια δεν
πτοήθηκαν και επικράτησαν στο παιχνίδι. Ο
αγώνας ήταν συναρπαστικός καθώς οι Νέες
προηγήθηκαν τρεις φορές με τα γκολ των Κωστοπούλου, Στεργιούλη και Τσόγκα όμως
ισοφαρίστηκαν ισάριθμες φορές. Τελικά με
γκολ της Μπουκουβάλα πέτυχαν τη νίκη.
Η σύνθεση Γεωργούλα, Κωφού, Ευαγγελάκου, Καραλή, Σταμούλη, Μπέου, Τσόγκα,
Κωστοπούλου, Στεργιούλη, Πλακιά, Μπουκουβάλα.
Έπαιξαν και οι Ακρίβου, Καραντάκου, Τσέργα.

Σιάχου), Αρκουλή, Κατσιάνα (50’ Μισσιά),
Σπετένοβιτς, Σπυροπούλου (80’ Μούκα),
Ζντράβκοβιτς (80’ Μούκα)

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τρίκαλα-ΑΕΛ
Πανσερραϊκή-Ελπίδες
Άρης-Αγ. Παρασκευή
Γλυφάδα-Εργοτέλης
Προοδευτική-ΠΑΟΚ
Ρεπό: Ατρόμητος

1-1
0-4
5-0
2-1
0-11

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 ΠΑΟΚ
2 ΑΡΗΣ
3 ΤΡΙΚΑΛΑ
4 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

89-5
49-7
26-10
22-16

48
42
38
24

Α’ Ερασιτεχνική

Πρωτάθλημα Κ 16

Φαβορί και στη πράξη

Ξανά… γήπεδα

•Η Πηγή κέρδισε 3-0 την Κρύα Βρύση

•Συνεχίζεται σήμερα το πρωτάθλημα των «μικρών»

Με μια μέρα καθυστέρηση (λόγω της συμμετοχής της
στον τελικό του κυπέλλου) η Πηγή κέρδισε την Κρύα Βρύση με 3-0, στο πλαίσιο της 27ης αγωνιστικής της Α’ Ερασιτεχνικής κατηγορίας.
Η ομάδα του Σπύρου Ευαγγέλου ήταν ανώτερη φτάνοντας έτσι στην ευρεία νίκη, αν και στο πρώτο ημίχρονο χρειάστηκαν οι καθυστερήσεις για να βρεθεί τρόπος
σκοραρίσματος καθώς οι παίκτες του Βασίλη Γκούμπλια
παρουσίασαν καλή εικόνα στο αμυντικό κομμάτι.
Στο 46’ λοιπόν ο Δάσιος ε σουτ «άνοιξε» το σκορ στη
Πηγή, ενώ ο Φλωρόπουλος στο 60’ πέτυχε το 2-0. Το τελικό 3-0 διαμόρφωσε ο Μπέτσας στο 81’

Συνεχίζεται το πρωτάθλημα Κ16 σήμερα (4 μ.μ)με την 14η αγωνιστική και τους παρακάτω αγώνες:
Γηπ. Καρυων: Ακ. Αμπελακιων - Πύργος
Διαιτ. Αποστολου (Κωστηρας - Αβρααμ Β)
Γηπ. Φλαμουλιου: ΑΟΤ - Ακαδημια 1
Διαιτ. Ντινος (Μαρκοπουλος - Σακκας)
Γηπ. Καλαμπακας: Μετεωρα - Δημητρα β
Διαιτ. Τουλουμης (Σινδρος - Καπερωνης)
Γηπ. Μπαλκουρας: Δημητρα α - Οικουμενιος
Διαιτ. Παπαγεωργοπουλος (Κουτσαγιας - Πλοκας)
Ρεπό: Νεοχωρι

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΠΗΓΗ: Παπαδόπουλος, Δάσιος, Τεντολούρης (70’
Νταλάσης), Ντόσας, Μαγουλιώτης, Κατσάρας, Λεγάκης, Μπέτσας, Λάππας, Αλεξόπουλος, Φλωρόπουλος.
ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ: Βλαχάβας, Ντίνος, Μερτσιώτης (60’ Σπυρόπουλος), Κοτόρι, Παπαγεωργίου, Θεοδώρου (46’
Μπουτίνας), Ούτος, Σινάνης, Κουτσιλιάνος, Σαμούτης,
Βάλλας (46’ Κυρίκος, 70’ λ. τρ. Ράντζας).

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Δήμητρα Α'
Δήμητρα Β'
Πύργος
Αμπελάκια
Ακαδημία 1
Μετέωρα
Τρίκαλα
Νεοχώρι
Αγ. Οικουμένιος

Β

Ν

Ι Η

ΤΕΡΜ.

30
29
27
22
20
13
9
3
0

10
9
9
7
6
4
3
1
0

0 1
2 1
0 3
1 4
2 3
1 7
0 8
0 11
0 11

52-5
62-9
26-14
31-19
28-9
25-27
13-27
6-56
5-82

Γ’ ΕΘΝΙΚΗ-ΤΟΠΙΚΑ
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“Ντόρτια” στην παραμονή
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Ε(χ)ασε βαθμούς
η Νίκη Βόλου

•Τα Μετέωρα κέρδισαν 4-0 την Στυλίδα και εξασφάλισαν
μαθηματικά τη νέα παρουσία τους στην κατηγορία

Άνετη νίκη πέτυχε ο πρωτοπόρος Ολυμπιακός Βόλου που επικράτησε με 6-1 του Φωκικού στο Πανθεσσαλικό. Η Νίκη Βόλου
αναδείχθηκε ισόπαλη χωρίς τέρματα (0-0) με τον Οικονόμο στην
Τσαριτσάνη. Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 24ης
αγωνιστικής, η βαθμολογία και η επόμενη αγωνιστική:

ύο αγωνιστικές
απέμειναν έως
την
ολοκλήρωση
του πρωταθλήματος και
τα Μετέωρα μπορούν
πλέον και μαθηματικά
να πανηγυρίζουν την
παραμονή τους στην Γ’
Εθνική.

Δ

Κυριακή 31 Μαρτίου
Πιερικός – Θησέας Αγριάς...................................................3-1
(36’ Μπουζούκης, 45’ πέν. Σεχολάρι, 75’ Λαμπίρης – 85’ Γιαουπλάρι)
Ολυμπιακός Βόλου – Φωκικός ............................................6-1
(31’, 45’+1 Μάντζιος, 53’ Οικονομόπουλος, 59’ Σερτζίνιο, 80’,
90’+1 Καμπλιώνης – 85’ Τσιούτσιας)
ΑΣ Μετέωρα – ΑΟ Στυλίδας ................................................4-0
(43’ Λίτσιος, 59’ Σκόνδρας, 62’ Ουζούνογλου, 90’ Μαρούδας)
Αστέρας Ιτέας – Αχιλλέας Νεοκαισάρειας .........................3-0
(19’ Αλεξίου, 62’ Κακκάβας, 87’ Γεωργουσόπουλος)
Οικονόμος Τσαριτσάνης – Νίκη Βόλου ..............................0-0
ΓΣ Αλμυρού – Απόλλων Μακρυχωρίου............................... 4-0
(13’ Γκίκας, 36’, 45’, 56’ Τσελεπής)
Αναγέννηση Καρδίτσας – ΑΟ Σελλάνων 0-3ά.α.

Η ομάδα του κ. Τουκαλίδη
κέρδισε με σχετική ευκολία
την Στυλίδα 4-0 και στη συνέχεια του πρωταθλήματος ό,τι
και αν συμβεί δεν πρόκειται να
αλλάξει την επιτυχία του Καλαμπακιώτικου συγκροτήματος. Νίκη Βόλου (εκτός) και
Μακρυχώρι (εκτός) είναι οι
αγώνες που απέμειναν.
Τα Μετέωρα, παρόλο που
αγωνίστηκαν με πολλές απουσίες βασικών τους παικτών,
δεν έχασαν από τη δύναμή
τους και κυρίως από την αποτελεσματικότητά τους.
Το παιγνίδι όπως δείχνει και
το σκορ ήταν παράσταση για
ένα ρόλο με τους γηπεδούχους να πιάνουν το γνωστό
καλό παιγνίδι τους, να είναι
πολύ καλύτερα από τον αντίπαλό τους και να χάνουν κλασικές ευκαιρίες για ένα ακόμη
μεγαλύτερο σκορ.
Η νίκη αυτή για την Καλαμπακιώτικη ομάδα ήρθε ύστερα
από 7 αγωνιστικές, καθώς η
τελευταία ήταν απέναντι στην

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ
Β
Ν Ι Η
ΤΕΡΜ.
1 Ολυμπιακός Β.
65
21 2 1
62-12
2 Νίκη Βόλου
63
20 3 1
61-10
3 Αστέρας Ιτέας
42
12 6 6
35-22
4 Μετέωρα
39
10 9 5
39-23
5 Αλμυρός
34
9 7 8
34-20
6 Τσαριτσάνη
33
8 9 7
26-29
7 Πιερικός
32
8 8 8
32-30
8 Σέλλανα
32
9 5 10
29-27
9 Θησέας Αγριάς
32
9 5 10
28-33
10 Νεοκαισάρεια
27
6 9 9
29-37
11 Μακρυχώρι
24
7 3 14
21-35
12 Στυλίδα
24
7 3 14
22-54
13 Φωκικός
17
3 8 13
18-41
14 Αναγέννηση Κ.
-8
0 1 23
7-70
* Με αποφάσεις της Πειθαρχικής Επιτροπής, στην Αναγέννηση Καρδίτσας έχει επιβληθεί ποινή αφαίρεσης 9 βαθμών από το
τρέχον πρωτάθλημα και 6 βαθμών από τη νέα σεζόν.

Δεν παρέλειψε να σκοράρει ο Νίκος Σκόνδρας και κατά της Στυλίδας
Αναγέννηση Καρδίτσας με 30 άνευ αγώνα.
Η Στυλίδα δεν μπόρεσε να
μπει ποτέ στο πνεύμα του
αγώνα και μοιραία ηττήθηκε.
Τα Μετέωρα στο πρώτο μέρος έχασαν πολλές ευκαιρίες
πριν ανοίξουν το σκορ στο 43’
ύστερα από μπαλιά του Σκόνδρα και πλασέ του Λίτσιου
με το 1-0 να είναι το σκορ του
ημιχρόνου.
Στο δεύτερο μέρος τα Μετέωρα πρόσθεσαν ακόμη μεγαλύτερη ουσία στο παιγνίδι
τους και στο 52’ έκαναν το 2-

0 με τον Σκόνδρα και στο 56’
το 3-0 με τον Ουζούνογλου.
Το τελικό 4-0 διαμορφώθηκε στο 86’ με τον Μαρούδα ο
οποίος πρώτα έπαιξε το 1-2 με
τον Σκόνδρα.
Ο αγώνας έγινε με το κύπελλο της ΕΠΣ Τρικάλων που
κατέκτησαν πρόσφατα τα Μετέωρα σε περίοπτη θέση στην
εξέδρα, ενώ στα αξιοσημείωτα του παιχνιδιού ανήκει η
πρώτη παρουσία του νεαρού
γκολκήπερ Θέμη Γκουλιώνη,
ως αλλαγή.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΜΕΤΕΩΡΑ: Γεωργίου (76’
Γκουλιώνης), Γεωργάκης, Γρηγορίου, Ζήσης, Παπαευθυμίου, Ουζούνογλου, Πολυζόπουλος, Ιωάννου, Μαρούδας,
Σκόνδρας (79’ Ανδρεόπουλος), Λίτσιος (70’ Φωτίκας)
ΣΤΥΛΙΔΑ: Μήτσου, Ντουσάϊ (86’ Μπουρζαζάς), Καβαδίας, Ζωγράφος, Τέγος, Κουφιώτης, Νάντος, Κολιντράϊ,
Καραμπάτσης (68’ Παπαϊωάννου), Βαρυπάτης, Ξεζόνοτος.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Κυριακή 7 Απριλίου, 16:00
ΑΟ Σελλάνων..................................–.........................Θησέας Αγριάς
ΑΟ Στυλίδας...................................– ....................................Πιερικός
Αχιλλέας Νεοκαισάρειας ...............–...................Ολυμπιακός Βόλου
Νίκη Βόλου.....................................– .............................ΑΣ Μετέωρα
ΓΣ Αλμυρού....................................– ..........................Αστέρας Ιτέας
Απόλλων Μακρυχωρίου.................– ..........Οικονόμος Τσαριτσάνης
Φωκικός – Αναγέννηση Καρδίτσας .......................................3-0α.α.

Β’ Ερασιτεχνική

ιζαριό και Παραληθαίοι στον 1ο
όμιλο και Ενωση Δ.Μ, Λυγαριά
και Θεόπετρα στον 2ο όμιλο
πέτυχαν τον στόχο της νίκες και
συνεχίζουν απτόητες την προσπάθεια
ανόδου. Οι δύο πρώτες κέρδισαν
δύσκολα, με ένα γκολ παραπάνω, ενώ
Ενωση και Θεόπετρα ξεπέρασαν με
ευρύ σκορ τους αντιπάλους τους. Η
Λυγαριά κέρδισε άνευ αγώνα.

Ρ

Οι Καρυές και το Ζάρκο έχασαν βαθμούς στο
Γριζάνο (1-1) και με τον Αγιο Οικουμένιο (0-0),
αντίστοιχα, ενώ αίσθηση προκάλεσε η νίκη του
Λόγγου επί του Κηπακίου με 2-0, με τους φιλοξενούμενους να έχουν πρόθεση απόσυρσης
από το πρωτάθλημα. Οι δηλώσεις με την
πράξη βέβαια απέχει χιλιόμετρα και μένει να
δούμε αν γίνει… πραγματικότητα.

1ος ΟΜΙΛΟΣ
Λόγγος-Κηπάκι ..........................................2-0
Ακαδημία1-Πετρωτό ..................................2-0
Βασιλική-Κρήνη .........................................1-0
Γριζάνο-Καρυές .........................................1-1
Παραληθαίοι-Κεραμίδι ..............................2-1
Αμπελάκια-Ριζαριό .....................................0-1
Αστέρας-Αρδάνι ........................................2-4
Ζάρκο-Άγ. Οικουμένιος .............................0-0
Ρεπό: Αγ. Κυριακή

H ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ
1 Ριζαριό
2 Παραληθαίοι
3 Καρυές
4 Ζάρκο
5 Γριζάνο
6 Κηπάκι
7 Αρδάνι
8 Βασιλική

Β
56
55
48
47
39
37
33
32

Ν
18
17
15
14
11
10
10
8

_7

Ι Η
2 2
4 2
3 4
5 4
6 5
7 6
3 10
8 7

ΤΕΡΜ.
81-20
75-19
50-25
43-24
50-34
46-32
45-41
29-31

Χωρίς απώλειες
•Προχώρησαν οι πρωτοπόρες ομάδες
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Αγ. Οικουμένιος
Κεραμίδι
Αγ. Κυριακή
Ακαδημία 1
Αμπελάκια
Πετρωτό
Λόγγος
Κρήνη
Αστέρας

31
28
26
25
24
21
19
17
4

9
8
7
7
7
6
6
4
1

4
4
5
4
3
3
1
5
1

10
11
10
11
12
13
16
14
21

44-44
39-47
36-45
30-36
26-40
20-40
23-51
22-60
17-87

H ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (7/4, 16.00)
Κηπάκι
Κρήνη
Καρυές
Κεραμίδι
Ριζαριό
Αρδάνι
Αγ. Κυριακή
Άγ. Οικουμένιος
Ρεπό: Ζάρκο

Πετρωτό
Λόγγος
Ακαδημία1
Βασιλική
Γριζάνο
Παραληθαίοι
Αμπελάκια
Αστέρας

H ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ
1 Ενωση Δ.Μ
2 Λυγαριά
3 Θεόπετρα
4 Ασπρόβαλτος
5 Πιαλεία
6 Πρίνος
7 Παλ/ρο
8 Βαλτινό
9 Βυτουμάς
10 Δενδροχώρι
11 Τζούρτζια
12 Ροπωτό
13 Γόμφοι
14 Χρυσομηλιά
15 Φωτεινό
16 Κεφ/κός
17 Φιλύρα

Β
61
53
53
49
44
42
42
39
36
29
27
24
24
19
16
0
0

Ν
20
17
17
16
14
13
12
12
11
9
9
7
8
6
5
0
0

Ι
1
2
2
1
2
3
6
3
3
2
0
3
0
1
1
1
1

Η
2
3
3
6
7
7
4
8
8
11
14
12
15
16
17
21
22

ΤΕΡΜ.
83-21
74-21
64-25
58-23
55-28
51-28
42-19
53-38
52-46
38-57
35-47
29-45
31-69
38-66
26-67
0-63
0-66

2ος ΟΜΙΛΟΣ

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (7/4, 11.00)

Φωτεινό-Βαλτινό ........................................3-1
Δενδροχώρι-Παλ/στηρο ............................2-1
Πρίνος-Πιαλεία ..........................................4-1
Ροπωτό-Θεόπετρα ....................................1-4
Ασπρόβαλτος-Τζούρτζια ...........................3-0
Δροσερό Μουριά-Χρυσομηλιά .................4-2
Λυγαριά-Κεφ/κός ................................3-0α.α.
Γόμφοι-Φιλύρα ....................................3-0α.α.
Ρεπό: Βυτουμάς

Παλ/στηρο
Λυγαριά
Πιαλεία
Γόμφοι
Θεόπετρα
Δενδροχώρι
Τζούρτζια
Πρίνος
Βυτουμάς
Ροπωτό
Χρυσομηλιά
Ασπρόβαλτος
Βαλτινό-Κεφ/κός
3-0 α.α.
Φιλύρα-Φωτεινό
0-3 α.α.
Ρεπό: Δροσερό Μουριά

Νικήτρια αναδείχθηκε η Ακαδημία 1
επί του Πετρωτού

Το Ριζαριό κέρδισε 1-0 τα Αμπελάκια

Ο Λόγγος κέρδισε το Κηπάκι με 2-0

CMYK
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Γαλάζιο ξέσπασμα
•Οι γυναίκες του Ασκληπιού έπιασαν την γνωστή τους απόδοση
και επικράτησαν 3-0 του Λαγκαδά κλειδώνοντας την παραμονή

Έ

να από τα
χαρακτηριστικά των
γυναικών του
Ασκληπιού πέρα από
το ταλέντο είναι το πείσμα.

Πραγματικά οι αθλήτριες της Τρικαλινής ομάδας ξέρουν να παλεύουν όλα
τα παιχνίδια και αν βάλουν κάτι στο
μυαλό τους δίνουν τον καλύτερο εαυτό
τους για να κερδίσουν το στοίχημα.
Επιπρόσθετα η άσχημη εμφάνιση του
εκπροσώπου μας μέσα στην Ελασσόνα
αδίκησε την φετινή προσπάθεια.
Με συνοπτικές διαδικασίες λοιπόν
έγινε η απαραίτητη αυτοκριτική, οπότε
το έμψυχο δυναμικό επανήλθε δριμύτερο.
Και επειδή στην καμπή αυτή του πρωταθλήματος δεν επιτρέπονται λάθη ο
Ασκληπιός πέτυχε τον στόχο του και
μάλιστα καθαρά κερδίζοντας 3-0 τον
Λαγκαδά. Ετσι διασφάλισε την παραμονή
Ηταν φανερό ότι ο εκπρόσωπός μας
δεν ήθελε να μπλέξει σε περιπέτειες,
οπότε μπήκε ζεστά στο παιχνίδι.
Φρόντισε λοιπόν να επιβάλλει τον ρυθμό και να μην δώσει το παραμικρό δικαίωμα στο αντίπαλο συγκρότημα που
κατά το παρελθόν έχει κάνει αρκετές
ζημιές.
Η μια αθλήτρια βοηθούσε την άλλη
και όλες μαζί την ομάδα, οπότε στο
τέλος έγιναν μια αγκαλιά.

Συνεχίζουν να κρατούν ψηλά την σημαία οι γυναίκες του Ασκληπιού
Κοινώς ο Ασκληπιός απέδωσε το βόλεϊ
που ξέρει, οπότε παρά την αντίσταση
των φιλοξενουμένων όλα πήραν τον δρόμο τους.
Σίγουρα ο εκπρόσωπός μας θα χτίσει
στην συγκεκριμένη νίκη θέλοντας να γεμίσει κι άλλο το σακούλι.
Το επίσημο κείμενο σε άλλο φύλλο.

(13-25, 17-25, 18-25)
Ακαδημίες Πρωτ. Πεύκων-ΕΟ Σταυρούπολης
3-0
(25-16, 25-16, 25-15)
ΑΣ Ασκληπιός-ΑΣΚ Λαγκαδά
3-0
(25-16, 25-15, 25-21)
ΑΠΣ Ναυάρχου Βότση-ΑΣ Γιάννενα 3-1
(25-15, 25-13, 24-26, 25-16)

Τα αποτελέσματα

Κυριακή 31 Μαρτίου

Σάββατο 30 Μαρτίου
ΓΣ Δράμας-ΓΣΓ Νίκη
(16-25, 14-25, 25-21, 17-25)
ΕΑ Λαρίσης-ΜΑΣ Νέα Γενεά

1-3
0-3

ΑΣ Ελπίς-ΓΣ Ένωση Ελασσόνας 3-1
(17-25, 25-14, 25-10, 25-17)
Ρεπό ο ΑΟ Καβάλας
Στην επόμενη στροφή(13-14 Απρίλη)
ο Ασκληπιός παίζει στην Σταυρούπολη.

Κέρδισαν το κοινό
Ε

ίναι κοινό μυστικό
ότι οι μαχητικές
τέχνες αρέσουν
όσο τίποτα άλλο στους
Τρικαλινούς.

Σημάδεψαν λοιπόν την ημερομηνία και την Κυριακή βρέθηκαν στο Δημοτικό κλειστό.
Εκεί τα στελέχη του Θεσσαλού με μπροστάρη τον Ευθύμη Καραβίνο διαμόρφωσαν
κατάλληλα τον χώρο για μια
σπουδαία εκδήλωση.
Πανελλήνιες μαχητικές αναμετρήσεις ήταν ο τίτλος της
σύναξης και στο κάλεσμα ανταποκρίθηκαν πολλά στελέχη
από κάθε γωνιά της χώρας.

Στιγμιότυπο από την παράταξη των ομάδων που μετείχαν στις μαχητικές αναμετρήσεις του Θεσσαλού
Τα ταπί-ριγκ γέμισαν και οι
πρωταγωνιστές αφοσιώθηκαν
στην αποστολή τους.
Πρόσφεραν λοιπόν θέαμα

υψηλών προδιαγραφών και κέρδισαν την αναγνώριση και το
χειροκρότημα του κόσμου.
Προηγήθηκε το τελετουργικό

στην τελετή έναρξης, οι απονομές στους φορείς, ενώ έγιναν
και αγώνες επίδειξης. Αναλυτικά σε επόμενο φύλλο.

Στο στοιχείο τους
Η

δράση στον χώρο
της ποδηλασίας
καλά κρατεί. Οι
άνθρωποι του
Ποδηλατικού συλλόγου
είχαν καινούργια
έμπνευση και αυτή την
φορά η σειρά των αγώνων
μεταφέρθηκε στον γνωστό
χώρο του παζαριού.
Εκεί τα νιάτα του αθλήματος πήραν τις γνωστές θέσεις και έδειξαν για μια ακό-

Μια ακόμη ποδηλατική εμπειρία για τη νέα γενιά του αθλήματος
CMYK

μη φορά ότι βαδίζουν σε σωστό δρόμο.
Διότι αγωνίστηκαν με σθένος, αυταπάρνηση, ενώ ξεδίπλωσαν τις πτυχές του ταλέντου τους.
Γενικά προσαρμόζονται εύκολα σε όλα τα είδη της ποδηλασίας.
Μέσα από τους αγώνες
ζεστάθηκαν για τα καλά και
το μέλλον είναι στα χέρια
τους.

