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Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός προχώρησε σε απολογισμό

Ο Δήμαρχος κ. Χρήστος
Σινάνης αλλάζει
την εικόνα της εισόδου
στην Καλαμπάκα
ΣΕΛ. 5

Την ΚΕΝΑΚΑΠ
επισκέφτηκε
ο κ. Θοδωρής
Αλέκος
ΣΕΛ. 5

Την Π.Υ. και
το ΑΤ Καλ/κας
επισκέφτηκε
ο κ. Γιάννης
Παπαμιχαήλ
ΣΕΛ. 5

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

2.920 ημέρες Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης,
4.789 έργα συνολικού προϋπολογισμού άνω των 4,8δις

ΣΕΛ.
10-11

Συγγρού 28
Επικοινωνία: 24310 74480, 24310 20017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
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

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

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΣΔΕ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 2019

Dr ΓΙΑΝΝΗΣ Ε. ΠΑΚΑΣ
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ημέρες λειτουργίας

Αρ. Πιστ. 506925 QM08

Διάθεση δεξαμενών υγραερίου με
το φθηνότερο συμβόλαιο της αγοράς

Τηλ. επικ.: 24310

88138
CMYK

Δευτέρα: 9π.μ.-1.30μ.μ.
Τρίτη απόγευμα: 6-9μ.μ.
Ασκληπιού 4-Τηλ/Fax:24310 38715-ΤΡΙΚΑΛΑ
Κιν: 6944587743-e mail: pakasioa@gmail.com

Για τη σωστή προετοιμασία και προσκόμιση
των απαραίτητων δικαιολογητικών απευθυνθείτε στα γραφεία του Συνεταιρισμού μας (Τρίκαλα, Φαρκαδόνα, Ζάρκο, Μεγάλα Καλύβια).
Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι:
- έχει αρχίσει η παραλαβή τιμολογίων για την
επιστροφή Φ.Π.Α έτους 2018.
- αναλαμβάνουμε τη σύνταξη και κατάθεση
φακέλου για την αίτηση άδειας χρήσης νερού.
Σας περιμένουμε στα γραφεία μας Όθωνος
22 & Κουκουλάρη (έναντι εκδοτηρίων Κ.Τ.Ε.Λ.
Τρικάλων).
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2431033293

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

5

ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

σελίδα 2

ΥΗ

ΠΑΡΑΣΚΕ

Μ

ια πολύ
σοβαρή
καταγγελία
έκανε προχθές ο
πρώην υπουργός
Εργασίας και
βουλευτής της Ν.Δ.
κ. Γιάννης
Βρούτσης.
«Ξαφνικά, δύο
φορές και το 2017
και το 2018 από το
ηλεκτρονικό
πρωτόκολλο
χάθηκαν δεκάδες
χιλιάδες συντάξεις.

5
ΟΥ
ΑΠΡΙΛΙ

Σαν Σήμερα
1962
Ο καθαιρεθείς αρχηγός
του ΚΚΕ Νίκος Ζαχαριάδης
ζητά να επιστρέψει στην
Ελλάδα για να δικαστεί. Η
αίτησή του δεν γίνεται δεκτή.
1979
Εκδηλώνεται η 2η Πετρελαϊκή Κρίση, με αφορμή
την Ιρανική Επανάσταση.
1992 Επαναληπτική ψηφοφορία διεξάγεται στην
εκλογική περιφέρεια της
Β’ Αθήνας, λόγω της έκπτωσης από το αξίωμα του
Δημήτρη Τσοβόλα και της
παραίτησης όλων των επιλαχόντων του ψηφοδελτίου
του ΠΑΣΟΚ. Την έδρα κατακτά ο υποψήφιος του ΠΑΣΟΚ Γεώργιος - Αλέξανδρος Μαγκάκης.
2007
Το ελληνικό κρουαζιερόπλοιο «Sea Diamond», με
1.153 επιβάτες και 390 μέλη
του πληρώματος, εξωκείλει
ανοικτά της Σαντορίνης. Η
επιχείρηση διάσωσης είναι
επιτυχημένη, ωστόσο δύο
άνθρωποι αγνοούνται: ο
45χρονος γάλλος Ζαν-Κριστόφ Αλέν και η 16χρονη
κόρη του Μοντ.

Η έννοια του “χάθηκαν” σηµαίνει ότι έγινε
παρέµβαση ηλεκτρονικά
στις συντάξεις και διεγράφησαν» είπε σε τηλεοπτική εκποµπή του
Action24 (1.4.2019).
«Από τους εκατοντάδες
χιλιάδες αιτούντες που
περιµένουν σύνταξη, δεκάδες χιλιάδες αιτήσεις
διεγράφησαν και τώρα
οι συνταξιούχοι πρέπει
να ψάξουν αν υπάρχει
αίτηση, ή αν κάποιος την
αφαίρεσε για τη σύνταξή
τους.
Αυτοί που ελέγχουν
τα ηλεκτρονικά µητρώα
πήραν κωδικούς από
τους υπαλλήλους και
αφαίρεσαν συνταξιούχους (...) Ελπίζω να µας
ακούει δικαστικός λει-

Οι συντάξεις και τα δεδομένα
τουργός», κατέληξε ο κ.
Βρούτσης.
Οµως, πριν από τους
δικαστικούς λειτουργούς, πρέπει να ψάξει η
Αρχή Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Αυτή σύµφωνα µε την
οδηγία της Ευρωπαϊκής
Ενωσης, που έγινε νόµος, πρέπει να παρέµβει
άµεσα για να διαλευκάνει την υπόθεση.
Ο νέος Γενικός Κανονισµός για την Προστασία Δεδοµένων Προσωπικού
Χαρακτήρα
(GDPR) προβλέπει ότι
σε περίπτωση παραβίασης ηλεκτρονικού συστήµατος που εµπεριέχει ευαίσθητα δεδοµένα
(όπως αυτά στις αιτήσεις συντάξεων) «αµέσως µόλις ο υπεύθυνος
επεξεργασίας λάβει γνώση µιας παραβίασης δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα, θα πρέπει
αµελητί και, ει δυνατόν,
εντός 72 ωρών από τη
στιγµή που αποκτά γνώση του γεγονότος, να
γνωστοποιήσει την παραβίαση των δεδοµένων

προσωπικού χαρακτήρα
στην αρµόδια εποπτική
αρχή».
Το έκανε αυτό ο αρµόδιος προστασίας δεδοµένων του υπουργείου Εργασίας; Να σηµειώσουµε ότι όλοι οι οργανισµοί υποχρεούνται
να έχουν κάποιον υπεύθυνο.
Τι απάντησε η Αρχή;
Τι µέτρα ελήφθησαν για
να διορθωθεί η ζηµιά και
να µην επαναληφθεί η
παραβίαση;
Αν οι πληροφορίες
του κ. Βρούτση είναι
ακριβείς, φαίνεται ότι το
πάθηµα του 2017 δεν
έγινε µάθηµα, αφού επαναλήφθηκε το 2018. Το
δε πάθηµα του 2018,
όπως όλα δείχνουν, αποσιωπήθηκε.
Σύµφωνα µε τον κ.
Βρούτση «κάποιοι αυθαίρετα και παράνοµα
χρησιµοποίησαν κωδικούς υπαλλήλων αλλά
το ηλεκτρονικό τους
αποτύπωµα παραµένει
και µπορεί να εντοπιστεί».
Το τελευταίο είναι αλη-

θές και προβλέπεται από
τον κανονισµό.
Το µεγάλο, όµως, ερώτηµα που πρέπει να
απαντηθεί αφορά την
ασφάλεια των προσωπικών δεδοµένων που
υποχρεωτικώς αναγκαζόµαστε να δώσουµε
στο κράτος.
Εγιναν συνέδρια, σεµινάρια, ηµερίδες για
τον νέο κανονισµό, οι
επιχειρήσεις αναγκάστηκαν να µπουν σε επιπλέον έξοδα, εξειδικεύθηκαν δικηγόροι για την
εφαρµογή, αλλά στα
υπουργεία... αγρόν αγοράζουν.
Η αδιαφορία των κρατικών λειτουργών µαζί
µε την αποσιώπηση των
συµβάντων, πρέπει να
µας προβληµατίσει.
Πόσο ασφαλή είναι τα
δεδοµένα µας και ποιος
φυλάει τους φύλακές
τους;
Του Πάσχου
Μανδραβέλη
από την
«Καθημερινή»

Το Άγγελμα

της ημέρας

FT:

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

Ο κόσµος ούτε να φάει ζητάει,

```
Το ένα δισ.
«δελεάζει»
τον Τσίπρα για
δώρα ενόψει
εκλογών

Τζανακόπουλος:

ούτε να πιει, ζητάει την αγάπη µας.
Αν µπορούµε αυτό να το κάνουµε
θα επιτύχουµε στη ζωή

Ανύπαρκτο θέμα η υπόθεση Πετσίτη

