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Ζητά από την τοπική Διεύθυνση Δασών ο Αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων

Συνάντηση Δημάρχου
Μετεώρων κ. Σινάνη
με τον Διευθυντή
του Κ. Υ. Καλαμπάκας
>> 5

Επίσκεψη του υποψηφίου
Δημάρχου Μετεώρων
Θοδωρή Αλέκου
στον ΟΑΕΔ Καλαμπάκας
>> 5

Παρεμβάσεις
στον Πηνειό ποταμό

Ο κ. Μιχαλάκης κάνει λόγο για τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα
που έχει δημιουργηθεί και θα πρέπει να διευθετηθεί το όλο ζήτημα

Το αντιπλημμυρικό έργο
στο ύψος των Μεγάλων Καλυβίων
θωρακίζει την περιοχή
από τα έντονα καιρικά φαινόμενα
>> 10

Η Euromedica Τρικάλων
υιοθετώντας τις εξελίξεις
στην απεικόνιση του μαστού,
γνωστοποιεί τη λειτουργία
νέου τμήματος Ψηφιακής 3D
Τομοσύνθεσης και Ψηφιακής
Μαστογραφίας FFDM

ΣΕΛ.
6

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διάθεση δεξαμενών υγραερίου με
το φθηνότερο συμβόλαιο της αγοράς

Τηλ. επικ.: 24310

88138

Συγγρού 28
Επικοινωνία: 24310 74480, 24310 20017
Αρ. Πιστ. 506925 QM08

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

CMYK

Η ΕΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ενημερώνει τους
παραγωγούς ότι:
•Άρχισε να παραλαμβάνει τιμολόγια για
επιστροφή ΦΠΑ του έτους 2018
•Αναλαμβάνει την προετοιμασία και
κατάθεση του φακέλου για την αίτηση
άδειας χρήσης νερού.
Για περισσότερες πληροφορίες
Τμήμα ΟΣΔΕ
Τηλ.: 24310 56513, 24310 56514
6ο χλμ Τρικάλων - Μεγαλοχωρίου
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Σαν Σήμερα
1917 Ο Βλάντιμιρ Λένιν,
έχοντας επιστρέψει στην Αγία
Πετρούπολη από την Ελβετία,
λαμβάνει ηγετικό ρόλο στο κίνημα των Μπολσεβίκων, δημοσιεύοντας τις «Θέσεις του
Απρίλη».
1932 Ο αμερικανός χημικός
Τσαρλς Γκλεν Κινγκ κατορθώνει να απομονώσει τη βιταμίνη
C.
1949 Δώδεκα έθνη υπογράφουν τη Διακήρυξη του Βορείου Ατλαντικού, δημιουργώντας το ΝΑΤΟ.
1960 «Η ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Κοινή
Αγορά θα αποτελέσει δοκιμασία, όχι μόνο για τη βιομηχανία,
αλλά και για όλη τη χώρα, η
οποία προσέρχεται στην Κοινή
Αγορά με ολόκληρο τον φόρτο
των αμαρτιών τού άμεσου ή
έμμεσου παρεμβατικού παρελθόντος», αναφέρει ο πρόεδρος
του απελθόντος Δ.Σ. του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων
(ΣΕΒ) Γεώργιος Δράκος («ΙΖΟΛΑ») στην έκθεση πεπραγμένων της διοίκησης.
1968 Η ΑΕΚ στέφεται κυπελλούχος Ευρώπης στο μπάσκετ και γίνεται η πρώτη ελληνική ομάδα που καταφέρνει
κάτι τέτοιο. Νικά στο Παναθηναϊκό Στάδιο τη Σλάβια Πράγας
με 89-82, ενώπιον 80.000 θεατών - ρεκόρ όλων των εποχών
για αγώνα μπάσκετ στην Ελλάδα και ολόκληρη την Ευρώπη.

Κ

ατά πολλούς
παρατηρητές, η
αδράνεια που
παρατηρείται στην ελληνική
κοινωνία στη διάρκεια του
χρόνου θα έχει όλο και
δραματικότερες επιπτώσεις.
Από το ξέσπασμα της διεθνούς χρηματοπιστωτικής χρήσης,
που έφερε στην επιφάνεια και
το μέγεθος της ελληνικής υπερχρέωσης, έχουν περάσει 10 χρόνια. Στη διάρκειά τους η χώρα
απέφυγε μια δραματική πτώχευση
και στην ουσία από τα μέσα του
2010 τελεί υπό διεθνή επιτήρηση.
Την ίδια περίοδο, το ακαθάριστο προϊόν της χώρας υποχώρησε
κατά 30% περίπου και στα ίδια
επίπεδα κινήθηκαν οι μειώσεις
στην αμοιβή της εργασίας και
στις συντάξεις. Παράλληλα, η
ανεργία εκτινάχθηκε στο επίπεδο
του 30% του ενεργού πληθυσμού
και σήμερα βρίσκεται στο ύψος
του 20%. Ως φαίνεται, κατά ένα
μέρος αυτή η μείωση της ανεργίας
οφείλεται στο ότι σχεδόν 500.000
Έλληνες επιστήμονες και πτυχιούχοι έφυγαν από τη χώρα, αναζητώντας καλύτερη τύχη εκτός
αυτής.
Χωρίς κίνδυνο διαψεύσεως,
έτσι, μπορούμε να πούμε ότι η
Ελλάδα έχασε μια δυναμική γενιά,
γεγονός εξαιρετικά σοβαρό, αν
λάβουμε υπ’ όψιν μας ότι οι νέοι
που την εγκατέλειψαν είναι μέρος
της γενιάς από την οποία θα ξεπηδήσουν και οι αυριανοί κυβερνήτες της χώρας.
Η ανεργία μειώθηκε στο ύψος
του 20%. Ως φαίνεται, κατά ένα
μέρος αυτή η μείωση της ανεργίας
οφείλεται στο ότι σχεδόν 500.000
Έλληνες επιστήμονες και πτυχιούχοι έφυγαν από τη χώρα, αναζητώντας καλύτερη τύχη εκτός
αυτής.

Η αδρανούσα κοινωνία
Υπό αυτές τις συνθήκες, ένα
σοβαρό ερώτημα που προβάλλει
είναι κατά πόσο η σημερινή γενιά
των τριαντάρηδων και σαραντάρηδων έχει επαρκώς καταλάβει
τι συνέβη στη χώρα τα τελευταία
χρόνια και πώς θα μπορούσε η
Ελλάδα να σταθεί στα πόδια της
σε μια εποχή όπου τόσο στην οικονομία όσο και στη γεωπολιτική
οι παρατηρούμενες ανακατατάξεις
έχουν κοσμογονικό χαρακτήρα.
Το ίδιο ερώτημα πάντως τίθεται
και στο επίπεδο των παλαιότερων,
οι οποίοι φέρουν και το μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης για τις
εξελίξεις που σημειώθηκαν στη
χώρα τα τελευταία 45 χρόνια.
Από την άποψη αυτή, πολύ
φοβόμαστε ότι «το γηράσκω αεί
διδασκόμενος» στην Ελλάδα όχι
μόνο δεν ισχύει, αλλά μάλλον
και ποτέ δεν ίσχυσε. Διαφορετικά
η χώρα θα είχε αποφύγει από
ιστορικής πλευράς κάποιες από
τις επτά πτωχεύσεις της και τους
εμφυλίους που σημάδεψαν την
πορεία της από το 1821 και μετά.
Ανάγλυφα και ζωντανά δε, το ότι
τα παθήματα δεν γίνονται μαθήματα στη χώρα που καυχάται ότι
ανέδειξε τον Σωκράτη, τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη και τον
Ηράκλειτο, το βλέπει κανείς και
στη σημερινή πραγματικότητα.
Ιδιαίτερα δε στις δομές και
συμπεριφορές της οικονομίας, οι
οποίες παρά τις πιέσεις των εταίρων δανειστών μας αλλά και διεθνών οργανισμών, παραμένουν
ακλόνητες και αντιπαραγωγικές.
Αυτός είναι και ο λόγος που η
χώρα στους τομείς της δημιουργίας, της έρευνας, της ανάπτυξης

και της παραγωγικότητας παραμένει απελπιστικά ουραγός.
Ακόμα χειρότερα, στο σύνολό
της, η ελληνική κοινωνία παρουσιάζει μια εντυπωσιακή για δυτική
χώρα αδράνεια, η οποία παραπέμπει σε άλλες κουλτούρες και
σε διαφορετικά ήθη και έθιμα.
Και την επισήμανση αυτή δεν την
κάνουμε εμείς. Τον τελευταίο
καιρό έγινε από γνωστές διεθνώς
προσωπικότητες, εντυπωσιασμένες κυριολεκτικά από την αδιαφορία που ένα ευρύ κοινωνικό
σύνολο δείχνει απέναντι στα γεγονότα.
Δεν είναι δε λίγοι αυτοί που
απορούν πώς γίνεται και στη
χώρα όπου πρωτοεμφανίστηκε
πριν από 2.500 χρόνια ο ορθός
λόγος, σήμερα να κυριαρχούν
στους κόλπους της η ακρισία, η
δεισιδαιμονία και η συνωμοτική
θεώρηση των εξελίξεων.
Δυστυχώς, στις μέρες μας
αντί να βλέπουμε προσπάθειες
εξόδου από τους φαύλους κύκλους του παρελθόντος, ήτοι την
υπερχρέωση και την αντιπαραγωγική κατανάλωση με δανεικά,
έντρομοι παρακολουθούμε διαπληκτισμούς και εξορκισμούς,
μοναδικός στόχος των οποίων
είναι η επίρριψη ευθυνών σε τρίτους. Η οικονομία όμως έχει μια
πικρή ιδιότητα: δεν λέει ποτέ ψέματα.
Στις μέρες μας αντί να βλέπουμε προσπάθειες εξόδου από
τους φαύλους κύκλους του παρελθόντος, ήτοι την υπερχρέωση
και την αντιπαραγωγική κατανάλωση με δανεικά, έντρομοι παρακολουθούμε διαπληκτισμούς

και εξορκισμούς, μοναδικός στόχος των οποίων είναι η επίρριψη
ευθυνών σε τρίτους.
Αυτό συμβαίνει διότι η οικονομική δραστηριότητα συνολικά
υπακούει σε κανόνες, οι οποίοι
ναι μεν επηρεάζονται από τις ανθρώπινες συμεριφορές, πλην
όμως διαμορφώνουν το πλαίσιο
μέσα στο οποίο αναπτύσσονται
μυριάδες ανθρώπινες δραστηριότητες.
Στο επίπεδο αυτό λοιπόν, θα
πρέπει να επισημανθεί ότι στην
οικονομική πραγματικότητα πλούτος δημιουργείται μόνο μέσα από
παραγωγικές δραστηριότητες που
στόχος τους είναι όλο και περισσότεροι άνθρωποι να αποκτήσουν αγαθά που στο παρελθόν
τα είχαν οι λίγοι. Κατά συνέπεια,
εάν δούμε τη γεωγραφία της ανάπτυξης θα παρατηρήσουμε ότι
σήμερα ευημερούν και πλουτίζουν
χώρες που μπορούν να επιδείξουν
οικονομικό δυναμισμό. Σαφώς δε
αυτός ο τελευταίος όλο και πιο
πολύ στηρίζεται στην καινοτομία,
στη γνώση, στην εφευρετικότητα
αλλά και σε νέα φαινόμενα όπως
είναι η οικονομία των αλγορίθμων,
της τεχνητής νοημοσύνης και του
ψηφιακού περιβάλλοντος.
Είναι καιρός πλέον να καταλάβουμε τον κόσμο μέσα στον
οποίο ζούμε και εξελισσόμαστε
και να ανταποκριθούμε σε προκλήσεις οι οποίες δεν αντιμετωπίζονται με λόγια και ιδεοληψίες,
αλλά με συγκεκριμένες δημιουργικές πρωτοβουλίες.
Του Αθανασίου
Χ. Παπανδρόπουλου
από την «Ναυτεμπορική»

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ Α.Ε.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

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

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

Κωστής Χρήστος

Το Άγγελμα
```

Αποβλέποντες εις την αιώνιον
Τσακαλώτος:

«Πράσινο φως» από
την Κομισιόν για τη
δόση του 1 δισ. στην
Ελλάδα

ζωήν, δεν αδιαφορούμεν διά την
παρούσαν, αλλά βιούμεν αυτήν
Η ρύθμιση για την πρώτη κατοικία θα

```
(Και που να μην ήταν…
δικά μας τα χρήματα!)

