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Με έργα ύψους 18,3 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ για τις Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης

Αντέδρασε άμεσα
ο Χρήστος Σιμορέλης
για το Κ.Υ Καλαμπάκας
>> 7

Βρίσκονται Δήμος Τρικκαίων και
Εμπορικός Σύλλογος Τρικάλων

Με την πρόταση
“ανά χείρας”
Αφορά την υλοποίηση του Ανοικτού
Εμπορικού Κέντρου “Trikala Smart
Open Mall” στο ιστορικό εμπορικό
κέντρο των Τρικάλων

>> 5

•Κ. Αγοραστός: «Δίνουμε νέα πνοή στις πόλεις μας»
•Δ. Παπαστεργίου: «Η συνεργασία Περιφέρειας και Δήμου
προχωρά με σημαντικά έργα αστικής ανάπτυξης»
•Φ. Αλεξάκος: «Η συνεργασία οδηγεί σε σημαντικά έργα»

ΣΕΛ.
6

Εως και τις 15 Απριλίου
θα υποβάλλεται η σχετική αίτηση

Αμοιβαίες μεταθέσεις
εκπαιδευτικών
Οι ενδιαφερόμενοι για αμοιβαία μετάθεση
υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις
στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευση
>> 4

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Τηλ. επικ.: 24310

88138

Αρ. Πιστ. 506925 QM08

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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ΑΠΡΙΛΙ

Σαν Σήμερα
1949 Ανασχηματίζεται η
λεγόμενη«ΠροσωρινήΔημοκρατική Κυβέρνηση», που
είχεσχηματίσειο«Δημοκρατικός Στρατός» (ΔΣΕ) κατά
τη διάρκεια του Εμφυλίου
Πολέμου. «Πρωθυπουργός»
αναλαμβάνειοΜήτσοςΠαρτσαλίδης, ενώ στην κυβέρνησηεισέρχεταικιέναςΣλαβομακεδόνας,οΠασκάλΜιτρέφσκι.
1966 Ο κύκλος τραγουδιών«Ρωμιοσύνη»τουΜίκη
Θεοδωράκη παρουσιάζεται
γιαπρώτηφοράσεσυναυλία
στοθέατροΔιάναστηνΑθήνα, έπειτα από διαδήλωση
της ΕΔΑ κατά των αμερικανικώνβάσεωνστηνΕλλάδα.
1996 ΟΠαναθηναϊκόςνικάει τον Άγιαξ με 1-0 στο
Ολυμπιακό Στάδιο του Άμστερνταμκαισταματάειένα
σερί 189 αήττητων αγώνων
του αντιπάλου του στις ευρωπαϊκέςδιοργανώσεις.Στη
ρεβάνς(17Απριλίου)θαχάσειμε3-0καιθααποκλειστεί
από τον τελικό του ΤσάμπιονςΛιγκ.
1999 Σεπανελλαδικήσύσκεψη συνδικάτων και συνδικαλιστών,δημιουργείταιτο
ΠανεργατικόΑγωνιστικόΜέτωπο(ΠΑΜΕ),απόσυνδικαλιστέςκυρίωςτουΚΚΕ,του
ΔΗΚΚΙκαιτμήματοςτηςΑνανεωτικήςΑριστεράς.

Ε

ίναιπάντοτε
χρήσιμονα
ανατρέχειςσε
παλιάφύλλα
εφημερίδωνκαινα
διαπιστώνειςάλλοτε
πόσοδιαφορετικά,
άλλοτεπόσοίδιακαι
ενίοτεπόσο
επίκαιραείναι
πράγματαπου
γράφτηκανπριναπό
πάραπολλάχρόνια.
Διάβαζαέναάρθρο
τουΓεωργίου
Βλάχουπου
γράφτηκεστις23
Φεβρουαρίουτου
1947.Διαφορετικές
εποχές,άλλες
συνθήκεςκαι
απειλές.Βρήκα
όμωςταγραφόμενά
του-ενμέσωενός
άγριουεμφυλίουεξαιρετικά
ενδιαφέροντα:

«Οι σημερινοί κάτοικοι
του τόπου αυτού διαιρούνται εις δύο είδη μεγάλα. ∆εν διαιρούνται εις
κομμουνιστάς
και
αστούς, εις όργανα ξένων και πατριώτας, εις
δεξιούς και αριστερούς,
εις μοναρχικούς και εις
δημοκράτας.
∆ιαιρούνται εις αυτούς
που θα μείνουν και εις
αυτούς που θα φύγουν.
Αυτοί, οι δεύτεροι, ενδεχόμενον είναι να μη φύγουν ποτέ· αλλ’ αυτό δεν
σημαίνει. Και τώρα και
του χρόνου και μετά πέν-

Σαν να μην πέρασε μια μέρα
τε χρόνια, άμα κάθονται
στο καφενείον, στον ήλιο,
κάθονται με τη βαλίτσα
στο χέρι, σχεδιάζουν την
μελλοντικήν εγκατάστασίν τους κάπου αλλού,
σε μιαν ήσυχην πολιτείαν
της Νοτίου Αμερικής,
ονειρεύονται ένα μικρό
μαγαζί εις ένα ξένο λιμάνι, ζουν εις τόπους μακρυνούς, που κανέναν
δεν ξέρουνε και κανείς
δεν τους ξέρει, όπως λέγει και το τραγούδι.
Αυτοί κάνουν λίρες, μηχανεύονται χίλια δυο
μέσα διά να στείλουν έξω
τα χρήματά τους, πτωχαίνουν με τα όνειρά
τους τον τόπον, σκορπίζουν τον τρόμον παντού,
σταματούν τις δουλειές,
στέκονται μελαγχολικοί,
και με την βαλίτσα πάντοτε, εμπρός εις του αλλουνού το γιαπί:
“Τρελλός είσαι και καρφώνεις τα λεπτά σου
εδώ; ∆εν βλέπεις τι γίνεται; Θα ’ρθη μεθαύριο
ο Ζαχαριάδης να σε σφάξη και να στα πάρη”. Και
προχωρούν και πηγαίνουν παρέκει, όπου το
νέον κατάστημα συγυρίζεται, και παραπέρα,
όπου έρχεται από ξένες
θάλασσες το καράβι, και
συνεχίζουν τον ελεεινόν
αμανέν:

“Εδώ θα δουλέψης;
Εδώ ήρθες να ξεφορτώσης;..” Αυτοί οι άνθρωποι
δεν έχουν δυστυχώς την
ευκολίαν να φύγουν όλοι
μαζί για να γλιτώνωμε.
Θα μείνουν κι αυτοί
μαζί μας, εδώ, διαρκώς
υπ’ ατμόν, διαρκώς εις
τον προλιμένα, πάντοτε
πίσω από ένα διαβατήριον και μίαν θεώρησιν
προξενείου, απαισιόδοξοι, ηττοπαθείς, σπορείς
συμφορών, θεωρούντες
πάντοτε πατρίδα των το
μπαούλο και αδειάζοντας
παντού το μπαούλο τους,
εις τους δρόμους, εις τα
σπίτια, στις γειτονιές:
“Παλαβός είμαι να μείνω; Θα πάω να ζήσω αλλού”. Και μένουν. Αλλά
τι να τους κάνωμε; Καλύτερα, καθώς λέμε, να
έφευγαν γρήγορα όλοι
μαζί, αυτοί, οι ψυχικώς
περαστικοί, οι εφήμεροι,
οι δεύτεροι Ελληνες.
Και οι πρώτοι;.. Οι πρώτοι, κακοί ή καλοί, είμαστε εμείς, που θα μείνωμε ή ούτως ή άλλως.
Εμείς που εμεγαλώσαμε εδώ, που εζήσαμε
εδώ, που εγεράσαμε
εδώ, που έχομε βαθειά
εις τα χώματα αυτού του
τόπου τις ρίζες μας και
θέλομε, άμα πεθάνωμε,
να μας θάψουν εδώ.

Εμείς λοιπόν, δεξιοί,
αριστεροί, κομμουνισταί
και φασίσται, πρέπει κάπως να κάνωμε κάποιο
σχέδιον που να μας εξασφαλίζη ένα είδος ζωής
εις αυτό το μέρος που
έχομε οριστικώς και αμετακλήτως αράξει.
Ροβινσώνες ενός τρομακτικού ναυαγίου, δικαίωμα έχομε, αφού δεν
συμφωνούμε, να τσακωνώμαστε μεταξύ μας, να
μη καλημεριζώμαστε, να
μη χαιρετιώμαστε, να κτίζωμε ο καθένας σε άλλην
άκρην του νησιού την
παράγκα μας, και πού
και πού ο ένας μας να
μαχαιρώνη τον άλλον.
Αυτό δεν βλάπτει.
Αλλά να βάζωμε στο
δάσος φωτιά; Για να μείνωμε χωρίς στέγην; Για
να πεθάνωμε τον χειμώνα από το κρύο;…
Θα ήταν μωρία μας.
Και όμως αυτό κάνομε,
οι δεύτεροι, με πρόγραμμα, με επιμονήν, με πείσμα, όλοι μαζί. Φωτιά!...
Και θα πεθάνωμε τον χειμώνα από το κρύο».
ΤουΑλέξηΠαπαχελά
απότην«Καθημερινή»

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ Α.Ε.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α 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• ∆ΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
AP.M.A.E. 54546/33/B/03/07
Για ενημερωτικά κείμενα
και δελτία τύπου στο e-mail:
syntaktes.plogos@gmail.com
ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

Κωστής Χρήστος
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ

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

Το Άγγελμα

της ημέρας

Διεθνής Τύπος:
```

ΤσίπραςΖάεφ:

Ιστορική επίσκεψη
Ελληνα ηγέτη στη
Βόρεια Μακεδονία

```
(Για καλό και για
κακό ας προβληματιστούμε από τα καλά
λόγια των ξένων!)

Τη γλώσσα κανείς
από τους ανθρώπους
δεν μπορεί να την δαμάσει,
είναι ασυγκράτητο κακό,