```
(Στην λογική, δώσε
και… ψήφισε;)

```

µας ως µοναχοί.

(Και αυτός στις φωτογραφίες

Άγιος Ιάκωβος εν Ευβοία

ποιος είναι;)

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

Κωστής Χρήστος
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ

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

Το ανέκδοτο της ημέρας
Ένας Αθηναίος νοιώθει κουρασμένος κι άρρωστος και πηγαίνει στο γιατρό . Αφού
υποβλήθηκε στις απαιτούμενες εξετάσεις πέρασε από το γραφείο του γιατρού για να
μάθει τι έχει . " Λοιπόν γιατρέ μου ; " ρωτάει ο 25 ετών ασθενής μας
Ο γιατρός κομπιάζει και δείχνει να δυσκολεύεται .
" Ξέρεις παιδί μου ... η ζωή κι ο θάνατος είναι αλληλένδετα ... καιιι ... μμμ ... " ο τύπος όμως
, που δεν ήταν κανένα φλωράκι θύμωσε.
" Ακου να δεις γιατρέ , δε χρειάζομαι τέτοια . Θέλω να μου πεις σταράτα τι έχω και πόσος
χρόνος ζωής μου απομένει . Αν έχω ακόμα 3 μήνες να ζήσω πρέπει να το ξέρω από τώρα και να
κανονίσω να πάω στις Μπαχάμες με τη κοπέλα μου . Αν έχω 6 μήνες να ζήσω μπορώ να πάω
τους 3 μήνες με τη κοπέλα μου και τους άλλους 3 στο Λας Βέγκας με το κολλητό μου . Λέγε ,
πόσο καιρό έχω ακόμα ; "
Οπότε ο γιατρός γυρνάει και του λέει :
" Γιατί δε πας καλύτερα με τη γιαγιά σου μέχρι το Λουτράκι ; "

Γενική πρόγνωση για σήμερα

Ο ΚΑΙΡΟΣ
Σ Η Μ Ε Ρ Α

Παρασκευή 5/4/2019
ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΜΕ ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ.
ΚΑΤΑΙΔΙΔΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ
ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ ΟΠΟΥ ΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ
ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΘΑ ΕΝΤΑΘΟΥΝ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΠΙΘΑΝΟΝ
ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΙΣΧΥΡΑ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ
3 ΜΕ 5 ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΑΙΑ 4 ΜΕ 6 ΚΑΙ ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ
ΤΟΠΙΚΑ 7 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 06 ΕΩΣ
18 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ.

70 χρόνια ΝΑΤΟ
- Διατλαντική κακοφωνία
Το ΝΑΤΟ γιορτάζει τα
εβδοµήντα χρόνια από την ίδρυσή του στη σκιά της αντιπαράθεσης Ουάσιγκτον - Βερολίνου
για το ύψος των αµυντικών δαπανών της Γερµανίας.
Η διαµάχη δεν άρχισε µετά
την εκλογή του Τραµπ, αλλά
πήρε επικίνδυνες διαστάσεις µε
την ανεξέλεγκτη ρητορική του
ενοίκου του Λευκού Οίκου που
χαρακτήρισε τη Γερµανία λαθρεπιβάτη στο όχηµα της κοινής
άµυνας της Δύσης και απείλησε
µε αποχώρηση των ΗΠΑ από
την Ατλαντική Συµµαχία.
Θα ήταν απλουστευτικό να
ερµηνευθεί η άρνηση της
Γερµανίας να αυξήσει τις αµυντικές της δαπάνες ως απόρροια
της θρησκείας της άκαµπτης
δηµοσιονοµικής ευταξίας που
συµπυκνώνεται στη φράση «Μαύρο Μηδέν», δηλαδή έναν προϋπολογισµό µηδενικών ελλειµµάτων.
Η σωστή ερµηνεία βρίσκεται
στο προφανές, στην παραδοχή
του ότι αυτός που αρνείται να
αυξήσει τις αµυντικές του δαπάνες δεν αισθάνεται άξια λόγου
εξωτερική απειλή για την ασφάλειά του.
Ετσι η στάση της Γερµανίας
στη συνεισφορά της στην κοινή
ατλαντική αµυντική προσπάθεια
ενοχλεί διπλά τις ΗΠΑ: Πρώτον
γιατί η Ουάσιγκτον καλύπτει το
ποσοστό που αρνείται να συνεισφέρει το Βερολίνο και δεύτερον
διότι εµµέσως πλην σαφώς η
γερµανική τοποθέτηση οµολογεί
ότι η Ρωσία δεν αποτελεί απειλή
για την ασφάλειά της.
Στις αρχές της δεκαετίας του
’50 ο πρώτος γενικός γραµµατέας του ΝΑΤΟ, λόρδος Ισµέι, είχε
δώσει τον παρακάτω ορισµό για
την Ατλαντική Συµµαχία: «Το
ΝΑΤΟ χρειάζεται για να κρατά
τους Αµερικανούς µέσα, τους
Ρώσους έξω και τους Γερµανούς
κάτω».
Εβδοµήντα χρόνια µετά,
σήµερα, η διατλαντική σχέση
δοκιµάζεται σκληρά από την αντιπαράθεση ΗΠΑ - Γερµανίας,
µια σύγκρουση που για να
είµαστε δίκαιοι δεν µπορεί να
χρεωθεί αποκλειστικά στον
Τραµπ, καθώς η Γερµανία έχει
µε πιο συγκρατηµένη ρητορική
διατυπώσει το δόγµα «Πρώτα η
Γερµανία» πολύ πριν ακουστεί
το σύνθηµα «Πρώτα η Αµερική».
Μπορεί το ΝΑΤΟ να καταγράψει
ως κανονικότητα µια µακράς
διαρκείας αντιπαράθεση Βερολίνου - Ουάσιγκτον και να αρκεστεί στους επιχειρησιακούς αυτοµατισµούς που παράγουν αυτοµατισµούς λειτουργίας και
δράσης ακόµη και χωρίς κοινή
στρατηγική θεώρηση;

Του Γιώργου
Καπόπουλου
από το «ΕΘΝΟΣ»

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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Μείζονος σημασίας
Μείζονος σημασίας έργο για ολόκληρο τον ν. Τρικάλων είναι η υλοποίηση του Εκθεσιακού και Συνεδριακού Κέντρου
στους Αγίους Θεοδώρους, που αποτελεί μία ακόμη πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου προς την κατεύθυνση της δημιουργίας υποδομών για την ανάπτυξη του τόπου.
Η τοποθεσία της ευρύτερης περιοχής της Καλαμπάκας έχει
επιλεγεί λόγω των Μετεώρων, τα οποία αποτελούν μνημείο παγκόσμιας εμβέλειας, καθώς προσελκύουν 2 εκ. επισκέπτες ετησίως, και ως εκ τούτου θα είναι σχετικά εύκολη υπόθεση να καταστεί γνωστό το Κέντρο και να προτιμάται για εκθέσεις και
συνέδρια, ασφαλώς διεθνή.
Η Μοναστική Πολιτεία με το Κέντρο σχεδιάζεται από το Επιμελητήριο να καταστεί σημείο αναφοράς και να «κέντρο» ανάπτυξης του ν. Τρικάλων και βέβαια και της Θεσσαλίας, καθώς
στα σχέδια περιλαμβάνεται συνδυασμός αξιοθέατων και άλλων δυνατών σημείων της Περιφέρειας, ώστε να προσφέρονται
διάφορα «πακέτα», που θα προσελκύουν επισκέπτες και επιχειρηματίες μεγάλου φάσματος ενδιαφερόντων. Επίσης, το Κέντρο θα είναι δυνατό να αποτελέσει χώρο προώθησης τοπικών
προϊόντων στις διεθνείς αγορές. Τα προϊόντα αυτά θα είναι της
γεωργίας και της κτηνοτροφίας και ασφαλώς από την τοπική
βιομηχανία, όπως τυρί κλπ.
Το Συνεδριακό και Εκθεσιακό Κέντρο Καλαμπάκας μπορεί
να δώσει ώθηση στον πρωτογενή τομέα του τόπου, στην μεταποίηση, στα διάφορα είδη τουρισμού και ασφαλώς σε συνδυασμούς όλων αυτών, όπως πχ αγροτουρισμός, γαστρονομικός τουρισμός κα.

Ούτε χθες έγινε η δίκη που ήταν προγραμματισμένη για τον
Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων, αφού πήρε νέα
αναβολή για τις 24 Οκτωβρίου 2019, λόγω ασθενείας του μηνυτή. Να υπενθυμίσουμε πως εναντίον του Δημήτρη Παρθένη είχε υποβάλλει μηνυτήρια αναφορά, ο εργολάβος καθαριότητας του νοσοκομείου για παραβίαση δικαστικής απόφασης. Πάντως ο διοικητής του Γ.Ν. Τρικάλων δεν έκρυψε την
απογοήτευση του για την νέα αναβολή του δικαστηρίου.

∫χρ.πΑπ.
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Πολύτιμοι οι σταυροί
προτίμησης

Για να μην ξεγελιόμαστε και νομίζουμε ότι καλοκαίριασε…

Φαίνεται πως θα ξεπεράσουν
την χιλιάδα οι υποψήφιοι και οι
υποψήφιες για τις εκλογές στην
τοπική αυτοδιοίκηση Α’ και Β’
βαθμού (Δήμοι και Περιφέρεια)
στον ν. Τρικάλων.
Αυτό σημαίνει πως θα αναλογεί
ένας ή μία για κάθε 130 – 140 περίπου πολίτες(συμπεριλαμβάνονται και τα άτομα που δεν ψηφίζουν, αφού γι αυτά την ευθύνη
την παίρνουν όσοι και όσες
ασκούν αυτό το δικαίωμα).
Έτσι, ανάλογη θα είναι και η
“μάχη” διεκδίκησης του σταυρού
προτίμησης τους επόμενους δύο
περίπου μήνες, καθώς, λόγω της
αναλογίας, κάθε προτίμηση ψηφοφόρου είναι υπερπολύτιμη!

∫ Μ.Α.Μπ.

∫ Μ.Α.Μπ.

Νέα αναβολή

5

Έβαλαν… χρώμα
στο 12ο Δημοτικό Σχολείο!
Άνοιξη, υπάρχει πιο αισιόδοξη εποχή του χρόνου;
Η απάντηση είναι μάλλον εύκολη. Κάπως έτσι σκέφτηκαν και τα μέλη του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 12ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων
και ανέλαβαν… δράση!
Έτσι τις προηγούμενες μέρες με μεράκι έβαλαν… χρώμα στο σχολείο! Το έκαναν με απλό και…
έξυπνο τρόπο. Τα παγκάκια του σχολείου ήταν
πηγή έμπνευσης, έτσι η φωτογραφία μαρτυρά το
θετικό αποτέλεσμα και βέβαια όπως μας ξεκαθάρισε η πρόεδρος του Συλλόγου Τάνια Πετρίδη οι
εκπλήξεις δεν σταματούν εδώ. Περιμένουμε.

∫χρ.πΑπ.

CMYK

4 σελίδα
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Συμφώνησαν σε εκλογές
με… αξιοπρέπεια!
Πρώτη θετική για προεκλογικά ζητήματα που αφορούν τον Δήμο Τρικκαίων
ίναι σημαντικό για
τους πολιτικούς
αλλά και για τους
πολίτες να διεξάγονται οι
εκλογές με επιχειρήματα
και αντιπαραθέσεις, αλλά
με καθαρό λόγο και
καλές προθέσεις.

Ε

Θα περάσουν
από το… ταμείο
Σήμερα η πληρωμή
των προνοιακών επιδομάτων
από τον ΟΠΕΚΑ

του Χριστόφορου

Παπαθανασίου
Γιατί αυτό βοηθάει ώστε να
βγάλει ο καθένας τα συμπεράσματά του και να λαμβάνει
τις αποφάσεις του ενώπιον
της κάλπης. Κάπως έτσι θέλουν να κινηθούν οι υποψήφιοι
συνδυασμοί στον Δήμο Τρικκαίων, αν κρίνουμε από την
διάθεση στην χθεσινή συνάντηση που είχε μάλλον τα
πράγματα κινούνται στον σωστό δρόμο.
Μετά τη σχετική πρόσκληση

του Δημάρχου κ. Παπαστεργίου, οι εκπρόσωποι πολλών
εκ των συνδυασμών που μετέχουν σε ευρωεκλογές, περιφερειακές και δημοτικές
εκλογές, βρέθηκαν χθες το
μεσημέρι στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εκεί, ο πρόεδρος του Σώματος κ. Μιχ. Λάππα, οι αντιδήμαρχοι κ.κ Αλεστά και Πα-

ζαΐτης και ο γενικός γραμματέας του Δήμου κ. Θωμάς
Παπασίκας, εξήγησαν αρχικώς τα σχετικά με τη νομοθεσία, Ακολούθησαν τοποθετήσεις και ερωτήματα εκπροσώπων των συνδυασμών σε
σχέση, με τους δημόσιους
χώρους, τα περίπτερα, την
αφισοκόλληση, τις ομιλίες.
Στη συνάντηση έγινε ένας
πρώτος καταμερισμός χώρων

και συζητήθηκαν αρκετά θέματα, ενώ έπεται δεύτερη συνάντηση για να οριστικοποιηθούν συγκεκριμένα ζητήματα. Μετείχαν εκπρόσωποι από
ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ, ΚΙΝΑΛ, Επανεκκίνηση, Μαζί για τα Τρίκαλα ,
Τρίκκης Πολιτεία, Συμμαχία
υπέρ των πολιτών, Πρωτοβουλία, Αριστερή Παρέμβαση
στη Θεσσαλία.

Τρίκαλα – Αθήνα συνεργάζονται για τα ιστορικά τους κέντρα
Μνημόνιο συνεργασίας ανάμεσα στους Δήμαρχους Τρικκαίων και Αθηναίων με ποικίλες δράσεις
Ελάχιστα τα κοινά της φυσιογνωμίας των Δήμων Αθηναίων και Τρικκαίων. Πολλές
όμως οι ενοποιητικές δράσεις, οι ανάγκες για συμπόρευση και από κοινού επίλυση
προβλημάτων. Κάτι που επιτυγχάνεται, μέσω της ανάδειξης καλών πρακτικών και της
ανάληψης πρωτοβουλιών για
το ιστορικό – εμπορικό κέντρο
κάθε πόλης.
Για τους λόγους αυτούς,
οι κ. Παπαστεργίου και Καμίνης υπέγραψαν το μεσημέρι
της Πέμπτης 4 Απριλίου 2019
στο Δημαρχείο Αθηναίων, ένα
Μνημόνιο Συνεργασίας και
Κατανόησης. Πέρα από τον
τυπικό αυτόν τίτλο, η ουσία εντοπίζεται στη συνεργασία, για
μια ουσιαστική ανάληψη δράσεων στα δύο αυτά ιστορικά

εμπορικά κέντρα. Η συνεργασία αυτή συνίσταται σε:
- επιμορφωτικές δράσεις
σε καταστηματάρχες, επισκέπτες, κατοίκων των ιστορικών
κέντρων
- ενίσχυση και διάδοση της
παρουσίας στα social media
- διοργάνωση πολιτιστικών
εκδηλώσεων
- συνεργασία με φορείς από

την Ελλάδα και το εξωτερικό
- συνεργασία για κοινή υποβολή προτάσεων με θέματα το
ανοιχτό υλικό, πρότυπα, νέα
δεδομένα, λογισμικό, εκπαίδευση κ.α.
- ανταλλαγή τεχνογνωσίας
για την υλοποίηση δράσεων
- εκπαίδευση στελεχών σε
όλο το φάσμα θεμάτων ανάπτυξης των ιστορικών κέντρων
Σε γενικές γραμμές, οι δύο
Δήμοι δείχνουν τον δρόμο για
τη βελτίωση και ενίσχυση των
δράσεων των Open Mall που
ήδη προωθούνται. Επίσης,
επιχειρείται να δημιουργηθεί
ένας «κατάλογος» καλών πρακτικών» που θα ενισχύουν
όλες αυτές τις παρεμβάσεις,
προς όφελος των εμπόρων,
των κατοίκων, των επισκεπτών.

Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος
Τρικκαίων είχε πρώτος αναδείξει πιλοτική δράση (Purple) για πλατφόρμα ενίσχυσης
προωθητικών ενεργειών από
εμπόρους. Σε δεύτερο επίπεδο ο Δήμος ήδη υπέβαλλε
την πρόταση αξιοποίησης των
Open Mall ύψους 1,9 εκατ. €,
προκειμένου να αλλάξει πλήρως και να ανακαινιστεί το παλιό εμπορικό – ιστορικό κέντρο των Τρικάλων. Σε συνδυασμό με τον Μύλο των Ξωτικών, ο Δήμος ενισχύει δράσεις προς όφελος της τοπικής
κοινωνίας.
Ο Δήμαρχος κ. Παπαστεργίου τόνισε ότι «η σημασία
μιας σύγχρονης πόλης έγκειται και στην ανάγκη να βοηθά
με πρωτοβουλίες τους πολίτες. Αυτό επιτυγχάνεται με
τη συνεργασία με τον μεγαλύτερο Δήμο της χώρας, που
διαθέτει ήδη πρωτοπόρες
πρακτικές για το ιστορικό και
εμπορικό του κέντρο. Από την
πλευρά μας, συνεισφέρουμε
με δράσεις σε διαφορετικό
επίπεδο και με την υπάρχουσα τεχνογνωσία , ώστε να
συμβάλλουμε σε ανανέωση
και σε δημιουργία συνθηκών
υποβοήθησης της ανάπτυξης»/

Σήμερα, Παρασκευή 5 Απριλίου, αναμένεται να καταβληθούν τα προνοιακά, αναπηρικά και διατροφικά επιδόματα των δικαιούχων που υπέβαλαν αίτηση, μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας των Κέντρων Κοινότητας και