«πρασινίσει» τα «κόκκινα» δάνεια

κατά τον καλύτερο τρόπον.

```

Πατριάρχης Βαρθολομαίος

(Και εγώ που νόμιζα ότι δεν θέλει

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ

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

της ημέρας

Εφ. Συν.:

χρώμα αλλά… χρήμα!)

Το ανέκδοτο της ημέρας

ΑΘΛΗΤΙΚΟΓΡΑΦΟΙ

Γιδόπουλος Παναγιώτης
Kόντας Άρης
ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΟΙ

Κουτρούκα Αθανασία
Aυγέρη Δήμητρα

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

Ένας Πόντιος, θέλει να στείλει ένα ραδιοφωνικό σήμα στην Κίνα. Επειδή όμως
αντιμετωπίζει κάποιες δυσκολίες, συμβουλεύεται το Γιωρίκα.
- "Βρε Γιωρίκα πώς γίνεται να στείλω το ραδιοφωνικό σήμα του σταθμού μας στην Κίνα και
να το καταλάβουν, αφού δεν μπορούμε να βάλουμε υπότιτλους;"
- "Είναι απλό ρε Κωστίκα. Απλά θα το στείλουμε."
- "Ε και; Πώς θα καταλαβαίνουν τι λέμε;"
- "Βρε, τα ελληνικά για τους ξένους, είναι Κινέζικα!"

Γενική πρόγνωση για σήμερα

Ο ΚΑΙΡΟΣ
Σ Η Μ Ε Ρ Α

Πέμπτη 4/4/2019
ΛΙΓΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΔΙΚΑ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΤΙΣ
ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΜΕ
ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΚΑΙΡΩΝ ΟΜΒΡΩΝ ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΑΠΟ ΒΟΡΕΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 3 ΜΕ
4 ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΑΙΡΑ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΠΙΚΑ 5
ΜΠΟΦΟΡ ΜΕ ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 08 ΕΩΣ 20 ΒΑΘΜΟΥΣ
ΚΕΛΣΙΟΥ.
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Η πτώση
της αυτοκρατορίας
Η Emily Coxhead είναι μια νεαρή Βρετανίδα που αποφάσισε
να εκδώσει την εφημερίδα «The
Happy News» και, όπως εξομολογείται στο BBC, γράφει μόνο
καλά νέα. Είναι δεδομένο λοιπόν
πως δεν έχει γράψει ούτε αράδα
για το Brexit.
Διότι μέχρι στιγμής, αλλά κατά
πως φαίνεται και στο μέλλον,
δεν προκύπτει από αυτή την
ιστορία τίποτα καλό. Εκτός, βέβαια, από το αν θεωρήσουμε ως
θετικό και ωφέλιμο το μάθημα
που δίνει στους πολιτικούς και
στους λαούς άλλων χωρών, που
κάποια στιγμή φλέρταραν με την
ιδέα της εξόδου από την Ευρωπαϊκή Ενωση, όπως η Ελλάδα
το 2015.
Η πρωτοφανής περιπέτεια που
βιώνει η πέμπτη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου, μια χώρα
που κάποτε κυβερνούσε ως αυτοκρατορία και που σήμερα εξακολουθεί να λογίζεται ως μια
από τις μεγαλύτερες δυνάμεις,
είναι σοκαριστική αλλά και άκρως
διδακτική. Από τον Ιούνιο του
2016 που οι Βρετανοί ψήφισαν
για την αποχώρησή τους η χώρα
βρίσκεται σε μια πρωτοφανή πολιτική δίνη, που κανείς πια δεν
μπορεί να προβλέψει πού θα
οδηγήσει. Οι αναλυτές το χαρακτηρίζουν ως το «απόλυτο χάος»,
ενώ η αξιοπιστία και η σοβαρότητα των Βρετανών πολιτικών
έχει συντριβεί.
Οι ηγετικές ομάδες των Συντηρητικών και των Εργατικών
συγγράφουν μία από τις μελανότερες στιγμές στην ιστορία
της χώρας τους, αφού επέτρεψαν σε προσωπικότητες όπως
τον Μπόρις Τζόνσον και τον Νάιτζελ Φάρατζ να επιβάλουν την
παραμορφωτική εικόνα που
έχουν για την έννοια της ανεξαρτησίας. Ομως ακόμα πιο ανησυχητικό είναι ότι όλα ξεκίνησαν
από έναν «κανονικό» πολιτικό
που αποφάσισε ένα «επικίνδυνο,
όσο και ηλίθιο», κατά τον Ντόναλντ Τουσκ δημοψήφισμα, μόνο
και μόνο για την πολιτική του
επιβίωση. Τον Ντέιβιντ Κάμερον.
Ολο αυτό το διάστημα που το
Λονδίνο παρακαλά τις Βρυξέλλες
για μία ακόμα παράταση στην
ημερομηνία για το Brexit -χθες
ζήτησαν μία ακόμα-, πολλοί αναρωτιούνται τι θα ζούσαμε εδώ
στον νότο, αν το 2015 είχε συμβεί
το Grexit. Πώς θα το είχε αντιμετωπίσει το πολιτικό προσωπικό
της χώρας; Ποια θα ήταν η αντίδραση των πολιτών; Θα αντέχαμε
άραγε αυτή την παρατεταμένη
αστάθεια, τις συγκρούσεις σε
πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο
και το οικονομικό κόστος; Ευτυχώς που δεν χρειάζεται να απαντήσουμε…

*Η Δέσποινα Κονταράκη
είναι αρχισυντάκτρια
του Ελεύθερου Τύπου

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

ΠΕΜΠΤΗ
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Πήρε το πράσινο
φως η λαϊκή αγορά

..Γενηθήτω φως και εγένετο φως... Και η νύχτα έγινε μέρα... Εκεί
στην, ίσα με τώρα, πλημελώς φωτισμένη πλατεία την ευρισκόμενη στη
συμβολή των οδών Τιουσόν και Παγκάλου, όπου τοποθετήθηκαν πρόσφατα νέοι υψηλότεροι και κομψότεροι στύλοι, οπότε και εκπέμπεται
τις νυχτερινές ώρες έντονος φωτισμός. Και βέβαια κάποιοι από τους
περί την συγκεκριμένη πλατεία διαμένοντες έσπευσαν να σχολιάσουν:
-Ευτυχώς που γίνονται εκλογές για να γίνονται κάποια έργα... Μικρά μεν, σημαντικά δε. Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Κι αν έδιναν περισσότερη σημασία και στην καθαριότητα της πλατείας θα ήταν ακόμα
καλύτερα... Είθε...

Ευχάριστα είναι τα νέα για το έργο
που αφορά στην ανάπλαση της λαϊκής
αγοράς της πόλης, καθώς σύμφωνα με
πληροφορίες εγκρίθηκε το έργο προς
ένταξη στο πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2018» του Πράσινου Ταμείου. Μάλιστα, κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Τρικκαίων αναμένεται να υπάρξουν
και οι όποιες ανακοινώσεις, δεδομένου
ότι το Σώμα θα κληθεί να εγκρίνει τον
τρόπο λειτουργίας των λαϊκών αγορών
στην περιοχή του ΟΣΕ και του «Κλωτσοτήρα».
Η χρηματοδότηση του έργου ανέρχεται σε 449.000 ευρώ και η υλοποίηση
του θα αναβαθμίσει σημαντικά το κέντρο της πόλης.

∫ A.K.

Η κόρη του Δημήτρη Μητροπάνου,
Μυρσίνη, υποψήφια Περιφερειακή
Σύμβουλος Τρικάλων
Η Μπέτυ Μπαζιάνα με τη Ζόριτσα Ζάεβα στο κάστρο των Σκοπίων

Ασφαλτόστρωση, συντήρηση, τοποθέτηση
προστατευτικών σε γέφυρα του Πηνειού

Η μικρότερη κόρη του δικού μας κορυφαίου ερμηνευτή Δημήτρη
Μητροπάνου, Μυρσίνη, κατέρχεται υποψήφια Περιφερειακή Σύμβουλος
στον τόπο καταγωγής του πατέρα της, στην Περιφερειακή Ενότητα
(ΠΕ) Τρικάλων, στις προσεχείς αυτοδιοικητικές εκλογές, με τον συνδυασμό «Αριστερή Παρέμβαση στην Θεσσαλία – Ανταρσία για την Ανατροπή». Η Μυρσίνη είναι φοιτήτρια του τμήματος Μηχανικών Επιστήμης
Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ενώ δραστηριοποιείται και στο
φοιτητικό κίνημα, καθώς είναι μέλος του Φοιτητικού Συλλόγου του Τμήματος, με την Ενιαία Ανεξάρτητη Αριστερή Κίνηση (ΕΑΑΚ).
Στο ίδιο ψηφοδέλτιο για την ΠΕ Τρικάλων, μέχρι τώρα έχει ανακοινωθεί πως υποψήφιοι θα είναι και οι εξής:
Ιωάννης Μπλέτσας, Γεωπόνος, μέλος της Λέσχης Εργασίας, Αλληλεγγύης και Πολιτισμού Τρικάλων.
Γιώργος Παπαδάκης, Αρχιτέκτονας Μηχανικός, μέλος της αντιπροσωπίας του ΤΕΕ Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας, μέλος του Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών.
Χρήστος Πρεκατές Οφθαλμίατρος, μέλος του Ιατρικού Συλλόγου
Τρικάλων και της Αριστερής Ριζοσπαστικής Συνεργασίας Ιατρών (ΑΡΣΙ).
Βασίλης Τσολάκης, Ιδιωτικός υπάλληλος, μέλος του Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών. Στην φωτογραφία της οικογένειας Μητροπάνου, από
αριστερά, η Μυρσίνη, ο αείμνηστος και αξέχαστος Δημήτρης, η μεγάλη κόρη Αναστασία και η σύζυγος του Δημήτρη και μητέρα των
κοριτσιών Βένια.

4

Νέα ασφαλτόστρωση
έγινε στο κομμάτι της
γέφυρας του Πηνειού
στο Βαλομάνδρι Τρικάλων, από τον κόμβο του
κοιμητηρίου στην είσοδο του χωριού, μέχρι
τη διασταύρωση μετά
το ανάχωμα προς Ρόγγια και περιφερειακό.
Συγχρόνως έγινε τοποθέτηση προστατευτικών μεταλλικών μπαρών, καθώς πολλοί ήταν οι οδηγοί που
ξέφυγαν από το δρόμο. Στη συνέχεια θα γίνει επιδιόρθωση και βάψιμο στα κάγκελα της γέφυρας, αλλά και τοποθέτηση πλακών στο πεζοδρόμιο.
«Κάνουμε πράξη ότι υποσχεθήκαμε» δηλώνει ο Αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων κ.
Χρήστος Μιχαλάκης στο trikalaola.gr ο οποίος είναι σε εγρήγορση και για τα μεγαλύτερα έργα που ολοκληρώνει ή προωθεί άμεσα η Περιφέρεια Θεσσαλίας.

∫χρ.πΑπ.

∫ Μ.Α.Μπ.

Μάθημα τέλος στις 22 Μαΐου
Στις 22 Μαΐου θα σημάνει το τέλος για το τρέχον σχολικό έτος για
τους μαθητές των ημερησίων και εσπερινών ΓΕΛ και στις 29 Μαΐου για
τα ΕΠΑΛ, όπως ανακοινώθηκε χθες από το Υπουργείο Παιδείας.
Συγκεκριμένα, μέσω σχετική ανακοίνωσης το Υπουργείο ανακοίνωσε
τις ημερομηνίες λήξης των μαθημάτων του τρέχοντος διδακτικού
έτους, όπου τονίζεται ότι «την Τετάρτη 29 Μαΐου 2019, για τα ημερήσια
και εσπερινά Γυμνάσια, Ειδικά Γυμνάσια, Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια και Γυμνάσια των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών ΓυμνασίωνΛυκείων (δημόσιων και ιδιωτικών) της χώρας και την Τετάρτη 22 Μαΐου 2019, για τα ημερήσια και εσπερινά Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια, Ειδικά Λύκεια, Ειδικά Επαγγελματικά Λύκεια και Λύκεια των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (δημόσιων και
ιδιωτικών) της χώρας».

∫Ε.Κ.

CMYK

∫Ε.Κ.

Σύσκεψη
ενόψει εκλογών
Σε προεκλογικούς ρυθμούς αρχίζει
να κινείται και επισήμως ο Δήμος
Τρικκαίων, καθώς σήμερα έχει προγραμματιστεί σύσκεψη για τη διάθεση δημοτικών χώρων στους συνδυασμούς που θα κατέλθουν στις επικείμενες αυτοδιοικητικές εκλογές.
Η πρόσκληση γίνεται από τον Δήμαρχο Τρικκαίων κ. Δημήτρη Παπαστεργίου προς τους επικεφαλής των
συνδυασμών των περιφερειακών και
δημοτικών εκλογών και τους εκπροσώπους των ψηφοδελτίων των ευρωεκλογών.
Η σύσκεψη έχει προγραμματιστεί
στη 1 το μεσημέρι στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά τη διάρκεια της οποίας θα
καθοριστούν η κατανομή και ο τρόπος χρήσης των χώρων που θα διατεθούν από το Δημοτικό Συμβούλιο
στους συνδυασμούς.

∫Ε.Κ.

4 σελίδα
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Τι προβλέπει σχετική εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών

Εκλογικές δαπάνες
και προβολή συνδυασμών
Στην εγκύκλιο καταγράφονται τα όρια των δαπανών υποψηφίων
και συνδυασμών στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές
ιευκρινίσεις για ένα
εύρος ζητημάτων,
αναφορικά με τις
εκλογικές δαπάνες και την
προβολή συνδυασμών και
υποψηφίων στις
αυτοδιοικητικές εκλογές
δίδονται μέσω σχετικής
εγκυκλίου του υπουργείου
Εσωτερικών.

Δ

Στην εγκύκλιο καταγράφονται τα
όρια των δαπανών υποψηφίων και
συνδυασμών στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές, οι απαγορεύσεις για τη χρηματοδότησή τους, οι
περιορισμοί στις εμφανίσεις των
υποψηφίων στα ΜΜΕ αλλά και στην
προβολή τους μέσω προεκλογικών
κέντρων, αφισών κ.λπ.
Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα,

για εκλογική περιφέρεια μέχρι
100.000 κατοίκους οι υποψήφιοι
μπορούν να δαπανήσουν 2.500
ευρώ, μέχρι 150.000 να δαπανήσουν 3.000 ευρώ, μέχρι 200.000 να
δαπανήσουν 3.500 ευρώ, ενώ για μεγαλύτερες πληθυσμιακά Περιφέρειες ο συντελεστής αυξάνεται κατά μία
μονάδα ανά 100.000 κατοίκους. Για
τον υπολογισμό του ανώτατου όριου
δαπανών συνδυασμών στις περιφερειακές εκλογές αθροίζονται τα επιμέρους ανώτατα όρια δαπανών του
κάθε υποψηφίου και του υποψηφίου
αντιπεριφερειάρχη.
Αντίστοιχα, για τους υποψήφιους
στις δημοτικές εκλογές, για εκλογικές περιφέρειες μέχρι 30.000 κατοίκων προβλέπεται ανώτατο όριο
δαπανών μέχρι 1.500 ευρώ, μέχρι

60.000 κατοίκους 2.000 ευρώ, μέχρι
100.000 κατοίκους 2.500 ευρώ, μέχρι
150.000 κατοίκους 3.000 ευρώ, μέχρι
200.000 κατοίκους 3.500 ευρώ, ενώ
για εκλογικές περιφέρειες άνω των
200.000 κατοίκων ο συντελεστής
αυξάνεται κατά 1 μονάδα/100.000
κατοίκους.
Για τον υπολογισμό του ανώτατου
ορίου δαπανών των συνδυασμών
στις δημοτικές εκλογές, αθροίζονται
τα επιμέρους ανώτατα όρια δαπανών
του κάθε υποψηφίου και λαμβάνεται
υπόψη ο αριθμός των εκλογικών περιφερειών του οικείου δήμου συν την
κατά περίπτωση προσαύξηση, η
οποία συναρτάται με τον αριθμό
των εκλογικών περιφερειών ανά
δήμο.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο, απα-

γορεύεται η χρηματοδότηση υποψηφίων και συνδυασμών από φυσικά πρόσωπα που οφείλουν πάνω
από 1.000 ευρώ σε ΟΤΑ, από ΝΠΔΔ,
ΝΠΙΔ, ΟΤΑ κάθε βαθμού και των νομικών προσώπων τους, από ιδιοκτήτες ή εκδότες ημερησίων ή περιοδικών εντύπων πανελλήνιας ή τοπικής
κυκλοφορίας ή ιδιοκτήτες ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών ή
ιδιοκτήτες διαδικτυακών και τηλεπικοινωνιακών φορέων, καθώς και από

συζύγους και κατιόντες αυτών, από
υπαλλήλους ΟΤΑ ή νομικών προσώπων τους. Επίσης, δεν επιτρέπεται η
λήψη τραπεζικών δανείων για τη
χρηματοδότηση συνδυασμών και
υποψηφίων.
Τέλος, η χρηματοδότηση των συνδυασμών δεν μπορεί να υπερβαίνει
τις 2.000 ευρώ από το ίδιο πρόσωπο,
ενώ το αντίστοιχο ποσό για τους
υποψηφίους είναι 500 ευρώ.
Ε.Κ.

Κλιμάκιο της ΠΟΕ – ΟΤΑ βρέθηκε χθες στα Τρίκαλα

Στο επίκεντρο τα ζητήματα
«Έχουμε ζητήσει να υπάρχουν πιο αυστηροί έλεγχοι και κανόνες στην εργασία μας» ανέφερε ο κ. Τράκας

α εργατικά ατυχήματα, οι ελλείψεις σε
προσωπικό, αλλά και
μια σειρά διαφόρων ζητημάτων που απασχολούν τον κλάδο, βρέθηκαν χθες στο επίκεντρο της επίσκεψης του κλι-

Τ

μακίου της ΠΟΕ – ΟΤΑ.
Η συνάντηση έγινε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων, παρουσία του προέδρου της Ομοσπονδίας κ.
Νίκου Τράκα, όπου θέλησε

να δώσει απαντήσεις σε σειρά
ερωτημάτων που προβληματίζουν τους συναδέλφους του.
Σημειωτέον, λόγω της μη
ικανοποιητικής συμμετοχής
δεν πραγματοποιήθηκε η γε-

νικής συνέλευση του Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων με
τον πρόεδρο κ. Βαγγέλη Κωστίκα να κάνει λόγο για απαράδεκτη εικόνα, δεδομένου
ότι τα προβλήματα είναι πολ-

λά και καθημερινά οι εργαζόμενοι ζητούν απαντήσεις.
«Το να θρηνούμε έναν άνθρωπο και μετά να κλαίμε για
μια μέρα δεν έχει αποτέλεσμα.
Πρέπει οι κανόνες να είναι

αυστηροί και να τηρούνται.
Στους Δημάρχους που δεν
τηρούν αυτούς τους κανόνες,
θα πρέπει να υπάρχουν οι
ποινικές ευθύνες και όχι ευχολόγια και ένα στεφάνι στη
μνήμη του» δήλωσε ο πρόεδρος της εκτελεστικής επιτροπής της ΠΟΕ - ΟΤΑ κ. Νίκος Τράκας, αναφερόμενος
στον τραγικό θάνατο του δημοτικού υπαλλήλου πριν από
ενάμιση μήνα, περίπου.
Παράλληλα, ζήτησε να ολοκληρωθεί όσο το δυνατόν πιο
γρήγορα η ΕΔΕ για τα ακριβή
αίτια του θανάτου του εργαζομένου, λέγοντας ότι οι όποιες καθυστερήσεις είναι απαράδεκτες.
«Έχουμε ζητήσει να υπάρχουν πιο αυστηροί έλεγχοι
και κανόνες στην εργασία μας,
διότι το να θρηνούμε έναν άνθρωπο και μετά να κλαίμε δεν
έχει κανένα αποτέλεσμα. Οι
ποινικές ευθύνες θα πρέπει να
είναι αυστηρές και όχι να δίνουμε ευχολόγια» τόνισε με
έμφαση και πρόσθεσε ότι οι
εργαζόμενοι που χάνονται
έχουν οικογένειες και εργάζονται νυχθημερόν για όλους
τους πολίτες.
Ε.Κ.

τοπικά

Κ. Σκρέκας: Αυθαίρετη και
αναιτιολόγητη η μείωση κατά 40%
των κονδυλίων για την Ειδική Αγωγή

Η

μείωση των
κονδυλίων που
προβλέπονται
στον προϋπολογισμό του
Υπουργείου Υγείας για
την Ειδική Αγωγή, είναι
αυθαίρετη και
αναιτιολόγητη, τονίζει σε
σχετική ερώτηση που
κατέθεσε στη Βουλή ο
Τομεάρχης
Περιβάλλοντος και
Ενέργειας της Νέας
Δημοκρατίας, Βουλευτής
Τρικάλων, κ. Κώστας
Σκρέκας.

Συγκεκριμένα, σε σύγκριση
με το 2015, η μείωση ανέρχεται σε 40% περίπου, καθώς
εφέτος το σχετικό ποσό υποχώρησε σε 65 εκατ. ευρώ
έναντι 105 εκατ. ευρώ το
2015.
Όπως επισημαίνει ο κ. Σκρέκας, το ασαφές νομικό πλαίσιο του νέου Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας

(ΕΚΠΥ), καθώς και η έλλειψη
της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, δημιουργούν πρόσθετες απαιτήσεις δικαιολογητικών και κάνουν το έργο
των γονιών με παιδιά που χρήζουν Ειδικής Αγωγής ακόμη
πιο δύσκολο.
Επιπλέον εμπόδια δημιουργεί και η δαιδαλώδης διαδικασία της έκδοσης γνωματεύσεων, καθώς ταλαιπωρεί
τους γονείς και τα παιδιά, ενώ

δεν υπάρχει ουσιαστικό αντίκρισμα στα θέματα διαφάνειας.
Ο κ. Σκρέκας ζητά από τον
Υπουργό Υγείας να λάβει μέτρα για τον εξορθολογισμό
της διαδικασίας έκδοσης γνωματεύσεων και να διασφαλίσει
ότι το ύψος του εγκριθέντος
προϋπολογισμού θα καλύπτει
πλήρως τις ανάγκες των παιδιών της Ειδικής Αγωγής και
των οικογενειών τους.

ΠΕΜΠΤΗ
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Σύσκεψη για την
προεκλογική περίοδο
στον Δ. Τρικκαίων
Ο
Δήμος Τρικκαίων
ανακοινώνει ότι
την Πέμπτη
4/4/2019 στις 13:00 στην
αίθουσα συνεδριάσεων
του Δημοτικού
Συμβουλίου, θα
πραγματοποιηθεί κοινή
σύσκεψη, για τη διάθεση
δημοτικών χώρων στους
συνδυασμούς, με σκοπό
την προεκλογική
προβολή τους.

Η πρόσκληση γίνεται από
τον Δήμαρχο Τρικκαίων προς
τους επικεφαλής των συνδυασμών των Περιφερειακών και
Δημοτικών εκλογών και τους
εκπροσώπους των ψηφοδελτίων των Ευρωεκλογών.
Στη διάρκεια της σύσκεψης
θα καθοριστούν η κατανομή
και ο τρόπος χρήσης των χώ-

ρων που θα διατεθούν από
το Δημοτικό Συμβούλιο στους
συνδυασμούς για τις αυτοδι-

οικητικές εκλογές και τις Ευρωεκλογές της 26ης Μαΐου
2019.

Συνάντηση Δημάρχου Μετεώρων
με τον Διευθυντή
του Κέντρου Υγείας Καλαμπάκας

Επίσκεψη του υποψηφίου Δημάρχου

Σ

O

υποψήφιος
δήμαρχος
Μετεώρων
Θοδωρής Αλέκος και οι
υποψήφιοι δημοτικοί
σύμβουλοί του,
επισκέφθηκαν τον
ΟΑΕΔ Καλαμπάκας

υνάντηση με τον
Συντονιστή
Διευθυντή του
Κέντρου Υγείας
Καλαμπάκας κ. Μάντζιο
Ιωάννη, είχε χθες, ημέρα
Τρίτη 2 Απριλίου 2019, ο
Δήμαρχος Μετεώρων κ.
Σινάνης Χρήστος, στον
χώρο του Κέντρου
Υγείας Καλαμπάκας.

Σκοπός της συνάντησης
ήταν η ενημέρωση του Δημάρχου Μετεώρων σχετικά
με τη μεταφορά μηχανήματων αιματολογικών εξετάσεων στα Πολυιατρεία του
ΙΚΑ στα Τρίκαλα, προκειμένου να εξυπηρετήσουν την
Τοπική Μονάδα Υγείας (ΤΟΜΙΚ), βάσει σχετικού εγγράφου της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας
- Στερεάς Ελλάδος.
Σε ό,τι αφορά το Κέντρο
Υγείας Καλαμπάκας, το εν
λόγω έγγραφο αφορά τη
μεταφορά του βιοχημικού
αναλυτή, ενός μηχανήματος
απαραίτητου για τη διενέργεια μικροβιολογικών εξετάσεων, ο αριθμός των
οποίων αγγίζει τις 25.000
περίπου ετησίως.
Ο κ. Σινάνης, από τη μεριά
του, δήλωσε εξαρχής την
αντίθεσή του στη μεταφορά
του εργαστηριακού εξοπλισμού, καθώς κάτι τέτοιο θα
υποβάλλει τους δημότες σε
μία απίστευτη ταλαιπωρία,
αφού θα πρέπει να μεταβαίνουν στο Κέντρο Υγείας
Καλαμπάκας, μια φορά για
να δώσουν αίμα, το οποίο

Μετεώρων Θοδωρή Αλέκου
στον ΟΑΕΔ Καλαμπάκας

θα στέλνεται για ανάλυση
στα Τρίκαλα, και μια δεύτερη φορά για να παραλάβουν τα αποτελέσματα των
εξετάσεων. Μια διαδικασία
αδιανόητη για τους δημότες, και κυρίως για όσους
κατοικούν στα χωριά του
Δήμου, αλλά και για τους
επισκέπτες της περιοχής.
Αφού ξεναγήθηκε στον
χώρο, ο κ. Σινάνης διαμήνυσε πως θα προβεί σε όλες
τις απαραίτητες ενέργειες,
ως Δήμαρχος Μετεώρων,

προκειμένου να συμβάλλει
στη συνέχιση της ομαλούς
λειτουργίας του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου του
Κέντρου Υγείας Καλαμπάκας. Μάλιστα, προσφέρθηκε ώστε ο Δήμος Μετεώρων
να αναλάβει την κάλυψη
των δαπανών των Αντιδραστηρίων Αιματολογικών Εξετάσεων, ακολουθώντας πάντα τις προβλεπόμενες διαδικασίες για μια τέτοια απόφαση.
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

Εκεί τους υποδέχθηκε το
υπαλληλικό προσωπικό της
υπηρεσίας και ξεκίνησε μία
συζήτηση με τον προϊστάμενο κ. Φούσια Παναγιώτη
και τον κ. Χαλατσάκη Ζώη.
Με ικανοποίηση η ομάδα
του κ. Αλέκου ενημερώθηκε
πως δεν υπάρχουν προβλήματα όσον αφορά το προσωπικό, τον εξοπλισμό, την
υλικοτεχνική υποδομή και
γενικότερα τη λειτουργία
της υπηρεσίας.
Η συζήτηση επικεντρώθηκε γύρω από την υλοποίηση μιας υγιούς συνεργασίας ΟΑΕΔ και Δήμου, με
την βοήθεια κοινωφελών
προγραμμάτων που έχουν
ως στόχο να συνδράμουν
τόσο στην εύρεση εργασίας
για τους άνεργους συνδημότες μας, όσο και στη βελτίωση των συνθηκών που
αυτή εκτελείται.
Σημειώνεται ότι ο αριθμός
των άνεργων πολιτών του
Δήμου Μετεώρων ανέρχεται
και φέτος σε περίπου 2.200
άτομα, διατηρώντας έτσι,
για ακόμη μία χρονιά, τα
ίδια σταθερά επίπεδα στην
ανεργία των τελευταίων
χρόνων.
Αφού ευχαρίστησε για
την ενημέρωση όλους τους

ανθρώπους που στελεχώνουν την υπηρεσία, ο κ. Αλέκος, φεύγοντας, αποκρίθηκεμε προβληματισμό προς
τους συνεργάτες τους: «Δεν
είναι κρίμα που με δεδομένη
την ολοένα αυξανόμενη επισκεψιμότητα και αναγνωρισιμότητα του Δήμου μας, η
ανεργία να παραμένει στα-

θερή; Κανονικά δεν θα
έπρεπε να υπάρχει ούτε
ένας άνεργος άνθρωπος,
ειδικά νέος στον τόπο μας.»

ΘΟΔΩΡΗΣ ΑΛΕΚΟΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ
«ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ –
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΗΜΟΣ»

6 σελίδα
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α βρεθεί άμεσα μια
λύση και να δοθεί
ένα τέλος στην
ταλαιπωρία που
υφίσταντο πολλοί πολίτες
του ν. Τρικάλων από τα
λάθη που καταγράφονται
κατά την ανάρτηση των
δασικών χαρτών ζητά ο
Αντιπεριφερειάρχης κ.
Χρήστος Μιχαλάκης με
επιστολή του, προς τη
τοπική Διεύθυνση
Δασών.

Στην επιστολή ο Αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων τονίζει
ότι «έχουν εντοπιστεί σοβαρές
διαφοροποιήσεις σε σχέση με
την υποβληθείσα από την
Δ/νση Δασών Δήλωση Ιδιοκτησίας του 2015 και αυτό
είχε σαν αποτέλεσμα πολίτες
για τους οποίους το δικαίωμα
κυριότητας είχε ακυρωθεί με
αντίστοιχη πρόκριση του δικαιώματος του Ελληνικού Δημοσίου, να διαπιστώνουν ότι
δεν υπάρχει πλέον διεκδίκηση,
με βάση τα στοιχεία της Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη».
Και προσθέτει «Επειδή δημιουργείται τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα για μεγάλη μερίδα πολιτών της Π.Ε. Τρικάλων, παρακαλούμε όπως προβείτε άμεσα στις απαραίτητες
ενέργειες για την επίλυση αυτού του προβλήματος».

Η επιστολή
Συγκεκριμένα, στη σχετική
επιστολή αναφέρεται ότι «Σε
συνέχεια της διαδικασίας

τοπικά
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Ζητά από την τοπική Διεύθυνση Δασών ο Αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων

Να δοθεί λύση με τους δασικούς χάρτες
• Ο κ. Μιχαλάκης
κάνει λόγο για
τεράστιο κοινωνικό
πρόβλημα που έχει
δημιουργηθεί
και θα πρέπει να
διευθετηθεί
το όλο ζήτημα
Ανάρτησης των Δασικών Χαρτών και της εξέλιξης της Ανάρτησης των Κτηματολογικών
Στοιχείων (Κτηματολογικών
Πινάκων και Διαγραμμάτων),
στα πλαίσια εκπόνησης της
μελέτης για τη Σύνταξη του
Εθνικού κτηματολογίου στην
Π.Ε. Τρικάλων, γίναμε δέκτες
παραπόνων από πολίτες των
Τρικάλων που συγκεκριμένα
αφορούσαν:
Στα αποσπάσματα του Κτηματολογίου τα οποία παραλάβανε οι πολίτες το καλοκαίρι
του 2018 από το Εθνικό Κτηματολόγιο απεικονίζονταν
διεκδίκηση του Ελληνικού Δη-

μοσίου (μετά από δήλωση
ιδιοκτησίας της Δνσης Δασών
που υποβλήθηκε το 2015) και
αποδόθηκε η κυριότητα στο
Ελληνικό Δημόσιο απορρίπτοντας το δικαίωμα ιδιοκτησίας των πολιτών.
Τον Ιούνιο του 2018 ξεκίνησε η διαδικασία Ανάρτησης
των Δασικών Χαρτών στην
Π.Ε. Τρικάλων. Στην Ανάρτηση
του Δασικού Χάρτη τον Ιούνιο
του 2018 εντοπίστηκαν σοβαρές διαφοροποιήσεις σε σχέση με την υποβληθείσα από
την Δ/νση Δασών Δήλωση Ιδιοκτησίας του 2015.
Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα

ΤΩΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ
ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ 5

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ - ΚΑΤΑΘΕΣΗ
ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΕΝΣΗΜΩΝ
ΤΗΛ. ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ 24310 77050, 24310 31616
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πολίτες για τους οποίους το
δικαίωμα κυριότητας είχε ακυρωθεί με αντίστοιχη πρόκριση
του δικαιώματος του Ελληνικού Δημοσίου, να διαπιστώνουν ότι δεν υπάρχει πλέον
διεκδίκηση, με βάση τα στοιχεία της Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη. Για το λόγο αυτό
υποβλήθηκαν ενστάσεις στο
Κτηματολόγιο, προκειμένου
να τους αποδοθεί τελικά το
δικαίωμα ιδιοκτησίας τους.
Μετά από επικοινωνία μας
με το Γραφείο Κτηματογράφησης Τρικάλων πληροφορηθήκαμε ότι οι ενστάσεις που

έχουν υποβάλει οι πολίτες θα
απορριφθούν, καθόσον δεν
έχει γίνει ανάκληση της Δήλωσης Ιδιοκτησίας του 2015
από τη Δ/νση Δασών με παράλληλη υποβολή νέας δήλωσης βασιζόμενης στον επικαιροποιημένο αναρτημένο
Δασικό Χάρτη. Επειδή δημιουργείται τεράστιο κοινωνικό
πρόβλημα για μεγάλη μερίδα
πολιτών της Π.Ε. Τρικάλων,
παρακαλούμε όπως προβείτε
άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για την επίλυση αυτού
του προβλήματος.
Θεωρούμε επιβεβλημένη

την άμεση υποβολή νέας δήλωσης εκ μέρους σας με ταυτόχρονη ανάκληση της προηγούμενης ώστε να γίνει:
Α) ορθή απεικόνιση της ιδιοκτησίας του Ελληνικού Δημοσίου στο Εθνικό Κτηματολόγιο
Β) να δοθεί λύση στο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί
για χιλιάδες πολίτες, προκειμένου να μην μπουν σε διελκυστίνδα μεταξύ διαφορετικών
Υπηρεσιών και Δικαστικών εμπλοκών σε μια χρονική περίοδο οικονομικής κρίσης που
ήδη διανύουμε.».
Ε.Κ.
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Αξιέπαινο κοινωνικό έργο επιτελούν
οι Μαίες του Κ.Υ. Καλαμπάκας

ποδειγματική στο βαθμό
του εφικτού είναι η
λειτουργία του Κέντρου
Υγείας Καλαμπάκας το οποίο
δέχεται χιλιάδες ασθενεί σε
ετήσια βάση.

Υ
Του

Γιώργου Χρ. Σιαμουρέλη

Μεταβαίνουν σε χωριά του Δήμου Μετεώρων αλλά
και σε ολόκληρο το νομό και πραγματοποιούν «τεστ ΠΑΠ» σε γυναίκες

✉ grgsiamourelis@gmail.com
Η λειτουργία του τα τελευταία
χρόνια πραγματικά έχει αναβαθμιστεί
σε ότι αφορά τις υπηρεσίας που παρέχει, ενώ αναμένεται με τις παρεμβάσεις που θα γίνουν μέσω χρηματοδότησης της ΠΕ Θεσσαλίας,
να αλλάξει και η απογοητευτική εικόνα που παρουσιάζει λόγω της
ελάχιστης έως μηδενικής συντήρησης που έχει γίνει από τότε που άρχισε να λειτουργεί.
Το Κέντρο Υγείας Καλαμπάκας
εκτός των υπηρεσιών που παρέχει
εντός του χώρου, παρέχει πολύτιμες
πληροφορίες και εκτός των «τειχών».
Το νοσηλευτικό προσωπικά και
συγκεκριμένα οι Μαίες που εργάζονται στον χώρο συχνά πυκνά, σχεδόν κάθε εβδομάδα μετακινούνται
και επισκέπτονται τοπικές κοινότητες, όχι μόνο του Δήμου Μετεώρων, αλλά και των υπολοίπων Δήμων
του Νομού και διενεργούν τεστ Παπανικολάου ή όπως το γνωρίζουμε
όλοι μας «τεστ Παπ» που έχει να κάνει με την πρόληψη του καρκίνου

ΠΕΜΠΤΗ

τραχήλου και κόλπου της μήτρας.
Εκατοντάδες γυναίκες σε πολλά
χωριά της Καλαμπάκας έχουν υποβληθεί σε προληπτικούς ελέγχους

τεστ ΠΑΠ και έχουν ήδη τα αποτελέσματα των εξετάσεων στα χέρια
τους.
Η πρόληψη σώζει πραγματικά

ζωές και αυτό ακριβώς οι Μαίες του
Κέντρου Υγείας Καλαμπάκας το γνωρίζουν πολύ καλά και το εφαρμόζουν
κιόλας, έχοντας κερδίσει την εκτίμηση και την συμπάθεια όλων, αφού
επιτελούν σημαντικό κοινωνικό έργο.
Να σημειώσω ότι χθες Τετάρτη οι
Μαίες του Κέντρου Υγείας Καλαμπάκας, μετέβησαν στο χωριό Ταξιάρχες και στο Αγροτικό Ιατρείο,
προκειμένου να πραγματοποιήσουν
το τεστ σε γυναίκες που ανταποκρίθηκαν.
Ενημερώνουμε και επισημαίνουμε
επίσης ότι στο Κ.Υ. Καλαμπάκας
πραγματοποιούνται λήψεις Τεστ–
Παπανικολάου κάθε Δευτέρα – Τετάρτη και Παρασκευή κατόπιν Ραντεβού.
Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το
ΚΥ Καλαμπάκας είναι τα: 24323
50020 και 24323 50000

Τι είναι το τεστ ΠΑΠ
Τι είναι το τεστ ΠΑΠ όμως και γιατί

Έργα της ΠΕ Τρικάλων στην
Αγροτική περιοχή της Σαρακίνας
ην αγροτική περιοχή της
Σαρακίνας επισκέφθηκε
το πρωί της Τετάρτης ο
Περιφερειακός Σύμβουλος της
ΠΕ Θεσσαλίας κ. Γιαννης
Μπουτίνας. Ο κ. Μπουτίνας
ανταποκρίθηκε άμεσα στο
κάλεσμα του προέδρου της
τοπικής κοινότητας Σαρακίνας
κ. Μπαλογιάννη Γεωργίου και
του Προέδρου του ΤΟΕΒ
Σαρακίνας κ. Αθανασίου
Φαράζουμη και επισκέφτηκε
αγροτικά σημεία της περιοχής
όπου είδε από κοντά τι
εργασίες πρέπει να γίνουν
προκειμένου οι αγρότες της
περιοχής να μην
αντιμετωπίζουν προβλήματα.

Τ

Ο κ. Μπουτίνας είδε τα σημεία,
αφού ξεναγήθηκε από τν κ. Φαραζούμη και είπε ότι άμεσα θα γίνουν οι
αποκαταστάσεις στο πλαίσιο της συντονισμένη προσπάθειας της ΠΕ Θεσσαλίας και της Περιφερειακής Ενότητας
Τρικάλων για αποκατάσταση προβλημάτων του αγροτικού κόσμου.
Επίσης ο κ. Μπουτίνας επισκέφθηκε και
τις εργασίες που γίνονται από την ΠΕ Τρικάλων στο μεγάλο
ρέμα, το οποίο υπάρχει παράλληλα με τον
δρόμο που οδηγεί από
την Εθνική οδό μέχρι
την Περιστέρα. Το μεγάλο ρέμα έχει καθαριστεί και πραγματικά