Χτίζουμε γέφυρες, γκρεμίζουμε τα τείχη,
γράφουμε ιστορία

γεμάτη από θανατηφόρο δηλητήριο.

```

Ιακ.γ’8

(Φτάνει το… ποτάμι
να μην έχει πολύ νερό!)

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)
-Σταδίου24(περίπτερο)

Η δασκάλα έβαλε στα παιδιά να γράψουν μια εκθεση, που να τελειώνει με τη φράση¨Μάνα
είναι μόνο μία.¨Όλα τα παιδάκια έγραφαν η μαμά μου με αγαπάει, με φροντίζει και στο
τέλος ¨Μάνα είναι μόνο μία¨
Ο Τοτός έγραψε: ¨μια μέρα ήρθε στο σπίτι μια φίλη της μαμάς μου.Η μαμά μου, τη ρώτησε τι
θα πιεί και η φίλη της απάντησε μια κοκα κόλα.Τότε η μαμά μου ,μου είπε να φέρω δύο.
Όταν πήγα στο ψυγείο είδα ότι υπήρχε μόνο μία κοκα κόλα και φώναξα : ¨Μάνα, είναι μόνο
μία!¨

Γενική πρόγνωση για σήμερα

Ο ΚΑΙΡΟΣ
Σ Η Μ Ε Ρ Α

Τετάρτη 3/4/2019
ΑΡΑΙΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΥΣ ΠΙΟ ΠΥΚΝΕΣ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΑΠΟ ΒΟΡΕΙΕΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
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Αυτό ήταν το τελευταίο
άρθρο του
Βασίλη Λυριτζή στο ΕΘΝΟΣ
Στις 6 Μαρτίου 2019 ο Βασίλης Λυριτζής είχε γράψει το τελευταίο του άρθρο στο ΕΘΝΟΣ
με τίτλο:
«Οι αγορές που όλοι αγαπήσαμε».
Ακολουθεί το άρθρο του Βασίλη Λυριτζή, ο οποίος έφυγε
από τη ζωή στις 2 Απριλίου
2019:
«Οι αγορές που όλοι αγαπήσαμε»
«Αδέλφια, έχουμε πάρτι; Οικονομολόγος δεν είμαι, ούτε
φίλος του Τσακαλώτου και της
Σκάρλετ Γιόχανσον, για να καταλάβω αν ο καπνός που βγήκε
από τις αγορές των ομολόγων
είναι λευκός.
Πάντως, δεξιοί, αριστεροί και
κεντρώοι βλέπουν, απ’ ό,τι όλα
δείχνουν, φως στην άκρη των
τούνελ των αγορών.
Βλέπουν ή μήπως αλληθωρίζουν;
Ο Μητσοτάκης προέβλεψε ότι
οι αγορές διαβλέπουν την πολιτική αλλαγή στη χώρα και γι’
αυτό στριμώχνονται να πάρουν
ελληνικά ομόλογα.
Σου λέει, κάτσε να ρίξω ένα
μηνυματάκι στο Twitter, μην το
πάρει όλο το χαρτί ο Αλέξης.
Η κυβέρνηση, από την άλλη,
μέχρι την ώρα που γράφονταν
αυτές οι γραμμές δεν είχε κάνει
κάποια ιδιαίτερη δήλωση.
Παίρνει τον χρόνο της και
απλώς αναπαύεται ξάπλα στις
δάφνες της επιτυχίας της.
Συμφωνούμε ή δεν συμφωνούμε ότι το στρίψαμε λίγο το
καράβι; Κι ας έχουμε μικροδιαφορές στις διαδικασίες.
Το ΚΙΝΑΛ θα δει τι θα δηλώσει… αργότερα. Να κάνει πρώτα
δήλωση ο ΣΥΡΙΖΑ και βλέπουμε.
Μόνο το ΚΚΕ δεν θα πανηγυρίσει, γιατί αυτό -κατά βάθος
μόνο αυτό ξέρει τις δόλιες μεθόδους των αγορών.
∆εν θέλω να πάρω θέση. Ρωτάω μόνο ως αδαής και θέλω
ξεκάθαρες απαντήσεις…
Συμφωνούμε ή δεν συμφωνούμε ότι το στρίψαμε λίγο το
καράβι -κι ας έχουμε μικροδιαφορές στις διαδικασίες- ή
είμαστε στο ίδιο σημείο;
Μην αρχίσετε πάλι τα μουσουξου... Εγώ βλέπω τη μεγάλη
εικόνα λίγο μπακαλίστικα. Ζητήσαμε 2 ψωροδισ. και προθυμοποιήθηκαν να μας δώσουν
11.
Οπερ… Μάλλον τα «αδέλφια»
μας στις αγορές αποφάσισαν
να δώσουν το «πράσινο φως».
Σε καλό να μας βγει.
Τουλάχιστον να αφήσουμε
πίσω μας μια μίζερη και σκιερή
περίοδο, ελπίζοντας ότι η μαύρη
δεκαετία που διανύσαμε θα μας
αφήσει προίκα τη γνώση ότι η
αφέλεια και η άγνοια δεν συγχωρούνται».

4 ΜΕ 6 ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΠΙΚΑ
ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ 7 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ:ΑΠΟ 06 ΕΩΣ
17 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ
Οι δημοσιευόμενες απόψεις συνεργατών δεν εκφράζουν απαραίτητα
και τις απόψεις της εφημερίδας μας.

ΤΕΤΑΡΤΗ
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Η «Γοργόνα» που κατέκτησε τους
καταρράκτες της Παλαιοκαρυάς!

Πολύ έλκει
η Ευρωβουλή

Πρόκειται για την 27χρονη γυμνάστρια – αθλήτρια
Βάσω Οικονόμου, η οποία έχει φίλους στα Τρίκαλα και
επέλεξε το ιστορικό πέτρινο γεφύρι της Παλαικοκαρυάς
του δήμου Πύλης Τρικάλων, με τους επιβλητικούς καταρράκτες για να κάνει την επίδειξη ακροβατικών με πανιά.
Η 27χρονη καλλονή, αθλήτρια του Aerial hammock
acrobatics γυμνάζεται στο γυμναστήριο «The Room» στην
Πετρούπολη και έχει να προσφέρει ακόμη πολλά στο
άθλημα στο οποίο της αρέσει. Eνώ αξίζει να πούμε ότι
εκτός από τον Σοφοκλή Βασιλείου ένας ακόμη τρικαλινός στηρίζει την Βάσω Οικονόμου, ο λόγος για τον Αλέξανδρο Μπότα, που ήταν ο
ο διοργανωτής και φωτογράφος του προτζεκτ.

Πολύ ελκυστική είναι η έδρα στην
Ευρωβουλή, καθώς προβεβλημένα,
αλλά και πρωτοκλασάτα στελέχη
κομμάτων την προτιμούν, έστω και
αν έχουν πολύ μεγάλες πιθανότητες,
αν όχι βεβαιότητα, να αναλάβουν
υπουργικό θώκο.
Μάλλον το κίνητρο είναι η αίγλη
που απολαμβάνει βουλευτής ενός
Κοινοβουλίου πολυεθνικού, το οποίο
αποφασίζει (πλέον) για την ΕΕ που
έχει παγκόσμια οικονομική ισχύ και
μάλλον τα επόμενα χρόνια θα έχει
και πολιτική, αλλά και το απυρόβλητο που τους περιβάλλει στην
χώρα μας, αφού αφενός δεν συμμετέχουν στην λήψη αποφάσεων
και άρα δεν επωμίζονται κάποιο κόστος και αφετέρου ότι ψηφίζουν
στην Ευρωβουλή δεν φτάνει εδώ ή
αν φτάσει, έχει «ξεθωριάσει».

∫χρ.παπ.

Πότε θα αρχίσουμε να μετράμε αντίστροφα
για το καλοκαίρι, γνωρίζει κανείς;

Παράταση στη διαδικασία
Παρατείνεται έως και την Παρασκευή 19 Απριλίου 2019 η
προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για τις θέσεις
Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Πρόκειται για 58 θέσεις διευθυντών Πρωτοβάθμιας και 58
θέσεις διευθυντών Δευτεροβάθμιας με την τη θητεία τους να
είναι τριετής. Οι νέοι Διευθυντές θα αναλάβουν καθήκοντα στις
31 Ιουλίου.
Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας
αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ) του ΥΠ.Π.Ε.Θ

∫Ε.Κ.

Σέλφι

Να δώσουν εξηγήσεις όσοι είχαν φίλο
τον Πετσίτη, ζητά ο Σάκης Παπαδόπουλος
Στην υπόθεση του Μανώλη Πετσίτη αναφέρθηκε ο βουλευτής Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ Σάκης Παπαδόπουλος, καλώντας να δώσουν εξηγήσεις όσοι «είχαν στενό φίλο
μέχρι τώρα» τον πολυπράγμονα σύμβολου του Μαξίμου. Σε δηλώσεις του την Τρίτη στον ραδιοφωνικό σταθμό ΘΕΜΑ 104,6 είπε ακόμη ειδικά για τον Νίκο Παππά
ότι ο υπουργός «έχει ανακοινώσει ότι η σχέση έχει διαταραχθεί εδώ και καιρό και
δεν ήταν στο στενό του περιβάλλον».
Ο βουλευτής είπε ακόμη για τον Πετσίτη ότι «αν αυτός εκμεταλλεύτηκε τις στενές σχέσεις που είχε για κάποιο διάστημα με κυβερνητικά στελέχη πρέπει να το εξετάσουμε». Σε ό,τι αφορά την οικονομία και με αφορμή την ετήσια έκθεση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα, ο βουλευτής παραδέχθηκε
ότι «είναι πολύ υψηλά τα πλεονάσματα» που έχει υπογράψει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. «Ο Γιάννης Στουρνάρας το λέει εδώ και καιρό ότι πρέπει να πέσουν τα υψηλά πλεονάσματα» πρόσθεσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Σχολίασε τέλος και την ανακοίνωση για το δώρο Πάσχα, λέγοντας ότι «ακόμα και σε μια ανακοίνωση που έγινε πρόωρα για δώρο το Πάσχα, ο Τσακαλώτος εκ μέρους του επιτελείου έθεσε τα
πράγματα στη σωστή του βάση ότι θα κάνουμε εκείνα που δεν θα εκτροχιάζουν τον
προϋπολογισμό».

∫χρ.παπ.

Με μία σέλφι υποδέχθηκε ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας Ζόραν Ζάεφ τον Ελληνα πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα
στο κτίριο της κυβέρνησης στα Σκόπια λίγο πριν την κατ'ιδίαν
συνάντησή τους. Ο κ. Ζάεφ μετά τη χειραψία με τον Αλέξη Τσίπρα μπροστά στις κάμερες έβγαλε το κινητό του τηλέφωνο και
τράβηξε μια σέλφι αιφνιδιάζοντας τους παρευρισκόμενους οι
οποίοι ξέσπασαν σε χειροκροτήματα. Αμέσως μετά, οι δύο πρωθυπουργοί χαιρέτισαν έναν έναν τους υπουργούς, ενώ ακολούθησε φωτογραφία με τα δύο κυβερνητικά κλιμάκια.
Ακολούθως οι δύο πρωθυπουργοί και οι υπουργοί τους εισήλθαν στο εσωτερικό του κυβερνητικού κτιρίου για μια σύντομη τελετή υποδοχής, έξω από το οποίο κυμάτιζαν οι σημαίες
των δύο χωρών.

∫Ψ.

CMYK

∫ Μ.α.Μπ.

Αναβάλλονται
τα εγκαίνια
Δε θα γίνουν αύριο τελικά τα προγραμματισμένα εγκαίνια του νέου κτιρίου του O.KA.NA, παρουσία του αναπληρωτή υπουργού Υγείας κ. Παύλου Πολάκη. Αυτό έγινε γνωστό, με χθεσινή ανακοίνωση της διοίκησης του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων όπου αναφέρει ότι
αναβάλλονται.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας
αναμένονταν να παραστεί ως μάρτυρας
υπεράσπισης στη δίκη του Διοικητή του
Νοσοκομείου Τρικάλων Δημήτρη Παρθένη (σ.σ. για την καθαριότητα στο τοπικό νοσηλευτήριο) και στη συνέχεια θα
εγκαινίαζε τη νέα μονάδα του ΟΚΑΝΑ.
Η δίκη θα γίνει, αλλά ο κ. Πολάκης δε
θα παραστεί καθώς ανέκυψαν ανειλημμένες υποχρεώσεις τη Βουλή.

∫Ε.Κ.

4 σελίδα
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Θα απασχολήσει την αυριανή συνεδρίαση του Δ.Σ. Τρικκαίων

Στο επίκεντρο το Μεσοπρόθεσμο
Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής
Το ΜΠΔΣ 2020-2023 θα περιλαμβάνει την αποτύπωση
των δημοσιονομικών αποτελεσμάτων των δύο προηγούμενων ετών
κατάρτιση του
Μεσοπρόθεσμου
Προγράμματος
Δημοσιονομικής Στρατηγικής για τη
χρονική περίοδο 2020 - 2023
αναμένεται να απασχολήσει την
αυριανή συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Τρικκαίων.

Η

Ως γνωστόν, οι Δήμοι, οι Περιφέρειες
και τα Νομικά Πρόσωπα του υποτομέα
των ΟΤΑ υποχρεούνται να υποβάλουν
συμπληρωμένους τους πίνακες μεσοπρόθεσμων προβλέψεων (σύμφωνα με
την υπ αριθμ. 2/17256/ΔΠΔΣ/22.03.2019
εγκύκλιος του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους).
Το ΜΠΔΣ 2020-2023 θα περιλαμβάνει
την αποτύπωση των δημοσιονομικών
αποτελεσμάτων των δύο προηγούμενων ετών, τις εκτιμήσεις για το έτος
2019 καθώς και τις προβλέψεις τους αναφορικά με την εξέλιξη των εσόδων, των
δαπανών, των απλήρωτων υποχρεώσεων
και των λοιπών στοιχείων ισολογισμού για
την περίοδο 2020-2023.
«Επισημαίνεται ότι τα ποσά των προβλέψεων που θα καταγραφούν στους πίνακες δεν δεσμεύουν τους φορείς του

υποτομέα των ΟΤΑ κατά την κατάρτιση
των προϋπολογισμών των επόμενων οικονομικών ετών. Ωστόσο, δεδομένου ότι,
μετά από την ψήφιση του ΜΠΔΣ από τη
Βουλή, ο στόχος ισοζυγίου για τα έτη
2020 και 2021 θα είναι δεσμευτικός για
τον υποτομέα (συνολικά και όχι για κάθε
φορέα διακριτά) και, ως εκ τούτου, θα
πρέπει να ληφθεί υπόψη από τα Υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών κατά
την παροχή των οδηγιών κατάρτισης
των ετήσιων προϋπολογισμών, είναι σημαντικό οι μεσοπρόθεσμες εκτιμήσεις
των φορέων να είναι όσο το δυνατόν ρεαλιστικές» τονίζεται στη σχετική εισήγηση.
Επίσης, θα τεθεί προς συζήτηση και το
Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του Δή-

μου Τρικκαίων έτους 2019, καθώς βάσει
της ΚΥΑ 38347/25-7-2018 με θέμα την παροχή οδηγιών για την κατάρτιση των προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2019,
στο άρθρο 5 αναφέρεται ότι μετά τη λήξη
της χρήσης 2018 και έως το τέλος Φεβρουαρίου του 2019, οι δήμοι υποχρεούνται να επανελέγξουν τις παραδοχές
με βάση τις οποίες κατήρτισαν τον Π/Υ
του 2019 και να προχωρήσουν σε αναμόρφωσή του.
Σημειώνεται ότι ο Δήμος Τρικκαίων έχει
ήδη προβεί στην 1η αναμόρφωση του
προϋπολογισμού οικονομικού έτους
2019, οπότε προβαίνει και στην αντίστοιχη τροποποίηση του ΟΠΔ.
Ε.Κ.

Εως και τις 15 Απριλίου
θα υποβάλλεται η σχετική αίτηση

Αμοιβαίες μεταθέσεις
εκπαιδευτικών
Οι ενδιαφερόμενοι για αμοιβαία
μετάθεση υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις
στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης
Ξεκίνησε η διαδικασία για τις αμοιβαίες μεταθέσεις των εκπαιδευτικών, καθώς έγινε γνωστό ότι οι ενδιαφερόμενοι θα
μπορούν να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση έως και τις 15
Απριλίου.
Σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται, δικαίωμα υποβολής
έχουν οι εκπαιδευτικοί που δεν ανήκουν στον ίδιο κλάδο και
δεν έχουν συμπληρώσει 25ετή πραγματικής υπηρεσίςα κατά
την έννοια του άρθρου 16 του Π.Δ. 50/96 (Α 45’), όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 100/97 (Α’ 94), μέχρι 31 Αυγούστου
2019.
Συγκεκριμένα, η όλη διαδικασία αφορά τους εκπαιδευτικούς
που η διαφορά της συνολικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας τους
να μην υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη κατά την 31η Αυγούστου
2019, να έχουν συμπληρώσει μέχρι 31-8-2019 δύο χρόνια υπηρεσίας από την ημερομηνία δημοσίευσης του διορισμού τους
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ως εκπαιδευτικοί, εκ των

Σε κινητοποιήσεις προχωρούν οι καθηγητές

Να αποσυρθεί το νομοσχέδιο για το Νέο Λύκειο
• Κατά τον κ. Πασχάλη το νέο σχέδιο νόμου υποβαθμίζει τη γενική παιδεία
ε κινητοποιήσεις ενάντια
στα όσα περιλαμβάνει
το νέο σχέδιο νόμου για
το Νέο Λύκειο αναμένεται να
προχωρήσουν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα οι καθηγητές, καθώς υιοθετήθηκε
το πρόγραμμα δράσης της
ΟΛΜΕ.
Όπως ανέφερε ο πρόεδρος
της ΕΛΜΕ Τρικάλων κ. Νίκος
Πασχάλης απορρίπτουμε το
νέο σχέδιο υποβαθμίζει τη γενική παιδεία στο Λύκειο, που
ήδη έχει πληγεί τραγικά και ζη-

Σ

τάμε να αποσυρθεί.
«Φροντιστηριοποιείται πλήρως η όλη λειτουργία της Γ’ τάξης και υπονομεύεται ο παιδαγωγικός χαρακτήρας του Λυκείου. Είναι αποπροσανατολιστική η επιχειρηματολογία του
Υπουργείου Παιδείας περί «κατάργησης» των φροντιστηρίων,
αφού η ιδιωτική παραπαιδεία θα
αυξηθεί με τις νέες εξεταστικές
διαδικασίες για το απολυτήριο
και τον αυξανόμενο ανταγωνισμό για την εισαγωγή σε μια
σχολή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση» τόνισε ο κ. Πασχάλης.
Αυτό λοιπό που αποφασίστηκε είναι να κηρυχθεί 24ωρη
απεργία με την έναρξη της συζήτησης του νομοσχεδίου στην
Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής – εάν η έναρξη συζήτησης του νομοσχεδίου
γίνει μέσα στις Αργίες του Πάσχα, η ΟΛΜΕ θα πραγματοποιήσει την απεργία έως και τις 14
Απριλίου.
Επίσης, θα πραγματοποιηθούν συλλαλητήρια στην Αθήνα, αλλά και σε άλλες πόλεις καθώς και παραστάσεις διαμαρτυρίας στις περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, ενώ η
Ομοσπονδία θα αποστείλει ανοιχτή επιστολή προς γονείς και
μαθητές στην οποία θα περιγράφονται οι θέσεις της και θα
εξηγείται η αντίθεση του εκπαιδευτικού κόσμου στον προτεινόμενο νόμο.
Σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς το νέο σχέδιο νόμου
υποβαθμίζει τη γενική παιδεία
στο Λύκειο, που ήδη έχει πληγεί
τραγικά, μειώνεται η διδασκαλία

βασικών γνωστικών αντικειμένων σε όλα τα πεδία των επιστημών, με αποτέλεσμα να είναι
ελλειμματική η μάθηση και η
απόκτηση των απαραίτητων
γνώσεων των μαθητών και
ακρωτηριάζεται η τριετής δομή
του Λυκείου με την μετατροπή
της Γ’ τάξης σε προπαρασκευαστικό έτος για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
« Μεταφέρεται το βάρος της
επιλογής του μαθητή και μάλιστα για συγκεκριμένο Τμήμα
κάποιας σχολής, σε μικρότερη
ηλικία ενώ ταυτόχρονα περιορίζονται δραστικά οι δυνατότητες επιλογής και διευρύνονται οι
μορφωτικές και κοινωνικές ανισότητες, ενώ αυξάνεται το άγχος των εξετάσεων με την οργάνωσή τους σε επίπεδο δήμων
και νομών για την απόκτηση
απολυτηρίου και σε πανελλήνιο
επίπεδο για την πρόσβαση στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση» αναφέρουν οι καθηγητές.
Ε.Κ.

οποίων τον ένα χρόνο στην οργανική τους θέση, δε δικαιούνται
αμοιβαίας μετάθεσης οι χαρακτηριζόμενοι ως υπεράριθμοι
(άρθρο 10 παρ. 4 του Π.Δ. 50/96 όπως προστέθηκε με το
άρθρο 9 παρ. 2 του 100/97) καθώς και όσοι δεν υπηρετούν
οργανικά σε σχολική μονάδα.
Επίσης, οι εκπαιδευτικοί που μετατίθενται αμοιβαία έχουν
δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης για σχολεία των περιοχών μετάθεσης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης από την
οποία προήλθαν, εφόσον από την ημερομηνία της μετάθεσής
τους αυτής και μέχρι 31 Αυγούστου του έτους που πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις υπηρετήσουν για μια τριετία
εκτός της περιοχής από σχολείο της οποίας μετατέθηκαν.
Οι ενδιαφερόμενοι για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλουν τις
σχετικές αιτήσεις στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, μέσα
σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ.
50/96 (Φ.Ε.Κ. 45Α’), όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 100/97
(ΦΕΚ 94Α’).
Στη συνέχεια, οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
αφού διαπιστώσουν ότι οι ενδιαφερόμενοι πληρούν τις
προϋποθέσεις για αμοιβαία μετάθεση και ελέγξουν την πληρότητα και την ορθότητα των δικαιολογητικών, υποβάλλουν
στο ΚΥΣΠΕ, δια της Διεύθυνσης Διοίκησης Εκπαιδευτικού
Προσωπικού Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
Τμήμα A ́ του ΥΠ.Π.Ε.Θ., μαζί με τις αιτήσεις, βεβαίωση (ενσωματωμένη στο σχετικό έντυπο αίτησης) όπου θα δηλώνεται
ο χρόνος πραγματικής υπηρεσίας των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών της Διεύθυνσής τους κατά την έννοια του
άρθρου 16 του Π.Δ. 50/96 (ΦΕΚ 45Α’), όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 100/97 (ΦΕΚ 94Α’) και το Π.Δ.39/98 (ΦΕΚ 43Α
́), το ΦΕΚ διορισμού τους, αν έχουν υπηρετήσει ένα έτος στην
οργανική τους θέση, σε ποια σχολική μονάδα υπηρετούν οργανικά, αν βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ καθώς και αν
έχουν χαρακτηρισθεί ως υπεράριθμοι.
Για τις αμοιβαίες μεταθέσεις από σχολείο σε σχολείο της
ίδιας περιοχής μετάθεσης ισχύουν οι παραπάνω προϋποθέσεις με τη μόνη διαφορά ότι εξετάζονται από το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ).
Ε.Κ.

τοπικά
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ε πλήρη ετοιμότητα
βρίσκονται ο Δήμος
Τρικκαίων και ο Εμπορικός
Σύλλογος Τρικάλων για την
υλοποίηση του Ανοικτού
Εμπορικού Κέντρου “Trikala Smart
Open Mall” στο ιστορικό εμπορικό
κέντρο των Τρικάλων, έχοντας την
σχετική πρόταση “ανά χείρας”.

Βρίσκονται Δήμος Τρικκαίων και Εμπορικός Σύλλογος Τρικάλων

Τα βασικά αυτά στοιχεία είναι:
- Κόστος: 1,9 εκ. ευρώ, ως εξής: 1,5
εκ. για τον Δήμο Τρικκαίων και 400.000
ευρώ για τον Εμπορικό Σύλλογο (μέγιστα
ποσά)
- Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και
εθνικοί πόροι
- Πρόγραμμα: Δράση «Ανοικτά Κέντρα
Εμπορίου» του ΕΠΑνΕΚ
- Περιοχή παρέμβασης: Το παραλλη-

3

ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

σελίδα 5

•Αφορά την υλοποίηση του Ανοικτού Εμπορικού Κέντρου “Trikala
Smart Open Mall” στο ιστορικό εμπορικό κέντρο των Τρικάλων

•προμήθεια συστημάτων έξυπνης διαχείρισης απορριμμάτων
•Συστήματα διαχείρισης της κυκλοφορίας,
•συστήματα ελεγχόμενης στάθμευσης,
•συστήματα ελέγχου πρόσβασης σε
πεζοδρόμους και
•σταθμοί και σύστημα έξυπνης διαχείρισης κοινόχρηστων ποδηλάτων

•Αναβάθμιση/κατασκευή πεζοδρόμων,
χώρων ανάπαυσης,
•φυτεύσεις πρασίνου & δενδροστοιχιών, παρεμβάσεις σκίασης,
•παρεμβάσεις για την προσβασιμότητα ΑΜΕΑ
•μπρούτζινα αγάλματα 3 σπουδαίων
Τρικαλινών Δημιουργών,
•συντήρηση τοιχογραφίας στα Μανάβικα,
•ειδικοί χώροι για αφισοκόλληση/
γκράφιτι,

•Ανάδειξη εξωτερικών όψεων,
•προμήθεια και εγκατάσταση ομοιόμορφων στεγάστρων,
•προμήθεια και εγκατάσταση ομοιόμορφων επιγραφών
•προμήθεια και εγκατάσταση ειδικού
φωτισμού εξωτερικών όψεων
•Συστήματα / πλατφόρμες ενίσχυσης
τοπικής επιχειρηματικότητας μέσω υπηρεσιών αλληλεπίδρασης, ενίσχυσης πιστότητας και επιβράβευσης επισκεπτών,
•διοργάνωση εκδηλώσεων για την
προβολή της εμπορικής περιοχής,
•προμήθεια κοινού εξοπλισμού διακόσμησης εξωτερικού χώρου
•δημιουργία ψηφιακού λογότυπου
και προβολή σε ψηφιακά μέσα.
•Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για την
Υποστήριξη της Πράξης
•Έκδοση Οικοδομικών Αδειών
•Δαπάνες του Συνδικαιούχου για την
έκδοση αδειών μικρής κλίμακας
Το αποτέλεσμα της πρότασης οδηγεί
στα παρακάτω:
- Αναβάθμιση δημόσιου χώρου
- Φωτισμός, αναβάθμιση φωτισμού
πρόσοψης
- Βελτίωση μικροκλίματος μέσω υψηλής σκίασης & σύστημα καταιονισμού
σταγονιδίων νερού.
- Αισθητική αναβάθμιση
- Ομοιόμορφο στέγαστρο, ομοιόμορφες επιγραφές
Ματθαίος Μπίνας

Με την πρόταση “ανά χείρας”

Η πρόταση, που είναι προϊόν συνεργασίας και είναι από τις πρώτες πανελλαδικά, έχει παρουσιαστεί ανοικτά πριν
1,5 χρόνο περίπου στην γωνία Καραϊσκάκη και Πλούτωνος για τους εμπόρους
και τους κατοίκους της πόλης και ολοκληρωμένη επιδείχθηκε στο Προεδρείο
της ΕΣΕΕ την περασμένη Κυριακή, κατά
την κοινή συνεδρίασή του με τα ΔΣ της
ΟΕΜΕΘ και του Εμπορικού Συλλόγου,
λαμβάνοντας τα εύσημα των παρισταμένων.
Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους και στόχος του είναι να αναμορφώσει ολόκληρο το κέντρο, σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες παρεμβάσεις που
ήδη έχουν μπει σε τροχιά υλοποίησης:
Αναμόρφωση λαϊκής αγοράς, αναπλάσεις Κεντρικής Πλατείας και πλατείας
Εθνικής Αντίστασης, ανάπλαση Ληθαίου
ποταμού.

Το έργο

ΤΕΤΑΡΤΗ

Β. Εμπορικός Σύλλογος

λόγραμμο που περικλείεται από τις
οδούς Β. Τσιτσάνη – Κολοκοτρώνη – Α.
Διάκου – Νικοτσάρα – Στρ. Σαράφη.
- Αριθμός επιχειρήσεων στις οποίες
απευθύνεται το πρόγραμμα: 215
- Αριθμός ελάχιστων απαιτουμένων
επιχειρήσεων: 150
- Επιβάρυνση επιχειρήσεων για τις
αλλαγές: Μηδενική
- Είδη παρέμβαση

Α. Δήμος Τρικκαίων
1. Αναβάθμιση Δημόσιου Χώρου

•μετατροπή 25ης Μαρτίου σε δρόμο
ήπιας κυκλοφορίας,
•συνολική αναβάθμιση οδοφωτισμού
στην περιοχή παρέμβασης
2. Προμήθεια & Εγκατάσταση Συστημάτων Έξυπνης Πόλης
•free wifi για της πελάτες / επισκέπτες,
•συστήματα έξυπνου οδοφωτισμού
& στάθμευσης,
•εγκατάσταση συστημάτων βυθιζόμενων κάδων απορριμμάτων

Μετά από προγραμματισμό της τοπικής ΝΟΔΕ

Υψηλόβαθμα στελέχη της Ν.Δ. στα Τρίκαλα

Στην αποκατάσταση
της Ιεράς Μονής Γεννήσεως

Σ

Θεοτόκου Λιμποχόβου προχωρά
η Περιφέρεια Θεσσαλίας

τον προεκλογικό “πυρετό”
των ευρωεκλογών έχει
εισέλθει και η ΝΟΔΕ
(Νομαρχιακή Διοικούσα
Επιτροπή) Τρικάλων της ΝΔ, η
οποία για το ερχόμενο τριήμερο
5-6-7 Απριλίου φέρνει στα
Τρίκαλα σημαντικά στελέχη του
κόμματος, υποσχόμενη
παράλληλα συνέχεια στο επόμενο
χρονικό διάστημα.

Έτσι, η πρωτοκλασάτη και προβεβλημένη βουλευτής της ΝΔ, τομεάρχης
Ψηφιακής Πολιτικής και υποψήφια
ευρωβουλευτής Άννα – Μισέλ Ασημακοπούλου έρχεται στα Τρίκαλα την
Παρασκευή 5 Απριλίου για να πραγματοποιήσει σειρά επαφών και ομιλιών.
Η αρχή θα γίνει στις 13:00 στο Επιμελητήριο, όπου θα έχει συναντήσεις
με εκπροσώπους φορέων, με τους
οποίους θα συζητήσει τα ζητήματα
του τόπου, ενώ στις 17:00 θα έχει συνάντηση με τον δήμαρχο Τρικκαίων
Δημήτρη Παπαστεργίου.
Η παρουσία της κ. Ασημακοπούλου
στην πόλη μας θα κλείσει με ομιλία
της στο ξενοδοχείο “Πανελλήνιο”,
όπου θα αναλύσει τις προτάσεις της
ΝΔ για την χώρα μας και τους στόχους
της στην Ευρωβουλή.
Την επόμενη ημέρα Σάββατο 6 Απριλίου, σειρά παίρνει ο βουλευτής της
ΝΔ, αναπληρωτής τομεάρχης Εξωτερικών και πρώην υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Καλαφάτης, το πρόγραμμα του οποίου δεν έχει ακόμη
καταρτιστεί με ακρίβεια, όμως αναμένεται να συναντηθεί με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Τρίκκης και Σταγών

Η βουλευτής της ΝΔ, τομεάρχης Ψηφιακής
Πολιτικής και υποψήφια ευρωβουλευτής
Άνν. Ασημακοπούλου

Ο βουλευτής της ΝΔ, αναπληρωτής
τομεάρχης Εξωτερικών και πρώην υπουργός
Περιβάλλοντος Στ. Καλαφάτης

κ. Χρυσόστομο, λόγω φιλίας από τα
παλιά, όταν ο Δεσπότης μας διακονούσε στην Θεσσαλονίκη, τον αντιπεριφερειάρχη Τρικάλων Χρήστο Μιχαλάκη και τον δήμαρχο Τρικκαίων Δημήτρη Παπαστεργίου.
Ο κ. Καλαφάτης δεν είναι υποψήφιος
ευρωβουλευτής, αλλά έχει “επιστρατευθεί” από το κόμμα, εξαιτίας της
προεκλογικής περιόδου, η οποία μπορεί να τραβήξει μέχρι και τον ερχόμενο
Οκτώβριο.
Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η
έλευση στα Τρίκαλα του γραμματέα
Αγροτικού Τομέα της ΝΔ Κωνσταντίνου
Παγινέτα.
Τέλος, την Κυριακή 7 Απριλίου ακόμη
ένας υποψήφιος ευρωβουλευτής της
ΝΔ επισκέπτεται τα Τρίκαλα.
Πρόκειται για τον κ. Στέλιο Κυμπουρόπουλο, ο οποίος θα μιλήσει σε στε-

λέχη, μέλη και φίλους της τοπικής
κομματικής οργάνωσης, στα 13:30 στο
ξενοδοχείο “Πανελλήνιο”.
Από στελέχη της ΝΟΔΕ, για τις επικείμενες εκλογικές “μάχες” σημειώνουν
«νίκη της ΝΔ σε όλες τις εκλογικές
αναμετρήσεις του 2019 και κυρίως
στην “Μητέρα των Μαχών”, τις εθνικές
εκλογές, για να προκόψει η χώρα».
«Εκφράζουμε τον μέσο Έλληνα πολίτη. Τα όρια δεξιά – αριστερά και το
δίλλημα μνημόνιο – αντιμνημόνιο είναι
ξεπερασμένα και το σύγχρονο δίλλημα
είναι το ποιος είναι ο καλύτερος να
φέρει την χώρα στην ανάπτυξη.
Η απάντηση ασφαλώς είναι η ΝΔ.
Θέλουμε την σύγκριση γιατί είμαστε
οι καλύτεροι» υπογραμμίζεται από στελέχη της ΝΟΔΕ.
Ματθαίος Μπίνας

Ένα σημαντικό θρησκευτικό και πολιτιστικό έργο συνολικού προϋπολογισμού 120.000 ευρώ για την Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων είναι έτοιμο να δημοπρατηθεί
στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, καθώς ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός υπέγραψε
την διάθεση των πιστώσεων από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Πρόκειται για το έργο «Εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης
Ιερού Ναού Παναγίας Μονής Λιμποχόβου Δ. Μετεώρων».
«Σε συνεργασία με τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Τρικάλων Χρήστο Μιχαλάκη, τους Περιφερειακούς Συμβούλους και τις υπηρεσίες προχωράμε στην υλοποίηση της
αποκατάστασης ενός σημαντικού μνημείου της θρησκευτικής μας κληρονομίας.
Με σχεδιασμό και στρατηγική αναδεικνύουμε τα βυζαντινά θρησκευτικά μνημεία της Θεσσαλίας ενισχύοντας
το ρεύμα θρησκευτικού τουρισμού» ανέφερε σε δηλώσεις
του ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός.

6 σελίδα
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Εγκρίθηκαν οι δράσεις του Δήμου για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης

10.000.000€ για τα μεγάλα έργα
του Δήμου Τρικκαίων
•Ανάπλαση πλατειών, Ληθαίος, κόμβος Καρδίτσης, ποδηλατόδρομοι, skate park, αναμορφώσεις
ΜΜ Επιχειρήσεων, κυκλικοί κόμβοι, απασχόληση, κοινωνικό εστιατόριο, ορισμένα από αυτά

Τ

στού, εγκρίθηκε το σύνολο των δράσεων.

α μεγαλύτερα έργα των
τελευταίων 20 ετών για τον
Δήμο Τρικκαίων
υλοποιούνται μέσω των Σχεδίων
Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης. Ο
Δήμος Τρικκαίων με 10.000.000 €
αλλάζει το πρόσωπο της πόλης
των Τρικάλων, δίνει ώθηση στην
τοπική αγορά, αναπλάθει τα
βασικά της σημεία, αξιοποιεί τον
Ληθαίο και τις κεντρικότερες
πλατείες.
Ταυτοχρόνως, δίνει ενισχύει την κοινωνική προσφορά, φροντίζει για την
άθληση και τα χόμπι της νεολαίας, με
έμφαση στη μεγάλη αγάπη των τρικαλινών, το ποδήλατο.
Η πρόταση του Δήμου Τρικκαίων
υποβλήθηκε στη Διαχειριστική Αρχή
του ΠΕΠ Θεσσαλίας και με τη συμβολή
του Περιφερειάρχη κ. Κώστα Αγορα-

Πρόκειται για συνολικό κόστος
9.790.000 €μ που θα προέλθουν από
δύο πηγές χρηματοδότησης: το ΕΤΠΑ
του ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020 (τα
8.765.000 €) και το ΕΚΤ του ίδιου ΠΕΠ
(τα υπόλοιπα 1.025.000 €).
Οι δημοπρατήσεις των έργων προβλέπεται να ξεκινήσουν σταδιακά από

τον ερχόμενο Ιούλιο. Η λήξη των εργασιών προβλέπεται να γίνει, επίσης σταδιακά, από την επόμενη χρονιά (το 2020)
μέχρι και το καλοκαίρι του 2022. Πρόκειται, επομένως, για έργα ουσίας, πνοής
και διαρκούς προσπάθειας, τα Τρίκαλα
να μπουν δυναμικά και με σύγχρονο
πρόσωπο στις επόμενες δεκαετίες.
Ο Δήμαρχος Τρικκαίων κ. Δημήτρης
Παπαστεργίου δήλωσε ευτυχής για το
αίσιο τέλος μιας μεγάλης προσπάθειας,
«που σηματοδοτεί, όμως, και μια αρχή:
την αρχή των εργασιών, που μαζί με
τα πρόσθετα έργα για την ύδρευση,
το Open Mall, τον νέο ΧΥΤΑ, τον βιολογικό καθαρισμό, τα νέα πάρκα σε Σωτήρα, «νησάκι» και Ριζαριό, την πισίνα
του Αη Γιώργη, δίνει το στίγμα της
νέας εποχής για ολόκληρο τον Δήμο
Τρικκαίων. Εάν σύγχρονο και ανθρώπινο
Δήμο».

Αναλυτικά τα έργα που εγκρίθηκαν, είναι:
1. Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας
& Πλατείας Εθνικής Αντίστασης0,
ενοποίηση με Παρόχθια Ζώνη: 1.300.000€

7. Λειτουργία Ανοικτού Κέντρου
Ημέρας Αστέγων. Λειτουργία
Κοινωνικού Εστιατορίου: 420.000€

Εκτιμώμενη έναρξη 1/9/2019
Εκτιμώμενη λήξη: 31/3/2021

Εκτιμώμενη έναρξη: 1/9/2019
Εκτιμώμενη λήξη: 31/8/2022

2. Ανάπλαση Παρόχθιας Ζώνης Ληθαίου
Ποταμού Κατά Μήκος της Κοίτης Εντός
του Σχεδίου Πόλης: 2.750.000€

8. Ενίσχυση της Κοινωνικής
& Αλληλέγγυας Οικονομίας στην περιοχή
παρέμβασης (πόλη Τρικάλων): 160.000€

Εκτιμώμενη έναρξη 1/9/2019
Εκτιμώμενη λήξη: 31/3/2021

Εκτιμώμενη έναρξη: 1/8/2019
Εκτιμώμενη λήξη: 31/7/2021

9. Στήριξη της απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης και της αυτοαπασχόλησης εντός της περιοχής εφαρμογής
της ΣΒΑΑ του Δ. Τρικκαίων: 145.000€

3. Περιβαλλοντική & Αισθητική
Αναβάθμιση Νότιας Εισόδου Πόλης
(Ε.Ο. Τρικάλων-Καρδίτσας): 1.500.000€
Εκτιμώμενη έναρξη 1/9/2019
Εκτιμώμενη λήξη: 31/3/2021

Εκτιμώμενη έναρξη: 1/8/2019
Εκτιμώμενη λήξη: 31/7/2021

4. Επέκταση, αναβάθμιση πεζοδρομίων
& δημιουργία κυκλικών κόμβων:
1.200.000€

10. Αναδιοργάνωση των επιχειρήσεων
εντός της περιοχής εφαρμογής
της ΣΒΑΑ του Δ. Τρικκαίων: 135.000€

Εκτιμώμενη έναρξη 1/9/2019
Εκτιμώμενη λήξη: 31/3/2021

Εκτιμώμενη έναρξη: 1/7/2019
Εκτιμώμενη λήξη: 30/6/2021

5. Ανάπλαση δημοτικού Skate Park
στο Χώρο του Στρατοπέδου Παπαστάθη
& δημιουργία πάρκου εναλλακτικών
δραστηριοτήτων: 290.000€

11. Λειτουργία Κέντρου Ένταξης Μεταναστών ως Παράρτημα στο Κέντρο Κοινότητας
του Δήμου Τρικκαίων. Δράσεις Ενημέρωσης,
Ευαισθητοποίησης, Πρόληψης: 165.000€

Εκτιμώμενη έναρξη 1/12/2019
Εκτιμώμενη λήξη: 30/4/2021

Εκτιμώμενη έναρξη: 1/8/2019
Εκτιμώμενη λήξη: 31/7/2022

12. Ενίσχυση των ΠΜΕ και ΜΜΕ
(πολύ μικρών και μικρομεσαίων
επιχειρήσεων) εντός της περιοχής
υλοποίησης της ΣΒΑΑ: 1.000.000€

6. Δημιουργία εκτεταμένου δικτύου
ποδηλατοδρόμων: 725.000€
Εκτιμώμενη έναρξη: 1/8/2019
Εκτιμώμενη λήξη: 30/11/2020

Εκτιμώμενη έναρξη: 1/7/2019
Εκτιμώμενη λήξη: 30/6/2021

CMYK

τοπικά

«Βιοχημική» αναστάτωση
στο Κ.Υ. Καλαμπάκας
Η λήξη σύμβασης με ιδιωτική εταιρεία για ένα «βιοχημικό
αναλυτή» δημιούργησε μείζον θέμα στην Καλαμπάκα
ίναι γνωστό πως η
Καλαμπάκα τα
προηγούμενο
χρόνια έχασε εν μια
«νυκτί» τις περισσότερες
υπηρεσίες που διέθετε.
Αυτή η αρνητική εμπειρία
του πρόσφατου
παρελθόντος έχει κατά
κάποιο τρόπο
«τρομοκρατήσει» τους
καλαμπακιώτες, οι
οποίοι, όταν
πληροφορούνται ότι θα
φύγει εκ νέου κάτι από
την πόλη
δυσανασχετούν,
αντιδρούν και γενικότερα
ανησυχούν παρά πολύ!

Ε

Του

Γιώργου Χρ. Σιαμουρέλη

✉ grgsiamourelis@gmail.com
Το ίδιο φυσικά συνέβη και
τις τελευταίες ημέρες, όταν
πληροφορήθηκαν, ότι η 5η
Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος, με
έγγραφό της, θέλει να πάρει
ένα μηχάνημα του μικροβιολογικού τμήματος του Κ.Υ.
Καλαμπάκας (Βιοχημικό αναλυτή) και να το μεταφέρει στο
Κέντρο Υγείας των Τρικάλων,
όπου θα λειτουργήσει σε εύλογο χρονικό διάστημα!
Επικοινωνήσαμε με το Συντονιστή Διευθυντή Επιστημονικής Λειτουργίας του Κ.Υ.
Καλαμπάκας κ. Ιωάννη Μάντζιο για να «συλλέξουμε» πληροφορίες για το θέμα, που