αυτή έχει εγκριθεί, μετά από τους ηλεκτρονικούς και διοικητικούς ελέγχους του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).
Οι δικαιούχοι θα πληρωθούν το ποσό που αντιστοιχεί
στον Μάρτιο του 2019, ενώ, όσοι έχουν δικαίωμα που ανατρέχει, πριν από τον Μάρτιο, θα λάβουν και αναδρομικά.
Η πληρωμή αφορά δικαιούχους που υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση με γνωμάτευση των Κέντρων Πιστοποίησης
Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) είτε για νέα παροχή που χορηγείται για
πρώτη φορά είτε για παράταση παροχής για την οποία
έληξε η γνωμάτευση. Επίσης, αφορά δικαιούχους οι οποίοι εξετάστηκαν από τις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές
και ενημερώθηκε ηλεκτρονικά η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ
με το αποτέλεσμα της γνωμάτευσης.
Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν με sms στο κινητό τηλέφωνο που έχουν δηλώσει. Τα ποσά των επιδομάτων θα είναι διαθέσιμα σταδιακά από σήμερα, Πέμπτη.
Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, η επόμενη πληρωμή θα
πραγματοποιηθεί για όλους τους δικαιούχους, πριν από
το Πάσχα και θα αφορά τους μήνες έως και τον Απρίλιο.
ΧΡ.ΠΑΠ.

Βαδίζει
προς το τέλος
η σχολική χρονιά
Στις 22 και 29 Μαΐου
η λήξη μαθημάτων
σε Γυμνάσια-Λύκεια,
ενώ την σκυτάλη θα πάρουν
στην συνέχεια οι εξετάσεις
του Χριστόφορου Παπαθανασίου
Άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για την λήξη του φετινού
σχολικού έτους.
Ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων οι ημερομηνίες λήξης των μαθημάτων
του διδακτικού έτους 2018-2019. Πιο αναλυτικά, τα μαθήματα σταματούν:
Την Τετάρτη 29 Μαΐου 2019 στα ημερήσια και εσπερινά Γυμνάσια, Ειδικά Γυμνάσια, Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια και Γυμνάσια των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (δημόσιων και ιδιωτικών) της χώρας.
Την Τετάρτη 22 Μαΐου 2019 στα 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.

τοπικά

Σ

την ανάπλαση και
διαμόρφωση του
χώρου έμπροσθεν της
Δ.Ε.Η. και του ΟΑΕΔ
Καλαμπάκας προχωρεί ο
Δήμος Μετεώρων.
Μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης της ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. επισκέφτηκαν, την περασμένη Τρίτη,
2 Απριλίου 2019, τον προς διαμόρφωση χώρο, παρουσία του
νυν Δημάρχου Μετεώρων και εκ
νέου υποψήφιου, κ. Χρήστου Σινάνη, και των κ.κ. Χρήστου Παπαγεωργίου και Σπύρου Θεμέλη.
Το έργο βρίσκεται στο τελικό
στάδιο αξιολόγησης προς ένταξη
στο
τοπικό
πρόγραμμα
CLLD/LEADER της ΟΤΔ Αναπτυξιακής Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.
Η προτεινόμενη διαμόρφωση
αφορά το τμήμα της οδού Μετεώρων στην είσοδο της πόλεως,
και συγκεκριμένα από την οδό
Πίνδου έως την οδό Ιωαννίνων,
στο ύψος της Δ.Ε.Η. Καλαμπάκας.
Ο προϋπολογισμός του έργου
ανέρχεται στο συνολικό ποσό των
170.000,00€.
Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν περιλαμβάνουν:
κατασκευή νησίδας τύπου «κυκλικού κόμβου»
διαμόρφωση κεντρικής νησίδας
– πεζοδρομίου
κατασκευή λωρίδας όδευσης
τυφλών και ραμπών για ΑΜΕΑ
χωροθέτηση θέσεων στάθμευ-
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Αλλάζει η εικόνα της εισόδου
στην πόλη της Καλαμπάκας

σης
δημιουργία χώρων πρασίνου
πλακόστρωση των πεζοδρομίων με κυβόλιθους
εργασίες ηλεκτροφωτισμού
Πρόκειται για επεμβάσεις που
θα αναβαθμίσουν αισθητικά την
είσοδο της πόλης, θα επιλύσουν
το χρόνιο πρόβλημα προσβασιμότητας και κίνησης πεζών και
οχημάτων, και θα βελτιώσουν την
ασφάλεια των δρόμων της πόλης.
Συνεχίζουμε με έργα. Βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής των κατοίκων του Δήμου Μετεώρων.

Στην τελική φάση
αξιολόγησης το Κέντρο
Αναρρίχησης
Γάβρου-Αγίου Δημητρίου
Στο τελικό στάδιο βρίσκονται
οι διαδικασίες αξιολόγησης και
έγκρισης για την κατασκευή του
«Κέντρου Αναρρίχησης και Αξιοποίησης Βράχων Αγίου Δημητρίου
και Γάβρου της Δημοτικής Ενότητας Χασίων του Δήμου Μετεώρων».
Πιστή στην υπόσχεσή της να
στηρίζει έμπρακτα όλες τις τοπι-

κές κοινότητες και ο τόπος μας
να ξεφύγει από τη στασιμότητα,
η νυν Δημοτική Αρχή του Χρήστου
Σινάνη προέβη σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την πολυπόθητη χρηματοδότηση του
έργου μέσω του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER της
ΟΤΔ Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ
ΟΤΑ - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.
Έχοντας εξασφαλίσει τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις όλων των εμπλεκόμενων
φορέων, και έχοντας πετύχει την,
κατά πλειοψηφία, έγκριση της

Τ η ν Κ Ε ΝΑ Κ ΑΠ Α .Ε. επ ι σκ έ φτ η κ ε ο κ . Θ ο δω ρ ή ς Αλ έ κ ο ς

Τ

ην έδρα της αναπτυξιακής εταιρείας ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. ,
στην Καλαμπάκα, επισκέφτηκε ο υποψήφιος Δήμαρχος
Μετεώρων κ. Θοδωρής Αλέκος και οι υποψήφιοι δημοτικοί
του σύμβουλοι.
Εκεί, τους υποδέχτηκε το προσωπικό της εταιρείας και η ομάδα
του κ. Αλέκου είχε μία πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον Διευθυντή κ. Κουτή Βάϊο.
Η περίοδος που διανύεται, βρίσκει την εταιρεία σε ετοιμότητα
καθώς μέχρι το καλοκαίρι, θα λήξει η προθεσμία υποβολής των
προτάσεων για την προκήρυξη διάφορων ιδιωτικών έργων.
Αναμένεται μέσα στο Μάιο, η απόφαση ένταξης των δύο έργων
συνολικού προϋπολογισμού 600.000 ευρώ, που είναι το αναρριχητικό κέντρο Χασίων και η ανάπλαση της περιοχής γύρω από τη
ΔΕΗ.
Η ομάδα του κ. Αλέκου ενημερώθηκε ότι προβλέπεται αύξηση
του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας μέσα στο 2019 καθώς και
ότι το 99% των δικαστικών υποθέσεων που εκκρεμούσαν έχει
πλέον κλείσει.
Ο κ. Κουτής με αισιοδοξία προβλέπει περισσότερη δράση της
εταιρείας στο μέλλον ενώ τόνισε ότι το ΚΕΝΑΚΑΠ είναι ένα
σοβαρό αναπτυξιακό εργαλείο που έχει πολλές αναξιοποίητες
προοπτικές ακόμη και θα πρέπει να ενισχυθεί περισσότερο και
από τους δήμους που μετέχουν.
Ο κ. Αλέκος ενημέρωσε το διευθυντή σχετικά με το στόχο του
να δημιουργήσει ως αυριανός δήμαρχος, το προπονητικό κέντρο
Ασπροποτάμου, στη Κρανιά, με θετική ανταπόκριση του κ. Κουτή
να αναλάβει η εταιρεία την εκπόνηση της μελέτης.
Από το προσωπικό της εταιρείας διανεμήθηκε στην ομάδα του
κ. Αλέκου ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο – λεύκωμα με τίτλο «Η
Βλαχόστρατα του Ασπροποτάμου» με πλούσιο φωτογραφικό
υλικό και στοιχεία από τα πανέμορφα χωριά της ορεινής αυτής
περιοχής με επίκεντρο τη μετακινούμενη κτηνοτροφία και έναν
ολόκληρο πολιτισμό που αναπτύχθηκε γύρω από αυτή. Σε εξέλιξη
βρίσκεται η ένταξη της «Βλαχόστρατας» στη Διακρατική Συνεργασία
«Διαδρομές και Πολιτισμός της νομαδικής ζωής» και φιλοδοξεί
να ενταχθεί στην άυλη πολιτισμική κληρονομιά της UNESCO.
Η αναπτυξιακή εταιρεία ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. έχει ιδρυθεί το 1992 και
απασχολεί προσωπικό οκτώ ατόμων. Οι μέτοχοι της εταιρείας
είναι κυρίως δήμοι (Μετεώρων, Πύλης, Φαρκαδώνας, Τρικκαίων,
Τζουμέρκων, Αργιθέας) αλλά και πολλών συνεταιρισμών και
φορέων της περιοχής. Σημειώνεται, ότι ο μεγαλύτερος μέτοχος
είναι ο Δήμος Μετεώρων με ποσοστό 40,94 % ενώ στη δεύτερη
θέση βρίσκεται ο Δήμος Πύλης με ποσοστό 20,82 %

Πεντάδα γυναικών στον συνδυασμό
«Νέο Ξεκίνημα – Ανεξάρτητος Δήμος»
Βαδίζοντας προς την κάλπη κορυφώνεται και η προσπάθεια
ολοκλήρωσης του ψηφοδελτίου μας. Το ψηφοδέλτιο νίκης του
συνδυασμού μας βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να προβεί
σήμερα στην ανακοίνωση πέντε ( 5 ) νέων υποψηφιότητων,ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στους τριάντα επτά ( 37 ).
Καλοσωρίζουμε τους νέους υποψηφίους στον συνδυασμόμας,
τους ευχαριστούμε που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας και
τους ευχόμαστε καλή δύναμη και καλό αγώνα, με πίστη για την
τελική νίκη.
Τα ονόματα των πέντε ( 5 ) νέων υποψηφίων κατ’αλφαβητική
σειρά είναι:
1. Γιάτσιου Δέσποινα .............................Βοηθός Μικροβιολόγου
2. Ζαραμπούκα Ελένη ......................Ελεύθερος Επαγγελματίας
3. Κοντογιάννη Γιαννούλα .............Υπάλληλος Δήμου Τρικκαίων

4. Μίχου – Τσιασιώτη Όλγα ..............Υπάλληλος ΔΟΥ Τρικάλων
5. ΜπάτζιουΕλισσάβετ .................................Ιδιωτική Υπάλληλος
Δίνουμε δυναμικά το παρόν γιατί αγαπάμε πραγματικά τον
τόπο μας και γιατί κοιτάμε με όραμα και προοπτική το μέλλον.
Μέσα μας υπάρχει η διάθεση και η όρεξη για προσφορά.
Βρισκόμαστε ένα πλέον βήμα πριν την ολοκλήρωση της στελέχωσης του συνδυασμού μας έχοντας πίστη και αυτοπεποίθηση
,στοιχεία που διαρκώς πολλαπλασιάζονται
Νέοι άνθρωποι,νέες ιδέες με κυρίαρχο συστατικό την αλλαγή
σκηνικού στο δήμο Μετεώρων που πραγματικά αγαπάμε . Προχωράμε ενωμένοι και δυνατοί έχοντας πίστη στις αρχές μας.

τροποποιημένης και επικαιροποιημένης μελέτης του έργου, από
το Δημοτικό Συμβούλιο, ο Δήμος
Μετεώρων υπέβαλλε, στις 18
Οκτωβρίου 2018, αίτηση για χρηματοδότηση του έργου.
Μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης της ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε., με επικεφαλή τον Διευθυντή κ. Βάϊο
Κουτή, επισκέφτηκαν, την περασμένη Τρίτη, 2 Απριλίου 2019, τα
χωριά Γάβρο και Άγιο Δημήτριο,
μαζί με τον νυν Δήμαρχο Μετεώρων και εκ νέου υποψήφιο, κ.
Χρήστο Σινάνη, τους κ.κ. Χρήστο
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Παπαγεωργίου, Παναγιώτη Τζιλίνη, Σπύρο Εμμανουήλ και Σπύρο
Θεμέλη, καθώς και τον κ. Ιωάννη
Καραθανάση, μέλος της Ομάδας
Πρωτοβουλίας Χασιωτών.
Πρόκειται για τη δημιουργία
κέντρου αναρρίχησης και περιβαλλοντικών πεζοπορικών-ορειβατικών διαδρομών γύρω από
τους οικισμούς Γάβρου και Αγίου
Δημητρίου, συνολικού προϋπολογισμού 430.000,00€.
Το αναπτυξιακό αυτό έργο, πάγιο αίτημα των κατοίκων της περιοχής, θα βοηθήσει στην ανάπτυξη του τοπικού τουρισμού και
εν γένει στην οικονομική, κοινωνική και πολιτισμική αναβάθμιση
της περιοχής των Χασίων. Ένα
αναπτυξιακό έργο που θα δώσει
λόγο στους νέους ανθρώπους να
παραμείνουν στον τόπο τους. Να
φτιάξουν τη ζωή τους στον τόπο
που μεγάλωσαν και αγαπούν.
Για τον κ. Σινάνη και τους συνεργάτες του, το ενδιαφέρον του
Δήμου Μετεώρων δεν σταμάτα
ούτε αρκείται στη σύνταξη μιας
μελέτης. Στόχος τους είναι η τελική παράδοση του αναρριχητικού
κέντρου στους χιλιάδες επισκέπτες της περιοχής, στους πολίτες
του Δήμου Μετεώρων, στους Χασιώτες.
Συνεχίζουμε με έργα, όραμα
και στόχους για κάθε γωνιά του
Δήμου Μετεώρων.

Την Π.Υ. και το ΑΤ Καλαμπάκας
επισκέφτηκε ο υπ. Δήμαρχος Δήμου
Μετεώρων κ. Γιάννης Παπαμιχαήλ

Την Πυροσβεστική Υπηρεσία και το Αστυνομικό Τμήμα Καλαμπάκας,
επισκέφθηκε ο υποψήφιος Δήμαρχος Γιάννης Παπαμιχαήλ με τους
συνεργάτες του.
Ο κ. Παπαμιχαήλ συνάντησε φίλους και φυσικά τις διοικήσεις των
δυο υπηρεσιών, από τις οποίες ενημερώθηκε καταλλήλως για όλα
τα θέματα που τις απασχολούν.
Τόνισε δε, πως το έργο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καλαμπάκας
και του Αστυνομικού Τμήματος Καλαμπάκας, είναι πολύ σημαντικό
και πολύπλευρο και ευχαρίστησε τους άνδρες των δυο υπηρεσιών
για τις σημαντικές τους υπηρεσίες στην τοπική κοινωνία. Από την
μεριά τους οι διοικήσεις και οι άνδρες των δυο υπηρεσιών του ευχήθηκαν καλή επιτυχία στον αγώνα του.
Το κλίμα φυσικά ήταν θαυμάσιο, ενώ υπάρχει η αισιοδοξία στο
«στρατόπεδο» του κ Παπαμιχαήλ ότι ο συνδυασμός του «Ανάπτυξη
Τώρα» για τον Δήμο Μετεώρων, θα λάβει τη δέουσα δύναμη από το
λαό της Καλαμπάκας, ώστε να δώσει το δικό του στίγμα στο τοπικό
γίγνεσθαι.
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χει αρχίσει η
διαδικασία για την
φετινή περίοδο
παιδικών κατασκηνώσεων
από την Διεύθυνση Υγείας
της Περιφερειακής
Ενότητας (ΠΕ) Τρικάλων.

Οι υπεύθυνοι των εγκαταστάσεων έχουν ήδη αρχίσει να υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις
στην Διεύθυνση, η οποία, όταν
ολοκληρωθούν αυτές, θα ελέγξουν ενδελεχώς τις εγκαταστάσεις, πριν τις κρίνουν κατάλληλες για την φιλοξενία παιδιών.
Μέχρι τώρα έχουν υποβάλλει
σχετικές αιτήσεις από πέντε
κατασκηνώσεις, ενώ η περίοδος
αρχίζει από τις 15 Ιουνίου και η
κάθε μία από τις τρεις διαρκεί
15 ημέρες και αφορά παιδιά
από 6 έως 15 ετών και σε κάθε
διάστημα θα μπορούν να φιλοξενηθούν 80 έως 100.