θα συμβάλει σημαντι-

είναι τόσο σημαντικό για τις γυναίκες;
Σύμφωνα με το el.wikipedia.org
το Τεστ Παπανικολάου ή απλούστερα «Τεστ Παπ» ή αλλιώς και Μέθοδος Παπανικολάου είναι μια μέθοδος
εργαστηριακής διερεύνησης της κατάστασης του τραχήλου της μήτρας. Χρησιμοποιείται για την ανίχνευση δυνητικά προ-καρκινικών και
καρκινικών καταστάσεων στον γυναικείο τράχηλο της μήτρας (της αρχής της μήτρας).
Μη φυσιολογικά ευρήματα συνήθως οδηγούν στην πραγματοποίηση περισσότερο ευαίσθητων διαγνωστικών διαδικασιών και αν απαιτείται, σε επεμβάσεις ώστε να αποφευχθεί η ανάπτυξη καρκίνου στην
περιοχή. Το τεστ εφαρμόστηκε για
πρώτη φορά και πήρε το όνομα του
από τον διάσημο Έλληνα ιατρό Γεώργιο Παπανικολάου.

Μικέλης Χατζηγάκης:

«Κατέρρευσε με θόρυβο
το δήθεν ηθικό
πλεονέκτημα του ΣΥΡΙΖΑ»

ε το σκάνδαλο Πετσίτη κατέρρευσε
πλήρως το δήθεν ηθικό πλεονέκτημα
του ΣΥΡΙΖΑ» τόνισε ο Μικέλης
Χατζηγάκης σε συνέντευξη του στο Ράδιο Ζυγός.
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ προσπάθησε να εμπλέξει
τους πολιτικούς της αντιπάλους σε δήθεν
σκάνδαλα τα οποία δεν υπήρχαν την ίδια στιγμή
που «στην αυλή του Μαξίμου σκάει το ένα
σκάνδαλο μετά το άλλο». Και σαν να μην έφτανε
αυτό ο κύριος Τσίπρας συνεργάζεται ανοιχτά με
τον ορισμό της διαπλοκής στην Ελλάδα τον Πέτρο
Κόκκαλη, την ίδια ώρα που ο όμιλος Κόκκαλη
παίρνει σημαντικά δημόσια έργα την περίοδο
Τσίπρα.

«Μ
κά προς εξυπηρέτηση των κατοίκων
και αγροτών της περιοχής.
Ασφαλτοστρώνεται σύντομα «κομμάτι» δρόμου της οδού Πίνδου!
Όπως θα το έχετε αντιληφθεί το
επόμενο χρονικό διάστημα, θα είναι το
διάστημα των ασφαλτοστρώσεων
στην Καλαμπάκα!
Μετά το Καστράκι και της Διάβας,
οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι
σύντομα θα πέσει άσφαλτος στην οδό
Πίνδου, από το ύψος του ξενοδοχείου «Διβάνη» έως το ύψος των Γυμνασίων Καλαμπάκας, εργο και αυτό
της Περιφέρεια Θεσσαλίας και της
Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων.
Γιώργος Χρ. Σιαμουρέλης

Χαρακτηριστικά, το Τρικαλινό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας είπε το εξής: «Σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου
μπαινοβγαίνουν άνθρωποι όπως ο Πετσίτης, ο Καρανίκας και η Νοτοπούλου. Νομίζω πως εδώ ισχύει το ρητό
«πες μου τους φίλους σου να σου πω ποιος είσαι». Δείτε πόσο έχει ξεπέσει η πολιτική τα τελευταία 4 χρόνια με τον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι να
είναι στενοί συνεργάτες πρωθυπουργού; … Στις εκλογές
που έρχονται είναι στο χέρι μας να επιλέξουμε ποιους
πραγματικά θέλουμε. Και αυτοί οι άνθρωποι που θα διαλέξουμε θα έχουν δίπλα τους και τους ανάλογους συνεργάτες. Ο Μητσοτάκης, για παράδειγμα, έχει ήδη δίπλα του ικανούς, νέους και μορφωμένους ανθρώπους»

8 σελίδα
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Για τα σχέδια βελτίωσης

Επιταχύνεται η διαδικασία αξιολόγησης
Θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι 2/5, ώστε μετά να περαιώσουν το έργο τους οι Γνωμοδοτικές Επιτροπές έως τα τέλη Ιουνίου

Μ

έχρι στις 2 Μαΐου 2019
θα πρέπει να έχει
ολοκληρωθεί η
αξιολόγηση των φακέλων των
υποψηφίων παραγωγών προς
ένταξη στα σχέδια βελτίωσης
από τους αξιολογητές των
Διευθύνσεων Αγροτικής
Οικονομίας (ΔΑΟ) των
Περιφερειακών Ενοτήτων (ΠΕ).

Σχετικό έγγραφο της αρμόδιας
Υπηρεσίας της πολιτείας έχει αποσταλεί στις ΠΕ, με το οποίο ζητείται
η επίσπευση των διαδικασιών αξιολόγησης, οι οποίες πρέπει να έχουν
ολοκληρωθεί μέχρι την προαναφερθείσα ημερομηνία, ώστε στην συνέχεια να αναλάβουν το έργο τους οι
Γνωμοδοτικές Επιτροπές, οι οποίες
θα πρέπει να περαιώσουν την εργασία τους έως τα τέλη του ερχόμενου Ιουνίου, για να ακολουθήσουν
οι πίνακες με τους δικαιούχους του
προγράμματος παραγωγούς.
Στα Τρίκαλα αξιολογούνται 353
φάκελοι από τον ν. Λάρισας από 9
Τρικαλινούς αξιολογητές, ενώ στην
αντίστοιχη Διεύθυνση της Λάρισας
αξιολογούνται οι 137 Τρικαλινοί παραγωγοί που υπέβαλαν αιτήσεις ένταξης στο εν λόγω πρόγραμμα.
Όταν αξιολογηθούν οι Τρικαλινοί
φάκελοι, θα επιστρέψουν στον Νομό
μας από την Λάρισα για να περάσουν

από τις ήδη συσταθείσες τριμελείς
Γνωμοδοτικές Επιτροπές, οι οποίες
απαρτίζονται από γεωπόνους και
μηχανικούς.

Τα Σχέδια Βελτίωσης
Στόχος του μέτρου είναι ο εκσυγχρονισμός των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και η βελτίωση της συνολικής τους επίδοσης, μέσω της καλύτερης χρήσης των συντελεστών
παραγωγής συμπεριλαμβανομένης
της εισαγωγής νέων τεχνολογιών καινοτομιών, με στόχο τη στροφή
προς την ποιότητα, τα βιολογικά

προϊόντα και τη διαφοροποίηση της
εκμετάλλευσης σε τομείς όπως τα
μη εδώδιμα (non-food) και ενεργειακά φυτά και βελτιώνοντας το καθεστώς των γεωργικών εκμεταλλεύσεων όσον αφορά το περιβάλλον,
την εργασιακή ασφάλεια, την υγιεινή
και την καλή διαβίωση των ζώων.
Το ποσοστό ενίσχυσης διαφοροποιείται ανάλογα με την Περιφέρεια
και την ιδιότητα υποψηφίου δικαιούχου, με την Περιφέρεια Θεσσαλίας
να έχει 50% - 60%.
Ο προϋπολογισμός για τα ατομικά

Η προθεσμία έχει λήξει πλέον και ακολουθεί η ΕΠΕΑ για τα αποτελέσματα

Έ

χει λήξει η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων για τους
Δασικούς Χάρτες από πολίτες, αφού έχουν δοθεί δύο
παρατάσεις.
Στον ν. Τρικάλων έχουν κατατεθεί περίπου 5.000 αντιρρήσεις, οι οποίες στην συνέχεια θα αναλυθούν από την
ΕΠ.Ε.Α.(Επιτροπή Εξέτασης
Αντιρρήσεων), οπότε και θα
εξαχθούν τα αποτελέσματα,
τα οποία θα κοινοποιηθούν
αρμοδίως.
Οι αντιρρήσεις αφορούν
αποκλειστικά τη αμφισβήτηση
του χαρακτήρα ή της μορφής
των εμφανιζόμενων στο δασικό χάρτη, εκτάσεων. Δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων
έχουν:
- φυσικά και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού
Δικαίου,
- το Ελληνικό Δημόσιο
- οι οικείοι Ο.Τ.Α. α’ και β’
βαθμού, εφόσον επικαλούνται
για τη θεμελίωση του έννομου
συμφέροντός τους, εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα,
στις περιληφθείσες στον
αναρτηθέντα δασικό χάρτη
δασικές, χορτολιβαδικές και
βραχώδεις ή πετρώδεις εκτάσεις. Ειδικά, κατά της παράλειψης να περιληφθεί στο δασικό χάρτη ορισμένη δασικού
χαρακτήρα ή χορτολιβαδική
ή βραχώδης ή πετρώδης
έκταση, αντίρρηση μπορεί να

και οι γενικές άυλες δαπάνες.
Τέλος, οι επιλέξιμες επενδύσεις
αφορούν κατασκευή εγκαταστάσεων
διαχείρισης των αποβλήτων, υποπροϊόντων και υπολειμμάτων της
εκμετάλλευσης, αγορά, μεταφορά
και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού για την παραγωγή ενέργειας
από ανανεώσιμες πηγές που προσαρμόζονται στις ενεργειακές ανάγκες αυτοκατανάλωσης της εκμετάλλευσης.
Ματθαίος Μπίνας

Θα πληρωθεί για παραγωγούς που δεν την έχουν
λάβει, μέσα στον τρέχοντα μήνα

Έχουν κατατεθεί στον ν. Τρικάλων για τους Δασικούς Χάρτες

5.000 περίπου αντιρρήσεις

σχέδια βελτίωσης μπορεί να ανέλθει
έως και τις 500.000 ευρώ, με βάση
την τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης, ενώ για τα συνεργατικά
σχήματα αντίστοιχα μέχρι 1 εκ. ευρώ.
Με τα Σχέδια Βελτίωσης ενισχύονται επενδύσεις όπως είναι η ανέγερση, επέκταση, εκσυγχρονισμός
αγροτικών κτιρίων και κατασκευών,
η αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση
καινούργιου μηχανολογικού και άλλου εξοπλισμού, η εγκατάσταση πολυετών καλλιεργειών, η αγορά εξοπλισμού Η/Υ και λογισμικού διαχείρισης αγροτικής εκμετάλλευσης

Συνδεδεμένη βάμβακος
Ενδεχομένως χρειαστεί εκ νέου συνεργασία μεταξύ ΟΠΕΚΕΠΕ – ΕΛΓΑ
για το ελάχιστο όριο στρεμματικής απόδοσης

Έ

υποβάλλει: - κάθε φυσικό ή
Νομικό Πρόσωπο ή Ο.Τ.Α.
- Περιβαλλοντική Οργάνωση
- άλλα Νομικά Πρόσωπα
Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, στους σκοπούς των οποίων περιλαμβάνεται η προστασία τού φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής.
Μία εκκρεμότητα δεκαετιών
κλείνει με την επίσημα ανάρτηση του Δασικού Χάρτη του
συνόλου περιοχής αρμοδιότητας Διεύθυνσης Δασών ν.
Τρικάλων.
Αναρτήθηκε στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης Δασικών Χαρτών και υποβολής
αντιρρήσεων της ιστοσελίδας
της «Ελληνικό Κτηματολόγιο»
και
στη
διαδρομή,
https://www.ktimanet.gr/Citi-

zenWebApp/InfoF1_Page.aspx
, ο Δασικός Χάρτης του συνόλου περιοχής αρμοδιότητας
Δ/νσης Δασών. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να λαμβάνει γνώση, μέσω της προαναφερόμενης διαδρομής της
ιστοσελίδας της «Ελληνικό
Κτηματολόγιο». Η υποβολή
των αντιρρήσεων ήταν δυνατή
μόνον ηλεκτρονικά, στον ειδικό δικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων, της ιστοσελίδας της «Ελληνικό Κτηματολόγιο» και στη διαδρομή
https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/InfoDasika_Page.
aspx, με τη συμπλήρωση σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας,
σε διαδικτυακή εφαρμογή.
Ματθαίος Μπίνας

ρχεται συνδεδεμένη ενίσχυση βάμβακος για όσους δικαιούχους παραγωγούς δεν την έχουν λάβει μέχρι τώρα.
Η εν λόγω επιδότηση
εκτιμάται πως θα καταβληθεί εντός του τρέχοντα μήνα, ίσως μέχρι
20 Απριλίου, ενώ για
το ζήτημα ενδεχομένως
χρειαστεί εκ νέου συνεργασία μεταξύ ΟΠΕΚΕΠΕ και ΕΛΓΑ, για πιθανά ζητήματα που
υπάρχουν στο “πιάσιμο” του ελάχιστου ορίου στρεμματικής απόδοσης από παραγωγούς, ώστε να τους καταβληθεί η ενίσχυση,
αν και έχουν υποστεί ζημιές από καιρικά
φαινόμενα.
Για το συγκεκριμένο θέμα, ο διευθυντής
Θεσσαλίας του ΟΠΕΚΕΠΕ Αθανάσιος Βαλιώτης έχει εξηγήσει: «Για το κατώτατο
όριο(πλαφόν) στρεμματικής απόδοσης που
απαιτείται ώστε ένας παραγωγός να καταστεί
δικαιούχος της συδνεδεμένης, λαμβάνονται
υπόψη από τον Οργανισμό τα εξατομικευμένα πορίσματα των ζημιών του ΕΛΓΑ για
την απόδοση της συνδεδεμένης και ως παράδειγμα ανέφερε πως εφόσον ο Ασφαλιστικός Οργανισμός έχει κρίνει πως μία καλλιέργεια έχει υποστεί 100% ζημιά, τότε η
ενίσχυση καταβάλλεται, ενώ αν αποφανθεί
σε μικρότερο ποσοστό, ίσως αυτή χαθεί,

ίσως όχι, διότι εξαρτάται από τον μέσο όρο
στον Νομό της τελευταίας τριετίας στην
απόδοση, ωστόσο το «μέτρο» γι’ αυτόν είναι
σχετικά υψηλό, οπότε, ακόμη και 50% απώλειες είναι εφικτό να δώσουν την επιδότηση».
Για πολλούς παραγωγούς η κάθε ενίσχυση
είναι σημαντική, καθώς τα εισοδήματά τους
έχουν μειωθεί και τα έξοδά τους έχουν αυξηθεί, ενώ έχουν ήδη εισέλθει στην νέα καλλιεργητική περίοδο, που σημαίνει πολλά
πληρωμές σε σπόρους, πετρέλαιο, εφόδια
κλπ.
Για αναπροσαρμογή του ελάχιστου ορίου
αρμόδιο είναι μόνο το ΥΠΑΑΤ(Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων).
Ματθαίος Μπίνας

τοπικά
λέον δεν αποτελεί
έκπληξη η ένταση
και οι φωνές σε
κάθε δημοτικό συμβούλιο
του Δήμου Φαρκαδόνας.
Μάλιστα είναι τόσο
συνηθισμένο που πλέον
δεν αποτελεί είδηση!

Π

Μια από τα ίδια
Για μια ακόμη φορά έντονη αντιπαράθεση στο δημοτικό
συμβούλιο του Δήμου Φαρκαδόνας και παρέμβαση – επιστολή
του προέδρου του Σώματος Γιάννη Αναγνώστου

του Χριστόφορου

Παπαθανασίου
Αυτό έγινε και το βράδυ της
Τρίτης, όπου δημοτικοί σύμβουλοι ανέβασαν για μια ακόμη φορά τους τόνους, ενώ
στο επίκεντρο βρέθηκε και ο
πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Γιάννης Αναγνώστου.

H αντίδραση του
Προέδρου του
Δημοτικού Συμβουλίου
Έντονη αντίδραση για το
τελευταίο επεισόδιο στο Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου
Φαρκαδόνας υπήρξε από τον
πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Γιάννη Αναγνώστου, ο
οποίος με καυστική ανακοίνωση του ασκεί κριτική στην μερίδα της αντιπολίτευση για το
νέο συμβάν που υπήρξε το
βράδυ της Τρίτης. Αναλυτικά η
ανακοίνωση του:

«Όταν το χτύπημα στον
πολιτικό αντίπαλο,
γίνεται χτύπημα στη
Δημοκρατία»
Ο Δήμος Φαρκαδόνας τα 3
τελευταία χρόνια είναι γνωστός για τα έργα που πραγματοποιεί, τα κονδύλια που

Ο πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου
Γιάννης Αναγνώστου
καταφέρνει να απορροφήσει
αλλά δυστυχώς και για τις
τραγελαφικές καταστάσεις
που λαμβάνουν χώρα στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Μάλιστα, οι καταστάσεις αυτές, από συγκεκριμένο αντιπολιτευτικό συνδυασμό, παρουσιάζεται ως παθογένεια και ο μοναδικός ίσως
λόγος για τον οποίο αξίζει να
αλλάξει η σημερινή διοίκηση, εφόσον ρητά αναφέρει ότι
δεν έχει τίποτα να αντιπροτείνει, δεν μας χωρίζει τίποτα,
αλλά αντ αυτού ευελπιστεί στη
σύμπραξή μας.
Χτες, για μια ακόμα φορά,
στη συνεδρίαση του Δημοτικού

Σύλληψη 49χρονου
στην Πύλη
Είχε καταδικαστεί για απάτη,
υπεξαίρεση και πλαστογραφία
Συνελήφθη το πρωί της Τρίτης στην Πύλη, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Πύλης, ένας 49χρονος, διότι εκκρεμεί σε βάρος του απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Λάρισας με ποινή κάθειρξης (12) ετών για
τα αδικήματα της απάτης, της υπεξαίρεσης και της πλαστογραφίας.

Συμβουλίου Δήμου Φαρκαδόνας, οι συνάδερφοι βρεθήκαμε
στη δύσκολη θέση να αντιμετωπίσουμε ξανά τους Ρουβίκωνες του Δήμου μας.
Τους γνωστούς Ρουβίκωνες οι
οποίοι χωρίς να έχουν θέσεις,
στάσεις, αντιπολιτευτικές τοποθετήσεις, αλλά μόνο ύβρεις,
χυδεολόγιο, χλεύη, ειρωνεία
και διακαή πόθο για τον αποσυντονισμό του δημοτικού
συμβουλίου για μια ακόμη
φορά χρησιμοποίησαν τη γνωστή τακτική που συνάδει με άλλες συμπεριφορές, αυτές των
νεαρών μπαχαλάκηδων. Εξομοιώνονται με τους ρουβίκωνες, γιατί χωρίς να έχουν σοβαρές θέσεις και τοποθετήσεις , με συμπεριφορές στα
όρια του αυτοεξευτελισμού
θεωρούν ότι βλάπτουν την παρούσα αρχή. Ρουβίκωνες οι
οποίοι αντί να πετάνε χρωματα και φειγ βολάν πετάνε
ύβρεις και ειρωνεία με σκοπό
να αποτρέψουν την κάθε συνεδρίαση.
Οι συγκεκριμένοι σύμβουλοι
λειτουργώντας άκρως «κοπαδικά» (με υποδείξεις και τυφλή
υπακοή σε αποχώρηση από
το συμβούλιο, κοινή γραμμή σε
ψήφο, κοινή γραμμή σε άρνηση, κοινή γραμμή για προσβλητικές
συμπεριφορές
απευθυντέες στο προεδρείο)
χτες εξώκειλαν σε συμπεριφορές που δεν ήταν σε θέση
να αντιληφθούν ότι αποτέλεσε
την ταφόπλακά τους πολιτικά
. Εξακολουθούν να αγνοούν το
σύνολο των κανόνων που διέπουν τη λειτουργία του δημοτικού συμβουλίου, απορίας
άξιον,αν αναλογιστεί κανείς
ότι έχουν θητεύσει σε δημοτικά έδρανα για πάρα πολύ καιρό.
Δημοτικός Σύμβουλος ο
οποίος απευθύνεται στον Πρόεδρο με ανήκουστες εκφρά-

σεις, χαρακτηρίζοντας τον Χίτλερ ή ΕΣΑ, ή έτερος σύμβουλος ο οποίος αξιώνει να παρέμβει στο βιβλίο πρακτικών,
κατά παράβαση των διατάξεων
κανονισμού δημοτικού συμβουλίου, όταν επιτίθεται στον
Πρόεδρο λεκτικά ή σωματικά ,
δεν χτυπάει τον ίδιο. Χτυπάει
τη Δημοκρατία και κυρίως την
προσωπική του πολιτική υπόσταση. Είναι φρικαλέο για τη
δημοκρατία μας η πολιτική αντιπαράθεση να προσπαθεί να
μεταφερθεί από κάποιους
μέσα σε έναν βούρκο, όπου
νιώθουν υπεροχή ως πιράνχας. Το σαράκι προχωράει. Γίνεται από πολιτική πρακτική,
νοοτροπία.
Στους ψηφοφόρους επαφίεται η λύση. Να λάβουν την
εκδίκησή τους, απομονώνοντας τέτοιες υποψηφιότητες,
για τις απαρχαιωμένες συμπεριφορές, να θυμηθούν τι σημαίνει αξιοπρέπεια, πολιτικός
πολιτισμός, στοιχειώδης έστω
ευγένεια.
Και ίσως ήρθε η στιγμή, για
επίδοξους πολιτικούς αρχηγούς που ευαγγελίζονται το
νέο, το ήθος, τις υγιείς μεθόδους και το πολιτικό ήθος, ΚΑΙ
ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΝ ΣΥΛΛΗΒΔΗΝ
τα απαξιωτικά φαινόμενα των
συνεδριάσεων να φροντίσουν να απαγκιστρωθούν από
άτομα εν δυνάμει υποψηφίους που τορπιλίζουν αυτά τα
δήθεν για αυτούς ιδεώδη, ΕΙΔΙΚΆ από τη στιγμή που ο κος
Γεωργολόπουλος τοποθετήθηκε δημόσια και ενσωματώθηκε στο συγκεκριμένο πολιτικό μόρφωμα. Άλλωστε, είναι
γνωστό ότι στον πολιτικό προϊστάμενο αντανακλώνται οι
συμπεριφορές των επιλογών
τους. Και ο νοών, νοείτω.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου Φαρκαδόνας
Αναγνώστου Ιωάννης
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Σύννεφα πάνω
από την οικονομία επί ΣΥΡΙΖΑ
Σύννεφα έντονης ανησυχίας, διαπιστώνεται ότι, περικυκλώνουν την προοπτική
ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, σύμφωνα με τα δεδομένα της τελευταίας έκθεσης της Τράπεζας της Ελλάδας.
Πρέπει να σημειώσουμε ότι,
ήδη από τα τέλη του 2018, η
πρόβλεψη αναφερόταν σε μια
αναιμική ανάπτυξη. Πλέον η
πρόβλεψη αναθεωρήθηκε
προς τα κάτω και αποκαλύπτει
πως τα πράγματα συνεχίζουν
να μην πηγαίνουν καθόλου
καλά.
Η κατάσταση αυτή είναι
αποτέλεσμα της πολιτικής του
ΣΥΡΙΖΑ. Συγκεκριμένα, το μείγμα οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης αυτής είναι το μεγάλο εμπόδιο για την ανάπτυξη. Με
βαριά φορολογία, μείωση του Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων και με προσανατολισμό μόνο στις προεκλογικές παροχές, ο ΣΥΡΙΖΑ εμποδίζει τραγικά την ανάπτυξη στη χώρα.
Ως αποτέλεσμα της καταστροφικής πολιτικής τους, η κοινωνία
βιώνει σκληρά αδιέξοδα. Συγκεκριμένα, η τελευταία έρευνα του
ΙΟΒΕ αποκαλύπτει, ότι το 62% της ελληνικής κοινωνίας δηλώνει πως «μόλις τα βγάζει πέρα» και ότι το 69% πως είναι απίθανο
να αποταμιεύσει. Επίσης στην έρευνα αυτή βλέπουμε ότι το 50%
αναμένει επιδείνωση της οικονομικής του κατάστασης και πως
το 45% πιστεύει ότι η ανεργία θα αυξηθεί.
Με βάση την εικόνα αυτή, καταλαβαίνουμε όλοι, ότι το τελευταίο αποκούμπι του ΣΥΡΙΖΑ, οι προεκλογικές παροχές, δεν
μπορούν να ανατρέψουν την απαισιοδοξία και να οδηγήσουν τον
κόσμο να τους εμπιστευτεί ξανά.
Η συνεχιζόμενη απαισιοδοξία των Ελλήνων είναι η πιο ηχηρή απόδειξη ότι έχουν δημιουργήσει πάρα πολλά αδιέξοδα.
Σε αντίθεση, όμως, με τα πεπραγμένα του ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα δώσουν λύσεις.
Το πολιτικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας έχει ως βασικό
στόχο πολλές και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας.
Το πρόγραμμα αυτό σηματοδοτεί την αλλαγή που θα επέλθει με τη νίκη της ΝΔ, τη μετάβαση από την στασιμότητα στην
πρόοδο. Σε αυτή την αλλαγή πιστεύει και αυτή την αλλαγή υποστηρίζει η μεγάλη πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας. Αυτό
εξηγεί από σήμερα τη μεγάλη νίκη που θα πετύχει η ΝΔ σε λίγο
καιρό.
Θανάσης Λιούτας

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Των συνεταίρων του συνεταιρισμού σε Τακτική Γενική
Συνέλευση: Προσκαλούνται οι κ.κ. συνέταιροι του Συνεταιρισμού σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Πέμπτη 18
Απριλίου 2019, στις 8 μ.μ. στην αίθουσα Γενικών Συνελεύσεων του συνεταιρισμού με το ακόλουθο θέμα ημερήσιας διάταξης.
1) Έγκριση ισολογισμού χρήσης 2018.
ΕΚ ΤΟΥ Δ.Σ.
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Παρεμβάσεις στον Πηνειό

Τ

α τελευταία χρόνια
ο νομός Τρικάλων
δοκιμάστηκε από
έντονες και επικίνδυνες
καταιγίδες. Έτσι η
Περιφέρεια Τρικάλων και
ο αντιπεριφερειάρχης
Θεσσαλίας Χρήστος
Μιχαλάκης, σε
συνεργασία με τους
δήμους του νομού,
έτρεξαν κάποια
σημαντικά
αντιπλημμυρικά έργα.

τοπικά

Το αντιπλημμυρικό έργο στο ύψος των Μεγάλων Καλυβίων
θωρακίζει την περιοχή από τα έντονα καιρικά φαινόμενα

Τα συνεργεία εργάζονται
πυρετωδώς και έχουν και ως
σύμμαχο τον καλό καιρό.
Άλλωστε όλοι αναγνωρίζουν
ότι αν μπορείς να προστατεύσεις την ανθρώπινη ζωή κάθε
χρηματική δαπάνη αξίζει!

του Χριστόφορου

Παπαθανασίου
Αυτά προχωρούν και υπάρχει η αισιοδοξία ότι η περιοχή
μας μπορεί να αποφύγει τυχόν
προβλήματα από πιθανές καταιγίδες.
Ο φωτογραφικός φακός
αποθανάτισε τις χθεσινές εργασίες που γίνονται στον Πηνειό ποταμό στο ύψος των Μεγάλων Καλυβίων.

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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Από τα Τρίκαλα στην Κύπρο με καινοτομία και τεχνολογία
Ο Δήμαρχος Τρικκαίων ομιλητής σε εκδηλώσεις της αμερικανικής πρεσβείας και του υπουργείου Μεταφορών Κύπρου

την αδελφή Κύπρο
βρέθηκε το τριήμερο
27-29 Μαρτίου 2019
ως ομιλητής ο Δήμαρχος
Τρικκαίων, συμβάλλοντας
ακόμη περισσότερο στην
ενίσχυση των δεσμών σε
θέματα τεχνολογίας και
κινητικότητας.

Σ

Ο κ. Παπαστεργίου μίλησε σε
δύο διαφορετικές εκδηλώσεις. Η
πρώτη, διοργανώθηκε από την
πρεσβεία των ΗΠΑ στο νησί και
αφορούσε στις Smart Cities. Με
παρούσα τη νέα πρέσβειρα των
ΗΠΑ στην Κύπρο, κ. Τζούντιθ
Γκέιλ Γκάρμπερ ανέπτυξε τα βήματα που έκανε ο Δήμος Τρικκαίων: από τον σχεδιασμό και τη
συνεργασία, μέχρι την υλοποίηση
και την εφαρμογή των τεχνολογικών δράσεων (πιλοτικών ή μη)
προς όφελος των πολιτών. Ιδιαιτέρως στάθηκε στη συνεργασία
με προγράμματα που στηρίζει η
πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα
και υλοποιούνται στα Τρίκαλα,
όπως το περίφημο Code Girls,
αλλά και η στενότερη συνεργασία σε ζητήματα τεχνολογίας.
Επίσης, ο Δήμαρχος Τρικκαίων
αναφέρθηκε στις δράσεις για τη
ρομποτική στα σχολεία με τη
δωρεά των κιτ από τον Δήμο, την
προσπάθεια εφαρμογής του

STEM, την καινοτομία ως τρόπος
ζωής και όχι ως απλή τεχνολογική διείσδυση στην καθημερινότητα.
Η δεύτερη ομιλία του Δημάρχου Τρικκαίων έγινε μετά την τιμητική πρόσκληση της Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών
και Εργων της Κύπρου κ. Βασιλικής Αναστασιάδου, για συμμετοχή στο SMile 2019, στο πλαίσιο του CIrClE 2019 (διοργάνωσης για το μέλλον των νησιών την
εποχή της κυκλικής οικονομίας)
. Πρόκειται για την έκτη κατά σειρά διοργάνωση, αυτή τη φορά με
θέμα «Βιώσιμη Κινητικότητα και
Εξυπνες Μεταφορές», με πα-

ρούσα και την Επίτροπο Περιβάλλοντος της ΕΕ, την Κύπρια κ.
Ιωάννα Παναγιώτου.
Η ομιλία του κ. Παπαστεργίου
αφορούσε σε όλο το πλέγμα
των παρεμβάσεων που ξεκίνησαν
από το «παγκόσμιο» Λεωφορείο
Χωρίς Οδηγό, τα προγράμματα
ELVITEN και AVINT, μέχρι τις
δράσεις για τους υπάρχοντες
και τους μελλοντικούς ποδηλατοδρόμους, ζητήματα παρεμβάσεων για κινητικότητα ΑμεΑ, δράσεις για τη Στρατηγική Βιώσιμης
Αστικής Ανάπτυξης και Open
Mall, που συνδυάζουν κινητικότητα, αναπλάσεις και επιχειρηματικότητα. Ο κ. Παπαστεργίου

ανέπτυξε αυτές τι ς θέσεις, σε
στρογγυλό τραπέζι με τους κ. Ανδρέα Βύρα (Δήμαρχο Λάρνακας), Ν. Νικολαΐδη (Δήμαρχο Λεμεσού), Π. Γεωργίου (Δήμαρχο
Υψωνα), Α. Παπαχαραλάμπους
(Δήμαρχο Στροβόλου), Κυριάκο Ξυδιά, (Δήμαρχο Γερμασόγειας), Λ. Αυξεντίου (διευθυντή
μάνατζμεντ της InteliConS LTD
και σύμβουλο στη Λεμεσό), S.
Rajačić και Gorski Kotar (από
τον κροατικό Δήμο Primorje), Č.
Špacapan (Οργανισμός Περιφερειακής Ανάπτυξης της σλοβενικής Nova Gorica).
Ακολούθως ο κ. Παπαστεργίου
συνομίλησε με την Κύπρια Επίτροπο για τη δυνατότητα συνεργασίας Δήμων της Ελλάδας
και Κύπρου με κοινό πεδίο τη
Βιώσιμη Ανάπτυξη και τους 17
θεματικούς στόχους του ΟΗΕ
για το 2030.
Παρών, φυσικά, σε όλη τη
διάρκεια του ταξιδιού του Δημάρχου Τρικκαίων στο νησί, ο Δήμαρχος Υψωνα κ. Παντελής Γεωργίου, καθώς μετά την αδελφοποίηση (διδυμοποίηση για την
Κύπρο) των δύο Δήμων, έχει
αναπτυχθεί μια ιδιαίτερα σημαντική φιλική σχέση σε προσωπικό
αλλά και σε επίπεδο συνεργασίας
ανάμεσα στους δύο ΟΤΑ.

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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Γιά να μη ξεχνιόμαστε…

ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ… ΧΙΛΙΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ
ΜΝΗΜΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ
•Πρόσωπα, πράγματα και γραπτά, μιάς εποχής που ζήσαμε
Αφίνοντας για λίγο την αναδρομή στην πρό
εκατονταετίας επικαιρότητα, όπως αυτή αποτυπώθηκε στην ειδησεογραφία και τον σχολιασμό παλιών τοπικών εφημερίδων κι’ ιδιαίτερα στο «Θάρρος», ανοίγεται σήμερα μία παρένθεση, με την μεταφορά στην σελίδα
ετούτη, κάποιων φωτογρσφιών, που μπορεί
να μας δείξουν, πρόσωπα και πράγματα, του
όχι και πολύ απομακρυσμένου παρελθόντος,
τα οποία θα θυμηθούν οι παλιότεροι και θα
μάθουν οι νεότερροι στην ηλικία. Αρχίζοτας
απ’ την τελετή εγκαινίων ενός Σταθμού Προστασίας Ανηλίκων-όπως λέγονταν-της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων, που είχε ιδρυθεί στην πόλη μας. Γεγονός που έχει και σημασιολογική σημασία, καθώς τώρα, ανάλογες
και πολύχρονες πιά προσπάθειες, επικεντρώνονται στην προστασία πολυάριθμων
προσφυγόπουλων, που βρίσκονται στον τόπο
μας, θύματα των πολεμικών συγκρούσεων σε
γειτονικές χώρες.

Η …ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΝΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Δίνεται όμως έτσι η ευκαιρία, μίας ευρύτερης αναφοράς στον ανώτατο αυτό Δικαστικό λειτουργό, ο οποίος υπηρέτησε στα Τρίκαλα επί πολλά χρόνια και ως Νομάρχης,
αλλά και μετά την συνταξιοδότησή του, πολλές φορές έρχονταν κι’ είχε συναντήσεις και
συζητήσεις με συμπολίτες, κάνοντας ενδιαφέρουσες επισημάνσεις. Γενικά υπήρξε μία
προσωπικότητα που αγωνίστηκε συνειδητά κι’
επίμονα για την επικράτηση του Δικαίου και
της Δημοκρατίας στο τόπο μας, πληρώνοντας αυτό με αρκετές διώξεις και ταλαιπωρείες.

ΑΥΣΤΗΡΟΣ,
ΑΛΛΑ ΦΙΛΙΚΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ
Ένα σύντομο βιογραφικό αναφέρει ότι, ο
Αλέξανδρος Φλώρος, γεννήθηκε στο Νεοχώρι
Ευ- τανίας το 1913 και πέθανε στην Αθήνα το
2008, σε ηλικία 95 ετών, αφού διετέλεσε Αρεοπαγίτης, υπηρεσιακός υπουργός Δημόσιας
Τάξης ορισμένος από τον Ανδρέα Παπανδρέου για τις εκλογές του 1985, πρόεδρος
του Τζάνειου νοσοκομείου Πειραιώς. Είχε ένα
μεγαλύτερο αδελφό, τον Αντώνιο Φλώρο, που
υπηρέτησε και ως Αντιπρόεδρος του Αρείου
Πάγου.
Με τον Αλέξανδρο Φλώρο, οι δημοσιογράφοι που κάναμε δικαστικό ρεπορτάζ,
διατηρούσαμε πολύ καλές σχέσεις-σε αντίθεση με τους προκατόχους του, Ιωάννη Καρασιώτο και Σταύρο Γυπαράκη, που ήταν
πολύ φειδωλοί σε ανακοινώσεις κι’ εμφανί-

Στη φωτογραφία (προσωπικό μου αρχείο), που δημοσιεύεται σήμερα, διακρίνονται από αρι- στερά, ο αείμνηστος πιά Εισαγγελέας
Τρικάλων Αλέξανδρος Φλώρος, ο οποίος ήταν και ο εμπνευστής κι’ υποστηρικτής του έργου εκείνου, πίσω του, ο επίσης αείμνηστος
δάσκαλος Χρυσόστομος Ζήσης (με γυαλιά), δίπλα του ο πρώην Δήμαρχος Τρικάλων Κώστας Παπαστεργίου, ο τότε Πρόεδρος Πρωτοδικών, ο Δικαστής ανηλίκων Τσιγκούλης, ο Γραμματέας της Ευσαγγελίας, αείμνηστος Νικόλαος Τσιάμης, πίσω του ο συνταξιούχος
δικαστικός υπάλληλος Χρίστος Κατσάκης, δίπλα του ο επίσης δικαστικός υπάλληλος Δημήτριος Παπαβασιλείου, στη συνέχεια ο αείμνηστος Γραμματέας Πρωτοδικείου Ηλίας Παπακωνσταντίνου και δίπλα του ο αεί μνηστος δικηγόρος και πολιτευτής Βασίλης Διβάνης και η αείμνηστη Δημοτική Σύμβουλος Όλγα Μανωλάκη και τέλος μερικές άλλες κυρίες, ενώ το ιερουργικό των εγκαινίων-που έγιναν-στις 25 Οκτωβρίου 1978, τελούν οι αοίδιμοι Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών στην συνέχεια Σταγών και Μετεώρων Σεραφείμ και
ο Πρωτοσύγκελλος Γεώργιος Στέφας. Μπροστά τα παιδάκια, που επρόκειτο να στεγασθούν στο οίκημα αυτό, το οποίο δεν υπάρχει
πιά, καθώς το οικόπεδό του, χορηγήθηκε για ένα από τα διδακτήρια των Γυμνασίων και Λυκείων τα οποία κτίσηκαν μετά εκεί.

σεις- καθώς συχνά μας δέχονταν στο γραφείο
του για να μας κάνει κάποιες ενημερώσεις, ή
τον επισκεπτόμασταν για λεπτομέρειες επί κάποιων γεγονότων κι’ ιδιαίτερα εγκλημάτων και
πολύκροτων διαρρήξεων. Μας δέχονταν
πάντοτε με ένα αυθόρμητο μειδίαμα και δεν
παρέλειπε να επισμαίνει με νόημα «φίλοι, φίλοι, αλλά κι’ ο νόμος, νόμος», αφίνοντας να
εννοηθεί ότι, δεν θα χαρίζονταν απέναντί μας,
αν παρανομούσαμε. Και πολλές φορές άσκησε διώξεις εναντίον συναδέλφων μας.
(φωτό Αλέξανδρου Φλώρου, να γίνει λίγο
πιό μικρή)

ΟΙ ΔΕΣΜΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Ο Αλέξανδρος Φλώρος σε φωτογραφία του,
τον Σεπτέμβριο του 1979, όταν υπηρετούσε την
Δικαιοσύνη και την Δημοκρατία στα Τρίκαλα, όπου
άφισε αξέχαστα τα με θετικό πρόσημο ίχνη του

Κάτω λοιπόν από αυτά τα δεδομένα, αντιλαμβάνεται και δικαιολογεί κανένας την λαχτάρα μου, όταν ένα καταμεσήμερο του
1983, ήλθε ασθμαίνοντας στο πατρικό μου,
παρά την Αγία Φανερωμένη, ένας δικαστικός
υπάλληλος, λέγοντάς μου ότι, με ζητά επειγόντως ο Εσαγγελέας. Ομολογώ ότι «κόπηκαν τα πόδια μου». Όμωςόχι μόνο δεν επιβεβαίωθηκαν οι φόβοι μου αλλά αντίθετα έγινε μία εκπληκτική αποκάλυψη, που μ’ έκανε
να αναθαρρήσω. Πληροφορημένος ο Φλώρος ότι είμουν τότε ανταποκριτής στα Τρίκαλα της παλιάς Δημοκρατικής εφημερίδας

«Ελευθερία», με Διευθυντή τον Πάνο Κόκκα,
μου ζήτησε να επικοινωνήσω τηλεφωνικά μαζί