πρόεκυψε.
Ο κ. Μάντζιος μας ενημέ-

ρωσε ότι το θέμα φυσικά και
είναι υπαρκτό και πρόθεση
της 5η Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας – Στερεάς
Ελλάδος, αλλά και της εταιρείας medicon Hellas,στην
οποία ανήκει το μηχάνημα,
που έχει παραχωρηθεί τελικά
στο ΚΥ Καλαμπάκας με «χρησικτησία», είναι να το πάρει
πίσω η εταιρεία!
Το μηχάνημα βρίσκονταν
στο ΚΥ Καλαμπάκας ως «δανεικό» επί της ουσίας και με
την προϋπόθεση να προμηθεύεται το ΚΥ, τα αντιδραστήρια από την προαναφερόμενη εταιρεία! Με λίγα λόγια ο «Βιοχημικός αναλυτής»,
δεν ανήκε στο ΚΥ Καλαμπάκας αλλά στην εταιρεία, με
την οποία υπήρξε στο παρελθόν συνεργασία!
Αφού λοιπόν το Κέντρο
Υγείας Καλαμπάκας δεν προμηθεύονταν τα υλικά για τις αιματολογικές εξετάσεις από
την εταιρεία Medicon και εφόσον είχε ολοκληρωθεί η σύμβαση για την παρουσία του
αναλυτή στον χώρο, επί της

ουσίας έφτασε και το σχετικό
έγγραφο στη διεύθυνση του
νοσηλευτικού ιδρύματος, με
το οποίο ζητήθηκε πίσω το μηχάνημα, ώστε να δοθεί τελικά
στο Κέντρο Υγείας Τρικάλων,
όπου θα λειτουργήσει προφανώς μελλοντικά και ίσως
πιο οργανωμένα καλύπτοντας τους όρους χρήσης του!
Χθες μάλιστα, το Κέντρο
Υγείας Καλαμπάκας, επισκέφθηκε γι’ αυτόν ακριβώς τον
λόγω ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Χρήστος Σιμορέλης. Ο κ.
Σιμορέλης ζήτησε πληροφορίες για το θέμα, ενώ στη συνέχεια μετέβει στη Λάρισα για
να συναντηθεί με αρμοδίους,
μήπως και βρεθεί λύση και ο
«αναλυτής» παραμείνει στην
Καλαμπάκα!
Ακόμη κι έτσι, να τονίσουμε,
ότι η απώλεια του «Βιοχημικού
Αναλυτή» από τον χώρο του
ΚΥ Καλαμπάκας, δεν παύει
να είναι ένα σοβαρό θέμα που
γεννά ερωτήματα και ίσως
προκαλέσει και ταλαιπωρία
στους ασθενείς.
Να επισημάνουμε ότι μιλή-

σαμε με τον κ. Μάντζιο για τα
προβλήματα στο Κέντρο Υγείας Καλαμπάκας, τα οποία είναι πολλά και διάφορα όπως
μας ενημέρωσε. Όμως, με τις
σημαντικές προσπάθειες του
Ιατρικού και νοσηλευτικού
προσωπικού του ΚΥ Καλαμπάκας, παρέχεται υψηλή
φροντίδα στους ντόπιους,
αλλά και στους επισκέπτες.
Το ΚΥ Καλαμπάκας εξυπηρετεί τους 30.000 και πλέον
κατοίκους του Δήμου Μετεώρων αλλά και τους χιλιάδες
επισκέπτες οι οποίοι περνούν
πλέον όλο το χρόνο από την
περιοχή!
Πρόκειται για ένα δυναμικό
Κέντρο Υγείας και λόγω του
μεγάλου όγκου των επισκέψεων, αξίζει τη δέουσα προσοχή, διότι οι υπηρεσίες που
προσφέρει στην τοπική κοινωνία είναι ανεκτίμητες.
Επιπροσθέτως, ένα ακόμη
πρόβλημα που αντιμετωπίζει
το Κ.Υ. Καλαμπάκας είναι με
την καθαρίστρια! Υπάρχει μία
και μόνο καθαρίστρια κι αυτή
για λίγες ώρες καθημερινά!
Κλείνοντας, ο κ. Μάντζιος
μας είπε πως ένα ακόμη σημαντικό πρόβλημα είναι οι
συνταξιοδοτήσεις υπαλλήλων
. «Συνταξιοδοτούνται υπάλληλοι και μένουν κενές θέσεις. Αυτό είναι ένα σοβαρό
πρόβλημα» ανέφερε χαρακτηριστικά και εξέφρασε την
ελπίδα ότι σταδιακά τα κενά
θα καλυφθούν σύμφωνα με
τον προγραμματισμό του
υπουργείου.
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Αντέδρασε άμεσα
ο Χρήστος Σιμορέλης
για το Κ.Υ Καλαμπάκας

Άμεσα αντέδρασε
ο Βουλευτής του
ΣΥ.ΡΙΖ.Α του Νομού
Τρικάλων Χρήστος
Σιμορέλης για την
επίλυση του ζητημάτων που σχετίζονται
με τα μηχανήματα αιματολογικών εξετάσεων, την καθαριότητα και τη φύλαξη
στο Κέντρο Υγείας
Καλαμπάκας. Ο Βουλευτής επισκέφτηκε
σήμερα, Τρίτη 2
Απριλίου, το Κ.Υ. και ενημερώθηκε εκτενώς για όλα τα θέματα
από το Διευθυντή γιατρό κ. Ιωάννη Μάντζιο, το προσωπικό του
μικροβιολογικού και το νοσηλευτικό προσωπικό. Ο κ. Σιμορέλης δήλωσε πως είναι σημαντικό να παραμείνει ο Βιοχημικός
αναλυτής στο Κ.Υ Καλαμπάκας. Στη συνέχεια μετέβη στην έδρα
της 5ης ΥΠΕ στη Λάρισα, όπου έθεσε τα ζητήματα στον καθ'
ύλην αρμόδιο, Διοικητή κ. Νέστορα Αντωνίου.
Ο Βουλευτής ζήτησε από τον Διοικητή να επιλυθεί το θέμα
που αφορά το Βιοχημικό αναλυτή γρήγορα ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα, ούτε για μια μέρα, τόσο με τις εξετάσεις των κατοίκων της Καλαμπάκας και της ευρύτερης περιοχής, αλλά και
για τους χιλιάδες επισκέπτες της πόλης. Η Καλαμπάκα αποτελεί πλέον έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς που καθημερινά δέχεται τουρίστες από όλο τον κόσμο.
Από την πλευρά του ο Διοικητής δεσμεύτηκε να εξετάσει ξανά
το θέμα της σύμβασης για τη λειτουργία του βιοχημικού εργαστηρίου. Επίσης ενημέρωσε τον Βουλευτή ότι είναι ήδη έτοιμη η προκήρυξη, η οποία πρόκειται να εκδοθεί σύντομα, για την
πρόσληψη 2 καθαριστριών καθώς και προσωπικού φύλαξης του
κτιρίου κυρίως τις βραδινές ώρες.
Σιμορέλης Χρήστος
Βουλευτής Τρικάλων με το ΣΥ.ΡΙΖ.Α

Ασφαλτόστρωση και στη Διάβα – Παρέμβαση στην κοίτη του Πηνειού
ταν να μην πάρουν
μπροστά τα μηχανήματα
που χρησιμοποιούνται
για ασφαλτοστρώσεις! Προχθές το
Καστράκι, χθες η Διάβα και δεν
ξέρω κι εγώ πόσοι ακόμη δρόμοι
θα ακολουθήσουν!
Η Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων της ΠΕ Θεσσαλίας παράγει
έργο κι αυτό φαίνεται, έστω και
προεκλογικά, όπως υποστηρίζουν
ορισμένοι!
Χθες η ΠΕ Τρικάλων έριξε
άσφαλτο στη Διάβα, από το ύψος
της Γέφυρας Διάβας, μέχρι τον
Μύλο του Βλαχογιάννη, που δεν
είχε πέσει την προηγούμενη φορά,
διότι εκκρεμούσαν σύμφωνα με
τη νυν δημοτική Αρχή και την Περιφέρεια ορισμένες παρεμβάσεις
για τις πλημμύρες του δρόμου και
ένας κόμβος που τελικά δεν έγινε
ποτέ!
Ο νέος δρόμος από και προς
Διάβα, είναι πλέον πολύ καλός και
οι κάτοικοι και όχι μόνο, συγκρίνουν το πριν με το μετά και είναι
σαν τη μέρα με τη νύχτα!
Έργα υποδομής για τους πολίτες, που έπρεπε να έχουν γίνει νωρίτερα.

Ή

Να προσθέσω πως έργα γίνονται
από την ΠΕ Τρικάλων και στην
κοίτη του Πηνειού ποταμού, ακριβώς κάτω από την γέφυρα της Διάβας.
Τα μηχανήματα εργάζονται και
δημιουργούν τις προϋποθέσεις
εκείνες που χρειάζονται, ώστε μελλοντικά να μην υπάρξει το παραμικρό πρόβλημα από ενδεχόμενη
κακοκαιρία.
Γιώργος Χρ. Σιαμουρέλης
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Τους μικρούς βιβλιοφάγους τίμησε χθες η Δημοτική Βιβλιοθήκη Τρικάλων

Ταξιδεύουν με ένα βιβλίο και βραβεύτηκαν
Πρόκειται για την καθιερωμένη εκδήλωση που πραγματοποιείται τα τελευταία χρόνια που έχει ως σκοπό την επιβράβευση της φιλαναγνωσίας

Τ

ους μικρούς
βιβλιοφάγους, αυτούς
που ταξιδεύουν στις
σελίδες των βιβλίων και δε
σταματούν να μαγεύονται από
τον κόσμο τους βράβευσε
χθες το απόγευμα η Δημοτική
Βιβλιοθήκη Τρικάλων.

Πρόκειται για την καθιερωμένη
εκδήλωση που πραγματοποιείται
τα τελευταία χρόνια που έχει ως
σκοπό την επιβράβευση της φιλαναγνωσίας και τη δημιουργία κινήτρων για την παραπέρα ανάπτυξή της.
Η βράβευση έγινε στο χώρο του
παιδικού τμήματος της βιβλιοθήκης
με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα
Παιδικού Βιβλίου, ενώ το παρόν
έδωσαν τα παιδιά που βραβεύτηκαν – 42 στον αριθμό- γονείς και
τοπικοί φορείς.
Για τον κόσμο του βιβλίου μίλησε
η συγγραφέας κα. Χαρά Αγγελέτου
ενώ πρόσφατα κυκλοφόρησε το
βιβλίο της «Ο γίγαντας που εξαφάνισε τους αριθμούς» από τις
εκδόσεις «Άγκυρα».
Για τη φετινή Παγκόσμια Ημέρα
Παιδικού Βιβλίου , υπεύθυνο για
το υλικό του εορτασμού είναι το

Τμήμα Βιβλίου για Παιδιά και Νέους
της Λιθουανίας. Το μήνυμα “Τα
βιβλία μας βοηθούν να μη βιαζόμαστε” και η αφίσα είναι έργα του
Λιθουανού Kęstutis Kasparavičius,
διεθνούς φήμης εικονογράφου και
συγγραφέα. Τη μετάφραση επιμελήθηκε, όπως κάθε χρόνο, η επίτιμη
Πρόεδρος του Ελληνικού Τμήματος κ. Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου.
Σημειωτέον, η Δημοτική Βιβλιοθήκη αύξησε τη χρονιά που πέρασε
σημαντικά τον αριθμό των ανα-

γνωστών, όπως καταδεικνύουν και
τα στοιχεία. Συγκεκριμένα, αυξήθηκαν κατά 604 τα μέλη (ανέρχονται πλέον σε 22.574 ), κατά 49
τα νέα μέλη (εγγράφηκαν νέα 606
άτομα), κατά 596 τα βιβλία από
αγορά, κατά 504 τα βιβλία από
δωρεά, κατά 1347 τα βιβλία (ανέρχονται πλέον σε 51.726), κατά 799
οι χρήστες Η/Υ, κατά 100 οι οργανωμένες επισκέψεις σχολείων
και κατά 804 οι επισκέψεις στο
αναγνωστήριο.
Ε.Κ.

«Φάρος φωτός» η Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας
Το βραβείο παιδικής- νεανικής βιβλιοθήκης απονεμήθηκε στη Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας

Τ

ο προηγούμενο Σάββατο
30 Μαρτίου, η Βιβλιοθήκη
Καλαμπάκας έλαβε από
τον οργανισμό Διεθνούς Οργάνωσης Βιβλίων για τη Νεότητα
(ΙΒBΥ) – Κύκλος του Ελληνικού
Παιδικού Βιβλίου το οποίο δίνεται
σε παιδική/νεανική βιβλιοθήκη για
τη συνολική της δράση, το Βραβείο «Παντελής & Χρήστος Αλέφαντος».
Το βραβείο έλαβαν με φυσική
παρουσία τους στη Μουσική Βιβλιοθήκη "Λίλιαν Βουδούρη" στην
Αθήνα, η Πρόεδρος της Βιβλιοθήκης Κατερίνα Δημουλά-Μέρριαμ, και η Διευθύντρια, Πέπη
Κατσιαμάνη.
Η κ. Δημουλά σε δήλωσή της
για την βράβευση ανέφερε: «Είναι
τιμή η αναγνώριση της Βιβλιοθήκης μας από την IBBY, διότι φιλοδοξούμε να συμβάλλουμε παράλληλα στην κοινωνία. Η αποστολή της Βιβλιοθήκης της Καλαμπάκας είναι να είναι «Φάρος
Φωτός» που προσφέρει εκπαίδευση, πρόσβαση και δυνατότητα
σε όλους. Κάθε παιδί στον κόσμο

αυτό είναι και δικό μας παιδί.
Κάθε παιδί είναι το αύριο αυτού
του κόσμου. Κάθε παιδί πρέπει
να έχει πρόσβαση στην εκπαίδευση και την δυνατότητα να
χτίσει ένα καλύτερο αύριο για

όλους μας».
Η αποστολή της IBBY είναι: Η
ενθάρρυνση της έρευνας και των
ακαδημαϊκών έργων: δηλαδή της
εκπαίδευσης. Η ενθάρρυνση της
δημοσίευσης και διανομής ποι-

οτικών παιδικών βιβλίων: αυτή είναι η πρόσβαση. Η παροχή ευκαιρίας στα παιδιά ώστε να
έχουν πρόσβαση στα βιβλία.
Επίσκεψη της κ. Δημουλά στο
4ο Δημοτικό Σχολείο
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.

τοπικά
ις αμέσως
επόμενες ημέρες
ενδέχεται να
“ανοίξει” το σύστημα
ΟΣΔΕ 2019, οπότε θα
αρχίσει και η διαδικασία
υποβολής δηλώσεων των
παραγωγών.

Τ

Τα ζητήματα με το ΑΤΑΚ
(Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου) έχουν όπως φαίνεται επιλυθεί, όμως πάντα είναι παρόντα αυτά με τους δασικούς
χάρτες, διότι αν κυρώνεται
αυτός για μία περιοχή και την
εμφανίζει «πράσινη» είναι μη
επιλέξιμη, δεν καταβάλλεται
ενίσχυση γι’ αυτήν, που συνεπάγεται απώλεια εισοδήματος για γεωργούς και κτηνοτρόφους.
Επιπρόσθετα, τα αγροτεμάχια που χαρακτηρίζονται
«δασικά», παρότι αποτελούν
τμήματα αναδασμών, απαλλοτριώσεων ή διανομών, δεν
είναι σίγουρο ότι θα μπορούν
να πληρωθούν τη βασική ενίσχυση.
Για να είναι ο αγρότης νόμιμος κάτοχος και να μπει
στο σύστημα για να εισπράξει
τις ενισχύσεις θα πρέπει:
•η αίτηση να έχει γίνει εντός της προθεσμίας των αντιρρήσεων επί των Δασικών
Χαρτών και

Το ΟΣΔΕ 2019 τις επόμενες ημέρες

Φαίνεται πως ξεκινάει
•Ζητήματα μάλλον υπάρχουν για παραγωγούς
με τους δασικούς χάρτες

•η διοικητική πράξη έγκριση της εξαγοράς να έχει εκδοθεί εντός «αποκλειστικής»
προθεσμίας 6 μηνών από την
λήξη της προθεσμίας των αντιρρήσεων. «Αποκλειστική»
προθεσμία σημαίνει ότι μετά
το πέρας της προθεσμίας αυτής παύει η αρμοδιότητα του
δημοσίου οργάνου για την

έκδοση της πράξης αυτής και
εάν τυχόν εκδοθεί τέτοια πράξη είναι άκυρη.

Το ΟΣΔΕ
Η υποβολή δηλώσεων
ΟΣΔΕ αγροτικών εκμεταλλεύσεων από τους παραγωγούς γίνεται στον ψηφιοποιημένο χάρτη, ο οποίος έχει
συνταχθεί βάσει δορυφορι-

κών φωτογραφιών. Αρχικά οι
γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι
υποβάλλουν τις δηλώσεις των
εκμεταλλεύσεών τους στους
αρμόδιους φορείς, οι οποίοι
αφού τις επεξεργαστούν, μεταδίδουν τα δεδομένα στον
ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος με την
σειρά του προβαίνει σε ελέγχους δείγματος των αγροτών
5%, που σε ένα μέρος του είναι τυχαίο και στο υπόλοιπο
βάσει κάποιων στοιχείων σχετικά με την οικονομική και
αγροτική κίνηση ορισμένων
γεωργών και κτηνοτρόφων,
και τέλος αποδίδει τις επιδοτήσεις ΟΣΔΕ, ως προκαταβολή προς το τέλος του φθινοπώρου και το υπόλοιπο τον
Δεκέμβριο. Το δείγμα ωστόσο
μπορεί να είναι μεγαλύτερο
του 5%, ανάλογα με την επεξεργασία των στοιχείων και
των δεδομένων που θα προκύψουν.
Ματθαίος Μπίνας

Δίπλα στους παραγωγούς και τους εμπόρους ο Μικέλης Χατζηγάκης
υνεχίζει τις καθημερινές
του περιοδείες ο
Μικέλης Χατζηγάκης, ο
οποίος της προηγούμενη
εβδομάδα επισκέφθηκε τις
λαϊκές αγορές της
Φαρκαδόνα και της Οιχαλίας
και συζήτησε με τους
παραγωγούς για τις ανάγκες
τους και τι περιμένουν από
την πολιτεία. Ο Μικέλης έχει
βάλει ως προτεραιότητα του
να στηρίξει αυτούς τους
ανθρώπους και σε δήλωση
του υπογράμμισε τα εξής:

Σ

«Η πολιτική δεν μπορεί να γίνει μακριά από τον κόσμο», έλεγε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. Πιστός στις αξίες του προ-

σπαθώ να είμαι κάθε μέρα κοντά στους συμπολίτες μου, να
τους ακούω και να τους στηρίζω
όπως μπορώ. Αυτή την φορά
επισκέφθηκα τις λαϊκές αγορές
της Οιχαλίας και της Φαρκαδόνας και συνομίλησα με τους ανθρώπους που δοκιμάζονται κάθε

μέρα εδώ και χρόνια. Αλλά δεν
το βάζουν κάτω. Παλεύουν καθημερινά και έχουν καταφέρει
να παραμείνουν όρθιοι παρόλες τις αντίξοες συνθήκες. Η
βελτίωση της ζωής αυτών των
ανθρώπων θα είναι μια από
τις βασικές μου προτεραιότη-

τες στην πολιτική όχι μόνο γιατί έχουν χτυπηθεί άδικα την τελευταία δεκαετία αλλά και γιατί
αυτά τα αδύναμα στρώματα
έχουν την μεγαλύτερη ανάγκη
στήριξης από όλους μας – και
εγώ θα είμαι δίπλα τους με
όλες μου τις δυνάμεις».
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Άλλαξαν οι ώρες
κοινής ησυχίας
•Με ανακοίνωση η Αστυνομία κάτι
γνωστές τις ώρες κοινής ησυχίας
κατά τους θερινούς μήνες
H EΛ.ΑΣ. μέσω των λογαριασμών της στα κοινωνικά δίκτυα ενημέρωσε για την αλλαγή στις ώρες κοινής ησυχίας.
Στο εξής αυτές καθορίζονται:
- Κατά τη θερινή περίοδο από τις 15.00 έως τις 17.30
και από τις 23.00 έως τις 07.00.
- Κατά τη χειμερινή περίοδο από τις 15.30 έως τις 17.30
και από τις 22.00 έως τις 07.30.
Ως θερινή περίοδος λογίζεται το χρονικό διάστημα από
την 1η Απριλίου έως την 30η Σεπτεμβρίου.
Ως χειμερινή περίοδος, λογίζεται το χρονικό διάστημα,
από την 1η Οκτωβρίου έως την 31η Μαρτίου.
Οι παραβάτες των διατάξεων της εν λόγω Αστυνομικής
Διάταξης διώκονται σε βαθμό πταίσματος. Προς τούτο
οι πολίτες δύνανται να απευθύνονται στην αστυνομία για
βεβαίωση της παράβασης, καθώς και να υποβάλλουν έγκληση σε βάρος των παραβατών.
ΧΡ. ΠΑΠ.

Απάτη με φάρμακα
μέσω ίντερνετ!
Από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος
της Ελληνικής Αστυνομίας, εξιχνιάστηκε υπόθεση που αφορά στη διαφήμιση και προώθηση παράνομων φαρμακευτικών σκευασμάτων, μέσω διαδικτύου και σχηματίστηκε ποινική δικογραφία σε βάρος 38χρονης αλλοδαπής, για απάτη και νοθεία τροφίμων.
Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε ύστερα από καταγγελίες του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) και
πολιτών, σύμφωνα με τις οποίες σε ιστοσελίδα διαφημίζονταν
και προωθούνταν παράνομα και μη γνωστοποιημένα στον
ανωτέρω Οργανισμό, φαρμακευτικά σκευάσματα για τη θεραπεία διαφόρων ασθενειών (π.χ. διαβήτης, προστατίτιδα,
αρθρίτιδα, καρκίνος κ.λπ.).
Από την εμπεριστατωμένη και εκτεταμένη αστυνομική και
διαδικτυακή έρευνα διαπιστώθηκε ότι τα επίμαχα σκευάσματα
πωλούνταν μέσω διάφορων ιστοσελίδων και Μέσου Κοινωνικής Δικτύωσης με παραπλανητικά στοιχεία επικοινωνίας και
διευθύνσεις εντός της ελληνικής επικράτειας αλλά και ψευδή στοιχεία πολιτών, οι οποίοι εμφανίζονταν ως διαχειριστές
των ιστοσελίδων.
Κατά την έρευνα κατασχέθηκαν δείγματα των επίμαχων
σκευασμάτων τα οποία εστάλησαν για εργαστηριακή εξέταση
στον Ε.Ο.Φ, όπου διαπιστώθηκε ότι περιείχαν μη επιτρεπόμενες συστατικές ουσίες για την χώρα μας.
Με βάση τα δεδομένα που πρόεκυψαν ταυτοποιήθηκε η
38χρονη, ως ιδιοκτήτρια εταιρίας παρασκευής παράνομων
σκευασμάτων με έδρα τη Βουλγαρία. Η Διεύθυνση Δίωξης
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, με αφορμή τη συγκεκριμένη υπόθεση και στο πλαίσιο της προληπτικής της δράσης, ενημερώνει τους πολίτες – καταναλωτές – χρήστες του Διαδικτύου,
για τα ακόλουθα:
Η διακίνηση και πώληση φαρμάκων μέσω διαδικτύου, απαγορεύεται ρητά από την ισχύουσα νομοθεσία της Χώρας μας.
Η διαδικτυακή αγορά φαρμάκων ενέχει σοβαρούς κινδύνους για την υγεία των καταναλωτών.
Σημαντικό ποσοστό των φαρμάκων που πωλούνται μέσω
διαδικτύου είναι πλαστά, νοθευμένα, αγνώστου προέλευσης,
αμφιβόλου ποιότητας και αποτελεσματικότητας και πολύ συχνά επικίνδυνα για την υγεία των καταναλωτών.
Σχετική ενημέρωση για τους κινδύνους από τη διαδικτυακή
αγορά φαρμάκων και συμπληρωμάτων διατροφής, υπάρχει
στην ιστοσελίδα του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.)
στο σύνδεσμο: http://www.eof.gr.
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Παράδοση δώρων από την
εταιρία ΑΦΟΙ ΚΩΤΟΥΛΑ ΑΕ
<<KOTOYLAS ENERGY SA>>

Στις 26/3/2019 σε μία ωραία εκδήλωση που έγινε στα
γραφεία της εταιρίας KOTOULAS ENERGY SA, ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλός της κ. Κωτούλας Μάριος
παρέδωσε στους κυρίους Σιατραβάνη Κλεάνθη και Σιατρβάνη Γεώργιο μια τηλεόραση μάρκας SAMSUNG και
ένα φορητό υπολογιστή (laptop) μάρκας ASUS, που απέκτησαν επωφελούμενοι του προγράμματος ‘κάρτας μέλους’συλλογής πόντων που εδώ και πέντε χρόνια εφαρμόζει η εταιρία.
Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης ο κ. Κωτούλας
Μάριος ευχαρίστησε όλους τους πελάτες της εταιρίας
και ιδιαίτερα τους κ. Σιατραβάνη Κλεάνθη και Σιατραβάνη
Γεώργιο για την συνεργασία τους και την εμπιστοσύνη
που δείχνουν όλα αυτά τα χρόνια στις υπηρεσίες και την
αξιοπιστία της KOTOULAS ENERGY SA και παράλληλα
ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας στο προσεχές διάστημα ενός νέου πρατηρίου στην οδό Πύλης με την φιλοδοξία να προσφέρει στους ανθρώπους της περιοχής
και στους διερχόμενους οδηγούς την ‘πιο γρήγορη και
φιλική εξυπηρέτηση’.

ΑΝΑΓΚΗ ΑΜΕΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΕΙΠΙΩΝ ΠΑΜΠΑΛΑΙΟΥ ΝΕΡΟΜΥΛΟΥ !
Νότια όχθη Πηνειού, δυτικά γέφυρας Μεγάλων Καλυβίων.

Λ

άβαμε και
δημοσιεύουμε την, από
27 Φεβρουαρίου 2019,
επιστολή του ΕρευνητήΛαογράφου και Επ. Προέδρου
του ΕΛΟΚ κ. Χρήστου
Παπαπολύκαρπου.

Η εν λόγω επιστολή, που απευθύνεται την Π. Ε. Τρικάλων και κοινοποιείται στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Τρικάλων, αναφέρεται στην
προστασία των ερειπίων ενός παμπάλαιου Νερόμυλου στην νότια
όχθη του Πηνειού, εγγύς της γέφυρας των Μεγάλων Καλυβίων (
400 μέτρα περίπου δυτικά της γέφυρας και πριν από τη σμίξη με
παραπόταμο). Δεδομένου ότι οι εργασίες προχωρούν με γοργούς
ρυθμούς κινδυνεύουν να εξαφανισθούν τα ερείπια και κατ’ επέκταση
αξιόλογο κομμάτι της παράδοσης
και της τοπικής μας ιστορίας. Μήπως και γιατί όχι, πρέπει να αφυπνισθεί η Αρχαιολογική Υπηρεσία
Τρικάλων για να ενεργήσει τα δέοντα? Ας το σκεφθεί έντονα γιατί
υπάρχει ελάχιστος χρόνος!
Τελικά γεννάται το ερώτημα: Μήπως πρέπει και δεν το γνωρίζουμε,
να υπάρχει και ένας στρατοχωροφύλακας σε κάθε σημείο ενδιαφέροντος?
Ίσως είναι καιρός!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ - ΛΑΟΓΡΑΦΟΣ, ΕΠ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΟΚ Μεγάλα Καλύβια, 27 Φεβρουαρίου 2019
Email: chripap@hotmail.gr, Tel:
2431043640
Προς: Τον Κύριο Χρήστο
Μιχαλάκη Αντιπεριφερειάρχη
Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων

Θ Ε Μ Α : Καθαρισμός όχθης και
κοίτης του Πηνειού (Θέση «Σμίξη»
δυτικά γέφυρας Μεγάλων …………
.Καλυβίων)
Κύριε Αντιπεριφερειάρχη.
Με την παρούσα επιστολή επιθυμώ να σας πληροφορήσω ότι
στην περιοχή του Πηνειού, δυτικά
της γέφυρας Μεγάλων Καλυβίων
και σε απόσταση 400 μέτρων περίπου (νότια όχθη) υπάρχουν απομεινάρια ενός παμπάλαιου νερόμυλου.

Εκτιμώ ότι αυτά πρέπει να προστατευτούν και περαιτέρω να συντηρηθούν από την αρμόδια Εφορεία
Αρχαιοτήτων Τρικάλων στην οποία
ανακοινώνεται η επιστολή μου. Με
το σκεπτικό αυτό παρακαλώ όπως,
στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας,
ληφθεί μέριμνα για την αποφυγή
ζημιών που θα αλλοιώσουν την εικόνα των παραδοσιακών όσο και
ιστορικών λειψάνων ώστε σε εύλογο
χρόνο να αναδειχθεί σε όλο του το
μεγαλείο το αξιόλογο αυτό μνημείο.

Διερμηνεύοντας την ευαισθησία
σας για τη διάσωση, συντήρηση
αλλά και την ανάδειξη αυτών των
ιστορικών μνημείων έχω κάθε λόγο
να ευελπιστώ.
Ανακοίνωση: Κυρία Μαντζανά
Κρυσταλλία Αρχαιολόγο,
Εφορείας Αρχαιοτήτων Τρικάλων
Με τιμή Χρήστος
Παπαπολύκαρπος
Ερευνητής Λαογράφος,
Επ. Πρόεδρος ΕΛΟΚ

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€
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Το Σχολείο της Ζωής
ίναι από ‘κείνες τις
στιγμές, που δεν
θέλεις να
τελειώσουν ποτέ. Κι αν οι
άνθρωποι καταλάβαιναν
έστω και μια φορά ότι η
δύναμη της ανθρωπιάς
είναι τεράστια θα ‘ταν
πραγματικά ευτυχισμένοι.

Ε

Τέτοιες στιγμές ζήσαμε: τα
μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Μεγαλοχωρίου, τα μέλη
μαθητές των Εθελοντών του
Δήμου Τρικκαίων με τους νέους από την Στουτγκάρδη και
τη Δρέσδη της Γερμανίας, οι
οποίοι φιλοξενούνται στα Τρίκαλα. Το πρόγραμμά τους οργάνωσε το Πολιτιστικό και Εκπαιδευτικό
Δίκτυο
“Maes.Tr.O”.
Οι Γερμανοί νέοι συμμετέχουν σε πρόγραμμα εργασιακής κατάρτισης, που θα διαρκέσει δύο εβδομάδες από τις
28 Μαρτίου έως στις 12 Απριλίου, και θα υλοποιηθεί στα
Τρίκαλα από την Δευτέρα 1
Απριλίου.
Κατά τη διάρκεια του
Σαβ/κου, αφού τους υποδέχτηκε εγκάρδια στο Μεγαλοχώρι η Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Μεγαλοχωρίου κα Μαρία Τζέλη, είχαν
την ευκαιρία να εγκλιματιστούν παίρνοντας μέρος σε
θεατρικά παιχνίδια αλληλεπίδρασης με νέους και ενήλικες
του Θεατρικού Εργαστηρίου
που σχεδίασε και πραγματοποίησε η Βάσω Γκουγκαρά.
Ακολούθησε «κύκλος γνωριμίας» με την βοήθεια της καθηγήτριας Γερμανικών Ελίζαμπεθ Ζήτα.
Την Κυριακή περιηγήθηκαν
από Μαθητές Εθελοντές στην

πόλη των Τρικάλων και στα νεανικά στέκια για να γίνουν το
μεσημέρι μια παρέα με μαθητές των Τρικάλων αλλά και με
μαθητές σχολείων από την
Αθήνα και τον Πειραιά, που
επισκέπτονται την πόλη μας,
στον αύλειο χώρο του κέν-

τρου μουσικής έρευνας «Β.
Τσιτσάνη». Ο χώρος ήταν υπέροχος, ο Στέλιος Καραγιώργος, όπως πάντα, ετοίμασε
την ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης, τον οποίο ευχαριστούμε από καρδιάς.
Αρχικά ο χοροδιδάσκαλος

του Πολιτιστικού Συλλόγου
Μεγαλοχωρίου, κος Φαφούλιας Γιάννης, έδειξε τα βήματα με ιδανικό τρόπο από το
«Συρτάκι», τον πιο δημοφιλή
χορό μας και τον οποίο δεν
έχουμε λόγια να τον ευχαριστήσουμε. Ακολούθως η δεξιοτέχνης Νεφέλη Πλαστήρα
με το μπουζούκι της και η
Αθηνά Τζατζάκη με την μοναδική φωνή της μας ταξίδεψαν και μας ανέβασαν στο
πάλκο. Άριστες μαθήτριες και
οι δύο θα κοσμήσουν τις επιστήμες τους στο άμεσο μέλλον. Σας ευχαριστούμε διπλά!
Την εκδήλωση κάλυψαν με
τις επιλογές τους ο Δημοσθένης Κράλλης και ο Άγγελος Αδάμος, γνώστες και οι
δύο της τεχνολογίας, μας
υπόσχονται τις δικές τους
μουσικές δημιουργίες στο
μέλλον. Τους ευχαριστούμε!
Τέλος θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους μαθητές που εθελοντικά συνεισέφεραν τα μέγιστα για να αισθανθούν οικεία οι γερμανοί
φιλοξενούμενοί μας.
Οι μαθητές των Τρικάλων
έχουν μια ιδιαίτερη ποιότητα,
που οφείλουμε όλοι γονείς

και εκπαιδευτικοί, να την διαφυλάξουμε ως κόρη οφθαλ-

μού…
ΑΔΑΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

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
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τον όμορφο χώρο
του «Μουσείου
Τσιτσάνη» ο
υποψήφιος
Περιφερειάρχης
Θεσσαλίας Δημήτρης
Κυρέτας παρουσίασε
χθες ένα… βιβλίο για το
καλό της υγείας μας!

Σ
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«Νηστεία και αποφυγή νόσων»
Παρουσιάστηκε στα Τρίκαλα το βιβλίο του υποψήφιου
Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα

του Χριστόφορου

Παπαθανασίου
Το βιβλιοπωλείο Τσιοπελάκος και οι Εκδόσεις «Αρμός»
παρουσίασαν το ομαδικό νέο
βιβλίο των Δημήτρη Κουρέτα,
Νικόλαου Γκουτζουρέλα και
Φώτιου Τέκου «Διαλειμματική νηστεία και αποφυγή νόσων».
Για το βιβλίο μίλησαν: Φανή
Μπαλαμώτη – φιλόλογος, Δρ
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας,
Μαρία-Χριστίνα Μπακλαβά –
σύμβουλος επικοινωνίας, δημοσιογράφος και ο συγγραφέας του βιβλίου Δημήτρης
Κουρέτας.

Η ανάλυση από τον
Δημήτρη Κουρέτα
Για μερικούς ανθρώπους
και μόνο η συμβουλή από τον
γιατρό τους να «κόψουν το
φαγητό» φαντάζει από βασανιστική έως ακατόρθωτη. Και
όμως καινούργιες έρευνες έρχονται να ενισχύσουν προηγούμενες που υποστηρίζουν
πως η σκόπιμη αποχή από
την τροφή για κάποιες ώρες
της ημέρας ή για κάποιες ημέ-

ρες την εβδομάδα, μπορεί να
συμβάλει στην αποφυγή ή καταστολή σημαντικών σήμερα
νόσων με πρώτο τον καρκίνο.
Ουσιαστικά, σύμφωνα με αυτές, περισσότερο το χρονο-

διάγραμμα της διατροφής και
λιγότερο το περιεχόμενό της
είναι αυτό που επηρεάζει την
πορεία της υγείας μας.
Ειδικότερα, η σκόπιμη στέρηση της τροφής για μικρά

διαστήματα, που αποκαλείται
“διαλειμματική” νηστεία (intermittent fasting -IF), φαίνεται
ότι μπορεί να αποτελέσει ένα
σημαντικό «όπλο» εναντίον
του καρκίνου, καθώς σύμ-

φωνα με το πιο πρόσφατο
άρθρο του επιστημονικού περιοδικού Nature [1] «στραγγαλίζει» και σκοτώνει από ασιτία μόνο τα καρκινικά κύτταρα
που βρίσκονται υπό χημει-

οθεραπεία και όχι τα φυσιολογικά. «Η “διαλειμματική”‘
νηστεία, σε βιοχημικό επίπεδο,
είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που ονομάζεται
περιορισμός θερμίδων σε ημερήσια βάση κατά 20-30%.
Η περίσσεια τροφής οδηγεί
σε αναερόβια καύση που
ενεργειακά είναι ασύμφορη.
Όταν υπάρχει έλλειψη , τότε
ο οργανισμός προχωράει σε
αερόβιες διαδικασίες που
συμφέρουν ενεργειακά. Αυτή
η πολύ σημαντική αλλαγή,
που με όρους Βιολογίας αποκαλείται “μεταβολική αλλαγή” (metabolic shift), προκαλεί
σημαντικά γεγονότα στον οργανισμό του ανθρώπου», εξήγησε ο διευθυντής του εργαστηρίου Φυσιολογίας Ζωικών
Οργανισμών-Τοξικολογίας,
του Τμήματος Βιοχημείας-Βιοτεχνολογίας Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας, Καθηγητής Δημήτρης Κουρέτας.
Αξίζει να σημειωθεί πως ο
Καθηγητής πέρυσι συμπεριλήφθηκε στην 5άδα των φιναλίστ για το βραβείο καινοτομίας τροφίμων Arell Food Institute του Καναδά. Το ινστιτούτο τροφής Arrell απονέμει σε ετήσια βάση ένα βραβείο ύψους 100.000 $ Καναδά
σε δύο επιστήμονες αναγνωρίζοντας την ερευνητική συμβολή τους στα πεδία της διατροφικής καινοτομίας και βελτίωσης της υγείας με έντονο
κοινωνικό αντίκτυπο σε παγκόσμιο επίπεδο.

Επίσκεψη 5ου Γυμνασίου Τρικάλων στο ΚΠΕ Αράχθου
περιβαλλοντική επίσκεψη
στο ΚΠΕ Αράχθου
πραγματοποιήθηκε στις 20
και 21 Μαρτίου 2019. Το θέμα που
η ομάδα μας μελετάει είναι η
δύναμη του νερού και στο ΚΠΕ
Αράχθου ενημερωθήκαμε για τη
δύναμη, την ενέργεια του νερού και
του ποταμού Αράχθου.

Η

Το πρωί της 20ης Μαρτίου αναχωρήσαμε από τα Τρίκαλα νωρίς αφήνοντας τη
μέρα να ξεδιπλωθεί μπροστά μας, έτοιμοι για ένα διαφορετικό μάθημα! Στη διαδρομή είχαμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε και να μαγευτούμε από τα όμορφα τοπία της Ηπείρου. Κάναμε μια μικρή
στάση στα Γιάννενα και μια στην Άρτα.
Περιηγηθήκαμε στην πόλη και επισκεφτήκαμε Βυζαντινά μνημεία.
Αμέσως μετά κατευθυνθήκαμε προς το
ΚΠΕ Αράχθου, το οποίο βρισκόταν στο
χωριό Κόπραινα. Οι υπεύθυνοι του Περιβαλλοντικού Κέντρου μας υποδέχτηκαν
με χαρά και ήταν φιλόξενοι μαζί μας. Αρχικά, γνωριστήκαμε, παίξαμε διάφορα,
διασκεδαστικά και εκπαιδευτικά παιχνίδια
σχετικά με το περιβάλλον, περπατήσαμε
στο μονοπάτι του Φάρου και κάναμε ορνιθοπαρατήρηση.
Αφού τελείωσε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εκείνης της ημέρας και είχαμε εμ-

πλουτίσει τις γνώσεις μας, πήγαμε στο ξενοδοχείο για να τακτοποιηθούμε και το
απόγευμα περπατήσαμε στην πόλη της
Άρτας και περάσαμε πολύ όμορφα.
Την επόμενη μέρα το πρωί, πήραμε το

πρωινό μας για να πάρουμε δυνάμεις, γιατί μας περίμενε άλλη μια δύσκολη μέρα.
Αναχωρήσαμε από το ξενοδοχείο και
φτάσαμε στο υδροηλεκτρικό εργοστάσιο
και φράγμα Πουρναρίου. Ξεναγηθήκαμε

στο Φράγμα από το ειδικό επιστημονικό
προσωπικό και μάθαμε πώς παράγεται η
ηλεκτρική ενέργεια από τη δύναμη του νερού. Στη συνέχεια επισκεφτήκαμε το
Αρχαιολογικό Μουσείο και το θρυλικό Γεφύρι της Άρτας
Μόλις τελείωσε η περιήγηση με μεγάλη λύπη αναχωρήσαμε για την πόλη των
Τρικάλων αναλογιζόμενοι πως με αυτήν
την επίσκεψη κάναμε ένα διαφορετικό μάθημα. Μας δόθηκαν ευκαιρίες και ερεθίσματα που δεν μας είχαν δοθεί ξανά. Διευρύναμε το μυαλό και τη σκέψη μας. Δεθήκαμε περισσότερο με τους συμμαθη-

τές μας, αποκτήσαμε πολλές, νέες και
χρήσιμες γνώσεις, εμπειρίες και αναμνήσεις οι οποίες θα παραμείνουν κλειδωμένες στη καρδιά μας!
Ευχαριστούμε πολύ τους καθηγητές
του 5ου Γυμνασίου κ. Κουβέλα, κ. Βακουφτσή, κ. Ρίζο και κ. Λύτρα για αυτήν
την ευκαιρία που μας έδωσαν.
Για την Περιβαλλοντική Ομάδα «Η Δύναμη του νερού»:
Μπλαντή Αθανασία - Β4
Κοντοκλώτση Γιολάντα -Β4
Χύτου Έφη- Β3
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ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΜΠΑΣΚΕΤ

ΜΠΑΣΚΕΤ

ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΚΕΦΙ

ΤΟΝΩΣΗ ΗΘΙΚΟΥ

ΑΠΛΩΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Καλή μπάλα και διάθεση
από τους πιτσιρικάδες που μετέχουν
στο πρωτάθλημα Κ-16 (σελ 6)

Οι μεγάλες νίκες έφτιαξαν
την ψυχολογία των εκπροσώπων μας,
που μετέχουν στην Γ’ Εθνική (σελ 2)

Ερχεται για να μείνει μια πρωτοποριακή
σύναξη σε πολλά μέτωπα στην περιοχή
Κεφαλοβρύσου (σελ 3)

ΕΔΡΑ - ΔΙΑΜΑΝΤΙ
4 Ο Γιώργος Φούντας τρέχει με χίλια την υλοποίηση
ενός προσωπικού του ονείρου ετοιμάζοντας προπονητήριογυμναστήριο παλατάκι, που θα καλύψει πολλά γούστα (σελ 4)
CMYK
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γήκαν μπροστά
την Κυριακή και
ξεδίπλωσαν τις
πτυχές από το
ταλέντο τους αλλά και τα
ψυχικά τους χαρίσματα.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Ο λόγος για τους πρωταγωνιστές των εκπροσώπων μας
στην μπασκετική Γ’ Εθνική, που
φρόντισαν να δώσουν ξεχωριστό τόνο και χρώμα στον όμιλο.
Και μπορεί κάποια στιγμή το
άγχος να ήταν μεγάλο, ενώ η
αδρεναλίνη εκτοξεύτηκε αλλά
τέλος καλό όλα καλά.
Ειδικά στην καλαθοσφαίριση
ουκ ολίγα αποτελέσματα έχουν
έρθει τούμπα την ύστατη κυριολεκτικά στιγμή.
Αυτή την φορά το τοπικό δίδυμο ήταν στην σωστή θέση,
οπότε μετά τον επίλογο διάβαζε
εύκολα κανείς στα μάτια των
στελεχών την δικαίωση και την
ανακούφιση.
Ασφαλώς δεν υπάρχει τίποτα
καλύτερο για μια ομάδα από
το να παίζει το μπάσκετ που
ξέρει και να ξεπερνάει τον εαυτό της.
Εννοείται ότι η πίστη και η
αξιοποίηση κάθε καλής στιγμής
οδηγεί σε υπερβάσεις.
Πολλοί ειδικοί και φίλαθλοι
σχολιάζοντας την τεράστια νίκη
της Καλαμπάκας επί των πρωτοπόρων Γρεβενών έκαναν λόγο
για την επιτυχία της χρονιάς.
Διότι οι φιλοξενούμενοι δεν
συνηθίζουν να δίνουν φέτος δικαιώματα, ενώ έδειξαν ότι θέλουν να κόψουν πρώτοι το νήμα.
Ωστόσο στην προκειμένη περίπτωση μέτρησαν πέρα από
το Καλαμπακιώτικο ταλέντο και
τα ψυχικά χαρίσματα των αθλητών. Ο ένας έσπευσε να βοηθήσει τον άλλο, οπότε ειδικά η