Όσον αφορά τους ενδιαφερόμενους γονείς για να στείλουν στις κατασκηνώσεις παιδιά
τους, θα πρέπει να απευθύνονται στους υπεύθυνους των φορέων ή επιχειρήσεων.
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Για την φετινή περίοδο κατασκηνώσεων

Έχει αρχίσει η διαδικασία
•Η περίοδος αρχίζει από 15/6 και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να απευθύνονται στους υπεύθυνους των εγκαταστάσεων

Έλεγχοι και πρόληψη
Η Διεύθυνση Υγείας της ΠΕ
Τρικάλων, ελέγχει τις κατασκηνώσεις για την ορθή και ομαλή
λειτουργία τους, κυρίως στο
θέμα της τήρησης των κανόνων
υγιεινής. Στο πλαίσιο αυτό,
πραγματοποιεί ελέγχους στις
κατασκηνώσεις, ώστε να διασφαλιστεί η υγεία των παιδιών
και των εργαζομένων σ’ αυτές:
1) Ακολουθούμε τους βασικούς κανόνες υγιεινής:
• Πλένουμε τα χέρια μας

επιμελώς με χλιαρό νερό και
σαπούνι για τουλάχιστον 10-15
δευτερόλεπτα και τα στεγνώνουμε χρησιμοποιώντας πετσέτα μιας χρήσης.
• Το πλύσιμο των χεριών γίνεται α) πριν την προετοιμασία/σερβίρισμα φαγητού, β)
πριν το φαγητό, γ) πριν το κά-

πνισμα, μετά την τουαλέτα, δ)
μετά την επαφή με κόπρανα ή
εμετό, ε) μετά την επαφή με
σκουπίδια.
• Επιβλέπουμε τα μικρά παιδιά που φιλοξενούνται στην κατασκήνωση στο πλύσιμο των
χεριών και στο να εφαρμόζουν
όλους τους κανόνες υγιεινής.

ΤΩΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ
ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ 5

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

CMYK

2) Ακολουθούμε τις παρακάτω οδηγίες όσον αφορά την
προετοιμασία, διανομή και φύλαξη του φαγητού και του πόσιμου νερού.
• Φροντίζουμε ώστε τα τραπέζια να είναι καθαρά.
• Πλένουμε καλά τα μαγειρικά σκεύη με ζεστό νερό και

σαπούνι και τα αφήνουμε να
στεγνώσουν στον αέρα.
• Φροντίζουμε ώστε τα παιδιά να χρησιμοποιούν τα υπάρχοντα σκεύη και όχι τα χέρια
τους όταν σερβίρεται το φαγητό
σε κοινό δοχείο. Κάθε παιδί θα
πρέπει να χρησιμοποιεί το δικό
του πιάτο και ποτήρι.

• Ειδικά οι χειριστές τροφίμων πρέπει να πλένουν τακτικά
τα χέρια τους, να αποφεύγουν
τη χρήση κοσμημάτων στα χέρια, να δένουν τα μαλλιά τους
πίσω και να καλύπτουν τα τραύματα στα χέρια τους με αδιάβροχα επιθέματα και με γάντια
μιας χρήσης.
• Απαγορεύεται η συνύπαρξη
ωμού και μαγειρεμένου φαγητού ακόμα και στο ψυγείο.
• Χρησιμοποιούμε διαφορετικά μαγειρικά σκεύη για ωμά
και για μαγειρεμένα τρόφιμα.
• Διατηρούμε το φαγητό ζεστό σε θερμοκρασία >60°C ή
κρύο σε θερμοκρασία < 4 °C.
• Επαναθερμαίνουμε το φαγητό στους 70°C για δύο λεπτά
και πάντα μια φορά.
• Καταναλώνουμε άμεσα ή
ψύχουμε μαγειρεμένο φαγητό
που διατηρήθηκε σε θερμοκρασίες >5 °C και <60° C για λιγότερο από 2 ώρες.
• Καταναλώνουμε άμεσα ή
πετάμε μαγειρεμένο φαγητό
που διατηρήθηκε σε θερμοκρασίες >5 °C και <60° C για 2
έως 4 ώρες.
3) Ο γιατρός της κατασκήνωσης ελέγχει και καταγράφει
καθημερινά την κατάσταση υγείας των κατασκηνωτών και του
προσωπικού καθ' όλη τη διάρκεια παραμονής τους στην κατασκήνωση. Δεν επιτρέπεται η
είσοδος σε κατασκηνωτή ή προσωπικό με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας έως και 48 ώρες
πριν την έναρξη της κατασκηνωτικής περιόδου.
Ματθαίος Μπίνας

τοπικά

Εντός των προσεχών μηνών οι εργασίες
στη γέφυρα της Σαρακίνας
• Η ΠΕ Τρικάλων προχωρά στην «αποκατάσταση
και ανάδειξη της λίθινης τοξότης γέφυρας
στον οικισμό Σαρακίνας του ∆ήμου Μετεώρων»
ολύ καλά είναι τα νέα
που έρχονται για ένα
ιστορικό γεφύρι του
Δήμου Μετεώρων, το οποίο
στέκει αγέρωχο στη θέση
«Πέτρα» της τοπικής
Κοινότητας Σαρακίνας.
Φυσικά και αναφερόμαστε
στο τοξωτό γεφύρι της
Σαρακίνας το οποίο φέτος
κλείνει 448 χρόνια ζωής!

Π
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Η μελέτη του Επιμελητηρίου στην Περιφέρεια, για το
Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο στους Αγίους Θεοδώρους

“Οδεύει” προς υποβολή
και υλοποίηση
Έτοιμη είναι και η μελέτη για το έργο ανακαίνισης
- αναβάθμισης του κτιρίου του Επιμελητηρίου,
που είναι συνεργασία με τον Δήμο Τρικκαίων
ην ερχόμενη
εβδομάδα μάλλον
θα κατατεθεί η
μελέτη του
Επιμελητηρίου Τρικάλων
για την δημιουργία του
Εκθεσιακού και
Συνεδριακού Κέντρου,
σύμφωνα με τον
πρόεδρο του φορέα
Βασίλη Γιαγιάκο.

Τ

Του

Γιώργου Χρ. Σιαμουρέλη

✉ grgsiamourelis@gmail.com
Το ιστορικό γεφύρι της Σαρακίνας το οποίο δεν έχει αναδειχθεί όσο έπρεπε, αναμένεται να
συντηρηθεί σε λίγους μήνες, πιθανόν προς το τέλος καλοκαιριού,
από την Περιφέρεια Θεσσαλίας
και την Περιφερειακή Ενότητα
Τρικάλων, με σχετικές εργασίες.
Το έργο έχει εγκριθεί από το
Περιφερειακό συμβούλιο, έχει
περάσει και από την οικονομική
επιτροπή της ΠΕ έχει δημοπρατηθεί και αυτή την στιγμή ο φάκελο βρίσκεται προς έγκριση με
άλλα έργα (γέφυρα Καραβόπορου και Κεραμιδιού) στο Ελεγκτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα
όσα μας κατέθεσε επί του έργου
ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ.
Γιάννης Μπουτίνας, ο οποίος επισκέφθηκε τη γέφυρα, αλλά και ο
Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος
Μιχαλάκης.
«Στόχος μας είναι να αναστηλώσουμε και συντηρήσουμε ένα
ιστορικό γεφύρι όπως είναι το
γεφύρι τη Σαρακίνας. Το έργο εγκρίθηκε και αναμένεται να δημοπρατηθεί και να αποτελέσει
πραγματικό κόσμημα για την περιοχή» ανέφερε ο κ. Μπουτίνας.
Ο κ. Μιχαλάκης μας είπε πως
τα έργα αποκατάσταση της γέφυρας της Σαρακίνας προσδιορίζονται χρονικά προς το τέλος
του καλοκαιριού.
« Ήδη έχει δημοπρατηθεί και

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

αναμένουμε τις τελευταίες εγκρίσεις για το έργο αυτό αλλά και
για άλλα έργα που κάνουμε ως
Περιφέρεια Θεσσαλίας και Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων,
σε κάθε γωνιά του Νομού Τρικάλων. Δεν σταματάμε πουθενά
και έχουμε προτεραιότητα τον
πολίτη! Έργα για τους πολίτες
και την καθημερινότητα τους».

Λίγα λόγια για τη γέφυρα
της Σαρακίνας
«Η γέφυρα κατασκευάστηκε
τον 16ο αιώνα (1520 )από τον μητροπολίτη Λαρίσης Βησσαρίων
Β΄. Στην αρχική της μορφή η γέφυρα είχε έξι τόξα, με μεγαλύτερο το τρίτο από την αριστερή
(ανατολική) όχθη, κάτω από το
οποίο διέρχεται η βαθύτερη κοίτη του Πηνειού ποταμού. Το τόξο
αυτό έχει άνοιγμα 19,70 μ. ύψος
9,70 μ. και πάχος διαζώματος
0,80 μ. Το δεύτερο σε μέγεθος
τόξο έχει άνοιγμα 16,70 μ, ύψος
9,70 μ και πάχος διαζώματος 0,60
μ. Το δεξιό μικρό τόξο έχει άνοιγμα 7,50 μ, ύψος 3,70 μ και πάχος
διαζώματος 0,50 μ. Το αριστερό
τόξο έχει άνοιγμα 8,50 μ, ύψος
3,50 μ. και πάχος διαζώματος
0,50 μ. Το συνολικό μήκος της γέφυρας είναι 120 μ. Σήμερα σώζονται τα τέσσερα ημικυκλικά
τόξα, ενώ στη θέση εκείνων που
καρτέρευσαν το 1970 κατα-

σκευάστηκαν άλλα από σκυρόδεμα. Με σκυρόδεμα επίσης επικαλύφτηκε και το κατάστρωμα
της γέφυρας, το οποίο διαπλατύνθηκε κατά 2 μ».
Τα παραπάνω αναφέρονται στο
www.infotouristmeteora.gr του Δήμου Μετεώρων.
Η Περιφέρεια Θεσσαλίας αναφέρει σχετικά με την κατάσταση
της γέφυρας:
«Αντικείμενο του έργου είναι η
ανάδειξη και η αποκατάσταση
της γέφυρας η οποία θα χρησιμοποιείται μόνο από τους πεζούς
καθώς και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου στα σημεία
των εισόδων προς την γέφυρα. Η
αποκατάσταση της γέφυρας κρίνεται απαραίτητη καθόσον, ενώ
δεν παρουσιάζει βλάβες στα φέροντα στοιχεία (βάθρα, τόξα),
λόγω πλημμυρών στον Πηνειό
ποταμό. Ωστόσο αποκαλύφθηκαν τα θεμέλια των βάθρων με κίνδυνο κατάρρευσης της γέφυρας,
ο οποίος αποσοβήθηκε με την επίχωση με αμμοχάλικα της κοίτης
του ποταμού στην περιοχή των
μεσοβάθρων».
Αξίζει δε να αναφέρουμε ότι
στις αρχές του 19ου αι. τμήμα της
γέφυρας κατέρρευσε λόγω υποσκαφής ενός μεσόβαθρου. Επίσης εδώ και πολλά χρόνια έχει
σωστά απαγορευθεί η διέλευση
οποιουδήποτε οχήματος.

Κ. Σκρέκας: Η Κυβέρνησης
καταδικάζει σε εγκατάλειψη
το Κέντρο Υγείας Καλαμπάκας
Τη δραματική υποβάθμισή
των υπηρεσιών που προσφέρει το Κέντρο Υγείας Καλαμπάκας σε χιλιάδες πολίτες και
επισκέπτες του Δήμου Μετεώρων καταγγέλλει σε σχετική
ερώτηση που καταθέτει στην
Βουλή ο Τομεάρχης Περιβάλλοντος και Ενέργειας της
Νέας Δημοκρατίας, Βουλευτής Τρικάλων, κ. Κώστας Σκρέκας.
Όπως αναφέρει ο κ. Σκρέκας στην ερώτηση του προς
τον Υπουργό Υγείας, επικαλούμενος σχετική ενημέρωση
του Δήμαρχου Μετεώρων κ. Χ.
Σινάνη, έχει δοθεί οδηγία να
μεταφερθεί στα Πολυιατρεία του ΙΚΑ στα Τρίκαλα ο μοναδικός βιοχημικός αναλυτής που διαθέτει το Κέντρο Υγείας Καλαμπάκας. Ως αποτέλεσμα της συγκεκριμένης ενέργειας θα είναι δυνατή μόνο η αιμοληψία στο Κέντρο Υγείας ενώ
η ανάλυση θα γίνεται στα Τρίκαλα. Κατά συνέπεια οι πολίτες, λόγω των καθυστερήσεων στη διαδικασία, θα υφίστανται τεράστια ταλαιπωρία για απλές εξετάσεις αίματος.
Ο κ. Σκρέκας ζητά από τον Υπουργό Υγείας να καλύψει άμεσα το κενό που δημιουργείται προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του Κέντρου Υγείας Καλαμπάκας. Επιπλέον ζητά τη λήψη μέτρων για την βελτίωση της εξυπηρέτησης των Δημοτών Μετεώρων.

Η σχετική μελέτη είναι έτοιμη και θα κατατεθεί στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, η οποία
με την σειρά της θα την υποβάλλει στο Υπουργείο Ανάπτυξης για την τελική έγκριση
και την ένταξη της σε πρόγραμμα χρηματοδότησης,
αναφέρει ο κ. Γιαγιάκος, επισημαίνοντας πως ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται
στα 7 εκ. ευρώ και το οικοδόμημα θα κατασκευαστεί σε
έκταση 30 στρεμμάτων στους
Αγίου Θεοδώρους, που έχει
παραχωρήσει ο Δήμος Μετεώρων.
Στόχος του Επιμελητηρίου
με το Συνεδριακό και Εκθεσιακό Κέντρο είναι να συνδυαστεί η Μοναστική Πολιτεία μ’ αυτό, ώστε αυτό να καταστεί σημείο αναφοράς και
να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης, όχι μόνο για τον ν.
Τρικάλων, αλλά για όλη την
Θεσσαλία, καθώς μπορεί να

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου
Τρικάλων Βασ. Γιαγιάκος
υπάρξουν «πακέτα» που να
περιλαμβάνουν διαμονή και
επισκέψεις σε χώρους και
στους άλλους τρεις Νομούς

της Περιφέρειας, αφού και
τα αξιόλογα αξιοθέατα υπάρχουν και οι αποστάσεις είναι
μικρές.
Παράλληλα, το Επιμελητήριο σε συνεργασία με τον
Δήμο Τρικκαίων “τρέχουν”
ακόμη ένα έργο, αυτό της
ανακαίνισης και αναβάθμισης
του κτιρίου που στεγάζει το
πρώτο σημειώνει ο κ. Γιαγιάκος.
Η μελέτη είναι έτοιμη και θα
υποβληθεί προς έγκριση στην
Περιφέρεια από τον Δήμο
Τρικκαίων, ενώ στην περίπτωση που εγκριθεί, η χρηματοδότηση θα γίνει από το
πρόγραμμα “Εξοικονομώ”, με
τον προϋπολογισμό να φτάνει
τα 500.000 ευρώ.
Ματθαίος Μπίνας

Χρ. Σιμορέλης: Συνάντηση εργασίας
στο Τμήμα Αγροτών ΕΦΚΑ
Επίσκεψη στο Περιφερειακό Τμήμα Αγροτών ΕΦΚΑ
Θεσσαλίας πραγματοποίησε τη Δευτέρα, 2 Απριλίου, ο
Βουλευτής Τρικάλων με το ΣΥ.ΡΙΖ.Α κ. Χρήστος Σιμορέλης. Εκεί είχε συνάντηση εργασίας με την Αναπληρώτρια
προϊσταμένη κα. Ευαγγελία Στεργίου ώστε να ενημερωθεί
για την πορεία απονομής συντάξεων και λοιπών παροχών
των αγροτών καθώς και για τη γενικότερη λειτουργία της
υπηρεσίας.
Η κα. Στεργίου επιβεβαίωσε στον Βουλευτή ότι παρατηρείται καθυστέρηση κατά την απονομή συντάξεων
σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης αγροτών με άλλα
ταμεία. Υποστήριξε ωστόσο ότι γίνεται μια σημαντική προσπάθεια επίσπευσής των διαδικασιών για να επιλυθούν
τα προβλήματα και να προχωρήσουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα οι εκκρεμείς συντάξεις. Σχετικά με υποθέσεις
που αφορούν εγγραφή ή διακοπή της ασφάλισης, πλέον δεν υπάρχει κανένα ζήτημα αφού ισχύει η ημερομηνία αίτησης του κάθε ασφαλισμένου. Επιπλέον σύντομα,
σε συνεργασία με τον Διευθυντή του Περιφερειακού Κέντρου Θεσσαλίας, θα δοθεί οριστική λύση και σε υποθέσεις που αφορούν λοιπές παροχές όπως έξοδα κηδείας.
Ο κ. Σιμορέλης ζήτησε από την Αν. προϊσταμένη να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να προχωρήσουν
τα εκκρεμή αιτήματα. Στόχος είναι να γίνεται η απονομή
των συντάξεων σε σύντομο χρονικό διάστημα και η απόδοση των λοιπών παροχών στην ώρα τους.
Η διάσωση του ασφαλιστικού συστήματος με τη σημαντική και αναγκαία μεταρρύθμιση ενοποίησης των
ασφαλιστικών ταμείων και τη διαμόρφωση κοινών κανόνων για όλους τους εργαζόμενους αποτέλεσε πολιτική
απόφαση της σημερινής Κυβέρνησης. Οι πολιτικές επιλογές προηγούμενων Κυβερνήσεων ήταν αυτές που εί-

χαν ως αποτέλεσμα το 2015 να έχουμε 1,18 δισ. ευρώ έλλειμμα, μετά από 12 οριζόντιες περικοπές συντάξεων και