* Απίστευτα συναισθήματα προσφέρει κατά γενική ομολογία ο αθλητισμός, όπου τίποτα δεν θεωρείται δεδομένο αν δεν σφυρίξουν για τελευταία φορά οι διαιτητές.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η συνάντηση
της Καλαμπάκας με τα πρωτοπόρα Γρεβενά. Προς
τιμήν τους οι κιτρινομπλέ δεν πτοήθηκαν όταν φάνηκε
να κολλάει η υπόθεση και δικαιώθηκαν πανηγυρικά
στο τέλος.
* Απαντες έγιναν ένα κουβάρι αφού πρέπει να ψάξει
κανείς πολύ στην σχετική προϊστορία για να εντοπίσει
ανάλογη ανατροπή συσχετισμών. Σίγουρα ο εκπρόσωπός
μας έδειξε μέταλλο ,ενώ από την άλλη οι φιλοξενούμενοι έδειχναν ανήμποροι να συνειδητοποιήσουν την
εξέλιξη των πραγμάτων.
* Χαράς ευαγγέλια όμως και για την ΑΕΤ. Αναντίλεκτα
δεν υπάρχει καλύτερο σκηνικό για κάθε ομάδα από το
να φτάνει στην πηγή και να πίνει νερό.
* Οι κόκκινοι προσέγγισαν το μπαράζ ανόδου όπως
έπρεπε και εξασφάλισαν πανηγυρικά και πανάξια την
προαγωγή τους. Στην κανονική διάρκεια πρόσφεραν
ουκ ολίγες συγκινήσεις, ενώ στον καθοριστικό αγώνα
ήταν τύπος και υπογραμμός, ειδικά στην επανάληψη.
* Εννοείται ότι αυτή την εβδομάδα οι πρωταγωνιστές
θα γιορτάσουν και θα χαλαρώσουν ταυτόχρονα. Ωστόσο
σύντομα θα μπει μπροστά ο σχεδιασμός, αφού παραδοσιακά το επιτελείο της ομάδας θέλει να κλειδώνει
νωρίς τον σχηματισμό.
* Ηδη έγινε μια πρώτη κουβέντα για να συνεχίσει η
συντριπτική πλειοψηφία των παικτών, που οδήγησαν
την ομάδα στην άνοδο. Σύντομα λοιπόν θα γίνουν
γνωστές οι απαραίτητες λεπτομέρειες.
* Ανάλογες στιγμές θέλουν να βιώσουν και οι Μάγοι,
που περιμένουν την ετυμηγορία της ΕΣΚΑΘ σχετικά με
την τύχη του αγώνα με την ΕΑΛ. Πάντως αγωνιστικά οι
πορτοκαλί είναι σε εξαιρετική κατάσταση.
* Πριν αρκετό διάστημα η στήλη είχε «ιχνογραφήσει» τα
βασικά στοιχεία μιας φιλόδοξης πρωτοβουλίας σε περιοχή εκτός πόλης. Πλέον νομιμοποιούμαστε να
κάνουμε τις σχετικές αποκαλύψεις, αφού τα πράγματα
πήραν επίσημη μορφή.
* Πρόκειται λοιπόν για πολυσύνθετο πλάνο, που περιλαμβάνει πρώτα και κύρια πρωτότυπους αγώνες μπάσκετ
3χ3. Η ομαδική αυτή πρωτοβουλία θα πλαισιωθεί και
από αγώνα δρόμου, που προσφέρει ευεξία και υγεία.
* Όλα αυτά στο Κεφαλόβρυσο το οποίο στις 4 και 5
Μάη θα βάλει τα καλά του για να υποδεχθεί μεγάλο
όγκο αθλουμένων. Πάντως το υλικό που έφτασε στα
χέρια μας από τους διοργανωτές είναι άκρως εντυπωσιακό και ανοίγει την όρεξη. Αναλυτικά στοιχεία θα
παραθέσουμε σε πρώτη ευκαιρία.
* Από την στιγμή που ξεκαθάρισε το τοπίο κυρίως στην
Α’ Ερασιτεχνική είναι λογικό να προκύπτουν πιο χαλαρές
εικόνες τόσο εντός και εκτός γραμμών, όσο και ενδιάμεσα.
* Για μια ακόμη φορά οι Τρικαλινοί δρομείς τίμησαν και
με το παραπάνω την γιορτή του Run Greece στην
Λάρισα. Μικροί και μεγάλοι έτρεξαν με την ψυχή τους.
* Στο 5άρι ο Θ. Κατσιώπης(ΓΣΤ) ήταν 2ος με επίδοση16.31.
Και στο αντίστοιχο γυναικείο κομμάτι η Μόκκα ήταν
δεύτερη με 19.06 και ακολούθησε η Καρανάσιου με
19.52. Αμφότερες προέρχονται από τον δυναμικό σύλλογο.
* Πάντως το διήμερο ήταν αθλητικά γεμάτο και επιβεβαιώθηκε ότι οι Τρικαλινοί όταν αναλαμβάνουν μια
αποστολή διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία για
να την φέρνουν σε πέρας με επιτυχία. Φυσικά η πολυφωνία είναι αξιοσημείωτη.
* Μαζεμένες τοπικές επιτυχίες σε αγώνα ΜΤΒ στην Χαλκίδα, ενώ στις 6-7/4 θα γίνουν διασυλλογικοί στίβου
σε 14 ομίλους.

02.30 COSMOTE SPORT 4 HD
Brooklyn Nets - Milwaukee Bucks
ΝΒΑ
20:00 Novasports 2HD
Γαλατασαράι - Μαλάτιασπορ
Κύπελλο Τουρκίας

20:00 Novasports 1HD
Μίλαν - Ουντινέζε, Serie A
22:00 Novasports 2HD
Κάλιαρι - Γιουβέντους, Serie A
22:10 Novasports 1HD
Λυών - Ρεν

τοπικά
υκλοφόρησε ο νέος
τόμος (75ος) του
ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥ
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ, περιοδική
έκδοση για την ιστορία της
Θεσσαλίας, βραβείο της
Ακαδημίας Αθηνών (2000),
έτος ίδρυσης 1980.
Εκδίδεται δύο φορές τον
χρόνο (Μάρτιο και
Σεπτέμβριο) στη Λάρισα
από τον εξαίρετο
ιστοριοδίφη Κώστα Σπανό,
με διευθυντή τον γιο του
Βασίλη, λαμπρό διδάκτορα
της ιστορίας.
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σελίδα 29

Eκλεκτές Θεσσαλικές εκδόσεις

Κ

Στον παρόντα τόμο δημοσιεύονται 39 σπουδαίες μελέτες για όλα τα
διαμερίσματα της Θεσσαλίας και
για όλα τα θέματα: Επιστολογραφία, Επίγραμμα, Παιδεία, Οικισμοί,
Ταξίδια, Βιβλιογραφία, Πωλητήρια,
Σύμμεικτα, Ιστορία, Μονές, Επιδημίες, Βιογραφίες, Ναοί, Μισθωτήρια, Προικοσύμφωνα, Διαθήκες,
Ποταμοί, Ψηφίσματα, Αγωνιστές,
Ασθένειες, Επισκοπές, Μητρώα,
Ληστεία, Εκλογές επισκόπων, Τζαμιά, Συμβόλαια, κ.λπ., κ.λπ. Όλες οι
εργασίες είναι πρωτότυπες και προέρχονται κυρίως από αρχειακό υλικό, πλουτίζουν φυσικά όλους τους
κλάδους του επιστητού της Θεσσαλικής ιστορίας.
Για την περιοχή μας (Νομός Τρικάλων), εκτός των αναφορών σε γενικότερες θεσσαλικές μελέτες, ειδικότερα:
1) Γκούμας Δημήτριος, Μία ομολογία πώλησης οικίας στη Μονή του
Δουσίκου (9.10.1803).
2) Καλούσιος Δημήτριος, Τρικαλινά Σύμμεικτα, ΜΔ’.
3) Rigo Antonio, Το Χρονικό των
Μετεώρων.
4) Αλμπάνης Ιω., Τα δύο Αιγίνια.
Όλα τα περιεχόμενα του παρόντος τόμου:
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΑΘ. Ε., Ανέκδοτες επιστολές Κ. Σχινά και Κ. Κούμα
SANTIN ELEONORA (μετ. Χριστίνα Πολέζε), Το επίγραμμα της
Αρχιδίκης
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ΒΟΥΒΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ Π., Πρόσληψη δασκάλας και παιδονόμου στα
εκπαιδευτήρια της Τσαριτσάνης
(1884, 1885)
KAYAPINAR LEVENT, Η Ελασσόνα και 15 οικισμοί της στην απογραφή των Οθωμανών του 1506
WEIGAND GUSTAV (μετ. Γιώργος Παπασωτηρίου), Ταξίδι στο
Βλαχολίβαδο της Ελασσόνας
ΚΛΗΜΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Αθ., Εκκλησιαστική βιβλιογραφία του νομού
της Καρδίτσας
ΣΠΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ, Ιστορικά στοιχεία για τη Δολίχη της Ελασσόνας
τον 16ο αιώνα
ΓΚΟΥΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Μία
ομολογία πώλησης οικίας στη Μονή
Δουσίκου (9.10.1803)
ΚΑΛΟΥΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ., Τρικαλινά Σύμμεικτα ΜΔ'
ΛΙΑΠΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, Η Παναγία
Ευαγγελίστρια στο νησί Παλιό Τρίκερι
ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ, Η αγορά του τσιφλικιού του Βλοχού της
Καρδίτσας, 30.4.1885 ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, Αφιερωτές και αφιερώματα στα εκπαιδευτήρια της
Τσαριτσάνης (1779-1856)
RAUBITSCHΕΚ Α. Ε. (μετ. Μαρία
Καραγεώργου), Ο Μένων του Μενεκλείδη
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Γ., Ένα
τραγούδι για την επιδημία πανώλους στην Τσαριτσάνη το 1813
στην εμπορική δισκογραφία δημοτικών τραγουδιών
ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, «Τις ο πρώτος επονομάσας
Φεραίον τον Βελεστινλήν»;
ΓΑΛΑΝΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΗΣ, Τα μισθωτήρια δεκαετούς διάρκειας της
ακίνητης περιουσίας της Μονής
Κορώνας (1884)
ΔΑΜΑΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΔΗΜ., Τιτα-

ρήσιος ή Τιταρησσός
ΜΠΟΥΜΠΑΣ ΘΩΜΑΣ, Ο ναός
του Αγ. Παντελεήμονος της Τσαριτσάνης. Οι κτιτορικές επιγραφές
του (1702, 1704, 1714, 1898). Διαπιστώσεις ιστορίας και γλώσσας
ΣΠΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Κ., Το Τρίκερι της περιόδου 1797-1806. Ιστορικά στοιχεία. Οι κάτοικοί του
ΔΡΟΣΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ, Ένα αγιώτικο προικοσύμφωνο του 1880
RIGO ΑΝΤΟΝΙΟ (μετ. Τζίνο Πολέζε), Το Χρονικό των Μετεώρων. Η
Ιστορία των μονών της Θεσσαλίας
μεταξύ 13ου και 16ου αιώνα
ΜΠΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. Δυο διαθήκες, α) Του τυρναβίτη ιερομόναχου και ιατρού Ματθαίου
(22.1.1800). β) Του Ελασσονίτη Δημητρίου Ράδου (6.1.1831)
ΒRUNO HELLΥ (μέτ. Κώστας Σαμαράς), Ένα ψήφισμα προξενιάς
των Γόννων για τους Ρωμαίους
Γάιο Φλάβιο Απολλώνιο και τον γιο
του Γάιο Φλάβιο Βόκκωνα (α' μισό
του 2ου αιώνα π.Χ.)
ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, Ο τρικεριώτης αγωνιστής του 1821 Κωσταντής Ιωάννου
ΧΑΛΙΑΜΠΑΛΙΑΣ ΡΙΖΟΣ - ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α., Περιστατικά
και ασθένειες της Θεσσαλίας στο
Επιδημιών του Ιπποκράτη
ΤΑΧΑΤΟΣ ΝΙΚΟΣ, Οι πατριαρχικές πράξεις κατάργησης της Μητρόπολης Δισκάτης και της Επισκοπής Πέτρας (1896)
ΔΟΜΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Το
μητρώο αρρένων της Ιτέας του Παλαμά (1889-1908)
ΓΚΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠ., Τρεις
καταγγελίες για ληστεία στην Οξυά
και Δρακότρυπα του Μουζακίου
(1882 και 1885)
ΜΠΑΤΣΙΛΑ ΜΑΡΙΑ, Ένα δεύτερο
υπόμνημα εκλογής του Λιτζάς και