τέταρτη περίοδος ήταν μαγική.
Τι έγινε στο διάστημα αυτό; Μα
πολύ απλά όλα εκτελέστηκαν
άψογα. Η πίεση του εκπροσώπου μας ήταν ασφυκτική, οπότε
σημειώθηκαν μαζεμένα κλεψίματα.
Επιπρόσθετα τα τρίποντα
έπεφταν βροχή, οπότε τα μεγάλα αυτά καλάθια έδωσαν απίστευτη ώθηση.
Μπροστά στο σκηνικό αυτό
στο αντίπαλο στρατόπεδο προέκυψε κάτι σαν βραχυκύκλωμα,
αφού δεν περίμενε τέτοιου μεγέθους αντεπίθεσης από πλευράς ΑΟΚ. Αναντίλεκτα μέτρησε
όσο τίποτα άλλο το αίσθημα
της επιβίωσης. Είναι φανερό
ότι οι κιτρινομπλέ θα χτυπήσουν
με όλες τις δυνάμεις τους τα

Τέτοια να γίνονται
Ιδανική ήταν η 21η αγωνιστική για τα Τρικαλινά χρώματα
στην μπασκετική Γ’ Εθνική και χρειάζεται ανάλογη συνέχεια

Νέες υψηλές πτήσεις πρέπει να ψάξει
το τοπικό δίδυμο της Γ’ Εθνικής
παιχνίδια, αφού θέλουν να ανανεώσουν το εισιτήριο.
Σίγουρα πήραν βαθιά ανάσα
και θα ψάξουν τις νίκες που
χρειάζονται ακόμη για να βρεθούν καβάλα στο άλογο.
Πριν το ματς με τα Γρεβενά
ο κόουτς Κωνσταντινίδης είχε
κάνει λόγο για 4 ροζ φύλλα.
Πλέον ο στόχος είναι ορατός
και αξίζει να τον υπηρετήσουν
άπαντες με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συνέπεια.
Κομβικό πάντως φαίνεται να
είναι το ματς με την Μελίκη.
Επιπρόσθετα στην Κυριακάτικη αγωνιστική επιβεβαιώθηκε
ότι το μπάσκετ δεν είναι διόλου
προβλέψιμο και τα συναισθήματα αλλάζουν άρδην.
Στην γ’περίοδο τόσο ο ΑΟΚ
όσο και οι Ικαροι ήταν πίσω
στο σκορ και οι φίλαθλοι φοβήθηκαν τα χειρότερα.
Όμως στο δ’δεκάλεπτο το
δίδυμο πραγματοποίησε υποδειγματική εμφάνιση και το επιμέρους σκορ μιλάει από μόνο
του.
Πάντως ακόμη και στις στιγμές της μεγάλης χαράς οι πρωταγωνιστές πρέπει να τηρούν
το μέτρο. Πολύ σωστά άφησαν
πίσω τους τις μεγάλες νίκες
και βάζουν πλώρη για τις επόμενες αγωνιστικές προκλήσεις.
Οι Ικαροι μετά το διπλό στην
Βέροια αναρριχήθηκαν ιδιαίτερα βαθμολογικά και είναι λογικό
ότι παίζοντας χωρίς πίεση πλέον

να θέλουν να κλείσουν την χρονιά όσο πιο παραγωγικά γίνεται.
Φαίνεται ότι τα βαριά χαρτιά
και όχι μόνον βρίσκονται σε
πολύ καλή κατάσταση, οπότε
δικαιούνται να αισιοδοξούν.
Οσο για τον ΑΟΚ με οδηγό
το παιχνίδι απέναντι στα Γρεβενά θα επιδιώξουν να εντοπίσουν το κουμπί και άλλων αντιπάλων.
Με όλα αυτά άνοιξε η όρεξη
των Τρικαλινών φιλάθλων, που
διαπιστώνουν από μέσα ότι γίνεται συγκινητική προσπάθεια
για να μείνει ψηλά το μπασκετικό λάβαρο του νομού.
Ετσι στα ματς που απομένουν
τα τοπικά κλειστά θα έχουν την
τιμητική τους.

Σε πρώτο πλάνο
Συνήθως οι πρωτοπόρες ομάδες δεν δίνουν δικαιώματα, οπότε η επική νίκη του ΑΟΚ βρέθηκε στην πρώτη γραμμή της
επικαιρότητας.
Το infobasket έγραψε χαρακτηριστικά κάνοντας τον απολογισμό της αγωνιστικής.
Πραγματοποιώντας μία απίστευτη ανατροπή η Καλαμπάκα
πήρε τη νίκη επί του πρωτοπόρου, Πρωτέα Γρεβενών με 6866. Οι γηπεδούχοι παρότι βρίσκονταν πίσω στο σκορ στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού,
με αντεπίθεση στα τελευταία
τέσσερα λεπτά κατάφεραν να
κάνουν την ανατροπή και με

buzzere beater του Γαϊτανίδη
να πάρουν στο τέλος τη νίκη, η
οποία και διατηρεί τις ελπίδες
για παραμονή «ζωντανές».
Ο ΠΑΣ Γιάννινα δεν είχε πρόβλημα απέναντι στον Εύαθλο
επικρατώντας με 76-56, ενώ η
Δόξα Λευκάδας έκανε αυτό που
έπρεπε απέναντι στον Ολυμπιακό Βόλου παίρνοντας τη νίκη
με 89-74.
Ενα βήμα πιο κοντά στη σωτηρία έκανε η Μελίκη μετά τη
νίκη της επί των Τιτάνες Παλαμά
με 77-66. Οι Ικαροι Τρικάλων
έφυγαν με το «διπλό» από τη
Βέροια με 66-59, ενώ ο Μαντουλίδης ήταν επιβλητικός στην
Πρέβεζα επικρατώντας με 11872 της Νικόπολης.
Ας δούμε όμως και τα φύλλα
αγώνα. Οι Ικαροι κάποια στιγμή
πήγαν να παίξουν με την φωτιά
αλλά στην τελική ευθεία ήταν
αυτοί που έπρεπε και επέστρεψαν στεγνοί από την Βέροια.
Τα δεκάλεπτα: 15-24, 29-32,
45-40, 59-66
ΑΟΚ Βέροιας (Ταγκίδης):
Τρομπούκης 2, Στοϊτσης 8(1),
Ντουλαβέρης 3(1), Γκάνας 8(2),
Ιωαννίδης 5(1), Κασαμπαλής
14, Καραθανάσης 2, Χαραλαμπίδης 17.
Ικαροι (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.
Για τον άθλο της Καλαμπάκας
γράψαμε ουκ ολίγα πράγματα
και ο τρόπος αντίδρασης στο
τελευταίο δεκάλεπτο αποτελεί
οδηγό.
Τα δεκάλεπτα: 9-16, 24-37,
42-55, 68-66
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): Τζήμου 3(1), Γρούδος 10, Μαλούτας 12(4), Μιχαηλίδης 6(2), Κλωνάρας 13, Ταμπακάκος, Τακίδης
6, Μπόζιαρης, Μακρής 12(1),
Μαλιούρας 4.
Δυνατή στην έδρα της εμφανίστηκε για μια ακόμη φορά
η Μελίκη. Πρόσεξε ιδιαίτερα

την άμυνά της και κατάφερε
να βγάλει τον Παλαμά από τον
συνηθισμένο τρόπο σκέψης.
Μετά το αμφίρροπο πρώτο
μέρος η ομάδα της Ημαθίας
επέβαλλε τον ρυθμό της φτάνοντας στον αντικειμενικό στόχο.
Τα δεκάλεπτα: 18-16, 39-29,
60-50, 77-66
Μελίκη (Ασλανίδης): Λιόλιος
9, Μαγαλιός, Μαυρίδης 25(4),
Ζαζακλίδης 10(1), Κυριακού,
Λέφας 11(1), Ρογγότης 2, Εσερπογλου, Λαπατούρας 14, Καρατζάς, Κοτζαμπάσης, Σταυρουλάκης 6(2).
Παλαμάς
(Ζαχαρέλης):
Τσιαμπάς 14(2), Ζωιτσάκος, Καραϊσκάκης 20(2), Γκογκιδης
18(1), Καραδήμας 4, Τσούμας
3, Μακρής 5(1), Φαλιάκης, Αρχοντούλης, Κατσαδούρος 2
Την δυναμική του επιβεβαίωσε ο ΠΑΣ Γιάννενα, που θρονιάστηκε στις κορυφαίες θέσεις
του πίνακα. Στο δεύτερο ημίχρονο οι Ηπειρώτες ανέβασαν
ταχύτητα και λύγισαν τον μαχητικό ειδικά στο πρώτο μέρος
Εύαθλο.
Τα δεκάλεπτα: 17-14, 34-29,
55-39, 76-56
ΠAΣ Γιάννενα (Κωστόπουλος): Γεωργίου 13, Πανάρας
15(4), Tσίρμπας, Πρέντζας
14(4), Kαραγκιολίδης 9(1),
Mάντζιος Π., Mάντζιος Δ. 15,
Πανταζής 6(1), Πιστιόλης 4,
Γιωτάκης.
Εύαθλος (Παπαδόπουλος Γ.):
Παπαδόπουλος Σ. 3, Ημερίδης
14(2), Μαρκόπουλος 3, Αθανασίου 8, Παμπατζίδης, Ζωιτσούδης, Τσελέκης 13(1), Σιδηρό-

Η βαθμολογία
1) Πρωτέας Γρεβενών --------36
2) ΠΑΣ Γιάννινα ----------------35
3) Δόξα Λευκάδας -------------34
4) ΑΓΣ Ιωαννίνων ---------------32
5) Ικαροι Τρικάλων -------------29
6) Μαντουλίδης ----------------29
7) Εύαθλος Πολυκάστρου --29
8) Τιτάνες Παλαμά -------------28
9) Ολυμπιακός Βόλου --------28
10) ΓΑΣ Μελίκης ---------------27
11) ΑΟ Καλαμπάκας -----------26
12) ΑΟΚ Βέροιας --------------24
13) Νικόπολη Πρέβεζας -----21

Εκανε ξανά διαφορά
Καταλυτική συμβολή είχε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στην τελευταία επιτυχία των Μπακς
Τα εύκολα... δύσκολα έκαναν οι Μπακς
στο Μπρούκλιν, που έχασαν διαφορά +21
πόντων, αλλά με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο
να είναι καθοριστικός, επικράτησαν 131121.
Μέχρι και με +21 προηγήθηκε το Μιλγουόκι στο τέλος της πρώτης περιόδου
(34-13), είδε όμως τους Νετς, με αντεπίθεση
διαρκείας, να επιστρέφει και να παίρνει
ακόμα και το προβάδισμα στην τρίτη περίοδο. Το παιχνίδι έγινε ντέρμπι, ωστόσο
στα τελευταία λεπτά ένα 5-0 του Αντετοκούνμπο διαμόρφωσε το 119-110, με τους
Μπακς να κρατούν το προβάδισμα και να
φτάνουν σε ακόμα μία νίκη. Ο Αντετοκούνμ-

πο μέτρησε 28 πόντους, 11 ριμπάουντ και
2 ασίστ, με τον Μπλέντσο να πετυχαίνει 29
πόντους και τον Τζορτζ Χιλ 22.
Για τους Νετς, 28 σημείωσε ο Ντ' Άντζελο
Ράσελ μαζί με 10 ριμπάουντ, 24 ο Καρίς
Λεβέρτς και 20 ο ΝτεΜάρ Κάρολ.
Σε άλλο θέμα κατηγορηματικός σε ό,τι
αφορά την υπόθεση του MVP της φετινής
σεζόν στο NBA είναι ο General Manager
των Μιλγουόκι Μπακς, τονίζοντας πως το
βραβείο του πολυτιμότερου παίκτης πρέπει
να απονεμηθεί στον Γιάννη Αντετοκούνμπο.
Το superbasket έγραψε:
Ο Έλληνας διεθνής φόργουορντ οδηγεί
εκ του ασφαλούς τους στην 1η θέση της

πουλος 12(1), Κουτούλας 3(1).
Αρχικά η Δόξα Λευκάδας τα
χρειάστηκε κόντρα στον Ολυμπιακό Βόλου. Όμως από την
δεύτερη περίοδο ανασυντάχθηκε και πήρε αυτό που ήθελε
κόντρα στον Ολυμπιακό Βόλου.
Τα δεκάλεπτα: 18-24, 47-38,
70-55, 89-74
Λευκάδα (Δημητριάδης): Νικολόπουλος 11(3), Αργυρός
12(4), Βλάχος 2, Αναγνωστόπουλος 15, Φέτσης, Τσιαβές
24(1), Βαγενάς 11(1), Κόγκας,
Μακρόπουλος 7, Ροντογιάννης,
Κελλάριου, Βλαχάκης 7(1).
Ολυμπιακός. Β (Γκουγκουτούδης): Στύλας 20(1), Ιλτσογλου 18(4), Φραντζής, Κωστούλας 14(1), Μπουσκολίτης 6(1),
Σκαμάγκας 4, Αναστασόπουλος
2, Χαρχαρής 2, Λουλούδης 4.
Αναμενόμενη εξέλιξη τέλος
είχε η συνάντηση της Πρέβεζας.
Ο φιλοξενούμενος Μαντουλίδης
με πολλά επιθετικά κέφια δεν
έδωσε το παραμικρό δικαίωμα
στην απογοητευμένη τοπική Νικόπολη.
Τα δεκάλεπτα: 29-35, 47-76,
65-101, 72-118
Νικόπολη (Παπίρης-Πολίτης):
Ζίκας 4, Μίχος Σ. 9, Κοντογιάννης 14, Καραστάθης 4, Σουλιώτης 7, Τζήμας, Παπαχρήστος
4, Κακιούζης 10, Παπαμιχαήλ
7, Δούβλης 7, Νούσιας, Ρέμπης
6.
Μαντουλίδης (Νικολαϊδης Ι.Καραμανώλης): Νικολαϊδης
20(3), Τάκης 17(1), Ρεφατλλάρι
6(2), Ψαθάς, Ντίαθ 8, Παπαϊωάννου 4, Καλόγηρος 42(5),
Φόρογλου 11(1), Μαλανδρής
6, Καπουράνης 2, Καναγκίνης
2.
*Εύαθλος Πολυκάστρου,
Μαντουλίδης, Ολυμπιακός Βόλου, ΓΑΣ Μελίκης και ΑΟ Καλαμπάκας έχουν ένα παιχνίδι
περισσότερο.
Στην προσεχή αγωνιστική(7/4)
οι Ικαροι φιλοξενούν την Λευκάδα σε σπουδαίο παιχνίδι και
η Καλαμπάκα θα σπεύσει να
σταθεί όρθια στον Παλαμά.

Ανατολής στη regular season, οι οποίοι
έχουν 57-20 ρεκόρ μέχρι στιγμής, ήτοι η
καλύτερη επίδοση στον χώρο. Παράλληλα,
ο ίδιος ο "Greek Freak" μετράει 27,4 πόντους,
12,5 ριμπάουντ και 6 ασίστ ανά αγώνα και
ο υπογράμμισε για ποιους λόγους ο είναι
αυτός που θα πρέπει να αναδειχθεί για φέτος.
«Για μένα είναι ξεκάθαρο. Κερδίσαμε δυο
φορές τους Χιούστον Ρόκετς, έχουμε την
καλύτερη ομάδα στην Ανατολή και την καλύτερη ομάδα στη Λίγκα αυτή τη στιγμή.
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κυριαρχεί
στο ΝΒΑ επιθετικά κι αμυντικά», δήλωσε
χαρακτηριστικά ο GM των "Ελαφιών".

------1414-1209 ------205
------1482-1164 ------318
------1508-1230 ------278
------1410-1310 ------100
------1309-1315 --------6
------1573-1521 -------52
------1352-1348 --------4
------1356-1443 -------87
------1475-1532------- -57
------1358-1483 ------125
------1280-1389 ------109
------1180-1339 ------ -159
------1206-1620 ------414

Ασος
του μέλλοντος
Είναι ο απόλυτος σούπερ σταρ του NCAA
και όλοι λένε ότι θα είναι ο επόμενος σούπερ
σταρ του ΝΒΑ.
Ολο το ΝΒΑ σφάζεται στην ποδιά του Ζάιον
Ουίλιαμσον.
Ολοι προβλέπουν ότι ο 18χρονος παίκτης
του Duke θα σπάσει όλα τα κοντέρ στο καλύτερο
πρωτάθλημα του πλανήτη και θα αποτελέσει
τον επόμενο «βασιλιά» του.
Ο Ουίλιαμσον όμως, φαίνεται ότι είναι έτοιμος
να σπάσει τα κοντέρ και σε ένα άλλο επίπεδο.
Δημοσιεύματα από τις ΗΠΑ ανέφεραν ότι ο
18χρονος θα αποτελέσει πολύ σύντομα τον
«ρούκι» με τον μυθικότερο συμβόλαιο για τα
νέα παπούτσια του.

τοπιΚΑ
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Ο

ι Τρικαλινοί
αποδεδειγμένα
αγαπούν τον
αθλητισμό και σε
όποια γωνιά και να κοιτάξει
κανείς θα εντοπίσει
χαρισματικά στελέχη, που
υπηρετούν με συνέπεια το
αντικείμενό τους.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Υπάρχουν όμως και αρκετοί
που μπορεί να μην δραστηριοποιούνται επίσημα αλλά έχουν
τα σπορ τιμή τους και καμάρι
τους.
Ως εκ τούτου σε πρώτη ευκαιρία σπεύδουν να ανταποκρίνονται στα καλέσματα και το
απολαμβάνουν με την ψυχή
τους.
Εδώ και καιρό σας είχαμε
προϊδεάσει ότι κάτι καλό ετοιμαζόταν σε περιοχή εκτός πόλης.
Πραγματικά είναι σημαντική
υπόθεση και η αποκέντρωση
των αθλητικών δραστηριοτήτων.
Με τον τρόπο αυτό ειδικά η
νέα γενιά θα έχει την ευκαιρία
να βιώσει από μέσα τα ιδιαίτερα
στοιχεία των σπορ και να γίνει
μέλος μιας εκλεκτής παρέας.
Αναντίλεκτα ο εμπλουτισμός
των παραστάσεων αποτελεί το
Α και το Ω, οπότε στην περίπτωση αυτή οι πιτσιρικάδες κάποια στιγμή θα βρουν την κλίση
τους.
Κανείς βέβαια δεν τους ζήτησε να γίνουν πρωταθλητές.
Είναι σημαντικό ωστόσο να βάλουν την αθλητική δράση στην
καθημερινότητά τους.
Στο σημείο αυτό αξίζει να παραθέσουμε ένα μικρό ιστορικό.
Όταν πριν αρκετό καιρό μας
ενημέρωσε ο Νίκος Κρητικός
δια ζώσης για την πρωτοβουλία
που ετοίμαζε μαζί με τους συνεργάτες του δεν είχαμε πρόβλημα να διαβάσουμε στα μάτια
του την αγάπη του για τα σπορ.
Με τις τοποθετήσεις του μας
άνοιξε την όρεξη. Φρόντισε
ωστόσο το επόμενο διάστημα
να περάσει από την θεωρία στην
πράξη.
Με την τελειομανία του και
την έμφαση στις λεπτομέρειες
μας ενεχείρισε έναν πλήρη φάκελο των δραστηριοτήτων.
Όλα είναι προσεγμένα με
υποδειγματική ακρίβεια, με γραφήματα και άλλα συνοδευτικά.
Φυσικά και στο επόμενο διάστημα οι υπεύθυνοι θα βρίσκονται στις επάλξεις για να ετοιμάσουν ένα ελκυστικό σκηνικό και

Πανηγύρι άθλησης
Σπουδαία έμπνευση με αγώνες 3χ3 αλλά και τρεξίματος στην περιοχή
του Κεφαλοβρύσου, που αναμένονται με μεγάλο ενδιαφέρον

Σπουδαίες αθλητικές εκδηλώσεις ετοιμάζονται στο Κεφαλόβρυσο
και θα μιλήσουν στην καρδιά του κόσμου περνώντας σημαντικά μηνύματα
δεν θα βγουν από την πρίζα
παρά μόνον όταν γραφτούν οι
τίτλοι τέλους.
Επιπρόσθετα δεν πρέπει να
ξεχνάμε ότι η πρώτη πρωτοβουλία αποτελεί κάτι σαν οδοδείκτη για την συνέχεια. Από
την στιγμή που στεφθεί από
επιτυχία και μιλήσει στην καρδιά
του κόσμου τότε οι επόμενοι
σταθμοί θα είναι ακόμη καλύτεροι.
Αλλωστε στην περιοχή μας
υπάρχουν αρκετές συνάξεις που
βγήκαν στον αφρό σεμνά και
ταπεινά και στο διάβα του χρόνου γιγαντώθηκαν στον μέγιστο
βαθμό.
Γιατί λοιπόν και η συγκεκριμένη σύναξη να μην καπαρώσει
μόνιμη θέση στο αθλητικό ημερολόγιο, οπότε την συγκεκριμένη εποχή όλοι οι δρόμοι να
οδηγούν σε μια αγαπημένη Τρι-

καλινή γωνιά;
Από την πλευρά τους οι συμπολίτες ξέρουν να στηρίζουν
τις αξιόλογες εκδηλώσεις και η
παράδοση αναμένεται να συνεχιστεί και στην συγκεκριμένη
περίπτωση.

Χρηστικά στοιχεία
Κάθε αθλητική σύναξη έχει
τον συμβολισμό της και μπορεί
να περάσει χρήσιμα στοιχεία
στο κοινό.
Μελετώντας κανείς τα βασικά
στοιχεία των εκδηλώσεων διαπιστώνει εύκολα ότι υπάρχουν
βαθιά νοήματα.
Η ενασχόληση λοιπόν με τον
αθλητισμό δίνει ποιότητα στα
χρόνια, ενώ ο σεβασμός στο
περιβάλλον αποτελεί μονόδρομο.
Όταν λοιπόν τα στοιχεία αυτά
παντρεύονται με την κοινωνική
προσφορά έχουμε το πακέτο

όλο.
Καιρός όμως να σας βάλουμε
στο κλίμα μέσα από την πρώτη
καταγραφή των διοργανωτών,
που δεν βλέπουν την ώρα να
υποδεχθούν τον κόσμο.
Το 3on3 Κεφαλόβρυσο, είναι
μια διοργάνωση που θα πραγματοποιηθεί στο Κεφαλόβρυσο
Τρικάλων, για πρώτη φορά, στο
ανακαινισμένο μας ανοιχτό γήπεδο, υψηλών προδιαγραφών,
και σκοπεύουμε να το καθιερώσουμε ως ετήσιο γίγνεσθαι.
Η ημερομηνία διεξαγωγής του
είναι 4/5 εώς 5/5 και ο τρόπος
συστήματος του είναι πρωτοποριακός αφού 36 ομάδες θα
χωριστούν σε ομίλους και σε
φάσεις Α και Β ενώ στο τέλος
θα διεξαχθεί και final four με το
νικητή να κερδίζει έπαθλα και
χρηματικό ποσό 100€ ενώ οι
ομάδες του f4 θα βραβευτούν

με μετάλλια και όλες οι υπόλοιπες με δίπλωμα. Ειδική μέριμνα
θα υπάρξει και για την ομάδα
#fairplay που μαζί με το νικητή
θα πάρουν δωρεάν το δικαίωμα
συμμετοχής την επόμενη χρονιά.
Σύνολο αγώνων 63, με την
πρώτη ημέρα να γίνονται οι 36
και την δεύτερη οι υπόλοιποι
27.
Την πρώτη ημέρα προκρίνονται οι νικητές κάθε ομίλου και
δημιουργούν ένα νέο την δεύτερη ημέρα ενώ κάθε τριάδα
αρχικών ομίλων παίρνει μαζί
της, την επόμενη μέρα την δεύτερη καλύτερη ομάδα (sb). Την
δεύτερη ημέρα οι νικητές των
τεσσάρων νέων ομίλων συμμετέχουν στο final four με διακύβευμα τον τελικό και το τρόπαιο.
Η ομάδα #fairplay θα είναι η
ομάδα με τα λιγότερα φάουλ
του Stage B.
Παράλληλα την δεύτερη ημέρα του τουρνουά θα συμπράξει
ο αθλητισμός με το περιβάλλον
καθώς ενδιάμεσα των αγώνων
θα πραγματοποιηθεί Δρόμος
Υγείας 1500m περιμετρικά του
Υγροτόπου Γκιτζή. Δρομείς ανεξαρτήτως ηλικίας θα κατακλύσουν την Κοινότητα μας ενώ
για τους νικητές θα υπάρξουν
έπαθλα και για όλους τους συμμετέχοντες αναμνηστικά διπλώματα.
Αμφότερες δράσεις φυσιολατρών θα είναι η ύπαρξη βαρκών στη λίμνη Γκιτζή. Επίσης οι
επισκέπτες θα μπορέσουν να
γνωρίσουν και το άθλημα της
τοξοβολίας. Όλες οι δράσεις
είναι δωρεάν.
Σύλλογοι με δράση τα άνωθεν
θα δώσουν το παρόν.
Έκτακτα δρομολόγια του
Αστικό Α.Ε. θα διευκολύνουν
την ροή των πολλών επισκεπτών
από το κέντρο της πόλης.
Τα έσοδα της διοργάνωσης
θα διατεθούν για την κάλυψη
των εξόδων της ενώ τα υπόλοιπα, δηλαδή το μεγαλύτερο μέρος τους, η Κοινότητα θα το
διαθέσει για βελτιωτικά έργα
σε Κοινοτικές Δομές της.
Σε όλο αυτό το ενθουσιώδες
αθλητικό διήμερο θα υπάρξει
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και η πλευρά του ανθρωπισμού
καθώς έχουμε αναλάβει να συγκεντρώσουμε τα, πάρα πολλά,
καπάκια μπουκαλιών και να δοθούν στο σύλλογο Αρωγή.
Πρόκειται για εγχείρημα που
συνδυάζει αθλητισμό, περιβάλλον και ανθρωπισμό.
Η βάση του γεγονότος είναι
οι πολλοί εθελοντές μας, ο
άκρατος ενθουσιασμός μας και
οι υποστηρικτές μας.
Το συμβάν ήδη τελεί υπό την
αιγίδα της Περιφέρειας, του Δήμου και άλλων Φορέων της περιοχής.
Όραμα μας είναι να γίνει ένα
συναρπαστικό δρώμενο αποτελώντας παράλληλα ποιοτική επιλογή για συμμετέχοντες, επισκέπτες και υποστηρικτές ενώ
ολόκληρη η Κοινότητα μας, να
διακατέχεται από υπερηφάνεια
για την άρτια διεξαγωγή του.
Aιτήσεις συμμετοχής θα βρείτε στους υποστηρικτές μας, στη
Γραμματεία του Δήμου Τρικκαίων καθώς και στο κτίριο της
Κοινότητας Κεφαλοβρύσου
(πρώην Δημαρχείο Φαλώρειας).
Επίσης δίνεται και η δυνατότητα
με ηλεκτρονική συμπλήρωση
της αίτησης (βλέπε πάνω δεξιά)
μέσω του Ιστότοπου μας.
Πληροφορίες μέσω της Φόρμας Επικοινωνίας του 3on3kefalovriso.blogspot.com ή στο
6906905588 / 6932326616 (Κρητικός Νίκος)
Official Hashtags στα social
media:
#3on3Kefalovriso #basketakia
#Time4Alleyoops #RunLakeGitzi #LakeGitzi #tinoseisaisy
Πάμε να το πετύχουμε! Πάμε
να το διασκεδάσουμε!
Tρέχω για την ανάδειξη της
λίμνης Γκιτζή #LakeGitzi.
Παραλίμνιος Δρόμος Υγείας.
Στις 5/5 και ώρα 11:00 θα ξεκινήσει ο Δρόμος Υγείας 1500m
περιμετρικά του Υγροτόπου Γκιτζή. Η συμμετοχή είναι δωρεάν
με το νικητή να κερδίζει έπαθλο
ενώ η πρώτη δεκάδα μετάλλια
και οι υπόλοιποι αναμνηστικό
δίπλωμα.
Όσες και όσοι θα θελήσουν
να συμμετάσχουν στον αγώνα
πρέπει να είναι 30 λεπτά πριν
την έναρξη του, για τις οργανωτικές διαδικασίες (αυτοκόλλητα / αιτήσεις) στον τόπο διεξαγωγής του. Παράλληλες δωρεάν δράσεις, τοξοβολία, βαρκάδα και αθλητικές επιδείξεις
στο σημείο, για όλες τις ηλικίες.
Πληροφορίες στο 6906905588
ή (υπεύθυνος:Κρητικός Νίκος)
ή στη Φόρμα Επικοινωνίας του
runlakegitzi.blogspot.com.

Ρίζωσαν στον χώρο
Οι γυναίκες του Ασκληπιού κατάφεραν και φέτος να σώσουν την παρτίδα
Μετά την δική μας αναφορά φιλοξενούμε σήμερα το επίσημο κείμενο
για την επιτυχία κλειδί των γαλάζιων
κοριτσιών Σπουδαία νίκη, που εξασφαλίζει την παραμονή ότι και να
γίνει τα επόμενα παιχνίδια, πέτυχε ο
Ασκληπιός.Δεν χρειάστηκε περισσότερο από μία ώρα ,απέναντι σε έναν
αντίπαλο που έχει ήδη αποχαιρετήσει
την κατηγορία.
Παίζοντας με μεγάλη σοβαρότητα
,δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης
στις φιλοξενούμενες και με συνοπτικές
διαδικασίες κέρδισε 3-0.
Το 1ο και το 2ο σετ ήταν σχεδόν
πανομοιότυπα ,με τον Ασκληπιό να
μπαίνει κάπως μουδιασμένα στο παιχνίδι και να βρίσκει ρυθμό μετά τους
πρώτους 5-6 πόντους και με όπλο
του το σέρβις και την αποτελεσματι-

κότητα από όλες σχεδόν τις θέσεις
πήρε εύκολο προβάδισμα 5-6 πόντων
το οποίο και διατήρησε μέχρι το τέλος
κερδίζοντας τα σετ με 25-15 και 2516.
Στο 3ο σετ οι φιλοξενούμενες αντέδρασαν, πίεσαν στο σερβίς και ήταν
συνεχώς κοντά στο σκορ 6-5, 12-10,
17-16 χωρίς όμως να καταφέρουν
κάτι περισσότερο και έχασαν τελικά
το σετ με 25-21.
Με τη νίκη αυτή εξασφαλίστηκε
οριστικά και η παραμονή ,για 4η συνεχόμενη χρονιά, και αυτό δίνει τη
δυνατότητα στο ΔΣ να ξεκινήσει από
τώρα τον σχεδιασμό της επόμενης
χρονιάς ενώ ο προπονητής θα έχει
το χρόνο και την άνεση να ασχοληθεί
περισσότερο με τις κορασίδες οι οποίες συμμετέχουν στους νοκ αουτ αγώ-

νες και κυνηγάνε την πρόκριση στις
4 της περιφέρειας αλλά και τη συμμετοχή τους στην Α1 κορασίδων της
επόμενης χρονιάς (μέσω αγώνων κατάταξης).
Ασκληπιός(Γεροβάιος): Βουλγαράκη, Γεωργοπούλου, Αθανασοπούλου,
Χατζηχριστοδούλου, Σκέμπη, Βογιατζόγλου, Κοτσίρα(λ), Λάιου,Γατσά,
Σούλκο, Κοντοκώστα, Μπρουσιάκη,
Γκιούρκη(λ).
Λαγκαδάς(Κνάπεκ): Τερζίδου, Νερσέσοβα(λ), Τσαλκιτζή, Σέρτη, Αντωνίου, Κατσάνου, Στεργίου, Δάνα, Πουρνάρα, Τουραλή(λ), Σγουρομάλλη, Μουράτη.1.
•Αντίθετα οι κορασίδες έχασαν 31 από την ΑΕΛ και αποκλείστηκαν.
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Γ

ια το ευαίσθητο
κομμάτι των
αθλητικών
εγκαταστάσεων
μπορεί να γίνει μεγάλη
κουβέντα.

Στο δικό τους σπίτι

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Κατά γενική ομολογία παρατηρείται μεγάλη έλλειψη
χώρων με αποτέλεσμα τα στελέχη των ομάδων να κάνουν
αγώνα δρόμου για να βρουν
λύσεις.
Στα χρόνια δράσης του τα
μάτια του Γιώργου Φούντα
έχουν δει πολλά. Βρέθηκε σε
πάρα πολλά γήπεδα, που
έχουν το δικό τους αποτύπωμα. Αλλα ήταν μια απλή κατασκευή και άλλα ιδιαίτερα
προσεγμένα.
Μέσω αυτού του ταξιδιού
ο ίδιος συνειδητοποίησε ότι
για να τρέξει ένα ολοκληρωμένο εγχείρημα στο νευραλγικό κομμάτι της υποδομής
χρειάζεται να υπάρχουν οι
απαραίτητες ανέσεις για τους
πιτσιρικάδες.
Πραγματικά το νέο αίμα θέλει να αισθάνεται τον χώρο
που γυμνάζεται ως δικό του
σπίτι. Ετσι στην περίπτωση
αυτή ζεσταίνεται περισσότερο, μπαίνει καλύτερα στο κλίμα και δίνει τον καλύτερο εαυτό του.
Ο έμπειρος μπασκετάνθρωπος ακολούθησε στην προκειμένη περίπτωση τον δύσκολο δρόμο.
Διότι οι περισσότεροι σε τέτοιες περιπτώσεις επιλέγουν
την οδό της κριτικής και της
γκρίνιας. Αποδίδουν λοιπόν
μομφή στην πολιτεία, που δεν
κινητοποιείται όσο πρέπει
προκειμένου να διευρυνθεί η
αλυσίδα με τους αθλητικούς
χώρους.

•Ένα ξεχωριστό γυμναστήριο- προπονητήριο ετοιμάζει ο Γιώργος Φούντας,
που θα καλύπτει όλα τα γούστα για την μπασκετική του οικογένεια

Ετσι θα είναι η εξωτερική εικόνα του προπονητηρίου- γυμναστηρίου του Γ. Φούντα

Καλαίσθητος σχεδιασμός
για τον ευαίσθητο χώρο των αποδυτηρίων
Ο ίδιος και οι συνεργάτες
του δεν έμειναν με σταυρω-

Ιδιαίτερο στατιστικό
•Ο δικός μας Κώστας Παπανικολάου
ανέβηκε ψηλά όσον αφορά τις
συμμετοχές με την ερυθρόλευκη φανέλα
Πρόκειται για ένα Τρικαλινό παιδί που έχει αφήσει το
αποτύπωμά του στο μπάσκετ. Προς τιμήν του δεν σταματάει να ψάχνεται προκειμένου να γεμίσει κι άλλο το
βιογραφικό του απολαμβάνοντας το αγαπημένο του
άθλημα.
Φυσικά με τους χαμηλούς τόνους αποτελεί πρότυπο
για τη νεολαία, που θέλει να βαδίσει στα χνάρια του. Αλλωστε σε πρώτη ευκαιρία σπεύδει να ανταλλάσει απόψεις
με τα νιάτα, οπότε το δέσιμο είναι εντυπωσιακό.
Χαραγμένο στη μνήμη του Κώστα Παπανικολάου θα
μείνει το παιχνίδι του Ολυμπιακού με το Ρέθυμνο σύμφωνα
με το superbasket, καθώς ο Έλληνας διεθνής φόργουορντ
συμπλήρωσε 216 συμμετοχές με την "ερυθρόλευκη" φανέλα, φτάνοντας τον έτερο Παπανικολάου, Δημήτρη,
στην 6η θέση όλων των εποχών της σχετικής λίστας.
Αναλυτικά όσα αναφέρει η επίσημη ιστοσελίδα του
ΕΣΑΚΕ:
Μένοντας για 21:24 στο παρκέ του “Μ. Μερκούρη”, ο
Κώστας Παπανικολάου πραγματοποίησε τη 216η εμφάνιση
του στην Basket League με τον Ολυμπιακό και με αυτήν
“έπιασε” τον άλλον Παπανικολάου της ερυθρόλευκης
ιστορίας, τον Δημήτρη, στην 6η θέση της σχετικής λίστας
της ομάδας στο επαγγελματικό Πρωτάθλημα.
Ο Δημήτρης Παπανικολάου μέτρησε 216 παιχνίδια
Πρωταθλήματος με τον Ολυμπιακό, φορώντας τα “ερυθρόλευκα” από το 1995 μέχρι το 2002, ενώ ο Κώστας
Παπανικολάου έφτασε αυτόν τον αριθμό, διανύοντας
την 8η σεζόν του στην ομάδα (2009-13 και 2015-19).
Ο 28χρονος φόργουορντ έχει “σκαρφαλώσει” σε όλες
τις ιστορικές λίστες του Ολυμπιακού στο επαγγελματικό
Πρωτάθλημα.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο κομμάτι της αναψυχής- φιλοξενίας
γονέων και επισκεπτών

μένα χέρια και αποφάσισαν
να σηκώσουν την υπόθεση
στους δικούς τους ώμους.
Παρά την δύσκολη οικονομικά εποχή σε κάποιες περιπτώσεις η ιδιωτική πρωτοβουλία θριαμβεύει.
Πάντως ο καθένας αντιλαμβάνεται ότι μια προσεγμένη
εγκατάσταση αποτελεί δείγμα
πολιτισμού και σεβασμού στις
ανάγκες ειδικά των νέων παιδιών, που δικαιούνται να γυμνάζονται υπό τις καλύτερες
δυνατές συνθήκες.
Σίγουρα έχει περάσει ανεπιστρεπτί η εποχή της αλάνας.
Αυτή για τους παλαιότερους
αποτελεί νοσταλγική εικόνα.
Όμως στις μέρες μας είναι
φανερό πως στην εξίσωση
μπήκε και η τεχνολογία- τεχνογνωσία.
Οσοι έχουν την ευθύνη της
διάπλασης ολοκληρωμένων
προσωπικοτήτων πρέπει να
ενημερώνονται συνεχώς και
κυρίως να φτιάχνουν μια οικεία ατμόσφαιρα για τα νιάτα.
Με τις σκέψεις αυτές ο Γ.
Φούντας αποφάσισε να δώσει
σάρκα και οστά σε μια πρωτοβουλία που είχε μπει για
τα καλά στο μυαλό του.
Εχοντας την γνωστή επιμονή, κάτι που ξέρουν οι φίλαθλοι από την αγωνιστική δράση πέρασε σε μια δημιουργική
φάση θέλοντας να συστήσει
στο τοπικό κοινό κάτι πραγματικά μοντέρνο και χρήσιμο.
Παράλληλα λοιπόν με το
αθλητικό πρόγραμμα άρχισε
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να βλέπει σχέδια και προσχέδια αλλά και να εντρυφεί σε
θέματα που άπτονται της κατασκευής αλλά και της διακόσμησης.
Στο μυαλό του είχε η πρώτη
εικόνα να αρέσει στον ίδιο
αλλά και σε όσους επισκεφθούν τους χώρους.
Επιπρόσθετα εκτίμησε πως
δεν υπήρχε ούτε μέρα για χάσιμο, οπότε υλοποιείται η γνωστή φράση: αμ’ έπος αμ έργον.
Είναι φανερό ότι βρίσκεται
σε άκρως δημιουργική φάση,
ενώ φίλοι και γνωστοί που
έμαθαν την είδηση έσπευσαν
άμεσα να συλλέξουν λεπτομέρειες από πρώτο χέρι.
Πραγματικά τέτοιες κινήσεις
δεν συνηθίζονται στην Ελλάδα
αλλά ο Φούντας ζυγίζοντας
τα πράγματα από μέσα έκρινε
πως έπρεπε να κάνει το μεγάλο βήμα. Από την θέση του
μπασκετικού δασκάλου πια
θέλει να στηρίξει απλόχερα
τα νιάτα καταθέτοντας ένα
συνολικά ελκυστικό πακέτο.
Ασφαλώς η χαρά του είναι
μεγάλη όταν βλέπει τη νεολαία να στρέφεται στον αθλητισμό και ειδικότερα στην καλαθοσφαίριση.
Με συστηματική δουλειά
λοιπόν μπορεί να συνεχιστεί
η Τρικαλινή παράδοση.
Πάντως όσοι έχουν δει το
υλικό εκτιμούν ότι ο χώρος
θα αποτελέσει πόλο έλξης
και θα ζωντανέψει η περιοχή.
Ο ενθουσιασμός της νεολαίας και οι κινήσεις που σχεδιάζονται επιβεβαιώνει κάτι

τέτοιο.
Γνώστες των δεδομένων μιλούν για ένα αθλητικό στολίδι,
που θα λύσει τα χέρια. Διότι
δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η
πρόοδος κάθε αθλητή δεν
επιτυγχάνεται με το πάτημα
ενός κουμπιού. Ισα- ίσα χρειάζονται ατέλειωτες ώρες δουλειάς και πολλές επαναλήψεις.
Γενικά μια καινούργια εγκατάσταση αποτελεί και ισχυρό κίνητρο προκειμένου οι
αθλούμενοι να αφοσιωθούν
απερίσπαστοι στην αποστολή
τους.
Ηδη το νέο αίμα της Ακαδημίας Φούντας ΒΑ ξετρελάθηκε όταν πληροφορήθηκε
την πρωτοβουλία και μετράει
αντίστροφα για να μπει στο
καινούργιο μπασκετικό σπίτι.
Πρόκειται λοιπόν για ένα
από τα αγαπημένα θέματα
συζήτησης των ταλέντων του
συλλόγου, που θα σπεύσουν
να κάνουν τα μαγικά τους με
τρίποντα και άλλες εμπνεύσεις
στο παρκέ.

Ένα προσωπικό όνειρο
Σε μια σύντομη συζήτηση
που είχαμε μαζί του ο Γιώργος
Φούντας δεν έκρυψε πως το
συγκεκριμένο πλάνο το είχε
πολλά χρόνια στο μυαλό του.
Δεν τον τρόμαξε πάντως το
γεγονός ότι τέτοια ανοίγματα
δεν συνηθίζονται.
Ο ίδιος μνημόνευσε ανάλογες πρωτοβουλίες των: Παπαλουκά- Διαμαντίδη αλλά και
του Χατζηβρέττα, ενώ δεν θυμάται κάτι ανάλογο στην Θεσ-

σαλία.
Κοινώς τέτοια προπονητήρια είναι μετρημένα στα δάχτυλα αλλά έκρινε ότι άξιζε
να αφοσιωθεί ολοκληρωτικά
στην πρωτοβουλία του για να
παρουσιάσει ένα αθλητικό κόσμημα για τα Τρίκαλα και όχι
μόνον.
Μεταξύ άλλων σημείωσε:
«Προσπαθούμε στα τετραγωνικά μέτρα που έχουμε στην
διάθεση μας να δημιουργήσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε...!!!
Το όνειρο μου ήταν πάντα
για κάτι τέτοιο όμως έγινε πιο
έντονο όταν η ακαδημία μου
άρχισε σιγά σιγά να μεγαλώνει.
Η έλλειψη κλειστών γηπέδων μπάσκετ και μη διαθέσιμων ωρών για προπόνηση,
έφερε την οριστική απόφασή
μου. Οσο πιο πολλά παιδιά
πείσω να ασχοληθούν με το
άθλημα, όσο πιο πολλούς καταφέρουμε να τους κάνουμε
να έρθουν στο γήπεδο για
προπόνηση, τόσο το καλύτερο
για το μπάσκετ, για τους ίδιους και γενικότερα για την
ίδια την κοινωνία.
Στην ακαδημία μου στόχος
δεν είναι να ανεβαίνουν οι
ομάδες τις κατηγορίες, θέλουμε να βοηθήσουμε τα παιδιά να αποκτήσουν αθλητική
παιδιά και να γίνουν ολοκληρωμένοι χαρακτήρες.».
Όπως μας ενημέρωσε
στους άκρως λειτουργικούς
χώρους δεν θα γίνονται μόνο
προπονήσεις.
Σχεδιάζονται λοιπόν αρκετά
τουρνουά αλλά και ομιλίες
από προπονητές και γενικά
από στελέχη, που έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα
και είναι σε θέση να δώσουν
τα φώτα τους. Ο καθένας αντιλαμβάνεται ότι όσο περισσότερα ερεθίσματα έχουν οι
πιτσιρικάδες τόσο καλύτερη
θα είναι η εξέλιξή τους.
Φυσικά οι γονείς θα βρουν
έναν φιλικό και ευχάριστο
χώρο για αναψυχή καμαρώνοντας την πρόοδο των παιδιών τους από μέσα.
Καιρός όμως να δώσουμε
και τα απαραίτητα χρηστικά
στοιχεία.
Το προπονητήριο βρίσκεται
στην οδό Δεινοχάρη(περιοχή
Μπάρας- «Κεραμαριά), πίσω
δηλαδή από την Αστυνομία,
στην μπλε πολυκατοικία.
Πρόκειται για προσβάσιμο
χώρο κάτι που θα παίξει τον
ρόλο του και θα αποτελέσει
έναν σημαντικό πνεύμονα
άθλησης.
Οι εργασίες ξεκίνησαν τον
Φεβρουάριο(2019) και θα ολοκληρωθούν τον Ιούνιο (2019).
Το κλειστό γήπεδο φτιάχνεται
σε οικόπεδο με εμβαδό
1.000τμ.
Περιλαμβάνει χώρο πάρκινγκ, προπονητήριο, αποδυτήρια,κατασκευή πρόσβασης
για ΑΜΕΑ.
Διαθέτει καφετέρια, χώρο
αναμονής για τους γονείς και
μπουτίκ με είδη της Ακαδημίας. Αρμόδιος μηχανικός είναι ο Βασίλης Λιάκος και την
ευθύνη της διακόσμησης έχει
η Τζίνα Μπέη.
Είναι θέμα χρόνου λοιπόν
να ακουστεί ο γνώριμος ήχος
της πορτοκαλί μπάλας στην
καινούργια έδρα, που ήδη άρχισε να συζητιέται στους μπασκετικούς κύκλους.
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Με αναδιάρθρωση
δεν σώζεται
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“Έφυγε” γνωστός
Τρικαλινός φίλαθλος

•Ο ΑΟ Τρίκαλα μετά το στραπάτσο στο Αιγίνιο μόνο σε περίπτωση
που δεν προχωρήσει η αναδιάρθρωση μένει στην κατηγορία,
ενώ θα δώσει μάχη μέχρι το τέλος με τον Ηρόδοτο

Μ

ε την ελπίδα να
μην γίνει η
αναδιάρθρωση
–που δεν είναι
καθόλου πιθανό – ζουν
πλέον στον ΑΟ Τρίκαλα.
Μετά την ήττα ντροπής
στο Αιγίνιο από τον
Αιγινιακό η τρικαλινή
ομάδα επί της ουσίας
έχασε κάθε ελπίδα
παραμονής στην
κατηγορία. Απλώς ελπίζει
να αποφύγει τα χειρότερα,
δηλαδή να βρεθεί πιο
πάνω από τον Ηρόδοτο,
όπως και τώρα, ώστε να
μην υποβιβαστεί δυο
κατηγορίες!!

Του ΧΡιΣτΟΦΟΡΟΥ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣιΟΥ
xristoforospap@gmail.com

Θυμίζουμε ότι η ομάδα της
Κρήτης έχει 3 βαθμούς λιγότερους από τον ΑΟΤ, αλλά
θεωρητικά πιο εύκολο πρόγραμμα. Και αυτό διότι θα
δώσει τρία παιχνίδια στην
έδρα του και δυο εκτός. Ενώ
ο ΑΟΤ θα παίξει ένα στην
έδρα του, αυτό της Κυριακής
με την Παναχαϊκή, θα κερδίσει
έναν αγώνα στα χαρτιά με
τον Αήττητο και τρία παιχνίδια
εκτός έδρας. Το πρόγραμμά
ΑΟ Τρίκαλα και Ηρόδοτου μέχρι τέλος έχει ως εξής, ώστε
να βγάλει ο καθένας τα δικά
του συμπεράσματα.

τΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΓΩΝΩΝ
ΑΟΤ

28 βαθμοί

26η αγωνιστική
ΑΟ Τρίκαλα – Παναχαϊκή

27η αγωνιστική