με απλήρωτες 400.000 συνταξιοδοτικές παροχές. Ο
Βουλευτής επισήμανε ότι σήμερα επιτυγχάνονται πλεονάσματα στον ΕΦΚΑ και γίνεται μια τεράστια προσπάθεια
έτσι ώστε σε πολύ λίγο χρόνο και με περιορισμένο προσωπικό να γίνουν αναγκαίες αλλαγές που σε άλλες χώρες χρειάστηκαν δεκαετίες, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα τη σημαντική συμβολή των εργαζόμενων στα Ταμεία
σε αυτό το σχέδιο.
Σιμορέλης Χρήστος
Βουλευτής Τρικάλων με το ΣΥ.ΡΙΖ.Α
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Η Διεύθυνση Υγείας της ΠΕ Τρικάλων

Για όσους «έφυγαν» από την 1η προκήρυξη του προγράμματος σπάνιων φυλών

Έτοιμη για την “μάχη”
κατά των κουνουπιών

Επιστροφή της προκαταβολής

Έχει γίνει η προμήθεια εντομοκτόνων και
εξοπλισμού και οι ψεκασμοί θα αρχίσουν το επόμενο
10ήμερο, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες
Σε πλήρη
ετοιμότητα βρίσκεται η Διεύθυνση Υγείας
της Περιφερειακής Ενότητας
(ΠΕ) Τρικάλων
για να προβεί
σε ψεκασμούς
κατά των κουνουπιών, στο
πλαίσιο πρόληψης ασθενειών
και ενόχλησης των πολιτών
και των επισκεπτών του Νομού μας.
Οι σχετικές ενέργειες προμήθειας των εντομοκτόνων,
των κατάλληλων στολών και
του εξοπλισμού προστασίας
των υπαλλήλων που θα προβούν στους ψεκασμούς έχουν
ολοκληρωθεί, με κονδύλια
από την Περιφέρεια.
Όσον αφορά την έναρξη
των ψεκασμών, αυτό εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν,
ωστόσο, αναμένεται να αρχίσουν το επόμενο 10ήμερο
και θα πραγματοποιηθούν σε
συνεργασία με τους Δήμους
και τους προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων, υπό την
επίβλεψη και καθοδήγηση
του αντιπεριφερειάρχη Χρήστου Μιχαλάκη.
Τα εντομοκτόνα και ο εξοπλισμός έχουν την έγκριση

και την πιστοποίηση του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ)
και θα χρησιμοποιηθούν σε
ήδη χαρτογραφημένα στάσιμα ύδατα στον ν. Τρικάλων,
τα οποία αποτελούν σημεία
αναπαραγωγής των κουνουπιών, με την αρχή να γίνεται,
παραδοσιακά πλέον, από το
πάρκο του Αγίου Γεωργίου
Τρικάλων, το οποίο θα κλείσει
για δύο ημέρες, όταν πραγματοποιηθεί η ενέργεια ρίψης
εντομοκτόνων, οπότε θα
υπάρξει και η σχετική ανακοίνωση.
Η ΠΕ Τρικάλων είναι από
τις πρώτες που αρχίζει τους
ψεκασμούς κατά των κουνουπιών και μάλιστα με δικά
της μέσα, όταν άλλες Υπηρεσίες και φορείς στην χώρα
μας μισθώνουν ιδιώτες για
τον σκοπό αυτό.
Ματθαίος Μπίνας

Διαφορετικά δεν μπορούν να λάβουν μέρος στην επερχόμενη 2η προκήρυξη

Γ

ια να
συμμετάσχουν
στην 2η
πρόσκληση του
προγράμματος σπάνιων
φυλών, όσοι ήταν
δικαιούχοι αυτού και
ανακάλεσαν την αίτησή
τους, οφείλουν να
επιστρέψουν την
προκαταβολή που έχουν
λάβει.

«Όσοι από τους δικαιούχους της 1ης Πρόσκλησης
της Δράσης 10.1.09(σπάνιες
φυλές) υπέβαλλαν αίτηση
ανάκλησης της αίτησης στήριξής τους με έγγραφο αίτημα
προς την αρμόδια Διεύθυνση,
και είχαν λάβει οικονομική ενίσχυση ως προκαταβολή, οφείλουν να επιστρέψουν το εν
λόγω ποσό της ενίσχυσης ως
αχρεωστήτως καταβληθέν. Σε
διαφορετική περίπτωση δεν
θα συμπεριληφθούν στην απόφαση ανάκλησης», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση
των αρμοδίων Υπηρεσιών.

Σπάνιες φυλές
Η Δράση έχει ως στόχο την
στήριξη των κτηνοτρόφων με
ενίσχυση τόσο για τα αρσενικά όσο και για τα θηλυκά αναπαραγωγικά ζώα των αυτόχθονων φυλών που κινδυ-

νεύουν με εξαφάνιση. Οι δικαιούχοι δεσμεύονται για τη
διατήρηση ή αύξηση του αριθμού των επιλέξιμων ζώων για
μία πενταετία. Για τον υπολογισμό της ενίσχυσης λαμβάνεται υπόψη η απώλεια εισοδήματος και το πρόσθετο
κόστος ανά Μονάδα Μεγάλου
Ζώου (ΜΜΖ) διατηρούμενης
τοπικής φυλής. Ως ανώτατο
ποσό ενίσχυσης, στην 1η πρόσκληση είχε οριστεί το ποσό
των 200 ευρώ ανά μονάδα

ζωικού κεφαλαίου ανά έτος.
Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο πρόγραμμα ενισχύονται:
•Τα θηλυκά βοοειδή ηλικίας άνω των έξι μηνών
•Τα θηλυκά αιγοπρόβατα
ηλικίας άνω του ενός έτους
•Αρσενικά και θηλυκά χοιροειδή
•Αρσενικά και θηλυκά ιπποειδή άνω των έξι μηνών
Καλύπτεται και το κόστος
συναλλαγής έως αξίας 20%

της ενίσχυσης που καταβάλλεται για την ανάληψη των
δεσμεύσεων. Όταν οι δεσμεύσεις αναλαμβάνονται από
ομάδες αγροτών ή ομάδες
αγροτών και άλλων διαχειριστών γης, το ανώτατο ποσοστό είναι 30 %.
Όσον αφορά την 2η προκήρυξη, αναμένεται το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.
Ματθαίος Μπίνας

Τροποποιήσεις για το υπομέτρο 6.3
«Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων»
•Αφορούν εισοδηματικά κριτήρια και μοριοδότηση

Τ

ροποποίηση έχει
επέλθει στην
προκήρυξη του
Υπομέτρου 6.3
«Ανάπτυξη μικρών
γεωργικών
εκμεταλλεύσεων», το
οποίο έχει προκηρυχθεί
από τις 22 Μαρτίου,
σύμφωνα με τον
διευθυντή Αγροτικής
Οικονομίας (ΔΑΟ) της
Περιφερειακής Ενότητας
(ΠΕ) Τρικάλων
Εμμανουήλ Γουγουλάκη.
Οι τροποποιήσεις αφορούν
τα εξής:
1.Μεταβάλλεται ο τρόπος
υπολογισμού του ατομικού
αγροτικού εισοδήματος.
2. Ορίζεται ότι το επιχειρηματικό σχέδιο συντάσσεται
από σύμβουλο γεωτεχνικό ή
τεχνολόγο γεωπονίας
3. Μειώνεται η ελάχιστη
βαθμολογία για ένταξη στο
υπομέτρο 6.3, στους 50 βαθμούς
Συγκεκριμένα, ο κ. Γουγουλάκης αναφέρει πως στα κριτήρια επιλεξιμότητας υποψηφίων ισχύει πλέον πως εντάσσονται όσοι έχουν ατομικό
αγροτικό εισόδημα από 0,01
ευρώ έως και 3.000 ευρώ και

O ΔΑΟ της ΠΕ Τρικάλων
Εμμανουήλ Γουγουλάκης
συνολικό οικογενειακό εισόδημα (υποψηφίου, συζύγου
και ανηλίκων τέκνων από όλες
τις πηγές) έως και 15.000
ευρώ. Το ατομικό αγροτικό
εισόδημα υπολογίζεται ως ο
μέσος όρος των ατομικών
αγροτικών εισοδημάτων των
διαθέσιμων φορολογικών
στοιχείων των ετών 2015,2016
και 2017.
Όσον αφορά την βαθμολογία, ο κ. Γουγουλάκης σημειώνει πως ορίζεται ως νέα
«ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ»
και ως νέο «ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΒΑΘΜΟΛΟΠΑΣ ΠΟΥ

ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙ
Ο ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ», οι «50 βαθμοί» και το
«50 % (της μέγιστης βαθμολογίας)» αντίστοιχα.

Το πρόγραμμα
Στο Υπομέτρο 6.3, προβλέπεται η παροχή κατ’ αποκοπή
οικονομικής ενίσχυσης σε
επαγγελματίες αγρότες που
δεν έχουν υπερβεί το 61ο
έτος της ηλικίας τους και κατοικούν σε μικρές κοινότητες
έως 5.000 κατοίκων όπου η
αγροτική δραστηριότητα είναι
σημαντική, ενώ το ποσό στή-

ριξης είναι ίσο με 14.000 ευρώ
για κάθε δικαιούχο.
Η ενίσχυση θα καταβληθεί
στο 70% με την ένταξη στο
Υπομέτρο και μπορούν να ενταχθούν γεωργοί, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι.

Δικαιούχοι
Δικαίωμα υποβολής αίτησης
στήριξης και δυνατότητα να
κριθούν δικαιούχοι του Υπομέτρου 6.3 έχουν τα φυσικά
πρόσωπα, κάτοχοι γεωργικών
εκμεταλλεύσεων, εφόσον
κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης,

πληρούνται αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
- Έχουν συμπληρώσει το
18ο έτος της ηλικίας τους κτλ
και δεν έχουν υπερβεί το 61ο
έτος της ηλικίας τους.
- Είναι μόνιμοι κάτοικοι των
περιοχών εφαρμογής του
Υπομέτρου 6.3(χρειάζεται βεβαίωση του Δημάρχου για μόνιμη κατοικία με ημερομηνία
έκδοσης όχι προγενέστερη
του 1 εξαμήνου από την 4η
Μαρτίου, δηλαδή από 4 Σεπτεμβρίου)
- Είναι αρχηγοί σε υφιστάμενες γεωργικές εκμεταλλεύ-

σεις.
- Είναι εγγεγραμμένοι στο
Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ)
και έχουν υποβάλλει Ενιαία
Αίτηση Ενίσχυσης κατά το
έτος αναφοράς της αίτησης
στήριξης στο - υπομέτρο 6.3.
- Είναι εγγεγραμμένοι στο
ΜΑΑΕ ως επαγγελματίες
αγρότες (όχι νεοεισερχόμενοι).
- Έχουν ατομικό αγροτικό
εισόδημα από 0,01 ευρώ έως
και 3.000 ευρώ και συνολικό
οικογενειακό εισόδημα (υποψηφίου, συζύγου και ανηλίκων
τέκνων από όλες τις πηγές)
έως και 15.000 ευρώ.( Μ.Ο.
φορολογικών ετών 2015,
2016, 2017).
- Διαθέτουν επαρκή επαγγελματικά προσόντα ή αναλαμβάνουν τη δέσμευση να
τα αποκτήσουν μέσω του Υπομέτρου 1.1 του ΠΑΑ 2014 2020 εντός 36 μηνών από την
ημερομηνία της απόφασης
έγκρισης πράξης.
Υποβάλλουν Επιχειρηματικό
Σχέδιο με ελάχιστη διάρκεια
υλοποίησης τα τρία έτη και
μέγιστη τα τέσσερα έτη για
την ανάπτυξη των γεωργικών
δραστηριοτήτων τους.
Ματθαίος Μπίνας
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Δ. Τρικκαίων: Εσπερίδα για το αλάτι στη διατροφή μας
Συνδιοργάνωση με το Σωματείο Αρτοποιών Ν. Τρικάλων
και τη συνεργασία ΕΦΕΤ, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Δ/νση
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το αλάτι στο ψωμί
Σε θέματα διατροφής και
γνώσης για αυτή, συνεργάζεται ο Δήμος Τρικκαίων με
το Σωματείο Αρτοποιών Ν.
Τρικάλων. σε μια μεγάλης
σημασίας εκδήλωση στις 11
Απριλίου 2019, επιστήμονες
από το Τμήμα Διατροφής και
Διαιτολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, τον Ενιαίο
Φορέα Ελέγχου Τροφίμων
(Ε.Φ.Ε.Τ.) με τη συνδρομή
της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Ν. Τρικάλων
οργανώνουν την εσπερίδα
με τίτλο «Είσαι … το άλας της
ζωής, αλλά όχι για πολύ ακόμη!». Η εσπερίδα θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 11
Απριλίου 2019, στις 18:00,
στο Μουσείο Τσιτσάνη.
Κύριος στόχος της ημερίδας είναι η ευαισθητοποίηση
και η ενημέρωση για τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα,
τη στρατηγική και τις δράσεις που έχουν υλοποιηθεί ή
πρόκειται να υλοποιηθούν με
σκοπό τη μείωση πρόσληψης
αλατιού, ειδικότερα στο ψωμί.
Βασικός γνώμονας των ομιλητών είναι το ότι η αυξημένη
κατανάλωση αλατιού μεγαλώνει σημαντικά τον κίνδυνο
υπέρτασης και εγκεφαλικών
επεισοδίων. Ετσι οι πανεπιστημιακοί και οι επιστήμονες
από το Τμήμα Διατροφής και
Διαιτολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (που από τη
νέα ακαδημαϊκή χρονιά θα
λειτουργεί στα Τρίκαλα), τον
Ε.Φ.Ε.Τ. και την Ομοσπονδία
Αρτοποιών Ελλάδας (με παρόντα τον πρόεδρό της κ. Μιχάλη Μούσιο), θα συζητήσουν
για τη μείωση της προσθήκης
αλατιού. Ξεχωριστή παρουσία, αυτή του μουσικοκινητικού δρώμενου από μαθητές
της β’ τάξης του 16ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων με
θέμα «Το αλάτι των παιδιών».

Μετά το πέρας των ομιλιών
θα ακολουθήσει γευσιγνωσία
σε διάφορα είδη ψωμιού χαμηλής περιεκτικότητας σε
αλάτι, προσφορά του Σωματείου Αρτοποιών Ν. Τρικάλων.
Η είσοδος είναι ελεύθερη
για όλους.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΕΡΙΔΑΣ
18:00 - 18:15 : Έναρξη
ημερίδας – Χαιρετισμοί
Δήμαρχος Τρικκαίων, κ. Δημήτρης Παπαστεργίου
Πρόεδρος Σωματείου Αρτοποιών Ν. Τρικάλων, κ. Λάμπρος Κόγιας
Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής Τμήματος Διαιτολογίας και Διατροφολογίας,
Παν/μιου Θεσσαλίας, κ. Θανάσης Τζιαμούρτας
18:15 - 18:40 : «Διατροφικές
πηγές άλατος και βιολειτουργικά τρόφιμα »
Δρ. Όλγα Γκορτζή, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
18:40 - 19:05 : «Υγιεινοδιαιτητικές παρεμβάσεις για τη
διαχείριση της υπέρτασης»
Δρ. Οδυσσέας Ανδρούτσος,
Ακαδημαϊκός Υπότροφος
Παν/μιου Θεσσαλίας
19:05 - 19:30 : «Στρατηγική
μείωσης του αλατιού στην Ελ-

λάδα: Δράσεις και προκλήσεις»
κ. Θεοφάνης Γεωργόπουλος, μέλος Δ.Σ. του Ε.Φ.Ε.Τ.,
Λέκτορας Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας
19:30 - 19:55 : «Δράσεις
και προκλήσεις στην προσπάθεια μείωσης αλατιού στο
ψωμί»
κ. Μιχάλης Μούσιος, Πρόεδρος Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδας
19:55 - 20:15 : «Το αλάτι των
παιδιών», μουσικοκινητικό με
στίχο από μαθητές της β’ τάξης του 16ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων. Παρουσίαση: κ. Γούκος Δημήτριος,
Δ/ντής 16ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων. Επιμέλεια:
Λαμπρίδη Μαίρη, Μπραζιτίκου Κατερίνα, Μαργώνη Λίνα,
Κατσαρέλης Σπύρος.
20:15 - 20:30 : Συμπεράσματα/ Ανοιχτή συζήτηση /
Διάδραση ομιλητών με το κοινό
20:30 - 20:50 : Γευσιγνωσία
σε διάφορα είδη ψωμιού χαμηλής περιεκτικότητας σε
αλάτι (Προσφορά Σωματείου
Αρτοποιών Ν. Τρικάλων)
21:00 : Λήξη εσπερίδας

ια πολύ μεγάλης σημασίας συνεργασία
υπογράφτηκε την
Πέμπτη 4 Απριλίου 2019 στο
ραδιομέγαρο της ΕΡΤ. Το Μουσείο Τσιτσάνη (Κέντρο Ερευνας
Μουσείο Τσιτσάνη) και η ΕΡΤ
πλέον συνεργάζονται για τον
πολιτισμό και τη λαϊκή μας παράδοση, με την υπογραφή σχετικού Συμφώνου Συνεργασίας.
Ο πρόεδρος τους Κέντρου
Ερευνας Μουσείο Τσιτσάνη και
Δήμαρχος Τρικκαίων κ. Δημήτρης Παπαστεργίου και ο διευθύνων σύμβουλος της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης κ.
Γιάννης Δρόσος συνυπέγραψαν ένα σύμφωνο που:
- προωθεί την παραγωγή υλικού του ελληνικού πολιτισμού
για την Ελλάδα, το εξωτερικό
και ειδικά την Ομογένεια
- ενισχύει την παραγωγή εκπομπών, την παρουσίαση θεμάτων πολιτισμού, τις συνεντεύξεις,
- επεκτείνεται σε υλοποίηση
εκπαιδευτικών προγραμμάτων,
επιμορφωτικών δράσεων, συνεδρίων, εκδηλώσεων κ.α.
- εξειδικεύεται σε συμπαραγωγή προγραμμάτων, ειδικών
εκπομπών και γενικότερων δράσεων για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας.
Όλα αυτά θα επιτευχθούν
με την απαραίτητη ανταλλαγή
τεχνογνωσίας, αλλά, κυρίως,
με τη στέγαση και λειτουργία
του ραδιοθαλάμου της ΕΡΤ
Τρικάλων του Περιφερειακού
Σταθμού Λάρισας, στον 1ο όροφο του τ. κτηρίου διοίκησης των
παλιών φυλακών Τρικάλων.
Ετσι, η ΕΡΤ μετά από 20 σχεδόν χρόνια από την ημέρα που
εξέπεμψε από τα Τρίκαλα ραδιοφωνικώς, αποκτά χώρο σταθερό, μόνιμο, εξοπλισμένο, στο
κέντρο της πόλης, εντός των
πολιτιστικών εξελίξεων. «Ο Δήμος Τρικκαίων και το Μουσείο
Τσιτσάνη, ως αρωγοί της προσπάθειας διατήρησης και προβολής της ελληνικής λαϊκής
μουσικής και δημιουργίας, αποκτούν δεσμούς με την ΕΡΤ. Αυτοί οι δεσμοί είναι σημαντικοί,
δείχνουν τον τρόπο για τη συνεργασία και, κυρίως, ενισχύουν τα Τρίκαλα ως πρωτεύουσα του λαϊκού τραγουδι-
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Κοινή πορεία Μουσείου Τσιτσάνη
– ΕΡΤ για τον λαϊκό μας πολιτισμό
Η λαϊκή μουσική και τα Τρίκαλα προβάλλονται
παγκοσμίως από τον δημόσιο
φορέα ραδιοτηλεόρασης

ού, αναδεικνύοντας τον κεντρικό ρόλο», τονίζει ο Δήμαρχος Τρικκαίων. Και συνεχίζει: «Ο
Βίρβος, ο Καλδάρας, ο Χρ.
Κολκοτρώνης, ο Σαμολαδάς,
ο Μητροπάνος, στεγάζονται
στο Σπίτι Τρικαλινών Καλλιτεχνών που ήδη εξασφαλίσαμε να

δημιουργήσουμε. Μαζί με το
στολίδι μας, το Μουσείο Τσιτσάνη, ο λαϊκός πολιτισμός
όλης της Ελλάδας παίρνει ξανά
πνοή μέσα από μια σύμπραξη
ουσίας και συνεχούς δημιουργίας, με τη σφραγίδα της ΕΡΤ».

Ευχαριστήριο
Ο Σύλλογος Διδασκόντων του 5ου Δημοτικού Σχολείου
Τρικάλων ευχαριστεί θερμά τον τρικαλινό ζωγράφο, κ. Τζιμούλη Αθανάσιο, ο οποίος έδειξε στους μαθητές της Στ’
τάξης τα στάδια δημιουργίας ενός παιδικού βιβλίου και
τους καθοδήγησε αφιλοκερδώς σε εικαστικές δημιουργίες
στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Παιδικού Βιβλίου.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΔΗΓΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ
ΑΥΤ/ΤΩΝ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Καλούνται τα μέλη του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΟΔΗΓΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ σε ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ που
θα γίνει στο ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ στις 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
ημέρα ΚΥΡΙΑΚΗ και ώρες 10.30π.μ. - 17.30μ.μ. με θέματα
συζήτησης:
1- Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.
2- Αρχαιρεσίες για ανάδειξη Διοίκησης και λοιπών Οργάνων του Σωματείου
3- Επιλογή Β/θμιας Συν/κής Οργάνωσης.
Παρακαλούνται τα μέλη του Σωματείου να παραστούν
και να έχουν μαζί τους ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ι.Κ.Α. ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥΣ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ.
Κάνουμε επίσης γνωστό ότι ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ θα γίνονται δεκτές από τη ΔΙΟΙΚΗΣΗ του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
στα γραφεία του Σωματείου (Εργατικό Κέντρο) από 8 - 4
- 2019 μέχρι 9 - 4 - 2019 ημέρες (ΔΕΥΤΕΡΑ & ΤΡΙΤΗ) και
ώρες 6.00 μ.μ. – 8.00 μ.μ.
Τρίκαλα 5– 4 – 2019
Συναδελφικά
Η Διοίκηση του Σωματείου
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΩΚΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΟΥΤΣΙΩΛΗΣ

10 σελίδα
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Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας προχώρησε

Κώστας Αγοραστός: “Το έργο μας

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός

“Τ

ο έργο μας είναι ο αδιάψευστος κριτής μας: Σε
2.920 ημέρες Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης,
4.789 έργα συνολικού προϋπολογισμού άνω των
4,8 δις. Ευρώ και 2.540 επενδύσεις, συνολικού ύψους 670
εκατομμυρίων ευρώ. Εκατοντάδες πρωτοβουλίες,
διαβουλεύσεις, διεθνείς συμμετοχές. 21 εθνικά και
ευρωπαϊκά βραβεία. Η Θεσσαλία δημιουργεί εξελίξεις στις
Βρυξέλλες. Και ανοίγει δρόμους καθώς αποτελεί περιφέρεια
– πιλότο πανελλαδικά, στο σχεδιασμό για την κατασκευή και
λειτουργία υποβρυχίων μουσείων και καταδυτικών πάρκων.
Ολοκληρώσαμε εμβληματικά έργα. Και φτάσαμε στο πιο
μικρό και απομακρυσμένο χωριό της περιφέρειας,
συντηρώντας αγροτικούς δρόμους, διανοίγοντας δασικούς,
κάνοντας αποχιονισμό”. Με τα λόγια αυτά ο Περιφερειάρχης
Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός προχώρησε στον
απολογισμό του έργου του, δυο μήνες περίπου πριν τις
ερχόμενες Περιφερειακές εκλογές.

Πιο αναλυτικά ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας υποστήριξε:
Το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας είναι σήμερα ένα πρόγραμμα πλήρες,
υγιές, στοχευμένο και με σταθερά
αυξανόμενη πρόοδο, με την πρόοδό του να αναφέρεται στην
πραγματική οικονομία. Ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται, σε 423,7 εκατ.€ δημόσιας
δαπάνης. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας έκανε εξειδίκευση δράσεων
111%, έχουμε βγάλει προσκλήσεις 127% και οι εντάξεις έργων
είναι στο 91%.
Στο ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020
μιλάμε ουσιαστικά για Νέα και
σημαντικά έργα. Όχι για έτοιμα
έργα που μεταφέρθηκαν από το
ΕΣΠΑ 2007-2013 ούτε για έργα
που μπήκαν στο Πρόγραμμα
έχοντας ξεκινήσει με άλλη χρηματοδότηση με σκοπό να ενισχύσουν λογιστικά την πρόοδο
του, αλλά απομειώνοντας τη δυνατότητα του να υλοποιήσει νέα
έργα και να φέρει νέα αποτελέσματα στη Θεσσαλία.
Και βέβαια έχοντας ένα ΠΕΠ
Θεσσαλίας 2007-2013 που τελείωσε έγκαιρα χωρίς να αφήσουμε
ούτε ένα έργο ημιτελές, χωρίς
δημοσιονομικές διορθώσεις, σχεδόν χωρίς υπερδεσμεύσεις ούτε
υπερβάσεις σε βάρος του εθνικού
ΠΔΕ.
Ένα υγιές και πλήρες Πρόγραμμα ολοκληρώσαμε στη Θεσσαλία επιτυγχάνοντας τους στόχους που είχαμε θέσει και με
ένα αντίστοιχο Πρόγραμμα προχωράμε δυναμικά.
Ενδεικτικά αναφέρω:
-Εκδόθηκαν Προσκλήσεις για
την υποβολή Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ)
των πόλεων Καρδίτσας και Τρικάλων, με τον συνολικό προϋπολογισμό τους να ανέρχεται σε
18,3 εκ.€ ενώ σε εξέλιξη είναι οι
Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής
Ανάπτυξης του Δήμου Λαρισαίων
και του Δήμου Βόλου με συνολικό
προϋπολογισμό 31,1 εκ.€.
-Ανατέθηκε με πόρους της Τεχνικής Βοήθειας του Προγράμματος η εκπόνηση των Επιχει-

ρησιακών Σχεδίων Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ)
που περιλαμβάνονται στο ΠΕΠ
και ειδικότερα των Νήσων της
Θεσσαλίας και της Διαδρομής
Πολιτισμού – Τουρισμού. Στόχος
είναι η ολοκλήρωση τους εντός
α’ εξαμήνου 2019 για να ακολουθήσει η έκδοση των σχετικών
Προσκλήσεων για υποβολή και
ένταξη πράξεων.
-Ενεργοποιήσαμε προσκλήσεις
εξειδικευμένες, όπως το Επιχειρησιακό Σχέδιο Υποβρύχιων Μουσείων και Καταδυτικών Πάρκων
στις Βόρειες Σποράδες και το
Δυτικό Παγασητικό, ένα έργο
που χαρακτηρίστηκε ως «έργοσημαία» και είναι πρωτοπόρο στη
χώρα.
-Διατέθηκαν πόροι ύψους 16,1
εκ.€ για την Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στη Θεσσαλία.
-Για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
μέσω της βελτίωσης της πρόσβασης τους στην χρηματοδότηση, διατέθηκαν για την παροχή
δανείων και εγγυήσεων 10 εκ.€
στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας
ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ). Εντάχθηκαν πάνω
από 120 επιχειρήσεις.
-Εντάχθηκε ένα πολύ σημαντικό έργο στον τομέα των Σιδηροδρομικών Μεταφορών σε Πανελλήνιο Επίπεδο, η Ηλεκτροκίνηση
και Σηματοδότηση της Γραμμής
Παλαιοφαρσάλου – Καλαμπάκας,
προϋπολογισμού 57,7 εκ.€
-Προετοιμάσθηκαν δύο Προσκλήσεις στον τομέα της Επιχειρηματικότητας που αφορούν νέες
και υφιστάμενες Επιχειρήσεις,
προϋπολογισμού 20 εκατ. ευρώ.

ΚΑΡΛΑ
Αποδείξαμε ότι αγαπάμε την
ευθύνη, ολοκληρώνοντας ένα
έργο ζωής για τη Θεσσαλία, την
ανασύσταση της λίμνης Κάρλα,
προϋπολογισμού 252,8 εκατ.
ευρώ. Το βραβευμένο από την
Ευρώπη και χαρακτηρισμένο ως
μεγαλύτερο περιβαλλοντικό έργο
των Βαλκανίων, ήταν ένα μεγάλο
εθνικό στοίχημα που η Περιφέ-

ρεια Θεσσαλίας έφερε σε πέρας
με επιτυχία. Έργο με πολλαπλά
οφέλη, περιβαλλοντικά, αρδευτικά, υδρευτικά και τουριστικά.
Με την ανασύσταση της λίμνης
Κάρλα ποτίζονται 150.000 στρέμματα αγροτικής γης, ενισχύεται
η ύδρευση του πολεοδομικού
συγκροτήματος του Βόλου και
θωρακίζεται αντιπλημμυρικά η
περιοχή. Έχουν έρθει στην επιφάνεια τέσσερις παλαιολιθικοί
οικισμοί, ενώ επέστρεψαν στην
περιοχή 181 είδη πουλιών και
δεκατρία είδη ψαριών. Για τους
επισκέπτες λειτουργεί Κέντρο
Πληροφόρησης στο Στεφανοβίκειο και Μουσείο Λιμναίου Πολιτισμού στο χωριό Κανάλια.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Σχεδιάσαμε, χρηματοδοτήσαμε
και υλοποιήσαμε 137 έργα αντιπλημμυρικής προστασίας συνολικού προϋπολογισμού 171,1
εκατ.€ και 101 έργα οικιστικών
αναπλάσεων συνολικού προϋπολογισμού 56,9 εκατ. ευρώ. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι η πιο
«πράσινη» Περιφέρεια της χώρας
με ούτε έναν ΧΑΔΑ (Χώρο Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων) ενεργό, με τρεις ΧΥΤΑ (Βόλου, Λάρισας Τρικάλων) οι οποίοι
επεκτάθηκαν πρόσφατα και χωρίς
περιβαλλοντικά πρόστιμα από
την Ε.Ε. Εντάξαμε με 31,3 εκατ.
Ευρώ το έργο της Μονάδας Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων
Δυτικής Θεσσαλίας για τη μετατροπή του ΧΥΤΑ σε ΧΥΤΥ, πρωτοπορώντας έτσι όχι μόνο στη
Θεσσαλία αλλά και στην Ελλάδα.
Να σημειωθεί ότι όλες οι υποδομές είναι δημόσιες που σημαίνει
ότι δεν υπάρχει οικονομική επιβάρυνση για τον πολίτη. Τέλος,
το σύνολο των οικισμών με πληθυσμό 2.000-15.000 κατοίκους
καλύπτεται με έργα συλλογής
και επεξεργασίας αστικών λυμάτων.

ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Στη Θεσσαλία ολοκληρώθηκαν,
αποπληρώθηκαν, υλοποιούνται
και παραδίδονται 1.190 έργα συνολικού προϋπολογισμού 1, 2 δις
ευρώ στον τομέα των συγκοινωνιών από όλα τα χρηματοδοτικά
προγράμματα. Αυτά αφορούν
έργα κατασκευής οδών, γεφυρών, παρακάμψεων οικισμών,
έργα συντήρησης, διαμόρφωσης
αγροτικών οδών και αντιπυρικών
ζωνών, διαμόρφωσης και καθαρισμού κοιτών ποταμών αλλά και
μελέτες οδικές, γεφυρών, καθώς
και γεωτεχνικές και γεωλογικές
έρευνες για την πλήρη αποκατάσταση περιοχών.

ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
Θέλουμε να ολοκληρώσουμε
τις οδικές υποδομές στη Θεσσαλία, αλλά επισημαίνουμε ότι
το Υπουργείο επί σειρά ετών καθυστερεί να ολοκληρώσει τις
απαραίτητες μελέτες, όπως Λάρισα –Κοζάνη, Λάρισα- Φάρσαλα
και το τμήμα της Μπουρμπουλήθρας της παράκαμψης του Βόλου.

ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ –
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ:
Στη Θεσσαλία ολοκληρώθηκαν,
υλοποιούνται και παραδίδονται
101 έργα συνολικού προϋπολογισμού 253,2 εκατ. ευρώ στον
τομέα της ύδρευσης και αποχέτευσης από όλα τα χρηματοδοτικά προγράμματα. Αφορούν
έργα μεταφοράς νερού, επέκτα-
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σης δικτύων ύδρευσης, αντικατάστασης δικτύων ύδρευσης, εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων, υδρευτικές γεωτρήσεις
κ.α.

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Σχεδιάσαμε χρηματοδοτήσαμε
και υλοποιήσαμε 148 έργα υποδομών στον αγροτικό τομέα συνολικού προϋπολογισμού 137
εκατ. ευρώ, με χρηματοδότηση
από τα προγράμματα ΚΑΠ, Μπαλτατζής, ΣΑΕΠ (Γεωτρήσεις), ΥΠΑΑΤ (Ταμιευτήρες). Μεταξύ αυτών,
οι λιμνοδεξαμενές σε Ξηριά,
Γλαύκη και Καστρί Αγιάς, το
φράγμα Γυρτώνης, υπογειοποιήσεις αγωγών, αγροτικοί δρόμοι,
έργα αγροτικού εξηλεκτρισμού,
εγγειοβελτιωτικά έργα και σημαντικές δράσεις για την ενίσχυση της μεταποίησης και εμπορίας
αγροτικών προϊόντων. Η Θεσσαλία έχει πρωτιά στο εμπορικό
πλεόνασμα. Δημιουργήσαμε αλυσίδα εξωστρέφειας με αποτέλεσμα οι εξαγωγές τα τελευταία
χρόνια να έχουν αυξηθεί κατά
500%. Τα θεσσαλικά προϊόντα
εν γένει, βρίσκονται σε περίοπτη
θέση στις αγορές του εξωτερικού. Έχουμε δώσει λύσεις σε