Στον Λόρδο Μπάυρον
(Τον ωραιότερο φιλέλληνα)
Με πολλή ευαισθησία
και με φλόγα στην ψυχή,
δίνει την περιουσία
η Ελλάς να λυτρωθεί.
```
Τις ανέσεις χαλαλίζει
για τον ιερό σκοπό
και κρατάει μετερίζι
στον αγώνα τον σκληρό.
```
Την Αγγλία θα αφήσει
και του κόσμου τ' αγαθά,
την Ελλάδα να βοηθήσει,
να γλιτώσει τη σκλαβιά.
```
Άρχοντας εκ γενετής
με τους τίτλους της τιμής,
ίνδαλμα των γυναικών
γίνεται αναφανδόν.
```
Συνεχώς τον βομβαρδίζουν
με προσκλήσεις για χορό
και εράνους συνδαυλίζουν,
να τον έχουν στο πλευρό.
```
Μα αυτός αδιαφορεί
για βεγγέρες και χλιδή
και περιφρονεί ωραίες,
όταν κάνουν τις σπουδαίες.
```
Σκάγαν όλες απ' τη ζήλια
οι “Κυρίες των Τιμών”
αλλά γλύκαιναν τα χείλια
των ασήμαντων, φτωχών.
```

Φρόντιζε να συνοδεύει
την πιο άσχημη, σεμνή
και μαζί της να χορεύει,
καλλονές να “τιμωρεί”.
```
Τη διχόνοια διχάζει
σαν τη μέγιστη φθορά
και πρωτίστως σχεδιάζει
πως να λυτρωθούν γοργά.
```
Μίσησε την προδοσία
κι αγωνίστηκε σκληρά,
για να βρούνε σωτηρία
απ' τα άδικα δεσμά.
```
Στων γενναίων το πλευρό
τάσσεται για τον σκοπό,
σαν Φιλέλλην, αρωγός
και προσφέρει αφειδώς.
```
Με το κλίμα το υγρό
-την φιλάσθενη ψυχήδεν αντέχει για καιρό,
σβήνοντας ένα πρωί.
```
Θρήνος για το Μεσολόγγι
και τη χώρα γενικά·
συγκλονίστηκαν οι λόγγοι
και ραγίσαν τα βουνά.
```
Τον υμνεί ο Σολωμός
σαν εξέχουσα μορφή,
αλλά μένει ατυχώς
η ενέργεια μισή...
(Με τα ωραιότερα αισθήματα)
Κική

Αγράφων Νεκταρίου (1749)
ΝΤΑΣΙΟΣ ΦΩΤΗΣ, Τοπογραφικές παρατηρήσεις πάνω σε τρία
τζαμιά του κέντρου της όψιμης
οθωμανικής Λάρισας
ΜΑΤΡΑΚΗ ΑΘΗΝΑ, Οι Θεσσαλοί
αγωνιστές του 1821 Βασίλειος Αγγέλου και Στέργιος Πανταζής
ΚΑΛΛΙΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ν., Άγνωστες σελίδες από την ιστορία της
εκπαίδευσης στη Σκόπελο τον 19ο
αιώνα. Μία άγνωστη έκθεση για
την κατάσταση του σχολικού καταστήματος της Χώρας Σκοπέλου το
1842
ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜ., Τα
δυο Αιγίνια του Στράβωνος και του
Γαΐου Ιουλίου Καίσαρος της Εστιαιώτιδος και των Τυμφαίων
ΒΟΓΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, Προσθήκες στη βιβλιογραφία του ελληνοτουρκικού πολέμου του 1897
ΧΑΤΖΗΛΕΛΕΚΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, Οι γεωγραφικές μελέτες του
λογίου -παιδαγωγού Στεφάνου Κομμητά και η μελέτη της Θεσσαλίας
ΑΝΩΝΥΜΟΣ (μετ. Νίκος Η. Ζδάνης), Η Θεσσαλία το 1824 με το
βλέμμα ενός Γερμανού, 2ο
ROBERTSON Ν. (μετ. Βασίλης
Ευ. Αργυρούλης), Η θεσσαλική εκστρατεία το 480 π.Χ.
ΝΤΑΛΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ, Περιλήψεις
των εγγράφων του αρχείου του
συμβολαιογράφου της Λάρισας
Αναστασίου Β. Φίλιου (11.11.18812.1.1887)
ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Φ., Δημοσιεύματα θεσσαλικού ενδιαφέροντος στην Ελευθερία της Λάρισας
(1975-1980)
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
Ο τόμος κλείνει, όπως πάντα,
με σύντομη παρουσίαση 28 νέων βιβλίων από τον Κώστα Σπανό. Για

την περιοχή μας:
1) Θεοτέκνη μοναχή Αγιοστεφανίτισσα, Το πέτρινο δάσος, τόμ. Β’,
Άγια Μετέωρα 2018, σελ. 742.
2) Αθανάσιος Σιούτας, Γλώσσα
και παράδοση των Χασίων, Καλαμπάκα 2018, σελ. 412.
3) Ιωάννης Αλμπάνης, Από τους
προ-τρωικούς οικισμούς εις το αρχαϊκόν Αιγίνιον, Καλαμπάκα 2018,
σελ. 172.
4) Νεκτάριος Κατσόγιαννος, Αναδρομή στην εξέλιξη του Υδραγωγείου και το παλιό Δημαρχείο των
Τρικάλων, Τρίκαλα 2018, σελ. 222.
5) Ιωάννης Αλμπάνης, Η ιστορία
του σιδηροδρομικού σταθμού της
Καλαμπάκας, Καλαμπάκα 2010,
σελ. 102.

6) Δημήτριος Καλούσιος, Η
Ιερά Μονή της Βύλιζας του Ματσουκίου Ιωαννίνων, Ματσούκι
Ιωαννίνων 2018, σελ. 464.
7) Δημήτριος Αγορίτσας, Βίος
και Πολιτεία των οσίων Νεκταρίου και Θεοφάνους των Αψαράδων, Άγια Μετέωρα 2018, σελ.
282.
Για πληροφορίες:
Κώστας Σπανός
Ασκληπιού 68, 412 22 ΛΑΡΙΣΑ
τηλ. 2410-626.016, κιν. 6972460.484
e-mail:
kspanos.thessaliko@otenet.gr
www.thessaliko.gr
Δημήτριος Γ. Καλούσιος

Το βραβευμένο ελληνικό σινεμά στην πόλη μας

Κυνόδοντας του Γιώργου Λάνθιμου
Ξεκινούν οι προβολές ταινιών «Το βραβευμένο ελληνικό
σινεμά στην πόλη μας» 10 χρόνια, 10+1 πόλεις που συνδιοργανώνουν η Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με τη
συνεργασία του Δημοτικού Κινηματογράφου Τρικάλων και
της Κινηματογραφικής Λέσχης Τρικάλων.
Τρίτη 2/4 και Τετάρτη 3/4
Κυνόδοντας, του Γιώργου Λάνθιμου
•Οι ώρες προβολής είναι 20.00 και 22.15.
•Η τιμή του εισιτήριου για κάθε προβολή είναι 2 ευρώ.
Κυνόδοντας του Γιώργου Λάνθιμου | 2009 |
Σενάριο: Γιώργος Λάνθιμος, Ευθύμης Φιλίππου | Φωτογραφία: Θύμιος Μπακατάκης | Μοντάζ: Γιώργος Μαυροψαρίδης | Παίζουν οι: Χρήστος Στέργιογλου, Αγγελική Παπούλια, Χρήστος Πασσαλής, Μαίρη Τσώνη, Μισέλ Βάλεϋ,
Άννα Καλαϊντζίδου
Επίσημο trailer:
https://www.youtube.com/watch?v=soTUXMorUjs
Σύνοψη: Ο πατέρας, η μητέρα και τα τρία τους παιδιά ζουν
σε μια μονοκατοικία έξω από την πόλη. Γύρω από το σπίτι
υπάρχει ένας ψηλός φράχτης. Τα παιδιά δεν έχουν φύγει
ποτέ από το σπίτι. Διαπαιδαγωγούνται, ψυχαγωγούνται, βαριούνται και αθλούνται έτσι όπως οι γονείς τους πιστεύουν
ότι θα έπρεπε, χωρίς κανένα εξωτερικό ερέθισμα. Τα παιδιά
επίσης πιστεύουν ότι τα αεροπλάνα που πετάνε πάνω από
το σπίτι είναι παιχνίδια και ότι τα ζόμπι είναι μικρά κίτρινα λουλούδια. Ο μόνος άνθρωπος που μπαίνει μέσα στο σπίτι είναι η Χριστίνα, η οποία δουλέυει σαν φρουρός security στο
εργοστάσιο του πατέρα. Ο πατέρας κανονίζει τις επισκέψεις
της στο σπίτι με σκοπό να κατευνάζει τις σεξουαλικές ορμές του γιού. Όλη η οικογένεια, και ιδιαίτερα η μεγάλη κόρη,
λατρεύει την Χριστίνα. Μια μέρα η Χριστίνα κάνει δώρο στην
μεγάλη κόρη μια στέκα για τα μαλλιά ζητώντας της κάτι άλλο
σε αντάλλαγμα.
Κριτικές:
Πέρα από την εξαιρετική πρωτοτυπία και τα ευρήματα του
σεναρίου που υπογράφει ο Λάνθιμος μαζί με τον Ευθύμη Φιλίππου, τις γεωμετρικές συμφωνίες και τις late seventies αισθητικές εμμονές του σκηνοθέτη, τις καλοκουρδισμένες, σχεδόν στεγνές από συναίσθημα ερμηνείες από το σύνολο του
καστ, μια παράξενα εκτυφλωτική γύμνια στο φως και τα χρώματα του Θύμιου Μπακατάκη (respect!) και τη σοφή μη χρή-

ση score επικάλυψης, ο «Κυνόδοντας», ουσιαστικά, είναι αυτό
που θα βρεις μέσα στο κεφάλι σου. Ηλίας Φραγκούλης
FreeCinema
Ο Κυνόδοντας είναι μια ανεπανάληπτη κινηματογραφική
εμπειρία. Η σκηνοθεσία βαδίζει σε πειραματικούς ατράπους,
έχοντας ωστόσο το κέντρο βάρους της εστιασμένο στην καλή
Ευρωπαϊκή σχολή. Τα κάδρα τεμαχίζουν τους ήρωες στα
πλαίσια της διαμόρφωσης του κινηματογραφικού χώρου.
Τόσο βάναυσα όσο τεμαχίζεται η ατομική ιδιαιτερότητα από
τον απολυταρχικό φασισμό. Γιώργος Ευθυμίου Cine.gr

30 σελίδα
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Κ. Μητσοτάκης: Με την εμπιστοσύνη του ελληνικού
λαού θα βάλουμε τη χώρα σε τροχιά ανάπτυξης
«Έ

ρχομαι σε μία
εποχή όπου οι
Μακεδόνες,
αλλά και όλοι Έλληνες αισθάνονται πληγωμένοι. Αισθάνονται προδομένοι. Αισθάνονται
ταπεινωμένοι από μία κυβέρνηση η οποία υπέγραψε τη
Συμφωνία των Πρεσπών, την
οποία εμείς καταψηφίσαμε.
Πού ήταν όλοι αυτοί οι οποίοι
με τόσο μεγάλη ευκολία σήμερα παριστάνουν τους υπερασπιστές της Μακεδονίας,
όταν εμείς μέσα στη Βουλή
δίναμε τον αγώνα μας απέναντι στη Συμφωνία των Πρεσπών και προειδοποιούσαμε
όλους για τις ευθύνες τους
που αναλαμβάνουν απέναντι
στην Ελλάδα και απέναντι
στην ιστορία;», τόνισε από τη
Βέροια ο Κυριάκος Μητσοτάκης και επανάλαβε ότι η
ΝΔ στο ζήτημα της Συμφωνίας των Πρεσπών προειδοποίησε για τις εξελίξεις οι
οποίες ερχόντουσαν.
«Δώσαμε τη μάχη στη Βουλή με τρόπο σκληρό, υποβάλαμε πρόταση δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης. Εξηγήσαμε, όμως, με απόλυτη
ειλικρίνεια ότι η κύρωση της
Συμφωνίας των Πρεσπών δημιουργεί αρνητικά τετελεσμένα τα οποία δύσκολα να αμβλυνθούν την επόμενη μέρα
και θέσαμε όλες και όλους
προ των ευθυνών τους. Και
αυτό το οποίο έγινε στη Βουλή ήταν κάτι το οποίο ξεφεύγει
από τα συνηθισμένα κοινοβουλευτικά έθιμα αυτής της
χώρας. Μία ετερόκλητη συμμαχία με αντάλλαγμα υπουργεία και θέσεις υπερψήφισε
τη Συμφωνία των Πρεσπών
δημιουργώντας με αυτό τον
τρόπο τετελεσμένα, δημιουργώντας μεγάλα προβλήματα
στα μακεδονικά μας προϊόντα», ανέφερε.
Και συνέχισε ο πρόεδρος
της ΝΔ: «Συζητήσαμε με τους
παραγωγούς, τους επιχειρηματίες της βορείου Ελλάδος,
οι οποίοι ξαφνικά διαπιστώνουν ότι τα μακεδονικά τους
προϊόντα κινδυνεύουν διότι
κάποιοι άλλοι ισχυρίζονται ότι
είναι «Μακεδόνες» και ότι τα
προϊόντα τους μπορούν να
λέγονται «μακεδονικά». Και
ξέρετε γιατί έγινε αυτό, φίλες
και φίλοι; Το αποκάλυψε ο κ.
Ζάεφ σε μία συνέντευξη που
έδωσε πριν από δύο μέρες.
Είπε ξεκάθαρα ότι «δέχθηκα

Ο πρόεδρος της Ν.Δ. Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στη Βέροια
τον όρο Βόρεια Μακεδονία»,
λες και μας έκανε καμία φοβερή παραχώρηση ο κ. Ζάεφ,
«διότι ο κ. Τσίπρας μου έδωσε
"μακεδονική" γλώσσα και "μακεδονική" εθνότητα». Με άλλα
λόγια ο κ. Τσίπρας είπε «ναι»
εκεί που έξι πρωθυπουργοί
είχαν πει «όχι».
Αυτή τη Συμφωνία, την
οποία υπέγραψε ο κ. Τσίπρας,
θα μπορούσαμε και εμείς να
την είχαμε υπογράψει το 2008
στο Βουκουρέστι. Και όπως
είπαμε «όχι» τότε και αντισταθήκαμε σε μεγάλες πιέσεις.
Ξέρετε, εμείς το 2008 θα μπορούσαμε με μεγάλη ευκολία
να είχαμε υπογράψει αυτή τη
Συμφωνία. Ο Κώστας Καραμανλής, όμως τότε είχε το
θάρρος να πει «όχι» στις μεγάλες πιέσεις που του ασκήθηκαν διότι δεν ήταν διατεθειμένος να κάνει αυτό το
οποίο έκανε ο κ. Τσίπρας».
Ο αρχηγός της αξιωματικής
αντιπολίτευσης συμπλήρωσε
μεταξύ άλλων: «Θα αμβλύνουμε τις αρνητικές επιπτώσεις της Συμφωνίας των Πρεσπών. Και θα υπερασπιστούμε
και θα στηρίξουμε τους Έλληνες παραγωγούς με ένα
συγκροτημένο σχέδιο για να
μπορούν τα ελληνικά μακεδονικά προϊόντα να μην κινδυνεύουν από τα προϊόντα
του βόρειου γείτονά μας».
Επιπλέον ο κ. Μητσοτάκης
ανέφερε ότι η κυβέρνηση κλείνει έναν επώδυνο κύκλο για
τη χώρα, για τα εθνικά της
συμφέροντα, για την οικονομία και ενόψει των επόμενων
εκλογών τόνισε: «Διακρίνω

στην ελληνική κοινωνία μια
βουβή οργή. Διακρίνω κόσμο
σιωπηλό ο οποίος έχει βιώσει
πόνο, του οποίου η ζωή έχει
γίνει χειρότερη τα τελευταία
4 χρόνια, ο οποίος δεν μας
μιλάει ανοιχτά, αλλά ο οποίος
ξέρει πολύ καλά ότι δεν πρόκειται να ξαναδώσει στον κ.
Τσίπρα μια τρίτη ευκαιρία. Θα
δώσει πρώτη ευκαιρία στον
Κυριάκο Μητσοτάκη, στη Νέα
Δημοκρατία και με την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού
θα μπορέσουμε, επιτέλους,
να βάλουμε αυτή τη χώρα σε
μια τροχιά ανάπτυξης».

Ευθεία επίθεση
Ο πρόεδρος της ΝΔ συνέχισε την επίθεση στην κυβέρνηση και τον Αλέξη Τσίπρα
τον οποίο κατηγόρησε ευθέως
ότι και σήμερα προσπαθεί να
διχάσει την ελληνική κοινωνία.
«Τι μας λέει ο κ. Τσίπρας σήμερα; Εσείς, λέει, στη Νέα
Δημοκρατία, συντάσσεστε με
την ακροδεξιά. Του απαντάμε:
η Νέα Δημοκρατία, το κόμμα
του Κωνσταντίνου Καραμανλή, είναι η μεγάλη λαϊκή κεντροδεξιά παράταξη που πάντα
βρέθηκε απέναντι στα άκρα.
Ο κ. Τσίπρας -του θυμίζουμεείναι αυτός που κυβέρνησε 4
χρόνια με τον κ. Καμμένο. Ο
κ. Τσίπρας είναι αυτός ο οποίος και σήμερα ακόμα δεν διευκολύνει την ολοκλήρωση
της δίκης της Χρυσής Αυγής».
Και συμπλήρωσε: «Θα μας
μιλήσει πάλι ο κ. Τσίπρας, και
θα μας πει ότι εμείς δήθεν
συντασσόμαστε με τη διαπλοκή και τα μεγάλα επιχειρημα-
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τικά συμφέροντα. Και θα του
απαντήσουμε: δεν είμαστε
εμείς αυτοί που βάλαμε στο
ευρωψηφοδέλτιό μας τον κύριο Κόκκαλη, το όνομα το
οποίο ταυτίστηκε όσο κανένα
άλλο με τη διαπλοκή στη
χώρα μας.
Την ίδια στιγμή, για στενούς
συνεργάτες που μπαινόβγαιναν μέσα στο Μαξίμου, αποκαλύπτονται συνταρακτικά
πράγματα για παράξενες ροές
χρήματος από Κυπριακές off
shore, τις οποίες όλως τυχαίως τις στήνουν οι ίδιοι οι δικηγόροι οι οποίοι συνομιλούν
με το στενό συνεργάτη και
Υπουργό του κυρίου Τσίπρα,
τον κύριο Παππά. Αυτοί οι
σκοτεινοί δρόμοι της διαπλοκής θα αποκαλυφθούν φίλες
και φίλοι. Θα αποκαλυφθούν,
και θα πέσει και το τελευταίο
φύλλο συκής».
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης
διαβεβαίωσε ότι έχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για
το πώς η οικονομία μπορεί
και πάλι να πάρει μπροστά
και κάλεσε τους πολίτες όταν
πάνε στην κάλπη να θυμούνται
ότι η ΝΔ θα μειώσει φόρους
και εισφορές και θα δημιουργήσει πολλές νέες θέσεις απασχόλησης, μέσα από πολλές
ιδιωτικές επενδύσεις.
«Εμείς θέλουμε να μεγαλώσουμε την οικονομία. Και θέλουμε μετά να μοιράσουμε
το κοινωνικό μέρισμα με δίκαιο τρόπο. Αυτή είναι η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας,
αυτή την πολιτική μπορούμε
να κάνουμε πράξη. Και μετά
από 10 χρόνια κρίσης πραγ-

ματικά πιστεύω ότι είμαστε
έτοιμοι να κάνουμε ένα μεγάλο άλμα στο μέλλον. Και
αυτό το μεγάλο άλμα στο μέλλον δεν θα το κάνουμε μόνοι
μας. Θα το κάνουμε σε συνεργασία με την τοπική Αυτοδιοίκηση δεύτερου και πρώτου βαθμού. Και θέλω με την
ευκαιρία αυτή να χαιρετίσω
και να ευχαριστήσω τον Απόστολο Τζιτζικώστα για την παρουσία του σήμερα μαζί μας
στη Βέροια.
Θέλω να επαναλάβω την
αμέριστη στήριξή μας στο
πρόσωπό του και τη βεβαιότητά μας ότι θα επανεκλεγεί
με πολύ υψηλά ποσοστά Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας. Και αυτό το λέω
όχι μόνο επειδή με τον Απόστολο γνωριζόμαστε πάρα
πολλά χρόνια. Τον εκτιμώ βαθιά. Δεν είναι μόνο προσωπική
αυτή η άποψη.
Είναι και μια άποψη η οποία
λέει ότι την επόμενη μέρα,
αν θέλουμε πραγματικά να
μιλήσουμε για περιφερειακή
ανάπτυξη, πρέπει να δουλέψουμε μαζί με τις περιφέρειες», υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης ο οποίος είπε παράλληλα πως ο πρωθυπουργός θα πρέπει να συνεδριάζει
με τους 13 εκλεγμένους περιφερειάρχες με την ίδια συχνότητα με την οποία συγκαλείται το υπουργικό Συμβούλιο.
Μιλώντας για το διακύβευμα των εκλογών της 26ης Μαίου είπε ότι μετά από 4 χρόνια
που οι Έλληνες δεν έχουν
ψηφίσει σε καμία εκλογή θα
έχουν την ευκαιρία να κάνουν
απολογισμό και να στείλουν
τα μηνύματά τους για την
επόμενη ημέρα.
«Θα είναι μία ευκαιρία να

μιλήσουμε για την Ελλάδα,
αλλά να μιλήσουμε και για
την Ευρώπη -έχουμε τη χαρά
να είναι μαζί μας εν ενεργεία
ευρωβουλευτές, η Μαρία Σπυράκη, ο Γιώργος Κύρτσος,
αλλά και υποψήφιοι ευρωβουλευτές- για να δώσουμε την
επόμενη μέρα το δικό μας
αγώνα για μία Ευρώπη όπως
τη θέλουμε», υπογράμμισε και
σημείωσε θα είναι πάνω απ'
όλα η ευκαιρία για μια μεγάλη
συμπόρευση η οποία θα φέρει
μαζί στην ίδια κοίτη μιας μεγάλης πολιτικής αλλαγής, ανθρώπους από διαφορετικές
προελεύσεις με πρώτους τους
παραδοσιακούς υποστηρικτές
της ΝΔ.
«Είμαι σίγουρος ότι και σήμερα υπάρχουν ανάμεσά μας
άνθρωποι οι οποίοι ήρθαν σε
συγκέντρωση της Νέας Δημοκρατίας μετά από πολλά
χρόνια. Γυρίστε στη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία
είναι το σπίτι σας. Δεν θα σας
διαψεύσουμε. Σας χρειαζόμαστε σε αυτή τη μεγάλη
εκλογική μάχη. Θα συμπορευτούν όμως μαζί μας και
άνθρωποι από άλλους πολιτικούς χώρους. Θα συμπορευτούν διότι βλέπουν ότι
όταν τα διλήμματα της επόμενης μέρας είναι τόσο σκληρά, οι ιδεολογικές αποχρώσεις του παρελθόντος ξεθωριάζουν.
Οι ιδεολογικές και κομματικές ταμπέλες δεν έχουν
τόσο μεγάλη σημασία. Έρχονται μαζί μας γιατί βλέπουν
στη Νέα Δημοκρατία τη μεγάλη δύναμη της προόδου,
της μετριοπάθειας, της σοβαρότητας. Συμπορευόμαστε
μαζί τους, τους ευχαριστούμε
για τη στήριξή τους», επισήμανε.

εσωτερικά
την εκτίμηση ότι οι επικείμενες
ευρωεκλογές ίσως είναι οι
κρισιμότερες για το μέλλον της
Ευρώπης, προχώρησε ο πρωθυπουργός
Αλέξης Τσίπρας, υποδεχόμενος
νωρίτερα χθες τον υποψήφιο των
σοσιαλιστών για την προεδρία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Φρανς
Τίμερμανς.
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Οι ευρωεκλογές στο επίκεντρο
της συνάντησης Τσίπρα - Τίμερμανς

Ο πρωθυπουργός του ευχήθηκε καλή επιτυχία, τόνισε πως «η άνοδος της ακροδεξιάς
δημιουργεί δυσκολίες στο κοινό μας μέλλον» και αναφέρθηκε στη ρητορική του εθνικισμού και του ρατσισμού που χρησιμοποιούν
οι ακραίες δυνάμεις. «Πρέπει να αποδείξουμε
ότι αυτές οι δυνάμεις που παρουσιάζονται
ως αντισυστημικές, είναι πιο συστημικές από τις
συστημικές» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αλέξης Τσίπρας.
Υπογράμμισε πάντως πως το πρώτο βήμα είναι να αντιληφθεί η Ευρώπη το πρόβλημα, ώστε
να θέσει σε προτεραιότητα τη δημιουργία
ενός μετώπου απέναντι στη ρητορική του εθνικισμού και του ρατσισμού.
Ο πρωθυπουργός επεσήμανε πως οι ακολουθούμενες νεοφιλελεύθερες πολιτικές αποτελούν τον λόγο που αναπτύσσονται οι ακραίες δυνάμεις στην Ευρώπη και έθεσε ως προϋπόθεση για την αντιμετώπισή του, ένα ευρύ
προοδευτικό μέτωπο.
«Οι προοδευτικές δυνάμεις στην Ευρώπη
πρέπει να συνεργαστούν για τη δημιουργία
ενός μετώπου ενάντια στην ακροδεξιά» ανέ-

Ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας με τον υποψήφιο των σοσιαλιστών
για την προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Φρανς Τίμερμανς

φερε και σημείωσε πως θα πρέπει να υπάρξει
θετική αντιμετώπιση της συνεργασίας των σοσιαλιστικών δυνάμεων και της Αριστεράς στην
Ευρώπη. Τέλος, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην σημαντική και παραγωγική, όπως είπε,
συνεισφορά των Ευρωπαίων εταίρων στην Ελλάδα για τη Συμφωνία των Πρεσπών.
«Ήταν ένα σημαντικό και προοδευτικό
βήμα» είπε ο κ. Τσίπρας υπογραμμίζοντας
πως ηa συμφωνία απέδειξε την πολιτική διαφορά ανάμεσα στην πρόοδο και τη συντήρηση.
«Για μας ήταν ένα πολύ δύσκολο βήμα,
αλλά με τη δική σας υποστήριξη τα καταφέραμε. Με τον Ζόραν (Ζάεφ) ανοίξαμε δρόμους
συνεργασίας και φιλίας.
Είμαι περήφανος, γιατί ο Ζόραν και εγώ ανήκουμε στην προοδευτική ευρωπαϊκή οικογένεια» συμπλήρωσε ο κ. Τσίπρας.
Τη χαρά του για τη συνάντηση με τον Έλληνα
πρωθυπουργό εξέφρασε από την πλευρά του
ο κ. Τίμερμανς, μεταφέροντας το κλίμα της Ευρώπης για το τέλος της λιτότητας, την αύξηση
των επενδύσεων και για ένα δικαιότερο φορολογικό σύστημα που θα περιλαμβάνει και τις μεγάλες εταιρείες.

Γ. Κατρούγκαλος: Η Ελλάδα «εξαγωγέας Χαρίτσης: Όλες οι δεσμεύσεις του πρωθυπουργού
στη ΔΕθ έχουν γίνει νόμος του κράτους
σταθερότητας» στην περιοχή μας
«Η Ελλάδα έχει ενισχύσει τη
θέση της, όχι απλώς ως μία
σταθερή δημοκρατία, αλλά ως
εξαγωγέας σταθερότητας στην
περιοχή την οποία κινούμαστε,
στα Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο» τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Κατρούγκαλος, από τη Νέα Υόρκη.
Όπως υπογράμμισε , στο περιθώριο δείπνου που παρέθεσαν χθες βράδυ στον κ. Κατρούγκαλο, στελέχη της Οργάνωσης Φίλων του ΣΥΡΙΖΑ
στη Νέα Υόρκη, αυτό το μήνυμα θα μεταφέρει και στην επετειακή σύνοδο των υπουργών