Απόλλων Λάρισας – ΑΟ Τρίκαλα

28η αγωνιστική
Ηρακλής – ΑΟ Τρίκαλα

29η αγωνιστική
ΑΟ Τρίκαλα – Αήττητος
Σπάτων

30η αγωνιστική
Καραϊσκάκης – ΑΟ Τρίκαλα
Ηρόδοτος
25 βαθμοί

26η αγωνιστική
Ηρόδοτος – Σπάρτη

Ο ΑΟ Τρίκαλα έχει να δώσει μάχη με τον Ηρόδοτο για την παραμονή στην κατηγορία

το φινάλε
της Football league
Το πλήρες πρόγραμμα της
27ης και 28ης αγωνιστικής
ανακοίνωσε η Football League
την Τρίτη (02/04). Παράλληλα
έγινε γνωστό ότι οι δύο τελευταίες στροφές θα διεξαχθούν την ίδια ημέρα και ώρα,
δηλαδή η 29η στροφή στις
21 Απριλίου (16:00) και η 30ή
στις 5 Μαΐου (16:00).
Για την 27η αγωνιστική η
ΕΡΤ θα καλύψει τα παιχνίδια
Παναχαϊκή - Βόλος (13/04,
15:00) και Απόλλων Λάρισας
- Τρίκαλα (14/04, 15:00) και
για την 28η Βόλος - Απόλλων
Λάρισας (17/04/ 16:00) και
Δόξα Δράμας - Απόλλων Πόντου (18/04, 16:00).

Η 27η ΑΓΩΝιΣτιΚΗ

Η 28η ΑΓΩΝιΣτιΚΗ

τετάρτη 17 Απριλίου
Κέρκυρα - Σπάρτη (16:00, ΕΑΚ
Κέρκυρας)
Ηρόδοτος - Αιγινιακός (16:00,
Νέας Αλικαρνασσού)
Καραϊσκάκης Άρτας - ΑΟΧ Κισσαμικός (16:00, Δημ. Αγίων Αναργύρων)
Πλατανιάς - Παναχαϊκή (16:00,
Γήπεδο Περιβολίων)
Βόλος - Απόλλων Λάρισας
(16:00 ΕΡΤ3, Γήπεδο Νεάπολης)
Ηρακλής - Τρίκαλα (16:00, Καυτανζόγλειο Στάδιο)
Αήττητος Σπάτων - Εργοτέλης
ΔΕΝ ΟΡΙΣΤΗΚΕ

Πέμπτη 18 Απριλίου
Δόξα Δράμας - Απόλλων Πόντου (16:00 ΕΡΤ3, Γήπεδο Δόξας)

Η 29η ΑΓΩΝιΣτιΚΗ

Κυριακή 21 Απριλίου

Παναχαϊκή - Βόλος (15:00
ΕΡΤ3, Γήπεδο Αγυιάς)
Σπάρτη - Δόξα Δράμας
(16:00, Δημ. Στάδιο Σπάρτης)
Κέρκυρα - Ηρόδοτος (16:00,
ΕΑΚ Κέρκυρας)
Αιγινιακός - Πλατανιάς
(16:00, «Γ. Παραλυκίδης»)
Εργοτέλης - Ηρακλής
(16:00, Παγκρήτιο Στάδιο)
ΑΟΧ Κισσαμικός - Αήττητος
Σπάτων ΔΕΝ ΟΡΙΣΤΗΚΕ

ΑΟΧ Κισσαμικός - Δόξα Δράμας
(16:00, Γήπεδο Περιβολίων)
Αιγινιακός - Κέρκυρα (16:00,
«Γ. Παραλυκίδης»)
Απόλλων Λάρισας - Πλατανιάς
(16:00, Γήπεδο Φιλιππούπολης)
Εργοτέλης - Καραϊσκάκης Άρτας (16:00, Παγκρήτιο Στάδιο)
Ηρακλής - Βόλος (16:00, Καυτανζόγλειο Στάδιο)
Παναχαϊκή - Ηρόδοτος (16:00,
Γήπεδο Αγυιάς)
Σπάρτη - Απόλλων Πόντου
(16:00, Δημ. Στάδιο Σπάρτης)
Τρίκαλα - Αήττητος Σπάτων
ΔΕΝ ΟΡΙΣΤΗΚΕ

Κυριακή 14 Απριλίου

Η 30η ΑΓΩΝιΣτιΚΗ

Απόλλων Λάρισας - Τρίκαλα
(15:00 ΕΡΤ3, Γήπεδο Φιλιππούπολης)
Απόλλων Πόντου - Καραϊσκάκης Άρτας (16:00, Γήπεδο
Καλαμαριάς)

Κυριακή 5 Μαΐου

Σάββατο 13 Απριλίου

Κέρκυρα - Παναχαϊκή (16:00,
ΕΑΚ Κέρκυρας)
Καραϊσκάκης Άρτας - Τρίκαλα
(16:00, Δημ. Αγίων Αναργύρων)
Αιγινιακός - Σπάρτη (16:00, «Γ.

ΜΠΑΚΩΣΗΣ
EΞΑτΜιΣΕιΣ

ΚΑτΑΛΥτΕΣ

27η αγωνιστική

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!

ΡΕΜΠΕΛΟΥ ΜΑΡιΑ: ΤΗΛ: 6976 048 136

28η αγωνιστική

(ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΤΕΦΑΑ-ΣΕΦΑΑ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ,
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ, ΔΙΠΛΩΜΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ)

Ηρόδοτος – Αιγινιακός

29η αγωνιστική

ΓιΩΡΓΟΣ ΛιΑΓΚΑΣ: ΤΗΛ:6982 076 552

Παναχαϊκή – Ηρόδοτος
Ηρόδοτος – Απόλλων Λάρισας

Ξ εκ ίν ησ αν
τα μ αθ ήμ ατ α
στ ην μ ικ ρή πι σί να

ΥΠΕΥΘΥΝOI ΠΡΟΠΟΝΗΤEΣ:

Κέρκυρα – Ηρόδοτος

30η αγωνιστική

Παραλυκίδης»)
Απόλλων Πόντου - ΑΟΧ Κισσαμικός (16:00, Γήπεδο Καλαμαριάς)
Δόξα Δράμας - Εργοτέλης
(16:00, Γήπεδο Δόξας)
Ηρόδοτος - Απόλλων Λάρισας
(16:00, Νέας Αλικαρνασσού)
Πλατανιάς - Ηρακλής (16:00,
Γήπεδο Περιβολίων)
Αήττητος Σπάτων - Βόλος ΔΕΝ
ΟΡΙΣΤΗΚΕ

Σε ηλικία 64 ετών έφυγε απο την ζωή ο Βασίλης Καλογρίτσας, ο “Μπίλι” όπως τον φώναζαν όλοι. Μία από τις
πιο γνώριμες φυσιογνωμίες των Τρικαλινών γηπέδων καθώς ήταν πάντα κοντά στον ΑΟΤ αλλά και στην ομάδα
μπάσκετ των Τρικάλων. Ήταν ιδιαίτερα εκδηλωτικός στα
γήπεδα, είχε άποψη την οποία εξέφραζε μεγαλόφωνα
και ήταν συμπαθής σε όλους. Στα παιχνίδια του μπάσκετ
εμφανιζόταν συχνά με φανέλα του Γιούιν που του την
είχε χαρίσει ο Αμερικανός άσσος στο τέλος της πρώτης
σεζόν.
Συγκινητική ήταν η ανάρτηση των Σακαφλιάδων που
έγραψαν για τον Μπίλι: “Μακάρι να ήταν πρωταπριλιάτικο
ψέμα… Μακάρι να ήταν κακόγουστο αστείο…Από σήμερα
το φίλαθλο κοινό της ομάδας μας είναι πολύ πιο φτωχό…Καλό ταξίδι Μπίλυ…
Θα σε θυμόμαστε για πάντα! Τα θερμά μας συλλυπητήρια στους οικείους του και την οικογένεια του”.
Η κηδεία του Βασίλη Καλογρίτσα που αφήνει πίσω του
δύο παιδιά έγινε χθες στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου
εκ Μετσόβου.

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 παιδικό

Πέρασε με νίκη
•Ο Πύργος κέρδισε στις Καρυές τα Αμπελάκια με 1-0

Ο προπονητής
του Πύργου
Βαγγέλης
Τσιούκας δίνει
εντολές στους
παίκτες του

Ο Βατής προσπαθεί να σταματήσει τον Σιμιτσή

Εναέρια μονομαχία στο γήπεδο των Καρυών
ρια σε κόρνερ.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ: Γεωργομάνος,
Καλαντζής, Τσέρας, Σακαρίκος,
Ευθυμιάδης, Στεφόπουλος, Μαράβας, Μήτσιος, Πολυγένης, Βατής, Στεφόπουλος
Επαιξαν και οι: Γουσόπουλος,

Ο Νίντος σε μια επέλασή του
Πανηγυρισμοί από τους νικητές για το γκολ του Μπαμπατσιά

διάθεση…
περίσσεψε. Το
γήπεδο; Εμπόδιο
σε κάθε πρόθεση
να παιχτεί σωστό
ποδόσφαιρο. Παρόλα αυτά
οι «μικροί» έκαναν φιλότιμη
προσπάθεια στις Καρυές,
έστω και αν ήθελαν
περισσότερα.

Η

Του ΠANOΥ
ΓIΔOΠOYΛOΥ
gidopoulosp@yahoo.gr
Ο Πύργος με γκολ του Μπαμπατσιά πήρε το τρίποντο κερδίζοντας 1-0 αλλά και τα Αμπελάκια
έδειξαν ένα καλό αγωνιστικό πρόσωπο.

Ο αγώνας

Ο Αποστόλου ήταν
ο διαιτητής του χθεσινού
παιχνιδιού στις Καρυές

Ο νεαρός γκολκήπερ του
Πύργου Σφυρλίδας κράτησε
ανέπαφη την εστία του

Ο Πύργος μπήκε δυνατά στο
παιχνίδι αναλαμβάνοντας την
πρωτοβουλία των κινήσεων, αλλά
τα πρώτα καρδιοχτύπια ήταν για
τους φιλοξενούμενους, όταν σε

•Η Δήμητρα Β’
κέρδισε 2-0 στα
Μετέωρα
Αν και η ομάδα των
Μετεώρων δημιούργησε προϋποθέσεις να
προηγηθεί, στο τέλος
ηττήθηκε και έχασε από
την Δήμητρα Β’ με 2-0,
Ο Παπαδογεώργος
σε ένα παιχνίδι που είχε
εξαιρετικό ρυθμό και
σε μια προσπάθειά του
από τις δύο ομάδες.
Ουσιαστικά η πρώτη καλή στιγμή για την Δήμητρα Β’
δημιουργήθηκε στο 70’ όταν ο Κωστόπουλος βρήκε την
ευκαιρία να κάνει το 0-1 με σουτ.
Ο ίδιος παίκτης στο 74′ είχε προσπάθεια στο δοκάρι και στο 82’ ο Τρικάλης, ο οποίος προήλθε από τον
πάγκο ύστερα από φάση διαρκείας διαμόρφωσε το τελικό 0-2.
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

Γιάννης Ράτζας και Σάκης Πρεκατές υπήρξαν συμπαίκτες.
Χθες οι γιοι τους βρέθηκαν αντίπαλοι στην Καλαμπάκα
(φωτό tameteora.gr)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

σέντρα των Αμπελακίων στο 8’, οι
αμυντικοί του Πύργου έδιωξαν
επικίνδυνα σε κόρνερ.
Στο 14’ οι παίκτες του Βαγγέλη
Τσιούκα «άνοιξαν» το σκορ, όταν
ο Παπακώστας έκανε το γυριστό
σουτ στην περιοχή, εκεί ο Μπαμπατσιάς βρήκε την ευκαιρία να
πλασάρει απέναντι στον Γεωργομάνο κι έκανε το 0-1.
Δέκα λεπτά αργότερα νέα προσπάθεια του Πύργου να σκοράρει
με μακρινό δυνατό σουτ του Τσόλα αλλά ο Γεωργομάνος μπλόκαρε με διπλή προσπάθεια.
Στο ξεκίνημα της επανάληψης
και συγκεκριμένα στο 44’ ο Τσόλας απείλησε με κοντινή κεφαλιά
αλλά αστόχησε.
Στο 52’ ο Δεληλίγκας από αριστερά έκανε τη σέντρα ο Γεωργομάνος απέκρουσε η μπάλα βρήκε το δεξί δοκάρι του και στη συνέχεια μπλόκαρε.
Στο 58’ ο Τσάτσος εκτέλεσε φάουλ αρκετά μέτρα έξω από την
περιοχή των Αμπελακίων, αλλά ο
Γεωργομάνος απέκρουσε σωτή-

Χτύπησε στο τέλος

ΜΕΤΕΩΡΑ: Μπόμπολας, Πορτίκας, Χιούσα, Λάϊος,
Θωμαϊδης, Πηνιάρας, Λικαόπουλος, Τζανόπουλος, Ράτζας, Τσιάμης, Παπαγεωργίου
ΔΗΜΗΤΡΑ Β’: Κωτούλας, Σκρέκας, Σβάνας, Νάκος,
Τόσκα, Κωστόπουλος, Νταής, Παπαδογεώργος, Τσάτσος, Σκέμπι, Παπαευσταθίου.
Επαιξαν και οι: Τρικάλης, Πρεκατές, Στρωματάς.

Μιχαηλίδης
ΠΥΡΓΟΣ: Σφυρλίδας, Πολύμερος, Τσίρκας, Παπακώστας,
Μπαμπατσιάς, Κούτσικος, Σιμιτσής, Τσόλας, Δεληλίγκας, Νίντος, Τσάτσος.
Επαιξε και ο Παπαϊωάννου
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Αποστόλου (Κωστήρας- Αβραάμ Β.).

Δήμητρα Α’ – Αγ. Οικουμένιος ...........................................9-0
Μετέωρα – Δήμητρα Β’ ......................................................0-2
Τρίκαλα- Ακαδημία 1 ..........................................................0-2
Αμπελάκια- Πύργος ............................................................0-1
Ρεπό: Νεοχώρι

Η ΒΑθΜoΛoΓΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ

Β

Ν

Ι Η

ΤΕΡΜ.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

33
32
30
23
22
13
9
3
0

11
10
10
7
7
4
3
1
0

0 1
2 1
0 3
2 3
1 5
1 8
0 9
0 11
0 12

61-5
64-9
27-14
30-9
31-20
25-29
13-29
6-56
5-91

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

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Πύργος ....................................- ..............................Ακαδημία 1
Δήμητρα Β’ .............................- .............................. Αμπελάκια
Αγ. Οικουμένιος ......................-....................................Τρίκαλα
Νεοχώρι ...................................- ..............................Δήμητρα Α’
Ρεπό: Μετέωρα

Οσο ζει… μαθαίνει!
•Εμβαθύνει τις γνώσεις του στις πρώτες
βοήθειες ο προπονητής Στράτος Βατής
Η γνώση φαίνεται πως αποτελεί ένα από
τα πιο δυνατά «χαρτιά» του Στράτου Βατή,
αφού σε κάθε ευκαιρία φροντίζει να γίνεται
πιο «σοφός»! Είτε πρόκειται για προπονητικά πτυχία, είτε για πρώτες βοήθειες. Και
γενικά ό,τι έχει σχέση με το ποδόσφαιρο και
μπορεί να τον βοηθήσει στην εξέλιξή του,
δείχνοντας έτσι το «καλό» παράδειγμα για
όσους ασχολούνται με το ποδόσφαιρο,
καθώς η εμπειρία δεν αρκεί από μόνη της.
Πρόσφατα συμμετείχε στο πρόγραμμα
πρώτων βοηθειών από τον Διεθνή φορέα
"ΕΚΥΖ" με διεθνή πιστοποίηση πρώτων
βοηθειών και καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση. Γνωστό και ως CPRS.
Το τελευταίο ραντεβού πραγματοποιήθηκε στο μύλο Ματσόπουλου στις 31 Μαρτίου από τις 10 πμ έως 5μμ.
«Νομίζω ότι επιβάλλεται να ξέρουν όλοι από πρώτες βοήθειες. Και στους
προπονητές, όλων των αθλημάτων, να είναι υποχρεωτική η εκπαίδευση. Έτσι
ώστε να υπάρχει ασφάλεια και πρόληψη σε περίπτωση που συμβεί κάποιο
ατύχημα ή τραυματισμός. Να υπάρχει η γνώση έτσι ώστε να σωθούν ζωές
ανθρώπων. Είναι το έκτο κατά σειρά σεμινάριο από το 2009 μέχρι και σήμερα που συμμετέχω και κάθε φορά μαθαίνω. Είναι θέμα εξοικείωσης, ειδικά η χρήση εξωτερικού απινιδωτή» τόνισε ο Στράτος Βατής, ο οποίος φροντίζει να μας ξαφνιάζει ευχάριστα, μέσα από τις προσωπικές του ανησυχίες.

ΤΟΠΙΚΑ
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Τάεκβοντό

Ηταν εξαιρετική
•Η Ολυμπιονίκης Φανή Τζέλη στο German Open 2019
ο German Open
που
πραγματοποιήθηκε
στο Αμβούργο στις
30-31/3/2019 με 1100
αθλητές από όλο τον
κόσμο.

Τ

Στον πρώτο αγώνα κέρδισε
με σχετική ευκολία την Γερμανίδα Mohna Afsharian με 20-0.
Στον δεύτερο αγώνα της
κέρδισε με 7-4 την Ρωσίδα Angelina Petrenko σε ένα ματς
όπου έδειξε μεγάλη ψυχραιμία.
Στο τρίτο ματς ηττήθηκε με

6-5 απέναντι σε ένα από τα πιο
μεγάλα ονόματα του κόσμου,
την Κινέζα LUO Zongshi, και
μάλιστα βρέθηκε να προηγείται
με 4-1.Το ματς αυτό επιβεβαίωσε την ήδη παγκόσμια κλάση
της 17χρονης Φανής αφού
μπορεί σε τέτοια ηλικία να κοιτά στα μάτια παγκόσμια αστέρια του Ταεκβοντό.
Ολα είναι θέμα χρόνου και με
όλα τα πενιχρά μέσα που διαθέτουμε, απέναντι σε μεγαθήρια που τα έχουν όλα θα κάνουμε το χρέος μας.
Ελπίζουμε να σκύψει η πολι-

τεία σε όλα τα Ελληνόπουλα
που δίνουν ένα πραγματικό

αγώνα, αποτελώντας ένα υγιή
πρότυπο για τους νέους, και να

μην τους θυμούνται μόνο στις
επιτυχίες...
Ένα μεγάλο μπράβο στην

αθλήτρια μας Φανή Τζέλη και
τον προπονητή της Νίκο Παϊταρίδη.

Β’ Ερασιτεχνική

αβορί υπάρχουν
αλλά το τοπίο δεν
έχει ξεκαθαρίσει
στην προσπάθεια
ανόδου, οπότε οι ομάδες
που επιδιώκουν να αλλάξουν
κατηγορία συνεχίζουν να
αναζητούν το καλύτερο.

Φ

Υπάρχουν φαβορί

29η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Ασπρόβαλτος.- .............Λυγαριά

30η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Λυγαριά..........-................Πρίνος

31η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Λυγαριά..........- ...............Γόμφοι

•Αλλά η άνοδος δεν έχει κριθεί

32η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Φωτεινό ..........- .............Λυγαριά

Του ΠANOΥ
ΓIΔOΠOYΛOΥ

33η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Λυγαριά..........- ...............Φιλύρα

gidopoulosp@yahoo.gr

34η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Πιαλεία ...........- .............Λυγαριά

Αλλωστε δεν πρέπει να ξεχνάμε πως, πέρα από τα δύο εισιτήρια που οδηγούν απευθείας στην
Α’ Ερασιτεχνική συνηθίζεται τελευταία να δίνεται και δεύτερη ευκαιρία στην 3η ομάδα της κατάταξης, μέσω μπαράζ.

ΘΕΟΠΕΤΡΑ

25η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Θεόπετρα.......- .......Δενδροχώρι

26η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Λυγαριά..........- ..........Θεόπετρα

27η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

1ος ΟΜΙΛΟΣ
Όπως προαναφέραμε το προβάδισμα στη κορυφή της βαθμολογίας, δεν μπορεί από τώρα και
με σιγουριά να εξασφαλίσει καμιά
επιτυχία, για καμιά ομάδα. Το Ριζαριό και οι Παραληθαίοι, έχουν
σηκώσει κεφάλι στον βαθμολογικό πίνακα, αλλά στις αγωνιστικές
που απομένουν θα κριθεί το «σίγουρο» αποτέλεσμα της προσπάθειάς τους. Οι δύο ομάδες,
πέρα από την προσπάθεια που κάνουν για να αλλάξουν κατηγορία, επιδιώκουν να κόψουν το
νήμα και να στεφθεί η μια από τις
δύο πρωταθλήτρια κυρίως για
λόγους γοήτρου. Οπότε είναι
πολύ πιθανό η «κόντρα» τους να
διατηρηθεί έως την προτελευταία αγωνιστική στην οποία οι
Παραληθαίοι υποδέχονται το Ριζαριό στο Ρίζωμα.
Από κει και πέρα, οι Καρυές και
το Ζάρκο θα συνεχίσουν αρχικά
την προσπάθεια κατάκτησης της
3ης θέσης και αν μπορέσουν
«κάτι» περισσότερο, καλοδεχούμενο θα είναι.
Οι υπόλοιπες αγωνιστικές υποχρεώσεις των πρώτων τεσσάρων
ομάδων:

ΡΙΖΑΡΙΟ

25η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Ριζαριό ...........- ..............Γριζάνο

Θεόπετρα.......- .............Κεφ/κός

28η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Ριζαριό και Παραληθαίοι ίσως παίξουν την πρωτιά στην
προτελευταία αγωνιστική, αν και έχουν εμπόδια μπροστά τους

Παλ/ρο ...........- ..........Θεόπετρα

29η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Ασπρόβαλτος και Θεόπετρα συνεχίζουν την προσπάθεια ανόδου

Βαλτινό...........- ..........Θεόπετρα

30η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

29η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

34η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

28η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΕΝΩΣΗ Δ.Μ

Θεόπετρα.......-...........Βυτουμάς

Κηπάκι ............- ...............Ριζαριό

Αγ. Κυριακή ...- .....Παραληθαίοι

Ακαδημία 1.....-.................Ζάρκο

30η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

31η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΚΑΡΥΕΣ

29η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

25η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Ρεπό: Ενωση Δ.Μ

Ενωση Δ.Μ .....- ..........Θεόπετρα

Ριζαριό ...........- .......Αγ. Κυριακή

25η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Ζάρκο .............- ............Πετρωτό

31η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Ζάρκο .............- ...............Ριζαριό

32η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Ριζαριό ...........-.............Αστέρας

33η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Παραληθαίοι ..- ...............Ριζαριό

34η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Ριζαριό ...........-.............Βασιλική

ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΟΙ

Καρυές ...........- ........Ακαδημία 1

26η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Πετρωτό .........-...............Καρυές

27η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Κηπάκι ............-...............Καρυές

28η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Καρυές ...........- ...............Ριζαριό

29η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Αγ. Κυριακή....-...............Καρυές

25η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

30η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Αρδάνι ............-......Παραληθαίοι

26η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Παραληθαίοι ..- Αγ. Οικουμένιος

27η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Ρεπό: Παραληθαίοι

28η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Παραληθαίοι ..-..........Αμπελάκια

29η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Γριζάνο...........-......Παραληθαίοι

30η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Ακαδημία 1.....-......Παραληθαίοι

30η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Καρυές ...........-.................Ζάρκο

31η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Ζάρκο .............- ...............Ριζαριό

32η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Αγ. Κυριακή....-.................Ζάρκο

33η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Κηπάκι ............-.................Ζάρκο

34η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

26η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

32η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Ροπωτό...........-.........Ενωση Δ.Μ

Θεόπετρα.......- ....Ασπρόβαλτος

27η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

33η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Ενωση Δ.Μ .....- .......Δενδροχώρι

Πρίνος ............- ..........Θεόπετρα

28η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

34η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Λυγαριά..........-.........Ενωση Δ.Μ

Θεόπετρα.......- ...............Γόμφοι

29η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΟΣ

Ενωση Δ.Μ .....- .............Κεφ/κός

30η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Παλ/ρο ...........-.........Ενωση Δ.Μ

Ζάρκο .............-.............Αστέρας

31η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Καρυές ...........-.................Ζάρκο

2ος ΟΜΙΛΟΣ

Ενωση Δ.Μ .....- ..........Θεόπετρα

31η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Η Ενωση Δροσερού Μουριάς
απέκτησε προβάδισμα ανόδου
αλλά οι παίκτες του Κώστα Γκουγκουλή συνεχίζουν την προσπάθεια
αφού απομένει αρκετός δρόμος
ακόμα έως τη στιγμή που θα πετύχει και μαθηματικά τον στόχο
της.
Η δεύτερη θέση… πήρε «φωτιά» καθώς Λυγαριά και Θεόπετρα
ισοβαθμούν με 53 βαθμούς (έναντι 61 της Ενωσης), ενώ ο Ασπρόβαλτος ακολουθεί ελπίζοντας πως
θα μπορέσει να βρεθεί στην 3η
θέση που ίσως οδηγήσει στη «μεγάλη» τοπική κατηγορία.
Οι αγώνες που απομένουν στις
πρώτες τέσσερις ομάδες:

32η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Αστέρας .........-...............Καρυές

32η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Καρυές ...........-......Παραληθαίοι

33η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Βασιλική .........-...............Καρυές

34η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Καρυές ...........-...............Λόγγος

ΖΑΡΚΟ

26η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

31η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

25η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Ακαδημία 1.....- ...............Ριζαριό

Παραληθαίοι ..- ............Πετρωτό

Ρεπό: Ζάρκο

27η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

32η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

26η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Ριζαριό ...........- ............Πετρωτό

Καρυές ...........-......Παραληθαίοι

Αμπελάκια ......-.................Ζάρκο

28η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

33η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

27η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Καρυές ...........- ...............Ριζαριό

Παραληθαίοι ..- ...............Ριζαριό

Ζάρκο .............- ..............Γριζάνο

Βυτουμάς .......-.........Ενωση Δ.Μ

33η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Βαλτινό...........-.........Ενωση Δ.Μ

34η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Ενωση Δ.Μ .....- ....Ασπρόβαλτος

ΛΥΓΑΡΙΑ

25η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Χρυσομηλιά....- ....Ασπρόβαλτος

26η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Ρεπό: Ασπρόβαλτος

27η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Ροπωτό...........- ....Ασπρόβαλτος

28η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Δενδροχώρι ...- ....Ασπρόβαλτος

29η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Ασπρόβαλτος.- .............Λυγαριά

30η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Κεφ/κός ..........- ....Ασπρόβαλτος

25η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

31η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Παλ/ρο ...........- .............Λυγαριά

Ασπρόβαλτος.- ...............Παλ/ρο

26η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

32η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Λυγαριά..........- ..........Θεόπετρα

Θεόπετρα.......- ....Ασπρόβαλτος

27η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

33η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Βυτουμάς .......- .............Λυγαριά

Ασπρόβαλτος.-...........Βυτουμάς

28η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

34η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Λυγαριά..........-.........Ενωση Δ.Μ

Ενωση Δ.Μ .....- ....Ασπρόβαλτος

CMYK
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Επανάληψη σκηνικού
Ο

υπεραθλητής Τρικαλινός
γιατρός Γιώργος Τσιάνος
στο Έβερεστ με 30
Βρετανούς για
φιλανθρωπικούς σκοπούς – Σε
δεύτερη αποστολή θα συλλέξει
επιστημονικά δεδομένα και θα
επιχειρήσει την ανάβαση στη κορυφή
του Έβερεστ

Το κείμενο ανήκει στον δημοσιογράφο
του ΑΠΕ-ΜΠΕ Αποστόλη Ζώη:
Ο Γεώργιος-Ιωάννης Τσιάνος, τον ερχόμενο Απρίλιο θα βρεθεί για ακόμα μια φορά
στα Ιμαλάια και συγκεκριμένα στο όρος
Έβερεστ. Ο Γιώργος Τσιάνος, το 2004, με
τον ρόλο του επιστημονικού συμβούλου και
ορειβατικού μέλους στην αποστολή “Hellas
Everest 2004”, έφτασε στην κορυφή του
Έβερεστ από την βόρεια διαδρομή. Φέτος,
με τον ρόλο του γιατρού αποστολής, επιλέχθηκε να κουράρει ιατρικά και επιστημονικά
την Βρετανική αποστολή “LMAX Everest
Rugby Challenge”. Η αποστολή, η οποία
αποτελείται από 30 Βρετανούς, όπως αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, θα βρεθεί αρχικά στη
Λάσα, την πρωτεύουσα του Θιβέτ, και από
εκεί θα διασχίσει τα υψίπεδα των Ιμαλαΐων
στο Θιβέτ, με προορισμό το όρος Έβερεστ.
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. Ο κύριος σκοπός της αποστολής είναι η συγκέντρωση οικονομικών
πόρων, οι οποίοι θα διατεθούν στην φιλανθρωπική οργάνωση για παιδιά, ‘Wooden
Spoon’, που στηρίζεται επίσημα από την
Βρετανική ομοσπονδία ράγκμπι. Κατόπιν
επιτυχούς έκβασης του αγώνα ράγκμπι στο
υψόμετρο, το εγχείρημα θα αποτελέσει και
ένα καινούργιο παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες.
Μετά την ολοκλήρωση της αποστολής
“LMAX Everest Rugby Challenge”, ο Γιώργος
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. Κατά τη διάρκεια της ορειβατικής αυτής αποστολής, ο Γιώργος πέρα από το
ορειβατικό σκέλος, με τον επιπλέον ρόλο
του ερευνητή της ανθρώπινης φυσιολογίας
στις αντίξοες περιβαλλοντικές συνθήκες,
και σε συνεργασία με τον ακαδημαϊκό και
διευθυντή του ερευνητικού εργαστηρίου
FAME Lab (www.famelab.gr) Ανδρέα Φλουρή,
στο τμήμα ΤΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, θα συλλέξει επιστημονικά δεδομένα
σχετικά με την ανταπόκριση του ανθρώπινου
οργανισμού σε συνθήκες μεγάλου υψομέτρου και ψύχους. Οι ερευνητές Φλουρής
και Τσιάνος είχαν επιτυχώς συνεργαστεί το
2015, όταν βρέθηκαν στην έρημο Σαχάρα,
κατά τη διάρκεια εγχειρήματος του Γεωργίου
Τσιάνου, που διέσχισε τρέχοντας την έρημο,
κατά το οποίο και συνέλεξαν επιστημονικά
δεδομένα πάνω στην ανταπόκριση της ανθρώπινης φυσιολογίας σε συνθήκες υπέρμετρης ζέστης, τα οποία έχουν έκτοτε δημοσιευτεί στην διεθνή βιβλιογραφία ενώ
έχουν παρουσιαστεί σε διεθνή συνέδρια
στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Το οικονομικό κόστος της ορειβατικής
αυτής προσπάθειας για την ανάβαση στην
κορυφή του Έβερεστ από τον Γιώργο Τσιάνο,
καλύπτεται από τους εξής χορηγούς: την
δανέζικη εταιρία Evnia που αποτελεί και τον
κύριο χορηγό, την καναδική εταιρία Fleet
Complete, την ελληνική εταιρία Διορατικότητα, και τέλος την εταιρία The North Face
σε ό,τι αφορά στην υποστήριξη του ορειβατικού εξοπλισμού. Αξίζει να σημειωθεί πως
η Fleet Complete θα παρέχει trackers και
πρόσβαση στην IoT πλατφόρμα της για να
παρακολουθήσει την προσπάθεια ανάβασης
του Γιώργου Τσιάνου προς την κορυφή του
Everest από τις πρώτες μέρες της αποστολής
σε μορφή 3D, και τα δεδομένα θα περιλαμβάνουν τη θέση GPS, το υψόμετρο και την
ταχύτητα, τα οποία θα έχουν ιδιαίτερη σημασία τις τελευταίες ημέρες της ανάβασης
προς την κορυφή. Η πρόοδος και οι ενημερώσεις θα είναι διαθέσιμες σε μια αποκλειστική ιστοσελίδα της εταιρίας.

•Πλώρη για νέο άθλο βάζει ο Γιώργος Τσιάνος,
που σχεδιάζει να ανέβει στο γνώριμο Εβερεστ
όλα τα στάδια της προετοιμασίας τόσο στο
αθλητικό όσο και στο επιστημονικό κομμάτι,
ενώ επίσης συναρπαστικό είναι και το σκέλος
του απαραίτητου εξοπλισμού, ο οποίος απαιτείται να μελετηθεί, να επιλεγεί, να δοκιμαστεί
ξανά και ξανά μέχρι να βρεθεί ο κατάλληλος,
για όλα αυτά τα οποία έχω σκοπό και θέλω
να κάνω. Τέλος, το πλέον απαιτητικό κομμάτι
είναι ο συνδυασμός της εξειδικευμένης προετοιμασίας, που λαμβάνει χώρα το τελευταίο
διάστημα πριν την αναχώρηση για την αποστολή, με τις καθημερινές διπλές προπονήσεις και τις 12ωρες ιατρικές μου υποχρεώσεις στον χώρο εργασίας μου, στη Σκωτία”.

–Δηλαδή;

Για νέα υπέρβαση ετοιμάζεται ο Γιώργος Τσιάνος

-κ. Τσιάνο μιλήστε μας για το Έβερεστ…
Το Everest για εμένα, σαν ιδέα πρωτίστως
και όχι σαν βουνό, έχει πολυδιάστατη σημασία. Σε ό,τι αφορά το κομμάτι της ιατρικής,
η παρουσία μου ως γιατρός της αποστολής,
είναι κάτι με το οποίο ασχολούμαι, έχοντας
αποκομίσει εμπειρίες και γνώσεις τόσο σε
θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο από
προηγούμενες αποστολές στις οποίες έχω
βρεθεί, τόσο σε βουνά όσο και σε άλλα
πεδία. Η ιατρική άλλωστε είναι βίωμα της
καθημερινότητας μου και έτσι δεν θα μπορούσε να λείπει στο Έβερεστ. Στο ερευνητικό
κομμάτι, η εξερεύνηση και η μελέτη των ανθρώπινων ικανοτήτων τόσο των σωματικών
όσο και των ψυχικών, σε καταστάσεις ακραίες
και πέρα από τη νόρμα για τον ανθρώπινο
οργανισμό, είναι κάτι το οποίο με δελεάζει
σαν ερευνητή, καθώς μου δίνει τη δυνατότητα να αξιοποιήσω το θεωρητικό μου υπόβαθρο, εφαρμόζοντάς το στην πράξη. Στο
ορειβατικό κομμάτι, η δυνατότητα που μου
δίνεται να βρίσκομαι έξω στη φύση και συγκεκριμένα στα βουνά, πολλώ δε μάλλον στα
Ιμαλάια, μου προκαλεί πληθώρα συναισθημάτων που δύσκολα μπορώ να περιγράψω.
Καταρχάς η εναρμόνιση με την φύση, την
οποία βιώνω ως αναπόσπαστο κομμάτι της
ύπαρξής μου, μου προκαλεί ηρεμία, γαλήνη,
ενώ με ωθεί σε «διαδρομές» εσωτερικής
αναζήτησης και αυτογνωσίας, που αγγίζουν
τα όρια της ψυχικής κάθαρσης, του εξαγνισμού. Στο αθλητικό κομμάτι, γιατί ουσιαστικά
το συγκεκριμένο ορειβατικό εγχείρημα γίνεται
στο πλαίσιο ενός αθλήματος, ενός επικίνδυνου αθλήματος, καθώς τα ρίσκα είναι πολυπαραγοντικά και άκρως ρεαλιστικά, απαιτείται μια ιδιαίτερη προετοιμασία”.

-Πώς πρέπει να γίνει η προετοιμασία;
Η προετοιμασία λοιπόν οφείλει να είναι
υπεύθυνη, επιμελής, συνετή, δεσμευτική,
μελετημένη, επίπονη, με θυσίες και στερήσεις
σε όλα τα επίπεδα με τις πιο σκληρές από
αυτές να αναφέρονται αποκλειστικά στους
ανθρώπους που αγαπώ και έχω μέσα στην
καρδιά μου. Ξεκίνησα την συγκεκριμένη
προετοιμασία δειλά δειλά πριν από ενάμιση
χρόνο, όταν αυτό το project ήταν ακόμα
υπό μελέτη. Στη συνέχεια το έβαλα στα
σκαριά, και η προετοιμασία άρχισε να παίρνει
σάρκα και οστά πριν από περίπου έναν
χρόνο, όταν οι συνθήκες υλοποίησής του
είχαν ωριμάσει. Εντατικοποιήθηκε τους τελευταίους έξι μήνες, όταν πλέον το project
είχε γίνει συγκεκριμένο, ενώ εξειδικεύτηκε
στις αρχές αυτού του χρόνου. Φυσικά, η
προετοιμασία θα διαρκέσει μέχρι και την
αναχώρησή μου για τα Ιμαλάια στις αρχές
Απριλίου. Οι τελευταίοι μήνες μιας προετοιμασίας, έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον για
μένα τόσο από ιατρικής όσο και από ερευνητικής άποψης, καθώς μελετάω ενδελεχώς
την ανταπόκριση του οργανισμού μου σε

Με λίγα λόγια, όλο αυτό μεταφράζεται
σε πρωινό εγερτήριο στις 4:30 π.μ., ώστε
να προλάβω όλα αυτά που έχω εντάξει στο
ημερήσιο πρόγραμμα. Έμπνευση, πάθος,
πίστη, αφοσίωση και αυτοπειθαρχία να υπάρχει. Κλείνοντας, πιστεύω πως αυτή τη φορά
η εμπειρία στο Έβερεστ θα είναι διαφορετική.
Έχω ήδη βρεθεί αντιμέτωπος με τον εαυτό
μου και τη φύση σε αυτό το πλαίσιο και
μπόρεσα να βιώσω το φασμα των εμπειριών
που προέκυψαν εκείνη τη φορά. Έκανα,
έμαθα, έπαθα, πέτυχα, έζησα, επιβεβαιώθηκα, στοχάστικα, αναθεώρησα. Τώρα πλέον,
χωρίς να έχω την αγωνία του “πυρετού της
κορυφής”, θα ήθελα να υλοποιήσω αυτά
που έχω θέσει για στόχους, και φυσικά,να
επιστρέψω με το καλό και να εξιστορήσω
μια περιπέτεια στην κόρη μου.

-Τι ερευνητικά δεδομένα έχετε σκοπό να
συλλέξετε στο Έβερεστ σε συνεργασία με
το εργαστήριο FAME Lab του κυρίου
Φλουρή;
Θα μελετήσουμε τη λειτουργία του νευρικού συστήματος και πως αυτό επηρεάζει
τη λειτουργία της καρδιάς κατά την ανάβαση
σε εξαιρετικά υψηλό υψόμετρο με χαμηλή
παρουσία οξυγόνου. Τα δεδομένα αυτά θα
μας δώσουν τη δυνατότητα να προτείνουμε
οδηγίες ή να δημιουργήσουμε συσκευές
για μελλοντικές αποστολές έτσι ώστε να
προασπίσουμε την υγεία των ορειβατών.
Επίσης, θα χρησιμοποιήσουμε ασύρματους
μικρο-αισθητήρες οι οποίοι θα μετρούν μέρανύχτα τη θερμοκρασία του σώματός, καθώς
και τη θερμοκρασία σε διαφορετικά επίπεδα
των ρούχων που θα φοράω. Αυτό θα μας
επιτρέψει να κατανοήσουμε τα επίπεδα υποθερμίας στα οποία υποβάλλεται το σώμα
κατά την ανάβαση στο Έβερεστ, καθώς και
την προστασία που παρέχει ο προστατευτικός ρουχισμός τελευταίας τεχνολογίας.

Αθλητική Δράση Γιώργου Τσιάνου
Ο Γιώργος Τσιάνος ξεκίνησε τον αθλητισμό
από τον χώρο της κολύμβησης και διακρίθηκε
στις πισίνες. Συμμετείχε με την εθνική ομάδα
σε παγκόσμια και πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, ενώ παράλληλα υπήρξε πανελληνιονίκης, κάτοχος πανελληνίων ρεκόρ και βαλκανιονίκης. Καθιερώθηκε στον χώρο της
υπερμαραθώνιας κολύμβησης ανοιχτής θαλάσσης και είναι ο πρώτος Έλληνας που
έλαβε ποτέ μέρος σε παγκόσμιο πρωτάθλημα
μαραθώνιας κολύμβησης ανοιχτής θαλάσσης. Το έτος 2000, κολύμπησε τη Μάγχη