του και με τους χαιρετισμούς του, να του μεταδώσω και μία είδηση, σχετικά με τον αγώνα που έκανε για την πάταξη της κατάστασης
που δημιουργούσαν τότε ορισμένα στοιχεία
της δεξιάς. Κι’ αυτές οι διασυνδέσεις μου μεταξύ Εισαγγελέα και «Ελευθερίας», ήταν
συχνές τότε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΤΑ
ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ
Άλλη εντυπωσιακή εμπειρία μου, από την
στάση του Φλώρου εναντίον του κατεστημένου, της δεξιάς, υπήρξε όταν μία ημέρα,
κάνοντας το καθημερινό ρεπορτάζ στην Νομαρχία, στον όροφο της οικοδομής του
οδοντίατρου Ιωάννου Σιάχου, της οδού Βασιλέως Κωνσταντίνου, (σήμερα Στεφάνου
Σαράφη) και ο Αλέξανδρος Φλώρος ήταν
υπηρεσιακός Νομάρχης. Ενώ οι δημοσιογράφοι βρισκόμασταν μέσα στο γραφείο
του και μας έκανε ανακοινώσεις, μπήκε χωρίς να χτυπήσει την πόρτα, ο αείμνηστος συμπολίτης υπουργός Γεωργίας στην κυβέρνηση Καραμανλή, Κλεόβουλος Γιαννούσης, με
τσιγάρο στο στόμα. Τον έκανε αυστηρότατη
παρατή-ρηση και τον υποχρέωσε να βγεί έξω,

να χτυπήσει την πόρτα για να μπεί, αφού σβήσει το τσιγάρο!
Γιά όλα αυτά κι’ άλλα, ο Φλώρος, πλήρωσε ακριβά με εκτοπίσεις, στασιμότητα υπηρεσιακή και δυσμενείς μεταθέσεις σε απομακρυυσμένες Εισαγγελίες της χώρας. Όμως
έμεινε άκαμτος στις δημοκρατικές του θέσεις.

ΟΙ ΔΙΩΞΗ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ
Μία άλλη παράμετρος ήταν κι’ η αυστηρή
δίωξη των εμπόρων ναρκωτικών. Με τις ανώτατες ποινές, που ως κατήγορος της έδρας
εισηγούνταν στις δίκες για νακωτικά. Μάλιστα σε μιά περίπτωση, που εντοπίστηκε ένα
μεγάλο χασισόδεντρο στον περίβολο του
Τμήματος Ασφα- λείας, που στεγάζονταν
τότε στο διώροφο Θεοδοσοπούλου, της
οδού Ασκληπιού-όπου πρίν το Γυμνάσιο Θηλέων και μετά το πολυκατάστημα Καλκαντάρα, το βιβλιοπωλείο του Τσιοπελάκου -ο
Φλώρος ως Εισαγγελέας Εφετών, πρότεινε
την τιμωρία αξιωματικών και ανδρών και δεν
δέχθηκε την αιτιολογία του Δικαστηρίου,
που με το επιχείρημα ότι το φυτό εκείνο εξυπηρετούσε σκοπούς εκπαίδευσης των Αστυνομικών στον εντοπισμό χασισοφυτειών προχώρησε στην αθώωση των κατηγορουμένων.
ΘΥΜΙΟΣ ΓΡ. ΛΩΛΗΣ

CMYK

στη σέντρα των
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΜΠΑΣΚΕΤ

ΙΣΧΥΡΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΠΑΙΖΟΥΝ ΣΤΑ ΟΡΙΑ
Τρικαλινοί δρομείς όχι μόνον βρέθηκαν
στο Run Greece Λάρισας αλλά επέστρεψαν
με επιτυχίες (σελ 2)

Τα ταλέντα της Τρικαλινής
καλαθοσφαίρισης μοχθούν για
το καλύτερο σε κάθε αναμέτρηση (σελ 3)

ΣΠΟΡ
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΔΙΔΑΞΑΝ ΤΕΧΝΗ
Οι πρωταγωνιστές που μετείχαν στις
μαχητικές αναμετρήσεις του Θεσσαλού
πρόσφεραν πλούσιο θέαμα (σελ 4)

4 Η βαθμολογική καθίζηση του Α.Ο. Τρίκαλα έχει πικράνει
αφάνταστα τους φιλάθλους, ενώ η αγωνία έχει να κάνει με την
αναδιάρθρωση ή μη 4 Νέο τεχνικό διευθυντή απέκτησε η ομάδα
(σελ 5)
CMYK
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Εχει
το πλάνο του
Πρόκειται για ένα από τα
βαριά χαρτιά του κλασικού
αθλητισμού.
Το κείμενο του ΣΕΓΑΣ
αναφέρει:
Ο Κώστας Δουβαλίδης
αποτελεί παλιά καραβάνα
της εθνικής ομάδας. Την
αγωνιστική του αξία και την
δυναμική του την έχει επιβεβαίωσε πολλές φορές στο
παρελθόν. Στη Γλασκώβη,
στη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, ο Δουβαλίδης κατέλαβε την 5η
θέση στα 60 μ. εμπόδια.
Μια διάκριση που ήρθε να
προστεθεί σε ένα μακρύ βιογραφικό επιτυχιών.
"Μετά τη Γλασκώβη νιώθω
πολύ καλά. Το βλέπω διαφορετικά, μου ανέβασε την
ψυχολογία τόσο η διοργάνωση όσο φυσικά και το δικό
μου αποτέλεσμα.
Είναι ωραίο και σημαντικό
να έρχονται τα αποτελέσματα και οι διακρίσεις που περιμένεις και ξέρεις πως μπορείς να πετύχεις", είπε ο Κώστας Δουβαλίδης, που εδώ
και δύο εβδομάδες έχει ξεκινήσει την προετοιμασία
του για τους αγώνες της θερινής περιόδου. "Θα κάνω
ένα πέρασμα στο διασυλλογικό πρωτάθλημα κι έπειτα
θα συνεχίσω σε κάποιους
αγώνες στο εξωτερικό. Δεν
έχω ακόμη οριστικοποιήσει
τους αγώνες μου, κάτι που
θα γίνει το επόμενο διάστημα".
Η φετινή χρονιά έχει αρκετές ιδιαιτερότητες, δεδομένο του ότι το Παγκόσμιο
θα γίνει τον Οκτώβριο, παρόλα αυτά ο αθλητής του
Μπάμπη Σδρόλα δεν φαίνεται να ανησυχεί. "Δεν με προβληματίζει αυτό. Θα προσαρμοστούμε σε αυτές τις
συνθήκες, ελπίζοντας φυσικά πως δεν θα βρεθούμε
αντιμέτωποι με κάποιο τραυματισμό".
Ο Δουβαλίδης το διάστημα αυτό προπονείται στη
Δράμα, ωστόσο στο μυαλό
του είναι να κάνει μια δυνατή
προετοιμασία μαζί με άλλους
αθλητές των ψηλών εμποδίων.
"Ο στόχος είναι να κάνω
κοινή προπόνηση με τον
Τραΐκοβιτς και τον Ορτέγκα
είτε αυτό γίνει στην Κύπρο
είτε σε κάποια άλλο προπονητικό κέντρο εκτός ή εκτός
Ευρώπης. Είναι σημαντικό
στη φάση που βρίσκομαι να
γυμνάζομαι με αθλητές υψηλού επιπέδου, καθώς θα με
βοηθήσει". Ο Δουβαλίδης
στη διάρκεια της σεζόν θα
κληθεί να κυνηγήσει το όριο
για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Ντόχα, το οποίο
είναι 13.46, επίδοση μέσα
στις δυνατότητες.

Κ

άποιες
εκδηλώσεις
βρίσκονται πολύ
ψηλά στην
εκτίμηση του κόσμου.
Ετσι οι πρωταγωνιστές
κάνουν ότι περνάει από
το χέρι τους για να
αποτελέσουν μέρος της
γιορτής.

Ετρεξαν με άνεση
Και με το παραπάνω χάρηκαν την συμμετοχή οι Τρικαλινοί
που συμμετείχαν στο Run Greece της Λάρισας, ενώ σημειώθηκαν επιτυχίες

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Αναμφίβολα το Run Greece
βρίσκεται ψηλά στις αθλητικές
προτεραιότητες και οι Τρικαλινοί δεν μπορούσαν να φανταστούν με τίποτα ότι θα έλειπαν και από την φετινή σύναξη.
Αλλωστε το προηγούμενο
διάστημα έκαναν την σχετική
προεργασία για να μπορέσουν
να βρουν τον ρυθμό και την
φόρμα τους.
Μέλημά τους ήταν να τρέξουν με το δικό τους στιλ και
να τερματίσουν με ψηλά το
κεφάλι.
Εννοείται ότι αψήφησαν το
πρωινό ξύπνημα, που ήταν
ακόμη πιο δύσκολο, αφού την
περασμένη Κυριακή είχε προκύψει και η αλλαγή της ώρας.
Τήρησαν λοιπόν ευλαβικά
το πρόγραμμα και περίμεναν
με αδημονία στην εκκίνηση
για να πάρουν το πράσινο
φως για δράση.
Εκεί πια φάνηκαν σαν έτοιμοι από καιρό, αφού είχαν
την συνταγή για να εξασφαλίσουν τα καλύτερα δυνατά
πλασαρίσματα.
Βέβαια σκοπός της σύναξης
ήταν η συμμετοχή και η αλλαγή παραστάσεων, οπότε το
στοίχημα κερδήθηκε με συνοπτικές διαδικασίες.
Αξίζει όμως να σταθούμε
και σ’ένα ακόμη στοιχείο που
λέει πολλά. Η πρωτοβουλία
στηρίζεται απ’ όλο σχεδόν το
φάσμα του αθλητισμού.
Ασφαλώς οι περισσότεροι
όταν μιλούν για αγώνες δρόμου έχουν στο μυαλό τους,
τους στιβικούς.
Ωστόσο καλή αθλητική ζωή
κάνουν και οι εκπρόσωποι άλλων σπορ, οπότε βρέθηκαν
στην Λάρισα δίχως δεύτερη
σκέψη.
Είναι χαρακτηριστικό ότι
στο περιθώριο ερασιτεχνικού
αγώνα ποδοσφαίρου οικεία
πρόσωπα μας ενημέρωσαν
για την συμμετοχή τους. Στο
πρόσωπό τους διάβαζε εύκολα κανείς την προσμονή για
να τρέξουν με τον δικό τους
τρόπο.
Και η Τρικαλινή μπασκετική
κοινότητα όμως έχει αρκετά
πρόσωπα που παίζουν στα
δάχτυλα τις αποστάσεις.
Αλλωστε τα δυο αυτά δημοφιλή ομαδικά αθλήματα
απαιτούν σωστές βάσεις και
τέλεια εκγύμναση και φυσική
κατάσταση.

Κ

αι φέτος κάνει
καταπληκτικό
πρωτάθλημα
παίζοντας δυνατά σε
όλες τις κατηγορίες.

Ο λόγος για τον συμπολίτη Ευθύμη Κοθρά για τον οποίοι οι άν-

Πλούσιο υλικό πρόσφερε το Run Greece της Λάρισας παρουσία πολλών Τρικαλινών
Σαν έτοιμοι από καιρό πήραν θέση στην αφετηρία και
έκαναν καλά την δουλειά τους
μαζί βέβαια και με συναδέλφους τους άλλων σπορ.
Χωρίς υπερβολή την περασμένη Κυριακή η Λάρισα θύμιζε μικρά Τρίκαλα, αφού οι
μετέχοντες συνάντησαν φίλους και συνοδοιπόρους.
Οσο για την ατάκα που έπαιζε ήταν: «Και εσύ εδώ»;
Με όλα αυτά οι εκπρόσωποί
μας ήταν σαν να έπαιζαν εντός
έδρας.
Βέβαια είναι αλήθεια ότι
στον χώρο υπάρχει μεγάλη
τεχνογνωσία και παρουσία σε
όλες σχεδόν τις δρομικές εκδηλώσεις της χώρας.
Υπό το πρίσμα αυτό ο καθένας αντιλαμβάνεται ότι τα
χιλιόμετρα αποδείχτηκαν παιχνιδάκι για τους Τρικαλινούς
αθλητές.
Πάνω απ’όλα όμως άπαντες
έστειλαν ηχηρό μήνυμα για
την αξία της άθλησης. Η παρότρυνση είναι να βγουν οι
συμπολίτες από τα σπίτια και
να αφήσουν την καθιστική
ζωή.
Το τρέξιμο είναι υγεία και
προσφέρει ευεξία, οπότε αξίζει να το εντάξει κανείς στο
πρόγραμμα και στην καθημερινότητά του.
Είναι φανερό ότι με τέτοιες
πρωτοβουλίες και με γενικότερη τάση εξωστρέφειας το
δρομικό κίνημα κερδίζει νέους
φίλους.
Πολλοί κάνουν λόγο για
μόδα αλλά το σημαντικό είναι
ότι δεν έχει ημερομηνία λήξης.
Διότι όσοι εντρυφούν στα μυστικά του χώρου κολλούν μαζί
του και δεν το κρύβουν πως
αν διέθεταν την δυνατότητα
να γυρίσουν τον χώρο πίσω
θα καταπιάνονταν νωρίτερα
με το αντικείμενο.
Είναι χαρακτηριστικό ότι οι

περισσότεροι δρομείς δεν
μπορούν να μείνουν για μεγάλο διάστημα μακριά από
την δράση, οπότε ανταποκρίνονται ασμένως σε όλες τις
προσκλήσεις που δέχονται
ακόμη και από μακρινές περιοχές.
Με την ευκαιρία να σημειώσουμε ότι τώρα που ο καιρός ανοίγει οι αγώνες θα
έχουν την τιμητική τους. Απλά
να θυμίσουμε εκδήλωση στον
Πλαστήρα αλλά και τον Ιπποκράτειο.
Και για να επιστρέψουμε
στο Run Greece ο ενθουσιασμός ήταν τεράστιος, οπότε
μικροί και μεγάλοι ρούφηξαν
κάθε στιγμή της δράσης. Αλλωστε όπως είναι γνωστό ο
αθλητισμός και οι δρόμοι δεν
έχουν ηλικία.
Αρκετοί τερμάτισαν χέριχέρι ενώ μετείχαν ολόκληρες
οικογένειες δείχνοντας τον
σωστό δρόμο στα παιδιά
τους.
Δεν είναι τυχαίο ότι οι πιτσιρικάδες ανανέωσαν ήδη
το ραντεβού για του χρόνου.
Με την ευκαιρία να σημειώσουμε ότι φέτος τα Τρίκαλα
θα μπουν και στο κάδρο των:
street relays, οπότε θα ακουστεί μια ακόμη δρομική φωνή.

Τοπική υπογραφή
Και αγώνες δρόμου δεν γίνονται χωρίς Τρικαλινές διακρίσεις. Μάλιστα αυτές ήρθαν
από νέα παιδιά, που έχουν
συστηθεί με τον καλύτερο
τρόπο και θέλουν να αφήσουν
το δικό τους στίγμα στον
χώρο.
Το θετικό είναι ότι προχωρούν βήμα- βήμα και με χαμηλούς τόνους, οπότε το μέλλον είναι δικό τους.
Από την πλευρά τους οι
προπονητές τους είναι δίπλα
τους για να διορθώνουν και

την πιο μικρή λεπτομέρεια
ανεβάζοντας παράλληλα την
ψυχολογία.
Το ενημερωτικό κείμενο του
ΣΕΓΑΣ αναφέρει:
Για μία ακόμη χρονιά η πόλη
της Λάρισας επιβεβαίωσε την
αγάπη της για τον αθλητισμό
και τη συμμετοχή σε δράσεις
με πολιτιστικό, κοινωνικό και
αθλητικό περιεχόμενο.
Στην πόλη της Θεσσαλίας
ξεκίνησε την περασμένη Κυριακή , για έβδομη χρονιά, η
σειρά αγώνων Run Greece
και εκκίνησε με εντυπωσιακό
τρόπο, τόσο λόγω της μεγάλης συμμετοχής του κόσμου
στη γραμμή εκκίνησης, όσο
και της μεγάλης παρουσίας
μικρών και μεγάλων στους
δρόμους και της πλατείες της
πόλης.
Η Λάρισα κατάφερε να κάνει και φέτος ένα σπουδαίο
ρεκόρ, αφού πέτυχε την μεγαλύτερη συμμετοχή εγγεγραμμένων από την έναρξη
του θεσμού το 2013 έως και
αυτή την στιγμή, και στις επτά
πόλεις, αφού 5.000 δρομείς
έκλεισαν θέση σε όλες τις
αποστάσεις.
Στα 5χλμ. των Ανδρών ο
πρωταθλητής των αποστάσεων, Μάριος Αναγνώστου διένυσε την απόσταση σε 15.03
κι έδειξε σε καλή κατάσταση
ενόψει των υποχρεώσεων του
στη σεζόν.
Ο αθλητής της Αναγέννησης Λαμίας κυνήγησε το ρεκόρ αγώνων, το οποίο
ήταν15.27 και κατέχει ο Χρήστος Καλλίας από τον αγώνα
του 2017 στα Γιάννενα. Στην
ίδια απόσταση (5χλμ) το ρεκόρ διαδρομής της Λάρισας
κατέχει ο Δημοσθένης Δούικας με 15.38 από το 2016.
Ο έφηβος Θεόδωρος Κατσιώπης (ΓΣΤ,16.31) ήταν δεύτερος και ο Γιώργος Πουρ-

Σπουδαία εμφάνιση
θρωποι του Φίλιππου Βέροιας πίνουν νερό στο όνομά του.
Το basketblog τον συμπεριέλαβε
στην καλύτερη πεντάδα του Βορρά
με το κάτωθι σχόλιο:

Μεστή εμφάνιση από τον αρχηγό
του Φιλίππου Βέροιας στην εκτός
έδρας νίκη επί των Μαχητών-Πειραματικού.
Μπορεί ο Σισμάνης να ήταν αυτός

που πέτυχε το τρίποντο της νίκης
στο φινάλε της παράτασης, όμως
μέχρι τότε ο Κοθράς είχε πραγματοποιήσει μία μοναδική παράσταση,
με τον έμπειρο γκαρντ να πετυχαίνει

νάρας τρίτος με 16.48.
Στην αντίστοιχη απόσταση
των γυναικών νικήτρια ήταν
η Κατερίνα Δελή (18.44) και
ακολούθησαν οι Μόκκα
(ΓΣΤ,19.06) και Καρανάσσου
(ΓΣΤ,19.52). Στα 10χλμ. ο Νίκος Τσίκουρας τερμάτισε
πρώτος σε 33.21 και ακολούθησαν οι Κώστας Ιατρόπουλος (33.24) και Γιώργος Αυγερινός (34.12).
Στις γυναίκες η πρωταθλήτρια του μαραθωνίου Σόνια
Τσεκίνη ήταν πρώτη με 36.20,
ενώ στη δεύτερη και τρίτη
θέση ήταν οι Χριστίνα Κατσουράνη (39.07) και Μελίνα
Φίνου (47.12).
Το φετινό Run Greece εγκαινιάζει μια νέα εποχή για
τον θεσμό και παρουσιάζεται
με νέο λειτουργικό σχεδιασμό,
ανανέωση της σήμανσης και
της παρουσίασης των αγώνων
με DJ, αψίδες, εξέδρες, τοπικές δράσεις, νέο μετάλλιο,
με επανασχεδιασμό των εντύπων, των χαρτών, των προγραμμάτων και εστιάζοντας
παράλληλα στην προβολή της
πόλης διεξαγωγής στα τεχνικά
t-shirt των δρομέων, που θα
διαφέρουν από πόλη σε πόλη.
Η φετινή σειρά αγώνων Run
Greece ξεκίνησε στην πόλη
της Λάρισας (31/3) και θα συνεχιστεί την ερχόμενη Κυριακή
στο Ηράκλειο (7/4).
Οι υπόλοιποι αγώνες θα γίνουν σε Καστοριά (12/5), Ιωάννινα (19/5), Αλεξανδρούπολη
(22/9), Πάτρα (6/10 ) και Ρόδο
(13/10).
Παράλληλα και το 2019, το
RUN GREECE συμμετέχει στο
Μαραθώνιο Αθήνας με τους
καλύτερους εκπροσώπους
του, στον Τελικό "Αγώνα δρόμου 3χλμ ERGO".
Σε άλλο θέμα το διασυλλογικό Κ18 θα γίνει στις 6/4
στην Λάρισα.

34 πόντους, όντας ο πρώτος σκόρερ της αγωνιστικής, ενώ ευστόχησε και σε 4 τρίποντα, βοηθώντας
την ομάδα του στην αρχική ανατροπή του σκορ.
Περισσότερα για τα έργα και τις
ημέρες και άλλων συμπολιτών αθλητών σε επόμενο φύλλο.

ΤοπιΚΑ

Η

δραστηριότητα
δεν σταματάει
στον χώρο της
υποδομής του
μπάσκετ. Σε αρκετές
περιπτώσεις οδεύουμε
προς την ολοκλήρωση των
μαραθωνίων, ενώ βγαίνουν
και εκκρεμότητες.
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Πάντα με διάθεση
Οι αγωνιστικές εκδηλώσεις στην μπασκετική υποδομή
επιβεβαιώνουν την αγάπη των πιτσιρικάδων για το άθλημα

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Οσοι αθλητές πάντως παίρνουν θέση στο τζάμπολ δίνουν
το 100% θέλοντας να ξεδιπλώσουν όσα δουλεύουν στις προπονήσεις.
Εννοείται ότι οι συνθήκες και
η πίεση στους επίσημους αγώνες είναι διαφορετική αλλά τα
ταλέντα προσαρμόζονται με
ικανοποιητικό τρόπο, ενώ φροντίζουν να δικαιώνουν όσους πιστεύουν στις αρετές τους.
Ηδη αρκετοί συμπολίτες φίλαθλοι έχουν κρατήσει στο μυαλό τους πολλά ονόματα παιδιών
με προοπτικές και ευχή τους
είναι η λίστα να μεγαλώσει κι
άλλο.
Το ιδανικό σενάριο προβλέπει
ένα μπασκετικό παιδομάζωμα
μέσα από το οποίο θα βγουν
στον αφρό άφθαρτα χαρισματικά πρόσωπα, που θα αναλάβουν να σηκώσουν στους
ώμους τους την εκπροσώπηση
του Τρικαλινού μπάσκετ.
Η παράδοση στην περιοχή
είναι γνωστή αλλά όσοι αγαπούν το άθλημα πρέπει να εργάζονται με όρους μέλλοντος.
Αλλωστε οι εποχές αλλάζουν,
οπότε στις μέρες μας θα πρέπει
να πάρει από το χεράκι το νέο
παιδί για να το εμπνεύσει και
να το βάλει στα βαθιά του αθλητισμού, αφού οι υποχρεώσεις
του είναι ουκ ολίγες.
Ωστόσο η ποιότητα δεν λείπει, οπότε οι υπεύθυνοι θέλουν
να δώσουν την ευκαιρία στα
ταλέντα να βρουν τον δρόμο
τους.
Πραγματικά εδώ και καιρό
έχουν κινητοποιηθεί τα περισσότερα στελέχη των ομάδων
στην προσπάθειά τους να οδηγήσουν μεγάλο αριθμό παιδιών
με προοπτική στον αθλητισμό.
Γενικά στην υποδομή η δραστηριότητα είναι έντονη και δεν
λείπουν οι ιδέες.
Στα γυμναστήρια παίκτες και
προπονητές βρίσκονται πολλές
ώρες της ημέρας προκειμένου
να κάνουν το καλύτερο δυνατό
στον τομέα τους πετυχαίνοντας
και την απαραίτητη ώσμωση.
Σίγουρα δέθηκαν με τα πι-
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Bαθμολογία
Στιγμιότυπο από το γεμάτο παιχνίδι των Νέων του Αιόλου
με τα Φάρσαλα(φωτό:billkara)
τσιρίκια και προσπαθούν να τα
κερδίσουν ολοκληρωτικά. Οι
καθαρές κουβέντες είναι αυτές
που μιλούν στην καρδιά κάθε
αθλητή.
Αξίζει πάντως να καταβληθεί
κάθε δυνατή προσπάθεια για
να καταγραφεί το μεγαλύτερο
δυνατό άπλωμα όσον αφορά
τις συμμετοχές και την ανέλιξη
παικτών.
Χωρίς υπερβολή τα Τρίκαλα
έκαναν παλαιότερα σχολή στην
υποδομή και στην δημιουργία
εξαιρετικών παικτών.
Είναι χαρακτηριστικό ότι τότε
ακόμη και έμπειρα αθλητικά
στελέχη άλλων περιοχών έσπευδαν να ανακαλύψουν την συνταγή διάπλασης αθλητών με
εντυπωσιακό πακέτο.
Στην πορεία η υπόθεση κάπου κόλλησε αλλά τα τελευταία
χρόνια όσοι βρίσκονται στις
επάλξεις κινούνται οργανωμένα,
οπότε κερδίζουν μικρά ή μεγάλα
στοιχήματα.
Εννοείται ότι η επιτυχία και
στο συγκεκριμένο κομμάτι είναι
συνισταμένη πολλών παραγόντων.
Ακόμη και ένας κρίκος αν λείψει από την αλυσίδα μπορεί να
προκύψει φρενάρισμα.
Το στοίχημα είναι να μην χαθεί ούτε ένα παιδί με προοπτικές παρά τις δυσκολίες και τα
εμπόδια που περιγράψαμε σε
άλλο σημείο.
Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι
στις μέρες μας η επαγγελματική
αποκατάσταση αποτελεί πρώτη

προτεραιότητα, οπότε στον ελάχιστο κενό χρόνο οι ταλαντούχοι
παίκτες επιδιώκουν να ξεπεράσουν τον εαυτό τους για να
ανοίξουν φτερά.
Σε κάθε περίπτωση η δίψα
και η αγάπη για άθληση χαρακτηρίζουν διαχρονικά τα Τρικαλινά νιάτα που δεν βλέπουν
την ώρα να δουλέψουν μαζί με
τους φίλους τους. Ετσι ανακαλύπτουν την γοητεία της κοινής
προσπάθειας. Σε εγρήγορση
όμως βρίσκονται και οι τεχνικοί,
που θέλουν να καταθέσουν ένα
ελκυστικό πλάνο.
Από την στιγμή που βάλουν
τα ταλέντα στο πνεύμα τότε
εκτιμούν ότι το νερό θα μπει
στο αυλάκι.
Είναι σημαντικό λοιπόν οι ιθύνοντες να δημιουργούν καλή
ατμόσφαιρα και να ανεβάζουν
τους πιτσιρικάδες με τον τρόπο
τους.
Εννοείται ότι μια οργανωμένη
κατάσταση ωθεί τα νιάτα στους
αθλητικούς χώρους. Πολύ σωστά πάντως τα επιτελεία φροντίζουν να μην αφήνουν κενά
και εστιάζουν στην βελτίωση
πεπραγμένων.
Στην περίπτωση αυτή οι νεαροί αθλητές θα είναι σαν έτοιμοι
από καιρό ειδικά στις δύσκολες
στροφές.
Κάθε τοπικό συγκρότημα έχει
την δική του φιλοσοφία και επιμένει σ’αυτήν. Οσοι απολαμβάνουν λοιπόν ομάδες με συγκεκριμένη αθλητική ταυτότητα
ξέρουν πολύ καλά ότι τίποτα
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δεν γίνεται τυχαία αλλά με συστηματική δουλειά και ατέλειωτες επαναλήψεις.

Ανάδειξη αρετών
Κάποια πράγματα φωνάζουν
από μακριά, οπότε οι υπεύθυνοι
προσπαθούν να πάρουν τα καλύτερα στοιχεία από παίκτες
των οποίων το ταλέντο ξεχειλίζει.
Ωστόσο υπάρχουν και παιδιά
με κρυμμένες αρετές. Συνεπώς
οι προπονητές οφείλουν να διαβάσουν και πίσω από τις γραμμές για να δώσουν τις απαραίτητες ευκαιρίες σε όλους.
Και όλα αυτά με έμφαση στο
ήθος και στον χαρακτήρα, αφού
όσοι δραστηριοποιούνται στον
αθλητισμό ξέρουν ότι πέρα από
τις δικές τους επιτυχίες πρέπει
να αναγνωρίζουν και την προσπάθεια άλλων συναδέλφων
τους.
Δεν υπάρχει άλλωστε καλύτερη εικόνα από το να φεύγουν
όλοι οι παίκτες αγκαλιασμένοι
μετά την λήξη όσο μεγάλη ένταση και να έχει βγάλει ένας
αγώνας.
Φυσικά καθένας προσπαθεί
να βελτιώνει τους ατομικούς
και ομαδικούς δείκτες.
Πάντως έχουν απόλυτο δίκιο
όλοι εκείνοι που σημείωσαν ότι

Μια ακόμη υπόκλιση
Και ο Πάου Γκασόλ είπε τα καλύτερα για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο
Ο Πάου Γκασόλ έσταξε μέλι για τον
Γιάννη Αντετοκούνμπο σε δηλώσεις που
έκανε στο «nba.com». Αναλυτικά οι δηλώσεις του καταξιωμένου Ισπανού άσου:
Για την σύγκριση του Ελληνα παίκτη
και τον μυθικό Κόμπι Μπράιαντ είπε: «Ο
Γιάννης Αντετοκούνμπο δουλεύει τόσο
πολύ, όπως ακριβώς όλοι οι μεγάλοι
παίκτες. Ο Κόμπι Μπράιαντ ήταν ο πιο
μανιακός, όσον αφορά την δουλειά νωρίς, αργά, κάθε ώρα - επειδή ήταν
εμμονικός με το να είναι ο καλύτερος κι
έκανε ό,τι χρειαζόταν.
Ο Γιάννης επίσης είναι το ίδιο εργατικός, ίσως έχει διαφορετικό πρόγραμμα,
γιατί ο Κόμπι ήταν λίγο... off, όσο προχωρούσε το πρόγραμμά του, αλλά έχει

την επιθυμία να είναι ο καλύτερος. Είναι
πολύ... επιθετικός, προσεγγίζει το παιχνίδι
με πολύ ανταγωνιστικό τρόπο και το
αγαπάει».
Για το αν ο τίτλος του MVP πρέπει να
πάει στον Αντετοκούνμπο ο Γκασόλ ήταν
ξεκάθαρος κι απόλυτος: «Σίγουρα είναι
ο MVP! Όταν είσαι ο καλύτερος παίκτης
στην καλύτερη ομάδα, τότε πρέπει να
πάρεις αυτού του είδους την αναγνώριση. Δεν είναι κάτι στον... αυτόματο. Η
σεζόν που κάνει δεν είναι καλή, είναι τέλεια, κυριαρχεί!
Ναι, ο Χάρντεν έχει εντυπωσιακά νούμερα, ναι, ο Ουέστμπρουκ κάνει triple
double κι έχουν ήδη τιμηθεί γι' αυτά,
αλλά αυτός ο τύπος (Αντετοκούνμπο)

έχει οδηγήσει την ομάδα του στο καλύτερο ρεκόρ της λίγκας, οπότε θεωρώ
πως πρέπει να είναι στην κορυφή αυτής
της συζήτησης.
Ως παίκτης, επηρεάζει το παιχνίδι με
πολλούς τρόπους. Μού αρέσει ο τρόπος
που προσεγγίζει τους αγώνες, το πόσο
σκληρά δουλεύει, όταν δεν είναι στο
παρκέ, έχει... δεσμευτεί με το να είναι ο
καλύτερος και κάνει ό,τι χρειάζεται. Περνάει πολλές ώρες στο γήπεδο, έρχεται
ακόμα και στα ρεπό, προετοιμάζεται.
Αν θέλεις να είσαι αυτός ο παίκτης (ο
καλύτερος), τότε αυτό πρέπει να κάνεις.
Σε τόσο νεαρή ηλικία, δείχνει μεγάλη
ωριμότητα κι επιθυμία και αυτό είναι
που με εκπλήσσει περισσότερο!».
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η δουλειά στις ομάδες αποτελεί
μεγάλο σχολείο.
Ομολογουμένως μέσα από
τις προπονήσεις και τους αγώνες τα νιάτα κοινωνικοποιούνται
και βγαίνουν με καλύτερα πατήματα και αυτοπεποίθηση στην
καθημερινότητα.
Αξίζουν λοιπόν πολλά εύσημα
στις οικογένειες των ομάδων,
που αγκαλιάζουν απλόχερα τη
νεολαία και δίνουν τα σωστά
ερεθίσματα.
Χωρίς τυμπανοκρουσίες λοιπόν αλλά με μεθοδικότητα και
πορεία βήμα- βήμα θα μπουν
τα κομμάτια στην σωστή θέση
του παζλ.
Ετσι την κατάλληλη στιγμή
θα γίνουν οι απαραίτητες προσπεράσεις και γενικά θα υπάρξουν τα απαραίτητα σημεία αναφοράς.
Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι γεμάτο παιχνίδι έγινε ανάμεσα στους Νέους του Αιόλου
και των Φαρσάλων. Στις εμπνεύσεις του ενός απαντούσε
ο άλλος σε αγώνα μακράς διαρκείας.
Οι φιλοξενούμενοι ξεκίνησαν
δυνατά χτίζοντας διαφορά.
Όμως οι κυανέρυρθοι τα έπαιξαν όλα για όλα στην τελική
ευθεία και έπεσαν ηρωϊκά με
58-60.
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Τέτοια δυνατά ματς μόνο
καλό κάνουν στα Τρικαλινά νιάτα.
Τα δεκάλεπτα: 18-21, 28-39,
37-51, 58-60.
Διαιτητές:Παπαδήμητρίου Κουτιβής
Νέοι Αιόλου (Παπαδημητρίου-Μπραχάλας): Ιωάννου , Αγγελής , Πάσχος 5, Ράντος 9,
Αποστόλου 2, Πολύζος 11(3),
Καραθάνος 3, Γκαραβέλας 8(1),
Ευαγγελακόπουλος 2, Γαρούφας , Τσιακάρας , Τριανταφύλλου 18.
Νέοι Φαρσάλων (Ρίζος):Βασίλειου 2, Ερελιάδης, Αλεξόπουλος 6(1), Λιούπης 15(1),
Αλεξανδρής, Μπακαλόπουλος
7(2), Συνετός 9(1), Γιαννούλης
, Φιλλιπόπουλος 9, Χατζηπλης,
Φαρμάκης 12, Παπαγεωργίου.
Και στο παιδικό πραγματοποιήθηκαν ορισμένοι αγώνες.
Η Καλαμπάκα είχε λύσεις ειδικά στο δεύτερο μέρος και
επικράτησε 88-53 των Δαναών
έχοντας ισορροπία μεταξύ άμυνας και επίθεσης.
Τα δεκάλεπτα: 22-18 , 3631, 53-44, 88-53
Διαιτητές:Παπαδημητρίου Μπαράκου
Καλαμπάκα (Σπανός Κ.) Γετερίδης Χ. , Μπαλιακούτας ,
Βλάχος , Μαντάρας Ε. . Καραπέτσας Β. Τουλας , Σταυράκης
Γ. , Ταμπάκου Κ., Παλάσκας Ν,
Ραγιάς , Σινάνης , Μπουζέκης
Ε. ,
Δαναοί (Μητσάς) Μπαλατσούκας , Σίμος , Αλεξιου , Πελεκάνης , Λέφας , Μοσχόπουλος , Τίγκας , Ταλαρος , Παπαθεοδώρου.
Σε άλλο ματς με εναλλαγές
συναισθημάτων ο Κρόνος κέρδισε 43-49 την Φούντας 2.
Τα δεκάλεπτα: 9-15 , 31-22,
34-38, 43-49
Διαιτητές:Δημουλάς - Γεωργούλας
Φούντας 2 (Φούντας Γ ) Μπέσιος , Κυρίτσης , Βερεντζιώτης
, Κατσιαμπάς, Μητσιάδης , Ζαμπραιλας , Μοιριώρης , Παλάβρας , Τσούγκος ,Κολοπίτας
Μοιριώρης , Κανδύλης .
Κρόνος (Χριστάκος) Οικονόμου , Αργυρόπουλος , Παπαγγελής , Χαβίλας , Θεοδοσίου ,
Κερίμι , Αργυρόπουλος , Τσιάρας Ι. , Ζιάκας , Κουτσιμπέλας.
Το παιδικό του Αιόλου που
πρώτευσε ετοιμάζεται για την
επόμενη φάση με αξιόλογους
αντιπάλους όπως ο Αιολικός, ο
Κεραυνός και ο πρωταθλητής
Καρδίτσας.

Μπήκε ζεστά
Στα στέκια συζητήθηκε έντονα το εγχείρημα του Γιώργου
Φούντα να προχωρήσει σε δημιουργία ιδιωτικού γυμναστηρίουπροπονητηρίου. Ο ίδιος έδωσε περισσότερα στοιχεία χθες μιλώντας στην αθλητική εκπομπή «Στα γήπεδα η Ελλάδα αναστενάζει». Μεταξύ άλλων ανέφερε ότι έφτασε το πλήρωμα του
χρόνου για να υλοποιηθεί ένα πλάνο με τον επιθυμητό τρόπο
και ανέσεις, αφού οι εγκαταστάσεις στην περιοχή δεν επαρκούν.
Μίλησε ακόμη για έναν πολυχώρο, όπου θα φιλοξενηθούν
αρκετές εκδηλώσεις αφού ιδέες υπάρχουν.
Τέλη Μάη αναμένεται να πατήσουν παρκέ, ενώ συνεχίζεται η
ανταλλαγή τεχνογνωσίας. Φέτος οι πιτσιρικάδες είναι να πάνε
Βελιγράδι, ενώ το τιμ θα πλαισιωθεί και από άλλα στελέχη.
Από την πλευρά του ο Νίκος Κακλαμάνος ευχήθηκε κάθε επιτυχία στην πρωτοβουλία τονίζοντας ότι ο Φούντας με όραμα,
εμπειρία και αγάπη θα μεταλαμπαδεύσει σωστά γνώσεις. Κατέληξε
λέγοντας: μακάρι να βγουν παίκτες καλύτεροι από εμάς.

Θετικά νέα για Μάγους
Στους μάγους υπάρχει πληροφόρηση για αίσια εξέλιξη όσον
αφορά το μπαράζ μέσα απο σχετική διαδικασία της ΕΣΚΑΘ και
ποινή στην ΕΑΛ. Μένει η επίσημη ανακοίνωση.

CMYK
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Χαρακτηριστικά στιγμιότυπα από τους θεαματικούς αγώνες, την ατμόσφαιρα και τις βραβεύσεις στην εκδήλωση του Θεσσαλού

Μ

ε το που
έμπαινε
κανείς την
Κυριακή στο
Δημοτικό κλειστό δεν είχε
πρόβλημα να πιάσει με
κινηματογραφική
ταχύτητα το μήνυμα.

Του αρη κόντα
arispenna@yahoo.gr
Οι μαχητικές τέχνες κερδίζουν κάθε μέρα όλο και περισσότερους φίλους, οπότε
όσοι ανεβαίνουν στο ριγκ
φροντίζουν να δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους και να ανοίγουν την όρεξη.
Η εκμάθηση των μυστικών
θέλει τον χρόνο της αλλά οι
πρωταγωνιστές δίνουν την αίσθηση ότι γεννήθηκαν για το
συγκεκριμένο είδος.
Φροντίζουν λοιπόν να το
υπηρετούν με συνέπεια, οπότε
ξέρουν πώς να ενεργήσουν
σε όλες τις στιγμές ενός αγώνα.
Το μαχητικό πνεύμα ξεχείλιζε λοιπόν και παρέσυρε το
κοινό που δεν ξεκολλούσε το
βλέμμα από το σημείο αναφοράς.
Οι άνθρωποι του Θεσσαλού
διοργανώνουν σε πρώτη ευκαιρία ξεχωριστές εκδηλώσεις, που συμβάλλουν στην
εξωστρέφεια του χώρου.
Την τιμητική του είχε λοιπόν
το Kick boxing, οπότε με το
καλημέρα φάνηκε ότι οι αθλητές μιλούσαν την ίδια γλώσσα.
Φυσικά φρόντισαν να βάλουν γερές βάσεις , αφού η
υποδομή αποτελεί το Α και
το Ω. Προς τιμήν τους πάντως
δεν μένουν στα κεκτημένα
αλλά συνεχίζουν να ψάχνονται
προκειμένου να ανακαλύψουν
νέους δρόμους.
Πολύ απλά συμμερίζονται
την άποψη που λέει ότι εχθρός
του καλού είναι το καλύτερο.
Οι διοργανωτές αξιοποίησαν
την τεχνογνωσία τους και έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους
προκειμένου να μην λείψει τίποτα από τους υψηλούς καλεσμένους τους. Μέλημά τους
ήταν να χαλαρώσουν οι αθλητές και να ξεδιπλώσουν το
σύνολο των αρετών τους.
Ετσι προέκυψαν γεμάτοι
αγώνες και δυνατά ζευγάρια,
που ενθουσίασαν τους φιλάθλους.
Ουκ ολίγες φορές το έμψυχο δυναμικό δούλεψε στα κόκκινα αλλά με απόλυτο σεβασμό στους κανόνες του αθλήματος.

Δυναμική παρέα
•Νιάτα και πιο έμπειρα στελέχη πρόσφεραν πλούσιο θέαμα
στις μαχητικές αναμετρήσεις, που διοργάνωσε ο Θεσσαλός

Σε κάθε περίπτωση όλος ο
καλός κόσμος του είδους βρέθηκε στα Τρίκαλα, αφού ξέρει
ότι κάθε σύναξη βοηθάει τους
αθλητές να χτίζουν το υπόβαθρό τους. Ασφαλώς ο εμπλουτισμός των παραστάσεων
αποτελεί μεγάλη υπόθεση,
οπότε όσοι διακονούν τον
χώρο θέλουν να βάζουν όσο
το δυνατόν περισσότερα παιχνίδια στα χέρια τους.
Αλλωστε αρκετές εκδηλώσεις κρίνονται στις λεπτομέρειες, οπότε οι πρωταγωνιστές
οφείλουν να είναι σαν έτοιμοι
από καιρό αν θέλουν να βάλουν την υπογραφή τους κάνοντας θετικό ταμείο.
Εννοείται ότι κάθε στέλεχος
προσπάθησε να κάνει το κα-

λύτερο δυνατό στον τομέα
του. Τα φώτα έπεσαν φυσικά
στους αθλητές αλλά τα μέλη
της γραμματείας κατέγραφαν
με άγρυπνο μάτι όλα τα δεδομένα, ενώ οι διαιτητές
έσπευσαν να απονείμουν δικαιοσύνη.
Από την πλευρά τους οι επίσημοι είχαν μόνο καλά λόγια
να πουν για την ροή του προγράμματος αλλά και για την
ποιότητα των αγώνων.

Σωστά μηνύματα
Δεν υπάρχει μεγαλύτερη
ικανοποίηση για τους διοργανωτές από το να βλέπουν
αθρόα προσέλευση στην
αθλητική εγκατάσταση, που
φιλοξενεί την δράση.
Η οικογένεια του Θεσσαλού
CMYK

είδε τους συναδέλφους άλλων
συλλόγων να ανταποκρίνονται
ασμένως και να δίνουν δυναμικό παρών στο Δημοτικό.
Σε επίπεδο Θεσσαλίας καταγράφηκε δυναμική εκπροσώπηση, αφού τα επιτελεία