Εξωτερικών του ΝΑΤΟ. «Όχι για
να πάρουμε επιβραβεύσεις και
συγχαρητήρια, αλλά επειδή θέλουμε να συνεχίσουμε στον
ίδιο ακριβώς ρόλο, διευρύνοντας τις διπλωματικές μας συμμαχίες και το διπλωματικό μας
κύρος και με τον τρόπο αυτό
ενισχύοντας τη θέση της χώρας
μας» προσέθεσε.
Σχετικά με τις επαφές που θα
έχει στην Ουάσιγκτον, στο πλαίσιο της συνόδου του ΝΑΤΟ, ο
κ. Κατρούγκαλος είπε πως θα
έχει κοινή παρουσία με τον
υπουργό Εξωτερικών της Βό-

• «Τα μέτρα για την ελάφρυνση της κοινωνικής πλειοψηφίας
θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα»

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Κατρούγκαλος σε δείπνο στη Νέα Υόρκη
ρειας Μακεδονίας Νικολά Ντιμιτρόφ σε εκδηλώσεις και συζητήσεις που θα γίνουν σε think
tanks. Θα έχουν επίσης ακόμη
μία κοινή παρουσία στη δημόσια τηλεόραση των ΗΠΑ (PBS)
την Τετάρτη.
Στη Νέα Υόρκη, οι επαφές
του υπουργού Εξωτερικών θα
εστιαστούν σε think tanks και
πανεπιστήμια. Σήμερα θα μιλήσει στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια. Το πρόγραμμα της
επίσκεψης του υπουργού Εξωτερικών στις ΗΠΑ θα κλείσει την
Παρασκευή με συνάντησή του
στην Ουάσιγκτον με τη σύμβουλο του γ.γ. του ΟΗΕ στις
διαπραγματεύσεις του Κυπριακού, Τζέιν Χολ Λουτ.

Ο κ. Κατρούγκαλος επανέλαβε ότι η Ελλάδα παραμένει
σταθερή στην ανάγκη να έχουμε επιτέλους επίλυση του Κυπριακού, βασισμένη στις αποφάσεις του ΟΗΕ και το διεθνές
δίκαιο.
«Κάνουμε οτιδήποτε προς
αυτήν την κατεύθυνση. Στις 12
Απριλίου έχουμε συμφωνήσει
με την Τουρκία να έχουμε ανταλλαγή απόψεων για τη διεθνή
διάσταση - που αφορά την Ελλάδα με βάση το θεσμικό κεκτημένο του Κραν Μοντανά.
Θέλω να ελπίζω ότι αν προετοιμαστεί καλά, μπορεί η επανάληψη των διαπραγματεύσεων
να έχει αποτελέσματα», εκτίμησε ο υπουργός Εξωτερικών.

«Η μεγάλη προσπάθεια που
ξεκίνησε η κυβέρνηση μετά την
έξοδο από τα μνημόνια, με τη
λήψη συγκεκριμένων μέτρων για
την ελάφρυνση της κοινωνικής
πλειοψηφίας αυτή την περίοδο
κορυφώνεται και θα συνεχιστεί
και το επόμενο διάστημα με νέα
μέτρα, όπως είναι η ρύθμιση
των οφειλών στην εφορία, στα
ασφαλιστικά ταμεία, αλλά και
στους δήμους», ανέφερε ο
υπουργός Εσωτερικών, Αλέξης
Χαρίτσης.
Ο κ. Χαρίτσης είπε ότι όλες οι
δεσμεύσεις του πρωθυπουργού
στη ΔΕθ έχουν γίνει νόμος του
κράτους και οι πολίτες βλέπουν
σιγά σιγά τις θετικές αλλαγές
στην καθημερινότητά τους και
στην τσέπη τους.
«Όσο τα αποτελέσματα αυτών
των μέτρων γίνονται περισσότερο
αντιληπτά, τόσο μεγαλύτερο μέρος των κοινωνικών στρωμάτων
που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ θα επιστρέψουν και θα τον στηρίξουν
ξανά».
Για τη Συμφωνία των Πρεσπών,
υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση
έλυσε με αίσθημα εθνικού συμφέροντος ένα πρόβλημα που ταλάνιζε την εξωτερική πολιτική της
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χώρας για περισσότερες από
τρεις δεκαετίες, γιατί όλο αυτά τα
χρόνια , κόμματα και πολιτικοί
έχτιζαν καριέρες αντιμετωπίζοντας το τόσο σοβαρό αυτό ζήτημα
με όρους πατριδοκαπηλίας.
«Μία κυβέρνηση που ήρθε το
2015 για να αλλάξει τα πράγματα», είπε ο υπουργός Εσωτερικών,
«όφειλε να αντιμετωπίσει και αυτό
το ζήτημα. Και το έκανε με παρρησία και θάρρος και με εθνικά
επωφελείς όρους, γνωρίζοντας
ότι βραχυπρόθεσμα θα υπήρχε
πολιτικό κόστος».
Εκτίμησε ακόμα ότι το επόμενο
διάστημα η συμφωνία των Πρε-

σπών «θα αποτελέσει τη θρυαλλίδα πολύ σημαντικών πολιτικών
εξελίξεων καθώς έρχονται αντιμέτωπες δύο αντίθετες στρατηγικές αντιλήψεις. Από τη μία αυτή
που τάσσεται υπέρ της ειρηνικής
συνύπαρξης των λαών, της συνεργασίας και της συνανάπτυξης και από την άλλη αυτή της
οπισθοδρόμησης και της πατριδοκαπηλίας.
Στη σύγκρουση αυτή η λογική
της προόδου θα επικρατήσει»,
υπογράμμισε.
Σχετικά με το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, ο υπουργός Εσωτερικών διαβεβαίωσε ότι η προετοιμασία που έχει γίνει εξασφαλίζει ότι παρά τον πολύ αυξημένο
δείκτη τεχνικής δυσκολίας, οι
προγραμματισμένες εκλογικές
αναμετρήσεις για τις ευρωεκλογές και τις αυτοδιοικητικές εκλογές θα διεξαχθούν χωρίς κανένα
απολύτως πρόβλημα. Από κει και
πέρα, ο χρόνος διεξαγωγής των
εθνικών εκλογών δεν μπορεί να
συναρτάται με τεχνικά, αλλά με
πολιτικά κριτήρια.
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«T

ο 2019 θα γίνει η
χρονιά των νέων
της Θεσσαλίας με
εργαλείο το Κέντρο
Καινοτόμου Νεανικής
Επιχειρηματικότητας»,
δήλωσε ο περιφερειάρχης Κ
Αγοραστός μιλώντας στην
ετήσια γενική συνέλευση του
Συνδέσμου Θεσσαλικών
Βιομηχανιών, στη Λάρισα.

Η χώρα μας χρειάζεται μια Παραγωγική Επανάσταση, διότι χωρίς παραγωγή δεν υπάρχει ισορροπία στην οικονομία, τόνισε ο
κ. Αγοραστός, υπενθυμίζοντας
ότι η Θεσσαλία κέρδισε το βραβείο «Επιχειρηματικής Περιφέρειας της Ευρώπης» γιατί κατάφερε να πείσει τις Βρυξέλλες ότι
με συντονισμένη, συλλογική δράση και στρατηγικό σχέδιο μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά, οικονομικές δυσκολίες
που επιμένουν.
«Συλλογική δράση, δηλαδή συλλογική ηγεσία όπως έχουμε καθιερώσει από την πρώτη ημέρα
της θητείας μας και στρατηγικό
σχέδιο: όραμα, προγραμματισμός, συγκεκριμένες δράσεις και
πρωτοβουλίες. Και ναι, αυτή η
προσπάθεια αφορά όλους τους
Θεσσαλούς διότι κάθε ένα προϊόν

Κ. Αγοραστός στη γενική συνέλευση του ΣΘΕΒ:

Το 2019 θα είναι η χρονιά των νέων
επιχειρηματιών της Θεσσαλίας

που εξάγεται σημαίνει πρόσθετο
εισόδημα στον τόπο μας και νέες
θέσεις εργασίας» είπε ο κ. Αγοραστός, τονίζοντας την ανάγκη
«να προχωρήσουμε τολμηρά, ριζοσπαστικά, ανατρεπτικά, με άλ-

Επίσκεψη της κας Δημουλά
στο 4ο Δημοτικό Σχολείο
Καλαμπάκας

ματα. Έχουμε καταθέσει πλήρως
τεκμηριωμένη πρόταση στο κεντρικό κράτος να αναλάβουν οι
περιφέρειες το σύνολο των αρμοδιοτήτων που αφορούν τις
επενδύσεις και τις επιχειρήσεις.

Διότι έχουμε την έξωθεν καλή
μαρτυρία, εν αντιθέσει με το δουλοκτητικό, το δυσκίνητο και συνήθως αναποτελεσματικό κεντρικό κράτος. Ξέρουμε να εργαζόμαστε μαζί με την τοπική κοινωνία
και τους παραγωγικούς φορείς,
έχουμε αποδείξει τον υπερκομματικό πατριωτισμό μας».
Αναφερόμενος στο έργο της
Περιφέρειας Θεσσαλίας ο κ. Αγοραστός είπε ότι «στις 2.920 ημέρες θητείας μας μετράμε 4.719
έργα και προγράμματα συνολικού
προϋπολογισμού 4,8 δις ευρώ κι
έχουν προχωρήσει περισσότερες
από 2.540 επενδύσεις, από υφιστάμενες και καινούργιες επιχειρήσεις, συνολικού ύψους 670
εκατομμυρίων ευρώ. Καταφέραμε
να πετύχουμε τη δημιουργική
ανατροπή χρονοβόρων διαδικασιών, οι οποίες ήταν τροχοπέδη
για την επιχειρηματικότητα, ενώ
δεν επιτρέψαμε να μείνει ανεξόφλητη καμία επένδυση που εν-

τάχθηκε στον επενδυτικό νόμο
της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Επενδύσεις, σύγχρονες υποδομές, θετικό επιχειρηματικό περιβάλλον και εξωστρέφεια συντέλεσαν στο να αυξηθούν οι εξαγωγές κατά 500% τα τελευταία
χρόνια και να υπάρχει θετικό εμπορικό πλεόνασμα».
Ο κ. Αγοραστός επανέλαβε το
αίτημα «να πάρει η Περιφέρεια
το μέλλον στα χέρια της, νομοθετώντας για τις τοπικές κοινωνίες
και τις τοπικές υποθέσεις.. Αυτό
είναι άλλωστε η Περιφερειακή
Διακυβέρνηση, το γεγονός ότι
εξασφαλίζεις στον επενδυτή ένα
σταθερό περιβάλλον, έναν συνομιλητή, συγκεντρωμένες υπηρεσίες και ξεκάθαρη νομοθεσία,
αντί να τον παραπέμπεις ανάμεσα
σε υπουργεία και υπηρεσίες.
Μόνο τότε και μόνο έτσι θα επέλθει η μεγάλη αλλαγή στη χώρα.
Προς όφελος της εθνικής οικονομίας και της κοινωνίας».

Γνώση και καλές πρακτικές
ενάντια στη φτώχεια
•Ευρωπαϊκές εμπειρίες στον Δήμο Τρικκαίων μέσω ευρωπαϊκού
προγράμματος που ολοκληρώθηκε με σημαντικά οφέλη

Μ

εγάλης
σημασίας γνώση
και την εμπειρία
από καλές πρακτικές
στην προσπάθεια
καταπολέμησης της
φτώχειας, απέσπασε ο
Δήμος Τρικκαίων.

Η κα Diana Merriam – Δημουλά με τη Διευθύντρια της
Βιβλιοθήκης κα Πέπη Κατσιαμάνη επισκέφθηκαν το 4ο
Δημοτικό Σχολείο Καλαμπάκας, όπου παρέδωσαν στους
μαθητές της Ε’ και Στ’ τάξης, γράμματα που έγραψαν γι’
αυτούς οι μαθητές της Ελληνοαμερικανικής Ακαδημίας
του Λόουελ της Αμερικής.
Η πρώτη σύνδεση μεταξύ των δύο σχολείων υλοποιήθηκε στη Βιβλιοθήκη μέσω τηλεδιάσκεψης, όπου τα
παιδιά αντάλλαξαν ευχές για την Πρωτοχρονιά και έκοψαν
την πρωτοχρονιάτικη πίτα τους.
Στη συνέχεια η κυρία Δημουλά «δεσμεύτηκε» να μεταφέρει πίσω στην Αμερική και στους μαθητές της Ακαδημίας
και τα δικά τους γράμματα προς εκείνους και ευχήθηκε
στα παιδιά Καλό Πάσχα.
Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας

Η συμμετοχή του στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα προγράμματος "URBACT IIIURBINCLUSION"με τίτλο
«Σχεδιάζοντας νέες λύσεις
εφαρμογής για τη μείωση της
φτώχειας στις υποβαθμισμένες αστικές περιοχές» ολοκληρώθηκε επιτυχώς, με την
τελευταία συνάντηση να
πραγματοποιείται στις 27 και
28 Μαρτίου 2019 πραγματοποιήθηκε στη Βαρκελώνη.
Στο εν λόγω πρόγραμμα
συμμετείχαν, εκτός του Δήμου
Τρικκαίων οι Βαρκελώνη,
Λυών, Γλασκώβη, Κοπεγχάγη,
Τορίνο, Νάπολη, Κρακοβία,
Τιμισοάρα. Στη διάρκειά του
οι συμμετέχουσες πόλεις ανέδειξαν τα προβλήματα φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού που βιώνει μεγάλο τμήμα του πληθυσμού.
Εγινε ανταλλαγή καλών
πρακτικών και τεχνογνωσίας
καθώς και παρουσίαση λύσεων που υλοποιήθηκαν σε κάθε
πόλη.
Ο Δήμος Τρικκαίων από την
πλευρά του παρουσίασε τη
λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας παράρτημα Ρομά,

στο οποίο έχουν συγκεντρωθεί πλέον πολλές τις αρμοδιότητες για ευάλωτες κοινωνικά ομάδες που πριν λειτουργούσαν στις υπηρεσίας
πρόνοιας. Έτσι, το Κέντρο
Κοινότητας διεκπεραιώνει
δράσεις, όπως Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, επίδομα ενοικίου, αναπηρικά επιδόματα, επίδομα υπερηλίκων
κ.α., παρέχοντας ταυτόχρονα
στους ωφελούμενους και ψυχολογική υποστήριξη.
Στο τέλος του προγράμματος έγινε συνάντηση των αντιπρόσωπων των συμμετεχουσών πόλεων ως πολιτικό φόρουμ. Ο Αντιδήμαρχος Τρικκαίων κ. Κώστας Ψύχος εκπροσώπησε τον Δήμο, αναφερόμενος στην εξαιρετική
συνεργασία όλων των συμμετεχόντων στο εν λόγω πρόγραμμα. Ειδικά για τόσο σημαντικά ζητήματα, όπως ο
κοινωνικός αποκλεισμός και

η φτώχεια, εξήρε τη σημασία
των καλών πρακτικών που
αναπτύχθηκαν και παρουσιάστηκαν, επισημαίνοντας την
ανάγκη ενίσχυσης των συνεργασιών. Ταυτοχρόνως, ευχαρίστησε τη γραμματεία του
προγράμματος για τη συνεργασία με την ελληνική πλευρά

που εκπροσώπησε ο Δήμος
Τρικκαίων, αλλά και τα μέλη
της τρικαλινής ομάδας έργου
στο πρόγραμμα: τα στελέχη
της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας κ. Β. Ντάκου και Μαρ.
Παπαδημητρίου, και τον ειδικό
συνεργάτη του Δήμαρχου κ.
Χάρη Καλλιάρα.

τοπικά
ο πολιτικό
θερμόμετρο
ανεβαίνει μέρα με
την μέρα και ταυτόχρονα
γίνεται … ογκόλιθος το
άγχος του Μαξίμου, όχι
για το να θα χάσει τις
Εθνικές εκλογές, γιατί
αυτό το έχουν
συνειδητοποιήσει εδώ
και καιρό, αλλά για το αν
η επερχόμενη ΗΤΤΑ θα
‘ναι σαρωτική ή θα ‘ναι
διαχειρήσιμη. Φοβάται το
πολιτικό μέλλον των
Συνιστωσών του ΣΥΡΙΖΑ,
που προς το παρόν
συγκρατούνται από την
Νομή της Εξουσίας και
από το μεγάλο φαγοπότι,
που έπεσε στην χώρα
μας από το 2015, με την
άνοδο στην Κυβέρνηση
του δήθεν Αριστερού
συνονθυλεύματος.

Τ

Έτσι, σχεδόν σε καθημερινή βάση, διαβάζουμε ή μαθαίνουμε από διαρροές του
Μαξίμου, ότι η Κυβέρνηση
Τσίπρα κάνει παροχές, οικονομικού περιεχομένου, στον
πεινασμένο Λαό, πιστεύοντας
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ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ… ΒΑΛΤΟΥ…!
ότι μ’ αυτόν τον τρόπο θα
σταματήσει την πτωτική πορεία, Αλυσίδα … προεκλογικών παροχών και επιδομάτων, κατακλύζει τα ΜΜΕ, που
δεν έχουν καμιά απήχηση
στους πολίτες.
Κοινωνικές ομάδες, που ευνοήθηκαν κατά το παρελθόν,
από την Κυβέρνηση, πρόκειται
να ξαναευνοηθούν. 400.000,
που πήραν αναδρομικά, θα
εξαιρεθούν από την Ειδική
Συνεισφορά Αλληλεγγύης. Η
κίνηση αυτή αφορά ενστόλους, δικαστικούς λειτουργούς, καθηγητές ΑΕΙ και ΤΕΙ,
γιατρούς και μέλη των κρατικών ορχηστρών. Την στιγμή
που το Μαξίμου κάνει τις παροχές, για να εξυπηρετηθεί η
πολιτική σκοπιμότητα, τέσσερα (4) περίπου εκατομμύρια
Ελλήνων αδυνατούν να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους
στο κράτος και στις τράπεζες,
ενώ η Αγορά έχει στερέψει
από ζεστό χρήμα και τα λουκέτα στις επιχειρήσεις πάνε …

Δρ. Κώστας Πατέρας
D. Ed., M.Ed., Ph.D.
Πολιτευτής Τρικάλων
καπνός. Επίσης η μείωση των
κόκκινων δανείων είναι στον
αέρα και η προστασία της
πρώτης κατοικίας δεν καλύπτει όλους τους οφειλέτες
και φυσικά κάθε ευνοϊκό μέτρο λήγει στις 31-12-2019.
Όσο κι αν προσπαθεί ο Τσίπρας να αλλάξει την πολιτική

ατζέντα τόσο πιο βαθειά πνίγεται στα «Μυστικά του Βάλτου» της λίμνης των Γιαννιτσών. Για το Μαξίμου η συμφωνία των Πρεσπών μοιάζει
να εξελίσσεται σε πολιτικό
τέλμα που θα το τραβήξει
στον εκλογικό … πάτο. Η επαίσχυντη αυτή συμφωνία χαντακώνει πολύ περισσότερο,
απ’ όσο πίστευαν οι εμπνευστές της, την Κυβέρνηση, η
οποία αγκομαχά να ανασηκωθεί δημοσκοπικά και να κάνει διαχειρήσιμη την βεβαία
ήττα τόσο στις Ευρωεκλογές
όσο και στις Εθνικές εκλογές.
Τα υποτιθέμενα φιλολαϊκά
μέτρα και ο ποταμός παροχολογίας δεν συγκινούν πλέον τους απογοητευμένους και
πάμφτωχους πολίτες της Πατρίδας μας. Όλα αυτά έχουν
πέσει στον κάλαθο των …
αχρήστων και ο Λαός γύρισε
πλέον την πλάτη στην παρέα
του Μαξίμου. Έταξαν τα πάντα στους πάντες, εκτός από

1η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1955:

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΟΠΟΙΪΑ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
ην 1η Απριλίου 1955, πρίν
64 χρόνια άρχιζε η
τελευταία εποποιϊα του
Ελληνισμού. Ο αγών της Εθνικής
Οργανώσεως Κυπρίων
Αγωνιστών (Ε.Ο.Κ.Α.) υπό την
ηγεσία του θρυλικού ΔΙΓΕΝΗ
(στρατηγού Γεωργίου Γρίβα).
Ξημερώνοντας εκείνη η ημέρα
σείσθηκαν από εκρήξεις οι
πόλεις της Λευκωσίας, της
Λάρνακας, της Αμμοχώστου και
της Λεμεσού.

Τ

Την ίδια ημέρα έπεφτε νεκρός ο
πρώτος αγωνιστής της ΕΟΚΑ, ο εκ
Λιοπετρίου Μοδέστος Παντελή, ο
οποίος επλήγη από ηλεκτροπληξίαν, την ώρα που προσπαθούσε να
αποκόψει ηλεκτροφόρα καλώδια.
Συγρόνως κυκλοφορούσε και η πρώτη προκήρυξη του αρχηγού της
ΕΟΚΑ Διγενή, που ανέφερε: «Με την
βοήθεια του Θεού, με πίστιν εις τον
τίμιον αγώνα μας, με την συμπαράστασιν ολοκλήρου του Ελληνισμού και με την βοήθειαν των Κυπρίων, αναλαμβάνομεν τον αγώνα
διά την αποτίναξιν του Αγγλικου ζυγού,με σύνθημα εκείνο το οποίον
μας κετέλιπαν οι πρόγονοι μας ως
ιεράν παρακαταθήκην: «Ή τάν ή
επί τας». Αδελφοί Κύπριοι. Από τα
βάθη των αιώνων μας ατενίζουν
όλοι εκείνοι οι οποίοι ελάμπρυναν την Ελληνικήν Ιστορίαν διά να
διατηρήσουν την ελευθερίαν των:οι
Μαραθωνομάχοι, οι Σαλαμινομάχοι,
οι Τριακόσιοι του Λεωνίδα και οι νεώτεροι του Αλβανικού έπους.Μας
ατενίζουν οι αγωνισταί του 1821, οι
οποίοι μας έδειξαν ότι η απελευθέρωσις από τον ζυγόν του δυνάστου αποκτάται πάντοτε με
αίμα....».
Ο αγών της ΕΟΚΑ διήρκησε επί 4

Βασίλη Θεοτοκάτου
Επιτίμου Δικηγόρου - Προέδρου της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος

ολοκληρα χρόνια έως το 1959 και
εκείνη η εποποιϊα κατέληξε σε εκείνες τις επαίσχυντες συμφωνίες της
Ζυρίχης-Λονδίνου, για να φθάσουμε
στο σημερινό κατάντημα μετά το
άφρον πραξικόπημα του Ιωαννίδη το
1974 στην Κύπρο. Είναι χαρακτηριστικό του μεγαλείου εκείνου του
αγώνος ότι μία ολόκληρη αυτοκρατορία με χιλιάδες στρατό προσπαθούσε επί τέσσερα ολόκληρα χρόνια
να συλλάβει τον αρχηγό της ΕΟΚΑ
Διγενή, αλλά εκείνος παρέμεινε
ασύλληπτος].
O Αγγλικός στρατός, επί 54 ημέρες τον Απρίλιο- Μάϊο του 1957,
ερευνούσε την περιοχή στο Μηλικούρι, γιατί νόμιζε ότι είχε το κρυσφύγετο του ο Διγενής, είχε μάλιστα
δημοσιευθεί στις 8-5-1957 στην εφημερίδα «Ελευθερία», της Κύπρου
ότι ο Γρίβας αναζητείται υπό 6.000
στρατιωτών και ελικοπτέρων και ο
Άγγλος στρατηγός Κέντριου ήταν
έτοιμος να συλλάβει τον Διγενή!! Το
εκπληκτικό είναι ότι το μεσονύκτιο
της 6ης Ιουνίου 1957 στρατιωτικές
δυνάμεις είχαν περιζώσει την περιοχή, όπου διέμενε ο Διγενής.
Το κρυσφύγετο του Διγενή, ήταν
ένα υπόγειο δωμάτιο, που είχε κατασκευασθεί επί τούτου στην οικία
του ζεύγους \ Ελλης και Μάριου Χριστοδουλίδη, σε ανύποπτο χρόνο
από εμπίστους ανθρώπους του Διγενή, πλήν δε ελαχίστων προσώπων
ουδείς εγνώριζε το κρυσφύγετο. Η
είσοδος στο υπόγειο γινόταν από μία
καταπακτή, που είχε κατασκευασθεί κάτω από τον νεροχύτη της
κουζίνας του σπιτιού και η κάθοδος
γινόταν με σκάλα σιδερένια.

Ειδοποιήθηκε από το ζεύγος Χριστοδουλίδη ο Διγενής ότι ο Αγγλικός
στρατός ήταν στην περιοχή και περίμενε να ξημερώσει για ν’ αρχίσει
τις έρευνες. Ο Διγενής με τον υπασπιστή του Αντώνη Γεωργιάδη φρόντισαν να εξαφανίσουν κάθε ίχνος
που θα μπορούσε να προδώσει την
παρουσία τους εκεί.
Πράγματι το πρωϊ οι στρατιώτες
έκρουσαν την θύρα της οικίας και η
οικοδέσποινα καθυστέρησε να την
ανοίξει, γιατί ειδοποίησε τον Διγενή,
έβρεξε τα μαλιά της και έθεσε πάνω
τους μία πετσέτα, λέγοντας τους ότι
καθυστέρησε γιατί ήταν στο μπάνιο!!
Ερευνούσαν επί ώρες όλη την οικία
οι στρατιώτες και κάποιος άνοιξε το
ντουλάπι τήςκουζίνας.
Εκείνη την στιγμήν η μέν \ Ελλη
Χριστουδουλίδου με πλήρη ψυχραιμία τους παρέσυρε προς άλλη κατεύθυνση, ο δε Μάριος Χριστοδουλίδης τους πρότεινε να τους κεράσει
ένα ουϊσκι, που οι στρατιώτες το δέχθηκαν με προθυμία και παραιτήθηκαν
πάσης περαιτέρω ερεύνης.
Μετά τον τερματισμό της Αγγλοκρατίας ένας στρατιώτης, που μετείχε στις έρευνες, μετέβη στην Λεμεσό, όπως εδιηγείτο η \ Ελλη Χριστοδουλίδου, στο σπίτι του ζεύγους
για να ιδεί, που ευρίσκετο το κρυσφύγετο του Διγενή, που δεν μπόρεσαν να το εντοπίσουν!!
Αυτή ήταν η τελευταία εποποιϊα
του Ελληνισμού με τους αγωνιστές
της ΕΟΚΑ. Οι σημερινοί, όμως, επίγονοι τους, φαίνεται ότι έγιναν επιλήσμονες του χρέους τους και δεν
είναι σε θέση να δώσουν απάντηση
στον Αττίλα.

την ανάσταση των νεκρών, κι
όμως βυθίζονται στα «Μυστικά του Βάλτου» και στα πρωτοφανή ψέμματα που είπαν
στις τρεις εκλογικές αναμετρήσεις το 2015. Το Δόγμα
Πολάκη «σας έχω όλους
γραμμένους» αντικατοπτρίζει
το ποιόν των ανθρώπων, που
μας κυβερνούν, επί πέντε χρόνια.
Έτσι εκεί που οι του ΣΥΡΙΖΑ
δεν τολμούν να πατήσουν το
πόδι, γιατί φοβούνται και τον
ίσκιο τους, ο πρόεδρος της
Ν.Δ., Κυριάκος Μητσοτάκης,
περιοδεύει και αποθεώνεται
από τους πολίτες, εισπράττοντας τα μηνύματα της αλλαγής στο πολιτικό σκηνικό
της χώρας.
Την ώρα που οι Κυβερνητικοί αποφεύγουν να βγουν έξω
από την … γυάλα τους και να
ανηφορίσουν προς τα Βόρεια
της χώρας, η Αξιωματική Αντιπολίτευση ακολουθεί, προγραμματισμένα, την μεγάλη
ΠΟΡΕΙΑ προς τον Λαό, με
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡ/ΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ
Αρ. Πρωτ: 1720 / 76153

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε.
Τρικάλων Περιφέρειας Θεσσαλίας
προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη
τιμή στα είδη μίας ή περισσοτέρων
ομάδων, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016), Τις
διατάξεις του Ν. 4013/2011 «Σύσταση
ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και κεντρικού ηλεκτρονικού μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»,
οι λοιπές κανονιστικές διατάξεις που
εκδίδονται σε εκτέλεση εξουσιοδοτικών διατάξεων του Ν.2286/95, τον Ν.
3852/2010 (ΦΕΚ Α/87/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», το Π.Δ.
129/2010 (ΦΕΚ 222/Τα/27-12-2010)
«Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας», η Υ. Α. Π1/2390/16-10-2013
(ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και
την αρ. απ. 643 / Θέμα 145° /πρακτικό 10°/ 18-03 -2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας
Θεσσαλίας, για την ανάδειξη προμηθευτή ή προμηθευτών στα είδη μίας ή
περισσοτέρων ομάδων της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια σωλήνων
αποκατάστασης επιφανειακού δικτύου
άρδευσης Ν. Τρικάλων 2019». Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω προμήθειας ανά ομάδα είναι:
Α. ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΥΠΟΥ PERROT ΚΑΙ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ (CΡV 44164310-3 ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ) 100.686,00
Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.)
Β. ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΥΠΟΥ PVC-U ΚΑΙ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ (CPV 44163000-0 ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ)
92.820,00 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.)
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
με τη χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
μέσω της Διαδικτυακή πύλης
www.promitheus.gov.gr (α/α συστήματος: 71965).
• Ημερομηνία και ώρα έναρξης
υποβολής προσφορών: 4η - Απριλίου
- 2019 και ώρα 15:00.
• Καταληκτική ημερομηνία και ώρα
υποβολής προσφορών: 7η - Μαΐου 2019 και ώρα 15:00.
• Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των
προσφορών θα γίνει τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών και συγκεκριμένα την 13η - Μαΐου - 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα
10:00.
Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτοί:
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμ-
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στοχευμένες περιοδείες και με
πρόγραμμα, που αναπτερώνει
τις ελπίδες, ότι θα βγούμε
από τον … Βάλτο, που μας έρριξε ο ΣΥΡΙΖΑ.
Οι Έλληνες δεν είναι πλέον
οι «Χρήσιμοι Ηλίθιοι», όπως
έλεγε ο Λένιν και αυτό το
έχουν καταλάβει, έστω και
αργά, ο Τσίπρας, και όλο το
κακό συναπάντημα του Μαξίμου, μαζί και τα … τρωκτικά,
που έχουν βολέψει στον κρατικό μηχανισμό. Όσο γι’ αυτούς που τους ανέδειξε η Ν.Δ.
και τώρα στρέφονται εναντίον της, θα τους κρίνει η
Ιστορία και ο Λαός.
Οι απειλές του Ερντογάν,
για Αιγαίο και Κύπρο και η δήμευση της περιουσίας των
Ελλήνων της Χιμάρας με την
172 απόφαση της Αλβανικής
κυβέρνησης, που την «κατέβασε» από την ιστοσελίδα
(site) της, ύστερα από την γενική κατακραυγή και τον φόβο
να μην ενταχθούν στην Ε.Ε.,
έφεραν πιο κοντά τις Εθνικές
εκλογές και την βεβαία νίκη
της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.
βασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών,
που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1 και 2 και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με
την Ένωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων,
συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται
να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική
μορφή για την υποβολή προσφοράς.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν
ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη
από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν
στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗ.Δ.Η.Σ.Διαδικτυακή
πύλη
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους όρους της διακήρυξης.
Οι προσφέροντες θα πρέπει να
προσκομίσουν:
Α. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, (ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α.) ανά ομάδα, παρεχομένης σύμφωνα με τις ; διατάξεις
του Ν. 4412/2016 είτε με μορφή γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών
και Δανείων , είτε με εγγυητικές επιστολές του Ταμείου Συντάξεως Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων ή αναγνωρισμένων Τραπεζών,
απευθυνόμενες προς την Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ειδικότερα:
Α. ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΥΠΟΥ PERROΤ ΚΑΙ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ (CPV 44164310-3 ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ) ποσό εγγυητικής επιστολής Α' ομάδας:
2.013,72 ευρώ
Β. ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΥΠΟΥ ΡVC-U ΚΑΙ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ (CPV 44163000-0 ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ)) ποσό
εγγυητικής επιστολής Β' ομάδας:
1.856,40 ευρώ
Β. Τα αναφερόμενα κατά περίπτωση στην Λεπτομερή Διακήρυξη Δημοπρασίας στοιχεία. Περισσότερες πληροφορίες για το διαγωνισμό, παρέχονται στην:
• Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Τρικάλων Ταχ. Δ/νση:
Βασ. Τσιτσάνη 31, Τ.Κ. 42132 - Τρίκαλα)
Αριθμοί Τηλεφώνου (24310) 46230
Τηλεομοιοτυπίας (FΑΧ) (24310 46264 ).
•
Στη
διαδικτυακή
πύλη
www.promitheus.gov.gr
Τρίκαλα 29-03-2019
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜIΧΑΛΑΚΗΣ
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τηλεόραση

ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
23:00 Η Μαμά 'Eχει Άδικο E5
00:00 Τελετουργίες Ζωής

09:50
12:00
13:00
14:30
15:00
15:55
18:00
18:15
18:30
18:50
21:00
22:00
00:00
00:15

Απευθείας
ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
Για την Ελλάδα...
Ώρα Ελλάδας
ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
Άλλη Διάσταση
ΕΡΤ Ειδήσεις - Δελτίο στη
Νοηματική - Αθλητικά - Καιρός
Ο Καιρός Στην Ώρα Του
Σαν Σήμερα τον 20ό Αιώνα (Ε)
Δεύτερη Ματιά
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων Αθλητικά - Καιρός
Η Επόμενη Μέρα
ΕΡΤ Ειδήσεις
Vis a Vis Κ2 Ε14

07:40 Οι Πειρατές της Διπλανής Πόρτας
E40
08:00 Αναζητώντας τη Χαμένη Εικόνα (Ε)
08:30 Ιχνηλατώντας (Ε)
09:30 Άξιον Εστί (Ε)
10:30 Ο Δρόμος προς το Σχολείο: 199
Μικροί Ήρωες E2 (Ε)
11:30 Ημερολόγια Ποδηλάτου
12:00 Ημερολόγια Ποδηλάτου
12:30 Roads (Ε)
13:30 Ταξιδεύοντας με τον Τζάστιν E29
(Ε)
13:45 Ταξιδεύοντας με τον Τζάστιν E30
(Ε)
14:00 Γιάκαρι E94
14:15 Γιάκαρι E95
14:30 Οι Πειρατές της Διπλανής Πόρτας
E37 (Ε)
14:45 Οι Πειρατές της Διπλανής Πόρτας
E38 (Ε)
15:00 'Eξι Αδελφές Κ5 Ε27 (Ε)
16:00 'Eξι Αδελφές Κ5 Ε28 (Ε)
17:00 Η ώρα της Δικαιοσύνης
18:30 Ο Παράδεισος των Κυριών Κ2 Ε29
19:30 Ο Παράδεισος των Κυριών Κ2 Ε30
20:30 Γυναίκες Πίσω από την Κάμερα
21:30 Art Week
22:30 Fargo Κ1 Ε2
23:30 Ο Αντιφασιστικός Αγώνας στη
Μέση Ανατολή (1941-1944)
23:50 Γραμμές
01:00 Ο Παράδεισος των Κυριών Κ2 Ε28
(Ε)

07:00
08:00
09:00
10:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
18:15
19:15
20:00
21:00
21:45
22:00

Ο Τόπος της Καρδιάς μας (Ε)
Οι Απίθανες E59 (Ε)
Απίθανα Ταξίδια με Τρένο Κ2 Ε6
ΕπιΚοινωνία
Οι Καλύτερες Αγορές της Γης Κ2
Ε1 (Ε)
Ειδήσεις
Απίθανα Ταξίδια με Τρένο Κ2 Ε6
(Ε)
Ο Τόπος της Καρδιάς μας Κ4 Ε8
Οι Καλύτερες Αγορές της Γης Κ2
Ε1 (Ε)
Με το Τρία
Δελτίο Καιρού
Ο Κόσμος των Σπορ
Πολιτικό Τραπέζι
Τελετουργίες Ζωής E3 (Ε)
Η Ομορφιά του Κόσμου E6
Δελτίο Καιρού
Ειδήσεις

06:00
10:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:15
17:30
18:30
19:30
20:40
20:45
21:45
22:45
01:00

07:30
09:00
12:00
14:00
15:00
15:50
17:30
18:30
18:40
19:50
21:00
22:50

07:45
10:30
12:15
13:00
15:00
17:00

Καλημέρα Ελλάδα
Το Πρωινό
ANT1 News
Κωνσταντίνου και Ελένης Κ1 Ε5 (Ε)
Ρουκ Ζουκ
Κάτι Ψήνεται
ΑΝΤ1 News - Δελτίο στη Νοηματική
Γλώσσα
Still Standing
Γυναίκα Χωρίς 'Oνομα E130
ANT1 News
Κλήρωση Λαϊκού Λαχείου
Η Επιστροφή E109
Πέτα τη Φριτέζα E46
Χωρίς Μέτρο
Η Επιστροφή (Ε)

Shopping Star (Ε)
Στη Φωλιά των Κου Κου
Αλήθειες με τη Ζήνα
Ντετέκτιβ Μονκ Κ8 Ε7
Star News
Shopping Star
Elif Κ2 Ε306
Ειδήσεις στη Νοηματική Γλώσσα
Τροχός της Τύχης
Star News
MasterChef 3
Οι Κυνηγοί

17:10
18:00
19:00
20:00
21:00
21:50
00:15

Happy Day στον Alpha
Alpha Ρεπορτάζ
Ειδήσεις
Ελένη
Τα Ομορφόπαιδα
Δελτίο Ειδήσεων στη Νοηματική
Γλώσσα
Το Σόι σου Κ3 Ε47 (Ε)
Deal
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
'Eλα στη Θέση μου Κ3 Ε127
Το Σόι σου Κ5 Ε42
Το Τατουάζ Κ2 Ε205
Μετά τα Μεσάνυχτα

06:00
10:00
11:30
14:00
15:00
18:00
18:10
19:30
21:00
00:15

Σήμερα
Αταίριαστοι
Μαζί Σου
Οι Ειδήσεις του ΣΚΑΪ
Power of Love
Δελτίο στη Νοηματική
Μαύρη Θάλασσα E17
Τα Νέα του ΣΚΑΪ
Survivor
Βινύλιο

07:00
08:00
09:00
14:00
15:00
17:00
18:00

Be a Predator (Ε)
Κοινωνία και Πολιτισμός (Ε)
Τηλεαγορές
Η Νύφη
Κεντρική Ελλάδα Καλησπέρα
Τηλεαγορές
Δελτίο Ειδήσεων

ΔIANYKTEPEYONTA ΦAPMAKEIA
8 πρωί – 2 μεσημέρι και 5 απόγευμα έως 8 πρωί επομένης
ΤΣΕΛΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΕΝΑΝΤΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ,
2431074560
08:00 π.μ. – 23:00 μ.μ.
ΧΑΡΙΣΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΜΙΑΟΥΛΗ 19, 2431031875
Από τις 5 το απόγευμα έως τις 10
το βράδυ
ΒΑΣΔΕΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 22, 2431077297
ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΣΙΔ.ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 19 Κ ΤΣΑΚΑΛΩΦ,
2431026340

ΚΟΥΤΟΥΛΑ MAΡΙΑ
ΦΛΕΓΙΟΥ 70, 2431076140
ΚΟΥΤΟΥΛΑ MAΡΙΑ
ΦΛΕΓΙΟΥ 70, 2431076140
ΛΑΖΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΝΕΣΣΑ
ΚΑΛΑMΠΑΚΑΣ 30
2431076066
ΜΟΥΡΓΕΛΑΣ ΝΙΚΟΣ
ΑΜΑΛΙΑΣ 12, 2431023456
ΤΣΕΛΙΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 83,
2431028133
ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΣΤΕΛΛΑ
ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 15, 2431031053

ΠPATHPIA ΔIANYKTEPEYONTA
Πιάζα ----------------------------------------------------Οδ. Καλαμπάκας
Τσιανατέλης-----------------------------------------------Οδ. Ιωαννίνων
Γιώτας -----------------------------------------------------Παλαιόπυργος
Γιώτας--------------------------------------------------------------Πρίνος
Οικονόμου --------------------------------------------------------Λυγαριά
Κανάτας --------------------------------------------------------------Πύλη
Παπαποστόλου ------------------------------------------------------Νομή
Παππά ----------------------------------------------------------Χρυσαυγή
Τσεκούρας --------------------------------------------------------Γλύνος
Τσιάκας ------------------------------------------------------------Γόμφοι

18:05
19:00
20:00
21:00
21:30
22:30
23:30

Τηλεαγορές
Η Νύφη
News
Δελτίο Ειδήσεων
Κόντρα και Ρήξη
Θεσσαλών Δρώμενα
Δυνατά και Ελληνικά

07.45 Γεγονότα - Δελτίο ειδήσεων
08.20 «Καλημέρα Θεσσαλία»
09.30 Τελεμάρκετινγκ
10.30 «Θεσσαλία LIVE»
11.20 Παιδικό πρόγραμμα «H ωραία και το
τέρας»
12.00 «Μη μου πεις»
13.00 ΤΕΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
14.00 Ντοκυμαντέρ «Καταρράκτης
Ιωαννίνων»
14.40 Το Μαγκαζίνο της Θεσσαλίας
16.00 Τελεμαρκετινγκ
17.00 «Η Ωρα της Μαγνησίας»
18.00 Γεγονότα - Δελτίο ειδήσεων
18.40 Τελεμάρκετινγκ
19.00 «Καρέ- καρέ μαθήματα σκίτσου» (Ε)
19.30 Ελληνικη ταινία «Το μεροκάματο της
ευτυχίας»
21.00 Γεγονότα - Δελτίο ειδήσεων
21.45 Εν λευκώ
23.00 Γεγονότα - Δελτίο ειδήσεων
23.40 «Θεσσαλία LIVE»

08.30
10.00
15.00
17.00
18.00
19.00
22.00

ΠΡΩΙΝΗ ΑΤΖΕΝΤΑ
ASTRA MARKET
ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΙ ΡΗΞΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ASTRA MARKET
ΠΟΛΙΤΙΚΟ FORUM

07.00 - 08.00 Κινούμενα Σχέδια
08.00 – 09.00 Χρώματα Ελλάδας
09.00 – 10.00 Όλο Υγεία
10.00 – 12.00 Τηλεπωλήσεις
12.00 – 13.00 Δρόμοι της Παράδοσης
13.00 – 15.00 Τηλεπωλήσεις
15.00 – 16.00 Ορθά – Κοφτά
16.00 – 18.00 Τηλεπωλήσεις
18.00 – 18.30 Δελτίο Ειδήσεων
18.30 – 19.30 Κόντρα και Ρήξη
19.30 – 20.00 Κοινωνική σειρά
20.00 – 20.30 Δελτίο Ειδήσεων
20.30 – 22.00 Μυλόπετρες της παράδοσης
και του πολιτισμού
22.00 – 23.00 Ανατρεπτικό Δελτίο
23.00 – 00.00 Κόντρα και Ρήξη
00.00 – 00.30 Δελτίο Ειδήσεων
00.30 – 02.00 Τα άστρα και τα ζώδια

07:00
09:45
13:00
14:00
15:00
16:40
17:40
17:50
18:55
20:00
21:00
23:00

Ώρα Ελλάδος 07:00
Ευτυχείτε!
Μεσημεριάτικα
Open News - Μεσημεριανό Δελτίο
Για την Παρέα
Ποιος Ρωτάει;
Open News στη Νοηματική
Για Πάντα Παιδιά Κ1 Ε47
Open News
Ο Πρίγκιπας της Φωτιάς Κ1 Ε92
Αλ Τσαντίρι Νιούζ
Αλ Σιχτίρι (Ε)

ΚΡΙΟΣ: Όχι με απλά ψέματα, αλλά με συκοφαντίες μπορεί να προσπαθήσουν να σας ξεγελάσουν σήμερα και κάποιοι μπορεί να μην
το κάνουν για το εθιμοτυπικό του πράγματος,
αλλά δόλια να σας μεταφέρουν πράγματα για
συνεργάτες σας ή για ανθρώπους που δε συμπαθείτε και ιδιαίτερα.
ΤΑΥΡΟΣ: Αν σας τη δίνει το συγκεκριμένο έθιμο και τα ψέματα γενικότερα ο μόνος τρόπος
να τα αποφύγετε σήμερα είναι να κλειστείτε
σπίτι και να μην απαντάτε ούτε στα τηλέφωνα, γιατί αλλιώς σας έρχονται από παντού.
ΔΙΔΥΜΟΙ: Γονείς, σύζυγοι, αφεντικά και γενικά άτομα κύρους εκμεταλλεύονται τη φύση
και τη θέση τους για να σας πάρουν στο… ψιλό
σήμερα.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Με ψέματα για τα επιτεύγματα
τους ή τις επιτυχίες τους στο φλερτ μπορεί να
προσπαθήσουν να σας ξεγελάσουν σήμερα οι
φίλοι σας.
ΛΕΩΝ: Ψέματα σχετικά με οικονομικά ζητήματα
και συμφωνίες ή ψέματα που σχετίζονται με το
σεξ και τις επιδόσεις τους μπορεί να σκαρφιστούν όσοι θελήσουν να σας περιπαίξουν σήμερα.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Σήμερα αποτελείτε εύκολο στόχο για να γίνετε το «θύμα» της υπόθεσης και
προφανώς το εκπέμπετε αφού δε θα είναι λίγοι αυτοί που θα προσπαθήσουν να σας πιάσουν… κότσο και μάλιστα θα είναι άνθρωποι
που συναναστρέφεστε καθημερινά.
ΖΥΓΟΣ: Οι συνάδελφοι σας και γενικότερα άτομα που συναναστρέφεστε στον εργασιακό σας
χώρο μπορεί να θελήσουν να σας «φτιάξουν»

ΔPOMOΛOΓIA OΣE τηλ.: 24310 27529

ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑ: 05.55 ανταπ. 17.48 απευθ. ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ: 08.27 απευθ. 14.18 ανταπ. 16.15 απευθ. 23.55 ανταπ. ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 22.04 απευθ. 19.46. ΑΠΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 05.11 ανταπ. 10.22 ανταπ. 16.17
απευθ. 18.04 ανταπ. ΠΡΟΣ ΛΑΡΙΣΑ: 08.35 απευθ. 21.14
απευθ. ΠΡΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ: 06.11. 08.35. 17.48. 21.14
ΠΡΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ: 05.30. 07.56. 13.03. 19.10.
20.30

TELEMACHOS CINEMA
Αυτή τη βδομάδα προβάλλονται

ΑΙΘΟΥΣΑ 1:
Σε απογευματινές προβολές
η νέα ταινία της Ντίσνεϊ

“ΝΤΑΜΠΟ”
από τον ΤΙΜ ΜΠΑΡΤΟΝ
Σε βραδινές
προβολές μια
συγκλονιστική
ιστορία επιβίωσης

“ΑΡΚΤΙΚΗ”
ΑΙΘΟΥΣΑ 2
Σάββατο και Κυριακή
η παιδική ταινία

“ΤΟΣΟΔΟΥΛΙΚΑ” -ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ
ΣΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Σε βραδινές προβολές
το νέο δυνατό θρίλερ
“Η ΤΡΥΠΑ”
Για τις ώρες στο 78775

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
CINE –ΜΥΛΟΣ
στο Μύλο Ματσόπουλου

Τηλ. 24310 20090
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Αναφέρεται και επί
στάσεως.
2. Δημοφιλές ιταλικό
μελόδραμα.
3. Μέρος του σώματος
- Υπήρξε η κορυφαία Ελληνίδα κολυμβήτρια τη
δεκαετία του 1980.
4. Η αρχή μιας ατέλειωτης σειράς (αντιστρ.) Δεν φωτίζει την Ελλάδα.
5. Εθνικός μας ευεργέτης από
το Μέτσοβο.
6. Τοπικό επίρρημα της καθαρεύουσας (αντιστρ.) - Συγγραφείς του θεατρικού έργου «Ο
Βροχοποιός».
7. Του «Ρ» δορυφόροι - Πικρή
η γεύση της.
8. Ακολουθείται από ρήμα Δεν είναι ίδιες, αλλά και... δεν
διαφέρουν.
9. Πρωταγωνίστησε στην ταινία
του Ανρί Κλουζό «Οι διαβολογυναίκες».
ΚΑΘΕΤΑ
1. Στεγάζει πολλούς.
2. Μπαίνει στο κεφάλι - Σύμφωνο.
3. Μία από τις τρεις Μοίρες.
4. Ανθηρότατη περίοδος του
ανθρώπου - Αναφέρονται και
στο σκάκι.

http://cine-mylos. blogspot.com
facebook/Δημοτικος
Κινηματογραφος

ΛΥΣΗ (31-3-2019)
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΙΩΔΙΟΥΧΟ 2.
ΑΝ ΑΤΥΠΩΣΗ 3. ΓΕΜ ΑΤΑ - ΦΟ
4. ΑΛ - ΤΟΥΡ 5. ΥΑΛΙΝΑ 6. ΑΛΙΚΟ
- ΕΚΤ 7. ΡΩΣΟΦΩΝΟΙ 8. ΟΣΜΙΟΝ
- ΥΤ 9. ΣΕΝΣΟ ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΙΑΓΟΥΑΡΟΣ 2. ΕΝΩ - ΑΛΩΣ 3. ΔΑΜΑΛΙΣΜΟ 4. ΙΤΑΛΙΚΟΙ 5. ΟΥΤ ΣΟ-ΦΟΝ 6. ΥΠ ΑΤΑ - ΕΝΩ 7. ΧΩ
- ΕΝ 8. ΟΣΦΥΙΚΟΥΣ 9. ΡΟΗ ΤΙΤΟ

Sudoku

Πώς παίζεται
Συμπληρώστε τους αριθμούς ώστε κάθε τετράγωνο με τα εννέα κουτάκια να έχει τους αριθμούς από
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1 έως 9 και κάθε οριζόντια και κάθε κάθετη στήλη να
έχει όλους τους αριθμούς από 1 μέχρι 9.
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Eπιμέλεια
I. Tσιμπερδώνη

4

9
2

Το βραβευμένο ελληνικό
σινεμά στην πόλη μας
Οι ώρες προβολής είναι
20.00 και 22.15.
Η τιμή του εισιτήριου για
κάθε προβολή είναι 2
ευρώ.
Τρίτη 2/4 και Τετάρτη
3/4
Κυνόδοντας,
του Γιώργου Λάνθιμου
Πέμπτη 4/4 και Παρασκευή 5/4
Xenia,
του Πάνου Κούτρα
Σάββατο 6/4 και Κυριακή
7/4
Μικρά Αγγλία,
του Παντελή Βούλγαρη
(λόγω μεγάλης
διάρκειας 160’
της συγκεκριμένης
ταινίας
θα γίνει η μια προβολή
στις 20.00)

5. Από τα τρία... δύο - Εμπρόθετο άρθρο - Γαλλική... λέξη.
6. Θυγατέρες του Ατλαντα Λέξη καθόλου... στατική (αντιστρ.).
7. Ο Γάλλος πρωθυπουργός
που υπέγραψε, το 1938, τη Συμφωνία του Μονάχου.
8. Περίφημος Ισπανός βιολιστής του 19ου αιώνα.
9. Και ευχή εκφράζει - Ενας ειδικός «σκελετός».

Για να γυμνάζεται
το μυαλό σας

ΔHMOTIKEΣ KAI ΔHMOΣIEΣ APXEΣ Ν. TPIKAΛΩN
Nοσοκομείο 2431350100, Δήμου Tρικκαίων: 24313 51100110, Nομαρχία 27445, Nομάρχης 27938, Αναγγελία Πυρκαγιών 1591, KTEO 35852, Tμήμα Yγιεινής 46248, Tμήμα
Kοιν. Πρόνοιας 46233, OAEΔ 27459, A’ βάθμια Eκ/ση 46314,
B’ βάθμια Eκ/ση 46320, ΔEH 27281, 1050, ΔEYAT 7671113, Aστικό KTEΛ 76651, ΡΑΔΙΟ Tαξί 18300 (από σταθερά
ή κινητά τηλέφωνα χωρίς να προστεθεί κωδικός) ισχύουν
και τα εξής: 22111, 33111, TAXI Πύλης 24340 22446, Φορτοταξί 70222, Tρίκυκλα 25111. KAΛAMΠAKAΣ
(24320): Δημαρχείο 22346, Kέντρο Yγείας 22222, Tαξί
2431022022, KTEΛ 22432, OΣE 22451, Πυροσβεστική
22999, ΔEH 22288, Aστυνομία 76100.ΠYΛHΣ
(24340): Δημαρχείο 22313, Kέντρο Yγείας 22870,
Aστυνομία 22277, ΔEH 41255. ΦAPKAΔONAΣ