(Αγγλία – Γαλλία, 34 χιλιόμετρα) σε 9 ώρες
και 20 λεπτά, η ταχύτερη ελληνική επίδοση
ως σήμερα και ο καλύτερος χρόνος παγκοσμίως για το έτος 2000. Το έτος 2004, συμμετείχε στην ελληνική ορειβατική αποστολή
“Hellas Everest 2004” και έγινε ο ο πρώτος
Έλληνας που ανέβηκε στο Έβερεστ από τη
βόρεια και επικίνδυνη διαδρομή του Θιβέτ.
Το έτος 2011, με αφετηρία το νοτιότερο
σημείο της Πελοποννήσου, κολύμπησε ασταμάτητα 101 χιλιόμετρα ως τις ακτές των
Χανίων στην Κρήτη, σε 28 ώρες και 16
λεπτά, και έγινε ο πρώτος άνθρωπος στην
ιστορία που κατόρθωσε να διασχίσει κολυμπώντας το ανοιχτό Αιγαίο πέλαγος. Τo
έτος 2015, ολοκλήρωσε με επιτυχία τον
υπερμαραθώνιο δρόμου, Marathon des
Sables στην έρημο Σαχάρα, ο οποιος έχει
χαρακτηριστεί από το Discovery Channel
από τους σκληρότερους αγώνες δρόμου
στη γη.
CMYK

* Με κομμένη ανάσα παρακολουθούν οι φίλοι του ΑΟΤ
τις εξελίξεις στην ομάδα. Στις αναλύσεις και τοποθετήσεις
που κάνουν διαπιστώνουν ότι το ιστορικό συγκρότημα
έχει απολέσει την γνωστή δυναμική του, που προκαλούσε
ανυπόκριτο σεβασμό στους αντιπάλους. Συνεπώς το δύσκολο είναι να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις προκειμένου να επιταχύνει το τμήμα.
* Από την πλευρά του το επιτελείο των Μετεώρων πίστεψε
από την πρώτη στιγμή στον στόχο. Προς τιμήν του δεν
άφησε να πέσει τίποτα κάτω. Ισα- ίσα δούλεψε συστηματικά με αποτέλεσμα ο κάθε παίκτης να ξεδιπλώσει το
ταλέντο του και να φανεί χρήσιμος στην ομάδα.
* Πλέον οι κιτρινομπλέ χωρίς άγχος μπορούν να χαρούν
την μπάλα και να συνδυάσουν ουσία και θέαμα. Αλλωστε
και το ταλέντο είναι πλούσιο και οι αυτοματισμοί βγαίνουν
σε πρώτη ευκαιρία στον αγωνιστικό χώρο.
* Ο Κώστας Φορτούνης εκτός από την αγάπη του στο ποδόσφαιρο, όπου κατά γενική ομολογία μιλάει στην
μπάλα, έχει σε μεγάλη εκτίμηση και το μπάσκετ. Ετσι
παρακολουθεί σε πρώτη ευκαιρία ξεχωριστούς αγώνες
και το απολαμβάνει.
* Παράλληλα αναπτύχθηκε μια στενή φιλία με τον Βασίλη
Σπανούλη, αφού ως Θεσσαλοί και οι δυο ταιριάζουν τα
χνώτα τους και βρήκαν έναν ζεστό κώδικα επικοινωνίας.
* Ο Καλαμπακιώτης άσος συνεπώς ήταν από τους πρώτους
που επισκέφτηκαν τον Λαρισαίο άσο του μπασκετικού
Ολυμπιακού για να του δώσει ευχές από πρώτο χέρι
μετά την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε.
* Επίσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έγραψε: περαστικά
αρχηγέ. Ομολογουμένως έχουμε να κάνουμε με δυο
μεγάλα κεφάλαια στα πιο δημοφιλή ομαδικά αθλήματα,
που έγραψαν και γράφουν ιστορία. Οσο για τους φιλάθλους ξέρουν να αναγνωρίζουν τις αξίες.
* Από την Δευτέρα παίζει στο διαδίκτυο μια εξαιρετική no
look πάσα που λένε οι μπασκετικοί στο παιχνίδι μπάσκετ
με καρότσι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ.
Αναμφίβολα το ταλέντο περισσεύει στον χώρο.
* Τους είχαν προλάβει όμως τα παιδιά του Αστέρα που
στο Σαββατιάτικο ντέρμπι με την Καβάλα είχαν μια ακόμη
καλύτερη και πιο θεαματική φάση με κρυφή πάσα.
* Ετσι παρά το προχωρημένο της ώρας το κλειστό της
Μπάρας σηκώθηκε στο πόδι για να χειροκροτήσει μια
καταπληκτική ενέργεια, που έδειξε ότι οι κιτρινόμαυροι
παίζουν στα δάχτυλα τα μυστικά του είδους, ενώ έχουν
δουλέψει σκληρά για να φτάσουν σε πολύ υψηλό επίπεδο.
* Αρκετοί τεχνικοί και άλλα στελέχη που πέρασαν από
τον ΑΟΤ και πλέον συνεχίζουν σε άλλες ομάδες είχαν
δύσκολο διήμερο. Ωστόσο έσπευσαν να ανεβάσουν την
ψυχολογία των αθλητών, αφού μέλημά τους είναι να
εξαντλήσουν τις πιθανότητες και να πουν την τελευταία
λέξη.
* Αρεσε ιδιαίτερα το GP που ετοίμασε ο Ποδηλατικός
σύλλογος. Οι μικροί άφησαν υποσχέσεις, ενώ βραβεύσεις
έκανε μεταξύ άλλων ο Ολυμπιονίκης Δ. Γεωργαλής. Λεπτομέρειες σε επόμενο φύλλο.
* Μεθυσμένη πολιτεία θυμίζει ακόμη η οικογένεια της
μπασκετικής ΑΕΤ αφού έκανε το καθήκον και με το παραπάνω. Η προαγωγή στην Α1 αποτελεί τίτλο τιμής και
όλοι θέλουν να ζήσουν το όνειρο. Υπό το πρίσμα αυτό η
σημερινή μάζωξη στο «Λαδοφάναρο» θα είναι άκρως ενδιαφέρουσα.

03.00: COSMOTE SPORT 4 HD
Oklahoma City Thunder - Los Angeles
Lakers, NBA
19:00 COSMOTE SPORT 2 HD
ΠΑΟΚ - Αστέρας Τρίπολης
Κύπελλο Ελλάδος
19:30 Novasports 3HD
Λοκομοτίβ Μόσχας - Ροστόφ
Κύπελλο Ρωσίας
19:30 Novasports 1HD
ΑΕΚ - Μπάμπεργκ
Basketball Champions League
20:00 Novasports 2HD
Έμπολι - Νάπολι, Serie A
20:30 COSMOTE SPORT 7 HD
Μπιλμπάο - Λεβάντε
Primera Division
21:30 COSMOTE SPORT 8 HD
Εϊμπαρ - Ράγιο Βαγιεκάνο
Primera Division
21:30 COSMOTE SPORT 9 HD
Ουέσκα - Θέλτα, Primera Division

21:30 COSMOTE SPORT 1 HD
ΑΕΚ - Λαμία, Κύπελλο Ελλάδος
21:30 Novasports 4HD
Τενερίφη - Χάποελ Ιερουσαλήμ
Basketball Champions League
21:30 Novasports 3HD
Βίρτους Μπολόνια - Ναντέρ
Basketball Champions League
21:45 COSMOTE SPORT 5 HD
Τότεναμ - Κρίσταλ Πάλας
Premier League
21:45 COSMOTE SPORT 3 HD
Μάντσεστερ Σίτι - Κάρντιφ
Premier League
21:45 Novasports 5HD
Έμεν - Άγιαξ, Eredivisie
22:00 Novasports 24 HD
Παρί Σεν Ζερμέν - Ναντ
Κύπελλο Γαλλίας
22:00 Novasports 2HD
Λεπτό προς λεπτό, Serie A
22:30 COSMOTE SPORT 2 HD
Βαλένθια - Ρεάλ Μαδρίτης

τοπικά
Μέρος 1ο
Ο πολύ αγαπητός μου φίλος
Δημήτρης Καραθάνος είναι ένας
καταξιωμένος εκπαιδευτικός Αθμιας Εκπ/σης, που ανήλθε επάξια
όλες τις βαθμίδες της εκπαιδευτικής ιεραρχίας.
Πρόσφατα εξέδωσε το πολύ
ενδιαφέρον βιβλίο του “Πρώτη
μέρα στο Σχολείο”. Το βιβλίο
αυτό, αναμφίβολα, είναι καρπός
πολυετούς επίμοχθης προσπάθειας, συσσωρευμένης πείρας
και βαθιάς γνώσης της παιδικής
ψυχής. Τα στοιχεία αυτά τον βοήθησαν να δίνει, με το βιβλίο του,
τις ενδεδειγμένες παιδαγωγικές
κατευθύνσεις, την “πυξίδα”,
όπως σημειώνει ο ίδιος, για τη
σωστή καθοδήγηση και προσαρμογή του παιδιού “από την πρώτη μέρα στο σχολείο”.
Το περιεχόμενο του βιβλίου δίνεται σε έξι ενότητες.
Στην 1η ενότητα (Σχολείο και
παιδί) γίνεται λόγος: Για τις δυσκολίες που ενέχει το ξεκίνημα,
το πρώτο βήμα κάθε καινούργιας προσπάθειας. Τη μεγάλη
σημασία που έχει το ξεκίνημα
επισημαίνει και ο Πλάτων με τη
ρήση του “Η αρχή το ήμισυ του
παντός” (Νόμ. ΣΤ 753 e). Η δυσκολία, όμως, αυτή μπορεί να αντιμετωπισθεί, αν -όπως επισημαίνει ο συγγραφέας- οι γονείς “καθοδηγήσουν σωστά τα παιδιά
τους με κάποιες τεχνικές-συμπεριφορές που έχουν στη φαρέτρα
τους και που μπορούν, τελικά, να
γίνουν “φάροι ζωής”.
Για τη σημασία της εκπαίδευσης σε θέματα ζωής και επιβίωσης. Ήτοι, για τον ρόλο των μεγάλων να μάθουν στα παιδιά
τους τον τρόπο της επιβίωσης
των ιδίων, αλλά και των ηλικιωμένων και ανήμπορων γονέων τους.
Για τη Σχολική ετοιμότητα, που
εστιάζεται στην ψυχοσωματική
και γνωστική ωρίμανση, που είναι
συνάρτηση διαφόρων παραγόντων. Για το κρίσιμο στάδιο της
μετάβασης από το Νηπιαγωγείο
στο Δημοτικό, που απαιτεί προσεκτική προσέγγιση και μεγάλη
προσπάθεια προετοιμασίας του
παιδιού καθ’ όλη τη διάρκεια του
καλοκαιριού (πριν από την εγγραφή του στην Α’ τάξη του Δημοτικού).
Για την πρώτη μέρα στο σχολείο (Αγιασμός), που είναι καθοριστική, αφού, κατ’ αυτή, αποτυπώνεται στην ψυχή του παιδιού
“η πρώτη πλήρης εικόνα του σχολείου”. Από την πρώτη μέρα, που
όλα είναι ωραία και θετικά, έρχεται η δεύτερη μέρα στο σχολείο
-ημέρα δύσκολη για όλους (για
το παιδί, για τη δασκάλα και τους
γονείς), λόγω των γνωστών (συνήθως αρνητικών) αντιδράσεων
και συμπεριφορών του παιδιού,
πράγμα που επιβάλλει λεπτούς
παιδαγωγικούς χειρισμούς από
όλους και κυρίως από τη δασκάλα. Για τις πρώτες πέντε μέρες
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ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ ΠΡΩΤΗ ΜΕΡΑ
ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (οδηγός για γονείς)
ΓράφειοΒασίλειοςΚ.Αρβανίτης

στο Δημοτικό σχολείο, που χαρακτηρίζονται ως ημέρες προσαρμογής.
Για το πρωινό ξύπνημα. Το
ξυπνητήρι κινητοποιεί τους πάντες και τα πάντα. Οι γονείς φροντίζουν για το ξύπνημα του παιδιού, για το ντύσιμό του, για την
τσάντα κ.λπ. Όλοι τρέχουν για να
προλάβουν και να γίνουν όλα
στην ώρα τους. Όλα στην αρχή
(και αυτό είναι φυσικό) φαίνονται
στο παιδί βουνό, αλλά με τον καιρό και τον καλό συντονισμό όλα
τακτοποιούνται... Για τον γονιό
στο σχολείο. Εδώ ο συγγραφέας
παρατηρεί εύστοχα: “Το σχολείο
είναι ένας τόπος όπου τα παιδιά
συγκρίνουν τους γονείς πρώτα
ως προς την εμφάνιση και κατόπιν ως προς τη συμπεριφορά”.
Και παρακάτω: “Η εμφάνιση των
γονιών είναι η πρώτη εντύπωση
και γι’ αυτό καλό είναι να είμαστε
προσεκτικοί”. Ευνόητο δε είναι
ότι η καλή ή κακή εμφάνιση των
γονιών θα επηρεάσει ανάλογα
και τη συμπεριφορά του παιδιού.
Για το καθημερινό πρόγραμμα
“Η επανάληψη είναι μητέρα της
μάθησης” (λατιν. “repetitio est
mater studiorum”. “Η προσαρμογή στο πρόγραμμα δεν είναι εύκολη υπόθεση, αλλά απαιτεί ιδιαίτερο κόπο και χρόνο”. Και επειδή
θα υπάρξουν στιγμές που το παιδί θα λειτουργήσει απρόβλεπτα,
επιβάλλεται οι γονείς να βρίσκονται πάντα σε εγρήγορση και ετοιμότητα. Για τα σχολικά βιβλία.
Τα βιβλία, ως γνωστόν, είναι τα
εργαλεία, τα μέσα, με τα οποία
θα καταφέρει το σχολείο να
πραγματοποιήσει τους στόχους
του. Ευνόητο είναι ότι το κάθε βι-

βλίο επιτελεί έναν ιδιαίτερο σκοπό. Είναι ανάγκη να τονισθεί από
την πρώτη στιγμή ότι το βιβλίο είναι ένας καλός φίλος του παιδιού
και άρα πρέπει να το προσέχει,
να το μελετά και να το διατηρεί
καθαρό (καλλιέργεια καλαισθησίας). Στη συνέχεια, μας μιλάει ο
κ. Καραθάνος για τη μεταφορά
της σχολικής τσάντας, για την
κάρτα επικοινωνίας, για τα ρούχα
του σχολείου και για τους συμμαθητές του παιδιού, κάνοντας εύστοχες παρατηρήσεις και δίνοντας οδηγίες για λεπτούς χειρισμούς (ιδιαίτερα, σε ό,τι αφορά
στις γνωριμίες με τους συμμαθητές του, αφού αυτές σίγουρα,
από δω και πέρα, θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στη ζωή του (“ο
συμμαθητής είναι πρόσωπο ιερό
στα μάτια του παιδιού”). Ακολούθως ο συγγραφέας κάνει λόγο
για το εξαιρετικά ενδιαφέρον
θέμα της απόκτησης φίλων και,
αφού αναφέρει τη ρήση του Αριστοτέλη “φιλία εστί μία ψυχή εν
δυσί σώμασιν ενοικουμένη”, επισημαίνει ότι “η αγάπη των φίλων
διαφέρει από την αγάπη του
μπαμπά, της μαμάς, του αδελφού
ή της αδελφής, του παππού, της
γιαγιάς και του δασκάλου”. “Είναι
μια αγάπη -συνεχίζει ο συγγραφέας- αγνή, ανιδιοτελής, με μόνα
στοιχεία την παρέα για παιχνίδι
και χαρά”. Το παιδί χρειάζεται τη
συντροφιά των συμμαθητών του
όχι μόνο για να παίξει, αλλά και
για να μάθει, για να πάρει και να
δώσει... Μεγάλη σημασία στην
απόκτηση φίλων έχουν κάποια
κριτήρια (συμπάθεια, εκτίμηση,
ειλικρίνεια στην επικοινωνία και
ασφαλώς ο χαρακτήρας). Σε
κάθε περίπτωση, όμως, ο ρόλος
του γονιού στην επιλογή των φίλων του παιδιού του είναι σπουδαίος και καθοριστικός. Ας μου
επιτραπεί εδώ να προσθέσω ένα
σπουδαίο δίδαγμα του ρήτορα
Ισοκράτη σχετικά με την επιλογή
των φίλων “Ηδέως μεν έχε προς
άπαντας, χρω δε τοις βελτίστοις”
(“προς Δημόνικον” παρ. 20). (=
Να τα έχεις καλά με όλους, αλλά
να είσαι φίλος με τους πάρα
πολύ καλούς). Για το θέμα της
συμπεριφοράς του μαθητή. Συμπεριφορά είναι ο τρόπος του φέρεσθαι, ο τρόπος με τον οποίο
κάποιος αντιμετωπίζει τους άλλους, η διαγωγή. “Η βάση της
συμπεριφοράς τίθεται στην οικογένεια μέσα από την εδραίωση

καλών συνηθειών”. Αλλά και το
σχολείο, με τους κανόνες του,
μπορεί να συμβάλλει στην καλλιέργεια καλής και αποδεκτής
συμπεριφοράς. Για τις γιορτές
και τις εκδηλώσεις στο σχολείο,
για τις οποίες ο συγγραφέας
(λόγω της σημασίας τους) διαθέτει αρκετές σελίδες στο βιβλίο
του. Ας μην ξεχνάμε, άλλωστε,
και το του Δημοκρίτου “Βίος ανεόρταστος μακρά οδός απανδόκευτος”. Άλλο θέμα για το οποίο
μας μιλάει ο συγγραφέας στην
ενότητα αυτή είναι οι διδακτικές
επισκέψεις και η ημερήσια εκδρομή, που αποτελούν εξαιρετικό θεσμό στο σχολικό πρόγραμμα.
Σκοπός αυτών των δράσεων είναι αφενός η ψυχοσωματική ανακούφιση, η ανάπαυλα από την καθημερινή εργασία και αφετέρου
η εξυπηρέτηση κάποιου διδακτικού σκοπού καθώς και η παροχή
ευκαιριών για την απόκτηση μοναδικών -πολλές φορές- εμπειριών (επίσκεψη σε έναν αρχαιολογικό χώρο, σε μια βιβλιοθήκη,
σε ένα μνημείο και γενικότερα σε
χώρους ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος). Για την καθαριότητα και την υγιεινή του
σώματος του παιδιού, θέματα
στα οποία -κατά τον συγγραφέαπρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα, γιατί η φροντίδα του σώματος και η καθαριότητα είναι πρωτίστως ένδειξη πολιτισμού, αλλά
και γιατί, αν υπάρξει αμέλεια στο
θέμα αυτό, είναι δυνατόν να δημιουργηθούν σωματικά προβλήματα. Την κύρια ευθύνη για την καθαριότητα και την υγιεινή του σώματος του παιδιού ασφαλώς την
έχουν οι γονείς και κατά δεύτερο
λόγο το σχολείο. Για τη γνωριμία
του παιδιού με το σώμα του -σεξουαλική εκπαίδευση- ένα θέμα
που είναι εξαιρετικά δύσκολο και
-εν πολλοίς- αμφιλεγόμενο. Ο
συγγραφέας, όμως, το αντιμετώπισε με τη δέουσα προσοχή, διακριτικότητα και υπευθυνότητα,
έτσι ώστε, χωρίς να προχωρεί σε
λεπτομέρειες (“που θα έρθουν
αθόρυβα την κατάλληλη στιγμή”),
να δώσει το αναγκαίο περίγραμμα με προτάσεις και οδηγίες, για
τον ορθό χειρισμό του λεπτού
αυτού θέματος...
Και κλείνει η πρώτη ενότητα
με το θέμα “Η αγάπη του δασκάλου/ας”.
Καταρχήν, ο κ. Καραθάνος επι-

Το Κοινωνικό έπος των Καραγκούνηδων της Θεσσαλίας
ην Πέμπτη 4 Απριλίου 2019 και
ώρα 19,30 θα πραγματοποιηθεί η
παρουσίαση του «Κοινωνικού
έπους των Καραγκούνηδων της Θεσσαλίας» στην αίθουσα εκδηλώσεων του
Μουσείου Τσιτσάνη.
Πρόκειται για το καινούργιο βιβλίο
του φιλολόγου Χαρίλαου Σωτ. Ντούλα
που για πρώτη φορά ξεδιπλώνει πρωτόγνωρα στοιχεία για τη ζωή των Καραγκούνηδων και εισέρχεται στις βαθύτερες
πτυχές που αφορούν τους αγώνες του
Αγροτικού ζητήματος στη Θεσσαλία
αλλά και γενικότερα στην Ελλάδα.
Ο κ. Ντούλας σπούδασε με υποτροφία
του Ι.Κ.Υ. κλασική φιλολογία στο Εθνικό
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
και υπηρέτησε στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Για το συγγραφικό του έργο διακρίθηκε
δύο φορές με πρώτο έπαινο από την Ακαδημία Αθηνών και συνεχίζει να εργάζεται
με μεγάλη υπομονή και οξυδέρκεια για

Τ

ΤΕΤΑΡΤΗ

σημαίνει ότι η αγάπη του δασκάλου/ας είναι μια άλλη αγάπη, διαφορετική από την αγάπη των γονιών, εξίσου, όμως, σημαντική και
σπουδαία στη ζωή του παιδιού. Η
αγάπη του δασκάλου εκφράζεται
με:
• τον σεβασμό στο πρόσωπο
του μαθητή.
• την υπομονή και την επιμονή
στην αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών του παιδιού.
• την ύπαρξη δικαιοσύνης στις
συμπεριφορές των μαθητών.
• την αποφυγή σύγκρισης με
άλλους μαθητές, πράγμα που, αν
δεν το προσέξει ο δάσκαλος,
μπορεί να δημιουργηθούν στην
ψυχή του παιδιού τραυματικές
εμπειρίες.
• την έκφραση ευγνωμοσύνης
προς τους μαθητές για τους κόπους και τις προσπάθειές τους
και για τη δικαίωση των προσδοκιών του.
Στη 2η ενότητα (Γνωστικά αντικείμενα και παιδί), ο συγγραφέας θίγει διάφορα λεπτομερειακά, αλλά πολύ ουσιώδη, θέματα, όπως είναι: ο ενδεδειγμένος
και λανθασμένος τρόπος κρατήματος του μολυβιού από μαθητές της Α’ τάξης. Η ορθή γραφή
είναι μια δεξιότητα που θα συνοδεύει το παιδί σε όλη του τη ζωή·
το παιδί ό,τι μάθει τώρα, θα το
χρησιμοποιεί διά βίου. Με ποιο
χέρι να γράψω, πρώτη ανάγνωση. Ανάγνωση-κατανόηση. Η
ανάγνωση είναι μια σύνθετη λειτουργία, ένας πυλώνας που απαιτεί ενεργοποίηση των γνωστικών
λειτουργιών του μαθητή (αντίληψης, μνήμης, σκέψης κ.ά.). Η
γραφή-Γραπτή έκφραση, που είναι ο άλλος πυλώνας στην κατάκτηση της γλώσσας. Η ορθογραφία. Η ορθή γραφή -όπως επισημαίνει ο κ. Καραθάνος- είναι δύσκολο εγχείρημα, μεγαλύτερο,
ίσως και από την ανάγνωση για
το παιδί. Βασική προϋπόθεση ορθής γραφής των λέξεων, αλλά
και των κειμένων είναι η μνήμη, η
ακουστική και η οπτική. Στόχος
της γλωσσικής αυτής προσπάθειας είναι να εξαλειφθούν τα λάθη
με διάφορες μεθόδους καθώς και
με την χρήση κάποιων κανόνων.
Τα κριτήρια αξιολόγησης. Στο
τέλος κάθε ενότητας, αλλά και
στο μάθημα της ημέρας, ο εκπαιδευτικός προχωρεί σε μια αξιολόγηση της εκπαιδευτικής πορείας
τόσο του ιδίου, όσο και του μα-
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θητή. Τυχόν αποτυχία στην κατάκτηση του αντικειμένου από την
πλειοψηφία των μαθητών σημαίνει ότι η ακολουθηθείσα στρατηγική προσφοράς της γνώσης
υπήρξε λανθασμένη, ενώ, αντιθέτως, το υψηλό ποσοστό επιτυχίας είναι ένδειξη ορθού τρόπου
προσφοράς της γνώσης (και στις
δύο, δηλαδή, περιπτώσεις, κατά
βάση, αναζητείται ο δάσκαλος).
Βοηθώντας το παιδί να μάθει. Η
μάθηση είναι μια διαδικασία που
αρχίζει από τη γέννηση του ανθρώπου και διαρκεί μέχρι το τέλος της ζωής του. Πρβλ. Το του
Σόλωνος “Γηράσκω αεί πολλά διδασκάμενος”. Σπουδαίος είναι ο
ρόλος των γονέων στο κέντρισμα
και τη διαρκή προσπάθεια του
παιδιού για μάθηση. Είναι, όμως,
λάθος -όπως εύστοχα παρατηρεί
ο συγγραφέας- να σπεύσουν οι
γονείς να διδάξουν οι ίδιοι, από
την προσχολική ηλικία, τα γράμματα και τους αριθμούς, γιατί
αυτό είναι έργο των δασκάλων.
Οι γονείς οφείλουν να γίνουν
“δάσκαλοι ζωής” και όχι “δάσκαλοι γνωστικών αντικειμένων του
σχολείου”. Άρνηση για διάβασμα. Δεν είναι ασύνηθες το φαινόμενο έξυπνοι μαθητές να μην
ασχολούνται με το διάβασμα.
Ένας παράγοντας που συντελεί
σ’ αυτό είναι “η ύπαρξη κενών
στα γνωστικά αντικείμενα”· άρα,
χρειάζονται μέτρα “που αποσκοπούν στην κατανόηση του γνωστικού αντικειμένου και πάνω απ’
όλα στην κάλυψη των γνωστικών
κενών”. Γενικότερα, όμως, είναι
ανάγκη να παρακολουθείται η
μαθησιακή πορεία του μαθητή
και να διαπιστώνεται έγκαιρα κάποιο τυχόν ιδιαίτερο πρόβλημα ή
κάποια διαταραχή στο παιδί, έτσι
ώστε να χρησιμοποιείται η κατάλληλη μέθοδος και τα κατάλληλα
μέσα για τη βελτίωσή του. Η εργατικότητα. Η προσπάθεια του
παιδιού με σκοπό τη βελτίωση
και την ευτυχία προϋποθέτει εργατικότητα, υπευθυνότητα και
κόπο. Δεν πρέπει, εν προκειμένω,
να μας διαφεύγει και η ρήση του
Επιχάρμου “τ’ αγαθά κόποις
κτώνται”. Η εργατικότητα και η
υπευθυνότητα του παιδιού στην
εκπαίδευση μεταφράζεται σε χαρακτηρισμούς και υψηλή βαθμολογία. Προσοχή όμως: η επιζήτηση υψηλών βαθμών για τα παιδιά
μας, χωρίς αυτοί (οι βαθμοί) να
ανταποκρίνονται στην πραγματική αξία αυτών (των παιδιών) δεν
έχει νόημα και, σε τελική ανάλυση, μπορεί να αποβεί και εις βάρος τους. Άλλα θέματα που περιλαμβάνονται στην ενότητα αυτή
είναι: Γνώση για μια ζωή. Κατ’ οίκον εργασίες, χαρισματικά και
ταλαντούχα παιδιά, παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, Συναντήσεις
του δασκάλου/ας με τους γονείς,
Προαγωγή μαθητών-επανάληψη
τάξης.
(Συνεχίζεται)

Παρουσίαση β ιβλίου

την ανάδειξη και προβολή του Καραγκούνικου στοιχείου που τόσο έχει αδικηθεί, ειδικά από πληρωμένους κατά
κανόνα κονδυλοφόρους.
Μια πρώτη ενημερωτική επαφή και
γνωριμία με τα τεκταινόμενα των Καραγκούνηδων στη ροή του χρόνου σαν
αυτή που μπορεί να παρέχει η παρουσίαση του συγκεκριμένου βιβλίου είναι
σημαντική για κάθε Καραγκούνη αλλά και
για κάθε έλληνα πολίτη.

Παρουσιαστές
τουβιβλίουθαείναιοι:
Δημήτριος Παπαβασιλείου, φιλόλογος
καθηγητής – Ιστορικός ερευνητής Νικόλαος Χιώτης, δάσκαλος - επίτιμος Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε.
Συντονιστής: Αντώνιος Παπαμιχαήλ,
εκπαιδευτικός – ερευνητής της Καραγκούνικης Λαογραφίας
Διοργάνωση: Πολιτιστικός-Λαογραφικός Σύλλογος Τρικάλων «Οι Θεριστάδες»
με την υποστήριξη του Δήμου Τρικκαίων.

Το Βιβλιοπωλείο Τσιοπελάκος και οι Εκδόσεις Πατάκη σας
προσκαλούν την Πέμπτη 4 Απριλίου 2019 στις 20:30 σε μία
συνάντηση με τον συγγραφέα
ΘΑΝΑΣΗ ΧΕΙΜΩΝΑ με αφορμή το βιβλίο του

ΠΑΡΑΦΡΟΣΎΝΗ
Προλογίζει ο Αχιλλέας Οικονόμου, ψυχίατρος, ψυχοθεραπευτής, συντονίζει ο Νίκος Μάντζιος, μαθηματικός, ειδικός παιδαγωγός και συγγραφέας Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί
στο Σουίτα Art Cafe (Στρατηγού Σαράφη 18, Τρίκαλα)

30 σελίδα
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Μητσοτάκης από Σεπόλια: Η ΝΔ θα εξασφαλίσει
την ασφάλεια στις γειτονιές της Αθήνας
Σ
τα Σεπόλια βρέθηκε
χθες το μεσημέρι ο
Κυριάκος
Μητσοτάκης από όπου
έστειλε το μήνυμα πως η
Νέα Δημοκρατία θα
εξασφαλίσει την ασφάλεια
στις γειτονιές της Αθήνας,
που μαστίζονται από την
εγκληματικότητα.

Ο πρόεδρος της ΝΔ περπάτησε στον κεντρικό εμπορικό
δρόμο, συνομίλησε με κατοίκους και καταστηματάρχες της
περιοχής, οι οποίοι του μετέφεραν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητα τους. Οι περισσότεροι
αναφέρθηκαν στην αυξημένη
εγκληματικότητα η οποία πλήττει την τοπική οικονομία και
υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής
των πολιτών. Μέσα σε λίγα τετράγωνα τέσσερις καταστηματάρχες ανέφεραν στον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας
ότι έχουν πέσει θύματα κλοπών
και διαρρήξεων τους τελευταίους μήνες.
Οι καταστηματάρχες της
περιοχής, όμως, δεν κινδυνεύουν μόνο από την αύξηση
της εγκληματικότητας, αλλά
και από τα μεγάλα οικονομικά

«Το μήνυμα το οποίο άκουσα και σήμερα, εδώ, απ’ τις γειτονιές της Αθήνας είναι ένα: Δεν αντέχουμε άλλο!», τόνισε ο πρόεδρος της ΝΔ
εμπόδια που καλούνται να
υπερβούν. Το παράπονο που
μετέφερε σύσσωμος ο εμπορικός κόσμος της περιοχής
στον κ. Μητσοτάκη είναι η δυσβάσταχτη φορολογία και οι
παράλογα υψηλές ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλουν. Χαρακτηριστικό είναι ότι
ιδιοκτήτης καταστήματος ρούχων ανέφερε επί λέξει ότι «με
τους φόρους του Τσίπρα δεν
έχει νόημα πια να δουλεύεις»
ενώ ένας ιδιοκτήτης καφενείου
πως «το κράτος έχει γίνει κυριολεκτικά συνέταιρός μας,
μόνο στα κέρδη, βέβαια, και
όχι στις ζημίες».

Χαριτωμένη ήταν η συνομιλία
με έναν κάτοικο της περιοχής
που είπε στον πρόεδρο της
ΝΔ ότι προέρχεται από την
ανανεωτική αριστερά. «Εγώ
ήμουν πάντα οπαδός του Κύρκου» τού είπε. «Πιστεύεις ότι
ο Κύρκος θα ήταν ικανοποιημένος με τον κ. Τσίπρα», τον
ρώτησε ο κ. Μητσοτάκης. «Θα
αστειεύεσαι βέβαια, σε καμία
περίπτωση», του απάντησε και
αιφνιδίασε τον πρόεδρο της
ΝΔ προσθέτοντας ότι «θα σε
ψηφίσω, αλλά κοίταξε και εσύ,
μη μας διαψεύσεις».
Άλλος πολίτης του είπε πως
«από τότε που έγινες Πρό-
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εδρος της Νέας Δημοκρατίας,
υπάρχει διαρκής βελτίωση στο
κόμμα». Ενώ ένας άλλος του
ζήτησε να κάνει πιο δυναμική
αντιπολίτευση. «Θέλουμε να
κάνεις πιο σκληρή αντιπολίτευση στον Τσίπρα, γιατί αυτοί
δεν καταλαβαίνουν από ευγένεια», του είπε χαρακτηριστικά.
Σε συζήτηση που είχε σε καφενείο με συνταξιούχους, τού
μετέφεραν τα παράπονα τους
για τον ΕΝΦΙΑ. Από την πλευρά
του ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας επανέλαβε τη δέσμευση του να μειώσει άμεσα
τον ΕΝΦΙΑ κατά 30%.

Επισκεπτόμενος ψητοπωλείο
των Σεπολίων και μιλώντας με
τον ιδιοκτήτη, του είπε ότι η
Νέα Δημοκρατία θα μειώσει
τον ΦΠΑ στην εστίαση στο
13%, αλλά αναμένει και από
τους επαγγελματίες του κλάδου να είναι εντάξει με τις
υποχρεώσεις τους.
Τέλος, επισκεπτόμενος τη
διαβόητη σιδηροδρομική διάβαση στη συμβολή των οδών
Σεπολίων και Κωνσταντινουπόλεως, είχε την ευκαιρία να
διαπιστώσει από πρώτο χέρι
την επικινδυνότητα του συγκεκριμένου σημείου στο οποίο
πολύ συχνά γίνονται ατυχήμα-

τα. Ακόμη και ο φύλακας της
συγκεκριμένης διάβασης ζήτησε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να δεσμευθεί για την υπογειοποίηση του τρένου στο
συγκεκριμένο σημείο προκειμένου να μπορούν οι κάτοικοι
και τα αυτοκίνητα να διασχίζουν με ασφάλεια τη διάβαση,
αλλά και να αναβαθμιστεί αισθητικά η περιοχή.
Μετά το πέρας της επίσκεψης του, ο Πρόεδρος της Νέας
Δημοκρατίας έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Εδώ, στα Σεπόλια, στο κέντρο της Αθήνας,
συνυπάρχει δυστυχώς η φυσική
ανασφάλεια με την οικονομική
ανασφάλεια. Μια όμορφη παραδοσιακή συνοικία των Αθηνών, οδηγείται στην φτώχεια
και την εγκατάλειψη. Το μήνυμα
το οποίο άκουσα και σήμερα,
εδώ, απ’ τις γειτονιές της Αθήνας είναι ένα: Δεν αντέχουμε
άλλο! Την επόμενη ημέρα, η
Νέα Δημοκρατία θα εξασφαλίσει ασφάλεια στις γειτονιές της
Αθήνας και ανάπτυξη μέσα από
τη μείωση των φόρων που θα
ξαναδώσει ανάσα στη μικρή
και τη μεσαία επιχειρηματικότητα. Και, εδώ, στα Σεπόλια,
αξίζουμε καλύτερα και μπορούμε καλύτερα».
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Τσίπρας-Ζάεφ: Μία νέα εποχή για τα Βαλκάνια η Συμφωνία των Πρεσπών
ια μία «νέα εποχή
για τα Βαλκάνια»
έκαναν λόγο ο
Ζόραν Ζάεφ και ο Αλέξης
Τσίπρας, κατά τη
διάρκεια των κοινών τους
δηλώσεων, μετά το τέλος
της συνάντησής τους και
των υπογραφών
μνημονίων συνεργασίας
ανάμεσα στην Ελλάδα και
τη Βόρεια Μακεδονία.

Γ

Ο Πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, Ζόραν
Ζάεφ χαρακτήρισε τη συνάντηση με τον Αλέξη Τσίπρα ως
«ιστορικό ορόσημο» που επιτρέπει μια νέα αρχή στις διμερείς σχέσεις ενώ απο την
πλευρά του ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε ότι η σημερινή ημέρα έιναι «σημαντική τόσο και για τις δύο χώρες,
όσο και για τα Βαλκάνια».
«Από τις 17 Ιουνίου πέρσι
οπότε και υπεγράφη η Συμφωνία γράφουμε συνεχώς
Ιστορία σε πολλές περιστάσεις. Η Ελλάδα ήταν η πρώτη
χώρα που υπέγραψε το πρωτόκολλο συμμετοχής μας στο
ΝΑΤΟ, εγώ και ο Αλέξης έχουμε ζητήσει από την Ε.Ε. να ξεκινήσουν την ενταξιακή διαδικασία της Βόρειας Μακεδονίας. Αυτή η συνάντηση αποτελεί ιστορικό ορόσημο αφήνουμε πίσω το παρελθόν στις
διμερείς σχέσεις και προσπαθούμε να αναπληρώσουμε τον
χαμένο χρόνο, ξεκινάμε ένα
ταξίδι προς το μέλλον. Δείξαμε ότι με θαραλλέες αποφάσεις και επιθυμία για ενότητα
όλα είναι πιθανά», είπε ο κ.
Ζάεφ.
Ο Ζόραν Ζάεφ αναφέρθηκε
στη Συμφωνία των Πρεσπών»
λέγοντας πως πρόκειται για

«ιστορικό βήμα για την κανονικοποίηση των σχέσεων μας.
Δίνει την ευκαιρία και στις
δύο χώρες να αξιοποιήσουν
πλήρως τις εμπορικές σχέσεις. Θα δημιουργηθεί μια
επιτροπή ειδική για τη χρήηση
της ορολογίας και των εμπορικών σημάτων συμφωνήσαμε
και για συνεργασία σε επίπεδο αμύνης, υπογράψαμε μνημόνια συνεργασίας στις μεταφορές και για κοινά πρότζεκτ στην ενέργεια, τη γεωργία την ψηφιοποίηση. Συμφωνίες που θα βελτιώσουν
την ποιότητα ζωής των πολιτών».
Αναφέρθηκε επίσης και στη
δημιουργία του «Ανώτατου
Συμβουλίου Συνεργασίας»,
στο οποίο θα προεδρεύουν οι
πρωθυπουργοί των δύο χωρών αλλά και στο επιχειρηματικό φόρουμ που θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα.
«Σήμερα το απόγευμα θα
κηρύξουμε την έναρξη του
επιχειρηματικού φόρουμ με
τη συμμετοχή πάνω από 100
επιχειρηματιών από τις δύο
χώρες. Ανανεώνουμε με αυτό
τον τρόπο την Ιστορία δημιουργούμε έναν νέο χώρο συνεργασίας με κοινά συμφέροντα». Ο πρωθυπουργός της
Βόρειας Μακεδονίας έκλεισε
τις δηλώσεις του χαρακτηρίζοντας τον Αλέξη Τσίπρα ως
έναν «καλό προσωπικό φίλο
και φίλο της χώρας μας» προσκαλώντας παράλληλα τους
πολίτες να χτίσουν μια σχέση
φιλίας με την Ελλάδα.
«Είναι μία σημαντική στιγμή
η σημερινή για την Ελλάδα και
για τη Βόρεια Μακεδονία, είναι μία σημαντική ημέρα για
τα Βαλκάνια» ανέφερε από
την πλευρά του ο Πρωθυ-

Η άφιξη
του Αλ. Τσίπρα

Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Αλέξης Τσίπρας
με τον Πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας, Ζόραν Ζάεφ

πουργός, Αλέξης Τσίπρας.
«Προσπαθούμε να χτίσουμε
ένα διαφορετικό αφήγημα για
τα Βαλκάνια, μία διαφορετική
ιστορία, από την ιστορία των
αντιπαραθέσεων, των συγκρούσεων, της βίας και του
πολέμου, προσπαθούμε να
οικοδομήσουμε το αφήγημα
της συνεργασίας, της αλληλοκατανόησης και της συνανάπτυξης» υπογράμμισε και
συνέχισε:
«Έχουμε χάσει πολύ καιρό

και πρέπει να τρέξουμε μπροστά. Έχουμε χάσει τρεις δεκαετίες και πρέπει να καλύψουμε το κενό».
«Πριν από ελάχιστα χρόνια,
η σύγκληση ενός Ανώτατου
Συμβουλίου Συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών μας φαινόταν αδύνατη. Σήμερα γίνεται πραγματικότητα με το παραπάνω, καθώς υπογράφουμε μια σειρά από σημαντικά
μνημόνια και συμφωνίες και
ένα Σχέδιο Δράσης που κα-
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λύπτει σχεδόν το σύνολο των
τομέων συνεργασίας μας»,
είπε ο κ. Τσίπρας.
Ο Πρωθυπουργός, αφού
ανέλυσε τις συμφωνίες που
υπεγράφησαν ανάμεσα στις
δύο χώρες, ανέφερε ότι «το
κύριο πιάτο στη σημερινή
πρώτη μας συνάντηση είναι η
οικονομία και δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς».
«Πρέπει να τρέξουμε για να
καλύψουμε το έδαφος» είπε
και υπογράμμισε ότι ο δύο χώρες οικοδομούν «μία πολυεπίπεδη σχέση και στρατηγική
που έχει μεγάλες προοπτικές».

Το ελληνικό κυβερνητικό
αεροσκάφος που μετέφερε
τον Αλέξη Τσίπρα και την ελληνική αποστολή, στην πρώτη
επίσκεψη Έλληνα πρωθυπουργού στη Βόρεια Μακεδονία προσγειώθηκε, στις
10:45 στο αεροδρόμιο των
Σκοπίων.
Τον πρωθυπουργό της Ελλάδας υποδέχτηκαν στο αεροδρόμιο των Σκοπίων η εκ
των αντιπροέδρων της κυβέρνησης και υπουργός Άμυνας της Βόρειας Μακεδονίας
Ραντμίλα Σεκερίνσκα και ο
υπουργός Οικονομίας Κρέσνικ
Μπεκτέσι.
«Αφιξη στα Σκόπια για μια
επίσκεψη ιστορικής σημασίας,
που βασίζεται σε ένα νέο
στρατηγικό όραμα: Ελλάδα
και Βόρεια Μακεδονία οφείλουν να είναι εταίροι και σύμμαχοι», έγραψε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, σε
ανάρτηση του στο Twitter,
κατά την άφιξη του στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, στο διεθνές αεροδρόμιο των Σκοπίων.
Ακολούθησε και δεύτερη
ανάρτησή του στο Twitter στην
οποία έγραψε πως «η Συμφωνία των Πρεσπών ενέπνευσε πολύ κόσμο που αναγνώρισε ότι είναι εφικτό να λύνεις διεθνείς διαφορές με
αμοιβαίο σεβασμό. Οφείλουμε να δείξουμε ότι οι λαοί
μας έχουν μόνο να κερδίσουν
από τον δρόμο που ανοίχτηκε».
«Καλωσορίζω τον φίλο και
συνάδελφό μου, Αλέξη Τσίπρα. Ο πρώτος Πρωθυπουργός της Ελλάδας που επισκέπτεται τη Βόρεια Μακεδονία.
Πραγματικά μία ιστορική ημέρα» έγραψε ο Ζόραν Ζάεφ
στον Instagram, ανεβάζοντας
μία κοινή τους φωτογραφία.
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«Απ’ τ’ ανοιχτό παράθυρο, / η
άνοιξη μου γνέφει και μου χαμογελά / και στέλνει στο περβάζι
μου / με δυό μικρά πουλιά, / απόκοσμο κελάηδημα, ουράνια χαρά»
(Από τη συλλογή ποιημάτων του Γ.
Αλεξανδρή, ¨ Ανατολικά της – Ω¨)
«Άμα δε τω ήρι αρχομένω….».
Να αναγνωριστεί ο τύπος «τω ήρι».
Αυστηρή εντολή του φιλολόγου και
απορημένα μάτια των μαθητών. Μα
πώς συμβαίνει αυτό; Η άνοιξη είναι
γένους θηλυκού και όχι ουδετέρου.
Κάποιο λάθος θα έγινε.
Ο Όμηρος γράφει «έαρος πολυανθέος εν πετάλοισι» (στα πέταλα της πολυανθισμένης άνοιξης),
ο Ιπποκράτης θεωρεί την άνοιξη
ως την καλύτερη εποχή για την
κυοφορία της γυναίκας «Ώρη δε
εαρινή αρίστη κυήσιος». Σήμερα
έχουμε το επίθετο εαρινός με τα
συνοδευτικά ουσιαστικά, όπως: εαρινή ώρα, εαρινή ισημερία, εαρινό
τμήμα ή εαρινή επίθεση.

Άνοιξη – Γέννηση –
Ανάσταση
Όλα θηλυκού γένους. Δεν μπορεί
να είναι όλα σύμπτωμα. Να! Και η
αμυγδαλιά γένους θηλυκού είναι.
Οι αρχαίοι Έλληνες λάτρευαν την
Άνοιξη μέσα από γυναικείες μορφές, όπως τη νύμφη Χλωρίδα, τη
Θάλεια, την Θαλλώ (αυτή που φέρει
την ανθοφορία), την χάριτα Ανξώ
(ανάπτυξη φυτών) και βέβαια τη
Δήμητρα (θεά της γεωργίας και