διατηρούν και σωστά ανοιχτή
γραμμή, αφού υπηρετούν τον
ίδιο στόχο και όνειρο.
Ωστόσο προέκυψαν και
συμμετοχές και από άλλες
γωνιές της χώρας. Ενδεικτικά
αναφέρουμε παρουσίες από
Κοζάνη, Γιαννιτσά, Κατερίνη
και όχι μόνον.
Ολοι έγιναν μια καλή παρέα
και προσέγγισαν τους αγώνες
με επαγγελματική συνείδηση.
Οι ειδικοί χαρακτηρίζουν
άκρως θεαματικό το Kick box-

ing και αυτό το επιβεβαίωσαν
από πρώτο χέρι οι φίλαθλοι.
Το στοιχείο που χαρακτήριζε τους πρωταγωνιστές ήταν
το ταλέντο και το μαχητικό
πνεύμα. Ετσι οι περισσότεροι
αγώνες είχαν άγρια ομορφιά.
Εντυπωσιακό όμως ήταν και
το ηλικιακό φάσμα. Όπως μας
ενημέρωσε η ψυχή της εκδήλωσης Ευθύμης Καραβίνος
αγωνίστηκαν αθλητές ηλικίας
από 5 μέχρι 30 ετών.
Στο κάδρο ήταν αρχάριοι
αθλητές, που αγάπησαν από
την πρώτη στιγμή το άθλημα
και θέλουν να σταδιοδρομήσουν στον χώρο με οδηγό
την σκληρή δουλειά.
Δεν έλειψαν όμως και οι
προχωρημένοι πρωταγωνι-

στές οι οποίοι διαθέτουν πλούσιο βιογραφικό και ξέρουν να
προσαρμόζονται στις απαιτήσεις κάθε συνάντησης. Και
όπως έλεγαν αρκετοί φίλαθλοι
συγκεκριμένοι αθλητές δίδαξαν την τέχνη του είδους.
Το πρόγραμμα διανθίστηκε
και από αγώνες επίδειξης προχωρημένων πρωταγωνιστών,
που απογείωσαν τον κόσμο
τις προσπάθειές τους.
Η γιορτή περιλάμβανε και
το απαραίτητο τελετουργικό
με την τελετή έναρξης.
Ο κ. Καραβίνος απευθυνόμενος στο κοινό ανέφερε ότι
ο Θεσσαλός προχώρησε στην
5η διοργάνωση και ευχαρίστησε από την καρδιά τους
όσους ανταποκρίθηκαν στο
κάλεσμα αλλά και στους φορείς, που στηρίζουν τις προσπάθειες του συλλόγου.
Δεν παρέλειψε να μνημονεύσει και τους προπονητές
των συλλόγων, αφού αυτοί
περνούν ατέλειωτες ώρες με
τους αθλητές τους προκειμένου να μεταλαμπαδεύσουν
σωστά τα μυστικά και να διαπλάσουν ολοκληρωμένες προσωπικότητες.
Πραγματικά όσοι ξέρουν
έχουν να το λένε για τις αρχές
και τις αξίες με τις οποίες γαλουχήθηκαν οι πρωταγωνιστές.
Οσο για τον σκοπό της εκδήλωσης αφορούσε φυσικά
την εξάπλωση του αθλήματος,
αφού μέσα από τις αγωνιστικές εικόνες η νεολαία έρχεται
πιο κοντά στον χώρο.
Από την πλευρά του ο περιφερειακός σύμβουλος κ.
Μπάρδας έδωσε μπράβο
στους διοργανωτές ενώ σημείωσε πόσο σημαντική υπόθεση είναι τα Τρίκαλα σχεδόν
κάθε Σαββατοκύριακο να φιλοξενούν σημαντικές αθλητικές συνάξεις.
Ο αντιδήμαρχος κ. Αναστασίου χαρακτήρισε άκρως θετικό γεγονός τα γεμάτα γήπεδα και στην κατεύθυνση
αυτή πρέπει να στραφούν όλοι
αφήνοντας στην άκρη κάποιες
κακές συνήθειες.
Στο ίδιο μήκος κύματος και
η πρώην αντιδήμαρχος κ. Ε.
Λεβέντη, που έκανε λόγο για
θεαματικό σπορ, ενώ υπογράμμισε ότι είναι σημαντικό
να εντάσσει κανείς τον αθλητισμό στην καθημερινότητά
του.
Και οι 3 βραβεύτηκαν από
τον Θεσσαλό, ενώ το πρόγραμμα τράβηξε σε μάκρος
αποζημιώνοντας το κοινό.

CMYK
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Αναδιάρθρωση από του... χρόνου
Κ

αι το αλαλούμ
συνεχίζεται!
Να ισχύσει η
αναδιάρθρωση
αλλά να εφαρμοστεί την
επόμενη (2020/21) και
όχι την ερχόμενη σεζόν
(2019/20), αποφάσισε η
Επιτροπή
Επαγγελματικού
Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ.

Του ΧΡιΣτοΦοΡοΥ
παπαΘαΝαΣιοΥ
xristoforospap@gmail.com

Στο έκτακτο ΔΣ στην Ομοσπονδία με κύριο θέμα την τροπολογία που απέστειλε ο υφυπουργός Αθλητισμού, η ΕΕΠ
πήρε την απόφαση να προχωρήσει κανονικά η αναδιάρθρωση, αλλά την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο να παραμείνουν
16 ομάδες στην Super League
και να μειωθούν σε 14 τη μεθεπόμενη σεζόν.
Τι σημαίνει αυτό; Πως θα
υποβιβαστούν από την τρέχουσα Super League δύο ομάδες
και θα ανέβουν από τη Football
League ισάριθμες, χωρίς να
υπάρξει μπαράζ.
Επιπλέον, η Super League 2,
εφόσον δεν προκύψει κάποια
ανατροπή, θα ιδρυθεί κανονικά
για την επόμενη σεζόν, με την

•Να μείνουν 16 στην Super League αποφάσισε η ΕΠΟ, αλλά ο ΑΟ Τρίκαλα
θα πρέπει να είναι σε εγρήγορση αφού τίποτα δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο
«κέντρα» προς συζήτηση.
Ο υφυπουργός Αθλητισμού,
Γιώργος Βασιλειάδης έχει καταθέσει ήδη την τροπολογία
για τη δομή του επαγγελματικού πρωταθλήματος, την Τετάρτη (3/4) στην ΕΠΟ υπάρχει
ειδική συνεδρίαση για την αναδιάρθρωση και οι πρόεδροι της
Football League θα συναντηθούν την Παρασκευή (5/4) απλά
για να τους ανακοινωθούν οι
εξελίξεις στις οποίες, λόγω της
στάσης του προεδρείου της,
κράτησαν αμέτοχη στάση παρά
τον θεσμικό ρόλο που έπρεπε
να έχουν.

προϋπόθεση να διατηρηθούν
τα εγγυημένα έσοδα της χρηματοδότησης.
Πλέον όλα θα ξεκαθαρίσουν
στο ραντεβού που αναμένεται
να γίνει ανάμεσα στις εμπλεκόμενες πλευρές και τον Βασιλειάδη.
Με όλα αυτά είναι ξεκάθαρο
ότι στον ΑΟ Τρίκαλα θα πρέπει
να μην χαλαρώσουν, αφού το
πιο πιθανό είναι να έχουμε ακόμη πολλές επεισόδια και πολλές… ανατροπές!

Συνεδριάζει
για την αναδιάρθρωση
η Φούτμπολ Λιγκ
Η αναδιάρθρωση των επαγγελματικών πρωταθλημάτων ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2018
με τη Football League και τον
πρόεδρό της, Λεωνίδα Λεουτσάκο να είναι οι απόλυτοι «κομπάρσοι» της διαδικασίας αφού
δεν κλήθηκε σε καμία προπαρασκευαστική συνάντηση. Οι
«άστεγες» ομάδες της Super
League εξασφάλισαν συμβόλαιο ύψους τουλάχιστον 1,4
εκατ. ευρώ η κάθε μια γι' αυτή
την διαδικασία, ενώ η Football
League για 16 ομάδες κατά-

Για του χρόνου πάει η αναδιάρθρωση στο ελληνικό ποδόσφαιρο,
αλλά ο ΑΟΤ θα πρέπει να βρίσκεται σε… ετοιμότητα
αφού οι ανατροπές δεν αποκλείονται
φερε να αποσπάσει από την
ΕΡΤ μόλις 1,5 εκατ. ευρώ.
Τώρα, έχουμε φτάσει μόλις
πέντε αγωνιστικές πριν το τέλος
του φετινού πρωταθλήματος
και η διοργανώτρια όχι μόνο
παραμένει θεατής, αλλά αδυνατεί να ενημερώσει και τους
προέδρους των ομάδων της
κατηγορίας για τα ενδεχόμενα.
Η προσωπικότητα του προ-

έδρου της διοργανώτριας και
η ολική απαξίωση που έχει επιφέρει στο πρωτάθλημα τα τελευταία χρόνια είναι λογικό να
φέρνουν στην πιο αδύναμη
θέση τη Football League, η
οποία δεν μπορεί να υποστηρίξει ούτε την προκήρυξή της
και ο πρόεδρός της είναι πρόθυμος να φέρει οποιαδήποτε
«εντολή» από την ΕΠΟ, ή άλλα

Η αΝακοιΝΩΣΗ
τοΥ ΣΥΜΒοΥΛιοΥ
«Σας γνωρίζουμε πως την
Παρασκευή 5 Απριλίου 2019
και ώρα 14.30, θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Ένωσης (Θεμιστοκλέους 42, 4ος
όροφος) Διοικητικό Συμβούλιο
της Football League με Θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα
εξής:
•Ενημέρωση σχετικά με την
αναδιάρθρωση των Πρωταθλημάτων.
•Διάφορα θέματα».

ΜΠΑΚΩΣΗΣ
EΞατΜιΣΕιΣ

καταΛΥτΕΣ

Χωρίς
Γκότοβο με
Παναχαϊκή
ο ΑΟΤ
Συμπλήρωσε κάρτες ο
Γκότοβος και δηλώθηκε να
απουσιάσει από τον προσεχή αγώνα με την Παναχαϊκή
και σε αυτό με τον Αήττητο
Σπάτων που δεν θα διεξαχθεί.
Τέλος, παρελθόν από τον
ΑΟΤ αποτελεί ο Πολ Γουερέ,
ο οποίος επί της ουσίας δεν
πήρε παρά ελάχιστες ευκαιρίες τον καιρό που ήταν
στον ΑΟΤ.
*Νέος τεχνικός διευθυντής στην ομάδα ανάλαβε ο
κ. Νίκος Σαμολαδάς.
Επαιξε μεταξύ άλλων σε
ΠΑΟΚ, Καλαμαριά, ενώ διετέλεσε και τεχνικός διευθυντής στον Αιγινιακό, Πιερικό, Βατανιακό. Ακόμη δούλεψε σε Καλαμαριά και
Αγροτικό Αστέρα.

Τέλος ο
Νίκογλου!
Δεν θα "τρέχει"
για λογαριασμό του
αϊβάζογλου τον αοτ

3ο χλμ. Τρικάλων-Πύλης • Τηλ. 24310 24735
Άρης • 6977 231 913
www.bakosis.gr

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

ΥΠΕΥΘΥΝOI ΠΡΟΠΟΝΗΤEΣ:

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

ΓιΩΡΓοΣ ΛιαΓκαΣ: ΤΗΛ:6982 076 552
(ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΤΕΦΑΑ-ΣΕΦΑΑ, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ)

www.okeanistrikala.gr •
CMYK

: ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΩΚΕΑΝΙΣ

Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες
στον ΑΟΤ αλλά εκεί που δεν
τις …περιμένουμε. Η νέα είδηση είναι ότι στο εφεξής ο
Νίκος Νίκογλου δεν θα είναι
το κουμάντο στην ομάδα πια.
Ο Ηλίας ΑΪβάζογλου αν και
εκτιμά τον χρόνο που αφιέρωσε ο Νίκογλου σε βάρος
της επιχειρηματικής του δραστηριότητας (είχε σχεδόν μετακομίσει στα Τρίκαλα) πήρε
την απόφαση αυτή μετά τα
όσα συνέβησαν στην ομάδα
το τελευταίο χρονικό διάστημα θέλοντας να επαναφέρει
την ηρεμία στο τμήμα.
Είναι άγνωστο αν θα ασχοληθεί με κάποιο άλλο πόστο
ο Νίκογλου καθώς είναι αντιπρόεδρος του ΔΣ ή αν θα
απέχει παντελώς από τις δραστηριότητες της ομάδας στην
συνέχεια.
Επίσης είναι άγνωστο ποιος θα “τρέξει” την καθημερινότητα στο εξής. Αν αυτός
θα είναι κάποιος άλλος μέσα
στο ΔΣ ή αν θα εμφανιστεί
κάποιο άλλο πρόσωπο.
Πηγή: sportrikala.gr
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Ζωηρό ενδιαφέρον
•Οι λάτρεις του μπάσκετ ετοιμάζονται για το 3χ3 του Κεφαλοβρύσου
•Κανονισμοί και στοιχεία για την αίτηση
ε του που
γράφτηκαν οι
πρώτες
αράδες για την
πολυσύνθετη αθλητική
πρωτοβουλία στο
Κεφαλόβρυσο, ειδικά οι
φίλοι του μπάσκετ
έσπευσαν να συλλέξουν
στοιχεία για την
διοργάνωση, τους
κανονισμούς και όλες
γενικά τις λεπτομέρειες.

Μ
Οσοι αγωνιστούν στο 3x3 Κεφαλοβρύσου
έχουν στα χέρια τους τον πλήρη χάρτη των κανονισμών

Δεν ήρθε υπέρβαση
•Οι κορασίδες του Ασκληπιού
το πάλεψαν αλλά δεν απέφυγαν
τον αποκλεισμό από την δυνατή ΑΕΛ

Οι διοργανωτές μας έστειλαν την σχετική φόρμα αλλά
και όλα τα δεδομένα που διέπουν την σύναξη και αποτελούν τυφλοσούρτη.
Σιγά- σιγά λοιπόν όλοι μπαίνουν στο πνεύμα της γιορτής
και θα ετοιμαστούν με την
απαραίτητη συνέπεια.
Αναλυτικά:

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
ΤΟΥ 3on3 ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ
Οι κορασίδες του Ασκληπιού
όπως παρατάχθηκαν στην έδρα της ΑΕΛ
αποστολή ήταν εκ των πραγμάτων δύσκολη. Τα
γαλάζια νιάτα προσπάθησαν φιλότιμα αλλά δεν
μπόρεσαν να ανατρέψουν τους συσχετισμούς
απέναντι σε μια ομάδα που αποτελεί σχολή στον
χώρο.

Η

Ωστόσο και οι απώλειες είναι στο πρόγραμμα. Το ζήτημα είναι να διδάσκεται κανείς και να επανέρχεται δριμύτερος. Ασφαλώς ο χρόνος είναι σύμμαχος για τις νεαρές αθλήτριες.
Το δελτίο τύπου αναφέρει τα εξής:
Την ήττα με 3-1 γνώρισαν οι κορασίδες του Ασκληπιού από την ΑΕ Λάρισας και αποκλείστηκαν απο τη συνέχεια του θεσμού. Ανώτερη η ομάδα της ΑΕΛ, πήρε τη
νίκη και την πρόκριση για τις 8 καλύτερες ομάδες της περιφέρειας. Κυριάρχησε στην επίθεση και εκμεταλεύθηκε με τον καλύτερο τρόπο τα πολλά λάθη του Ασκληπιού.Τώρα το μόνο που μένει στα κορίτσια του Ασκληπιού
να επικεντρωθούν στην διεκδίκηση της μιας από τις δυο
θέσεις (μέσω αγώνων κατάταξης) για την Α1 κατηγορία
των κορασίδων που θα ισχύσει από τη νέα χρονιά .
Τα σετ 25-15, 25-12, 22-25, 25-16.
ΑΕ Λάρισας (Πράπας): Αγγελακοπούλου(λ), Βελεσιώτη,
Γαλάνη(λ), Κερμελίδη, Κουμπαρα Μ., Κουμπαρα Σ, Κυριζοπούλου, Κωνσταντινίδη, Μαιμάρη, Μπασδέκη, Παρζίγκα.
ΑΣ Ασκληπιος (Γεροβάιος): Γεωργίου, Σούλκο, Γκιούρκη, Κόκκαλη, Σκέμπη, Τζίκα, Μπαντίκου, Ταρατόρα(λ),.Κοντοκώστα, Παπαγιάννη, Μπρουσιάκη.

Αρωμα χάντμπολ

Μπορεί ομάδα χάντμπολ να μην έχουμε στο νομό αλλά στα
σχολεία υπηρετούν με συνέπεια το αγαπημένο άθλημα, που τόσες συγκινήσεις έχει προσφέρει στον Τρικαλινό αθλητισμό.
Μακάρι να προκύψει κάποια αναγεννητική προσπάθεια.
Πάντως η ομάδα αγοριών του 4ου ΓΕΛ Τρικάλων επικράτησε στον τελικό Λυκείων του 8ου ΓΕΛ Τρικάλων με 14-9 και στέφθηκε πρωταθλήτρια ομάδα για το 2019. Θα συνεχίσει στην επόμενη φάση αντιμετωπίζοντας την πρωταθλήτρια ομάδα των Λυκείων της Καρδίτσας.
Εξάλλου οι ομάδες βόλεϊ του 4ου ετοιμάζονται για τους αγώνες βόλεϊ με την Καρδίτσα την Παρασκευή. Τα κορίτσια παίζουν
με το 5ο Καρδίτσας και τα αγόρια με τον Παλαμά.

(Κάθε διαγωνιζόμενος με την
συμπλήρωση της συμμετοχής του
σημαίνει ότι αποδέχεται τους παρακάτω κανόνες)

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ομάδες μπορούν να είναι μικτές και ανεξαρτήτως φύλου . Μικρότερο όριο ηλικίας τα 13 έτη.
Δεν υφίστανται περαιτέρω όρια
ηλικίας καθώς δεν υπάρχουν ηλικιακοί διαχωρισμοί ομάδων στο
συγκεκριμένο τουρνουά. Τόπος
διεξαγωγής Μπασκετάκια, Κεφαλοβρύσου Τρικάλων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙΚΤΩΝ
Κάθε ομάδα υποχρεούται να
έχει 4 παίκτες (ένας αναπληρωματικός δηλαδή). Μετά την έναρξη του παιχνιδιού η ομάδα έχει δικαίωμα να συνεχίζει να παίζει και
με 1 παίκτη στο γήπεδο αν προκύψουν συνθήκες.

ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ
Κανείς παίκτης δεν επιτρέπεται
να φοράει μεταλλικά αντικείμενα
όπως αλυσίδα κ.α αφού αποτελούν κίνδυνο για τη σωματική
ακεραιότητα των αντιπάλων. Συνιστάται ομοιόμορφη ενδυμασία
παικτών κάθε ομάδας. Μπορεί η
κάθε ομάδα να έχει το χορηγό της
στην ενδυμασία της.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Οι ομάδες θα χωριστούν σε
ομίλους (brackets). Ανάλυση
υπάρχει πίσω.Oι νικητές των αρχικών 12 ομίλων σχηματίζουν 4 νέους την επόμενη ημέρα με την
προσθήκη της sb δηλ. της δεύτερης καλύτερης ομάδας ανά
τρία γκρούπ. Ειδική επιβράβευση
θα υπάρξει για την #fairplay ομάδα(λιγότερα φάουλ) του stageB
που μαζί με τους νικητές θα κερδίσουν το δικαίωμα δωρεάν συμμετοχής στο επόμενο τουρνουά.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας μετριούνται:το μεταξύ τους ματς(αν
υπάρχει),μετά όλα τα παιχνίδια
τους και προκύπτει η διαφορά
πόντων, έπεται η καλύτερη επίθεση και τελευταίο κριτήριο τα λιγότερα φάουλ σε σύνολο αγώνων. Τα κριτήρια είναι κλιμακωτά
εφόσον χρειαστούν όλα ή μερικά.
Αν πάλι υπάρχει ισοβαθμία, πάμε
σε πρόσθετο αγώνα μεταξύ των
ομάδων. Κάθε ομάδα είναι υποχρεωμένη να βρίσκεται στο τόπο
διεξαγωγής 30 λεπτά πριν τη καθορισμένη ώρα αγώνα τους. Οι
ομάδες θα πληροφορηθούν τις

ΚΑΤΟΧΗ ΞΕΚΙΝΗΜΑΤΟΣ

ώρες αγώνων τους εγκαίρως από
τους διοργανωτές πριν την έναρξη του τουρνουά.

Η πρώτη κατοχή αποφασίζεται
με το στρίψιμο νομίσματος

ΠΟΝΤΟΙ

ΠΟΤΕ ΛΗΓΕΙ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

Κάθε καλάθι που θα σημειώνεται πίσω από την γραμμή των 3πόντων θα μετράει ως 2ποντο
και κάθε άλλο ως 1π.

Κάθε παιχνίδι κρίνεται στους
16πόντους. Η πρώτη ομάδα που
θα σημειώσει 16 πόντους ανακηρύσσεται αυτομάτως νικήτρια
(δεν είναι αναγκαία η διαφορά 2
πόντων από την αντίπαλο ομάδα).
Στην περίπτωση που έχουν περάσει 20 λεπτά (μεικτός χρόνος),
χωρίς κάποια ομάδα να έχει σημειώσει 16 πόντους τότε ο αγώνας διακόπτεται με την λήξη της
τρέχουσας κατοχής και νικήτρια
ανακηρύσσεται η ομάδα που προηγείται.
Αν ο αγώνας είναι ισόπαλος δίλεπτη παράταση παίζεται. Αν και
η παράταση λήξει ισόπαλη εκτελείται από μία βολή για κάθε ομάδα μέχρι να σκοράρει η μία και να
αστοχήσει η άλλη. Ο ίδιος παίκτης
δεν μπορεί να σουτάρει δεύτερη
βολή πρίν σουτάρουν όλοι οι συμπαίκτες του.

ΦΑΟΥΛ
Στο πέμπτο ομαδικό φάουλ
εκτελείται αυτόματα ελεύθερη
βολή. Δεν υφίσταται αποβολή
παίκτη λόγω συμπλήρωσης συγκεκριμένου αριθμού ατομικών φάουλ. Σε φάουλ που γίνεται σε
προσπάθεια για σουτ εκτελείται
ελεύθερη βολή. Σε περίπτωση
που υπάρξει φάουλ σε προσπάθεια σουτ το οποίο είναι εύστοχο,
καταλογίζεται ο πόντος και το
φάουλ αλλά η ελεύθερη βολή
δεν εκτελείται και η μπάλα αλλάζει κατοχή κανονικά.Στην ελεύθερη βολή δεν υπάρχει ριμπάουντ, ανεξαρτήτως αποτελέσματος της βολής η μπάλα αλλάζει
αυτόματα κατοχή. Υπάρχουν τα
εξής φάουλ:
Τεχνική ποινή: Θα δίδεται για
κάθε συμπεριφορά η οποία δεν είναι μέσα στο αθλητικό πνεύμα
(βρισιές, άσχημη συμπεριφορά
προς τους διαιτητές κ.α.).
Κάθε τεχνική ποινή θα έχει σαν
αποτέλεσμα την εκτέλεση μίας
βολής φάουλ και κατοχή υπέρ του
αντιπάλου.
Αντιαθλητικό Φάουλ: Σε περίπτωση αντιαθλητικού (κατά την
κρίση του διαιτητή) φάουλ θα δίδεται αυτόματα ένας πόντος και
κατοχή υπέρ της ομάδας που το
κέρδισε. Αντιαθλητικό είναι και
κάθε φάουλ που γίνεται με εμφανή σκοπό να σταματήσει αντικανονικά έναν παίκτη ο οποίος
βρίσκεται μόνος του σε προφανή
θέση για να σκοράρει, την στιγμή
που ο αμυνόμενος δεν έχει καμία
διάθεση να αμυνθεί πάνω στην
μπάλα.

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ
Η καθυστέρηση απαγορεύεται. Όταν ο διαιτητής κρίνει ότι μία
ομάδα δεν παίζει με σκοπό να
σκοράρει αλλά να καθυστερήσει
το παιχνίδι, τότε δέχεται τεχνική
ποινή με τις αντίστοιχες συνέπειες κάθε τεχνικής ποινής.

ΠΑΣΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
Κάθε κατοχή ξεκινάει με πάσα
της μπάλας από την αμυνόμενη
ομάδα στην επιτιθέμενη. Με το
που γίνεται η πάσα η κατοχή ξεκινάει.

ΚΑΤΟΧΗ ΜΕΤΑ
ΑΠΟ ΚΑΛΑΘΙ
Μετά από καλάθι η κατοχή πηγαίνει στην αμυνόμενη ομάδα
(εκτός από τις περιπτώσεις των
τεχνικών ποινών κτλ). Η κατοχή ξεκινάει με «πάσα έναρξης»

ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΟΧΗΣ
ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΑΘΙ
Αν η κατοχή μπάλας αλλάξει
χωρίς να μπει καλάθι (αμυντικό
ριμπάουντ, κλέψιμο, λάθος και
μπάλα εκτός γηπέδου) τότε η
ομάδα που πήρε την μπάλα, είναι
υποχρεωμένη να βγάλει την μπάλα εκτός της γραμμής των τριών
πόντων είτε με πάσα είτε με ντρίπλα ώστε να μετράει η κατοχή.

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΟΥΤ
Όταν η μπάλα βγει εκτός γηπέδου, τότε η καινούρια κατοχή
ασχέτως με το για ποια ομάδα είναι, ξεκινάει με «πάσα έναρξης»

ΤΖΑΜΠΟΛ
Η μπάλα δίνεται στην ομάδα

που κέρδισε το στρίψιμο του νομίσματος και σε κάθε τζάμπολ
μετά η κατοχή πηγαίνει εναλλάξ
σε σχέση με το προηγούμενο
τζάμπολ

ΑΛΛΑΓΕΣ
Οι αλλαγές γίνονται μόνο πριν
από «πάσα έναρξης».

ΤΑΙΜ ΑΟΥΤ
Επιτρέπεται 1 ταιμ-άουτ 30 δευτερολέπτων για κάθε ομάδα.Ο
χρόνος του τάιμ άουτ είναι η μοναδική περίπτωση στον αγώνα
που ο χρόνος παγώνει.
Εξαίρεση στον κανόνα χρόνου
μπορεί να υπάρξει κατά την κρίση
του διαιτητή και των διοργανωτών.

ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ
Σε περίπτωση οποιασδήποτε
διαφωνίας μετράει η απόφαση
των διαιτητών και των διοργανωτών. Οποιαδήποτε απόφαση λαμβάνεται με αυτόν τον τρόπο είναι
τελεσίδικη.

ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ
Σε περίπτωση που υπάρχει πληγή αίματος, ή αίμα σε ρούχα κάποιου διαγωνιζομένου αυτός θα
πρέπει να γίνει αλλαγή και να
φροντίσει την πληγή και να αλλάξει ρούχο. Ο διαιτητής μπορεί
να σταματήσει το παιχνίδι όταν
κρίνει ότι για οποιονδήποτε λόγο
τίθεται σε κίνδυνο η υγεία των
αθλητών και να αποφασιστεί από
τους διοργανωτές το αποτέλεσμα. Κάθε συμμετοχή παίκτη αυτόματα σημαίνει ότι δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας.

ΓΕΝΙΚΑ
Οι διαγωνιζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να τηρούν το ευ αγωνίζεσθε, να σέβονται τους διοργανωτές και τους αντιπάλους. Οι
διοργανωτές έχουν το δικαίωμα
να αποβάλουν οποιονδήποτε παίκτη ή ομάδα πιστεύουν οι ίδιοι ότι
δεν ακολουθεί τους κανόνες ορθής συμπεριφοράς. Οι διοργανωτές έχουν δικαίωμα να προβούν
σε οποιαδήποτε τροποποίηση του
προγράμματος ή άλλου θέματος
εφόσον προκύψουν συνθήκες.Επιβεβαίωση μέσω ταυτότητας ή άλλου αποδεικτικού για οποιονδήποτε παίκτη παράλληλα με υπογραφή στην αίτηση και αν είναι
ανήλικοι τότε στην αίτηση απαιτείται υπογραφή κηδεμόνα.

Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
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φτά αγωνιστικές
απομένουν έως
την ολοκλήρωση
του
πρωταθλήματος της Α’
Ερασιτεχνικής και δεν
πιστεύουμε πως
υπάρχουν πολλοί
Τρικαλινοί που
περιμένουν ακόμα
«εκπλήξεις» στη φετινή
διοργάνωση. Ακόμα και
οι φίλαθλοι των ομάδων
που θέλουν να αλλάξει η
εικόνα στη συνέχεια
δεν… πείθονται.

Ε

Του ΠANOΥ
ΓIΔOΠOYΛOΥ
www.gidopoulosp@yahoo.gr

Μαθηματικά βέβαια αυτό
που έχει κριθεί είναι ο υποβιβασμός της ΑΕΤ και του Γλίνους, δύο ομάδες που αποχώρησαν από το πρωτάθλημα. Για την ακρίβεια η πρώτη
δεν συμμετείχε ποτέ και η
δεύτερη αποσύρθηκε νωρίς,
με αποτέλεσμα να έχουν
«κληρονομήσει» απ’ αυτή τη
διαδικασία 9 αρνητικούς βαθμούς και φυσικά η μη συμμετοχή τους να αποδυναμώσει
αισθητά το πρωτάθλημα. Ας
επιστρέψουμε στη κορυφή.
Εκεί ο «Διγενής» ήταν, είναι
και θα είναι το φαβορί ανόδου. Στο ξεκίνημα της προσπάθειας, τόσο η Πηγή, όσο
και η Φήκη είχαν βάλει ψηλά
τον πήχη με την δεύτερη να
επιδιώκει για συνεχόμενη
φορά το δρόμο του πρωταθλητισμού, ενώ η Πηγή, με
πρωταρχικό στόχο τη συμμετοχή στον τελικό του κυπέλλου, δεν θα έλεγε «όχι» στην
κατάκτηση του πρωταθλήματος, αλλά δεν ήταν αυτός ο
αυτοσκοπός. Ουσιαστικά,
τρία ήταν τα φαβορί. Εγινε η
προσπάθεια. Συνεχίζεται η
προσπάθεια οδεύοντας προς
το τελείωμά της και όλα επιβεβαιώνουν, πως «στο τέλος
κερδίζουν οι Γερμανοί». Και
αυτό ταιριάζει στο Νεοχώρι,
διότι πολλοί κάτοικοι βρίσκονται για επαγγελματικούς
λόγους στη Γερμανία και αρκετοί από τους επιχειρηματίες
στηρίζουν την προσπάθεια.
Στη κορυφή ο «Διγενής»
έχοντας αποκτήσει προβάδισμα 9 βαθμών από την δεύτερη Πηγή και σε περίπτωση
ισοβαθμίας οι δύο ομάδες
έχουν από μια νίκη στα μεταξύ τους παιχνίδια και μάλιστα
από ένα γκολ διαφορά. Όχι
όμως και στη συνολική διαφορά των γκολ, εκεί όπου το
Νεοχώρι προηγείται αισθητά, έχοντας την καλύτερη επίθεση στο πρωτάθλημα με 91
γκολ και την καλύτερη άμυνα
με 6 γκολ, έναντι 54 και 14 της

Το Νεοχώρι φαίνεται να έχει «αγκαλιάσει» την άνοδο
απ’ όσο γνωρίζουμε η ομάδα
του Στέφανου Ψύχου δεν συνηθίζει κάτι τέτοιο στην Α’
Ερασιτεχνική, σε αντίθεση με
την παρουσία της στην Γ’
Εθνική. Εκεί είχε τάσεις… αυτοκτονίας και τιμωρήθηκε…
Ο νεαρός κόουτς αποδεικνύει πως έκανε τη σωστότερη επιλογή φέτος για να επιστρέψει στους πάγκους δουλεύοντας σε μια ομάδα αποτελούμενη από μια εξαιρετική
διοίκηση, αλλά και έμπειρους
παίκτες- κυρίως- οι οποίοι είχαν τα προσόντα του «πρωταθλητή». Οπότε προσθέτοντας την όρεξη που διαθέτει
για δουλειά, την αναζήτηση
του καλύτερου και φυσικά το
ήθος που τον χαρακτηρίζει
ως άνθρωπο, εδώ και χρόνια,
δημιούργησαν ένα αξιόλογο
σύνολο, που χαίρεται από

Η Πηγή παραμένει στη 2η θέση της βαθμολογίας
Πηγής.
Απομένουν εφτά αγωνιστικές για τις υπόλοιπες ομάδες,
αλλά τόσο για το Νεοχώρι
όσο και για την Πηγή οι αγώ-

νες που απέμειναν είναι έξι
αφού έναν κερδίζουν χωρίς
να βρεθούν στο γήπεδο.
Με απλά μαθηματικά σημαίνει πως για να χάσει την

άνοδο ο «Διγενής» θα πρέπει
στα παιχνίδια που απέμειναν
να ηττηθεί περισσότερες από
τρεις φορές. Μάλλον με «αυτοκτονία» μοιάζει αυτό και
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τώρα τους κόπους του.
Στην αντίπερα όχθη, η
Πηγή έχει καταφέρει πολλά
φέτος και στο τέλος της σεζόν θα πρέπει να νιώθει ικανοποίηση. Όχι μόνο διότι
έφτασε στον τελικό του κυπέλλου, αλλά τόσο για την πορεία της στο πρωτάθλημα,
όσο και για την γενικότερη εικόνα. Διαθέτει, όπως και το
Νεοχώρι, έναν φιλόδοξο και
νέο προπονητή, τον Σπύρο
Ευαγγέλου, ο οποίος έβαλε
την «πινελιά» του στη φετινή
προσπάθεια και μαζί με τον
Στέφανο Ψύχο, αλλά και τον
Κώστα Γουργούλια ο οποίος
όμως βρίσκεται σε μια ομάδα
άλλων στόχων και προδιαγραφών, αποτελούν το νέο
προπονητικό «αίμα» στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο με το
μέλλον να τους ανήκει. Εκεί
που θα πρέπει να δουλέψουν
περισσότερο οι ομάδες που
πρωταγωνιστούν στο πρωτάθλημα της Α’ Ερασιτεχνικής,
συμπεριλαμβανομένης και
της Φήκης, είναι στην αξιοποίηση του ντόπιου υλικού
αφού στις τρεις ομάδες συνολικά, δεν αγωνίζονται περισσότεροι από πέντε παίκτες! Αυτό όμως είναι μια
«πονεμένη» ιστορία η οποία
χρόνο με τον χρόνο θα «πονάει» και θα «κοστίζει» περισσότερο, όχι γιατί δεν
υπάρχουν παιδιά αλλά διότι
ασχολούνται με τις «μάστιγες» της εποχής…
Κι ενώ όλα αυτά συμβαίνουν στη κορυφή της βαθμολογίας, εκεί όπου πρωταγωνιστικό ρόλο έπαιξε το Μικρό
Κεφαλόβρυσο αποτελώντας
μια ευχάριστη έκπληξη ως
νεοφώτιστο, στην ουρά ο
Αχιλλέας Τρικάλων θα ακολουθήσει τον δρόμο που χάραξε η ΑΕΤ και το Γλίνος
ακολουθώντας πορεία προς
την Β’ Ερασιτεχνική. Οι άνθρωποι όμως της Μπάρας
ψάχνουν και ψάχνονται για
την «επόμενη» μέρα και φροντίζουν από τώρα να πέσουν…
προετοιμασμένοι.
Ας θυμηθούμε τι έγινε το
περασμένο Σαββατοκύριακο
(διότι ο αγώνας ΠηγήςΚρύας Βρύσης έγινε την Κυριακή) και τους σκόρερς της
27ης αγωνιστικής:

σκόρερς
Πύργος-Φήκη .............................................................0-2
Βερβέρας (8’, 80’)
Πυργετός-Πορταϊκός.................................................1-2
Νικολούσιος (92’ πεν.) - Κλιάφας (38’), Ιωάννου (80’)
Μεγαλοχώρι-Σαράγια ................................................2-0
Τσαρτόλιας (8’), Σταματόπουλος (70’)
Πηγή-Κρύα Βρύση.....................................................3-0
Δάσιος (46’), Φλωρόπουλος (60’), Μπέτσας (81’)
Μπάρα-Κεφαλόβρυσο...............................................1-7
Ιωάννου (54’) - Χρυσοστόμου (30’), Γκουζιώτης (34’, 55’, 59’),
Μπζάκος (47’), Μαυρίκος (62’, 64’)
Καλύβια-Νεοχώρι ......................................................0-2
Λαγκαδινός (65’), Καραστέργιος (80’)
Γλίνος-ΑΕΤ................................................................δ.δ.
Δήμητρα-Ταξιάρχες...................................................3-1
Τσιγαρίδας (33’), Πλακιάς (42’), Γκοβίνας (90’) – Μπλέτσας
(54’ πεν.)
Καστράκι-Αγία Μονή .................................................5-0
Φθενάκης (11’ αυτ.), Τσιαντούλας (25’, 68’), Σικόλας (42’),
Νταλούκας (86’)

CMYK

28

ΤΟΠΙΚΑ-ΣΧΟΛΙΑ

_8 ΠΕΜΠΤΗ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

Ερασιτέχνης ΑΟΤ

Στο Salonica Cup με δύο τμήματα

Σ

ε ένα από τα μεγαλύτερα τουρνουά
ποδοσφαίρου θα συμμετάσχει η Ακαδημία
του Ερασιτέχνη ΑΟ Τρίκαλα με δύο τμήματά
της την Κ12 και την Κ14.

Το τουρνουά διεξάγεται για 3η σερί σεζόν στην Θεσσαλονίκη, στο Αθλητικό κέντρο του Μακεδονικού και σε άλλα
συνεργαζόμενα γήπεδα.
Θα ξεκινήσει την Τρίτη 30 Απριλίου και θα ολοκληρωθεί

την Πέμπτη 2 Μαϊου.

Και στο τουρνουά της Δήμητρας
Η ακαδημία του Ερασιτέχνη Α Ο Τρίκαλα, θα λάβει μέρος
και στο 13ο Πανελλήνιο τουρνουά της Δήμητρας, το
διάστημα 21, 22 και 23 Απριλίου. Θα αγωνιστούν τα τμήματα
Κ10, Κ12, Κ14 και Κ16. Οι υπεύθυνοι της Ακαδημίας του
ΑΟΤ, ευχαριστούν τον σύλλογο της Δήμητρας Απόλλων
για την πρόσκληση.

Δουλεύουν
Οι Παλαίμαχοι του «Διγενή»
συνεχίζουν απτόητοι στο
πρωτάθλημα αφού
παραμένουν αήττητοι,
δείχνοντας πως
«δουλεύουν» πολύ για να
βρίσκονται τόσο ψηλά…

* Οι γυναίκες που υπηρετούν το αθλητικό μετερίζι στα
Τρίκαλα ξέρουν να δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους,
οπότε η γλυκιά δικαίωση αποτελεί αναμενόμενη εξέλιξη.
Γενικά το κάδρο γεμίζει σε πρώτη ευκαιρία από σημαντικές
διακρίσεις, που για το ευρύ κοινό ήταν αδιανόητες πριν
κάποια χρόνια.
* Ωστόσο από την στιγμή που οι πρωταγωνίστριες πορεύτηκαν με λογισμό και μ’ όνειρο που λέει ο ποιητής,
δούλεψαν συστηματικά, αξιοποίησαν το ταλέντο τους
και πορεύτηκαν με υποδειγματική πειθαρχία και έμφαση
στις λεπτομέρειες άνοιξαν τα φτερά τους.
* Ετσι σε πρώτη ευκαιρία προκύπτουν σπουδαίες ειδήσεις
τόσο στα ομαδικά, όσο και στα ατομικά σπορ εντός και
εκτός τειχών. Και όλα αυτά με οδηγό το ήθος και τους
χαμηλούς τόνους.
* Για τα γυναικεία συγκροτήματα των Τρικάλων έχουμε
γράψει ουκ ολίγες φορές και φυσικά το δικαιούνται
απόλυτα. Διότι ξεκίνησαν από μηδενική βάση αλλά
υπηρετώντας σωστά το πλάνο και δείχνοντας την απαραίτητη καρτερία πέτυχαν τις απαραίτητες προσπεράσεις.
Δικαίως λοιπόν φίλοι και ειδικοί βγάζουν το καπέλο.
* Με σωστή οργάνωση και μεθοδικότητα τα κορίτσια ξεπερνούν τους εαυτούς τους, οπότε όλα δείχνουν ότι
στο μέλλον θα προκύψουν περισσότερες ευχάριστες
εκπλήξεις.
* Οσοι ξέρουν σημειώνουν ότι η φουρνιά που έρχεται
από πίσω είναι εξαιρετική και διδάχτηκε σωστά τα
μυστικά του βασιλιά των σπορ. Συνεπώς υπάρχει υλικό
για πολλά χρόνια.
* Επίσης λέει πολλά το γεγονός ότι οι κλήσεις για τα
Εθνικά συγκροτήματα είναι αθρόες, οπότε οι άνθρωποι
του χώρου εντόπισαν το ταλέντο που υπάρχει στην περιοχή μας. Απ’ όποια πλευρά και να το εξετάσει κανείς
αποτελεί μεγάλη τιμή η εμφάνιση με το εθνόσημο.
* Τις επόμενες μέρες τα φώτα θα πέσουν στον Φιλαθλητικό
Τρικάλων που θα αγωνιστεί στο F4 Κεντρικής Ελλάδας
ψάχνοντας την άνοδο στην Β’ Εθνική. Ο εκπρόσωπός
μας κινήθηκε αθόρυβα όλη την χρονιά αλλά δικαιώθηκε
και με το παραπάνω, αφού είχε ουσία στα κομβικά
ματς.
* Σίγουρα το επίπεδο στην διοργάνωση είναι ανεβασμένο
και ο συναγωνισμός έντονος αλλά τα τοπικά κορίτσια