(24330): Δημαρχείο 29023, Kέντρο Yγείας 22570,
Aστυνομία 63030, OTE 22099, Πυροσβεστική 61199,
61166.

τη μέρα λέγοντας σας ψέματα αιχμηρά και επικριτικά.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Επειδή τώρα τελευταία στα ερωτικά ζητήματα έχουμε καταλάβει όλοι ότι είστε
λίγο «χάπατα» προσέξτε αστειάκια που μπορεί να έχουν να κάνουν με τις κατακτήσεις σας.
Μην πάτε να τα ρίξετε σε κανέναν απλά επειδή ένας… κάποιος… σας είπε ότι ενδιαφέρεται.
ΤΟΞΟΤΗΣ: Άτομα του οικογενειακού σας περιβάλλοντος ή ακόμα και ο σπιτονοικοκύρης
σας μπορεί να θελήσουν να σας τσιτώσουν λίγο
σήμερα με τα αστεία τους και μπορεί να το πετύχουν, γιατί θα εφεύρουν ψέματα που να σας
επηρεάσουν συναισθηματικά και να μη μπορέσετε να τα δείτε εύκολα με τη λογική.
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Καημένοι μου, επειδή ξέρω μερικούς, κοιτάξτε μην πείτε κανένα ψέμα τύπου
τράκαρα, χτύπησα με το μηχανάκι, είμαι στο
νοσοκομείο και άλλα τέτοια κουλά, γιατί αυτά
δεν είναι αστεία και προσωπικά όσο υποψιασμένη και να είμαι, πάντα με σοκάρουν τέτοιου είδους θέματα.
ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Το θέμα δεν είναι τι ψέματα θα
πείτε ή τι ψέματα θα ακούσετε σήμερα, όσο
το ότι η πλάκα θα γίνεται πεισματικά και δε θα
σταματήσει μέχρι να την πιστέψετε εσείς ή οι
άλλοι.
ΙΧΘΕΙΣ: Καλό θα είναι αν θελήσετε να κάνετε αστειάκια σχετικά με την εμφάνιση του άλλου, να σκεφτείτε κάτι πιο ευφάνταστο από τα
παιδικά «Α! Ένας λεκές στην μπλούζα σου!»
και να αποφύγετε χοντράδες τύπου «πως είσαι έτσι;».
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ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

Άνοδος 2,72%
στο Χρηματιστήριο
Με υψηλά κέρδη έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη
χθεσινή συνεδρίαση του χρηματιστηρίου, με την αγορά
να υπερβαίνει τα επίπεδα των 740 μονάδων, κλείνοντας
στα υψηλότερα επίπεδα από τα τέλη Αυγούστου του
2018.
Η ψήφιση της τροπολογίας για τον νέο νόμο προστασίας της α' κατοικίας και τα ικανοποιητικά αποτελέσματα χρήσης των εισηγμένων εταιρειών εντείνουν το επενδυτικό ενδιαφέρον στην αγορά η οποία υπεραποδίδει
έναντι των υπόλοιπων Ευρωπαϊκών Χρηματιστηρίων.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 741,01
μονάδες, σημειώνοντας
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
άνοδο 2,72%. Είναι το υψη. 741,01
λότερο κλείσιμο από τη
συνεδρίαση της 29ης Αυγούστου 2018 (742,96 μονάδες).
Ενδοσυνεδριακά κατέ2,72%
γραψε υψηλότερη τιμή
στις 744,71 μονάδες
(+3,24%).
Η αξία των συναλλαγών
ΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ
ανήλθε στα 77,590 εκατ.
ευρώ, ενώ διακινήθηκαν
44.686.779 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο
σε ποσοστό 2,09%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 1,95%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Πειραιώς
(+16,26%), της Εθνικής (+12,47%), της Alpha Bank
(+7,62%), της ΕΧΑΕ (+4,90%) και της ΔΕΗ (+4,84%).
Αντιθέτως, με πτώση έκλεισαν οι μετοχές της Aegean
Airlines (-0,85%) και της Jumbo (-0,13%).
Ανοδικά κινήθηκαν όλοι οι επιμέρους δείκτες και τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι δείκτες των Τραπεζών
(+7,79%) και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών
(+4,45%). Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας
13.531.489 και 6.796.926 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν ο ΟΤΕ με
10,654 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 9,959 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 89 μετοχές, 24 πτωτικά και 29 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Πειραιώς (+16,26%) και της Audiovisual (+15,00%).
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Dionic -12,00% και ΕΛΓΕΚΑ -8,79%.

Ê

Γ.Δ

αμηλώνει σημαντικά
τον πήχη της
ανάπτυξης για
φέτος η Τράπεζα της
Ελλάδος, με τη νέα της
πρόβλεψη που απέχει
πολύ από αυτή της
κυβέρνησης. Την ίδια
ώρα, επισημαίνει την
ανάγκη για άμεση
αντιμετώπιση των
«κόκκινων» δανείων,
εφιστά την προσοχή στη
δημοσιονομική βόμβα
των αναδρομικών
διεκδικήσεων μετά τις
μνημονιακές περικοπές
και κρούει τον κώδωνα
του κινδύνου για την
υπερφορολόγηση.

Χ

Ειδικότερα, σύμφωανα με
την ετήσια έκθεση της Κεντρικής Τράπεζας, η ελληνική
οικονομία αναμένεται φέτος
να «τρέξει» με ρυθμό 1,9%, με
τις εξαγωγές και την ιδιωτική
κατανάλωση να παραμένουν
οι βασικοί αναπτυξιακοί μοχλοί. Υπενθυμίζεται ότι ο κρατικός προϋπολογισμός του
2019 προβλέπει ανάπτυξη
2,5%, ενώ η Κομισιόν στις χειμερινές προβλέψεις της έκανε λόγο για αύξηση του ΑΕΠ
κατά 2,2% φέτος.
«Το 2019, παρά τη σημαντική επιβράδυνση στην ανάπτυξη της Ευρωζώνης, η μεγέθυνση του ΑΕΠ αναμένεται
στο περυσινό επίπεδο του
1,9%», αναφέρει χαρακτηριστικά η έκθεση της ΤτΕ, η
οποία σε προηγούμενή της
πρόβλεψη έκανε λόγο για
ρυθμό ανάπτυξης 2,5%.
Οι δυσμενείς προβλέψεις
της ΤτΕ βασίζονται στα νέα
στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, που κατεβάζουν τον αναπτυξιακό
πήχη του 2018 σε ρυθμό 1,9%
(από 2,1% που ανέμενε η κυβέρνηση για το 2018), αλλά
και από μια σειρά νέων δεδομένων στα οποία αναφέρθηκε
ήδη ο διοικητής της ΤτΕ, Γιάννης Στουρνάρας, σε πρόσφατη ομιλία του.
Στοχοποίησε τα πλεονάσματα, τα οποία πρότεινε να
μειωθούν ταχύτερα μετά το

Η ΤτΕ «ψαλιδίζει» τις προβλέψεις
για ανάπτυξη και προειδοποιεί
για «κόκκινα δάνεια» και αναδρομικά

Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γ. Στουρνάρας
2022 (στο 2% του ΑΕΠ, αντί
για σταδιακή μείωση στο 2,2%
που ισχύει), αλλά και τόνισε
την ανάγκη μείωσης των
NPLs, των φορολογικών συντελεστών και αύξησης των
δημοσίων επενδύσεων.
Τα στοιχεία δείχνουν ότι η
έκθεση των ελληνικών τραπεζών στα μη εξυπηρετούμενα
δάνεια, έφτασαν στα 81,8 δισ.
ευρώ ή στο 45,4% επί του
συνόλου των δανείων στα
τέλη Δεκεμβρίου.
Η νομισματική αρχή σημειώνει ότι το νέο πλαίσιο προστασίας της α' κατοικίας αποτελεί βήμα για επανασύνδεση
της χώρας στις αγορές.
Ο μεγαλύτερος δημοσιονομικός κίνδυνος, σύμφωνα με
την ΤτΕ, είναι η ενδεχόμενη
εφαρμογή των αποφάσεων
του ΣτΕ που έκριναν αντισυνταγματικές προγενέστερες
περικοπές συντάξεων. Η σημαντικότερη πρόκληση, είναι
η μόνιμη επιστροφή του ελληνικού δημοσίου στις διεθνείς αγορές με βιώσιμους

όρους.

Οι προκλήσεις της
ελληνικής οικονομίας
«Το 2019 σηματοδοτεί την
απαρχή μιας νέας πορείας
της ελληνικής οικονομίας»,
υποστήριξε ο Γ. Στουρνάρας
μιλώντας στην Γενική Συνέλευση της ΤτΕ.
Μεταξύ των προκλήσεων
που έχει να αντιμετπωίσει η
ελληνική οικονομία είναι η επιβράδυνση του παγκόσμιου
εμπορίου λόγω του εντεινόμενου εμπορικού προστατευτισμού, που ενδέχεται να επιδράσει αρνητικά στην άνοδο
των ελληνικών εξαγωγών.
Παράλληλα, στο εγχώριο
περιβάλλον, η αυξημένη αβεβαιότητα για την πορεία των
μεταρρυθμίσεων και οι περιορισμοί από την πλευρά της
χρηματοδότησης επηρεάζουν
αρνητικά τις επενδύσεις.
Η υψηλή φορολόγηση τα
τελευταία χρόνια περιορίζει
την αναπτυξιακή δυναμική της
οικονομίας, μειώνει την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών
επιχειρήσεων, συγκρατεί τη
βελτίωση της εμπιστοσύνης
και δημιουργεί φορολογική
κόπωση, με συρρίκνωση της
φορολογικής βάσης και εξάντληση της φοροδοτικής ικανό-

τητας των πολιτών.
Η ΤτΕ προειδοποιεί ακόμα
και για «ενδεχόμενη εφαρμογή των αποφάσεων της Ολομέλειας του Συμβουλίου της
Επικρατείας, οι οποίες έκριναν
αντισυνταγματικές προγενέστερες περικοπές των συντάξεων και την κατάργηση των
δώρων των συνταξιούχων,
αποτελεί το σημαντικότερο
δημοσιονομικό κίνδυνο στο
άμεσο μέλλον. Καθώς μάλιστα
η χώρα εισέρχεται στον εκλογικό κύκλο, ενισχύονται οι κίνδυνοι επιβράδυνσης της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας και δημοσιονομικής χαλάρωσης, με αποτέλεσμα να
επιτείνεται η οικονομική αβεβαιότητα. Ελλοχεύει συνεπώς
ο κίνδυνος ανατροπής της
σημαντικής προόδου που έχει
συντελεστεί μέχρι σήμερα».
Επιπλέον, κ. Στουρνάρας
σημείωσε πως το 2017 υπήρξε υπέρβαση του πρωτογενούς αποτελέσματος της γενικής κυβέρνησης, για τρίτο
συνεχές έτος αλλά και ότι για
άλλη μία χρονιά, οι δαπάνες
του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων (ΠΔΕ) περικόπηκαν έναντι του αρχικού στόχου ενώ παρατηρήθηκε μεγάλη καθυστέρηση στην εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων
οφειλών των φορέων της γενικής κυβέρνησης προς τους
προμηθευτές τους, παρά τις
στοχευμένες εκταμιεύσεις στο
πλαίσιο της δανειακής σύμβασης.
«Τα φαινόμενα αυτά, που
επαναλαμβάνονται τα τελευταία έτη, στερούν πολύτιμους
πόρους από την πραγματική
οικονομία, μεγεθύνουν το
πρόβλημα της ανεπαρκούς
χρηματοδότησης της ιδιωτικής οικονομίας και επιβαρύνουν το μακροπρόθεσμο ρυθμό ανάπτυξης, όπως άλλωστε
επισημαίνει και η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή στην έκθεση ενισχυμένης εποπτείας», επεσήμανε.

Σε προσιτές τιμές
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Πρ. Παυλόπουλος: Αδιανόητο να μιλάμε
για βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς να
αντιμετωπίζουμε την κλιματική αλλαγή
ίναι αδιανόητο να μιλάμε για
βιώσιμη ανάπτυξη και
αντιμετώπιση της μάστιγας των
ανισοτήτων και της φτώχειας χωρίς να
έχουμε πλήρη συναίσθηση του κινδύνου
υποβάθμισης του περιβάλλοντος εξαιτίας
της Κλιματικής Αλλαγής», τόνισε ο
Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης
Παυλόπουλος, υποδεχόμενος επιφανείς
καθηγητές και συνδιοργανωτές του 1ου
«Convergences Greece Forum-Συγκλίσεις
για την καινοτομία, την κοινωνική
οικονομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη».

«Ε

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δέχθηκε νωρίτερα σήμερα τον καθηγητή, Muhammad
Yunus, τον Καθηγητή Hans Joachim Schellnhuber, τον Jean Luc Perron, αντιπρόεδρο του
«World Forum Convergences», την Αλεξάνδρα
Μητσοτάκη, πρόεδρο του «World Human Forum» και συνδιοργανώτρια του «Convergences
Greece Forum» και τον καθηγητή Ανδρέα Παπανδρέου, συν-πρόεδρο του «SDSN Greece
(Sustainable Development Solutions Network)»,
οι οποίοι μετέχουν στο 1ο «Convergences
Greece Forum», που θα πραγματοποιηθεί στη
Αθήνα, 1- 2 Απριλίου, και το οποίο τελεί υπό την
αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας.
Ο κ. Παυλόπουλος, καλωσορίζοντάς στους
στο Προεδρικό Μέγαρο, έκανε λόγο για κορυφαίες προσωπικότητες που μετέχουν σε αυτό
το Forum το οποίο τελεί, αυτονοήτως, όπως
είπε, υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας. «Και τονίζω το "αυτονοήτως", διότι το
αντικείμενο του Forum είναι πολλαπλώς σημαντικό, και μάλιστα με παγκόσμια εμβέλεια»,
όπως σημείωσε.
Αναφερόμενος στη θεματική του Forum εξήρε ιδιαίτερα εκείνα τα σημεία, που αφορούν την
προστασία του περιβάλλοντος, ειδικότερα, δε,
το ζήτημα της Κλιματικής Αλλαγής. Μάλιστα,
υποστήριξε ότι «αποτελεί βαθειά μου πεποίθηση ότι είναι αδιανόητο να μιλάμε για βιώσιμη
ανάπτυξη και, πολύ περισσότερο, για την αντιμετώπιση της μάστιγας των ανισοτήτων και της
συνακόλουθης εφιαλτικής φτώχειας, επέκεινα,
δε, για την υπεράσπιση του Κοινωνικού Κράτους
Δικαίου ως θεμελιώδους αντηρίδας της κοινωνικής συνοχής, χωρίς να έχουμε πλήρη συναίσθηση τόσο του κινδύνου υποβάθμισης του περιβάλλοντος εξαιτίας της Κλιματικής Αλλαγής

όσο και των επώδυνων συνεπειών αυτού του κινδύνου για τον Άνθρωπο και την Ανθρωπότητα».
Από την πλευρά του, ο καθηγητής Hans
Joachim Schellnhuber ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τη θερμή υποδοχή
και υπογράμμισε και εκείνος τη σημασία της περιβαλλοντικής προστασίας, σημειώνοντας ότι
«σήμερα έχουμε αντιληφθεί ότι με έναν πληθυσμό οχτώ ή εννέα δισεκατομμυρίων ανθρώπων ανά την υφήλιο χρειάζεται να προστατεύσουμε την ανθρωπότητα, να προστατεύσουμε
τον κόσμο και μαζί να φερθούμε στη Μητέρα
Φύση με τρυφερότητα. Και, παραλλήλως, να
βοηθήσουμε την ανάπτυξη της ανθρωπότητας
εκμεταλλευόμενοι τις ευκαιρίες τις οποίες διαβλέπουμε».
Εν συνεχεία, η Αλεξάνδρα Μητσοτάκη, ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας γιατί δέχθηκε να θέσει το Forum υπό την αιγίδα του
και επισήμανε ότι πρόκειται για μια σημαντική
πρωτοβουλία που μας έρχεται από τη Γαλλία και
ταξιδεύει παντού στον κόσμο και πρόσθεσε ότι
πάει πολύ καλά στη χώρα μας, καθώς την αγκάλιασε ήδη η ελληνική κοινωνία.
«Με πολλή χαρά σας λέω ότι έχουμε σχεδόν
70 Φορείς που συμμετέχουν σ' αυτή την προσπάθεια, και εγώ προσωπικά, που ξέρετε, εδώ
και 20 χρόνια έχω δουλέψει πάρα πολύ γύρω
από τα θέματα της καταπολέμησης της φτώχειας και των ανισοτήτων στον κόσμο. Αλλά
τώρα, νομίζω ότι κατάλαβα - όπως σας είπε ο κ.
Schellnhuber και είπατε και εσείς - δεν είναι το
ένα ή το άλλο, αλλά πρέπει να κάνουμε και τα
δύο. Και θα τελειώσω μόνο με μία παράκληση:
Να θυμόμαστε ότι τον πλανήτη μας δεν τον
έχουμε κληρονομήσει από τους γονείς μας,
αλλά τον έχουμε δανειστεί από τα παιδιά μας»,
κατέληξε η κ. Μητσοτάκη.

TO NEO ΠPOΓPAMMA ΔPOMOΛOΓIΩN AΠO TO KTEΛ
TPIKAΛΩN A.E.•ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΔΕΜΑΤΩΝ: 24310 73136

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ•πΛΗΡΟφΟΡiΕΣ - ΚΡΑτhΣΕΙΣ: 24310 73130•www.ktel-trikala.gr
τΡΙΚΑΛΑ - ΑΘΗΝΑ

τΡΙΚΑΛΑ – ΒΟΛΟΣ

7.00, 10.00, 13.00, 15.30, 18.30,

7.00, 11.30, 15.00, 19.00

01.00 νυχτερινό (εκτός Σαβ. προς Κυρ.)

ΒΟΛΟΣ – τΡΙΚΑΛΑ

ΑΘΗΝΑ - τΡΙΚΑΛΑ

6.30, 11.00, 15.00, 19.00

9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.15, 16.00, 17.15, 18.00, 19.00, 20.00,
21.15, 22.15, 23.30. Σαββατοκύριακα: 5.45,
8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 15.15,
17.15, 19.00, 21.15, 23.30

7.00, 10.30, 13.30, 15.30, 18.00, 21.00

τΡΙΚΑΛΑ – ΛΑΡΙΣΑ

ΚΑΛΑΜπΑΚΑ – ΜΕτΕΩΡΑ

extra Παρασκευή & Κυριακή: 17.00

Καθημερινά: 5.20, 6.30 (εξπρές),
8.15 (εξπρές), 10.00, 12.00, 13.00, 14.30,
16.30, 19.00, 21.00. Σαββατοκύριακα: 6.30,
8.15, 9.30, 12.00, 14.30, 16.30, 19.00, 21.00

Καθημερινά: 9.00, 12.00, 15.00

τΡΙΚΑΛΑ - ΘΕΣΣ/ΚΗ
6.30, 10.30, 13.30, 16.00, 20.00
ΘΕΣΣ/ΚΗ - τΡΙΚΑΛΑ

ΛΑΡΙΣΑ – τΡΙΚΑΛΑ

8.30, 12.00, 15.15, 17.30, 21.00

Καθημερινά: 6.00, 6.45, 8.00, 10.00, 12.00,
13.30, 15.00 (εξπρές), 16.00, 18.00, 19.30,
21.00. Σαββατοκύριακα: 6.30, 9.00, 11.00,
14.00, 16.00, 18.00, 19.30, 21.00

τΡΙΚΑΛΑ–ΙΩΑΝΝΙΝΑ
καθημερινά: 8.30, 15.00 (Παρ. 15.30 )
ΙΩΑΝΝΙΝΑ – τΡΙΚΑΛΑ

τΡΙΚΑΛΑ – ΚΑΡΔΙτΣΑ

καθημερινά: 8.45, 15.30

Καθημερινά: 6.30, 8.05, 11.00,1 3.00, 14.00,
15.00, 16.10, 19.00, 21.15. Σαββατοκύριακα:
8.00, 10.00 (Σαβ.), 11.00 (Κυρ.), 13.00
(Σαβ.), 15.00, 17.00, 19.00, 21.15

τΡΙΚΑΛΑ–ΓΡΕΒΕΝΑ
10.30 Δευτ., Τετ., Παρ., Κυρ.
ΓΡΕΒΕΝΑ – τΡΙΚΑΛΑ

ΚΑΡΔΙτΣΑ-τΡΙΚΑΛΑ

14.30 Δευτ., Τετ., Παρ., Κυρ.

Καθημερινά: 6.30, 8.00, 10.00, 12.00, 13.50,
15.00, 17.05, 18.00, 20.30. Σαββατοκύριακα:
8.00, 10.00 (Σαβ.), 11.00 (Κυρ.), 12.00
(Σαβ.), 14.00, 16.00, 18.00, 20.30

τΡΙΚΑΛΑ - ΑΡτΑ - πΡΕΒΕΖΑ
καθημερινά (πλην Σαββάτου): 16:15
τΡΙΚΑΛΑ - ΚΕΡΚΥΡΑ
Τετάρτη, Κυριακή: 14:45
τΡΙΚΑΛΑ - ΑΓΡΙΝΙΟ
Παρασκευή, Κυριακή: 16:15
τΡΙΚΑΛΑ - πΑτΡΑ
Πέμπτη, Παρασκευή & Κυριακή: 15.00

τΡΙΚΑΛΑ – πΥΛΗ
Καθημερινές: 5.30, 6.30, 8.15, 11.15 13.00,
14.00, 16.30, 18.20, 21.15
Σαββατοκύριακα: 6.30, 11.15 (Σαβ.), 13.00
(Κυρ.), 14.00, 16.30 21.15
πΥΛΗ - τΡΙΚΑΛΑ
Καθημερινές: 7.30, 8.00, 9.15, 12.00, 14.00,
15.30, 17.00, 19.00, 21.45
Σαββατοκύριακα: 7.30, 12.00 (Σαβ.), 14.45,
17.00, 21.45
τΡΙΚΑΛΑ – ΜΟΥΖΑΚΙ
Καθημερινές: 6.45, 8.15, 11.15, 13.50,
16.30, 18.20, 21.15 Σαββατοκύριακα: 6.30,
11.15 (Σαβ.), 14.00, 16.30, 21.15
τΡΙΚΑΛΑ – ΝΕΟΧΩΡΙ
Καθημερινές: 6.50, 11.05, 12.40, 13.55,
16.15, 21.05. Σάββατο: 6.50, 13.50

τΡΙΚΑΛΑ – ΚΑΛΑΜπΑΚΑ
Καθημερινά: 5.05, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 13.35, 14.15,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.15,
21.15, 22.45. Σαββατοκύριακα: 5.05, 7.00,
9.00, 11.15, 12.00, 13.00, 14.15, 15.00,
16.00, 18.00, 20.15, 22.45

πΑτΡΑ - τΡΙΚΑΛΑ

ΚΑΛΑΜπΑΚΑ – τΡΙΚΑΛΑ

Δευτέρα, Παρασκευή, Κυριακή: 15.15

Καθημερινά: 5.45, 6.45, 7.30, 8.00, 8.30,

online έκδοση
ηλεκτρονικού εισιτηρίου
για τα δρομολόγια
ΑΘΗΝΩΝ & ΘΕΣΣ/ΚΗΣ
από την ιστοσελίδα μας
www.ktel-trikala.gr

Γενική
συνέλευση
του Συλλόγου
Δημοτικών
Υπαλλήλων
Το Διοικητικό Συμβούλιο
του Συλλόγου Δημοτικών
Υπαλλήλων Νομού Τρικάλων, αποφάσισε ομόφωνα
τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τα
άρθρα 7, 8,9,&10 του καταστατικού μας, που θα
πραγματοποιηθεί αύριο
Τετάρτη 03 Απριλίου 2019
ώρα 1:45 μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τρικκαίων, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
•Απολογισμός Διοικητικών Πεπραγμένων & Οικονομικό Απολογισμό χρήσεως 2018 από το Δ.Σ.
•Ανάγνωση της Έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
•Εξελίξεις –Εργασιακά.
Στην συνέλευση θα είναι
παρών και ο Πρόεδρος
της ΠΟΕ – ΟΤΑ ΝΙΚΟΣ
ΤΡΑΚΑΣ ο οποίος θα μας
δώσει απαντήσεις στα ζητήματα που απασχολούν
τον κλάδο.

Προσωρινή
διακοπή
κυκλοφορίας
οχημάτων
Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων αποφασίζει:
- Την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων για το χρονικό διάστημα Τρίτη 02/04/2019
και Τετάρτη 03/04/2019,
κατά τις ώρες 07:00’ 15:00’ των ημερών αυτών,
στην οδό Καραϊσκάκη και
στο τμήμα αυτής μεταξύ
των οδών Κάνιγγος και
Ερυθρού Σταυρού.
- Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από εναλλακτικές
– παρακαμπτήριες οδούς,
σύμφωνα με τις υποδείξεις των τροχονόμων ή την
προς τούτο υπάρχουσα
σήμανση, καθώς επίσης
σύμφωνα και με τις υποδείξεις του συνεργείου
εκτέλεσης εργασιών και
την σήμανση που θα τοποθετηθεί εκ μέρους αυτού.
- Με μέριμνα και ευθύνη
των εκτελούντων τις εργασίες, σε συνεννόηση με
το Τμήμα Τροχαίας Τρικάλων, να τοποθετηθούν
κατά περίπτωση οι ανάλογες πινακίδες σήμανσης,
αναγγελίας κινδύνου κ.λπ.
- Η παρούσα απόφαση
είναι προσωρινή και ισχύει
μόνο, από την ανάρτησή
της στο διαδίκτυο και την
τοποθέτηση της σχετικής
κατά τα ανωτέρω σήμανσης για το προειρημένο
χρονικό διάστημα.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Πρόγραμμα
Ενοριακής και Μυστηριακής ζωής
ΑΠΡΙΛΙΟΣ Καθημερινά
ΟΡΘΡΟΣ-ΩΡΕΣ-ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ 7:30π.μ.
ΜΕΓΑ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ 6:30μ.μ.
ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΝΕΩΝ 8:30μ.μ.
ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ: ΟΡΘΡΟΣ-ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:30-9:30π.μ.
ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
(Οσίου Νικήτα
του Ομολογητού)
Θ’ Ώρα-Εσπερινός μετά της
θείας Λειτουργίας των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων
7:30-9:00π.μ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
(Κλαυδίου, Νικηφόρου
Μαρτύρων)