της βλάστησης) όπως και της κόρης
της Περσεφόνης.
Το έαρ, του έαρος, τω ήρι…..
Δεν μπορεί η άνοιξη να είναι ουδετέρου γένους. Κάποιο λάθος θα
έγινε στα σημαινόμενα. Ίσως ο τύπος τω ήρι να ήταν παλιότερα επίρρημα. Η άνοιξη δεν μπορεί να είναι
μια ουδέτερη κατάσταση. Αλίμονο…
Άσκοπες γλωσσικές αναζητήσεις
και μαθητικοί εφιάλτες ή καημοί.
Μέχρι να βρουν το γένος, την πτώση
και την κλίση του τύπου «τω ήρι»
έφυγε η άνοιξη της ζωής τους, μαράζωσαν τα όνειρά τους. Ξοδεύτηκε

(ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Άξιο θαυμασμού στον Πόντο είναι
το μεγάλο πνευματικό, εθνικό και
κοινωνικό έργο της Ιεράς Μονής
Σουμελά ιδιαίτερα μετά την πτώση
της αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας το 1561.
Η Παναγιά γίνεται το σύμβολο
και η ελπίδα των Ελληνoποντίων
που καταφεύγουν στην προστασία
της. Βρίσκουν τη δύναμη να αγωνιστούν ενάντια στις τουρκικές διώξεις, στα βασανιστήρια και τους
εξισλαμισμούς.
Τα τελευταία χρόνια πριν την ανταλλαγή η Παναγιά τους βοηθά να
σηκώσουν το βαρύ σταυρό της
εξόντωσης από τουρκικό κράτος
που με την τακτική της γενοκτονίας
σκότωσε 353.000 Έλληνες του Πόντου.
H θαυματουργή εικόνα της Παναγίας σύμφωνα με την παράδοση
της Ορθοδόξου Εκκλησίας είναι
έργο του Αποστόλου και Ευαγγελιστή Λουκά. Το όνομά της προέρχεται από το ποντιακό σου, που
σημαίνει «εις του» και το όρος
Μελά. Ο μαθητής του αποστόλου
Λουκά Ανανίας τοποθέτησε την εικόνα σε περικαλλή ναό στην Αθήνα
γι' αυτό στην αρχή ονομάστηκε
Αθηνιώτισσα.
Το 386μ.Χ. οι μοναχοί Βαρνάβας
και Σωφρόνιος, ανταποκρινόμενοι
στο κάλεσμα της Παναγίας, ακολούθησαν την πορεία της εικόνας

«Άμα δε τω ήρι…..»
Του ΗΛΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ

η νιότη τους στις δοτικές και τους
συνηρημένους τύπους.
Οι ειδικοί ορίζουν την Άνοιξη ως
μια από τις τέσσερις εποχές του
έτους. Οι ψυχολόγοι την τοποθετούν στους αμυντικούς μηχανισμούς του ανθρώπου ενάντια στη
φθορά – ήττα του από το χρόνο.
Τα φυτά την υποδέχονται ως το
πανηγύρι της φύσης και τα λουλούδια ως νοσταλγία γονιμοποίησης. Οι κοινωνιολόγοι την ταυτίζουν με τα φαινόμενα της κοινωνικής έκρηξης.
Οι ιστορικοί μας με τη μέθοδο
των συνειρμών μάς παραπέμπουν
με τη μέθοδο των συνειρμών στην
εθνική επέτειο της εθνικής ανεξαρτησίας. Η αισθητική ως κλάδος
της φιλοσοφίας έχει εντάξει την
άνοιξη στο χώρο του «ωραίου». Οι
ποιητές με το δικό τους τρόπο ορίζουν την ποίηση ως «εποχή των
εποχών» και έκφραση της αγνότητας και αθωότητας.
● «Άνοιξη είναι η παιδική ηλικία
του έτους» (Alfred Tennyson)
● «Η μέρα που ο Θεός δημιούργησε την ελπίδα ήταν πιθανότατα

η ίδια μέρα που δημιούργησε την
Άνοιξη» (Bernard Williams)
● «Κείνο που σου προσάπτουνε
τα χελιδόνια είναι η άνοιξη που
δεν έφερες» (Ελύτης)
● «Μπορείς να κόψεις όλα τα
λουλούδια, αλλά δεν μπορείς να
εμποδίσεις την Άνοιξη να ρθει»
(Pablo Neruda).
Για κάποιους άλλους (άτομα,
λαοί…) η άνοιξη ίσως να σημαίνει
τον οργασμό της φύσης, το ειδύλλιο
της μέλισσας με τα άνθη και τη
γύρη. Ίσως, ακόμη, για άλλους η
άνοιξη να παραπέμπει στο ζωγραφικό πίνακα του Μποτιτσέλι («Primavera») ή στη γνωστή μουσική
σύνθεση του Vivaldi («Οι τέσσερις
εποχές»).

Η Άνοιξη για τους Έλληνες
Για τους Έλληνες η άνοιξη δεν
συνιστά μόνο την αέναη κυκλική
κίνηση του χρόνου αλλά συνδέθηκε
με την προσδοκία και την ελπίδα
ως εθνικό ζητούμενο.
«Ακόμη τούτη η άνοιξη ραγιάδες
ραγιάδες…» Η κρυφή προσμονή,
η αθεράπευτη αισιοδοξία αλλά και

η σταθερή απόφαση των υπόδουλων Ελλήνων για προσωπική ελευθερία και εθνική ανεξαρτησία.
Η άνοιξη όσο καμιά άλλη εποχή
βάδισε παράλληλα με τους πόθους
και τις αγωνίες των Ελλήνων, αναθέρμανε τις ελπίδες τους και τους
γαλούχησε στην ιδέα πως το
«ωραίο» συνάδει με την ελευθερία
και την αξιοπρέπεια.
Αντίθετα υπήρχαν και περιπτώσεις
που η ωραιότητα της ανοιξιάτικης
φύσης λειτούργησε ανασταλτικά –
σύμφωνα με τον ποιητή – στην απόφαση των αγωνιστών του Μεσολογγίου για αντίσταση και «ηρωικό»
θάνατο «Μάγεμα η φύσις κι όνειρο
στην ομορφιά και χάρι.»
Γι’ αυτό η αισθητική αντίληψη
του νεοέλληνα και η ταύτιση της
Άνοιξης με την ομορφιά και τη νιότη
άφησε ένα παράπονο στον Αθανάσιο Διάκο λίγο πριν τον ηρωϊκό και
αποθεωτικό θάνατό του. «Για δες
καιρό που διάλεξε ο χάρος να με
πάρει, τώρα π’ ανθίζουν τα κλαδιά…» Πρόκειται για μία αδιαπραγμάτευτη αισθητική απαίτηση και
ταυτόχρονα ανθρώπινη επιθυμία
αλλά και βιοθεωρία (στάση ζωής)
να μην μολυνθεί η ομορφιά και η
ζωή από την ασχήμια – μαύρο του
θανάτου και τη βαρβαρότητα του
ανθρώπου όταν επιστρέφει στον
πρωτογονισμό. «Γλυκειά η ζωή και
ο θάνατος μαυρίλα».

Άνοιξη και Εξέγερση
Στα σημαινόμενα της άνοιξης
χρεώνεται μεταφορικά και η κοινωνική και πολιτική των ανθρώπων
σε ό,τι περιθωριοποιεί και εξοστρακίζει την προσωπική και εθνική αξιοπρέπεια και ελευθερία.
Στην άνοιξη, δηλαδή, είναι ενσωματωμένη μια επαναστατική δύναμη, από την οποία ούτε οι ποιητές

μπόρεσαν να απαλλαγούν από τη
δεσποτεία των φυτών και λουλουδιών της άνοιξης. Ο Ελύτης στην
πανδαισία των χρωμάτων της ανοιξιάτικης φύσης ανιχνεύει την πιο
αυθεντική και διαχρονική επαναστατική πράξη «Βλέπω τη διαρκή
επανάσταση φυτών και λουλουδιών».
Ποτέ άλλοτε, επίσης, μία παροιμία
κι ένα δίστιχο δεν συμφώνησαν σε
τέτοια έκταση, αυτό που ο λαός
γνωρίζει εμπειρικά και το ερμηνεύει.
Ο αγώνας, δηλαδή, που χρειάζεται
για να απαλλαγεί η άνοιξη από το
βαρύ φορτίο του χειμώνα.
Ένας αγώνας επίπονος και συλλογικός «Ένα χελιδόνι δε φέρνει
την άνοιξη». Ανάλογη ήταν και η
επισήμανση των αρχαίων «μία χελιδών έαρ ου ποιεί» ή του Αριστοτέλη «Το γαρ έαρ ούτε μία χελιδών
ποιεί ούτε μία ημέρα».
Έτσι ένα δίστιχο «Ένα το χελιδόνι
κι η Άνοιξη ακριβή / για να γυρίσει
ο ήλιος θέλει δουλειά πολλή» (Ελύτης) και μια παροιμία μπόρεσαν να
ορίσουν τα κοινωνικά και πολιτικά
σημαινόμενα της άνοιξης.
Εν τω μεταξύ πέρα από τις ποικίλες ιστορικές ταυτίσεις και κοινωνικές ή πολιτικές αναφορές της
άνοιξης, τα φυτά και τα λουλούδια
μας θυμίζουν τον παράδεισο της
ανθοφορίας των δέντρων.
Τα αποδημητικά πουλιά επιστρέφουν στις παλιές φωλιές τους επικυρώνοντας πανηγυρικά τον ερχομό
της άνοιξης.
Οι κανονιοφόροι του Έρωτα και
το «Ερέχθειο» των πουλιών γονιμοποιούν με θετικά συναισθήματα
και σκέψεις τους ανθρώπους που
εναγωνίως και επίμονα προσπαθούν
να αποκωδικοποιήσουν την αλληλουχία των κρυφών μηνυμάτων
και νοημάτων της άνοιξης. Σε λίγο
την ατμόσφαιρα θα την πλημμυρίζουν οι νότες του εμβληματικού
όσο και σπαρακτικού.
« Ω γλυκύ μου έαρ…»

100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ,
Πρωτ. Αθανασίου Πολ. Τύμπα, θεολόγου – μουσικού.
που πέταξε ως τον Πόντο. Από τα
Μετέωρα, τη Χαλκιδική και την παραλία της μονής Βατοπεδίου πεζοπορώντας πέρασαν στη Ραιδεστό,
έφτασαν στην Κωνσταντινούπολη
και με πλοιάρι)ο πήγαν στην Τραπεζούντα. Εκεί τους εμφανίσθηκε
και πάλι η Παναγία πληροφορώντας
τους ότι η εικόνα της προπορεύεται
στο όρος Μελά.
Με τον ξεριζωμό το εικόνισμα
της Παναγίας θάφτηκε από τους
τελευταίους μοναχούς σε κρύπτη
στο μοναστήρι. Δέκα χρόνια αργότερα ο μητροπολίτη Ξάνθης Πολύκαρπος Ψωμιάδης και ο υπουργός
Λεωνίδας Ιασονίδης ζήτησαν τη μεσολάβηση του πρωθυπουργού
Ελευθερίου Βενιζέλου για την απελευθέρωση της εικόνας.
Μετά την έγκριση του αιτήματος
από τον Τούρκο πρωθυπουργό
Ισμέτ Ινονού, πήγε στον Πόντο ο
αρχιμ. Αμβρόσιος, από τους τελευταίους μοναχούς της μονής, και
ύστερα από αγωνιώδεις προσπάθειες βρήκε την εικόνα και τον πολύτιμο σταυρό με το τίμιο ξύλο
που είχε δωρίσει στο μοναστήρι ο
αυτοκράτορας της Τραπεζούντας
Εμμανουήλ Γ’ ο Κομνηνός.
Η εικόνα παρέμεινε για είκοσι

χρόνια λησμονημένη στο Βυζαντινό
Μουσείο Αθηνών. Το 1951 ιδρύεται
στη Θεσσαλονίκη το σωματείο Παναγία Σουμελά με πρωτεργάτη τον
γιατρό Φίλωνα Κτενίδη από την
Κρωμνή του Πόντου και τον Αύγουστο του 1952 η εικόνα της Παναγίας ενθρονίστηκε με επισημότητα στον ναό που χτίστηκε στο
όρος Βέρμιο σε περιοχή που παραχώρησε η κοινότητα της Καστανιάς.
Καμάρι του Πόντου είναι και η
νεομάρτυς Αγία Ελένη της Σινώπης.
Κόρη της ευσεβούς οικογένειας
Μπεκιάρη η 15χρονη Ελένη έγινε
μάρτυρας της πίστης έχοντας υποστεί φρικτά βασανιστήρια από τον
τότε διοικητή Ουκούζογλου.
Ο δυνάστης της Σινώπης ήθελε
να μολύνει την παρθενία της όμορφης Ελένης, και όταν εκείνη τον
απέκρουσε την περιόρισε στο σπίτι
του φρουρούμενη.
Άγνωστο πώς, η Ελένη διέφυγε
και τότε ο πασάς απείλησε τον πατέρα της ότι αν δεν την φέρει πίσω
θα διατάξει τη σφαγή του πληθυσμού της πόλης. Συντετριμμένος
ο πατέρας υπέκυψε και έδωσε το
παιδί του θυσία για να σωθούν οι
αθώοι άνθρωποι.

Όταν η νεαρή παρθένος παραδόθηκε στον Ουκούζογλου, εκείνος
προσπάθησε να ικανοποιήσει τις
ορέξεις του αλλά όπως παραδίδεται, «ένα αόρατο τείχος γύρω από
την κόρη» η οποία προσευχόταν
λέγοντας τον Εξάψαλμο, τον εμπόδιζε να πραγματοποιήσει το αισχρό του έργο.
Έχοντας αποτύχει πολλές φορές,
οργίστηκε και διέταξε το βασανισμό
και τη θανάτωση της αγνής κοπέλας
με δύο καρφιά στο κεφάλι. Το λείψανό της πετάχτηκε στη θάλασσα
μέσα σε σάκο.
Αντί να βυθιστεί όμως επέπλεε
φωτιζόμενο από ένα ουράνιο φως,
μέχρι την τοποθεσία Γάι, όπου βυθίστηκε.
Μέρες αργότερα, ο φύλακας ενός
ελληνικού πλοίου που αγκυροβόλησε εκεί είδε φως στον πυθμένα
και νόμιζε ότι είχε βρει θησαυρό
με χρυσό. Όταν το εύρημα ανελκύστηκε, διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για το λείψανο της Αγίας. Οι
Οθωμανοί είχαν αποκόψει το κεφάλι
από το σώμα.
Ο καπετάνιος πήρε την κάρα και
την μετέφερε κρυφά στην Παναγία
της Σινώπης. Το σκήνωμά της το
επιβίβασε σε άλλο πλοίο, το οποίο

απέπλεε με Έλληνες για τη Ρωσία.
Στο σημείο της θάλασσας όπου
βυθίστηκε το ιερό λείψανο βγήκε
ως πίδακας γλυκό νερό και από
τότε η περιοχή αυτή ονομάσθηκε
«Αγιάσματα».
Η τίμια κάρα της Αγίας Παρθενομάρτυρος Ελένης έκανε και κάνει
πολλά θαύματα στη Σινώπη αλλά
και στην Θεσσαλονίκη στον Ιερό
Ναό της Αγίας Μαρίνας όπου φυλάσσεται από το 1924 ευωδιάζουσα.
Στον εν λόγω ναό υπηρέτησε και
ο νυν Μητροπολίτης Τρίκκης και
Σταγών κ.κ. Χρυσόστομος.
Όσοι υπέφεραν από πονοκεφάλους στην Σινώπη καλούσαν τον
ιερέα με την Αγία Κάρα στο σπίτι
τους, αυτός έψαλλε την Παράκληση
και τον αγιασμό και ο πόνος θεραπευόταν.
Όλοι ας παρακολουθήσουμε την
Συναυλία Μνήμης για τα 100 χρόνια
από την Γενοκτονία των Ποντίων
που οργανώνει την Πέμπτη 8 το
απόγευμα 4 Απριλίου η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Τρίκκης και Σταγών στο
Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Τρικάλων στην οδό Γαριβάλδη 8.
(ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ).

τοπικά
ΜΕΡΟΣ 1ο
ιρ στην γλώσσα των
αρχαίων Σκυθών
εσήμαινε το τόξο και
κεμάν το βέλος. Τιρ-κεμάν
λοιπόν ήταν οι άνθρωποι
του τόξου και του βέλους.
Επίσης ήταν και λάτρεις
του ίππου. Από το αρχαίο
Τιρκεμάν προέρχεται η
σύγχρονη ονομασία
Τουρκομάνος ή
Τουρκμένος ή ακόμη και
Τούρκος. Στην χώρα των
Τιρκεμάν ή Τουρκομάνων,
στο σημερινό
Τουρκμενιστάν, χώρα 6
εκατομ. κατοίκων,
πενταπλάσιου μεγέθους
από την Ελλάδα, ευρέθη
από 23 μέχρι 27 Μαρτίου
2019 ο γράφων, μέλος του
ΣΠΟΡΤ Τρικάλων και του
ΕΟΣ Αχαρνών, ταξιδευτής
του κόσμου.

Τ

Το ταξίδι, συντροφιά με την
Μαρία, την Χρύσα και τον Παναγιώτη άρχισε την 23 Μαρτίου με
προσγείωση λίαν πρωΐ στην πρωτεύουσα Ασχαμπάντ (η πόλη της
Αγάπης). Μετά από διαδρομή
260 χλμ. ΒΔ του Ασχαμπάντ διαμέσου της στέπας ευρέθημεν
στην τοποθεσία Νταρβάζα, όπου
ευρίσκεται η λεγόμενη Πύλη της
Κολάσεως, σήμα κατατεθέν του
Τουρκμενιστάν. Ρώσοι μηχανικοί
το 1971, όταν η χώρα ήταν σοβιετική Δημοκρατία, τρυπούσαν
την γη για φυσικό αέριο. Αίφνης,
μια τρομερή έκρηξη άνοιξε ρήγμα διαμέτρου 70 μ. και βάθους 20
μ. Διαπίστωσαν οτι μεθάνιο προκάλεσε την έκρηξη. Ακολούθως
έθεσαν πυρ για να καεί το μεθάνιο, υπολογίζοντας οτι σε λίγες
ημέρες ή εβδομάδες θα καεί
όλο. Λοιπόν το μεθάνιο της Νταρβάζα καίγεται επί 48 χρόνια εκτοξεύοντας φλόγες από όλο το
ρήγμα προκαλώντας ένα απίστευτο και μη συναντώμενο αλλού θέαμα, κυρίως την νύχτα και
αποτελώντας ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα του Τουρκμενιστάν. Αλλος ένας κρατήρας
στην περιοχή περιέχει νερό και
ένας γειτονικός αναβλύζει κοχλάζουσα λάσπη, θεάματα επίσης σημαντικά. Ωραίο θέαμα
αποδίδουν και οι γιούρτες ή γκερ
στην πέριξ περιοχή, κυκλικές
σκηνές από μαλλί και ύφασμα με
κυκλικό κώνο, τυπική φορητή κατοικία των νομαδικών λαών της
Κεντρικής Ασίας για αμέτρητους
αιώνες, η οποία ακόμη επιζεί
στην στέπα.
Επιστρέφοντας αυθημερόν στο
Ασχαμπάντ σταματήσαμε για λίγο
σε ένα κτηνοτροφικό χωριό της
στέπας για να δούμε από κοντά
τον τρόπο ζωής των κατοίκων της
υπαίθρου, έναν τρόπο ζωής απλό
και λιτό εντός πλινθόκτιστων κατοικιών και γκερ και λασπερούς
δρόμους, χαρακτηριστικά όλης
της Ασίας.
Στέπα. Μια απέραντη έκταση
από την Κασπία Θάλασσα μέχρι
την Μογγολία και την Μαντζουρία,
έκταση αμμώδης με χαμηλή πράσινη βλάστηση, ένα απέραντο
βοσκοτόπι χωρίς δάση και με
ελάχιστες καλλιέργειες, πράγμα
που για αιώνες ανάγκαζε τους ανθρώπους να μετακινούνται για
τις καλές βοσκές των ζώων. Εκταση-καζάνι που από καιρού εις
καιρόν εκρηγνύετο στέλνοντας
δυτικά στην Ευρώπη, νότια στο
Ιράν και ανατολικά στην Ινδία κύματα ανθρώπων, οι οποίοι με διάφορα ονόματα όπως Αρειοι, Σκύθες, Τούρκοι ή Μογγόλοι άλλαζαν
με το πέρασμά τους κάθε φορά
τον ρουν της Ιστορίας. Στο κεντρικό Τουρκμενιστάν και χάριν
στις ανασκαφές του διάσημου
Ελληνορρώσου καθηγητή Αρχαιολογίας Σαρηγιαννίδη, ο οποίος
πέρασε την ζωή του σκάβοντας
το Τουρκμενιστάν, αποκαλύφθηκε ποια ήταν η πραγματική κατα-
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Ταξίδι στο Τουρκμενιστάν
Γράφει ο Ιωάννης Ξηρός

γωγή και βάση εξόρμησης της περίφημης Αρείας Φυλής. Εκεί, από
τις στέπες ξεχύθηκε το 2.500
π.Χ. ένα μεγάλο κύμα που κατέκλυσε την Ευρώπη και από το
οποίο κατάγονται οι περισσότεροι
ευρωπαϊκοί λαοί, των Ελλήνων
συμπεριλαμβανομένων. 500 χρόνια πριν, το 3.000 π.Χ. ένα άλλο
κύμα κατέκλυσε την βόρειο Ινδία,
δημιουργώντας το εθνικό έπος
των Ινδών Μαχαμπαράτα. Ο αγώνας των Αρείων για επικράτηση
στην πάντα πολυάνθρωπη Ινδία
υπήρξε σκληρός και πολυαίμακτος, πλην όμως οι άρειες τετράτροχες άμαξες επικράτησαν
των ελεφάντων, ενώ στην αραιοκατοικημένη Ευρώπη οι Αρειοι
επικράτησαν εύκολα. Κατ'αυτόν
λοιπόν τον τρόπο και με την μεσολάβηση των Αρείων δημιουργήθηκε η καθαρά θεωρητική
εθνολογική κατασκευή των λεγομένων Ινδο-ευρωπαίων. Οι Αρειοι ήταν λαός ευγενής και πολιτισμένος, όπως οι Ινδοί ιστορικοί
παραδέχονται και ήταν οι πρώτοι
που επινόησαν την τετράτροχη
πολεμική άμαξα. Ας γνωρίζουν
όμως όλοι οι απολογητές της
Αρείας Φυλής, η οποία, αν και
υπήρξε, έχει περάσει πλέον στην
σφαίρα του μύθου, οτι η κοιτίδα
των κοινών προγόνων ήταν οι
στέπες του Τουρκμενιστάν.
Επιστρέφοντας στην Ασχαμπάντ μας περίμενε μια από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις της ζωής
μας. Ο γράφων αποκαλεί αυτήν
την πόλη ως ''το μαρμάρινο κόσμημα της Κεντρικής Ασίας''. Η
Ασχαμπάντ είναι όχι μόνον στο
κέντρο της, αλλά και στην μεγαλύτερη έκτασή της μαρμαρόκτιστη ή μαρμαροκοσμημένη, πράγμα που δεν απαντάται πουθενά
αλλού στον κόσμο. Αυτή η πόλη
κτίστηκε για ένα εκατομμύριο
ανθρώπους, αλλά την κατοικούν
ούτε 250.000 χιλιάδες κάτοικοι.
Φουτουριστικά αρχιτεκτονικά
σχήματα με πολλά ημικύκλια και
πράσινους τρούλους, κομψά τετράγωνα, ξενοδοχεία τύπου
Μπουρτζ αλ Αράμπ του Ντουμπάϊ
ή Λας Βέγκας, μάρμαρο και λευκό φως, απόλυτη καθαριότης
στους δρόμους συνθέτουν ένα
σκηνικό (ναι, κανονικό σκηνικό)
που θα έκανε το Χόλυγουντ να κιτρινίσει από ζήλεια. Εκεί υπάρχουν η Πλατεία της Ουδετερότητος (της χώρας, εννοείται) με
την ομώνυμη Αψίδα, το Εθνικό
Μνημείο, όπου υπάρχουν τα
αγάλματα των σημαντικών ανδρών της τουρκικής Ιστορίας
που έζησαν ή πέρασαν από το
Τουρκμενιστάν, το Μεγάλο Τζαμί Ρουχύ, και το Μαυσωλείο με το
ολόχρυσο άγαλμα του πρώτου
μετασοβιετικού προέδρου Σαπουρμουράτ Νιγιαζόφ (πέθανε το
2016), ανθρώπου μυστικοπαθούς
και μεγαλομανούς, ο οποίος πίστευε οτι εκτελεί θεϊκή εντολή και
αποφάσισε, στηριζόμενος στα
έσοδα του φυσικού αερίου να αλλάξει το πρόσωπο της χώρας
που του έλαχε να κυβερνήσει.
Παρήγγειλε εκατομμύρια τόνους

μαρμάρου από την Ελλάδα και
κυρίως από την Ιταλία και έντυσε
με μάρμαρο τα παλαιά κτίρια
του κέντρου ή έκτισε νέα σε όλες
τις μεγάλες πόλεις. Προς τούτο,
ανάγκασε τους πολίτες να εργάζονται όλοι για το κράτος, περιέκοψε τις δαπάνες για την εκπαίδευση και τις συντάξεις κατά το
1/3. Ως άλλος Μουσταφά Κεμάλ
άλλαξε το επώνυμό του σε
Τουρκμένμπασι (ηγέτης και πατέρας των Τουρκομάνων), έκανε
πράξη το χιτλερικό σύνθημα “ένα
κράτος, ένα έθνος, ένας ηγέτης” και επέβαλε μια άνευ προηγουμένου προσωπολατρεία. Ο
προσωπικός οδοντίατρος και κατόπιν διάδοχός του Μαλιγκιουλί
Μπερτιμουχαμέντωφ συνεχίζει
να κυβερνά μονοκομματικά και
αυταρχικά και οι υπουργοί και
βουλευτές υπάρχουν μόνο για να
υπακούουν αυτόν. Θρησκείες,
Εκπαίδευση, Τύπος, Οικονομία
και Κοινωνία ελέγχονται αυστηρά
και η γη ανήκει κυρίως στο κράτος, το οποίο ενοικιάζει αυτήν σε
πολίτες για 49 χρόνια με συμβολικό ενοίκιο. Στην περιοχή των
προεδρικών και λοιπών κυβερνητικών κτιρίων απαγορεύεται η
φωτογράφηση και το κάπνισμα
σε δημόσιους χώρους επισύρει
χρηματική ποινή. Τα ξένα σκληρά
νομίσματα που στα αεροδρόμια
μετατρέπονται στο εθνικό νόμισμα μανάτ, δεν επιτρέπεται να αλλάξουν κατά την αναχώρηση από
την χώρα και οι πληρωμές στα
μουσεία γίνονται για τους ξένους σε δολάρια (το ευρώ σχεδόν
δεν υπάρχει). Στο Τουρκμενιστάν
υπάρχει Υπουργείο Εντιμότητος,
ένας θεσμός ολοκληρωτικής αντίληψης που παρακολουθεί την
ορθή συμπεριφορά των πολιτών,
οι γυναίκες ακολουθούν την παραδοσιακή ενδυματολογική παράδοση και είναι σεμνές και αξιότιμες, κάμερες παρακολουθούν
όλους τους δημόσιους χώρους
και η ρίψη απορριμάτων στον
δρόμο συνεπάγεται υψηλό χρηματικό πρόστιμο.
Το Τουρκμενιστάν ως σοβαρό
κράτος δεν γνωρίζει το φαινόμενο του χουλιγκανισμού και των
μπάχαλων και η εκπαίδευση των
παιδιών περιλαμβάνει τον σεβασμό προς το κράτος,το περιβάλλον και τους συνανθρώπους. Το
σουνιτικό Ισλάμ, αν και είναι η κυριαρχούσα θρησκεία, είναι μάλλον τμήμα της ταυτότητας του
έθνους, παρά η πίστη τους. Δεν
ακούσαμε ποτέ φωνή ιμάμη, αν
και τα τζαμιά υπάρχουν. Η μόνη
διασκέδαση είναι κάποια ρεστωράν, ορισμένα με ζωντανή μουσική κυρίως ρωσική. Γενικά ο
λαός είναι πειθαρχημένος και
υπάκουος με μέσο μισθό τα 400
ευρώ και με μια ιδιωτική οικονομία που φτάνει μόνο μέχρι το επίπεδο της μεσαίας επιχείρησης και
τον κύριο όγκο της οικονομίας,
ακόμη και των κατοικιών στο
κράτος.
Στο σημείο αυτό ο γράφων
οφείλει να εξηγήσει οτι σε όλη
την Ασία, πλην ολίγων εξαιρέσεων, υπάρχει ακόμη η παράδοση

της ανατολικής δεσποτείας, σύμφωνα με την οποία ο ηγέτης είναι
απόλυτος και αδιαμφισβήτητος
και η γη ανήκει στο κράτος. Η λεγόμενη ασιατική δεσποτεία, τρόπος διακυβέρνησης των ασιατικών λαών από τότε που υπάρχει
Ασία επιζεί βεβαίως και στο
Τουρκμενιστάν. Οι άνθρωποι δεν
έχουν δημοκρατία διότι απλώς
δεν την χρειάζονται. Τους αρκεί
ένας φωτισμένος ευμενής δικτάτωρ. Οι φύλαρχοι της στέπας
αντικαταστάθηκαν από τους Ρώσους Τσάρους, από τους σοβιετικούς Γενικούς Γραμματείς και
τώρα από απολυταρχικούς ηγέτες χωρίς να αμφισβητηθεί η
δομή της εξουσίας. Αυτά όλα
όμως εκφεύγουν της κρίσεως
ενός ταξιδευτή.
Την 24 Μαρτίου φύγαμε από
την Ασχαμπάντ και καθ'οδόν
προς την πόλη Μάρυ σταματήσαμε στην περιοχή Ανάου, όπου

υπάρχουν τα ερείπια ενός ιστορικού τζαμιού του 15ου αιώνα
προς τιμήν του περίφημου Τζελάν
Αντίν, ενός πολιτικού και θρησκευτικό ηγέτη του 15ου αιώνα,
ο οποίος μετέστρεψε το Τουρκμενιστά από χώρα σιϊτική και ζωροαστρική σε σουνιτική και έκτοτε τιμάται ιδιαιτέρως, όπως είδαμε. Λίγο μακρύτερα ευρίσκονται τα ερείπια του κάστρου και
της οχυρής πόλης Αμπιβέρντ,
έργο των Σελτζούκων του 12ου
αιώνα. Η πόλη Μάρυ, κτισμένη
ακριβώς στο μέσον του Δρόμου
του Μεταξιού που στα μεσαιωνικά χρόνια ένωνε εμπορικά την
Κίνα με την Μεσόγειο, έλκει το
όνομά της από την αρχαία χώρα
Μαριανή (σημερινό ανατολικό
Τουρκμενιστάν) που στην αρχαιότητα με την Σογδιανή (σημερινό
Ουζμπεκιστάν) και Βακτριανή
(σημερινό Αφγανιστάν) συνδεόταν με συμμαχία. Στην Μαριανή
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ο Μέγας Αλέξανδρος τον 4ο αιώνα έκτισε την Μαριανή Αλεξάνδρεια σε έκταση 4.000 στρεμμάτων, ίχνη της Ακρόπολης και της
αρχαίας τείχισης αυτής είναι ακόμη ορατά στην προστατευόμενη
από την Ουνέσκο αρχαιολογική
περιοχή της Μερβ, λίγα χιλιόμετρα έξω της Μάρυ. Εκεί υπάρχουν μνημεία και ερείπια από
όλες τις ιστορικές εποχές της
Μαριανής, καλύπτοντας Ιστορία
3.000 ετών. Σουνίτες ,Σιϊτες και
Νεστοριανοί Χριστιανοί, Ιουδαίοι
και Βουδιστές και πριν από όλους
οι Ζωροάστρες έζησαν εδώ, Σελτζούκοι Τούρκοι και Μογγόλοι,
Αραβες, Ελληνες και Πέρσες κατακτητές άφησαν στην Μαρβ το
ιστορικό τους αποτύπωμα. Αρχαία κάστρα και μαυσωλεία συμπληρώνουν ένα σκηνικό βγαλμένο από τα βάθη των αιώνων,
όπως φαίνεται ολόκληρο από
την Ακρόπολη όπου πάτησαν τα
πόδια του Μεγαλέξανδρου.(σ.σ.
Από την περιοχή της Μαρβ, στρατιωτικού κέντρου των Σελτζούκων
Τούρκων τον 12ο αιώνα κατήγετο και ο Ερτογκρούλ Χαν, ο οποίος με 300 ιππείς και τις οικογένειές των κατευθύνθηκε στην Μικρά Ασία, αλλά πνίγηκε κατά την
διάβαση ενός ποταμού. Ο γιός
του Οσμάν ίδρυσε με την βοήθεια
Ελλήνων εξωμοτών μια μικρή
ηγεμονία το 1281 στην μεθόριο
μεταξύ σελτζουκικού και βυζαντινού κράτους. Οι διάδοχοί του ,
αφού κατέλυσαν σταδιακά και τα
δυο αυτά κράτη δημιούργησαν
μια από τις ισχυρότερες αυτοκρατορίες της Ιστορίας, την Οθωμανική, εκτουρκίζοντας όλη την
Μικρά Ασία (είδατε τι μπορούν να
καταφέρουν οι πολεμιστές της
στέπας);
Συνεχίζεται

34 σελίδα
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ΤΕΤΑΡΤΗ

Απευθείας
ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
Για την Ελλάδα...
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
ΕΡΤ Report

07:40 Οι Πειρατές της Διπλανής Πόρτας
E42 (Ε)
08:00 Αναζητώντας τη Χαμένη Εικόνα (Ε)
08:30 Μανώλης Καλομοίρης
09:30 Από Αγκάθι Ρόδο (Ε)
10:30 Ο Δρόμος προς το Σχολείο: 199
Μικροί Ήρωες E3
11:30 Ημερολόγια Ποδηλάτου
12:00 Ημερολόγια Ποδηλάτου
12:30 28 Φορές Ευρώπη (Ε)
13:30 Ταξιδεύοντας με τον Τζάστιν E31
13:45 Ταξιδεύοντας με τον Τζάστιν E32
(Ε)
14:00 Γιάκαρι E96
14:15 Γιάκαρι E97
14:30 Οι Πειρατές της Διπλανής Πόρτας
E39 (Ε)
14:45 Οι Πειρατές της Διπλανής Πόρτας
E40 (Ε)
15:00 'Eξι Αδελφές Κ5 Ε29 (Ε)
16:00 'Eξι Αδελφές Κ5 Ε30 (Ε)
17:00 Πιάσαμε την Καλή
18:30 Ο Παράδεισος των Κυριών Κ2 Ε31
19:30 Ο Παράδεισος των Κυριών Κ2 Ε32
20:30 Τα Στέκια Κ2 Ε7 (Ε)
21:30 Στα Άκρα Κ16
22:30 Η Εξαφάνιση Κ2 Ε1
23:30 Πατέρας Αφέντης (Padre Padrone)
23:50 Γραμμές
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Ο Τόπος της Καρδιάς μας (Ε)
Οι Απίθανες E60 (Ε)
Απίθανα Ταξίδια με Τρένο Κ3 Ε1
ΕπιΚοινωνία
Οι Καλύτερες Αγορές της Γης Κ2
Ε2 (Ε)
Ειδήσεις
Απίθανα Ταξίδια με Τρένο Κ3 Ε1
(Ε)
Ο Τόπος της Καρδιάς μας Κ4 Ε9
Οι Καλύτερες Αγορές της Γης Κ2
Ε2 (Ε)
Με το Τρία
Δελτίο Καιρού
Ο Κόσμος των Σπορ
Πολιτικό Τραπέζι
Η Κατάκτηση της Αμερικής E5
Η Κατάκτηση της Αμερικής Making of E5
Δελτίο Καιρού
Ειδήσεις
Η Καθαρίστρια
Βρώμικο Χρήμα

3

τηλεόραση

ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
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07:45
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Καλημέρα Ελλάδα
Το Πρωινό
ANT1 News
Κωνσταντίνου και Ελένης Κ1 Ε6 (Ε)
Ρουκ Ζουκ
Κάτι Ψήνεται
ΑΝΤ1 News - Δελτίο στη Νοηματική
Γλώσσα
Still Standing
Γυναίκα Χωρίς 'Oνομα E131
ANT1 News
Η Επιστροφή E110
Μην Ψαρώνεις E18
Πέτα τη Φριτέζα
Τhe 2night Show Κ3
Εκείνες κι Εγώ (Ε)

Shopping Star (Ε)
Στη Φωλιά των Κου Κου
Αλήθειες με τη Ζήνα
Ντετέκτιβ Μονκ Κ8 Ε8
Star News
Shopping Star
Elif Κ2 Ε307
Ειδήσεις στη Νοηματική Γλώσσα
Τροχός της Τύχης
Star News
MasterChef 3
Δίδυμοι Θρύλοι

21:50
00:15

Happy Day στον Alpha
Alpha Ρεπορτάζ
Ειδήσεις
Ελένη
Πάτερ Γκομένιος
Δελτίο Ειδήσεων στη Νοηματική
Γλώσσα
Το Σόι σου Κ3 Ε48 (Ε)
Deal
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
'Eλα στη Θέση μου Κ3 Ε128
Μην Αρχίζεις τη Μουρμούρα Κ6
Ε46
Το Τατουάζ Κ2 Ε207
Μετά τα Μεσάνυχτα
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Σήμερα
Αταίριαστοι
Μαζί Σου
Οι Ειδήσεις του ΣΚΑΪ
Power of Love
Δελτίο στη Νοηματική
Μαύρη Θάλασσα E18
Τα Νέα του ΣΚΑΪ
Survivor
Ρουά Μάτ

07:00
08:00
09:00
14:00
15:00
17:00
18:00
18:05
19:00

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

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

ΔIANYKTEPEYONTA ΦAPMAKEIA
8 πρωί – 2 μεσημέρι και 5 απόγευμα έως 8 πρωί επομένης
Γιαννέλος Ηλίας
Φλεγίου 70, 2431076140
08:00 π.μ. – 23:00 μ.μ.
Μακρής Κοσμάς
Τσιτσάνη 11 & Γαμβέτα, 2431020962

ΠPATHPIA ΔIANYKTEPEYONTA
Ιωάννου ---------------------------------------------Οδ. Κονδύλη
Παπαθανασίου Αφοί ----------------------------Οδ. Μετεώρων
Ντάλας -----------------------------------8χλμ Τρικάλων-Πύλης
Σιούλης -------------------------------------------Οδ. Καρδίτσης
Καλαμπανίδας --------------------------------Αγ. Βησσαρίωνας
Καραντάκος --------------------------------------------Δροσερό
Πανάγος -----------------------------------------------------Πύλη
Πρεβέντας----------------------------------Μεγ. Κεφαλόβρυσο
Οικονόμου -------------------------------------------------Γόμφοι

20:00
21:00
21:30
22:30
23:30
00:30

News
Δελτίο Ειδήσεων
Κόντρα και Ρήξη
Αγροτόραμα
Δυνατά και Ελληνικά
Δελτίο Ειδήσεων (Ε)

07.45 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
08.20 «Καλημέρα Θεσσαλία»
09.30 Τελεμάρκετινγκ
10.30 Παιδικό πρόγραμμα «Σταχτοπούτα»,
«Σιμπάντ»
12.00 «Μη μου πεις»
13.00 ΤΕΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
14.00 Ντοκυμαντέρ «Ο Πηνειός στην πόλη
της Λάρισας»
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 «Θεσσαλών Γη»
21.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
21.45 Τravel Guide
22.30 Ντοκυμαντέρ «Μετέωρα, θεικός
τόπος»
23.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
23.40 «Καλημέρα Θεσσαλία»

08.30 ΠΡΩΙΝΗ ΑΤΖΕΝΤΑ
10.00 ASTRA MARKET
15.00 ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ
17.00 ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΙ ΡΗΞΗ
18.0 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19.00 ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
20.30 ASTRA MARKET
22.00 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 Εκ Βαθέων
22.00 – 23.00 Ανατρεπτικό Δελτίο
23.00 – 00.00 Κόντρα και Ρήξη
00.00 – 00.30 Δελτίο Ειδήσεων

07:00
09:45
13:00
14:00
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17:25
18:55
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Ώρα Ελλάδος 07:00
Ευτυχείτε!
Με το Νι και με το Σίγμα
Open News - Μεσημεριανό Δελτίο
Για την Παρέα
Τον Αράπη κι αν τον Πλένεις
Open News στη Νοηματική
Τον Αράπη κι αν τον Πλένεις
Open News
Ο Πρίγκιπας της Φωτιάς Κ1 Ε93
The Double
Ου Φονεύσεις Κ1
Top Story

ΚΡΙΟΣ: Οι συζητήσεις δεν είναι γόνιμες και πρακτικές και μπορεί είτε να καταλήξουν σε διαμάχες, είτε να σε οδηγήσουν σε πολύ φιλόδοξα συμπεράσματα, τα οποία όμως είναι πιθανό να στερούνται ρεαλιστικών προοπτικών και
να σε αποπροσανατολίσουν.
ΤΑΥΡΟΣ: Θα είναι δύσκολο να διακρίνεις κατά
πόσο αυτοί που δείχνουν διάθεση να σταθούν
δίπλα σου είναι άνθρωποι που μπορείς να στηριχτείς πάνω τους ή κάποιοι που μοιράζουν υποσχέσεις απλά για να νιώθουν χρήσιμοι και σημαντικοί.
ΔΙΔΥΜΟΙ: Αν θέλεις να προβείς σε ανακοινώσεις, να παρουσιάσεις το έργο σου ή να πουλήσεις τον εαυτό σου γενικότερα καλό θα είναι να περιμένεις μερικές μέρες, γιατί μόνο δεδομένο δεν είναι ότι θα καταφέρεις να γίνεις αντιληπτός.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Κάθε τι που περιέχει ευθύνες, δεσμεύσεις και περιορισμούς γεμίζει το καβούκι
σου σπυράκια απ’ την κορφή ως την δαγκάνα.
ΛΕΩΝ: Κάθε προσπάθεια να πείσεις για πράγματα που δεν ισχύουν, αλλά κυρίως κάθε στιγμή αδυναμίας που μπορεί να οδηγήσει στην εξαπάτηση σου θα σου δημιουργήσει δεδομένα που
δε θα σου αρέσουν καθόλου.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Δεν είναι ώρα για σοβαρές συζητήσεις, γι’ αυτό κάνε ότι περνάει απ’ το χέρι σου
να τις προσανατολίσεις σε πιο ανάλαφρες θεματολογίες. Ο ρομαντισμός είναι τσάμπα και ειδικά σήμερα προκύπτει αβίαστα. Εκμεταλλεύσου τον για να δείξεις και την πιο τρυφερή πλευρά σου.
ΖΥΓΟΣ: Αυτά εννοείται ότι πιάνουν και τις κλασικές δραστηριότητες που συνηθίζουμε να

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
OΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Ρήμα που εκφράζει
και την πρόθεση.
2. Ασυμβίβαστη με περιορισμοί.
3. Προκαλεί επικίνδυνο
εθισμό - Σύμφωνα από
τα... σύμφωνα.
4. Η πρόθεση του...
φρούδου - Γυναικείο
όνομα.
5. «...και Χρόνος», τίτλο5 φιλοσοφικού έργου
του Μάρτιν Χάιντεγκερ - Αρθρο
ή αντωνυμία (αντιστρ.).
6. Γραφή του 450 - Γραφή του
106 - Εκφράζει και δισταγμό.
7. Τίτλος θεατρικού έργου του
Ευγένιου Ιονέσκο (δύο λέξεις).
8. Συγκαταλέγεται στα ροφήματα (με άρθρο).
9. Αρχηγός γνωστής εκστρατείας.
ΚΑΘΕΤΑ
1. «Ελεύθερος» στον τίτλο όπερας του Καρλ Μαρία φον Βέμπερ.
2. Μεγαλόσωμο ψάρι των γλυκών νερών.
3. Ζωική πρώτη ύλη (καθ.) Του «εγώ» πτώση (καθ.).
4. Ποσοτικό επίρρημα -Ο καρπός αναρριχητικής πόας (αιτ.).
5. Από τα επτά τα... μισά - Συ-

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

ΛΥΣΗ (2-4-2019)
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ 2.
ΤΡΑΒΙΑΤΑ 3. ΡΑΧΗ - ΔΑΡΑ 4.
ΕΝΑ - ΣΕΛΑΣ 5. ΤΟΣΙΤΣΑΣ 6.
ΟΠΙΣΩ - ΝΑΣ 7. ΣΠ - ΗΤΤΑ 8. ΑΝ
- ΟΜΟΙΕΣ 9. ΣΙΝΙΟΡΕ ΚΑΘΕΤΑ:
1.ΣΤΡΑΤΩΝΑΣ 2. ΚΡΑΤΟΣ - ΝΙ 3.
ΛΑΧΕΣΙΣ 4. ΗΒΗ - ΙΠΠΟΙ 5. ΡΙ ΣΤΟ - ΠΟ 6. ΥΑΔΕΣ - ΡΟΗ 7.
ΝΤΑΛΑΝΤΙΕ 8. ΣΑΡΑΣΑΤΕ 9. ΑΣ
- ΣΑΣΙ

Sudoku

Πώς παίζεται
Συμπληρώστε τους αριθμούς ώστε κάθε τετράγωνο με τα εννέα κουτάκια να έχει τους αριθμούς από
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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)

χνά... καθηλωμένος.
6. Αναφέρονται και για τους νομούς - Νησάκι των Δωδεκανήσων (αιτ).
7. Συμπληρώνουν χρονολογίες - Γραφή του 150 -Εργο του
«Το Μαγικό Βουνό».
8. Συχνά αμοιβαία.
9. Θεραπευτικά μέσα -Και ευχή
εκφράζει.

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.

αφήνουμε για τη συγκεκριμένη μέρα, όπως γυμναστήρια και δίαιτες. Όμως να θυμάσαι: οι παρασπονδίες αφήνουν κιλά. Μη σε ακούσω να
κλαις.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Μπορεί απλώς να είναι βολική και
να σε κρατήσει σε μία κατάσταση που βλέπεις
ότι οι ανάγκες σου καλύπτονται, επομένως για
ποιο λόγο να μην την διαιωνίσεις; Και σου απαντώ…γιατί αγαπητέ Σκορπιέ με τον Ερμή σε σύνοδο με τον Ποσειδώνα στα Ψάρια το συναίσθημα σου δεν είναι πηγαίο, αλλά είναι αποτέλεσμα υπολογισμών. Θες εσύ κάτι τέτοιο;
ΤΟΞΟΤΗΣ: Δεν είναι απαγορευτικό το να κάνεις