χρονίζοντα προβλήματα στην κτηνοτροφία και τη γεωργία. Μόνο
από το ΕΣΠΑ 2014-2020 έχουν
ενταχθεί έργα 650 εκατ. ευρώ
σε όλους τους τομείς του πρωτογενούς τομέα. Σε 17 Οργανώσεις Παραγωγών δώσαμε 1,77
εκατ. ευρώ. Στο ΠΑΑ εντάχθηκαν
36 επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού 96 εκατ. ευρώ και έχουμε 15 αιτήσεις πληρωμής από
το νέο Πρόγραμμα.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Στη Θεσσαλία χρηματοδοτήσαμε, κατασκευάσαμε, ολοκληρώνονται και παραδίδονται 115
έργα συνολικού προϋπολογισμού
172.330.543,21€ στον τομέα της
εκπαίδευσης από όλα τα χρηματοδοτικά προγράμματα. Αυτά
αφορούν νηπιαγωγεία, σχολεία,
ειδικά σχολεία και τμήματα ένταξης ΑΜΕΑ, γυμνάσια-λύκεια,
ΤΕΙ και ΑΕΙ.
«Πρέπει κάποια στιγμή να λέμε
και στις Περιφέρειες ένα μπράβο
όταν τα καταφέρνουν. Η Θεσσαλία εμφανίζεται να έχει σχέδιο,
όταν η χώρα δεν έχει σχέδιο.
Δεν εξηγείται διαφορετικά. Η
Θεσσαλία έχει μια πορεία που
δείχνει τους δείκτες της να βελτιώνονται με συνέπεια. Όχι μόνο
στην εκπαίδευση αλλά και στην
απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων σε όλα τα προγράμματα.

Πάει καλά και πρέπει να επιβραβεύεται. Έχει το χαμηλότερο δείκτη της σχολικής διαρροής που
σημαίνει ότι κάτι κάνουν σωστά
και πρέπει να πάμε να δούμε
πως τα καταφέρνουν».
Τα παραπάνω ειπώθηκαν από
τον αρμόδιο για την ετήσια έκθεση της ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ για την
εκπαίδευση στην ΕΡΤ. Συγκεκριμένα η Περιφέρεια Θεσσαλίας
ως απόρροια του σχεδιασμού
της, έχει το χαμηλότερο δείκτη
σχολικής διαρροής 5,9% σε όλη
την Ελλάδα.

YΓΕΙΑ – ΠΡΟΝΟΙΑ –
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
80 έργα στον τομέα της υγείας
και 81 έργα στον τομέα της πρόνοιας συνολικού προϋπολογισμού
107,3 εκατ. ευρώ. Η Θεσσαλία
είναι πρώτη Περιφέρεια στη χώρα
στα έργα και δράσεις κοινωνικής
πολιτικής, με συνολικό προϋπολογισμό 232 εκατ. ευρώ και χιλιάδες ωφελούμενους. Προκειται
για δράσεις που αφορούν την
προώθηση της απασχόλησης,
την κοινωνική ένταξη ομάδων
όπως οι άνεργοι, οι άστεγοι, οι
μετανάστες και οι Ρομά, την υποστήριξη ατόμων με αναπηρίες,
τη φροντίδα των ηλικιωμένων,
την προστασία των γυναικών που
είναι θύματα βίας και την καταπολέμηση της φτώχειας, της ανισότητας και των διακρίσεων.
Μόνο από τα Κέντρα Κοινότητας που λειτουργούν σε όλους
σχεδόν τους θεσσαλικούς δήμους και τα παραρτήματα τους
για Ρομά, ωφελήθηκαν περισσότεροι από 22.000 άνθρωποι ενώ
οι επισκέπτες για παροχή υπηρεσιών ξεπέρασαν τους 61.000.
«Η εξωστρέφεια που έχει είναι
πολύ σημαντική και δημιουργεί
εξελίξεις στις Βρυξέλλες. Η κοινωνική πολιτική που παράγεται
στη Θεσσαλία θα πρέπει να αποτελέσει παράδειγμα για όλους»
ανέφερε χαρακτηριστικά, πριν
λίγες ημέρες, ο πρόεδρος της
Πανελλήνιας Ένωσης Γ. Γ. Τοπικής Αυτοδιοίκησης Μ. Χριστάκης.
Ενδεικτικά αναφέρω έργα
όπως του ΚΕΘΕΑ ‘Πιλότος’ στο
Βόλο που στηρίζει έφηβους και
ενήλικες χρήστες ναρκωτικών και
τις οικογενειές τους (900.000
ευρώ), το Κέντρο ΧΑΡΑ Ι στη Νεάπολη Λάρισας για την εκπαίδευση και δημιουργική απασχόληση ατόμων με αυτισμό (900.000
ευρώ) και η Μονάδα Φροντίδας
Ηλικιωμένων της Ι.Μ. Σταγών και
Μετεώρων, προυπολογισμού 3,6
εκατ. ευρώ μαζί με τον εξοπλισμό

της. Ακόμη, το νέο κτίριο του Ειδικού Σχολείου Λάρισας, προυπολογισμού 4,2 εκ. ευρώ που
κατασκευάζεται στη Νεάπολη και
θα προσφέρει επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση σε άτομα
με αναπηρίες.
Η Περιφέρεια Θεσσαλίας έχει
εξοπλίσει όλα τα Ειδικά Σχολεία
της Θεσσαλίας με ειδικά μηχανήματα και εξοπλισμό ειδικής
αγωγής και εκπαίδευσης προϋπολογισμού 4,2 εκατ. ευρώ. Από
το 2015 μέχρι σήμερα έχουν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας έργα
που αφορούν στην εξειδικευμένη
εκπαιδευτική υποστήριξη και ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,
συνολικού προϋπολογισμού 1,7
εκατ. ευρώ.
Επίσης, στο ΠΕΠ Θεσσαλίας
έχουν ήδη ενταχθεί για χρηματοδότηση το «Κέντρο Κοινωνικών
Δραστηριοτήτων Καρδίτσας» (με
3,6 εκ. ευρώ) που θα λειτουργήσει
η Ι.Μ. Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων, η αναβάθμιση των
εγκαταστάσεων της παιδικής κατασκήνωσης της Μητρόπολης
στο Νεοχώρι, (800.000 ευρώ) και
η επέκταση του Θεοδωρίδειου
Κέντρου Υποστήριξης για ανθρώπους με αναπηρία Ορίζοντες», (με 1,1 εκατ. Ευρώ). Στη
Λάρισα, το Κέντρο Πολιτισμού
και Εκπαίδευσης Ευπαθών ομάδων» (με 689.663 ευρώ) και η
προμήθεια εξοπλισμού και θεραπείας των Δομών του Κέντρου
Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας (271.846 ευρώ)
ενώ στα Τρίκαλα χρηματοδοτείται
με 252.714 ευρώ η δημιουργία
Κοινωνικού Εστιατορίου & Ανοικτού Κέντρου Ημέρας Αστέγων
που θα λειτουργήσει ο δήμος.
Δεκάδες χιλιάδες άπορες οικογένειες και άστεγοι ενισχύθηκαν από την Περιφέρεια Θεσσαλίας σε συνεργασία με τους Δήμους, μέσω του Ταμείου Ευρωπαικής Βοήθειας (ΤΕΒΑ), με τρόφιμα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης. Επιπλέον, στο πλαίσιο των
διαρκών δράσεων πρόνοιας της
Περιφέρειας ενισχύσαμε συνολικά περισσότερες από 3.000 οικογένειες με στοιχειώδη αγαθά
για την καθημερινή επιβίωση. Και
χορηγήσαμε διατροφικό επίδομα
ύψους άνω των 4 εκατ. ευρώ σε
περισσότερους από 1.000 νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους.
Για τη μεταφορά μαθητών από
και προς τα σχολεία τους διαθέσαμε 75 εκατ. ευρώ.
Από τις δράσεις του Κοινωνικού
Ταμείου, ξεχωρίζουν τα προγράμ-
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στον απολογισμό του έργου του

είναι ο αδιάψευστος κριτής μας”
ματα «εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής»
και το αντίστοιχο για άτομα με
αναπηρίες. Είναι οι γνωστοί «βρεφονηπιακοί» ή voucher, για ωφελούμενους κάτω του ορίου της
φτώχειας. Μέχρι σήμερα η συνολική δημόσια δαπάνη στην Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι 35 εκ.
ευρώ με επιλέξιμη δαπάνη 19
εκ. ευρώ. Οι άνω του ορίου φτώχειας οικογένειες χρηματοδοτούνται επίσης από αντίστοιχο
ευρωπαικό πρόγραμμα σε εθνικό
επίπεδο.
Ακόμη η Περιφέρεια Θεσσαλίας υποστηρίζει:
-το πρόγραμμα «Εξειδικευμένης Εκπαιδευτικής Υποστήριξης
για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες».
-5 δομές για την υποστήριξη
των γυναικών θυμάτων βίας. σε
Λάρισα, Βόλο, Τρίκαλα και Καρδίτσα. Πρόκειται για ξενώνες φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών και Κέντρα Συμβουλευτικής.
-τη συνέχιση λειτουργίας των
Κέντρων Διημέρευσης και Ημερήσιας φροντίδας Ατόμων με
Αναπηρία.
-τη συνέχιση των Κέντρων
Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων.
-Κοινωνικά Παντοπωλεία και
Κοινωνικά Φαρμακεία σε Λάρισα, Βόλο, Τρίκαλα και Καρδίτσα.
–Κέντρα Κοινότητας σε όλους
σχεδόν -23 από τους 25- θεσσαλικούς δήμους, με συνολικό προυπολογισμό 4,8 εκατ. ευρώ για
τα επόμενα 3 χρόνια. Οσα από
τα Κέντρα Κοινότητας, λειτουργούν σε Δήμους που έχουν οικισμούς Ρομά, περιλαμβάνουν και
δομή «Παραρτήματος Ρομά» καλύπτοντας έτσι και τους 8 οικισμούς Ρομά στη Θεσσαλία, με
εξειδικευμένες υπηρεσίες. Επιπλέον το νεοσύστατο Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ενταξης Θεσσαλίας, λειτουργεί ως ενδιάμεσος, συνδετικός κρίκος μεταξύ των Κέντρων
Κοινότητας και του Υπουργείου.
-Δομές στήριξης Αστέγων: ο
ξενώνας αστέγων του Βόλου ήδη
εντάχθηκε με 440.000 ευρώ, ο
ξενώνας της Λάρισας είναι σε
τελικό στάδιο αξιολόγησης και
θα ακολουθήσουν οι ξενώνες
Τρικάλων και Καρδίτσας.
-Δομές Πρωτοβάθμιας Υγείας:
εντάχθηκαν στο ΠΕΠ Θεσσαλίας
με 11,7 εκ. ευρώ συνολική δαπάνη
και επιλέξιμη δαπάνη 5,2 εκ. ευρώ
όλες οι ομάδες παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας
υγείας που προβλέπονται από
το Υπουργείο να λειτουργήσουν
στη Θεσσαλία. Πρόκειται για τις
Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤοΜΥ)
που βασική τους αποστολή έχουν
την παροχή ποιοτικών ιατρικών
υπηρεσιών στον πληθυσμό ευθύνης τους.
Επίσης, προβλέπονται και νέες
δράσεις, όπως:
-για την υποστήριξη των Ρομά,
στο πλαίσιο προγραμμάτων που
εκπονούν οι Δήμοι. Οι πρώτες
δράσεις που προκηρύσσονται
άμεσα είναι:
-Ομάδες Βελτίωσης Συνθηκών
Διαβίωσης Ρομά στη Θεσσαλία,
με Προϋπολογισμό 1.532.540
ευρώ δημόσια δαπάνη και Ομάδες Διαχείρισης Οργανωμένων
Χώρων Μετεγκατάστασης Ρομά
στη Θεσσαλία, με προϋπολογισμό
518.400 ευρώ.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων κ. Χρήστος Μιχαλάκης

-Δράσεις «Παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην κοινότητα» και «Καταπολέμηση των
εξαρτήσεων στην κοινότητα»
για τις οποίες αξιολογούνται τα
έργα που υποβλήθηκαν και προχωρούν οι εντάξεις στο ΠΕΠ
Θεσσαλίας.
-Δράσεις ενίσχυσης των Κέντρων Κοινότητας, με στόχο την
στήριξη της οικογένειας και των
μεταναστών με διαμεσολαβητές
– μεταφραστές στις μεγάλες πόλεις όπου ζουν μετανάστες.
-Προχωρούν οι δράσεις του
Κοινωνικού Ταμείου στις Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης σε Λάρισα και Βόλο,
Τρίκαλα και Καρδίτσα.
– Τέλος χρηματοδοτείται δράση Κοινωνικής Οικονομίας για
στήριξη των νέων κυρίως κοινωνικών επιχειρήσεων, σε συνεργασία με το Υπ. Εργασίας καθώς
και
-Δράσεις στήριξης της απασχόλησης, με συμβουλευτική,
κατάρτιση, προώθηση στην απασχόληση, strart up και αναδιοργάνωση επιχειρήσεων.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Παρότι ο αθλητισμός δεν ανήκει στην αρμοδιότητα των περιφερειών, η Θεσσαλία είναι πρώτη
αθλητική περιφέρεια στη χώρα
με δεκάδες σημαντικά έργα υποδομών και παρουσία σε όλα τα
μεγάλα αθλητικά γεγονότα. Από
το ΕΣΠΑ χρηματοδοτήσαμε 58
νέα αθλητικά έργα που ήταν αναγκαία για τις τοπικές κοινωνίες,
συνολικού προϋπολογισμού 37
εκατ. ευρώ.
Με συντονισμένες ενέργειες
εξασφαλίστηκε και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, με το ποσό
των 15,8 εκατ. ευρώ, η ολοκλήρωση ημιτελών αθλητικών εγκαταστάσεων στις Περιφερειακές
Ενότητες Καρδίτσας, Λάρισας,
Μαγνησίας και Τρικάλων.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Η Θεσσαλία είναι η Περιφέρεια
με τις περισσότερες αθλητικές
και πολιτιστικές διοργανώσεις
στη χώρα. Δεν είναι τυχαίο ότι
διοργανώθηκαν περισσότερες
από 333 αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις με την οικονομική
συμμετοχή της Περιφέρειας Θεσσαλίας να ανέρχεται στις 616.000
ευρώ.

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ –
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Στη Θεσσαλία ολοκληρώθηκαν,
υλοποιούνται και παραδίδονται
128 έργα συνολικού προϋπολογισμού 69,6 εκατ. ευρώ στον τομέα του τουρισμού και του πολι-

τισμού από όλα τα χρηματοδοτικά
προγράμματα. Αυτά αφορούν
συντηρήσεις και αποκαταστάσεις
αρχαίων μνημείων, βελτίωση υποδομών χώρων πολιτισμού κ.α.
Ήδη από την δουλειά που έχει
γίνει όλα αυτά τα χρόνια στην
Περιφέρεια Θεσσαλίας έχουμε
απτά αποτελέσματα καθώς οι
επισκέπτες σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους της Θεσσαλίας, έχουν αυξηθεί κατά 47%,
οι διανυκτερεύσεις κατά 12%, οι
αφίξεις στα αεροδρόμια κατά
20%, η κίνηση στα λιμάνια κατά
18% ενώ η απασχόληση στις τουριστικές επιχειρήσεις κατά 100%.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Για το 2018, η Περιφέρεια μας
συμμετείχε ενεργά σε 78 τουριστικές και εμπορικές εκθέσεις.
Το 2018 ήταν έτος-σταθμός για
την Περιφέρεια Θεσσαλίας τουριστικά, αφού βραβεύτηκε με το
χρυσό βραβείο στα Tourism
Awards ως η Περιφέρεια με την
πιο ολοκληρωμένη καμπάνια τουριστικής προβολής.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ –
ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Η διακρατική συνεργασία αποτελεί την ουσία των Ευρωπαϊκών
έργων και τη γέφυρα με την
οποία η τεχνογνωσία και εμπειρία
περιοχών της Ευρώπης που
έχουν αναπτύξει καινοτόμα μοντέλα και προσεγγίσεις σε κάθε
τομέα μεταφέρεται στη Θεσσαλία. Συνεργαζόμαστε σε 12 προγράμματα, ενά εκ των οποίων είναι και το BLUEMED που παρουσιάζουμε σε συνεργασία με το
Υπουργείο Πολιτισμού μεθαύριο
στην Αλόννησο, για την ανάδειξη
και διαχείριση της ενάλιας πολιτιστικής κληρονομιάς.

ΒΡΑΒΕΙΑ
Η Περιφέρεια Θεσσαλίας έχει
αποσπάσει 21 εθνικά και ευρωπαϊκά βραβεία. Είμαστε «Επιχειρηματική Περιφέρεια της Ευρώπης για το 2019». Πρόκειται για
μια διάκριση που αντανακλά
εκτός από τους αιρετούς και
τους εργαζόμενους στην Περιφέρεια και στο σύνολο της υγιούς
και τίμιας επιχειρηματικότητας