ΠΡΩΙ: Θ’ Ώρα-Εσπερινός
μετά της θείας Λειτουργίας
των Προηγιασμένων Τιμίων
Δώρων 7:30-9:00 π.μ.
ΕΣΠΕΡΑΣ: Δ’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
Α’ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ 7:30μ.μ.-9:00μ.μ.
Β’ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ 9:00μ.μ.-10:30μ.μ.
ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
(Δ’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ-Οσίου
Ιωάννου συγγραφέως
της Κλίμακος)
ΠΡΩΙ: Ορθρος-Θεία Λειτουργία 7:30-10:30π.μ.
ΕΣΠΕΡΑΣ: Κατανυκτικός
Αρχιερατικός Εσπερινός
Ομιλητής: Πρωτ. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος
ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΕΣΠΕΡΑΣ: 8:30μ.μ. -12:15
νυκτερινή
ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ
κατά την διάρκεια της οποίας θα ψαλλεί ο Μέγας Κανών
και στη συνέχεια η Θ’ Ώρα
μετά της Θείας Λειτουργίας
των Προηγιασμένων Τιμίων
Δώρων.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
(Βασιλείου Επισκόπου
του Ομολογητού)
ΠΡΩΙ: Θ’ Ωρα-Εσπερινός

μετά της θείας Λειτουργίας
των Προηγιασμένων Τιμίων
Δώρων 7:30-9:00π.μ.
ΕΣΠΕΡΑΣ: ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ
ΥΜΝΟΣ
Α’ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ
ΥΜΝΟΥ 7.·00-9:00μ.μ.
Β’ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ
ΥΜΝΟΥ μετά της Θείας Λειτουργίας του Αγίου Ιωάννου
του Χρυσοστόμου Ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου
Ποιμενάρχου μας κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 9:00μ.μ.-12:30 (νυκτερινή)
ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
(Ε’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ)
(Οσίας Μαρίας
της Αιγύπτιας)
ΠΡΩΙ: Όρθρος-θεία Λειτουργία
Κτητορικό Μνημόσυνο 7:3010:30π.μ.
ΕΣΠΕΡΑΣ: Κατανυκτικός
Αρχιερατικός Εσπερινός
Ομιλητής: Πρωτ/ρος Θεμιστοκλής Μουρτζανός
ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
(Συμεών Ιερομάρτυρος)
Θ’ Ώρα-Εσπερινός μετά της
θείας Λειτουργίας των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων
7:30-9:00π.μ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
(Παφνουτίου Ιερομάρτυρος)
Θ’ Ώρα-Εσπερινός μετά της
θείας Λειτουργίας των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων
7:30-9:00π.μ.
ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
(Του Λαζάρου)
Όρθρος-θεία Λειτουργία
7:30-10:00π.μ.

ΒΡΕΘΗΚΑΝ - ΧΑΘΗΚΑΝ
BΡΕΘΗΚΕ κινητό στην καφετέρια “ΤΥ-ΚΟΖ” στην οδό
Ασκληπιού. Όποιος το έχασε να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο
6981813057.
BΡΕΘΗΚΑΝ κλειδιά στην οδό Αμαλίας με Νέλσου μπροστά
στον παιδικό Σταθμό “ΖΟΥΜΕΡΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΚΙΑ”. Όποιος τα
έχασε να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 24310 73070.
XΑΘΗΚΑΝ κλειδιά, από μηχανάκι, στη περιοχή του Νοσοκομείου. Όποιος τα βρει παρακαλείται να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 6974620973.
BΡΕΘΗΚΕ κλειδί οικίας, με μπρελόκ, στην οδό Αμαλίας, απέναντι από τον “Ορφέα”, σε πίνακα δημοτικού φωτισμού. Παραδόθηκε στην Ασφάλεια Τρικάλων, όποιος το έχασε να το παραλάβει από εκεί.
ΧΑΘΗΚΕ χρυσό βραχιόλι σε χειροπέδα, στο κέντρο της πόλης. Όποιος το βρει παρακαλείται να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 6970874918.
ΒΡΕΘΗΚΑΝ κλειδιά επί της οδού Κολοκοτρώνη πλησίον
ΚΑΠΗ. Όποιος τα έχασε να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο
6932959209 κ. Βασίλης.
ΧΑΘΗΚΕ πορτοφόλι μαύρο, δερμάτινο, με το δίπλωμα οδήγησης, ταυτότητα, κάρτες κ.λπ., στην λαϊκή αγορά του Σιδηροδρομικού Σταθμού. Όποιος το βρήκε παρακαλείται να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 6947351286.
ΧΑΘΗΚΑΝ κλειδιά σπιτιού, σε μπρελόκ με φωτογραφίες.
Όποιος τα βρει παρακαλείται να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο
6979166124.
ΕΚΛΑΠΗΣΑΝ 800 κεραμίδια από μάντρα στον Καραβόπουλο, ο ευρών αμείβεται και μπορεί να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 6930412702.
ΧΑΘΗΚΕ πινακίδα με Αριθμό Κυκλοφορίας ΤΚΡ 7246. Όποιος την βρήκε παρακαλείται να ειδοποιήσει στο τηλέφωνο
6972410215.
XAΘΗΚΑΝ γυαλιά μυωπίας, πράσινα με γκρι, στην οδό Συγγρού. Όποιος τα βρήκε παρακαλείται να ειδοποιήσει στο τηλέφωνο 2431028944.

εκδρομές

ΤΡΙΤΗ

ΠΟΛΥΓΕΝΗΣ ΔΗΜΗΡΗΣ ΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ

Τετραήμερη εκδρομή στην Κωνσταντινούπολη – Βόσπορο
και Πριγκηπόνησσα 30/4 έως 3/5. Αναχώρηση 29/4 βράδυ.

Τριήμερη εκδρομή Ναύπλιο, Καλαμάτα, Πύλο, Μεθώνη,
Φοινικούντα και Αρχαία Ολυμπία. 30/4 έως 2/5.
Τριήμερη εκδρομή στο Βελιγράδι και Νόβισαντ
30/4 έως 2/5. Αναχώρηση 29/4 βράδυ.
Τριήμερη εκδρομή ΣΥΡΟΣ – ΤΗΝΟΣ του Αγίου Πνεύματος
(και οι 2 διανυκτερεύσεις θα γίνουν στην Σύρο)15 έως 17/6.
Αναχώρηση 15/6 βράδυ.
Επταήμερη εκδρομή στην Κρήτη 9 έως 15 Ιουλίου.
(Ηράκλειο - Κνωσσσός – Άγιος Νικόλαος – Ελούντα –
Σπιναλόγκα - Ρέθυμνο – Χανιά)

-Εκδόσεις αεροπορικών και ακτοπλοϊκών εισιτηρίων
- Μεταφορές και εκδρομές με σύγχρονα λεωφορεία

ΚΩΤΟΥΛΑΣ TOURS
Καποδιστρίου 24 Τρίκαλα. Τηλ. 24310 30500
• www.kotoulastours.gr
Αρ. ΜΗ.Τ.E. 0727Ε60000016300
Δ’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ 5/4/2019-Ι.Μ. ΒΥΤΟΥΜΑ
ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ 10/4/2019-ΠΑΝ. ΣΠΗΛΙΑ
ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ 12/4/2019-Ι.Μ. ΚΟΡΩΝΑΣ
ΣΠΑΡΤΗ -Ι.Μ. ΖΕΡΜΠΙΤΣΑΣ -ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ
(2ήμερη εκδρομή)
Από 06/04/2019 έως 07/04/2019

AM.EOT 0727E60000012200

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Το γραφείο μας διαθέτει σύστημα POS για όλες τις συναλλαγές σας με κάρτα

Α.Μ. 0727E600000447Y1
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 14 ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΗΛ. 2431303610 - FAX: 2117702862
Email: info@efthimioutravel.gr
Web: www.efthimioutravel.gr

ΡΟΥΜΑΝΙΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ -ΜΠΡΑΝ (Πύργος του Δράκουλα)-ΜΠΡΑΣΟΦ-ΣΟΦΙΑ
1 εώς 5 ΜΑΙΟΥ 2019 (πρωινή αναχώρηση)
Πενθήμερη οργανωμένη εκδρομή στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας
Περιλαμβάνει: Μεταφορά, περιηγήσεις / ξεναγήσεις, 3 νύχτες στο Βουκουρέστι και
1 νύχτα στη Σόφια, ξενοδοχεία 4* αστέρων, Ημιδιατροφή (4 πρωινά & 4 γεύματα).

ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ -Ι. ΜΟΝΗ ΙΛΑΡΙΩΝΟΣ-ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

TΣΙΓΑΡΙΔΑΣ Travel

17 έως 19 ΜΑΙΟΥ 2019 (πρωινή αναχώρηση)
Τριήμερη οργανωμένη εκδρομή
Περιλαμβάνει: Μεταφορά, περιηγήσεις/ξεναγήσεις, 2νυχτες στα Λουτρά Ποζαρ.
Διαμονή σε παραδοσιακό ξενοδοχείο, πρωινό

Αριθμος μητρωου
ΕΟΤ 0727E60000037201

ΚΕΡΚΥΡΑ -ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
18 έως 19 ΜΑΙΟΥ 2019 (πρωινή αναχώρηση)
Διήμερη οργανωμένη εκδρομή
Περιλαμβάνει: Μεταφορά, περιηγήσεις/ξεναγήσεις, ακτοπλοϊκά εισιτήρια,
Διαμονή, πρωινό.

Πληροφορίες στο γραφείο μας και στα τηλέφωνα
24310 30500, 39740, κιν. 6932222325

ΛΙΠΑΣ TRAVEL
ΜΗ.Τ.Ε.: 0727Ε60000015600

Όπως και αν το φανταστείτε… μ’ εμάς θα το ζήσετε !!!
Το γραφείο Γενικού Τουρισμού ΛΙΠΑΣ TRAVEL διοργανώνει τις
παρακάτω οδικές εκδρομές:
ΟΙ ΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ

«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ»
4ήμερη εκδρομή
18-21 Απριλίου 2019
(2 διαν/σεις) ξενοδοχείο 4* με πρωινό, ξεναγός

ΠΑΣΧΑ στην «ΚΕΡΚΥΡΑ»
26-29 Απριλίου 2019
(3 διαν/σεις με εορταστικό μενού)

ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ
(ΔΑΡΔΑΝΕΛΙΑ-ΣΜΥΡΝΗ-ΑΪΒΑΛΙ-ΕΦΕΣΣΟ-ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ)
6ήμερη εκδρομή 30/4-5/5/2019
4 διαν/σεις με ημιδιατροφή (μία διαν/ση στο Αϊβαλί, δύο στη Σμύρνη
και μία στα Δαρδανέλια), ξεναγός
ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ: 230,00 €

ΤΗΝΟΣ - ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ - ΜΥΚΟΝΟΣ

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
ΣΤΙΣ 11-14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
(2 ΔΙΑΝ/ΣΕΙΣ) ξΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ, ξΕΝΑΓΟΣ

ΕΚΔΡΟΜΗ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
15 -16 -17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 (βραδινή αναχώρηση)
Τριήμερη οργανωμένη εκδρομή στην ΤΗΝΟ-ΑΠΑ ΠΕΛΑΓΙΑ-ΜΥΚΟΝΟΣ
Περιλαμβάνει: Μεταφορά με το λεωφορείο καθ' όλη την διάρκεια της εκδρομής, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, ακτοπλοϊκά εισιτήρια Ραφήνα-Τήνος-Μύκονος-Ραφήνα, Διαμονή σε ξενοδοχείο με πρωινό.

Διήμερη εκδρομή στην Αγία Θεοδώρα στη Βαστα Αρκαδίας με τα 18
δέντρα στην Παναγία Μαλεβη στην Ιερά Μονή Παλιοπαναγιας και στην
πόλη του Ναυπλίου. Στις 10 και 11 Μαΐου 2019.

ΕΛΛΑΔΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΕΛΛΑΔΑ
ISERLOHN-LUNDENSCEID-HAGEN-DORTMUND-WUPPERTALDUSSELDORF KOLN-MANNHEIM-STUTTGART-MUNCHEIN
International Bus Line / Τακτική λεωφορειακή γραμμή

ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΜΥΤΗΛΗΝΗ
(ΑΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ, ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ- ΜΑΝΤΑΜΑΔΟ,
ΠΕΤΡΑ ΜΟΛΥΒΟΣ, ΑΓΙΑΣΟΣ )
14 - 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΤΗΝΟ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ
22 & 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
(ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ ΒΡΑΔΥ
ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ ΕΩΣ ΤΗ ΤΗΝΟ)

ΤΗΛ.:2431 035577 - 22428• FAX: 2431 079293 • KIN.: 6977 589449
www.chictravel.com.gr | email: info@chictravel.com.gr
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ 0727 Ε600000 17 100
«ΟΡΕΙΝΗ ΑΡΚΑΔΙΑ»
Τρίπολη – Βυτίνα – Δημητσάνα – Στεμνίτσα
Κρουαζιέρα στη διώρυγα Κορίνθου - Αρχαία Κόρινθος Καλάβρυτα (Οδοντωτός). Από 5 – 7 /04 /2019
ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΣΕΡΡΩΝ
ΑΚΡΙΤΟΧΩΡΙ - ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ-ΟΧΥΡΟ ΡΟΥΠΕΛ-ΣΕΡΡΕΣ
2ήμερη εκδρομή. 10-11/04/2019

«ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ»
Από 26-29/04/2019
«ΜΑΓΕΥΤΙΚΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ»
Από 2-5/05/2019
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ - ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗΣΑ»
Από 2-5/05/2019
«ΠΑΤΜΟΣ το νησί της ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ»
Από 08 – 11/05/2019

Τo γραφείο μας είναι συνεργάτης με την WESTERN UNION
(στείλτε και λάβετε εμβάσματα από όλα τα σημεία του κόσμου)
(πληρωμές: ΕΝΦΙΑ – ΕΦΚΑ – ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΔΕΗ - ΤΗΛΕΦΩΝΑ κλπ)

•Αεροπορικά-Ακτοπλοϊκά εισιτήρια•Κρουαζιέρες
•Γαμήλια ταξίδια•Μισθώσεις λεωφορείων•Πακέτα διακοπών

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΕΤΑ

«ΠΟΛΩΝΙΑ»
Κρακοβία – Βαρσοβία - Νόβισαντ – Βουδαπέστη - Μπάνσκα
Μπίστριτσα Μπρατισλάβα – Βελιγράδι.
Από 29/05 – 06/06/2019

«ΚΡΗΤΗ»
ΧΑΝΙΑ - ΡΕΘΥΜΝΟ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Από 26/06 - 03/07/2019

«ΠΑΡΟΣ» Από 08 - 12/07/2019
«ΛΗΜΝΟΣ» Από 20 - 26/07/2019
«ΒΟΡΕΙΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ - ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΑ»
«Ταξίδι στη Γη του Ήλιου του Μεσονυκτίου»
Οδική - Αεροπορική 18ήμερη εκδρομή
Από 01/08 - 18/08/2019

ΜΑΚΡΗ

ΠΑΣΧΑ 2019 ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
ΜΑΛΤΑ 4ημ.26/04 & 29/04 ............................................................................από 265€
ΒΑΡΣΟΒΙΑ-ΚΡΑΚΟΒΙΑ 5ημ. 25/04 ...................................................................από 395€
ΣΜΥΡΝΗ-ΠΑΡΑΛΙΑ. Μ. ΑΣΙΑΣ 4ημ. 25/04........................................................από 295€
ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ 5ημ. 26/04 ................................................................................από 495€
ΠΑΡΙΣΙ 6ημ. 25/04 & 30/04 ............................................................................από 485€
ΑΛΣΑΤΙΑ –Μ. ΔΡΥΜΟΣ 6ημ. 25/04 .................................................................από 469€
ΣΙΚΕΛΙΑ - Μ. ΕΛΛΑΔΑ 6ημ.25 &30/04 ............................................................από 465€
ΣΑΡΔΗΝΙΑ-ΚΟΡΣΙΚΗ 6ημ. 25/04 ....................................................................από 545€
ΔΑΛΜΑΤΙΑ 5ημ. .............................................................................................από 445€
ΛΟΝΔΙΝΟ 6ημ. α................................................................................................πό 635€
ΓΥΡΟΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ 8ημ. ................................................................................από 1195€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ 8ημ. ..................................................................από 1045€
Και πολλές – πολλές ακόμα επιλογές εορταστικών αποδράσεων…
* Δεν συμπεριλαμβάνονται οι φόροι αεροδρομίου!
SPECIAL OFFERS σε οδικά ταξίδια

ΚΥΘΝΟΣ
3ήμερη εκδρομή, από 17-19/5/2019

«ΧΙΟΣ» Από 14 – 17/06/2019

7ήμερη οδική εκδρομή «ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ – ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑ – ΛΙΜΝΕΣ
ΜΠΛΕΝΤ – ΒΙΛΑΧ –ΖΑΓΚΡΕΠ» 23-29/10/2019

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής
στο γραφείο μας ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 1 (ΕΝΑΝΤΙ ΜΑΣΟΥΤΗ ΠΑΛΙΟ ΔΕΣΠΟΤΙΚΟ)
και στα τηλ. 2431300422, 2431033570 • Κιν. 6932206098

ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ –
ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ • ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 32 ΤΡΙΚΑΛΑ

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ
5ήμερη κρουαζιέρα στα Ελληνικά νησιά (Μύκονος – Πάτμος – Ρόδος –
Ηράκλειο -Σαντορίνη) & Κουσάντασι (Τουρκία), 8-12 Ιουλίου (μεταφορά
Τρίκαλα – Πειραιά & επιστροφή, πλήρης διατροφή, απεριόριστο πακέτο
ποτών.

για κάθε προορισμό...

ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΑΣ. ΗΛ. ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ

ΤΗΝΟΣ
(2ήμερη εκδρομή) Τήνος - Ι.Μ. Αγ. Πελαγίας
Από 16/06/2019 έως 17/06/2019

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 22-23/06/2019
(Αγία Θεοδώρα με τα 17 δένδρα στη στέγη Ι. Μ. Μαλεβής-Ναύπλιο κ.ά.)
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ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ ΥΠΕΡΠΟΛΥΤΕΛΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ
MINIBUS 19-20 ΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ

Ταξίδια εκδρομές Εσωτερικού & Εξωτερικού / Private Group / Συλλόγων-Σωματεία
Κρατήσεις Ξενοδοχείων με σύστημα οn line / Transfer airport

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
(4ήμερη εκδρομή)
Από 14/06/2019 έως 17/06/2019

ΚΡΗΤΗ
(6ήμερη εκδρομή) Χανιά -Ρέθυμνο- Ηράκλειο- Αγ. Νικόλαος
Από 18/06/2019 έως 23/06/2019

ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

•ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ & ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
•ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΠΟΛΥΤΕΛΩΝ ΠΟΥΛΜΑΝ
•ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΛΙΜΟΥΖΙΝΩΝ
•ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ
•ΓΑΜΗΛΙΑ ΤΑΞΙΔΙΑ
•ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ

(A.M. EOT 0727661-005461)

Τηλ. 24310 23564-23646
Τσιτσάνη 21 - Τρίκαλα
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*ΕΞΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΑΓΙΚΑ!!!
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2019 ΕARLY BOOKING!
ΜΠΑΛΙ-ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ 10ημ. 4,11,18/08 ............................................950€ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΜΠΑΛΙ 10,11ημ. 27/07 &1,10,17/08 .......................................από 1145€ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΕΧCLUSIVE CUBA 9ημ. ...........................................................από 1645€ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΠΟΥΚΕΤ – ΜΠΑΝΓΚΟΚ 10,12ημ. .............................................από 1180€ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΑΥΛΑΝΔΗΣ 12&15ημ. .......................................από 1380€ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΒΙΕΤΝΑΜ 13ημ. ......................................................................από 1399€ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
Όλα τα οργανωμένα ταξιδιωτικά πακέτα εξωτερικού της αγοράς
διαθέσιμα στο γραφείο μας!!
Και φυσικά τα μοναδικά μας ατομικά πακέτα για να πραγματοποιήσετε το
ταξίδι σας όπως εσείς το θέλετε , σύμφωνα με τις δικές σας προτιμήσεις!
Διαθέτουμε την πιο ενημερωμένη πλατφόρμα κράτησης ξενοδοχείων και
αεροπορικών εισιτηρίων
και σε συνδυασμό με την ταξιδιωτική μας εμπειρία μπορούμε να σας
εγγυηθούμε ένα μοναδικό ταξίδι!!
Και όπως πάντα:

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ σε ασυναγώνιστες τιμές με όλες τις αεροπορικές εταιρείες

-

-ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

Κάθε Τετάρτη αναχώρηση λεωφορείου για την «ΓΕΡΜΑΝΙΑ»

ΠΡΑΓΑ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
Βελιγράδι-Μπρατισλάβα-Δρέσδη
8ήμερη εκδρομή 23-30/8-2019

Έχουμε την γνώση και την εμπειρία να σας προσφέρουμε το ταξίδι που ονειρεύεστε.
Πληροφορίες, προγράμματα και κρατήσεις στο γραφείο μας.
ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΕΤΑ ΜΑΚΡΗ

Πληροφορίες, προγράμματα & δηλώσεις συμμετοχής στο γραφείο μας,
Κονδύλη 18 – Τρίκαλα και στα τηλ. 2431036588-30168 •e-mail: lipastr@otenet.gr

Γίνονται δεκτά τα δελτία του εκδρομικού προγράμματος του ΟΓΑ (τετραήμερα)
ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Αναχώρηση λεωφορείου κάθε Τετάρτη.

Ν. & Ρ. Παππά 4 (Έναντι Ι.Ν. Αγίου Νικολάου) 42132 Τρίκαλα. Tηλ.: 24310 78335
Α.Φ.Μ. 100276020 Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ/Αρ. MH.T.E. 0727E61004600/e-mail: monpro@otenet.gr

Γίνονται δεκτά τα δελτία του εκδρομικού προγράμματος του ΟΓΑ (τετραήμερες εκδρομές)
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ΨΗΓΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΥ
«Εάν ήξευρες την δωρεάν
του Θεού!» (Ιωαν. 4:10)
Μάθαμε στη ζωή μας ότι,
για να αποκτήσεις κάτι και
μάλιστα σημαντικό, πολύτιμο, πρέπει να το πληρώσεις.
Και συνηθίσαμε να νομίζομε
ότι αυτό ισχύει και με τον
Θεό. Για τη σωτηρία μας, κάπως και εμείς πρέπει να συμβάλλομε, κάτι να σώσομε,
χρήματα, αγαθοεργίες, καλά
έργα ή ακόμα να υποβληθούμε σε στερήσεις. Ο Θεός
όμως στο Λόγο Του μιλάει
για «δωρεά». Για το δώρο και