συζητήσεις, όμως ο στόχος σου θα πρέπει να
είναι η κατανόηση κι απ’ τις δύο πλευρές, που
θα φέρει αποτελέσματα, αλλά σε δεύτερο
χρόνο.
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Έχεις πολλά στο κεφάλι σου; Πάντως προσπάθησε να ασχολείσαι με ένα και μόνο
πράγμα τη φορά. Για παράδειγμα, δεν αφήνουμε
το σίδερο στην πρίζα και πάμε να σηκώσουμε
το τηλέφωνο, όπως και δεν αφήνουμε το φαγητό
στη φωτιά για να πάμε να μαζέψουμε τα απλωμένα ρούχα.
ΥΔΡΟΧΟΟΣ: καλό θα είναι να μην πάρεις
αποφάσεις οικονομικού περιεχομένου και να μην
κλείσεις συμφωνίες που μπορεί να υποψιάζεσαι ότι κάτι δεν έχεις αντιληφθεί καλά, αν δε μιλάνε ξεκάθαρα τα γεγονότα και τα…χαρτιά.
ΙΧΘΕΙΣ: Ο κυβερνήτης σου Ποσειδώνας για άλλη
μια φορά έχει μουσαφίρη και μάντεψε και ποιον…τον Ερμή, βέβαια. Αυτό σημαίνει ότι θα προκύψουν συζητήσεις που αφορούν στις σχέσεις
και τα σχέδια σου για το μέλλον.
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Eπιμέλεια
I. Tσιμπερδώνη

1 έως 9 και κάθε οριζόντια και κάθε κάθετη στήλη να
έχει όλους τους αριθμούς από 1 μέχρι 9.

H λύση του προηγούμενου
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Ήπια
άνοδος
στο χρηματιστήριο

Ê

Με ήπια άνοδο έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά
στη χθεσινή συνεδρίαση. Η προσφορά που εκδηλώθηκε σε τραπεζικές μετοχές, απορροφήθηκε
από το ενδιαφέρον για μη τραπεζικούς τίτλους.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 743,46
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
μονάδες, σημειώνοντας
ήπια άνοδο 0,33%.
Γ.Δ. 743,46
Είναι το υψηλότερο
κλείσιμο από τη συνεδρίασης της 10ης Αυ0,33%
γούστου 2018.
Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη
τιμή στις 747,76 μονάΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ
δες (+0,91%).
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 66,521
εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 27.450.214 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε
άνοδο σε ποσοστό 0,30%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας
κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,26%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη
μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+5,15%), της Σαράντης (+2,10%), της
Viohalco (+1,79%), του ΟΛΠ (+1,65%) και της Μυτιληναίος (+1,47%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Aegean Airlines (-2,32%), της Alpha Bank
(-2,11%), της Πειραιώς (-1,91%) και της ΕΧΑΕ (1,33%).
Από τους επιμέρους δείκτες, τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι δείκτες των Βιομηχανικών Προϊόντων (+1,48%) και των Κατασκευών (+1,18%), ενώ
τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσαν οι δείκτες του
Πετρελαίου (-0,68%) και των Τραπεζών (-0,56%).

ΤτΕ: Η μείωση των κόκκινων δανείων
από τις τράπεζες πρέπει να επιταχυνθεί
Σ
ε εξαπλάσιο επίπεδο του μέσου
όρου των χωρών της Ευρωπαϊκής
Ενωσης θα βρίσκεται το ποσοστό
των μη εξυπηρετούμενων δανείων στη
χώρα μας στα τέλη του 2021, παρά τους
νέους υψηλότερους στόχους που
δεσμεύθηκαν ότι θα επιτύχουν οι
τράπεζες με βάση τα επικαιροποιημένα
πλάνα που υπέβαλαν στον SSM.

Αυτό επισημαίνει ο διοικητής της ΤτΕ Γιάννης Στουρνάρας στην έκθεση για το 2018, υπογραμμίζοντας ότι η μείωση πρέπει να επιταχυνθεί, προκειμένου να στηριχθεί η ανάπτυξη
και οι τράπεζες να ανταποκριθούν στον ρόλο
τους, που είναι η χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας. Οπως αναφέρεται στην έκθεση του διοικητή της ΤτΕ, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια διαμορφώθηκαν στο τέλος του
2018 στα 81,8 δισ. ευρώ (45,4% του συνόλου
των δανείων) και τα νέα πλάνα των τραπεζών
στοχεύουν σε μείωση του δείκτη των NPL κάτω
από το 20% στο τέλος του 2021, έναντι 21,2%
που προέβλεπαν τα σχέδια που υπέβαλαν οι
τράπεζες τον περασμένο Οκτώβριο.
Ο διοικητής της ΤτΕ σημειώνει ότι «η νέα νομοθετική ρύθμιση για την προστασία της πρώτης κατοικίας αποτελεί το πρώτο βήμα προς
την πλήρη αναμόρφωση του νομοθετικού
πλαισίου για τη συνολική αντιμετώπιση της
αφερεγγυότητας φυσικών προσώπων», καθώς περιέχει συγκεκριμένες προϋποθέσεις
επιλεξιμότητας και δικλίδες ασφαλείας, που
αποσκοπούν στην προστασία των πλέον ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, στην αποφυγή
δημιουργίας ηθικού κινδύνου έναντι των συνεπών οφειλετών και στην ελεγχόμενη επίπτωση στα κεφάλαια των τραπεζών». Οπως
υπογραμμίζει ωστόσο, «οι ελληνικές αρχές πρέπει σύντομα να καταλήξουν σε νέα, πιο συΑυξημένες πιθανότητες να ξεπεράσει τον «σκόπελο» της δόσης
του 1 δισ. ευρώ έχει η κυβέρνηση,
ύστερα από τις ουσιαστικές αλλαγές στην τροπολογία για την
προστασία της πρώτης κατοικίας
στις οποίες προχώρησε. Την ίδια
ώρα, μπορεί οι επικεφαλής των Θεσμών να ανέβαλαν την άφιξή τους
στην Αθήνα, ωστόσο τα τεχνικά κλιμάκια είναι εδώ και συλλέγουν
στοιχεία για την τρίτη μεταμνημονιακή αξιολόγηση.
Με το τεταμένο κλίμα ανάμεσα
στην Αθήνα και τους Θεσμούς να
αποτελεί πλέον παρελθόν και τις
δύο πλευρές να έχουν αποκαταστήσει ξανά τους διαύλους επικοινωνίας τους, πηγές του οικονομικού επιτελείου εκφράζουν την

Ο διοικητής της ΤτΕ Γιάννης Στουρνάρας
στημικά εργαλεία, τα οποία θα λειτουργούν
συμπληρωματικά προς τις προσπάθειες που
καταβάλλουν οι τράπεζες». Η πρόταση της ΤτΕ
που προβλέπει τη μεταβίβαση σε εταιρείες ειδικού σκοπού σημαντικού μέρους των μη εξυπηρετούμενων δανείων επιτυγχάνει συνδυαστικά και την αντιμετώπιση του προβλήματος
της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης,
αλλά, όπως σημειώνεται στην έκθεση, το ιδεώδες θα ήταν να αξιολογηθούν τόσο η πρόταση της ΤτΕ όσο και η πρόταση του ΤΧΣ. Στόχος, «να διαμορφωθεί μια ενιαία στρατηγική,
συμβατή με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων και τις εποπτικές κατευθυντήριες
γραμμές» και για αυτό συνιστάται «προσεκτικός σχεδιασμός στην εφαρμογή των όποιων
προτάσεων».
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια μειώθηκαν στο τέλος

του 2018 κατά 12,7 δισ. ευρώ σε σχέση με το
2017. Η υποχώρηση οφείλεται κυρίως σε διαγραφές ύψους 5,9 δισ. ευρώ (εκ των οποίων τα
3,6 δισ. ευρώ αφορούν καταγγελμένες απαιτήσεις, κυρίως επιχειρηματικών δανείων) και
πωλήσεις ύψους 5,8 δισ. ευρώ. Σχετική βελτίωση εμφανίζουν το 2018 οι εισπράξεις από
ρευστοποιήσεις, καθώς οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί παράγουν τα πρώτα αποτελέσματα, αλλά, όπως παρατηρεί η ΤτΕ, το συνολικό
ποσό που ανακτήθηκε από τις τράπεζες μέσω
πλειστηριασμών παραμένει χαμηλό. Ανησυχητικό, σύμφωνα με την εποπτική αρχή, είναι
το γεγονός ότι, παρά τις βελτιώσεις στο οικονομικό και θεσμικό περιβάλλον, οι εισπράξεις
των τραπεζών μέσω ενεργητικής διαχείρισης
(δηλαδή μέσω είσπραξης καθυστερούμενων
οφειλών, αναδιαρθρώσεων δανείων, ρευστοποίησης εξασφαλίσεων κ.λπ.) παραμένουν
περιορισμένες. Ενδειξη βελτίωσης πάντως
του οικονομικού κλίματος αποτελεί το γεγονός
ότι τελευταίο τρίμηνο του 2018 οι πιστώσεις
που είχαν παρουσιάσει καθυστέρηση στο παρελθόν αλλά άρχισαν και πάλι να εξυπηρετούνται δεν υπερέβαιναν πλέον τις νέες ροές
μη εξυπηρετούμενων δανείων που δημιουργήθηκαν κατά την ίδια περίοδο. Στα τέλη του
2018, ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων
παρέμεινε υψηλός και συγκεκριμένα στο
45,4%, με το στεγαστικό χαρτοφυλάκιο να είναι κόκκινο κατά 44,5%, το καταναλωτικό κατά
53% και το επιχειρηματικό κατά 44,6%. Σε ό,τι
αφορά το τελευταίο, την πρωτιά στα κόκκινα
δάνεια έχουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και
οι πολύ μικρές επιχειρήσεις, με δείκτη NPEs
67,4%, και ακολουθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με 57,5%. Καλύτερες επιδόσεις
παρατηρούνται στο χαρτοφυλάκιο των μεγάλων επιχειρήσεων (25,8%), καθώς και στο
χαρτοφυλάκιο ναυτιλιακών δανείων (22,6%).

Πιο κοντά στην εκταμίευση του 1 δισ. ευρώ

Πρόσω ολοταχώς για «διαζύγιο» με το ΔΝΤ
αισιοδοξία πως το Eurogroup της
5ης Απριλίου ενδέχεται να μην
αποβεί άκαρπο και να δοθεί τελικά
το «πράσινο φως» για την εκταμίευση της δόσης από τα ελληνικά
ομόλογα που έχουν στην κατοχή
τους οι Κεντρικές τράπεζες της Ευρωζώνης και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Σημειώνεται πάντως πως αν και
η τροπολογία την προστασία της
πρώτης κατοικίας ψηφίστηκε με
αλλαγές της τελευταίας στιγμής
από την ελληνική Βουλή, οι διαβουλεύσεις Αθήνας - Θεσμών συ-

νεχίζονται για τη δευτερογενή νομοθεσία, δηλαδή για τις εφαρμοστικές διατάξεις, οι οποίες πρέπει
επίσης να συμφωνηθούν μέσα
στην εβδομάδα. Το ίδιο ισχύει και
για το νέο κύμα παρεμβάσεων
που θα έρθει το επόμενο διάστημα, ώστε να προσαρμοστούν άλλες ισχύουσες διατάξεις.
«Το πλαίσιο για την πρώτη κατοικία που ψηφίστηκε το μεσημέρι της Παρασκευής λαμβάνει θετικά σχόλια από την πλευρά των
Θεσμών», σημείωνε το Bloomberg,
επικαλούμενο τρεις αξιωματούχους. «Ο νόμος μπορεί να ανοίξει
τον δρόμο για την εκταμίευση (της
δόσης)», είπαν δύο από τους αξιωματούχους. Όπως έγραφε νωρίτερα το Newpost, δεν είναι λίγα τα
κυβερνητικά στελέχη που εκτιμούσαν από την πρώτη στιγμή
πως ο πρωθυπουργός δεν θα μπορέσει να κάνει το επόμενο βήμα, αν

δεν ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη
εκκρεμότητα με τους Θεσμούς
που θα καθησυχάσει τις αγορές.
Στην τελική ευθεία το σχέδιο για
τις 120 δόσεις
Εν τω μεταξύ, η κυβέρνηση ετοιμάζει πακέτο με τέσσερις ρυθμίσεις οφειλών για περισσότερους
από 4 εκατ. οφειλέτες με οφειλές
που ξεπερνούν τα 150 δισ. ευρώ
σε εφορία, ασφαλιστικά ταμεία
και δήμους, ώστε να εξοφλήσουν
τα χρέη σε έως 120 δόσεις, αποφεύγοντας τα αναγκαστικά μέτρα
είσπραξης. Σύμφωνα με πληροφορίες, το οικονομικό επιτελείο κάνει τους τελευταίους υπολογισμούς, ώστε να είναι έτοιμο να αντικρούσει πιθανές ενστάσεις των
Θεσμών, ενώ σημειώνεται ότι οι
ρυθμίσεις θα έχουν «έκτακτο» χαρακτήρα και εξετάζεται η χρονική
τους ισχύ να είναι από τρεις έως
έξι μήνες. Μάλιστα, στόχος των
αρμοδίων είναι η ηλεκτρονική
πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων να τεθεί σε εφαρμογή έως το
τέλος Απριλίου.
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Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων
Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων αποφασίζει:
- Την προσωρινή διακοπή
κυκλοφορίας οχημάτων για
το χρονικό διάστημα από
03/04/2019 έως και την
21/04/2019, στην Περιφερειακή οδό Τρικάλων από κόμβο
Καλυβίων μέχρι κόμβο στη
θέση Μύλου Τσαγκάδα (στο
ρεύμα προς Πύλη) και στο
τμήμα της από τον κόμβο στη
θέση Μύλου Τσαγκάδα μέχρι
τη δ/ση ανωτέρω περιφερειακής με Πυργετό (στο ρεύμα
προς Καλαμπάκα).
- Ειδικότερα οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν ως
κάτωθι:
•Στον κόμβο Λαρίσης (διασταύρωση Μπαμπούρη) και
στο τμήμα από Λάρισα προς
τον κόμβο Τσαγκάδα αλλά
και στο τμήμα από Μεγαλοχώρι προς κόμβο Τσαγκάδα,
να τοποθετηθούν πληροφοριακές (εργοταξιακές) πινακίδες, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές (μέγεθος
και ύψος γραμμάτων) για την
κατάδειξη δρομολογίου φορτηγών - λεωφορείων, η κίνηση
των οποίων για Πύλη να γίνεται διαμέσου της Περιφ. Οδού
Τρικάλων-Λαρίσης-Ιωαννίνων.
•Στον κόμβο Καρδίτσας
(θέση ΣΤΑΥΡΑΚΗ) και στο
τμήμα από Καρδίτσα προς
τον κόμβο Τσαγκάδα, να τοποθετηθούν πληροφοριακές
(εργοταξιακές) πινακίδες,
σύμφωνα με τις ισχύουσες
προδιαγραφές (μέγεθος και
ύψος γραμμάτων) για την κατάδειξη δρομολογίου φορτηγών - λεωφορείων, η κίνηση
των οποίων για Πύλη να γίνεται διαμέσου της Περιφ. Οδού
Τρικάλων-Λαρίσης-Ιωαννίνων
(εκτροπή προς τα δεξιά). Επισημαίνεται η ανάγκη τοποθέτησης πληροφοριακών πινακίδων για την κατάδειξη δρομολογίου φορτηγών – λεωφορείων τα οποία κινούνται
από Ριζαριό προς Πύλη (κόμ-

βος Ριζαριού) μέσω της Περιφ. Οδού Τρικάλων-ΛαρίσηςΙωαννίνων. Οι παραπάνω αναφερόμενες πληροφοριακές
πινακίδες να αφορούν επίσης
την κατάδειξη δρομολογίου
Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτων για Πύλη,
διαμέσου της οδού Καρδίτσης (εν συνεχεία μέσω πόλεως Τρικάλων).
•Στον κόμβο Μ. Καλυβίων,
να πραγματοποιηθεί φραγή
στο τμήμα της περιφερειακής
οδού με κατεύθυνση από Καρδίτσα προς Πύλη (έξοδος από
Καρυές) και για τα εξερχόμενα από Μ. Καλύβια οχήματα
με κατεύθυνση την Πύλη να γίνεται, μέσω πλαστικών στηθαίων ασφαλείας σε σειρά
από την μια άκρη ως την άλλη
και τοποθέτηση φανών, εκτροπή αυτών προς Καρυές.
•Στον κόμβο Τσαγκάδα, να
πραγματοποιηθεί φραγή μέσω
πλαστικών στηθαίων ασφαλείας στο τμήμα της περιφερειακής οδού με κατεύθυνση
από Πύλη προς Καλαμπάκα,
καθώς και στο τμήμα από Τρίκαλα προς Καλαμπάκα. Συνέπεια των ανωτέρω φραγμών
είναι η εκτροπή, μέσω πληροφοριακών πινακίδων, για
τα κινούμενα οχήματα (Φορτηγά – Λεωφορεία) με κατεύθυνση από Πύλη προς Καρδίτσα- Λάρισα, να εισέρχονται
δεξιά προς τη Ν. Περιφ. Οδό
Τρικάλων- Ιωαννίνων και εν
συνεχεία διαμέσου της Περιφ. Οδού Τρικάλων-Ιωαννίνων-Λαρίσης, ενώ για τα Ι.Χ.Ε.
που επιθυμούν να κινηθούν
προς Καλαμπάκα, η κίνησή
τους θα γίνεται μέσω της
οδού Πύλης – Μετεώρων κόμβο ΟΑΕΔ. Επιπροσθέτως, για
τα κινούμενα οχήματα από
Τρίκαλα προς Πύλη Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα που επιθυμούν μα κινηθούν προς Καλαμπάκα να
τοποθετηθεί πληροφοριακή
πινακίδα για κίνηση μέσω της
οδού Αμπελακίων – Πυργετού.
Σημειώνεται η ανάγκη τοποθέτησης πληροφοριακών πι-

νακίδων στη δ/ση της περιφερειακής οδού με τα Ρόγγια,
τους Αγίους Αποστόλους και
το Κηπάκι, που να ενημερώνουν τους οδηγούς ότι στον
κόμβο Τσαγκάδα η περιφερειακή οδός είναι κλειστή στο
ρεύμα προς Καλαμπάκα. Αναφέρεται ότι στη συγκεκριμένη
περιοχή και ειδικότερα στο
τμήμα της οδού που θα παραμείνει κλειστό για τους οδηγούς υφίσταται επιχείρηση
εμπορίας ξυλείας με την επωνυμία «ΚΟΚΚΑΛΗΣ Ιωάννης»,
όπου με τις προτεινόμενες
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις δεν
υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης επικαθήμενου φορτηγού στην εν λόγω επιχείρηση.
•Στον κόμβο Καλαμπάκας
και στο τμήμα από Καλαμπάκα προς Πύλη - Καρδίτσα να
τοποθετηθούν πληροφοριακές (εργοταξιακές) πινακίδες,
ότι η κίνηση των όλων οχημάτων θα γίνεται μέσω της Περιφ. Οδού Τρικάλων-Ιωαννίνων-Λαρίσης.
- Για την υλοποίηση των
παραπάνω κυκλοφοριακών
ρυθμίσεων απαιτείται διακοπή
κυκλοφορίας στις παρακάτω
οδούς:
α) Στον κόμβο Καλυβίων και
στο ρεύμα κυκλοφορίας της
περιφερειακής οδού που οδηγεί από τον κόμβο Καλυβίων
προς Πύλη.
β) Στον κόμβο Τσαγκάδα
και συγκεκριμένα στο τμήμα
της περιφερειακής οδού με
κατεύθυνση από Πύλη προς
Καλαμπάκα, καθώς και στο
τμήμα από Τρίκαλα προς Καλαμπάκα μέχρι τη δ/ση ανωτέρω περιφερειακής με Πυργετό.
- Προϋπόθεση όλων των
ανωτέρω είναι ότι θα υπάρχει
η προβλεπόμενη από τον
Κ.Ο.Κ. κατάλληλη σήμανση
έγκαιρης προειδοποίησης και
κατάδειξης δρομολογίου των
διερχόμενων οχημάτων μερίμνη της Δ/νσης Τεχνικών Έρ-
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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

γων της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων στις ανωτέρω
περιγραφόμενες εκτροπές
οχημάτων, όπως επίσης κατά
τις νυχτερινές ώρες θα λειτουργούν προειδοποιητικοί
φανοί.
- 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.
Επίσης αποφασίζει:
- Την προσωρινή διακοπή
κυκλοφορίας οχημάτων την
Τετάρτη 03/04/2019 κατά τις
ώρες 08:00’- 14:30’ στην οδό
Φλεγίου και στο τμήμα αυτής
μεταξύ των οδών Συγγρού
και Καβράκου.
- Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από παρακαμπτήριες
οδούς, σύμφωνα με τις υποδείξεις των τροχονόμων ή την
προς τούτο υπάρχουσα σήμανση.
- 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.
Η ισχύς της παρούσας στην
εδαφική δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων, αρχίζει:
• μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας, από
το Διοικητή του Τμήματος
Τροχαίας Τρικάλων και τον
υπεύθυνο εργασιών, για την
ορθότητα της τοποθέτησης
της προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης και για
την αναγκαιότητα λήψης τυχόν πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής σήμανσης.
• από τη δημοσίευσή της,
σύμφωνα με το άρθρο 109
του Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ. και
την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4
Ν.3861/2010.
- Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με
τις ποινές που ορίζονται από
τον Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.), όπως
τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και
με τις εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις.
- Η εκτέλεση της παρούσης
ανατίθεται στο προσωπικό της
Ελληνικής Αστυνομίας.

Εκδρομή
τουΣυλλόγου
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.

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

ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ ΥΠΕΡΠΟΛΥΤΕΛΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ
MINIBUS 19-20 ΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
Α.Μ. 0727E600000447Y1
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 14 ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΗΛ. 2431303610 - FAX: 2117702862
Email: info@efthimioutravel.gr
Web: www.efthimioutravel.gr

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
ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ -ΑΓΙΟ ΠΑΪΣΙΟ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Άγιο Ραφαήλ στο Φίλυρο-Σουρωτή (Άγιο Παΐσιο)-Θεσσαλονίκη (ημερήσια
εκδρομή), Τρίτη του Πάσχα 30 Απριλίου για την γιορτή του Αγίου Ραφαήλ

ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ – ΑΓΙΟ ΕΦΡΑΙΜ- ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ
(Ημερήσια εκδρομή) Κυριακή 5/05/2019
ΑΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΠΩΤΟΥ
Πανηγυρικός εσπερινός προς Τιμήν του Αγιάννη του Θεολόγου.
Την Τρίτη 7/05/2019, (θα προσφερθεί και παραδοσιακή φιλοξενία).

ΤΕΤΑΡΤΗ

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

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 22-23/06/2019
(Αγία Θεοδώρα με τα 17 δένδρα στη στέγη Ι. Μ. Μαλεβής-Ναύπλιο κ.ά.)

Τηλ. 24310 23564-23646
Τσιτσάνη 21 - Τρίκαλα

AM.EOT 0727E60000012200

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

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

Τριήμερη εκδρομή Ναύπλιο, Καλαμάτα, Πύλο, Μεθώνη,
Φοινικούντα και Αρχαία Ολυμπία. 30/4 έως 2/5.

Το γραφείο μας διαθέτει σύστημα POS για όλες τις συναλλαγές σας με κάρτα

Τριήμερη εκδρομή στο Βελιγράδι και Νόβισαντ
30/4 έως 2/5. Αναχώρηση 29/4 βράδυ.

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).

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)

ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ -Ι. ΜΟΝΗ ΙΛΑΡΙΩΝΟΣ-ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
17 έως 19 ΜΑΙΟΥ 2019 (πρωινή αναχώρηση)
Τριήμερη οργανωμένη εκδρομή
Περιλαμβάνει: Μεταφορά, περιηγήσεις/ξεναγήσεις, 2νυχτες στα Λουτρά Ποζαρ.
Διαμονή σε παραδοσιακό ξενοδοχείο, πρωινό

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

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

TΣΙΓΑΡΙΔΑΣ Travel
Αριθμος μητρωου
ΕΟΤ 0727E60000037201

ΤΗΝΟΣ - ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ - ΜΥΚΟΝΟΣ
ΕΚΔΡΟΜΗ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

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

ΕΛΛΑΔΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΕΛΛΑΔΑ

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.

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

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΣΤΟ ΜΗΛΕΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
(ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΗΛΕΣΙΩΤΗΣΑ) ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΕΦΡΑΙΜ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΜΑΙΟΥ 2019

ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΜΥΤΗΛΗΝΗ
(ΑΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ, ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ- ΜΑΝΤΑΜΑΔΟ,
ΠΕΤΡΑ ΜΟΛΥΒΟΣ, ΑΓΙΑΣΟΣ )
14 - 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

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

ΛΙΠΑΣ TRAVEL

«ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ»
Από 26-29/04/2019

Το γραφείο Γενικού Τουρισμού ΛΙΠΑΣ TRAVEL διοργανώνει τις
παρακάτω οδικές εκδρομές:

«ΜΑΓΕΥΤΙΚΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ»
Από 2-5/05/2019

ΟΙ ΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ

«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ - ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗΣΑ»
Από 2-5/05/2019

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 €

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.

«ΠΑΤΜΟΣ το νησί της ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ»
Από 08 – 11/05/2019
ΚΥΘΝΟΣ
3ήμερη εκδρομή, από 17-19/5/2019

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

«ΧΙΟΣ» Από 14 – 17/06/2019
«ΚΡΗΤΗ»
ΧΑΝΙΑ - ΡΕΘΥΜΝΟ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Από 26/06 - 03/07/2019

«ΠΑΡΟΣ» Από 08 - 12/07/2019
7ήμερη οδική εκδρομή «ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ – ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑ – ΛΙΜΝΕΣ
ΜΠΛΕΝΤ – ΒΙΛΑΧ –ΖΑΓΚΡΕΠ» 23-29/10/2019

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

«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

Κάθε Τετάρτη αναχώρηση λεωφορείου για την «ΓΕΡΜΑΝΙΑ»

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

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.

Γίνονται δεκτά τα δελτία του εκδρομικού προγράμματος του ΟΓΑ (τετραήμερες εκδρομές)

ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΤΗΝΟ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ
22 & 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
(ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ ΒΡΑΔΥ
ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ ΕΩΣ ΤΗ ΤΗΝΟ)

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

ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΣΕΡΡΩΝ
ΑΚΡΙΤΟΧΩΡΙ - ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ-ΟΧΥΡΟ ΡΟΥΠΕΛ-ΣΕΡΡΕΣ
2ήμερη εκδρομή. 10-11/04/2019

«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ»

για κάθε προορισμό...

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

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.

«ΟΡΕΙΝΗ ΑΡΚΑΔΙΑ»
Τρίπολη – Βυτίνα – Δημητσάνα – Στεμνίτσα
Κρουαζιέρα στη διώρυγα Κορίνθου - Αρχαία Κόρινθος Καλάβρυτα (Οδοντωτός). Από 5 – 7 /04 /2019

Όπως και αν το φανταστείτε… μ’ εμάς θα το ζήσετε !!!

σελίδα 37

(A.M. EOT 0727661-005461)

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

ΜΗ.Τ.Ε.: 0727Ε60000015600

ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

ΠΟΛΥΓΕΝΗΣ ΔΗΜΗΡΗΣ ΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ

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

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

3

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

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΕΤΑ

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

*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

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
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
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ΨΗΓΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΥ
«Διότι εξεύρομεν ότι, εάν η
επίγειος οικία του σκηνώματος
ημών χαλασθή, έχομεν εκ του
Θεού οικοδομήν, οικία να χειροποίητον, αιώνιον εν τοις ουρανοίς»(Β' Κορινθ. 5:1)
Καθώς τα χρόνια περνούν και
παρατηρούμε τη συνεχή φθορά
στο σώμα μας, προσπαθούμε να
κάνομε οτιδήποτε για να βελτιώσομε την εικόνα μας, να γυρίσομε τα σημάδια του χρόνου πίσω
ξεγελώντας πρώτα τον εαυτό
μας, και έπειτα τους άλλους.
Έτσι, τα άσπρα μαλλιά μαυρίζουν, οι ρυτίδες γίνονται πιο απαλές, και αυτό λέμε πως μας δί-

τοπικά
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νει.... αυτοπεποίθηση. Στην πραγματικότητα, μάλλον ματαιοπονούμε, γιατί τη φθορά του χρόνου
τίποτα δεν τη σταματά. Ο Λόγος
όμως του Θεού, πάντα αποκαλυπτικός και επίκαιρος, μας χαρίζει
ελπίδα και σιγουριά γιατί μας βεβαιώνει ότι: «Αυτός, θα μετασχηματίσει το φθαρτό σώμα της ταπείνωσης μας, ώστε να γίνει σύμμορφο με το σώμα της δόξας
Του» (Φιλιπ.3:21). Ο χριστιανός
δεν ζει με ψεύτικες ελπίδες. Ζει
στο φως των θείων υποσχέσεων.
Έχει χαρά στην καρδιά του και
αυτό αντανακλά και στο πρόσωπο του.

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

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
Με τιμή το Διοικητικό Συμβούλιο

Προσκυνηματική εκδρομή
Σάββατο 6 Απριλίου 2019
Προγραμματίζει ο Ιερός Ναός Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων
1) Παναγία Σκριπού στον Ορχομενό Βοιωτίας
2) Ι. Μ. Αγίου Νικολάου Καμπιών
3) Ι. Μ. Αγίας Παρασκευής Κορώνειας (για τον Εσπερινό)
4) Ι. Μ. Αγίου Παντελεήμωνος Κοκκιναρά Ν. Πεντέλης (για την
Ιερά Αγρυπνία)
Αναχώρηση το Σάββατο στις 12:00 το μεσημέρι. Επιστροφή στα
Τρίκαλα μετά το πέρας της Αγρυπνίας περίπου 1:30π.μ Ο υπεύθυνος της εκδρομής διατηρεί το δικαίωμα της αλλαγής του προγράμματος. Δηλώσεις συμμετοχής στον Ιερό Ναό και στον π. Κωνσταντίνο ή στο τηλ. 2431031454

Η κίνηση στην Ιερά Μητρόπολη
Τρίκκης και Σταγών
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών κ.
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ σήμερα 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.

Ομιλία στην Γ.Ε.Χ.Α.
Αύριο 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.

στον Ι. Ν. Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων
Σήμερα 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
Μπιφτέκια μόσχου με ατομική σαλάτα .....................................5,50 €
Τας κεμπάπ ή μπεκρή μεζέ.......................................................5,00 €
Παστίτσιο ή λαζάνια..................................................................5,00 €
Κοτόπουλο σνίτσελ φούρνου ....................................................5,00 €
Φασόλια ή ρεβύθια φουρνιστά..................................................4,50 €
Μανιτάρια σε σάλτσα κρασιού με ρύζι ή ζυμαρικό....................4,50 €
Κεφτεδάκια με πατάτες ............................................................5,00 €
Μπακαλιάρο σκορδαλιά με χόρτα εποχής.................................6,00 €
Μπακαλιάρο σκορδαλιά με χόρτα εποχής

νησΤισιΜα ΦαγηΤα σαραΚοσΤησ
Χταπόδι στιφάδο - γαριδομακαρονάδα......................................6,50 €
ντολμαδάκια γιαλαντζί / Λαχανοντολμάδες νηστίσιμοι .............5,00 €
γεμιστά - μπριάμ λαχανικών.....................................................4,50 €
Μανιτάρια με σάλτσα κρασιού με ρύζι ή ζυμαρικό ....................5,00 €
Κολοκυθοκεφτέδες - λαχανοκεφτέδες ....................................4,50 €
Καλαμαράκια τηγανητά με πατάτες...........................................6,50 €

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

• φιλέτο ψαριού πλακί
• ιμάμ μπαϊλντί • αρακά
• παστίτσιο
• μοσχάρι με μπύρα
• χοιρινό με μανιτάρια

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.

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
† ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας πατέρα,
αδελφό και θείο

ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝ.
ΔΙΒΑΝΗ
Ετών 63
Θανόντα κηδεύουμε σήμερα Τετάρτη
3 Απριλίου 2019 και ώρα 12η μεσημβρινή, εκ του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου Τρικάλων.
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και
συνοδεύσουν την εκφορά του.
Τρίκαλα 3-4-2019
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Σημ. 1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου Τρικάλων, σήμερα Τετάρτη 3 - 4 - 2019 και
ώρα 11.30π.μ.
2) Ο καφές θα δοθεί στην Αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α’ Νεκροταφείου Τρικάλων.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».

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!
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Θα ήθελα δημόσια να ευχαριστήσω την εξαίρετη πλαστικό χειρουργό και άνθρωπο Νικολαΐδου Θάλεια για
την επιτυχή πλαστική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκα
μετά το σοβαρό τροχαίο που είχα. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω τον διοικητή του Γ.Ν. Τρικάλων κ. Παρθένη
για την απόφασή του να φέρει αυτή την εξαίρετη ιατρό στο
Νοσοκομείο μας και για τον καθημερινό αγώνα που δίνει
για να κάνει το Νοσοκομείο μας αξιοπρεπέστερο και πιο
αξιόπιστο προς του πολίτες.
Με εκτίμηση
Κώστας Πούλιος

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.

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

ην ανάγκη ανάπτυξης μηχανισμών πρόληψης ενάντια
στον σχολικό εκφοβισμό,
πριν αυτός γίνει πράξη και λάβει τις
διαστάσεις μάστιγας εντός της σχολικής κοινότητας, υπογράμμισε ο
Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος, κατά την τελετή βράβευσης των νικητών του
6ου Πανελλήνιου Ψηφιακού Διαγωνισμού με θέμα «Λέμε ΟΧΙ στον σχολικό εκφοβισμό», που διοργανώθηκε από το Διεθνές Κέντρο Ολυμπιακής Εκεχειρίας και το Βρετανικό
Συμβούλιο, στο Μουσείο της Ακρόπολης.
Ο κ. Παυλόπουλος υπογράμμισε
ότι ο σχολικός εκφοβισμός είναι μια

Τ

Πρ. Παυλόπουλος: Ανάγκη πρόληψης
ενάντια στο bullying πριν γίνει μάστιγα

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος

πραγματική μάστιγα, η οποία έχει
όλα τα χαρακτηριστικά ενός ειδεχθούς εγκλήματος, καθώς στρέφεται
εναντίον του ανθρώπου, εναντίον
της ίδιας της Δημοκρατίας και των
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στην πιο τρυφερή του ηλικία. «Θίγει τον άνθρωπο, όταν μάλιστα διαμορφώνει την προσωπικότητά του», τόνισε και επισήμανε την τεράστια ηθική απαξία, την οποία έχει
αυτή η συμπεριφορά.
Παράλληλα, τόνισε ότι «αυτό πρέ-

πει ν' αναδείξουμε» και ότι «για να εκβάλουμε κάτι από την Κοινωνία μας,
όπως οφείλουμε, πρέπει ν' αναδείξουμε την επικινδυνότητά του».
Απευθυνόμενος στους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό, σημείωσε ότι
όλοι μαζί «υψώνουμε ένα τείχος
προστασίας. Τείχος προστασίας για
όλα αυτά τα θύματα. Αλλά υψώνουμε και τη φωνή σε όλους τους θύτες,
είτε έχουν συνείδηση αυτού που
κάνουν είτε δεν έχουν. Γιατί σημασία
έχει το αποτέλεσμα».
Τέλος, εξήρε τη σημασία της συμμετοχής τους και της συμβολής
τους στην αντιμετώπιση αυτής της
κοινωνικής μάστιγας εντός της σχολικής κοινότητας.

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

«ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ»
Παιδής Θεόδωρος

ΓΑΜΒΕΤΑ 15 ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΗΛ:

2431071936
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