θα σπεύσουν να κάνουν ότι περνάει από το χέρι τους.
* Σύμφωνα με το πρόγραμμα ο πρώτος αγώνας είναι να
γίνει την Παρασκευή με τον Απολλώνειο Λάρισας. Το
έμψυχο δυναμικό δούλεψε όσο καλύτερα μπορούσε
προκειμένου να μπει θετικά στην διαδικασία και να
ολοκληρώσει όσο καλύτερα γίνεται. Φυσικά σε επόμενα
φύλλα θα καταθέσουμε περισσότερα στοιχεία.
* Προπονητικά στελέχη που πέρασαν από τα Τρίκαλα
συνεχίζουν να σημειώνουν επιτυχίες σε όλες τις βαθμίδες.
Ετσι ο Κώστας Σερίφης οδήγησε μαεστρικά την γυναικεία
σχολική μπασκετική ομάδα του Παλαμά στους 4.
* Το συγκεκριμένο συγκρότημα έχει παράδοση στον
χώρο, ενώ πριν λίγες μέρες το είδαν και οι Τρικαλινοί
φίλαθλοι στην Μπάρα συνειδητοποιώντας ότι έχει
μεγάλη ποιότητα. Η σειρά μεταφέρεται στην Καβάλα,
όπου εκτός από τον Παλαμά μετέχουν ακόμη: Ελληνικό
κολλέγιο, Βούλα και Κύπρος. Στο βάθος υπάρχει και το
παγκόσμιο.
* Γοήτευσε το Futbolnet της Μπαρτσελόνα στην ΣΕΦΑΑ.
* Δεδομένη είναι η ευαισθησία όσων υπηρετούν τον
αθλητισμό. Ετσι ο δικός μας Κώστας Παπανικολάου αγκάλιασε παιδιά με αυτισμό και τα κέρδισε με τον χαρακτήρα του.

Συγκινητικός
Ημέρα εθελοντικής αιμοδοσίας
στο ΓΕΛ ΣΟΡΩΝΗΣ στη Ρόδο και
η συμμετοχή των παιδιών ήταν
συγκινητική. Εξίσου συγκινητική
και η ενέργεια του «δικού» μας
Θοδωρή Παπαβασιλείου, ο
οποίος πέρα από άριστος
προπονητής και πάνω απ’ όλα
είναι ΑΝΘΡΩΠΟΣ και το
αποδεικνύει με κάθε τρόπο!

CMYK

02.30: COSMOTE SPORT 4 HD
Miami Heat - Boston Celtics, NBA
19:30 Novasports 2HD
Αϊντχόφεν - Τσβόλε, Eredivisie
20:00 Novasports 3HD
ΤΣΣΚΑ Μόσχας - Μπασκόνια
EuroLeague
20:00 Novasports 4HD
Σασσουόλο - Κιέβο Βερόνα, Serie A
20:30 Novasports 5HD
Αναντόλου Εφές - Αρμάνι Μιλάνο
EuroLeague
20:30 COSMOTE SPORT 3 HD
Σεβίλλη - Αλαβές, Primera Division

21:00 Novasports 1HD
Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ - Μπουντούτσνοστ, EuroLeague
21:30 COSMOTE SPORT 7 HD
Λεγανές - Βαγιαδολίδ
Primera Division
21:45 Novasports 2HD
Φέγενορντ - Χερενφέιν, Eredivisie
22:00 Novasports 3HD
Ρεάλ Μαδρίτης - Ζάλγκιρις
EuroLeague
22:00 Novasports 4HD
Αταλάντα - Μπολόνια, Serie A
22:30 COSMOTE SPORT 2 HD
Ρεάλ Σοσιεδάδ - Μπέτις

τοπικά
1. Αμετάβατα ρήματα
στη θέση μεταβατικών
(διαρρέω, κυκλοφορώ,
τρέχω κ.λπ.)
ΣΥΧΝΑ ακούμε ή διαβάζουμε:
κυβερνητική πηγή διέρρευσε
την είδηση ότι ..., χαίρεται που
θα την κυκλοφορήσει απόψε,
έτρεξα στο (ή το) πρόγραμμα,
αλλά δεν βρήκα τίποτε, περπατάω την Πανεπιστημίου κ.ο.κ. Σ'
αυτές τις περιπτώσεις τα αμετάβατα (=δεν παίρνουν αντικείμενο) ρήματα διαρρέω, κυκλοφορώ, τρέχω, περπατάω
συντάσσονται με αντικείμενο,
μετατρέπονται δηλαδή σε μεταβατικά, ίσως για να δοθεί έμφαση στο πρόσωπο που δρα ή
στην εξωτερική αιτία. Είναι φανερό ότι πρόκειται για λάθος,
που τείνει όμως να γενικευτεί
θυμίζοντάς μας περιπτώσεις
ρημάτων που έχουν και μεταβατική και αμετάβατη σύνταξη,
π.χ. ανοίγω, λιώνω κ.λπ.: ο πατέρας άνοιξε το παράθυρο, το
παράθυρο άνοιξε, η ζέστη έλιωσε το παγωτό, το παγωτό έλιωσε. Τελικά η κοινή χρήση θα δείξει αν και νέα αμετάβατα ρήματα, όπως τα προαναφερθέντα, θα καθιερωθούν και ως μεταβατικά.
2. Ενεργητική
και παθητική σύνταξη
ΤΟ ΣΧΗΜΑ Υ-Ρ-Α, δηλ. υποκείμενο, ρήμα, αντικείμενο, ακολουθείται κατά την ενεργητική
σύνταξη: η διαφήμιση επηρεάζει
τις προτιμήσεις μας. Στην πα-
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ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Του φιλολόγου Αχιλλέα Μπουλογιώργου
θητική σύνταξη η αιτιατική (αντικείμενο: τις προτιμήσεις) γίνεται ονομαστική (υποκείμενο:
οι προτιμήσεις). Το ρήμα παίρνει κατάληξη παθητικής φωνής
και η ονομαστική (υποκείμενο: η
διαφήμιση) μετατρέπεται σε αιτιατική συνοδευόμενη από την
πρόθεση «από» (ποιητικό αίτιο:
από τη διαφήμιση). Δηλαδή η
πρόταση γίνεται: οι προτιμήσεις μας επηρεάζονται από τη
διαφήμιση.
Τα ενεργητικά μεταβατικά ρήματα που λήγουν σε –μαι δεν
μπορούν να χρησιμοποιηθούν
τα ίδια ως ρήματα παθητικής
διάθεσης. Από τα ρήματα αυτά
όσα σχηματίζουν παθητική διάθεση, τη σχηματίζουν με περίφραση που το ένα μέρος της
προέρχεται από το θέμα τους.
-Ο υπουργός δέχτηκε το δήμαρχο> Ο δήμαρχος έγινε δεκτός από τον υπουργό.
-Οι ισχυροί συνήθως εκμεταλλεύονται τους αδύναμους.
> Οι αδύναμοι συνήθως γίνονται
αντικείμενο εκμετάλλευσης από
τους ισχυρούς.
-Οι εχθροί αντιλήφθηκαν το

τέχνασμά μας. > Το τέχνασμά
μας έγινε αντιληπτό από τους εχθρούς.
Η ενεργητική σύνταξη δίνει
έμφαση στο υποκείμενο που
ενεργεί, και προσδίδει στο λόγο
ζωντάνια και κάποια ένταση.
Προτείνεται για περιπτώσεις
αφήγησης ή περιγραφής και
σε συνδυασμό με άλλα εκφραστικά μέσα (π.χ. ιστορικός ενεστώτας: οι νέοι του '68 αμφισβητούν έντονα τους υπάρχοντες θεσμούς και διεκδικούν) δημιουργεί μπροστά μας ζωηρές
εικόνες. Η ενεργητική σύνταξη
είναι δυνατόν βεβαίως να χρησιμοποιηθεί και σε οποιεσδήποτε άλλες περιπτώσεις χωρίς
καμία προκατάληψη. Γενικά
πάντως μπορεί να υποστηριχθεί
ότι είναι αυτή που δένει περισσότερο με τη λαϊκότερη εκδοχή
της νεοελληνικής γλώσσας.
Από την άλλη μεριά, η παθητική σύνταξη δίνει έμφαση στην
πράξη του υποκειμένου και χωρίς ασφαλώς να λείπει και από
απλούστερες περιπτώσεις, συνηθίζεται κυρίως σε πιο λόγιο
ύφος: επιστημονικές αναλύσεις,

κριτική, δοκίμιο, γενικότερα κείμενα σ' ένα απαιτητικότερο, θα
λέγαμε, επίπεδο λόγου προσδίδοντας και ένα τόνο αντικειμενικότητας. Στην περίπτωση
εκείνη με την παθητική σύνταξη
χρησιμοποιούνται και άλλα
μέσα: μακροπερίοδος λόγος,
διαδοχική υπόταξη, προσεγμένη επιλογή λεξιλογίου κ.λπ.
3. Περιπτώσεις ορθογραφίας
που επιβάλλεται
να προσέξουμε ιδιαίτερα
αμείβω, αλλά αμοιβή, ανταμοιβή
άμεσα - έμμεσα
άμιλλα, άμυνα, άμυλο
ανάληψη (←αναλαμβάνω)
αμνηστία, μνηστεία, αμνησία
αντιπροσωπεία και αντιπροσωπία, διπλοπροσωπία, ταυτοπροσωπία
αστείο, γελοίο, γέλιο, γελοιογραφία
αρρυθμία, ευρυθμία, ισορροπία
βιοτικός, βιώσιμος, αβίωτος,
βίος, βίωμα, βιολογία
βράδυ, βραδιά, βραδινός,
βραδιάζει
δειλία, δουλεία (δουλεύω)

δεινά, επιδείνωση
δύσπιστος, δύστυχος, δίστιχο
έλλειψη, εξάλειψη (←εξαλείφω) ελλιπής, έλλειμμα
επιβατηγό, επιβατικό
είδα, να ιδώ, να ιδωθούμε, ειδώθηκα, ανίδωτος
ενδοιασμός, συνδυασμός,
συνδυάζω
εξάρτηση (εξαρτώμαι), εξάρτυση (εξαρτύω), κατάρτιση
επήρεια, επηρεάζω, επιρροή,
ισορροπία
εταιρεία (και εταιρία)
έτοιμος, ετοιμόλογος, ετυμολογία
ευκαιρία, ευχέρεια
καιρός, ακέραιος
καμένος, κομμένος
καπέλο, κύπελλο
κατάληψη, εγκατάλειψη
κοινωνικός, κοινοτικός
λατρεία (←λατρεύω), αλλά
αρχαιολατρία, προσωπολατρία
κήρυκας, κηρύσσω, μήνυμα,
θηλυκό, κυνηγός, πυρηνικός
μείγμα (και μίγμα) μεικτός,
μείξη (και μίξη), μιγάς (και μιγάδας), συμμιγής
μετάλλιο, μεταλλείο, μέταλλο,
εκμεταλλεύομαι

Bιβλιοπαρουσίαση

Μέρος 2ο
Στην 3η ενότητα (Σχολικός εκφοβισμός και επιθετικότητα).
Περιλαμβάνονται τα παρακάτω
επιμέρους θέματα: Η σχολική
βία. Βία είναι η χρησιμοποίηση της
σωματικής (γενικά υλικής) δύναμης, προκειμένου να πιεστεί και να
εξαναγκασθεί κάποιος να κάνει
κάτι παρά τη θέλησή του.
Τα πράγματα στη ζωή, οι σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων, δεν
κυλούν πάντα ομαλά και φιλικά,
δεν είναι πάντα ρόδινα... Υπάρχουν στιγμές που οι σχέσεις αυτές διαταράσσονται και εκτραχύνονται μέχρι του σημείου μάλιστα να ασκείται και βία προς
εξουδετέρωση του “αντιπάλου”.
Τέτοιες κακές συμπεριφορές
παρατηρούνται ενίοτε και στα
σχολεία, όχι, βέβαια, σε όλα τα
σχολεία, αλλά εκεί που επιτρέπουμε, με τον τρόπο μας, να εμφανίζονται και να ριζώνουν· και είναι (αυτές οι συμπεριφορές) φαινόμενα συνδεδεμένα με την ανθρώπινη φύση, αλλά και με την αντιγραφή και μίμηση των συμπεριφορών των ενηλίκων, όπως εύστοχα παρατηρεί ο συγγραφέας. Όπως είναι φυσικό, προκειμένου μάλιστα περί μικρών μαθητών, οι όποιες προβληματικές
συμπεριφορές του παιδιού με άλλους συμμαθητές του πρέπει να
αντιμετωπίζονται από τους γονείς σε συνεργασία με το σχολείο
προς εύρεση λύσης, όπου, φυσικά, το παιδί δεν μπορεί να δώσει
λύση “γιατί αδιέξοδα δεν υπάρχουν”. Το ίδιο ισχύει και για την
αντιμετώπιση “του ζωηρού παιδιού”. Συνεργασία και πάλι συνεργασία οικογένειας και σχολείου.
Αρκεί οι δύο αυτοί παράγοντες να
ενεργήσουν εγκαίρως και μέσα
στα πλαίσια της αγάπης και του
σεβασμού προς το παιδί, αλλά
ταυτόχρονα και καλλιέργειας στο
παιδί του οφειλόμενου σεβασμού
προς όλα τα παιδιά. Γενικά, για
την αντιμετώπιση μη επιθυμητής
συμπεριφοράς εκ μέρους του
παιδιού, προτείνονται από τον
συγγραφέα οι εξής τρόποι: συζήτηση, αγνόηση, υπενθύμιση των
δεσμεύσεων και κανόνων, ενημέρωση και εξήγηση στο παιδί
των επιπτώσεων των συμπεριφορών του. Παρέμβαση: Όταν η
μη επιθυμητή συμπεριφορά λαμ-
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ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ ΠΡΩΤΗ ΜΕΡΑ
ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (οδηγός για γονείς)
Γράφει ο Βασίλειος Κ. Αρβανίτης

βάνει χαρακτήρα επικινδυνότητας, αναστάτωσης και διάρκειας,
τότε κρίνεται απαραίτητη η παρέμβαση από τον εκπαιδευτικό, ο
οποίος “διαθέτει την τέχνη και
γνωρίζει πολύ καλά να παρεμβαίνει σε καταστάσεις με σκοπό
την επαναφορά του παιδιού στην
τάξη”. Παρέμβαση, βέβαια, πρέπει να γίνεται και από την πλευρά
των γονέων. Στην περίπτωση δε
που οι προσπάθειες δασκάλου
και γονιών αποβούν ατελέσφορες,
τότε καθίσταται αναπόφευκτη η
λήψη κάποιων τιμωρητικών μέτρων. Προσοχή όμως: “Αν δεν
έχουν τεθεί εκ των προτέρων
όρια, δεν μπορούμε να επιβάλλουμε ποινές”. “Nulla poena sine
lege”, έλεγαν οι Λατίνοι. Η τιμωρία και οι αμοιβές. Οι πράξεις σωφρονισμού του παιδιού δεν πρέπει να έχουν εκδικητικό χαρακτήρα αλλά παιδαγωγικό. Από την
άλλη μεριά, και η επιβράβευση για
το επιθυμητό πρέπει να είναι γενναιόδωρη. Η καλλιέργεια αρετών, που είναι ένα πολύ σημαντι-

κό θέμα. Χωρίς την καλλιέργεια
των αρετών, ευτυχία δεν υπάρχει
στον άνθρωπο, γιατί και αν ακόμη
αυτός αποκτήσει όλα τα αγαθά,
το ψυχικό κενό θα παραμένει. Για
τη γνώση μάλιστα ο μέγας Γερμανός ποιητής Σίλλερ γράφει: “Η
μονομερής θεραπεία του νου μας
οδηγεί ψηλά, μα όμως στην παγωνιά της ερημιάς”.
Αρετές που πρέπει να διαθέτει
το παιδί είναι: οι καλοί τρόποι, η
υπομονή, η συνέπεια λόγων και
πράξεων, η συνεργασία, η αξιοπρέπεια, η δικαιοσύνη, η τιμιότητα, η αυτοπειθαρχία, το θάρρος
κ.ά. Ο ελεύθερος χρόνος. Ελεύθερος χρόνος (γενικά) είναι ο
χρόνος κατά τον οποίο δεν εργάζεται κανείς και μπορεί να επιδοθεί σε ασχολίες που του αρέσουν και τον ευχαριστούν. Για το
παιδί (ειδικότερα) ελεύθερος χρόνος είναι η ελευθερία που του δίνει τη δυνατότητα να παίξει με
τους φίλους, να ασχοληθεί με
τον αθλητισμό, να ξεκουραστεί, να
παρακολουθήσει τηλεόραση, να
κοιμηθεί κ.λπ. Εδώ ο συγγραφέας
κάνει μια αξιοπρόσεχτη επισήμανση: μιλάει για τον ποιοτικό
ελεύθερο χρόνο, δηλ. για τον
χρόνο που εστιάζεται στα άμεσα
ενδιαφέροντα του παιδιού και
στις ευκαιρίες που παρουσιάζονται για την “ανάπτυξη γνωστικών,
κοινωνικών και συναισθηματικών
δεξιοτήτων” (μέσω των αθλητικών
δραστηριοτήτων και της συναναστροφής με συμμαθητές ή με
παιδιά της ηλικίας του). Ο εθισμός στο διαδίκτυο. Η υπερβολική ενασχόληση του παιδιού με
τον εικονικό ψηφιακό κόσμο αναπόφευκτα το οδηγεί στον εθισμό
στο διαδίκτυο, πράγμα που σημαίνει απομάκρυνση από τον
πραγματικό κόσμο και αυτό σίγουρα είναι επιζήμιο. Όλα πρέπει
να γίνονται με μέτρο. Τα δώρα και

οι γιορτές. Τα παιδιά, ιδιαίτερα,
αλλά και οι μεγαλύτεροι αγαπούν
τα δώρα που τους προσφέρονται
κυρίως επ’ ευκαιρία των εορτών.
Κάτι που πρέπει να προσέξουμε
εδώ: Τα δώρα καλό είναι να ανταποκρίνονται στην ηλικία του
παιδιού και στα ενδιαφέροντά
του. Δεν μετράει τόσο η αξία του
δώρου (αν είναι φτηνό ή ακριβό),
όσο το αν είναι της αρεσκείας του,
του γούστου του...
Στην 4η ενότητα (“Σχολείο και
οικογένεια”), εξετάζονται τα παρακάτω επιμέρους θέματα: Το
σχολείο ως θεσμός. Σχολείο, ως
γνωστόν, είναι το δημόσιο ή ιδιωτικό ίδρυμα, όπου παρέχεται παιδεία κυρίως για ανήλικους. Και
όταν λέμε παιδεία, δεν εννοούμε
μόνο τη μετάδοση γνώσεων και
την ανάπτυξη κάποιων βασικών
ικανοτήτων ή δεξιοτήτων, αλλά και
την εκκόλαψη και καλλιέργεια
ορισμένων ηθικών αξιών, όπως είναι: η αγάπη, η ελευθερία, ο σεβασμός, η εντιμότητα, η ειλικρίνεια, η εργατικότητα, η αλληλεγγύη και η συνέπεια λόγων και
πράξεων “που θα αποτελούν πυξίδα και θα κατευθύνουν το παιδί
σ’ όλη του τη ζωή”. Εμπλεκόμενοι
παράγοντες στη μάθηση: 1) Ο
μαθητής που πρέπει να προσαρμοστεί σε ένα νέο περιβάλλον,
που είναι το σχολείο, και να αναλάβει τον ανάλογο ρόλο. 2) Ο δάσκαλος, που είναι ο “δεύτερος γονιός”, ο οποίος θα συμβάλλει
στην αγωγή του μαθητή (“Μην ξεχνάμε ότι ο δάσκαλος είναι ο άνθρωπος στον οποίο εμπιστεύονται
οι γονείς το παιδί τους τη μισή
μέρα”. Άρα, η ευθύνη του είναι τεράστια. 3) Ο γονιός. Ο γονιός είναι ο πρώτος δάσκαλος, που θα
εκπαιδεύσει το παιδί του μέχρι την
ηλικία που θα πάει στο σχολείο.
Είναι ο άνθρωπος που “έχει την
ετοιμότητα να διδάξει στο παιδί

του τη ζωή, ναγίνει, δηλ., ως γονιός, “δάσκαλος της ζωής”. Και
έχει, προς τούτο την κατάλληλη
εργαλειοθήκη (ενθάρρυνση για
να γνωρίσει το παιδί τον “κόσμο”
γύρω του, υπομονή και επιμονή,
χρόνο για συζήτηση, αλλά και
για παιχνίδι μαζί του κ.ά.). Οι γονείς ως μεταρρυθμιστές. Βασική
παιδαγωγική αρχή: “Αγαπήστε το
παιδί, διδάξτε τη ζωή και αφήστε
το να βιώσει τη ζωή” και να αναπτύξει ελεύθερα την προσωπικότητά του. Βέβαια, για να πετύχει
ο γονιός ως “μεταρρυθμιστής”,
χρειάζεται να διαθέτει τρία χαρακτηριστικά: Την αληθινή αγάπη, τη διάθεση για διδασκαλία
και την εφαρμογή από τον ίδιο
όσων διδάσκει. Το παράδειγμα
του γονιού αποτελεί “συνέπεια λόγων και πράξεων”. Αν δεν υπάρχει
αυτή η συνέπεια, όλες οι συμβουλές και οι προσπάθειες για
“μεταρρύθμιση” πέφτουν στο
κενό...
Στην 5η ενότητα (αναπτυξιακά
χαρακτηριστικά (6-12 ετών) και
γνωστικές λειτουργίες). Ο συγγραφέας μεθοδικά και σταδιακά
μας οδηγεί σε βαθύτερα νοήματα
σχετικά με την ουσία της μάθησης
και εύστοχα επισημαίνει ότι “Γονείς και εκπαιδευτικοί καλό είναι
να επενδύουν στην ευτυχία της
μάθησης, στην ευτυχία να είναι
κάποιος μαθητής”, αρκεί να αντιληφθούν την αξία της μάθησης.
Βέβαια, η διαδικασία της μάθησης
δεν είναι εύκολη, απαιτεί κόπους
και θυσίες, αλλά “οι καρποί της είναι γλυκείς και τα οφέλη πολλαπλά”. Πρβλ. και το του Ισοκράτους
“της παιδείας αι μεν ρίζαι πικραί,
οι δε καρποί γλυκείς”. Στη συνέχεια, ο κ. Καραθάνος μας μιλάει
για τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά του παιδιού (6-12 ετών) και
συγκεκριμένα για τη βιοσωματική
ανάπτυξη, για τη γνωστική ανά-
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μετάνοια, μετανιώνω
μονοπώλιο, παντοπωλείο
νεότερος, νεωτερίζω, νεωτερισμός
νοιάζομαι, νιώθω
ξύνω, σβήνω
οδύνη, επώδυνος, οδυνηρός,
ωδίνες (= πόνοι τοκετού)
όλεθρος, πανωλεθρία
οφείλω (→οφειλή), ωφελώ
(→ωφέλεια), όφελος (το)
ωφέλιμος, ανώφελος
παίρνω , περνώ
πλαταίνω,πλάτεμα προεδρία,
εφεδρεία
πρόκληση, πρόσκληση, έκκληση, έκλυση (←εκλύω)
σήραγγα, σύριγγα
σιντριβάνι, συντριβή, σύγκλιση (←συγκλίνω), σύγκληση
(←συγκαλώ)
σκοπιά, κατασκοπεία
συγγνώμη και συγνώμη, συγχωρώ, σύσφιγξη
σύμπνοια, ομόνοια, διχόνοια,
συμπόνια
σύγχυση (= μπέρδεμα), σύγχιση (= εκνευρισμός)
συνδιαλέγομαι, συνδυάζω
σχολείο, σχόλιο, σχολιάζω
τεχνητός - τεχνικός
υπολείπομαι, υπόλοιπο
χίμαιρα, χείμαρρος
Αχιλλέας Μπουλογεώργος,
φιλόλογος
Φροντιστηριακός Όμιλος
Διάκριση-Στόχος,
Καποδιστρίου 10
πτυξη, για την ανάπτυξη της προσωπικότητα και την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του παιδιού. Ακολουθεί η αναφορά στις γνωστικές
λειτουργίες, ήτοι: στην αντίληψη,
την προσοχή, τη σκέψη, τη μνήμη και τη γλώσσα. Ιδιαίτερα, σε
ό,τι αφορά στη γλώσσα, αναφέρουμε τις παρακάτω εύστοχες
παρατηρήσεις του συγγραφέα: α)
η γνωστική λειτουργία της γλώσσας μας ενδιαφέρει τόσο σε επίπεδο κατανόησης, όσο και σε
επίπεδο παραγωγής λόγου, β)
“Μας ενδιαφέρει η ανάπτυξη του
προφορικού λόγου, ο οποίος αργότερα θα αποτυπωθεί στον γραπτό λόγο” (γραπτός λόγος είναι η
μόνιμη αποτύπωση του προφορικού με σημεία), γ) “Ένας από
τους σημαντικότερους στόχους
του σχολείου, σε επίπεδο της Α΄
τάξης Δημοτικού, είναι η πρόσβαση του παιδιού στη συστηματική και ενσυνείδητη χρήση του
αλφαβητικού συστήματος της
γλώσσας μας”. Το έργο αυτό είναι σύνθετο και απαιτητικό και
προϋποθέτει (για την επιτυχή αντιμετώπισή του) σοβαρή προσπάθεια και χρόνο (πρέπει να
απασχολήσει την Α΄ τάξη καθ’
όλη τη διάρκεια της χρονιάς).
Στην 6η ενότητα γίνεται λόγος
για τη λειτουργία του σχολείου
(εγγραφή μαθητών, μετεγγραφές, έναρξη σχολικού έτους,
έναρξη του διδακτικού έτους, διακοπές-αργίες-εορταστικές εκδηλώσεις κ.ά.)
• Τελειώνοντας, επισημαίνω
τα εξής:
• Ο συγγραφέας, χωρίς αμφιβολία διαθέτει άρτιο επιστημονικό και παιδαγωγικό οπλισμό.
• Κατέχει σε βάθος τα παιδαγωγικά θέματα που σχετίζονται με
το παιδί.
• Ο λόγος του είναι απλός και
παραστατικός
• Επιμένει πολύ στη λεπτομέρεια και κάνει λεπτές παρατηρήσεις και εύστοχους σχολιασμούς.
Κλείνοντας, θέλω να συγχαρώ
θερμά τον εκλεκτό συνάδελφο
και φίλο Δημήτρη Καραθάνο για
το εξαίρετο πόνημά του -αληθινό
παιδαγωγικό κώδικα, και να του
ευχηθώ υγεία και συνέχιση, με τον
ίδιο ζήλο, της συγγραφικής και
πνευματικής, γενικότερα, δραστηριότητας.-
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έσσερα νέα πρόσωπα
παρουσίασε η Νέα
Δημοκρατία για το
ευρωψηφοδέλτιο της χθες το
μεσημέρι. Πρόκειται για τέσσερις
ανθρώπους που θα είναι για
πρώτη φορά υποψήφιοι σε
ευρωεκλογές, αφού δεν είχαν
διεκδικήσει ξανά την ψήφο των
πολιτών.

Οι τέσσερις νέοι υποψήφιοι ευρωβουλευτές είναι η χειρουργός γυναικολόγος Χιουμεϊρά Αμετ Ογλού που
θα είναι και η εκπρόσωπος της μειονότητας στο ευρωψηφοδέλτιο του
κόμματος, ο γνωστός καθηγητής διεθνούς πολιτικής Δημήτρης Καιρίδης,
η δικηγόρος και πρώην Αντιπρόεδρος
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Βασιλική Λαζαράκου, και η επίσης δικηγόρος και Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης Γυναικών Αφροδίτη Μπλέτα.
Με τους τέσσερις νέους υποψηφίους
ευρωβουλευτές συμπληρώνονται 39
από τους 42 του ευρωψηφοδελτίου
και απομένουν πλέον τρεις οι οποίοι
θα ανακοινωθούν τις επόμενες μέρες.
Ακολουθούν τα βιογραφικά των τεσσάρων υποψηφίων, όπως τα ανακοίνωσε η Νέα Δημοκρατία:

Χιουμεϊρά Αμέτ Ογλού,
χειρουργός γυναικολόγος
Γεννήθηκα στην Ξάνθη, όπου και
ολοκλήρωσα τη μέση εκπαίδευση. Συνέχισα τις σπουδές μου στην Ιατρική
Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
στη Λάρισα. Εργάστηκα στα νοσοκομεία Ξάνθης και Καβάλας. Από το
2014 είμαι Ειδική Μαιευτήρας-Γυναικολόγος-Χειρουργός και διατηρώ ιατρείο στην πόλη της Ξάνθης.
Αποτελεί μεγάλη τιμή για μένα η
επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη να
με συμπεριλάβει στο ψηφοδέλτιο της
ΝΔ για τις Ευρωεκλογές. Ανταποκρίθηκα στο κάλεσμά του, αναλαμβάνοντας την τιμή και την ευθύνη της εκπροσώπησης όλων των μουσουλμάνων
κατοίκων της Θράκης και ιδιαιτέρως
των γυναικών της μειονότητας. Καθημερινά όλοι μας οφείλουμε να δίνουμε
τον αγώνα για την εξάλειψη των ανισοτήτων ανάμεσα στους άνδρες και
τις γυναίκες και τη στήριξη της οικογένειας.
Οι ευρωπαϊκές πολιτικές προτεραιότητες πρέπει να ενσωματώνουν και
τη διάσταση του φύλου για την πρό-

Δ

ριμεία κριτική στον
πρωθυπουργό Αλέξη
Τσίπρα με αφορμή το
ταξίδι του στα Σκόπια ασκεί το
Κίνημα Αλλαγής, εγκαλώντας
τον γιατί οι «στημένες φιέστες
κάνουν κακό στα εθνικά επιχειρηματικά συμφέροντα».
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει σε ανακοίνωσή του «Σήμερα, ο κ. Τσίπρας από τα Σκόπια, για άλλη μια φορά, επέλεξε
να μην υπερασπιστεί τα εθνικά
επιχειρηματικά συμφέροντα και
να κρυφτεί πίσω από στημένες
φιέστες.
Ο μύθος των δήθεν ευνοϊκότερων όρων για εμπορικές συνεργασίες ελληνικών επιχειρή-

εσωτερικά
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Οι τέσσερις νέοι υποψήφιοι
της ΝΔ για τις ευρωεκλογές 2019

οδο, την ανάπτυξη, την απασχόληση
και την κοινωνική συνοχή. Σε μια περίοδο που ενισχύεται διαρκώς ο θρησκευτικός φονταμενταλισμός και η μισαλλοδοξία, το υπόδειγμα ειρηνικής
συνύπαρξης χριστιανών και μουσουλμάνων στην ελληνική Θράκη, πρέπει
να διαφυλαχθεί, να ενισχυθεί και να
αποτελέσει το πρότυπο πολιτικών, που
θα προωθούν τη συμβίωση και την
αλληλοκατανόηση μεταξύ όλων των
πολιτών της Ε.Ε. ανεξαρτήτως φύλου
ή θρησκευτικών πεποιθήσεων.

Δημήτρης Καιρίδης, καθηγητής
πανεπιστημίου
Γεννήθηκα στην Καβάλα και μεγάλωσα στη Θεσσαλονίκη. Είμαι γέννημα-θρέμμα της Μακεδονίας, με πατέρα
πρόσφυγα από τον Πόντο. Σπούδασα
νομικά στο Αριστοτέλειο και διεθνείς
σχέσεις στο Fletcher School, στο πανεπιστήμιο Tufts της Βοστώνης. Δίδαξα
διεθνή πολιτική στο Harvard, στο Tufts,
στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και,
τώρα, διδάσκω διεθνή και ευρωπαϊκή
πολιτική στο Πάντειο.
Έχω δουλέψει στην Ελλάδα και το
εξωτερικό, στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, στην εκπαίδευση και τη
διαχείριση προγραμμάτων και οργα-

νισμών, ως εμπειρογνώμονας και ως
επιστημονικός σύμβουλος σε κυβερνήσεις και ιδρύματα. Υπήρξα καθηγητής στην Έδρα Καραμανλή στο Fletcher School και σήμερα είμαι επιστημονικός υπεύθυνος στο Ίδρυμα «Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής».
Από το 2002, διευθύνω τη «Θερινή
Ακαδημία της Ολυμπίας», γιατί η χώρα
μας μπορεί και πρέπει να γίνει διεθνές
εκπαιδευτικό κέντρο. Το 2009, ίδρυσα
τo δίκτυο προβληματισμού και δράσης
«Navarino Network» στη Θεσσαλονίκη,
γιατί η Θεσσαλονίκη δικαιούται έναν
ευρύτερο περιφερειακό ρόλο στα Βαλκάνια. Τα τελευταία χρόνια είμαι συνεργάτης της τηλεόρασης του Action
24 και αρθρογραφώ στο διαδίκτυο,
γιατί πιστεύω στην ανάγκη του δημόσιου διαλόγου με επιχειρήματα.
Πιστεύω ότι στο χέρι μας είναι να
βγάλουμε την Ελλάδα από την παρακμή και την Ευρώπη από την κρίση.
Γι' αυτό συμμετέχω στη μάχη των ευρωεκλογών της 26ης Μαΐου.

Βασιλική Λαζαράκου,
δικηγόρος, πρώην
αντιπρόεδρος της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς
Γεννήθηκα στην Αθήνα και έχω κα-

ταγωγή από τη Μάνη Λακωνίας. Μετά
το πτυχίο της Νομικής Σχολής Αθηνών,
συνέχισα τις σπουδές μου στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης (New York
University) απ' όπου έλαβα πρώτα το
Μεταπτυχιακό μου και το διδακτορικό
μου (JSD).
Το θέμα της διδακτορικής διατριβής
ήταν Συγκριτική Επισκόπηση των Ιδιωτικοποιήσεων στην Ελλάδα. Είμαι δικηγόρος Αθηνών (παρ' Αρείω Πάγω)
και Νέας Υόρκης, Η.Π.Α., Διδάκτωρ
Νομικής του Πανεπιστημίου της Νέας
Υόρκης, πρώην Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και ιδρυτής
Εταίρος της δικηγορικής εταιρείας L
& L. Από το Σεπτέμβριο 2012 έως το
τέλος του 2015, υπηρέτησα ως Αντιπρόεδρος Α' της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Ε.Κ.) ενώ διετέλεσα και επικεφαλής της Ομάδας Εργασίας του
Συμβουλίου για την πιο σημαντική νομοθεσία της Κεφαλαιαγοράς.
Το 2014, ορίστηκα επικεφαλής του
Συμβουλίου για το σχέδιο Κανονισμού
για τα Ευρωπαϊκά Μακροπρόθεσμα
Επενδυτικά Κεφάλαια.
Εργάσθηκα ως δικηγόρος για πάνω
από 20 χρόνια σε χρηματιστηριακά
και τραπεζικά θέματα.
Συμμετέχω ως ομιλήτρια σε εκπαιδευτικά προγράμματα και σεμινάρια
για θέματα χρηματιστηριακού δικαίου
και επιπλέον αρθρογραφώ τακτικά
στον Τύπο για θέματα κεφαλαιαγοράς.
Σήμερα μπροστά στην απογοήτευση
των πολιτών και την άνοδο του λαϊκισμού, η Ευρώπη καλείται να εμπνεύσει
και πάλι τους πολίτες με ένα νέο μοντέλο αλληλεγγύης, κοινωνικής δικαιοσύνης και βιώσιμης ανάπτυξης.
Σε μία ιστορική στιγμή για την Ελλάδα μετά από 10 σχεδόν χρόνια κρίσης αποδέχθηκα την τιμητική πρόσκληση του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Στόχος μου είναι να αποτελέσω μια
δυνατή φωνή που θα προασπίζεται τα
εθνικά μας συμφέροντα και να συμβάλλω με την εμπειρία μου ώστε η
χώρα μας, μέσα από σωστές στρατηγικές, να γίνει πρωτοπόρος στην ανά-

πτυξη ενός ασφαλούς χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος για τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, της καινοτομίας και της νέας
επιχειρηματικότητας.

Αφροδίτη Μπλέτα, δικηγόρος,
πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Γυναικών
Είμαι απόφοιτη του Pierce College.
Σπούδασα Νομικά στη Σορβόννη (Paris
I), με ειδίκευση στο Διεθνές, Συγκριτικό
και Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Διεθνείς
Σχέσεις στο Ινστιτούτο Πολιτικών Επιστημών στο Παρίσι (Sciences-Po). Εκπαιδεύτηκα στη Διαμεσολάβηση στο
CEDR και στις Διαπραγματεύσεις στο
Harvard.
Ασκώ το λειτούργημα της Δικηγόρου
και της Διαμεσολαβήτριας στο Δίκαιο
των Επιχειρήσεων, τις Διεθνείς Συμβάσεις και τη Βιομηχανική Ιδιοκτησία.
Είμαι Πρόεδρος του Ελληνο-Κινεζικού Επιχειρηματικού Επιμελητηρίου
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γυναικών
(EUW) και μετέχω στη Διαρκή Σύνοδο
του ΟΗΕ για τη θέση της Γυναίκας
και στις Γυναίκες του ΕΛΚ. Υπήρξα
εκλεγμένη Γενική Γραμματέας στο
Σύνδεσμο Βιομηχανιών Αττικής-Πειραιώς, και εκπρόσωπος της Αθήνας
στην Ένωση Επιχειρήσεων Ευρωπαϊκών Πρωτευουσών, καθώς και μέλος
του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου
του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.
Μιλώ άπταιστα Γαλλικά, Αγγλικά και
Ιταλικά και συνεννοούμαι στα Γερμανικά και στα Ισπανικά. Είμαι παντρεμένη, έχω τρία παιδιά.
Στην κρίσιμη για τη χώρα μας ώρα,
όπου οι σημαντικές αποφάσεις λαμβάνονται στα Ευρωπαϊκά και Διεθνή
Κέντρα, πιστεύω ότι τόσο οι γνώσεις
μου όσο και η εμπειρία μου μπορούν
να αποτελέσουν έναν ουσιαστικό παράγοντα δράσης της ΝΔ και του Κυριάκου Μητσοτάκη που με τη δράση
και τις παρεμβάσεις του έδειξε ότι
και θέλει και μπορεί να αλλάξει τη
ζωή μας προς το καλύτερο.

ΚΙΝΑΛ: Η φιέστα Τσίπρα στα Σκόπια βλάπτει τις ελληνικές επιχειρήσεις
σεων, κατέρρευσε υπό το βάρος των απουσιών στην αποστολή στη γείτονα χώρα: από
τις 23 εταιρίες που ανακοινώθηκε ότι συμμετέχουν, οι 21
δραστηριοποιούνται ήδη εκεί
είτε μέσω θυγατρικών ή σε δημόσια έργα ενώ τουλάχιστον
τα δυο τρίτα, είναι είτε κρατικές ή εξαρτώνται από το ελληνικό δημόσιο!
Σε ό,τι αφορά στους δυο εκπροσώπους της επιχειρηματικότητας, ο Σύνδεσμος του ενός
ανακηρύχθηκε από τους ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ κοινωνικός εταίρος, ο
άλλος συμμετείχε στην κυβερ-

Η επικεφαλής του ΚΙΝΑΛ Φώφη Γεννηματά

Λογιστικά - Φοροτεχνικά

ΖΟΥΡΜΠΑΣ Ν. - ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ν. Ο.Ε.
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νητική πρωτοβουλία για την
αναθεώρηση του Συντάγματος!
Την ίδια στιγμή, με τη ψηφισθείσα Συμφωνία, η εμπορική
χρήση του ονόματος «Μακεδονία», όχι μόνο δεν αντιμετωπίζεται επαρκώς (όπως άλλωστε
έχει δηλώσει ο Μάθιου Νίμιτς),
αλλά επιτρέπεται στους Σκοπιανούς να καταχρώνται παρανόμως τους προσδιορισμούς
ΠΟΠ των ελληνικών προϊόντων!
Υπενθυμίζουμε στο Ελληνικό
ΥΠΕΞ (που προς το παρόν προκλητικά αποδέχεται τη συμπεριφορά αυτή), ότι η ΠΟΠ "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ", βάσει της ευρωπαϊ-

κής νομοθεσίας, χρησιμοποιείται από επιχειρήσεις συγκεκριμένης εδαφικής περιοχής που
βρίσκονται σε συγκεκριμένο
κράτος!».
Καταλήγοντας το Κίνημα Αλλαγής απαιτεί «την άμεση συγκρότηση της ειδικής επιτροπής
που προβλέπεται από το άρθρο
1 παρ. 3(θ) της Συμφωνίας για
να γίνει το συντομότερο ξεκάθαρο, ποιο θα είναι το μέλλον
των ελληνικών μακεδονικών
προϊόντων και να αναληφθούν
οι απαιτούμενες πρωτοβουλίες
για την υπεράσπιση του!»

εσωτερικά
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Εκτενής η κάλυψη της επίσκεψης Τσίπρα
στη Βόρεια Μακεδονία από τα διεθνή ΜΜΕ
ε εκτενή ρεπορτάζ ο ξένος
Τύπος κάλυψε την επίσκεψη του
πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα
στη Βόρεια Μακεδονία.

Μ

Το BBC με ρεπορτάζ στο δελτίο ειδήσεων
χαρακτηρίζει «ιστορική» την επίσκεψη, επισημαίνοντας πως «για πρώτη φορά από τότε που
ο βόρειος γείτονας της Ελλάδας ανεξαρτητοποιήθηκε το 1991, ένας Ελληνας ηγέτης επισκέπτεται την πρόσφατα μετονομασθείσα
Βόρεια Μακεδονία».
Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρεται στη συνέντευξη Τσίπρα σε ΜΜΕ της Βόρειας Μακεδονίας πριν από την επίσκεψή του, κατά την οποία
ο Ελληνας πρωθυπουργός αναγνώρισε ότι «μια
σημαντική μερίδα Ελλήνων πολιτών ανησυχούσε και εξακολουθεί να ανησυχεί γι’ αυτό το
ζήτημα». Επιπλέον, επισημαίνεται ότι, σύμφωνα
με δημοσκόπηση που πραγματοποιήθηκε τον
προηγούμενο μήνα, το 73% των ερωτηθέντων
Ελλήνων «μάλλον διαφωνεί» με τη συμφωνία
των Πρεσπών».
Ως «ιστορική» βλέπει και ο «Guardian» την
επίσκεψη Τσίπρα, την οποία χαρακτηρίζει
«καλής θέλησης», ενώ αναφέρεται και στη selfie με την οποία υποδέχθηκε ο κ. Ζάεφ τον Ελληνα ομόλογό του.
Η βρετανική εφημερίδα Daily Telegraph μιλάει επίσης για «ιστορική επίσκεψη στην άρτι
μετονομασθείσα Βόρεια Μακεδονία», κάτι που
σηματοδοτεί τον τερματισμό της πολυετούς
αντιπαράθεσης των δύο χωρών για το θέμα της
ονομασίας. Προσθέτει δε πως «τώρα οι δύο
γείτονες διακηρύττουν την πρόθεσή τους να
τονώσουν τους μεταξύ τους οικονομικούς δεσμούς – με τον Ελληνα πρωθυπουργό να συνοδεύεται στην επίσκεψή του από δέκα υπουργούς και περισσότερους από 120 κορυφαίους
επιχειρηματίες».
Και τα γαλλικά μέσα αναφέρθηκαν εκτενώς

Αλέξης Τσίπρας και Ζόραν Ζάεφ στη συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας.
στην επίσκεψη Τσίπρα. Η γαλλική Le Figaro
αναφέρεται στην ιστορική διένεξη των δύο
πλευρών για το όνομα, η οποία διευθετήθηκε
με την υπογραφή της συμφωνίας των Πρεσπών, ενώ το AFP (Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων) εστιάζει στα οικονομικά οφέλη που θα
προκύψουν μεταξύ των δύο πλευρών, δημοσιεύοντας αποσπάσματα των δηλώσεων των
δύο πρωθυπουργών.
Παράλληλα, το Γαλλικό Πρακτορείο αναφέρεται στην ίδια συνέντευξη Τσίπρα σε ΜΜΕ
της γείτονος όπου ο πρωθυπουργός επισημαίνει πως ένα «σημαντικό μέρος του ελληνι-

κού λαού» εξακολουθεί να «ανησυχεί σοβαρά»
για τη συμφωνία, προσθέτοντας πως «είναι δική
μας ευθύνη, δική μου και του Ζόραν, να αποδείξουμε ότι τα κράτη μας μπορούν μόνο να
επωφεληθούν από τον δρόμο που ανοίξαμε».
Και ρωσικά ΜΜΕ κάλυψαν την επίσκεψη. Το
Russia Today σε δημοσίευμά του στη γαλλική
του ιστοσελίδα έχει τίτλο «Ο Αλέξης Τσίπρας
στη Βόρεια Μακεδονία για μια ιστορική επίσκεψη», υπογραμμίζοντας πως η επίσκεψη «συνιστά μια επιπλέον ένδειξη της ύφεσης που σημειώθηκε στις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών
μετά την υπογραφή της συμφωνίας των Πρε-

Γ. Σταθάκης: Το αεροδρόμιο στη Θεσσαλονίκη
λέγεται «Μακεδονία» κι έτσι θα παραμείνει
ο αεροδρόμιο στη
Θεσσαλονίκη θα συνεχίσει να
λέγεται «Μακεδονία» τόνισε ο
υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης,
σχετικά με την αναφορά του Α.
Τσίπρα κατά τη διάρκεια της κοινής
συνέντευξής του χθες στα Σκόπια
με τον Ζ. Ζάεφ σε «αεροδρόμιο
Μίκρας».

Τ

Ο κ. Σταθάκης ήταν κατηγορηματικός: «Δεν έχω την παραμικρή ιδέα από
μία τέτοια διαφοροποίηση, ούτε κατάλαβα και τίποτα τέτοιο… Παρακολουθώ
τον θόρυβο που προκλήθηκε, αλλά νο-

μίζω είναι κενού περιεχομένου. Το αεροδρόμιο είναι αεροδρόμιο "Μακεδονία" κι έτσι θα παραμείνει».
Ο κ. Σταθάκης υποστήριξε επίσης ότι
με τη Συμφωνία των Πρεσπών «ανοίγει
πεδίο δόξης λαμπρό» για την ενίσχυση

των οικονομικών σχέσεων Ελλάδας-Βόρειας Μακεδονίας, κάτι που φάνηκε και
από τη χθεσινή παρουσία στα Σκόπια
ισχυρών ελληνικών επιχειρήσεων, παρά
τις «όποιες επιφυλάξεις υπάρχουν σε κάποιους επιχειρηματικούς κύκλους», όπως
είπε.
Όπως υπογράμμισε «η Ελλάδα είναι ο
δεύτερος εμπορικός εταίρος της Βόρειας Μακεδονίας και ο τρίτος σε άμεσες
επενδύσεις, άρα η οικονομική ισχύς και
η παρουσία της Ελλάδας είναι πολύ μεγάλη», αναφερόμενος επίσης στις μεγάλες προοπτικές που ανοίγονται για τη
Θεσσαλονίκη μεσοπρόθεσμα.

ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
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Με συνέπεια εκεί
που μας χρειάζεστε

Έγκριτο μέλος συνδέσμου
ταπητοκαθαριστηρίων

“ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ”
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σπών τον Ιούνιο του 2018».
Από την πλευρά του το πρακτορείο TASS σε
ανταπόκριση από τα Σκόπια, αναφερόμενο
στην επίσκεψη του Ελληνα πρωθυπουργού στη
Βόρεια Μακεδονία, επισημαίνει ότι «η επίσκεψη του Τσίπρα δικαίως θεωρείται ιστορική»,
εστιάζοντας στο ότι «είναι η πρώτη επίσκεψη
Ελληνα πρωθυπουργού στη γειτονική χώρα τα
τελευταία 28 χρόνια, από το 1991 όταν η
πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατίας της Μακεδονίας ανακήρυξε την ανεξαρτησία της».
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ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ-ΔΥΣΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ
Μ

αθησιακές δυσκολίες ονομάζονται οι
δυσκολίες που αντιμετωπίζει το παιδί στην
κατανόηση ή τη χρήση της γλώσσας, στην
πραγματοποίηση μαθηματικών υπολογισμών, στη
διατήρηση της συγκέντρωσης ή ακόμη και στο
συντονισμό των κινήσεων του σώματός του. Οι
μαθησιακές δυσκολίες είναι αποτέλεσμα
νευρολογικών διαφοροποιήσεων στη δομή και τη
λειτουργία του εγκεφάλου. Συχνά είναι κληρονομικές
και επηρεάζουν την ικανότητα του παιδιού να
λαμβάνει, να επεξεργάζεται ή και να ανακαλεί
πληροφορίες.

Οι πιο συνηθισμένες μαθησιακές δυσκολίες είναι οι ακόλουθες:
Δυσλεξία: πρόκειται για τη δυσκολία στην επεξεργασία
του λόγου και στην ανάγνωση. Το παιδί παρουσιάζει αργό
ρυθμό ανάγνωσης, συλλαβική ανάγνωση, παράλειψη, αντικατάσταση, μετάθεση γραμμάτων, ελλιπή κατανόηση κειμένου, χάσιμο της σειράς του βιβλίου, ορθογραφικά λάθη,
μουντζούρες, άσχημα γράμματα, κενά ανάμεσα στις λέξεις,
απουσία κεφαλαίων γραμμάτων και σημείων στίξης, δυσκολία
στα μαθηματικά.
Δυσαριθμησία: πρόκειται για τη δυσκολία στην εκμάθηση
των μαθηματικών εννοιών. Το παιδί παρουσιάζει δυσκολίες
στην τέλεση απλών μαθηματικών πράξεων, μεγαλύτερη δυσκολία στις αφαιρέσεις και στις διαιρέσεις, δυσκολία στην
προπαίδεια και στην επιλογή των κατάλληλων πράξεων για
την επίλυση ενός προβλήματος.
Δυσγραφία: πρόκειται για τη δυσκολία στη γραφή. Το
παιδί ασκεί μεγάλη πίεση στο μολύβι, τα γράμματα δεν
είναι πάνω στη γραμμή, το γράψιμο είναι αργό και

τα διαστήματα μεταξύ των λέξεων είναι ανομοιογενή.
Δυσορθογραφία: πρόκειται για τη δυσκολία στην εκμάθηση
της ορθογραφίας και των κανόνων που τη διέπουν. Επίσης,
δυσορθογραφία είναι η δυσκολία στην αντιστοίχιση φωνημάτων με γραφήματα. Από την Α’ Δημοτικού οι μαθητές μαθαίνουν τους κανόνες ορθογραφίας. Ωστόσο, πολλά παιδιά
δυσκολεύονται να ακολουθήσουν και να εφαρμόσουν αυτούς
τους κανόνες. Αυτά τα παιδιά είναι που παρουσιάζουν δυσορθογραφία. Βέβαια, για να γίνει αυτή η διάγνωση, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να μην υφίσταται νοητικό έλλειμμα.
Τα παιδιά με δυσορθογραφία:
Παραλείπουν γράμματα και συλλαβές (κάστο αντί για κάστρο).
Παραλείπουν ολόκληρες λέξεις από την πρόταση.
Γράφουν τη λέξη ακριβώς όπως την ακούν.
Αντικαθιστούν ομόηχες λέξεις (σκηνή αντί για σκοινί).
Χρησιμοποιούν καθρεπτική γραφή (ε αντί για 3).
Αντιστρέφουν γράμματα (στάντα αντί για τσάντα).
Παραποιούν τα φωνήεντα.
Αντικαθιστούν τα άηχα ηχηρά φωνήματα.
Απλοποιούν συμπλέγματα (χύπησα αντί χτύπησα).
Ενώ γνωρίζουν τους γραμματικούς κανόνες , δε μπορούν
να τους εφαρμόσουν.
Ενώνουν τη μία λέξη με την άλλη.
Χρησιμοποιούν κεφαλαία γράμματα μέσα στη λέξη.
Επαναλαμβάνουν ίδιες λέξεις.
Δεν τονίζουν τις λέξεις ή τονίζουν λανθασμένα.
Κάνουν λάθη στη σύνταξη.
Δε μπορούν να γενικεύσουν τους κανόνες ορθογραφίας.
ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

Δημήτρης Μητροπάνος
-ο τελευταίος λαϊκός μύθος
Ένα μοναδικό αφιέρωμα
το Σάββατο 6 Απριλίου στην «Ανδρομέδα»

Έ

να μοναδικό
αφιέρωμα στον
αξέχαστο
κορυφαίο Τρικαλινό
ερμηνευτή που φέτος,
στις 17 Απριλίου
συμπληρώνονται 7
χρόνια απουσίας του.

Τα μεγάλα του τραγούδια
όμως που μας άφησε παρακαταθήκη, όμως είναι πάντα
εδώ και θα τα τραγουδήσουμε
όλοι μαζί παρέα το Σάββατο
6 Απριλίου στην «Ανδρομέδα»
Ερμηνεύουν ο Γιώργος
Μπαμπαλιάρης και ο Δημήτρης Παδιός
Τους συνοδεύουν οι μουσικοί:
Βασίλης Μητσιάκης (μπουζούκι)
Γιώργος Ρέτος (μπουζούκι)
Γιάννης Μπέης (μπάσο &
ενορχήστρωση)
Γιάννης Τζανόπουλος (τύμπανα)
Κώστας Χριστόπουλος (κιθάρες-φωνητικά)
Ένα «μουσικό» ταξίδι από
το ξεκίνημα και τα πρώτα του
βήματα με τα 45αρια,στις μεγάλες λαϊκές επιτυχίες του
’70 και του ’80,στην καταξίωση
μέσα από τις μεγάλες συνεργασίες με τους κορυφαίους
Έλληνες δημιουργούς, στα
μεγάλα τραγούδια που τον
καθιέρωσαν ως τον μεγαλύτερο λαϊκό ερμηνευτή.
Ένα μοναδικό αφιέρωμα
στον ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΗΤΡΟΠΑ-

Η έγκυρη και έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών έχει ως αποτέλεσμα την επιτυχία των
παιδιών στο σχολείο. Οι προσπάθειες των γονέων, των εκπαιδευτικών, των λογοθεραπευτών και των ειδικών παιδαγωγών θα πρέπει να έχουν ως στόχο:
α) τη διαμόρφωση στο σπίτι και στο σχολείο, ενός ενισχυτικού περιβάλλοντος, όπου το παιδί θα πετύχει
β) οι γονείς δεν πρέπει να κάνουν τη δουλειά του παιδιού
, αλλά να το βοηθούν να οργανώνεται και να προσπαθεί,
ώστε να ενισχύεται η αυτοπεποίθηση και η αυτονομία του
γ) τα λάθη του παιδιού θα πρέπει να είναι αποδεκτά.
Οι λογοθεραπευτές και οι ειδικοί παιδαγωγοί, είναι οι
πλέον κατάλληλοι για τη σωστή αντιμετώπιση των μαθησιακών
δυσκολιών. Δείχνουν στα παιδιά αποτελεσματικές τεχνικές
μάθησης και επικοινωνίας και τους μαθαίνουν να διαχειρίζονται
τα συναισθήματά τους, όπως είναι ο θυμός ή ο χλευασμός
του παιδιού από άλλους. Οι λογοθεραπευτές και οι ειδικοί
παιδαγωγοί βοηθούν το παιδί να σκεφτεί, χωρίς να προκαλούν
την άρνηση και την επιθετικότητά του. Αντίθετα, ενισχύουν
την επικοινωνία του. Τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες δε
μειονεκτούν σε σχέση με τα υπόλοιπα παιδιά, αλλά έχουν
διαφορετικό τρόπο σκέψης.
Αυτού του είδους η δυσκολία, όπως και όλες οι μαθησιακές
δυσκολίες, αντιμετωπίζονται ομαδικά από λογοθεραπευτές,
εργοθεραπευτές, ειδικούς παιδαγωγούς και ψυχολόγους.
Το πρόγραμμα διδασκαλίας σχεδιάζεται με βάση τις ανάγκες
και τα ελλείμματα κάθε παιδιού. Τέλος, πρέπει να στηρίζεται
σε τεχνικές εμπέδωσης των κανόνων ορθογραφίας.
ΑΓΓΕΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ
(Συνεργάτης του κέντρου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ»)

Το βραβευμένο ελληνικό
σινεμά στην πόλη μας
Xenia του Πάνου Κούτρα
Συνεχίζονται οι προβολές
ταινιών «Το βραβευμένο ελληνικό σινεμά στην πόλη
μας» 10 χρόνια, 10+1 πόλεις
που συνδιοργανώνουν η Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με τη συνεργασία
του Δημοτικού Κινηματογράφου Τρικάλων και της Κινηματογραφικής Λέσχης Τρικάλων.
Πέμπτη 4/4 και Παρασκευή 5/4

Xenia, του Πάνου
Κούτρα

ΝΟ γεμάτο συγκίνηση και …
εκπλήξεις !
Σάββατο 6 Απριλίου στη
μουσική σκηνή «Ανδρομέδα»
Ώρα έναρξης: 22.30 μ.μ.
Τιμή εισόδου: 5 ευρώ
Χορηγοί της βραδιάς

Ταβέρνα μεζεδοκαμώματα,
οίκος υγείας Βιογονία, Libro
καφέ, Ενδύματα Καρακικές,
Ζαχαροπλαστεία Μέλισσα
Χορηγός επικοινωνίας FM
100 Ράδιο Ζυγός.

Οι ώρες προβολής είναι
20.00 και 22.15.
Η τιμή του εισιτήριου για
κάθε προβολή είναι 2 ευρώ.
Xenia του Πάνου Κούτρα
| 2014 |
Σενάριο: Πάνος Χ. Κούτρας, Παναγιώτης Ευαγγελίδης | Φωτογραφία: Helene
Louvart, Σίμος Σαρκετζής |
Μοντάζ: Γιώργος Λαμπρινός
| Παίζουν οι: Kώστας Νικούλι, Nίκος Γκέλια, Γιάννης
Στάνκογλου, Mαρίσσα Τριανταφυλλίδου, Άγγελος Παπαδημητρίου
Επίσημο trailer: https://
www. youtube.com/ watch?v
= bHBzLVuLDlc
Σύνοψη: O Ντάνυ και ο αδερφός του, Οδυσσέας, 16 και 18 ετών, μετά το θάνατο της Αλβανής μητέρας τους, ξεκινούν ένα ταξίδι από
την Κρήτη έως τη Θεσσαλονίκη, με σκοπό να
βρουν τον Έλληνα πατέρα τους, που τους
εγκατέλειψε όταν ήταν ακόμη παιδιά.
Ξένοι στην ίδια τους τη χώρα, είναι αποφασισμένοι να τον πείσουν να τους αναγνωρίσει,
προκειμένου να αποκτήσουν την ελληνική
ιθαγένεια, αλλά και να συμμετάσχουν σε ένα
τηλεοπτικό talent show που θα τους εξασφα-

λίσει μια καλύτερη ζωή.
Στη διαδρομή θα έρθουν αντιμέτωποι με
όσα τους ενώνουν, την αγριότητα της εφηβείας, ένα όνειρο που πρέπει πάση θυσία να
γίνει πραγματικότητα και μια Ελλάδα που αρνείται να τους ακολουθήσει.
Κριτική:
Ο δημιουργός της «Στρέλλας» υπογράφει
ένα αλμοδοβαρικό, κοινωνικά επίκαιρο και
τρυφερά συγκινητικό road movie, το οποίο
συμμετείχε στο φεστιβάλ Κανών. Χρ. Μήτσης- Αθηνόραμα.

τοπικά
ΜΕΡΟΣ 2ο
Την 25 Μαρτίου αφήσαμε
την Μάρυ και πριν την Ασχαμπάντ προτιμήσαμε να κατευθυνθούμε στα ερείπια της
αρχαίας Νίσα. Η Νίσα, μνημείο επίσης υπό την προστασία της Ουνέσκο, ήταν το
φρούριο-παλάτι του βασιλιά
των Πάρθων, απογόνων των
αρχαίων Σκυθών, των πρώτων Τιρκεμάν, οι οποίοι από
τον 3ο αιώνα π.Χ. μέχρι τον
3ο αιώνα μ.Χ. δημιούργησαν
ένα ισχυρό κράτος από τον
ποταμό Ωξο (Ουζμπεκιστάν)
μέχρι τον Ευφράτη (Ιράκ).
Απαράμιλλη ήταν η πολεμική
τους τακτική με ταχείς κυκλωτικές κινήσεις ιππικού
που ευρίσκοντο πάντα στα
νώτα του βραδυκίνητου εχθρού και τον σκότωναν με τα
περίφημα “πάρθια βέλη” (βέλος με δηλητήριο στην αιχμή
του). Αποτέλεσαν τον ισχυρότερο εχθρό της Ρώμης και
πριν από αυτούς τον πλέον
επικίνδυνο εχθρό των ελληνιστικών βασιλείων της Συρίας και Μικρ. Ασίας. Ο βασιλιάς Αρσάκης της Παρθίας
εξεδίωξε τους Ελληνες κατακτητές από το Ιράν 100
χρόνια μετά τον θάνατο του
Μεγ. Αλεξάνδρου. Οι Διάδοχοι Σελευκίδες (Συρία) και
Ατταλίδες (Μικρά Ασία)
εξαντλημένοι από τους μεταξύ των εμφυλίους πολέμους (Ελληνες γαρ) μη μπορώντας να αντιμετωπίσουν
τους πολεμιστές της στέπας
και βλέποντας κατάματα την
ολοκληρωτική καταστροφή
τους κάλεσαν για βοήθεια
την Ρωμαϊκή Σύγκλητο και
κληροδότησαν σ' αυτήν τα
βασίλειά τους τον 2ο αιώνα
π.Χ. Η Ρώμη κατάφερε να
κρατήσει μακρυά τους Πάρθους μέχρι που τον 3ο αιώνα,
εποχή ίδρυσης της Κωνσταντινουπόλεως η παρθική
δύναμη υπέκυψε στην δύναμη της περσικής δυναστείας
των Σασσανιδών, εχθρού της
Κων|λης, μέχρι την οριστική
ήττα της από τον Αυτοκράτορα Ηράκλειο.
Οπως όμως φαίνεται από
τα ευρήματα της Νίσα στο
εθνικό μουσείο Ασχαμπάντ, οι
βασιλείς Πάρθοι κοσμούσαν
το ανάκτορό τους με ελληνι-

ιμόθεε,
παρακολούθησες
την διδασκαλίαν μου,
τον τρόπο ζωής, την
πίστιν, την μακροθυμίαν,
την υπομονήν, τους
διωγμούς, εις Αντιόχειαν,
Ικόνιον, Λύστρα, αλλά απ'
όλα με έσωσεν ο Κύριος.

Τ

-Με την είσοδο στη Μεγάλη Σαρακοστή, υπάρχει ο
κίνδυνος της εκτροπής στην
υποκρισία, που απειλεί να
αχρηστέψει κάθε κόπο για
την καλλιέργεια των αρετών.
Φαρισαίος με φρόνημα του
Τελώνη. Ο Παύλος αναφέρεται σ' εκείνους που “παρουσιάζουν με το εξωτερικό
σχήμα της ευσέβειας, έχουν
όμως αρνηθεί την αληθινή
δύναμή της”. Με σκληρή
γλώσσα τους χαρακτηρίζει
“κατεφθαρμένους τον νουν κι
αδόκιμους περί την πίστιν”.
Συνιστά λοιπόν στον Τιμό-
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Ταξίδι στο Τουρκμενιστάν
Γράφει ο Ιωάννης Ξηρός

κά αγάλματα, τα κράνη τους
ήταν ελληνικής τεχνικής, θαύμαζαν τον ελληνικό πολιτισμό, ενώ έξω από το παλάτι
τους ο λαός ζούσε σε γιούρτες. Αθάνατη Αρχαία Ελλάδα.
Ούτε οι εχθροί σου δεν ξέφυγαν από τον πολιτισμό
σου. Κατά την θρησκεία ήταν
ζωροάστρες, πιστεύοντας
στον δημιουργό- θεό Αχούρα
και στα 5 στοιχεία της φύσεως (γη, νερό, φωτιά αέρας,
αιθέρας) και έχοντας ηθικό
κώδικα ομοιάζοντα με τον
χριστιανικό. Αναγκάστηκαν
να γίνουν μουσουλμάνοι για
να γλιτώσουν την σφαγή αρχικά και το εξοντωτικό χαράτσι μετέπειτα. Οι σημερινοί
κάτοικοι της υπαίθρου ακολουθούν ακόμη τις ζωροαστρικές εξαγνιστικές πυρολατρείες, αποδεικνύοντας οτι
η αρχική ταυτότητα των λαών
ουδέποτε χάνεται, όσοι κατακτητές περάσουν από

πάνω του.
Η ημέρα εκείνη έκλεισε με
επίσκεψη στην περιοχή Γκεόκτεπε, εθνικό προσκύνημα
των όλων των Τουρκομάνων.
Εκεί, το 1881 ο Ρώσος στρατηγός Βασίλι Σκόπελεφ συνέτριψε με τα κανόνια του τις
σπάθες και τα βέλη των
Τουρκμένων νομάδων και ενσωμάτωσε το Τουρκμενιστάν
στην τσαρική Ρωσική Αυτοκρατορία. Ο “bloody” Σκόπελεφ εκτέλεσε όλον τον ανδρικό πληθυσμό από 7 έως
70 ετών. Οι Τουρκομάνοι δεν
ξεχνούν την γενοκτονία.
Παρ'όλα αυτά ο γράφων τονίζει οτι η Ρωσία, είτε στην
τσαρική, είτε στην κομμουνιστική μορφή της έκανε καλό
στο Τουρκμενιστάν και σε
όλη την Κεντρική Ασία γενικότερα. Εισήγαγε τεχνική,
τεχνολογία, βιομηχανία,τρόπους παραγωγής, αρχιτεκτονική και σύγχρονες μορ-

φές διοίκησης εκεί που προηγουμένως υπήρχαν μόνον
ιππείς, βοσκοί και γιούρτες.
Η προϊστορία του Τουρκμενιστάν (και του Ουζμπεκιστάν) ανάγεται στην παλαιολιθική εποχή. Η εποχή των
Αρείων ανάγεται στην εποχή
του Χαλκού (3.000 π.Χ.). Ο
πατήρ του τουρκομανικού
έθνους υπήρξε ο Χογκούς
Χαν, ο οποίος το 175 π.Χ. συνένωσε τους νομάδες σε κράτος, μεταξύ της ελληνιστικής και παρθικής εποχής.
Από τον 6ο αιώνα π.Χ. ήταν
επαρχία του απέραντου περσικού κράτους των Αχαιμενιδών. Ο Μέγας Αλέξανδρος
κατέκτησε την Μαριανή και
Σογδιανή το 323 π.Χ. ενώ οι
Πάρθοι κυριάρχησαν στις περιοχές αυτές μεταξύ των 3ου
π.Χ. και 3ου μ.Χ. αιώνων,
συμπεριλαμβανομένου του
βορείου Ιράν. Οι Πέρσες Σασανίδες τους αντικατέστησαν μέχρι τον 7ο αιώνα, οπότε ο αραβικός κατακλυσμός
έφερε το Ισλάμ στην περιοχή
και μέχρι την Ινδία.
Τον 9ο μέχρι 10ο αιώνα
περσικές δυναστείες εκδιώκουν τους Αραβες, πλην
όμως το Ισλάμ παρέμεινε.
Τον 10ο αιώνα Σελτζούκοι
Τούρκοι ερχόμενοι από το
Καζακστάν ιδρύουν ένα μεγάλο ισλαμικό κράτος από το
Ουζμπεκιστάν έως και το
Ιράν. Από τότε, σύμφωνα με
τους ιστορικούς, οι τουρκικές
φυλές έλαβαν την θέση τους

όχι μόνον στην Ιστορία της
Κεντρικής Ασίας, αλλά και
στην παγκόσμια. Ενας κλάδος αυτών νικά το 1071 στο
Μαντζικέρτ της Ανατολικής
Μικράς Ασίας τα βυζαντινά
στρατεύματα και ίδρυσαν
στην Ανατολία το πρώτο
τουρκικό κράτος (ακόμη εκεί
είναι). Η σελτζουκική εξουσία
καταλύεται στα μέσα του
12ου αιώνα από την περσική
δυναστεία του Χορασάν, η
οποία όμως δεν ευτύχησε να
μακροημερεύσει. Τον 13ο αιώνα η μογγολική λαίλαπα
του Τζεγκίς Χαν κατακλύζει
όλη την Ασία μέχρι την Βαγδάτη. Τα μογγολικά ασιατικά κράτη (πλην της ίδιας της
Μογγολίας) βαθμιαία εξισλαμίζονται. Η τελευταία λαίλαψ από την Ανατολή ακούει
στο όνομα Ταμερλάνος, ο
οποίος από το Ουζμπεκιστάν
φτάνει μέχρι την Σμύρνη και
από εκεί στην Κίνα. Οι Τιμουρίδες απόγονοί του κυβερνούν με διαφόρους Ουζμπέκους Χαν μέχρι το 1881,
οπότε ολόκληρη η Κεντρική
Ασία πέφτει στα χέρια των
Ρώσων εκτός του Ιράν και
Αφγανιστάν. Το 1924 το
Τουρκμενιστάν γίνεται Σοβιετική Δημοκρατία. Ο δεύτερος πατέρας του τουρκομανικού έθνους ήταν ο πρόεδρος Σαπουρμουράτ Νιγιαζόφ “Τουρκμένμπασι” το
1991 με την διάλυση της
ΕΣΣΔ και την ανακήρυξη της
τουρκμενικής ανεξαρτησίας.

Γνήσια και νόθος ευσέβεια
•Οι εν Κυρίω Διωγμοί (Β’ Τιμ. γ’)
θεο να τους αποφεύγει. Σε
αντίθεση με αυτούς τους δήθεν ευσεβείς ο Παύλος αναφέρεται στον εαυτό του, χωρίς καμιά διάθεση φαρισαϊκής περιαυτολογίας. Δεν
ντρέπεται να ομολογήσει ότι
υπήρξε “κατά νόμον φαρισαίος”. Όμως όλα αυτά που
κάποτε νόμιζε κέρδη, από
τη στιγμή που πίστεψε στο
Χριστό, το θεωρεί ζημία (Φιλ.
3). Θα ήταν άδικο να αποδώσουμε στον κορυφαίο
Απόστολο, τη μομφή φαρισαϊσμού, ο οποίος χαρακτηρίζει τον εαυτό του “πρώτο
απ' όλους τους αμαρτωλούς”.

-Τα κριτήρια της γνήσιας
ευσέβειας. Στην κοινή αποστολική ζωή, ο Τιμόθεος είχε
όλη την άνεση να διαπιστώσει κατά πόσο η ευσέβεια
του Παύλου ήταν νόθος ή
αληθινή. Εζησε τη φλογερή
πίστη του, κατάλαβε την αγαθή διάθεση, θαύμασε την
υπομονή του. Είναι λοιπόν ξεκάθαρο για τον Τιμόθεο ότι ο
Παύλος, δεν είναι “ούτε κενόδοξος ούτε φιλόδοξος κι
όλες αυτές οι επιστολές τις
κάνει για να στηρίξει το τέκνο
του”. Ο Χρυσορρήμων αποδίδει γλαφυρότατα το μήνυμα του πνευματικού πατέρα
προς το παιδί του: “Από αυτά

που πέρασα μπορείς να μάθεις ότι αυτός που πολεμάει
το κακό, είναι αδύνατον να
μην περάσει θλίψεις, τώρα είναι καιρός αγώνων κι όχι ανέσεων”. Όμως απ' αυτούς
τους πόνους θα έρχεται η
γνήσια προκοπή στην υπομονή, την πίστη, σ' όλες τις
αληθινές αρετές.
-Αντίθετα, οι πονηροί και οι
υποκριτές θα “προκόβουν”
προχωρώντας από το κακό
στο χειρότερο και θα πλανούν όχι μόνο τον εαυτό
τους, αλλά και τους άλλους.
Αφού το χάιδεμα των παθών
και ιδιαίτερα της σίτισης και
της υπερηφάνειας, γοητεύει

και παρασύρει πολλούς. Ο
απ. Παύλος το επισημαίνει
αυτό και προειδοποιεί ότι:
“θα έρθει καιρός που οι άνθρωποι δεν θα ανέχονται την
υγιή διδασκαλία, αλλά τις
εμπαθείς επιθυμίες τους, θα
ακούνε πλανεμένους διδασκάλους, που τους τέρπουν
τ' αυτιά”.
Παρόλα αυτά δεν πρέπει
να πτοείται ο αληθινός εργάτης του Ευαγγελίου. Εσύ Τιμόθεε του λέει: “να μείνεις
ακλόνητος, αταλάντευτος
στα ίχνη γνησίων διδασκάλων, γιατί ξέρεις καλά από
ποιον δάσκαλο τ' έμαθες”.
Επιπλέον τράφηκες με το
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Αυτός έκτισε την εικόνα του
σύγχρονου Τουρκμενιστάν
και έθεσε τέλος στην τουρκική ανατολική παντουρκική
πολιτική. Οταν σε κάποια επίσκεψη κατά την δεκαετία '90
ο τότε πρόεδρος της Τουρκίας Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ
αποκάλεσε τον Νιγιαζόφ
“αδελφό του”, ο Τουρκομάνος τον διόρθωσε αμέσως λέγοντας οτι “εσείς οι Τούρκοι
όταν φύγατε από εδώ πριν
από 1.000 χρόνια ήσασταν
σαν εμάς, τώρα όμως δεν
μας μοιάζετε καθόλου”, αποδεικνύοντας οτι οι αληθινοί
Τούρκοι της Κεντρικής Ασίας
δεν αναγνωρίζουν ως γνήσιους Τούρκους τους γείτονές μας, θεωρώντας αυτούς
ως ένα ανυπόληπτο συνονθύλευμα Τούρκων και διαφόρων λαών της Μικράς
Ασίας χωρίς συγκεκριμένη
εθνική ταυτότητα (ο γράφων
συμφωνεί απόλυτα). Ο Ντεμιρέλ μετά τον εξευτελισμό
έθεσε τέλος στο τουρκικό
Drang nach Osten της Τουρκίας και η τουρκική προσέγγιση στην Ανατολή δεν επαναλήφθηκε.
Ο γράφων αποχαιρέτησε
το Τουρκμενιστάν την 27
Μαρτίου αναγνωρίζων την
ιστορική αξία και σημασία
της χώρας. Οφείλω κλείνοντας να ευχαριστήσω για την
καλή παρέα τους νέους φίλους μου Μαρία, Χρύσα και
Παναγιώτη. Ιδιαίτερα ευχαριστήρια και συγχαρητήρια
αξίζουν στην ιδιοκτήτρια του
ταξιδιωτικού γραφείου Θεσσαλονίκης Sunflight κα Μαρία
Σούλη για την οργανωτικότητα, την ταξιδιωτική ικανότητα και την ευελιξία της,
στοιχεία απαραίτητα για τέτοια δύσκολα πιλοτικά ταξίδια. Εύγε.
Εύχομαι το Τουρκμενιστάν
να καθιερωθεί ως προορισμός για τους Ελληνες ταξιδευτές. Ας γνωρίζουν όμως
άπαντες οτι από όλους τους
ξένους κατακτητές, αυτός
που κατ'εξοχήν τιμάται στην
Ασία είναι ο Αλέξανδρος ο
Μέγας, αυτός που πρώτος
δημιούργησε πόλεις με πολιτισμό στην χώρα των Τιρ-κεμάν.
ΤΕΛΟΣ

γάλα της πίστης, έχοντας μητέρα και γιαγιά τις ευλαβέστατες Ευνίκη και Λωΐδα. Ο
απ. Παύλος είναι ο ιδανικότερος δάσκαλος, γιατί συνδύασε όχι απλώς την άσκηση
των έργων ενός άμεμπτου
φαρισαίου με το ταπεινό φρόνημα του τελώνη, αλλά την
“υπέρ πάντας” κακοπάθεια
του πρωτοκορυφαίου Αποστόλου με την τέλεια αγάπη,
μία α3γάπη που τον έκανε να
εύχεται -αν είναι δυνατόν- να
χωριστεί από τον Χριστό και
να χάσει την ψυχή του, για να
σωθούν οι πατριώτες του Ισραηλίτες (Ρωμ. 3).
Υ.Σ. Όπως τ' αρώματα γεμίζουν τον αέρα με την καλή
πνοή τους, έτσι και η παρουσία ενάρετων ανθρώπων,
σ' όσους βρίσκονται κοντά
τους, γιατί η αρετή τους
αρωματίζει. (Αγ. Γρηγ. Νύσσης).
Γεώργιος Δ. Κατσικάς
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ΠΕΜΠΤΗ

4

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 Ζωή εν Τάφω
Focus
ΕΡΤ Ειδήσεις
Focus
Nomad Chef (Ε)

07:40 Οι Πειρατές της Διπλανής Πόρτας
E44 (Ε)
08:00 Αναζητώντας τη Χαμένη Εικόνα (Ε)
08:30 Το Βλέμμα E1 (Ε)
09:00 Το Βλέμμα Κ2 (Ε)
09:30 Ζωογραφία E1 (Ε)
10:30 Ο Δρόμος προς το Σχολείο: 199
Μικροί Ήρωες E4
11:30 Ημερολόγια Ποδηλάτου
12:30 Στους Ήχους του Μπιγκ Μπεν Κ2
(Ε)
13:30 Ταξιδεύοντας με τον Τζάστιν E33
(Ε)
13:45 Ταξιδεύοντας με τον Τζάστιν E34
(Ε)
14:00 Γιάκαρι E98
14:15 Γιάκαρι E99
14:30 Οι Πειρατές της Διπλανής Πόρτας
E41 (Ε)
14:45 Οι Πειρατές της Διπλανής Πόρτας
E42 (Ε)
15:00 'Eξι Αδελφές Κ5 Ε31 (Ε)
16:00 'Eξι Αδελφές Κ5 Ε32 (Ε)
17:00 Φτωχαδάκια και Λεφτάδες
18:30 Ο Παράδεισος των Κυριών Κ2 Ε33
19:30 Ο Παράδεισος των Κυριών Κ2 Ε34
20:30 Η Αυλή των Χρωμάτων Κ2
22:30 Η Εξαφάνιση Κ2 Ε2
23:30 Η Ζωή Είναι Στιγμές Κ2
01:30 Ο Παράδεισος των Κυριών Κ2 Ε31
(Ε)
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Ο Τόπος της Καρδιάς μας (Ε)
Οι Απίθανες E61 (Ε)
Απίθανα Ταξίδια με Τρένο Κ3 Ε2
ΕπιΚοινωνία
Οι Καλύτερες Αγορές της Γης Κ2
Ε3 (Ε)
Ειδήσεις
Απίθανα Ταξίδια με Τρένο Κ3 Ε2
(Ε)
Ο Τόπος της Καρδιάς μας Κ4 Ε10
Οι Καλύτερες Αγορές της Γης Κ2
Ε3 (Ε)
Με το Τρία
Δελτίο Καιρού
Ο Κόσμος των Σπορ
Πολιτικό Τραπέζι
Το Κόλπο του Κυρίου Πόνζι
Δελτίο Καιρού
Ειδήσεις
Η Τρίτη Επιλογή
Η Μεγάλη Εξερεύνηση της Γής
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07:45
10:30
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13:00
15:00
17:00

Καλημέρα Ελλάδα
Το Πρωινό
ANT1 News
Κωνσταντίνου και Ελένης Κ1 Ε7 (Ε)
Ρουκ Ζουκ
Κάτι Ψήνεται
ΑΝΤ1 News - Δελτίο στη Νοηματική
Γλώσσα
Still Standing
Γυναίκα Χωρίς 'Oνομα E132
ANT1 News
Η Επιστροφή E111
Μην Ψαρώνεις E19
Πέτα τη Φριτέζα E46 (Ε)
Τhe 2night Show Κ3
Fun Size

Shopping Star (Ε)
Στη Φωλιά των Κου Κου
Αλήθειες με τη Ζήνα
Ντετέκτιβ Μονκ Κ8 Ε9
Star News
Shopping Star
Elif Κ2 Ε308
Ειδήσεις στη Νοηματική Γλώσσα
Τροχός της Τύχης
Star News
MasterChef 3
Ο Εκτελεστής
MasterChef 3 (Ε)

21:50
00:15

Happy Day στον Alpha
Alpha Ρεπορτάζ
Ειδήσεις
Ελένη
Ο Απίθανος
Δελτίο Ειδήσεων στη Νοηματική
Γλώσσα
Το Σόι σου Κ3 Ε49 (Ε)
Deal
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
'Eλα στη Θέση μου Κ3 Ε129
Μην Αρχίζεις τη Μουρμούρα Κ6
Ε47
Το Τατουάζ Κ2 Ε209
360o
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Σήμερα
Αταίριαστοι
Μαζί Σου
Οι Ειδήσεις του ΣΚΑΪ
Power of Love
Δελτίο στη Νοηματική
Μαύρη Θάλασσα E19
Τα Νέα του ΣΚΑΪ
Survivor
Power of Love (Ε)

07:00
08:00
09:00
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15:00
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Be a Predator (Ε)
Κοινωνία και Πολιτισμός (Ε)
Τηλεαγορές
Η Νύφη
Κεντρική Ελλάδα Καλησπέρα
Τηλεαγορές
Δελτίο Ειδήσεων
Τηλεαγορές

17:10
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ΔIANYKTEPEYONTA ΦAPMAKEIA
8 πρωί – 2 μεσημέρι και 5
απόγευμα έως 8 πρωί επομένης
ΓΙΩΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,
ΤΣΙΤΣΑΝΗ 23, 2431027630
08:00 π.μ. – 23:00 μ.μ.
ΚΟΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 17, 2431034412
Από τις 5 το απόγευμα
έως τις 10 το βράδυ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΤΣΙΤΣΑΝΗ 22, 2431027363
ΖΥΓΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝ
ΕΝΑΝΤΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
2431079410

τηλεόραση

ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 5, 2431021341
ΡΙΖΟΥ ΝΤΙΝΑ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ,26 &ΑΧΙΛΛΕΩΣ
2431023888
ΣΑΚΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ, 2431023780
ΣΑΡΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 12 , 2431021789
ΣΧΟΙΝΑ ΜΙΡΕΛΛΑ
BAΣ. ΤΣΙΤΣΑΝΗ 6, 2431027671
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΛΙΛΙΑ
ΟΘΩΝΟΣ 2
2431022622

ΠPATHPIA ΔIANYKTEPEYONTA
Κωτούλας Παν. ---------------------------------------------Οδ. Λαρίσης
Μπάκος -------------------------------------------------Οδ. Καλαμπάκας
Παπακώστας----------------------------------------------Οδ. Καρδίτσης
Ανυφαντής -----------------------------------------------------------Πηγή
Βαλοτάσιος ----------------------------------------------------Ταξιάρχες
Μερεντίτης ----------------------------------------------------------Πύλη
Μπαρτζίγκας---------------------------------------------------------Φήκη
Παπαβασιλείου -------------------------------------Μεγ. Κεφαλόβρυσο
Σκρέκας ---------------------------------------------------------Μεγάρχη
Τουρτούνης--------------------------------------------------------Ρίζωμα
Τσιούτσιας---------------------------------------------------Αγ. Κων/νος
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Η Νύφη
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 «Φρανκεστάιν»,
«Ο σερίφηςη του διαστήματος»