τη χάρη που μας προσφέρει
μέσω του Υιού Του. Η χάρη,
είναι μια πράξη με την οποία

τοπικά

ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

ο ένοχος απαλλάσσεται από
την τιμωρία που έπρεπε να
υποστεί. Η δωρεά, είναι αυτό
που προσφέρεται χωρίς να ζητηθεί αντάλλαγμα από αυτόν
που τη δέχεται. Στο Ευαγγέλιο
διαβάζομε: «Ούτως, με τέτοιο
τρόπο, αγάπησε ο Θεός τον
κόσμο ώστε έδωκε τον μονογενή Υιό Του» (Ιωαν.3:16).
Αυτό το «έδωκε» όμως, είχε
για τον Θεό ανυπολόγιστο
κόστος. Την τιμωρία και τον
θάνατο του μονάκριβου Πού
Του, όχι για φίλους αλλά για
ανθρώπους ανάξιους και
αμαρτωλούς, για μένα και για
σένα, αγαπητέ μου φίλε! Μπορείς να το φαντασθείς χωρίς
να γονατίσεις;

Ομιλία στην Γ.Ε.Χ.Α.
Την Πέμπτη 4 Απριλίου 2019 και ώρα 5:30 μ.μ. στην αίθουσα της Γ.Ε.Χ.Α. οδός Βύρωνος 24 θα γίνει ομιλία από τον Ιεροκήρυκα της Μητροπόλεώς μας π. Διονύσιο Χουρμουζιάδη
με θέμα: «Η πρώτη μας αγάπη».
Προσκαλείσθε να την παρακολουθήσετε.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
Ειδοποιούνται οι καταναλωτές ΔΕΛΛΗΕ των παρακάτω περιοχών
ότι για να εκτελεσθούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες του ΔΕΔΔΗΕ
θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος ως εξής:

ΠΕΜΠΤΗ 04-04-2019
ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ
Από ώρα 08:00-15:00 στα χωριά: Κοτρώνι, Αναβρυσούλα, Αγ. Γεώργιο Ελάτης, Ελάτη, Βλάχα.
Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν
από το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι' αυτό
το λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ θα
πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι, για λόγους
ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου ακόμα και αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει
κίνδυνος ατυχήματος. Επίσης όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες
πρέπει μετά τη διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως
πριν.
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΕΔΔΗΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Η κίνηση στην Ιερά Μητρόπολη
Τρίκκης και Σταγών
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών κ.
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ αύριο Τετάρτη
3 Απριλίου το απόγευμα στις
6:30 επικεφαλής του Ιερού κλήρου και του λαού, θα υποδεχθεί
στα προπύλαια του Ιερού Ναού
Αγίου Βησσαρίωνος Πύλης Τρικάλων απότμημα Ιερού Λειψάνου της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Κυριακής εκ της ομωνύμου
Ιεράς Μονής Νεράϊδας Τρικάλων. Εν συνεχεία θα τελέσει τη
Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων.
Την Πέμπτη 4 Απριλίου το
απόγευμα στις 6, επικεφαλής
του Ιερού κλήρου και του λαού,
θα υποδεχθεί στην Κεντρική
Πλατεία στο χωρίο Αγία Κυριακή Τρικάλων το Αντίγραφο της
Ιεράς Εικόνος της Παναγίας
«ΜΕΤΕΩΡΙΤΙΣΣΗΣ». Ακολούθως
θα προεξάρχει της Ιεράς Λιτανείας προς τον Ιερό Ναό Αγίας
Κυριακής. Εν συνεχεία θα συγχοροστατήσει μετά του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σταγών και Μετεώρων κ. Θεοκλήτου κατά την Ακολουθία του
Εσπερινού.
Ακολούθως στις 8 θα μεταβεί
στην Αίθουσα «Δημήτριος Καβράκος του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Τρικκαίων
«Αθανάσιος Τριγώνης» και θα
παρακολουθήσει την Συναυλία
Μνήμης που διοργανώνει η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της
Ιεράς Μητροπόλεως Τρίκκης
και Σταγών με αφορμή την συμπλήρωση «100 ετών από την Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου».
Την Παρασκευή 5 Απριλίου
στις 5 το απόγευμα θα Χοροστατήσει και θα ομιλήσει κατά
την Ακολουθία της Δ’ Στάσεως
των Χαιρετισμών προς την Υπεραγία Θεοτόκο στον Ιερό Ναό
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης

Τρικάλων.
Περί ώρα 7:00 θα Χοροστατήσει και θα ομιλήσει κατά την
Ακολουθία της Δ’ Στάσεως των
Χαιρετισμών προς την Υπεραγία
Θεοτόκο στον Ιερό Ναό Αγίου
Βησσαρίωνος Πύλης Τρικάλων.
Περί ώρα 9:00 θα Χοροστατήσει κατά την Ακολουθία της Δ’
Στάσεως των Χαιρετισμών στον
Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου
Νικολάου Τρικάλων.
Εν συνεχεία θα τελέσει Ιερά
Αγρυπνία με την Ακολουθία της
Δ’ Στάσεως των Χαιρετισμών
στον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής
στο χωρίο Αγία Κυριακή Τρικάλων επί τη ελεύση του Αντιγράφου της Ιεράς Εικόνος της
Παναγίας «ΜΕΤΕΩΡΙΤΙΣΣΗΣ».
Ο ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΑΓΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ
ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ
ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
Την Πέμπτη 4 Απριλίου το
απόγευμα στις 6:00, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σταγών και Μετεώρων κ. Θεόκλητος θα κομίσει το Αντίγραφο
της Ιεράς Εικόνος της Παναγίας
«ΜΕΤΕΩΡΙΤΙΣΣΗΣ» και εν συνεχεία θα συγχοροστατήσει
μετά του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Χρυσοστόμου
κατά την Ακολουθία του Εσπερινού στον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής στο χωρίο Αγία Κυριακή
Τρικάλων.
ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ
ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΕΣ:
Ο π. Διονύσιος Χουρμουζιάδης την Παρασκευή 5 Απριλίου
το βράδυ θα τελέσει την Ακολουθία της Δ’ Στάσεως των Χαιρετισμών της Υπεραγίας Θεοτόκου στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνης Τρικάλων.

Με τιμή το Διοικητικό Συμβούλιο

Αύριο ΤΕΤΑΡΤΗ 3 Απριλίου
2019 το βράδυ προς Πέμπτη
4 Απριλίου και από ώρα
8:15μ.μ. έως 12:15π.μ. θα
ψαλλούν το Μεγάλο Απόδειπνο ο Όρθρος, οι Ώρες και η
Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία.
Σημείωση: Κατά την περίοδο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής κάθε Τετάρτη βράδυ θα ψάλλεται Ιερά Αγρυπνία.
Εκ του Ιερού Ναού

Οι πρόβες της χορωδίας
ενηλίκων ανδρών και γυναικών
Ιεράς Μητροπόλεως Τρίκκης και Σταγών
Γίνεται γνωστό πως οι συναντήσεις και οι πρόβες της χορωδίας ενηλίκων αντρών και γυναικών της Ιεράς Μητροπόλεως
Τρίκκης και Σταγών θα πραγματοποιούνται κάθε Πέμπτη στις
4:00 μ.μ. στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής Τρικάλων στο Βαρούσι.
Τη Χορωδία θα Διευθύνει η Μουσικός Δέσποινα Πλαστάρα.
Προσκαλούνται να προσέλθουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι.
ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Ζωγράφου 1
πεζόδρομος (έναντι
Δημοτικής Βιβλιοθήκης)
τηλ.: 24310

78435 •
what’s up: 6986 835 554
ΤΟ ΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Μοσχαράκι πιλάφι ή ζυγούρι στιφάδο ......................................6,00 €
Λαχανοντολμάδες αυγολέμονο ή κολοκυθάκια με κιμά ............5,00 €
Γεμιστά με κιμά ........................................................................5,00 €
Κοτόπουλο φιλέτο με κάρυ και ρύζι .........................................5,00 €
Χοιρινό λεμονάτο ή τηγανιά......................................................5,00 €
Μακαρόνια με κιμά ...................................................................4,00 €
Πατάτες φούρνου με μυρωδικά ................................................3,00 €
Κεφτεδάκια με πατάτες ............................................................5,00 €
Μπακαλιάρο σκορδαλιά με χόρτα εποχής

νηστισιΜα φαΓητα σαραΚοστησ

σαΛατΕσ
Μαυρομάτικα σαλάτα ..........3,50 €
ρεβυθοσαλάτα ....................3,50 €
Πατατοσαλάτα.....................3,50 €
Μελιτζανοσαλάτα................3,50 €
Πολίτικη με ελιές................3,50 €
Μαρούλι..............................3,00 €

αγγουροντομάτα .........3,50 €
Χόρτα..........................3,00 €
Μπρόκολο ...................3,00 €
Κουνουπίδι ..................3,00 €
Παντζάρια ...................4,00 €
Λάχανο........................3,00 €

Κρεατικά της ώρας, θαλασσινά και ψάρια καθημερινά

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

ΓΙΑΝΝΗ Λ.
ΛΑΜΠΡΙΔΗ
Πτυχιούχος Παν/μιου
Ulster Μ. Βρετανίας

• σουτζουκάκια
• λαζάνια με κοτόπουλο
• μοσχάρι λεμονάτο
• ρεβύθια φούρνου • φασολάκια
• χοιρινό με μουστάρδα

στον Ι. Ν. Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων

Καλαμάρι κοκκινιστό με ρύζι ή ζυμαρικό ..................................6,50 €
Μυδοπίλαφο ή κριθαρότο θαλασσινών .....................................6,00 €
Ψητά λαχανικά με φρυγανισμένο ψωμί και λαδολέμονο...........4,50 €
αρακάς - φασολάκια.................................................................4,00 €
ταραμοκεφτέδες - τοματοκεφτέδες ........................................4,50 €
Καλαμαράκια τηγανητά με πατάτες...........................................6,50 €

Εκδρομή στην Καστανιά
για τους Χαιρετισμούς
Ο Μ.Ε.Σ. Καστανιάς "Ο ΣΤΙΝΟΣ" διοργανώνει εκδρομή
στο χωριό μας την Παρασκευή 5 Απριλίου 2019 για να παρακολουθήσουμε την λειτουργία των Χαιρετισμών .
Τo κόστος ανά άτομο είναι 5 ευρώ.
Παρακαλείσθε να δηλώσετε συμμετοχή εντός των επόμενων ημερών καθώς θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Λεπτομέρειες για ώρα και το σημείο αναχώρησης θα
ανακοινωθούν με νεότερη ανάρτηση.
Τηλ επικοινωνίας:
Ματίνα: 6972033646
Ιωάννα: 6981190578

ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ

•ΔΕΧΕΤΑΙ
ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
•ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ
ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ
•ΔΕΚΤΑ ΟΛΑ
ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ
Καρανάσιου 18
Τρίκαλα
(Όπισθεν Κλινικής Παπανικολάου)

Τηλ.: 24310 78278
CMYK

KΥΠΡΙΑΝΟΣ
ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ
Φυσιοθεραπευτής
Ασκηθείς επί διετία
στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ
Θεσσαλονίκης
Πλήρης σύγχρονος
και ανανεωμένος
εξοπλισμός

•Δέχεται καθημερινά
με ραντεβού
•Επισκέψεις
φυσιοθεραπείας
κατ’ οίκον

Δεκτά ΕΟΠΥΥ
και λοιπά ταμεία

Bύρωνoς 9
Tηλ.: 24310 30335
Kιν.: 6932166067

•Μάρμαρα •γρανίτες
•πέτρες•σχιστόλιθοι

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ
ΜΝΗΜΕΙΩΝ
6o χλμ Τρικάλων - Καλαμπάκας
τ. 24310 85840
e-mail: info@marfal.gr
www.marfal.gr

κοινωνικά

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΝΗΜΗΣ
«100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ»
ἀπό τή Σχολή Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Τρίκκης καί Σταγῶν
Ἡ Παραδοσιακή Ὀρχήστρα καί Χορωδία τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Τρίκκης καὶ Σταγῶν παρουσιάζει στήν αἴθουσαν «Δημήτριος
Καβράκος» τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου τοῦ Δήμου Τρικκαίων
«Ἀθανάσιος Τριγώνης» (ὁδός Γαριβάλδη 8), τήν Πέμπτην 4ην
Ἀπριλίου 2019 στὶς 8 τὸ βράδυ, τὴν Συναυλία ἀφιέρωμα στά
100 χρόνια ἀπό τήν Γενοκτονία τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου».
Θὰ συμμετέχουν στήν ἐκδήλωση: ὁ Σύλλογος «Εὔξεινος Λέσχη Ποντίων καὶ Μικρασιατῶν Νόμου Τρικάλων», ὁ γνωστὸς
Πόντιος τραγουδιστὴς Ἀλέξης Παρχαρίδης καὶ ὁ δεξιοτέχνης
στήν ποντιακὴ λύρα μουσικὸς Γιάννης Τσανασίδης.
Ἡ ΕΙΣΟΔΟΣ εἶναι ΕΛΕΥΘΕΡΗ.
Σᾶς περιμένουμε ὅλους.
ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Kήρυγμα Ευαγγελίου
Κάθε Κυριακή πρωί και ώρα 10.30 και βράδυ 8-9 μ.μ. και
κάθε Πέμπτη και ώρα 8-9 μ.μ. στην Ελεύθερη Ευαγγελική
Εκκλησία, οδός Βαλαωρίτου 4, γίνεται κήρυγμα Ευαγγελίου.
Είσοδος ελεύθερη.

•Εκκλησιαστικά είδη • Είδη μνημείου
•Κηροπωλείο • Λουλούδια

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 22 | ΤΡΙΚΑΛΑ
6955731518 | 24310 63274
zisistegos1992@gmail.com

Πρόγραμμα ὁμιλητῶν
κατὰ τοὺς Κατανυκτικοὺς Ἐσπερινοὺς
στήν Ἱερὰ Μητρόπολη Τρίκκης καὶ Σταγὼν
Διὰ τοῦ παρόντος σᾶς
γνωρίζομεν, ὅτι καθὼς πλησιάζει ὁ χρόνος τῆς ἐνάρξεως
τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, τῆς κατ’ ἐξοχὴν
πνευματικῆς περιόδου τοῦ
ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους, ἡ
ὁποία καταλήγει εἰς τὸν
Σταυρὸν καὶ τὴν Ἀνάστασιν
τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, προγραμματίζομεν
πρὸς τοῦτο ἐκδηλώσεις ὁμιλιῶν κατὰ τὰς Κυριακὰς τῆς
περιόδου αὐτῆς, πρὸς πνευματικὸν καταρτισμὸν καὶ ἐνίσχυσιν ὅλων τῶν χριστιανῶν
εἰς τὸ πνευματικὸν στάδιον
τῆς ἀθλήσεως τῶν ἀρετῶν
τῆς ἁγίας μας Ἐκκλησίας.
Οἱ ὁμιλίες θὰ λαμβάνουν
χώρα ἐντὸς τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Τρικάλων, τὸ ἑσπέρας
τῶν Κυριακῶν περί τήν 6ην
ὥραν συμφώνως τοῦ προγράμματος, τὸ ὁποῖον ἀκολουθεῖ:
Κυριακὴ 7 Ἀπριλίου 2019,
(Δ’ Νηστειῶν),
«Τοῦ Ὁσίου Ἰωάννου Κλί-

μακος», ὥρα 6:00 μ.μ.:
ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Πρωτοπρεσβύτερος Χαράλαμπος Παπαδόπουλος (π. Λίβυος), ἐκ
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γορτύνης καί Ἀρκαδίας Κρήτης.
Κυριακὴ 14 Ἀπριλίου 2019
(Ε’ Νηστειῶν),
«Τῆς Ὁσίας Μαρίας τῆς
Αἰγυπτίας» ὥρα 6 μ.μ.:
ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλῆς Μουρτζανός, Γενικός Ἀρχιερατικός
Ἐπίτροπος καί Ὑπεύθυνος
Νεότητος Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κερκύρας, Παξῶν καί Διαποντίων Νήσων.
Σᾶς παρακαλοῦμεν καὶ σᾶς
προτρέπουμε
πατρικῶς,
ὅπως παρευρεθῆτε εἰς τὰς ἐν
λόγῳ ὁμιλίας, εἰς τρόπον
ὥστε νὰ ἀπολάβητε τῶν
ὠφελειῶν τοῦ λόγου τοῦ
Θεοῦ πρὸς ἐνδυνάμωσιν τῶν
ἀντιστάσεων ἔναντι τῶν ποικίλων πειρασμῶν τῶν ὁποῖων
ἀντιμετωπίζομεν εἰς τὸν καθ’
ἡμέραν ἀγῶνα μας.
Καλὴ καὶ Ἁγία Μεγάλη
Τεσσαρακοστὴ!

ΤΡΙΤΗ

2

ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

σελίδα 39

Ιερά Μητρόπολη Σταγών και Μετεώρων

Εκδρομή στη Μόσχα
Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολή μας, διοργανώνει
ἑξαήμερη ἐκδρομὴ στὴ ΜΟΣΧΑ
τῆς ΡΩΣΙΑΣ ἀπὸ 4 ἕως 9 Ἰουλίου 2019
Μονὴ τῶν στάρετς τῆς Ὄπτινα, Λαύρα τοῦ Ἁγίου Σεργίου, Κρεμλῖνο, Κόκκινη Πλατεῖα, Πατριαρχεῖο Ῥωσίας,
Μονὴ Ἁγίας Σκέπης, Τάφος τῆς Ἁγίας Ματρώνας τῆς ἀόμματης .... εἶναι λίγα ἀπὸ τὰ πολλὰ προσκυνήματα καὶ ἀξιοθέατα, ποὺ θὰ ἐπισκεφθοῦμε.
Στὴν τιμὴ τοῦ εἰσιτηρίου, ἡ ὁποία εἶναι 1.000 εὐρώ,
περιλαμβάνονται:
•Μεταφορὰ ἀπὸ καὶ πρὸς ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ – ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ -ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
•Ἀεροπορικὰ Εἰσιτήρια μέ τήν AEROFLOT, ἀπευθείας
πτήση, ΑΘΗΝΑ –ΜΟΣΧΑ - ΑΘΗΝΑ
•Φόροι Ἀεροδρομίων καὶ Καυσίμων
•Μεταφορὲς, ξεναγήσεις, περιηγήσεις στὴ Μόσχα μὲ
ὑπερυψω-μένο σύγχρονο κλιματιζόμενο πούλμαν καὶ
ἔμπειρο ὁδηγὸ
•Διαμονὴ στὸ Ξενοδοχεῖο VEGA IZMAILOVO 4* σὲ δίκλινα δωμάτια μὲ κλιματισμὸ καὶ τηλεόραση
•Πρωινὸ καί Δεῖπνο καθημερινῶς, ὅσες καὶ οἱ διανυκτερεύσεις
•Ἑλληνόφωνοι Ἐπαγγελματίες Συνοδὸς καὶ Ξεναγὸς
•Τοπικοὶ Φόροι, Εἴσοδοι σὲ Μουσεῖα καὶ χώρους ἐπισκέψεων καὶ ξεναγήσεων βάσει προγράμματος
•Βίζα Ρωσίας & Ἀσφάλεια τοῦ Προξενείου (ἰατροφαρμακευτική κάλυψη γιὰ ἐπείγοντα περιστατικὰ γιὰ ἄτομα
ἕως 75 ἐτῶν)
•Ἀσφάλεια Ἀστικῆς Εὐθύνης, Ταξιδιωτικὴ Ἀσφάλεια (καλύπτει ἄτομα ἕως 75 ἐτῶν).
* Γιὰ δηλώσεις συμμετοχῆς, τὰ δικαιολογητικὰ γιὰ τὴν
ἔκδοση τῆς Βίζας καὶ τὸ ἀναλυτικὸ Πρόγραμμα τῆς
ἐκδρομῆς, νὰ ἀπευθύνεσθε στὰ Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, στὸ τηλέφωνο: 24320-22752.

Εκδρομή του Συλλόγου
Συντ/χων ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ)
Ο Σύλλογος Συντ/χων ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ) διοργανώνει διήμερη εκδρομή στις 16 και 17 Απριλίου 2019 στην Βυζαντινή ΟΧΡΙΔΑ.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο του Συλλόγου 2431074707
και 6937233500, κ. Γ. Ρώσση.

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΤΕΛΕΤΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 53 - ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΗΛ. 24310 29095 - ΟΙΚΙΑΣ: 24310 27257
ΚΙΝ. 6973 227528

Τελετές

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΤΗΛ.: 6932 403 990
1) ΚαραΪσΚαΚη 54 .........................................ΤΗΛ.: 24310 26258
2) Βασ. τσιτσανη 10.......................................ΤΗΛ.: 24310 27800
3) 4ο Χλμ. τριΚαΛΩν-ΚαρΔιτσασ ...................ΤΗΛ.: 24310 38990
4) ΒαΛτινο ΤΡΙΚΑΛΩΝ.....................................ΤΗΛ.: 24310 25207
5) ριΖΩΜα ΤΡΙΚΑΛΩΝ ......................................ΤΗΛ.: 24310 96200
e-mail: panagiotoumix@yahoo.gr

Τσίπρας στο MIA: Υπάρχει πολιτικό κόστος από τις «Πρέσπες», δεν το φοβόμαστε
πρωθυπουργός,
Αλέξης Τσίπρας, μία
ημέρα πριν το ταξίδι
του στη Βόρεια Μακεδονία,
μίλησε στο κρατικό
πρακτορείο ειδήσεων ΜΙΑ
και υπερασπίστηκε τη
Συμφωνία των Πρεσπών.

Ο

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις
συνομιλίες που θα έχει με το
Σκοπιανό ομόλογο του, Ζόραν
Ζάεφ και φυσικά στη σημασία
της Συμφωνίας των Πρεσπών.
Σύμφωνα με τον Έλληνα πρωθυπουργό, η Συμφωνία των Πρεσπών ενέπνευσε πολλούς που
υποστήριζαν ότι ήταν δυνατό

να επιλυθούν οι διαφορές των
δύο χωρών με αμοιβαίο σεβα-

σμό, διασφαλίζοντας τα συμφέροντα τους, χωρίς η μία πλευρά

να ταπεινώσει την άλλη.
Ωστόσο, όπως σημειώνει,
υπάρχει πολιτικό κόστος που
απορρέει από τη Συμφωνία, καθώς μέρος των Ελλήνων ήταν και
παραμένει επιφυλακτικό απέναντί της.
«Ευθύνη μας –δική μου και του
Ζόραν» όπως επισημαίνει «είναι
να δείξουμε στους λαούς μας ότι
έχουν μόνο να κερδίσουν από το
μονοπάτι που ανοίγεται» και συμπληρώνει ότι «είναι ευθύνη μας
να απαντήσουμε στις δυνάμεις
του εθνικισμού που έχουν ενισχυθεί στις μέρες μας και στόχος μας να μην επιστρέψουμε σε
σκοτεινές εποχές».

Ο Αλέξης Τσίπρας χαρακτήρισε την αυριανή επίσκεψή του
στα Σκόπια ιστορικής σημασίας,
που βασίζεται σε μία νέα στρατηγική σκοπιά και για τις δύο χώρες και αποκάλυψε ότι θα συνοδεύεται από 10 υπουργούς
και θα υπογράψει σειρά συμφωνιών σε διάφορους τομείς.
Επιπλέον ανέφερε ότι Ελλάδα
και Βόρεια Μακεδονία οφείλουν
να είναι συνεργάτες και σύμμαχοι, στέλνοντας το μήνυμα ότι η
Ελλάδα χρειάζεται έναν σταθερό και ασφαλή βόρειο γείτονα
και τα Σκόπια χρειάζονται έναν
ισχυρό γείτονα για να στηρίξει τα
βήματά τους στην ευρωπαϊκή

προοπτική τους.
«Aν η κυβέρνησή μου φοβόταν
το πολιτικό κόστος, δεν θα ήταν
σε θέση να βγάλει τη χώρα από
την κρίση και τα οικονομικά προγράμματα, να βρει μια λύση στο
ασφαλιστικό σύστημα, να αντιμετωπίσει την προσφυγική κρίση,
να επιλύσει το ζήτημα της ονομασίας, ούτε να προωθήσει τον
απαραίτητο διάλογο με την
Τουρκία παρά τις μεγάλες δυσκολίες, ούτε επιπλέον να πραγματοποιήσει ριζοσπαστικές αλλαγές που ήταν απαραίτητες
στο πεδίο των ανθρωπιστικών δικαιωμάτων», σημείωσε ο κ. Τσίπρας.

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

«ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ»
Παιδής Θεόδωρος

ΓΑΜΒΕΤΑ 15 ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΗΛ:

2431071936
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έως 12 άτοκες δόσεις για αγορές άνω των 200€ με πιστωτική