12.00 «Μη μου πεις»
13.00 ΤΕΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
14.00 Ντοκυμαντέρ «Τα κάστρα των
Ενετών στην Κρήτη»
14.40 Το Μαγκαζίνο της Θεσσαλίας
16.00 Τελεμάρκετινγκ
17.00 «Η Ωρα της Μαγνησίας»
18.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
18.40 Τελεμάρκετινγκ
19.00 «Καρέ- καρέ μαθήματα σκίτσου» (Ε)
19.30 «Θεσσαλία LIVE»
21.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
21.45 Δεξιά και αριστερά
23.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
23.40 «Καλημέρα Θεσσαλία»
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ΠΡΩΙΝΗ ΑΤΖΕΝΤΑ
ASTRA MARKET
ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ
KONTΡΑ ΚΑΙ ΡΗΞΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΚΙΝΗΜΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗ
ASTRA MARKET
ΘΕΛΩ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

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 – 21.30 Πολιτιστικό Ημερολόγιο
21.30 – 22.00 Ζούμε όμορφα, ζούμε Ελλάδα
22.00 – 23.00 Ανατρεπτικό Δελτίο
23.00 – 00.00 Κόντρα και Ρήξη
00.00 – 00.30 Δελτίο Ειδήσεων

07:00
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Ώρα Ελλάδος 07:00
Ευτυχείτε!
Μεσημεριάτικα
Open News - Μεσημεριανό Δελτίο
Για την Παρέα
Ο Τετραπέρατος
Open News στη Νοηματική
Ο Τετραπέρατος
Open News
Ο Πρίγκιπας της Φωτιάς Κ1 Ε94
Η Ζηλιάρα
Open Mind
Criminal Minds

ΚΡΙΟΣ: Όπως λένε το μέλλον μας το φτιάχνουμε σήμερα και το μόνο σίγουρο είναι ότι το μέλλον σου το θέλεις καθαρό από εκκρεμότητες και
υποθέσεις του παρελθόντος που δεν έχουν καμία δυναμική να σου προσφέρουν το «νέο» που
ονειρεύεσαι.
ΤΑΥΡΟΣ: Αυτό που καλείσαι να δεις σήμερα είναι το εσωτερικό δυναμικό που διαθέτεις να υποστηρίξεις τον εαυτό σου και τις επιλογές σου ή
το κατά πόσο θα μείνεις σε ένα γαϊτανάκι που θα
αναζητάς απεγνωσμένα εκείνους που θα σου προσφέρουν την επιβεβαίωση ότι βρίσκεσαι στο σωστό δρόμο και μάλιστα όχι μόνος.
ΔΙΔΥΜΟΙ: Θα πρέπει να καταλάβεις όσο το δυνατόν νωρίτερα ότι δεν υπάρχει κανένα νόημα να
λειτουργείς συναισθηματικά αυτή την περίοδο που
απαιτεί από σένα να βγάλεις προς τα έξω την πιο
δυναμική και αισιόδοξη πλευρά που διαθέτεις για
να μπορέσεις να καρπωθείς και να απολαύσεις
τους καρπούς των προσπαθειών σου.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Εντάξει, έχεις κάθε δικαίωμα να ονειρεύεσαι ένα διαφορετικό μέλλον, πράγμα που το
κάνεις όμως εδώ και καιρό. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα;
ΛΕΩΝ: Πολλοί από σας παραμένετε έρμαια ανθρώπων και καταστάσεων, αρνούμενοι να καταλάβετε και να δεχτείτε ότι δεν είναι η μοίρα,
ούτε οι άλλοι που σας διατηρούν σε αυτή την κατάσταση, αλλά εσείς που την επιλέγετε κάθε
μέρα.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Σήμερα θα χρειαστεί να αποδείξεις
στους ανθρώπους που είναι είναι δίπλα σου ότι
δεν αποτελούν επιλογές σου που προέκυψαν από
λογικούς και λογιστικούς υπολογισμούς, κοινώς
δε σχετίζεσαι μαζί τους επειδή σου εξυπηρετούν
συγκεκριμένα συμφέροντα ή σου καλύπτουν

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

“SHAZAM”
Σε βραδινές προβολές

“ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΖΩΩΝ”
Βασισμένο
στο μυθιστόρημα
του ΣΤΙΒΕΝ ΚΙΝΓΚ
ΑΙΘΟΥΣΑ 2:
Σάββατο-Κυριακή
η ταινία της Ντίσνεϊ

“ΝΤΑΜΠΟ”
στα ελληνικά
Για τις ώρες στο 78775

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
CINE –ΜΥΛΟΣ
στο Μύλο Ματσόπουλου

OΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Πολλές συνέθεσε ο
Σοπέν.
2. Παλαιότερα πολιτικά αρχικά (αντιστρ.) Ασιατική λίμνη.
3. Βιβλική προσωπικότητα - Για να ηχήσει
πρέπει να... ξαναδιαβαστεί.
4. Ο πλήθυντικός κτητικής αντωνυμίας (καθ.).
5. Το πνεύμα της... υποκρισίας
(γεν.).
6. Υφασμα όχι κοινής χρήσης (αντιστρ.) - Γειτονικά στο
αλφάβητο.
7. Κατάλοιπο από την επεξεργασία ενός προϊόντος (αντιστρ.).
8. Γνωστός... πεισματάρης
(καθ.) - Αγγλικό σύμφωνο.
9. Η λήψη του κινητοποιεί Αφρικανικό κράτος.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Εχασε τα φτερά του ή τα
φύλλα του.
2. Η ανυπακοή του τού στοίχισε ακριβά -Τίτλος ποιήματος
του Καρυωτάκη.
3. Πατέρας των Αποστόλων
Ιακώβου και Ιωάννη.
4. Είναι και ο πρόεδρος της

Τηλ. 24310 20090
http://cine-mylos. blogspot.com
facebook/Δημοτικος
Κινηματογραφος

Το βραβευμένο ελληνικό
σινεμά στην πόλη μας

Πώς παίζεται
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Μικρά Αγγλία,
του Παντελή Βούλγαρη
(λόγω μεγάλης διάρκειας 160’ της συγκεκριμένης ταινίας
θα γίνει η μια προβολή
στις 20.00)

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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Xenia,
του Πάνου Κούτρα
Σάββατο 6/4 και Κυριακή
7/4

Sudoku

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

4

Οι ώρες προβολής είναι
20.00 και 22.15.
Η τιμή του εισιτήριου για
κάθε προβολή
είναι 2 ευρώ.
Πέμπτη 4/4 και Παρασκευή 5/4

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
5. Θυγατέρες του Ατλαντα.
6. Ομοια γράμματα - Περίφημος Γερμανός αστρονόμος και
μαθηματικός (αντιστρ.).
7. Συνήθως... μόνιμος (αιτ.).
8. Αναφέρεται σε έκφραση
ειρηνικών διαθέσεων - Είχε πόδια ζώου.
9. Γενάρχης μιας φυλής - Ευκίνητο εντομοφάγο ζώο.
ΛΥΣΗ (3-4-2019)
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΣΚΕΠΤΟΜΑΙ
2. ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ 3. ΟΠΙΟ - ΣΜ 4.
ΠΡΟ - ΜΑΡΘΑ 5. ΕΙΝΑΙ - ΤΗΝ 6.
ΥΝ - ΡΣΤ - ΜΑ 7. ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
8. Η ΣΟΚΟΛΑΤΑ 9. ΙΑΣΟΝΑΣ
ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΣΚΟΠΕΥΤΗΣ 2.
ΚΥΠΡΙΝΟΣ 3. ΕΡΙΟΝ - ΜΟΙ4.
ΠΙΟ -ΑΡΑΚΑ 5. ΤΑ 7 ΜΙΣΘΟΣ 6.
ΟΡΙΑ - ΤΗΛΟ 7. ΜΧ - ΡΝ - ΜΑΝ
8. ΑΙΣΘΗΜΑΤΑ 9. ΙΑΜΑΤΑ - ΑΣ

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.

την κοινωνική σου ματαιοδοξία.
ΖΥΓΟΣ: Η σημερινή μέρα, όπως και οι προηγούμενες αυτής της εβδομάδας έχουν έντονο
τρέξιμο, αλλά και εξελίξεις σε εργασιακά ζητήματα.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Με το γνωστό κομφούζιο στον 5ο
ηλιακό σου οίκο, δηλαδή στα Ψάρια, όπου σήμερα
βρίσκεται και η Σελήνη, θα πρέπει να κρατήσεις
τα πόδια σου στη γη και να προσέξεις να μην το
παρακάνεις.
ΤΟΞΟΤΗΣ: Από σήμερα μπορούμε να ελπίζουμε
κι εσύ κι εγώ, αφού φαίνεται ότι μπορεί να κινηθείς πιο αποφασιστικά, να ξεπεράσεις συναισθηματισμούς και όσα δε σε άφηναν να κουνήσεις, μπας και δούμε την άσπρη μέρα που…πίστεψε με, έρχεται!
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Είναι μια πολύ ωραία μέρα η σημερινή για να τελειώσεις με εκκρεμείς υποθέσεις, πράγμα το οποίο μάλιστα και σου συνιστώ,
αφού πολύ σύντομα δε θα έχεις καν την επιλογή, πράγμα που σημαίνει ή ότι κάποιο πουλάκι «θα
πετάξει» και θα… το χάσεις το κορμί πατριώτη
ή ότι δε θα προλαβαίνεις όσο και να το θες να
τις ολοκληρώσεις.
ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Βρίσκεσαι μπροστά σε σημαντικές
αποφάσεις που ενδεχομένως να απαιτούν από
σένα είτε να βάλεις βαθιά το χέρι στην τσέπη, είτε
ο οικονομικός παράγοντας να αποτελεί το σημαντικότερο λόγο για να «υποκύψεις» και να αποδεχτείς να κάνεις μια νέα αρχή στη ζωή σου.
ΙΧΘΕΙΣ: Κάθε επιλογή, είτε μιλάμε για μια σχέση, είτε για μια δουλειά, θα χρειαστεί από σένα
να επενδύσεις χρόνο, χρήμα, συναίσθημα και φαιά
ουσία. Καλό θα είναι λοιπόν να έχεις «προϋπολογίσει», όσο είναι δυνατόν, όλα αυτά τα δεδομένα για να μην πέσεις θύμα των επιλογών σου.

ΠΕΜΠΤΗ
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Άνοδος 0,80%
στο Χρηματιστήριο

Ê

Σε θετικό κλίμα πραγματοποιήθηκαν οι συναλλαγές στη
χθεσινή συνεδρίαση του χρηματιστηρίου με την αγορά
να κλείνει κοντά στα επίπεδα των 750 μονάδων. Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος βρέθηκαν οι τραπεζικές μετοχές.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 749,40 μονάδες,
σημειώνοντας άνοδο 0,80%.
Είναι το υψηλότερο κλείσιμο από τη συνεδρίασης της
9ης Αυγούστου 2018 (754,65 μονάδες).
Ενδοσυνεδριακά υπερέβη τα επίπεδα των 750 μονάδων
και κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 751,08 μονάΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
δες (+1,02%).
Η αξία των συναλλαγών
Γ.Δ. 749,40
ανήλθε στα 59,490 εκατ.
ευρώ, ενώ διακινήθηκαν
29.480.177 μετοχές.
0,80%
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε
άνοδο σε ποσοστό 0,51%,
ενώ ο δείκτης της μεσαίας
ΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ
κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,22%.
Από τις μετοχές της
υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Εθνικής (+5,89%), της Alpha Bank
(+4,77%), της Πειραιώς (+3,675), του ΟΤΕ (+1,50%) και
της Motor Oil (+1,44%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-1,51%), του ΟΠΑΠ (-1,29%), της ΔΕΗ
(-1,16%) και της Τιτάν (-1,13%).
Από τους επιμέρους δείκτες, τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι δείκτες των Τραπεζών (+3,48%) και των Τηλεπικοινωνιών (+1,50%), ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες
σημείωσαν οι δείκτες των Ταξιδιών (-1,09%) και των Τροφίμων (-0,92%).
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 8.010.033 και
4.345.127 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν ο ΟΠΑΠ
με 8,624 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 6,313 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 56 μετοχές, 52 πτωτικά και 35 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Σφακιανάκης +13,24% και Βογιατζόγλου Systems +9,01%
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Ακρίτας -19,42% και Προοδευτική -12,00%.

«Πράσινο φως» της Κομισιόν για τη
δόση του ενός δισ. προς την Ελλάδα
•Η Ελλάδα πέρασε τις μεταρρυθμίσεις που απαιτούν οι πιστωτές
ην εκταμίευση της
δόσης του 1 δισ.
ευρώ προς την
Ελλάδα συστήνει η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εν
όψει του Eurogroup της
Παρασκευής, καθώς η
Αθήνα πέρασε τις
μεταρρυθμίσεις που
απαιτούσαν οι πιστωτές,
σύμφωνα με το Reuters.

Τ

Η κίνηση, η οποία πρέπει να
επικυρωθεί από τους υπουργούς Οικονομικών της ευρωζώνης στη συνεδρίασή τους
αύριο Παρασκευή, θα ενισχύσει
το μαξιλάρι ρευστότητας της
Ελλάδας και θα διευκολύνει τη
χώρα να δανείζεται με ευνοϊκότερα επιτόκια όταν επιστρέψει
στην πλήρη χρηματοδότηση
από την αγορά, μετά από χρόνια οικονομικής στήριξης από
τους πιστωτές της ΕΕ και το

ΔΝΤ, σημειώνει το πρακτορείο.
Η απόφαση της Κομισιόν έρχεται μετά την ψήφιση την περασμένη εβδομάδα από τη Βουλή του νέου πλαισίου για την
προστασία της πρώτης κατοικίας.
«Η Επιτροπή ενέκρινε την επι-

καιροποίηση της δεύτερης έκθεσης ενισχυμένης εποπτείας
για την Ελλάδα, η οποία αναφέρει λεπτομερώς την πρόοδο
της εφαρμογής των δεσμεύσεων από τη δημοσίευση της έκθεσης στις 27 Φεβρουαρίου
2019», δήλωσε ο εκπρόσωπος

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
Μαργαρίτης Σχοινάς.
Επίσης, ο Μαργαρίτης Σχοινάς υπογράμμισε πως η έκθεση
καταλήγει στο συμπέρασμα ότι
η Ελλάδα έχει κάνει «τις απαραίτητες ενέργειες» για την εκπλήρωση όλων των «συγκεκριμένων μεταρρυθμιστικών δεσμεύσεων» και ότι οι ελληνικές
αρχές πρέπει να συνεχίσουν
να εφαρμόζουν τις συμφωνημένες μεταρρυθμίσεις.
«Το περιεχόμενο της έκθεσης ενισχυμένης εποπτείας της
27ης Φεβρουαρίου 2019 και
της μετέπειτα επικαιροποίησής
της, θα χρησιμοποιηθεί επίσης
από το Eurogroup όπου θα συζητηθεί η αποδέσμευση της
πρώτης δόσης από τα μέτρα
χρέους που έχουν συνδεθεί με
την εφαρμογή συγκεκριμένων
πολιτικών», καταλήγει σχετική
ανακοίνωση της Επιτροπής.

Έρχονται 200.000 φοροέλεγχοι
ιακόσιες χιλιάδες
φορολογικούς και
τελωνειακούς
ελέγχους, βάζοντας σε
προτεραιότητα τις νέες
υποθέσεις,
προγραμματίζει η
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)
το 2019, με το
επιχειρησιακό πλάνο που
καταρτίζει.

Δ

Βασικά σημεία του σχεδίου
αυτού για το 2019, περιλαμβάνει η έκθεση απολογισμού πεπραγμένων της ΑΑΔΕ, η οποία
δημοσιοποιήθηκε χθες.
Μεταξύ άλλων, η ΑΑΔΕ για το
2019 προγραμματίζει:
- 25.000 ελέγχους από τις
εφορίες, το Κέντρο Φορολο-

γουμένων Μεγάλου Πλούτου
και το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων καθώς και τις
ΦΑΕ.
- 56.000 μερικών επιτόπιους
ελέγχους από τις ΔΟΥ για την
έκδοση αποδείξεων με στόχο
τον εντοπισμό παραβατικότητας

τουλάχιστον 25% επί των υποθέσεων αυτών. Επιπλέον 16.000
επιτόπιους ελέγχους θα αναλάβουν να διενεργήσουν οι Υπηρεσίες Έρευνας και Διασφάλισης των Δημοσίων Εσόδων
(ΥΕΔΔΕ).
- 3.000 ελέγχους στο σύνολο
της χώρας και σε όλες τις εισοδηματικές κατηγορίες, όπως
σε επιχειρήσεις κλάδων που
παρουσιάζουν μεγάλο φορολογικό κενό στον ΦΠΑ ή/και
στο εισόδημα, σε υπότροπους
και παραβάτες μερικών επιτόπιων ελέγχων πρόληψη, σε επι-

χειρήσεις που έχουν αιτηθεί
επιστροφή φόρων εισοδήματος, ΦΠΑ και ΕΦΚ και σε τυχαίο
δείγμα φυσικών προσώπων επιτηδευματιών και νομικών προσώπων.
Οι ΥΕΔΔΕ, από την πλευρά
τους, προγραμματίζουν τουλάχιστον 120 υποθέσεις έρευνας,
οι οποίες αφορούν απάτη στον
ΦΠΑ και τουλάχιστον 500 υποθέσεις έρευνας φοροδιαφυγής
και λαθρεμπορίου, με στόχο
τον εντοπισμό παραβατικότητας
τουλάχιστον στο 49% αυτών.
Από τα Τελωνεία σχεδιάζεται
η διενέργεια τουλάχιστον
57.000 ελέγχων δίωξης εκ των
οποίων τουλάχιστον:
- 13.500 σε υγρά καύσιμα και
λοιπά ενεργειακά
- 11.500 σε καπνικά,
- 9.000 σε αλκοολούχα,
- 3.000 σε παραποιημένα προϊόντα
- 8.000 σε ρευστά διαθέσιμα,
και
- 12.000 σε λοιπές κατηγορίες.

Σε προσιτές τιμές

ΑΚρIβοΣ ΔημHτρηΣ
Τηλ.: 24310 88217 • Κιν.: 6983 287 352
Εξυπηρέτηση σε Τρίκαλα και Καλαμπάκα
CMYK

ΤΗΛ:

24310-29072
697-6670157
TPIKΑΛA

ANAΛAMBANOYME ΣYNTHPHΣEIΣ
ΠOΛYKATOIKIΩN

36 σελίδα
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Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας
Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων
αποφασίζει:
-Την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων την
Πέμπτη 04/04/2019 και κατά
τις ώρες από 11:00’ έως 12:00’,
στην οδό Μιαούλη και στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Ιακωβάκη και Β. Τσιτσάνη.
- 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 δια-

τοπικά

ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

δίκτυο 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 του υπεύθυνου
εκτέλεσης 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.

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

Ευρωπαίοι εκπαιδευτικοί &
μαθητές στον Δήμαρχο Τρικκαίων

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.

Ευρωπαίοι επισκέπτες το
πρωί της Τετάρτης 3 Απριλίου
2019 στο Δημαρχείο Τρικκαίων. Το πανευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus που υλοποιεί το Εσπερινό Γυμνάσιο Τρικάλων, με θέμα, αυτή τη φορά
«Find your starfish», έχει ως
στόχο την εξεύρεση λύσεων
για ένα πολύ σημαντικό θέμα:
την παιδική εργασία και την εργασία μαθητών πιο συγκεκριμένα. Το πενθήμερο της παραμονής τους στα Τρίκαλα, οι
εκπαιδευτικοί και μαθητές από
Ρουμανία, Ισπανία, Ιταλία,
Τουρκία ασχολούνται με τις
δράσεις που υλοποιεί η τρικαλινή ομάδα εργασίας. Την

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

«Ο Θεός δεικνύει την εαυτού αγάπην εις ημάς, διότι
ενώ ημείς είμεθα έτι αμαρτωλοί, ο Χριστός απέθανεν
υπέρ ημών» (Ρωμ.5:8)
Δεν ξέρω ποιος είσαι ή ποια
είναι η ζωή σου αγαπητέ μου
φίλε, ξέρω όμως ότι ο Θεός
σε αγαπά και επιθυμεί να σου
χαρίσει τη σωτηρία Του. Ακόμα και αν εσύ προκλητικά
αδιαφορείς γι' Αυτόν, αυτό
δεν Τον εμποδίζει να σε αγαπά. Όσο ζεις, είσαι κάτω από
το έλεος Του που σαν μεγάλος ποταμός, κυλάει δίπλα
σου. Δεν αρκεί όμως να ακούς
τον ήχο του νερού ή να στέκεις και να απολαμβάνεις τη
δροσιά των δώρων Του. Πρέ-

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

πΑτΡΑ - τΡΙΚΑΛΑ

ΚΑΛΑΜπΑΚΑ – τΡΙΚΑΛΑ

Δευτέρα, Παρασκευή, Κυριακή: 15.15

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

πει να ριχθείς στον ποταμό
αυτό της χάρης και της σωτηρίας Του. Μην την απορρίπτεις απερίσκεπτα. Σου χαρίζεται, σου προσφέρεται δωρεάν γιατί κάποιος άλλος ο
Υιός Του, ο Ιησούς Χριστός,
πλήρωσε για να την αποκτήσεις. Αν όμως φύγεις από
αυτό τον κόσμο χωρίς τη σωτηρία Του, θα είσαι χαμένος
για την αιωνιότητα, αλλά τότε
θα είναι αργά για να μετανιώσεις γιατί: «τώρα είναι ημέρα
σωτηρίας» (Β' Κορ.6:2).
• Αν το Χριστιανικό Ημερολόγιο σε βοήθησε, σύστησέ το και σε άλλους.

Ευχαριστήριο
του Οικοτροφείου
Τρικάλων ΕΠΑΨΥ
Οι ένοικοι και το προσωπικό του Οικοτροφείο
Τρικάλων της Περιφερειακής Εταιρείας και Ψυχικής Υγείας (ΕΠΑΨΥ), θα
θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά, τις κυρίες Βασιλική και Μίνα Τσιόκα για
την σημαντική δωρεά σε
γεύμα, εις μνήμην των γονέων τους Αθανασίου &
Παναγιώτα Τσιόκα.

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

ομάδα αποτελούν οι συντονιστές εκπαιδευτικοί κ.κ. Αν. Πατέρα, Δημ. Μαγειρίας, Γ. Κρανιάς και η μαθήτρια κ. Κατ.
Νταούλα. Στο πλαίσιο αυτό, η
επίσκεψη στον Δήμαρχο κ.
Δημήτρη Παπαστεργίου, είχε
ως στόχο τη γνωριμία με την
πόλη, όπου η τεχνολογία στοχεύει στην αλλαγή των δεδομένων για την κοινωνία, με
οφέλη στους πολίτες. Ο Δήμαρχος Τρικκαίων αναφέρθηκε σε δράσεις του Δήμου, δεχόμενος ερωτήσεις για τους
τρόπους υλοποίησής τους.
Επίσης οι επισκέπτες περιηγούνται συνολικότερα στα
αξιοθέατα των Τρικάλων.

ΨΗΓΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΥ

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

Πρόγραμμα
Ενοριακής και Μυστηριακής ζωής

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

τΡΙΚΑΛΑ - ΑΘΗΝΑ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

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

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

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 κλειδί σπιτιού, στο Βαρούσι. Όποιος το έχασε μπορεί να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 6940833938.
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).

ΠΕΜΠΤΗ

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

4

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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ΒΡΑΔΙΝΗ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Κατά την διάρκεια της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, κάθε
Πέμπτη απόγευμα και ώρα 6, στον Ιερό Ναό Παναγίας Επισκέψεως, θα τελείται η Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων
Τιμίων Δώρων.
ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ Π. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΝΤΖΙΑΡΑ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΙΑΒΑΣ
Με τη χάρη του Θεού και την ευλογία του Σεβασμιωτάτου
μας Μητροπολίτη Σταγών και Μετεώρων κ.κ. Θεοκλήτου, ξεκινάει φέτος στον ενοριακό ναό της Διάβας ένας κύκλος πνευματικών ομιλιών που ανταποκρίνονται στις υπαρξιακές αναζητήσεις και ανησυχίες του σύγχρονου ανθρώπου.
Αύριο Πέμπτη, 4 Απριλίου 2019, και ώρα 6:00 μ.μ., στον Ιερό
Ναό Αγίου Δημητρίου Διάβας, θα μιλήσει ο Αιδεσιμολογιώτατος
Πρωτοπρεσβύτερος π. Νικόλαος Χαντζιάρας.
Ο π. Νικόλαος διακονεί ως εφημέριος στον Ιερό Ναό Αγίου
Αθανασίου Πυργετού Τρικάλων. Είναι καταρτισμένος θεολόγος και υπεύθυνος επί των αιρέσεων της Ιεράς Μητρόπολης
Τρίκκης και Σταγών. Κάθε Δευτέρα απόγευμα στις 6:00 μ.μ.,
παρουσιάζει την ραδιοφωνική εκπομπή «Εκκλησία και Αιρέσεις»
στον Ραδιοφωνικό Σταθμό της Ιεράς Μητρόπολης Τρίκκης και
Σταγών «Ο ΑΓΙΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΟΣ» (102 FM). Επίσης, κάθε Σάββατο στις 8:00 μ.μ., παρουσιάζει εκπομπή στον τηλεοπτικό
σταθμό TV10, με τίτλο «Ενορία – Η μεγάλη μας οικογένεια».
ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

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-

τοπικά

ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

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!

Η κίνηση στην Ιερά Μητρόπολη Ακολουθία Χαιρετισμών για τους
εργαζομένους και μαθητές
Τρίκκης και Σταγών
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών κ.
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ σήμερα 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».
Αύριο Παρασκευή 5 Απριλίου στις 5 το απόγευμα θα
Χοροστατήσει και θα ομιλήσει
κατά την Ακολουθία της Δ’
Στάσεως των Χαιρετισμών
προς την Υπεραγία Θεοτόκο
στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων.
Περί ώρα 7:00 θα Χοροστατήσει και θα ομιλήσει κατά
την Ακολουθία της Δ’ Στάσεως των Χαιρετισμών προς την
Υπεραγία Θεοτόκο στον Ιερό
Ναό Αγίου Βησσαρίωνος Πύλης Τρικάλων.
Περί ώρα 9:00 θα Χοροστατήσει κατά την Ακολουθία
της Δ’ Στάσεως των Χαιρετισμών στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Τρι-

Ομιλία στην Γ.Ε.Χ.Α.
Σήμερα 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.

Κάθε Παρασκευή, την περίοδο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ θα τελεί για όλους τους εργαζόμενους,
τους νέους ή όσους κωλύονται να συμμετάσχουν στην κανονική Ακολουθία:
α) από 17:00-18:30 απογευματινή Ακολουθία των Χαιρετισμών
προς την Υπεραγία Θεοτόκο στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων,
β) 9:00-10:30 το βράδυ δεύτερη Ακολουθία των Χαιρετισμών
προς την Υπεραγία Θεοτόκο, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Τρικάλων.

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
Ουρά μόσχου γιουβέτσι ............................................................6,50 €
Λαχανοντολμάδες αυγολέμονο ή κολοκυθάκια με κιμά ............5,00 €
Παπουτσάκια μελιτζάνας με κιμά και μπεσαμέλ ή μουσακά ......5,00 €
Ζυγούρι στη λαδόκολα..............................................................6,50 €
Κοτόπουλο κοντοσούβλι ή σνίτσελ χοιρινό ...............................5,50 €
Μακαρόνια με κίμα ...................................................................4,00 €
Κεφτεδάκια με πατάτες ............................................................5,00 €
Μπακαλιάρο σκορδαλιά με χόρτα εποχής.................................6,00 €

νηστισιΜα φαγητα σαραΚΟστησ
σουπιές με χόρτα .....................................................................6,50 €
Κριθαρότο θαλασσινών - μυδοπίλαφο.......................................6,00 €
Ψητά λαχανικά με φρυγανισμένο ψωμί και λαδολέμονο...........4,50 €
σπανακόρυζο - φασόλια φούρνου.............................................4,50 €
ταραμοκεφτέδες - τοματοκεφτέδες ........................................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

• χοιρινά σκαλοπίνια με σάλτσα μουστάρδας
• μπούτι κοτόπουλο με μέλι και σουσάμι
• λαζάνια με σπανάκι και ντομάτα
• μοσχάρι γιουβέτσι
• τορτελίνια τυριού με κρέμα τυριού

κάλων.
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
Σήμερα 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.
Ο π. Χαρίτων Μανιτάρας
την Παρασκευή 5 Απριλίου
το βράδυ θα τελέσει την Ακολουθία της Δ’ Στάσεως των
Χαιρετισμών της Υπεραγίας
Θεοτόκου στις Καρυές.
ΚΗΡΥΚΕΣ ΘΕΙΟΥ ΛΟΓΟΥ:
Ο κ. Γεώργιος Μηλίτσης
την Παρασκευή 5 Απριλίου
το βράδυ κατά την Ακολουθία
της Δ’ Στάσεως των Χαιρετισμών της Υπεραγίας Θεοτόκου στα Σεισμόπληκτα.

•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 σύζυγο,
πατέρα, παππού, αδελφό και θείο

ΛΑΜΠΡΟΥ
ΑΠΟΣΤ. ΚΕΙΟΥ
Ετών 83
Θανόντα κηδεύουμε σήμερα Πέμπτη 4 Απριλίου 2019 και ώρα
4.30μ.μ., εκ του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων.
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και
συνοδεύσουν την εκφορά του.
Τρίκαλα 4-4-2019
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Γεωργία Κείου. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Απόστολος και Γεωργία Κείου, Νανά Κείου και Κοσμάς Μακρής. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
Εύα, Αχιλλέας, Λάμπρος, Ευθυμία. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ.
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Σημ.:1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου
Πηγής Σαραγίων Τρικάλων, σήμερα Πέμπτη 4 - 4 - 2019 και ώρα
4.00μ.μ.
2) Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων
του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».

† MNHMOΣΥΝO
Τελούμε το Σάββατο 6 Απριλίου
2019 στον Ιερό Ναό Αγ. Κωνσταντίνου Τρικάλων 40ήμερο Μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του
αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα,
παππού, αδελφού και θείου.

ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚ.
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ
Συνταξιούχου Καθηγητή
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν
και ενώσουν μαζί μας προς τον Ύψιστον δεήσεις.
Τρίκαλα 4-4-2019
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Βασιλική Σακελλαρίου. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Νικόλαος
Σακελλαρίου και Αικατερίνη Διακουμάκου, Ελένη Σακελλαρίου και Σπύρος Μπορώτης. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Γιάννης, Αναστασία.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα ότι ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΣΤΙΚΑΣ του Ευαγγέλου και της Φανής, το γένος Παπακώστα, που γεννήθηκε και κατοικεί στα Τρίκαλα και η ΕΛΕΝΗ ΡΟΥΣΤΑ του Δημητρίου και της Ουρανίας,
το γένος Κοντομήτρου, που γεννήθηκε και κατοικεί στα Τρίκαλα
πρόκειται να παντρευτούν και ο γάμος θα γίνει στα Τρίκαλα.

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.

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

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), σήμερα 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

ΠΕΜΠΤΗ

•Εκκλησιαστικά είδη • Είδη μνημείου
•Κηροπωλείο • Λουλούδια

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

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

τοποθέτηση του
πρωθυπουργού
για το ραντάρ είναι απολύτως σωστή» δήλωσε ο υπουργός Υποδομών
και Μεταφορών Χρήστος
Σπίρτζης ερωτηθείς σχετικά για τη δήλωση του Αλέξη
Τσίπρα ως προς τη θέση που
βρίσκεται το ραντάρ της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, στη Βόρεια Ελλάδα,
στο πλαίσιο της συμφωνία
που υπογράφηκε για την επιτήρηση του εναέριου χώρου
της Βόρειας Μακεδονίας από
την ελληνική αεροπορία και
τη συνεργασία των δύο κρατών, σε επίπεδο Υπηρεσιών

«Η

Σπίρτζης: Σε ραντάρ που ελέγχει τις υπερτήσεις αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σπίρτζης

Πολιτικής Αεροπορίας.
Όπως διευκρίνισε: «Το ραντάρ που ελέγχει τις υπερπτήσεις δεν είναι στο αεροδρόμιο. Δεν είναι ραντάρ του
αεροδρομίου.
Είναι ραντάρ που ελέγχει
τις υπερπτήσεις και μάλιστα
σε πολύ μεγάλο βάθος. Έχει
μία εμβέλεια μιας ακτίνας
320 χιλιομέτρων.
Είναι προφανές, ότι είναι
έξω από το αεροδρόμιο, στο
Τρίλοφο, στην ευρύτερη περιοχή της Μίκρας.
Καμία σχέση με τις εγκα-

ταστάσεις του αεροδρομίου», για να συμπληρώσει ότι
εξυπηρετεί και τη γειτονική
χώρα για να μπορεί να ελέγχει τις υπερπτήσεις της.
Επίσης αναφέρθηκε στα
οφέλη που θα προκύψουν
από τις διακρατικές συμφωνίες που υπογράφηκαν στα
Σκόπια αλλά και για την αναβάθμιση της γεωστρατηγικής θέσης της χώρας μας,
κάνοντας λόγο για «fake
news που διακινήθηκαν από
γαλάζια στελέχη» σε σχέση
με την αναφορά του πρωθυ-

πουργού για τη θέση που
βρίσκεται το ραντάρ της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, χωρίς να αναφερθεί
στο όνομα της Μακεδονίας.
Μάλιστα ανέφερε ότι η σημαντική αυτή εξέλιξη αποτελεί καρπό της Συμφωνίας
των Πρεσπών, δίνοντας στη
χώρα ένα ακόμη συγκριτικό
πλεονέκτημα, το οποίο συγκαταλέγονταν, στις βλέψεις
της Τουρκίας, όσον αφορά
τη συγκεκριμένη περιοχή.
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ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

«ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ»
Παιδής Θεόδωρος

ΓΑΜΒΕΤΑ 15 ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΗΛ:

2431071936
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CMYK

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