αλλά και της κοινωνίας της Θεσσαλίας. Υπενθυμίζω τα λόγια του
Καρλ – Χάινζ Λαμπέρτζ, πρόεδρου της Επιτροπής των Περιφερειών της Ε.Ε. «Απονέμουμε
τον τίτλο της «Επιχειρηματικής
Περιφέρειας της Ευρώπης» στη
Θεσσαλία γιατί μας έπεισε ότι
με συντονισμένη, συλλογική δράση και στρατηγικό σχέδιο μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οικονομικές δυσκο-
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λίες που επιμένουν».Είμαστε επίσης η μοναδική ελληνική Περιφέρεια που επιλέχτηκε να συμμετέχει στον κόμβο RegHub, για
την παρακολούθηση της υλοποίησης νευραλγικών ευρωπαϊκών
πολιτικών.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ
για Φυσικό Αέριο/Πολιτική
Προστασία/ Ενεργειακή
αναβάθμιση
Για την ενεργειακή αναβάθμιση
δημοσίων κτιρίων εντάξαμε έργα
11 εκατ. ευρώ και για την πολιτική
προστασία και οδική ασφάλεια
βγάλαμε προσκλήσεις 10 εκατ.
ευρώ. Ενώ βγαίνει άμεσα πρόσκληση για την επιδότηση της
χρήσης φυσικού αερίου στα νοικοκυριά, προϋπολογισμού 10
εκατ. ευρώ.

INVEST EU
Το νέο ευρωπαϊκό επενδυτικό
πρόγραμμα Invest EU της περιόδου 2021- 27 αναμένεται να
προσελκύσει επενδύσεις συνολικού ύψους 650 – 700 δις ευρώ.
Το InvestEU αποτελεί τον διάδοχο του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Στρατηγικών Επενδύσεων, γνωστού ως «Σχεδίου Γιούνκερ», το
οποίο συνέβαλε στη δημιουργία
1 εκατομμυρίου νέων θέσεων
εργασίας στην Ευρώπη και στην
υποστήριξη περισσότερων από
850 χιλιάδων μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Προτεραιότητα θα δοθεί και
πάλι στη δημιουργία νέων και
καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας, στις κοινωνικές υποδομές, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Συμμετείχα ως εισηγητής του
Προγράμματος στην Επιτροπή
των Περιφερειών, όπου συμφωνήθηκε ότι το νέο πρόγραμμα
πρέπει να είναι γεωγραφικά ισορροπημένο, να προσελκύει επενδύσεις με σημαντικό κοινωνικό,
αναπτυξιακό και οικολογικό αποτύπωμα και να δίνει προτεραιότητα στις περιφέρειες που πλήττονται από ουσιαστικές και χρόνιες ελλείψεις επενδύσεων.
Για την Περιφέρεια Θεσσαλίας
το InvestEU θα σημάνει περισσότερες επενδύσεις και θέσεις
εργασίας, αύξηση του εισοδήματος των νοικοκυριών και ισχυρότερους ρυθμούς ανάπτυξης.

Η ΣΤΟΧΕΥΣΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
Στο πλαίσιο αυτό, η στόχευση
μας για το μέλλον, περιλαμβάνει
δύο εμβληματικά έργα που θα
στηρίξουν την επιχειρηματικότητα δίνοντας κίνητρο στους νέους να μείνουν στον τόπο τους
αλλά και θα ενδυναμώσουν τη

θέση της Περιφέρειας ως κέντρου παροχής ιατρικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου. Πρόκειται
για:
-Το Κέντρο Νεανικής Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας που
θα αναπτύξουμε σε συνεργασία
με την Τεχνόπολη και το ΤΕΙ σε
3 άξονες: Ψηφιακή ανταγωνιστικότητα, Καινοτομία και Νεανική
επιχειρηματικότητα, Καινοτομία
στον Αγροδιατροφικό τομέα
-Το Πρότυπο Ογκολογικό Κέντρο Θεσσαλίας, με μεγάλο κοινωνικό όφελος στις χιλιάδες των
καρκινοπαθών, που θα αποτελέσει κέντρο αριστείας της έρευνας
και της γνώσης σε εθνικό και
διεθνές επίπεδο, με στόχο τη
δημιουργία νέων ιατρικών υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης
αξίας.
-Τη δημιουργία Πλανητάριου
στη Λάρισα, ένα έργο με σημαντική συνεισφορά στην πολιτισμό,
την ψυχαγωγία και τον τουρισμό
στη Θεσσαλία
-Την κατασκευή Ποδηλατοδρομίου ολυμπιακών προδιαγραφών στο Βόλο, απέναντι από
το Πανθεσσαλικό Στάδιο.
Το μέλλον είναι εδώ. Και για
να συμβαδίσουμε με τις εξελίξεις
πρέπει να αλλάξουμε χθες. Να
κάνουμε ένα βήμα μεγαλύτερο
από τη φθορά. Έχουμε αποδείξει
στον υπερκομματικό πατριωτισμό
μας. Έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να σχεδιάσουμε, να υλοποιήσουμε και να φέρουμε αποτελέσματα. Ξέρουμε να δίνουμε
χρήσιμες μάχες για την ανάπτυξη. Ξέρουμε να συνεργαζόμαστε.
Είμαστε Περιφέρεια υπέρ της
δράσης, υπέρ της πρωτοβουλίας,
υπέρ της συνεργασίας. Ποτέ δεν
σταθήκαμε ενάντια. Η ριζοσπαστική αποκέντρωση στην πράξη
είναι ο δρόμο που διαλέξαμε και
συνεχίζουμε να βαδίζουμε.
Η τοπική αυτοδιοίκηση έχει
πιο εξαντλήσει τόσο τα περιθώρια να πορευτεί περαιτέρω με
την υφιστάμενη μορφή της όσο
και την ανοχή των πολιτών. Η
Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι για
μια ακόμη φορά έτοιμη να δείξει
η ίδια στην κεντρική διοίκηση
τρόπους για την αποτελεσματική
διαχείριση των δικών της υποθέσεων μέσα από την ορθολογική, ρεαλιστική και βιώσιμη αναδιοργάνωση του διοικητικού χάρτη της χώρας.
Πρώτο βήμα για τη μετάβαση
στην Περιφερειακή Διακυβέρνηση είναι η αναδιάταξη της
σχέσης της Περιφέρειας με την
Κεντρική Διοίκηση, η οποία βασίζεται στην παραδοχή ότι η Περιφέρεια παράγει και η ίδια πολιτική. Και, κυρίως, μπορεί και
πρέπει να προσαρμόζει τις κεντρικές πολιτικές στις ανάγκες
των τοπικών κοινωνιών. Γι αυτό
και πρέπει η κρατική εποπτεία
να μην εμποδίζει την ελεύθερη
πρωτοβουλία και τη δράση της.
Τα πλεονεκτήματα της κατάργησης των Αποκεντρωμένων Δι-

οικήσεων δεν είναι διόλου ευκαταφρόνητα:
-Οικονομία κλίμακος
-Εξοικονόμηση και συντήρηση
δυνάμεων
-Εξορθολογισμός και εκσυγχρονισμός της διοικητικής διαίρεσης της χώρας, περιορισμός
γραφειοκρατικών αγκυλώσεων,
καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη
-Καλύτερος συντονισμός σχεδιασμού και εφαρμογής πολιτικών, οργανωτική αποτελεσματικότητα
Διειδικούμε Ριζική, Τολμηρή
αλλά και Βιώσιμη διεύρυνση των
αρμοδιοτήτων της Περιφερειακής Διακυβέρνησης.
Ο διαχωρισμός επιτελικών και
εκτελεστικών λειτουργιών θα
πρέπει να διέπεται και να συνυφαίνεται άμεσα με:
-Την αρχή της επικουρικότητας
-Την αρχή της ενότητας του
προγραμματισμού
-Την αρχή της ολοκλήρωσης
των διοικητικών ενεργειών
-Την αρχή της συγκέντρωσης
του διοικητικού έργου
-Την αρχή της καταλληλότητας
και της επάρκειας των πόρων
Η Περιφέρεια πρέπει να πάρει
το μέλλον στα χέρια της, νομοθετώντας για τις τοπικές κοινωνίες και τις τοπικές υποθέσεις.
Η Περιφερειακή Διακυβέρνηση
είναι ένας υγιής κρίκος στην παραγωγική αλυσίδα. Μόνο τότε
και μόνο έτσι θα επέλθει η μεγάλη αλλαγή στη χώρα. Προς
όφελος της οικονομίας και της
κοινωνίας.
Σε λιγότερο από δύο μήνες
είναι προγραμματισμένες οι περιφερειακές εκλογές. Πολλοί
βλέπουν τη μάχη αυτή ως κομματική. Εμείς λέμε ότι πολιτικές
είναι όλες οι μάχες που δώσαμε
και δίνουμε καθημερινά, στον
τόπο μας και στα κέντρα λήψης
αποφάσεων στην Αθήνα και την
Ευρώπη. Γνωρίζουμε το χρέος
μας απέναντι στη Θεσσαλία. Είναι
η συναίσθηση αυτού του χρέους
που μας σπρώχνει στη δράση.
Πιστεύουμε βαθιά στη δημοκρατία και στη ζωτικότητα της σχέσης με τις Θεσσαλές και τους
Θεσσαλούς. Είμαι πεπεισμένος
πως η Θεσσαλία μας διαθέτει
τη δύναμη, τις λύσεις, την επιθυμία να προχωρήσει. Πρέπει
να συνεχίσουμε τη δράση. Η
λύση είναι μέσα μας.
Ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, οι αντιπεριφερειάρχες, όλοι οι περιφερειακοί σύμβουλοι, τα στελέχη και
οι εργαζόμενοι σε όλες τις Διευθύνσεις και σε όλες της Περιφερειακές Ενότητες έδωσαν και
αυτή τη χρονιά τον καλύτερό
τους εαυτό. Θέλω να τους ευχαριστήσω, τον καθένα χωριστά
και όλους μαζί, για τη συμβολή
τους στην κοινή μας προσπάθεια
για τη Θεσσαλία του μέλλοντος”,
κατέληξε ο κ. Αγοραστός.

12 σελίδα
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ντυπωσιακή ήταν η
προσέλευση των
φίλων του Συλλόγου
που από νωρίς κατέκλισαν
το κέντρο και διασκέδασαν
με μεγάλο κέφι μέχρι το
πρωί όπως ξέρουν να
γλεντούν οι Αργιθεάτες.

Ε

Την εκδήλωση άνοιξε το χορευτικό τμήμα του Συλλόγου Αργιθεατών Μουζακίου με παραδοσιακούς αργιθεάτικους χορούς
με την καθοδήγηση του χοροδιδασκάλου κ. Παναγιώτη Μάνου
που χάρισαν ωραίες στιγμές
στους παρευρισκόμενους. Στην
συνέχεια χόρεψε το χορευτικό
τμήμα του Πολιτιστικού Συλλόγου
Βατσουνιάς με παραδοσιακά τραγούδια που έδωσαν άλλη διάσταση στην εκδήλωση, με την
καθοδήγηση του χοροδιδασκάλου
κ. Κωνσταντίνου Κουκουράβα.
Ευχαριστούμε και τους δύο Συλλόγους για την διάθεση των χορευτικών.
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου κ.
Δημήτριος Απ. Κίσσας εκ μέρους
του Διοικητικού Συμβουλίου χαιρέτησε και καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους, και τους ευχαρίστησε όλους για την αγάπη που
μας δείχνουν κάθε χρόνο με την
παρουσία τους στις εκδηλώσεις
μας. Επίσης ευχαρίστησε τους χορηγούς της εκδήλωσης, τους
Αδελφούς Τσίγκα (Βιομηχανία Ξύλου στο Μουζάκι), τον κ. Παντελή
Βασιλό (με Δομικά υλικά στο Μουζάκι),
την
εταιρία
Caffe
ESPRESSE Α.Ε. Rortioli στην Αθήνα, τον κ. Αφοί Δ. Κίσσα &ΣΙΑ
Ο.Ε.(Προϊόντα Αργιθέας Αγράφων), τον κ. Ζάρα Στέφανο (οπτικά στο Μουζάκι), τον κ. Γεώργιο
Τσατσαρώνη (Ασφαλιστικό Σύμβουλο στα Τρίκαλα), τον κ. Αποστόλη Μεγαρχιώτη (με τα Τζάκια
στην οδός πύλης στα Τρίκαλα),
τους Αδελφούς Τασιού Ο.Ε. (Σούπερ Μάρκετ στο Μουζάκι), τον κ.
Παναγιώτου Αθ. Μιχαήλ (Έκθεση
Εκκλησιαστικών Ειδών στα Τρίκαλα),Τον κ. Μάκη Βασ. Κίσσα (Το
Χρυσό,Ψαλίδι στην Αμφίκλεια),
τους Υιούς Δ. Παπουτσή Ο.Ε. το
Καφέ Τουραλιάς Φαγητό (στο
Μουζάκι), τους Λάμπρο & Σοφία
Γεωργίου (Είδη Υγιεινής, Σιδερικά, χρώματα στο Μουζάκι), την κ.
Βιργινία Γεωργίου (Λογιστικό Γραφείο στο Μουζάκι), τον κ. Άρη Καραβίδα και Ελευθέριο Μπαλατσοΰκα (Αρτος και Ποίηση στο
Μουζάκι), την κ. Στεφάνια Κίσσα
(Κομμώσεις Στεφάνια στό Μουζάκι),τους Αφοί Θανασιά- Λάζαρο
Κωτούλα (οικοδομικές Εργασίες
στό Μουζάκι), τον κ. Στέφανο
Κίσσα ΡΕΟΡLΕ (Καφέ στο Μουζάκι), τον κ. Βασίλειο Ποζιόπουλο
(Ψαροταβέρνα·το Παραγάδι στην
Ρόδο), τους Αδελφούς Γιαννακάκη (Τέντες Τρίκαλα, Καρδίτσα,
Λάρισα), την κ. Μαρίνα Στέργιου
(Τοπογράφο Μηχανικό στο Μουζάκι),, την κ. Ευαγγελία ΤζιούφηΓκίκα (Πολιτικό Μηχανικό στο
Μουζάκι), τον κ. Νικόλαο Κίσσα
και Ιωάννη Ξενοχρήστου ΕΠΕ (Αν-
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τοπικά

Επιτυχία σημείωσε ο χορός
των Κουμπουριανιτών

τιπροσωπία ΝΙΣΣΑΝ στο Βόλος),
Το Μπουλογεώργο 1 και κάτι
(Χαλβάς Φαρσάλων γλυκά Τρίκαλα),τον κ. Βασίλειο Τουτσια (Φαρμακείο στα Τρίκαλα),τον κ. Γεώργιο Κάλλο (Ιχθυοκαλλιεργητή Αθαμανία Τρικάλων), τον κ. Τζάνη
Βησαρίων &ΣΙΑ Ο.Ε. maxxis (κέντρο ελαστικών οδός πύλης),το
ΑΡΟLIS ΠΙΣΙΝΑ (Κάφε Ρέστοραν
Δωμάτια),Το 365 coffee & more
(Καφέ περιφεριακός Μουζάκι),
τον κ. Βασιλείου Νικόλαο (SUPER
ΜΑRΚΕΤ στο Μουζάκι) τον κ.
Πούπη Γεώργιο (Συνεργείο Καθαρισμού Καρδίτσα Τρίκαλα - Λάρισα), την κ. Παπασωτηρίου Σοφία
(Πολιτικό Μηχανικό Μουζάκι), το
ba no cafe (Καβράκου &Ισιδώρου
Τρίκαλα), τον κ. Καλέτση Β. Γεώργιο (Ασφαλιστικό Γραφείο στο
Μουζάκι), το Πύλης Μέγαρο (Κέντρο εστιάσεως & διασκέδασης
στα Τρίκαλα), Την κ. Σουλιώτη
Λαμπρινή (Κοπτική Ραπτική στα
Τρίκαλα), το Τυπογραφείο Δημιουργία (Γραφικές τέχνες στη Καρδίτσα), επίσης ευχαρίστησε τους
ιδιοκτήτες του Κέντρου ΕΝΑΣΤΡΟΝ για την καλή εξυπηρέτηση, τα καταστήματα που προσέφεραν τα δώρα από τα Τρίκαλα,
το Μουζάκι και την Καρδίτσα, και
ευχήθηκε σε όλους καλές δουλειές και καλό Πάσχα.
Στην ορχήστρα ήταν ο κ. Αποστόλης Τσιαχρής, ο κ. Σωτήρης
Καραμπίνης και ο κ. Βούζας Θω-

μάς στο κλαρίνο, ο κ. Γιάννης Γκόβαρη, ο κ. Στέλιος Βαγγελάκης και
η κ. Ρούλα Τουραλία στο τραγούδι, στο βιολί ο κ. Τάσος Κουτσώλης, στην κιθάρα ο κ. Ηλίας
Καλαμίδας, και στα τύμπανα ο κ.
Χρήστος Λέκος. Επίσης ο Δωδεκάχρονος Μιχάλης Καραμπίνης με
το κλαρίνο ξεσήκωσε του παρευρισκόμενους με τα τραγούδια
που έπαιξε, θα είναι το μελλοντικό αστέρι του χωριού μας. Έγινε
ένα ανεπανάληπτο γλέντι που
κράτησε μέχρι το πρωί.
Στην εκδήλωση μας βραβεύτηκαν τα παιδιά που πέρασαν στιςΠανελλήνιες Εξετάσεις ο Θανασιάς Απόστολος του Θεοδοσίου.ο Ράϊος Νικόλαος του Γεωργίου. Η Ραΐοπούλου Μανθία - Ελένη του Γεωργίου,η Γκένα Πολυξένη του Παναγιώτη, και πτυχίο
πήραν η Παλαμά Μαριάνα του Γεωργίου και ή Γκίκα Μαρίνα του
Βασιλείου, τους ευχόμαστε καλή
σταδιοδρομία.
Την εκδήλωση τίμησαν με την
παρουσία τους ο Ιερέας κ. Νικόλαος Δήμος, ο Ιερέας κ. Γεώργιος
Κουτσώνης, ο Ιερέας κ. Ευάγγελος Χαντοΰμης, ο πρώην Υπουργός & Βουλευτής Καρδίτσας κ.
Τσιάρας Κωνσταντίνος, ο πρώην
Υπουργός & Βουλευτής Τρικάλων
κ. Σκρέκας Κωνσταντίνος, η
πρώην βουλευτής Καρδίτσας κ.
Ασημίνα Σκόνδρα, ο Δήμαρχος
Αργιθέας & υποψήφιος Δήμαρχος

κ. Λάμπρος Τσιβόλας, ο Δήμαρχος Μουζακιου κ.: Γεώργιος Κωτσός ο Δήμαρχος Τρικάλων &
υποψήφιος Δήμαρχος κ. Δημήτριος Παπαστεργίου, ο Αντιδήμαρχος Δήμου Αργιθέας κ. Νικόλαος Τουραλιάς, η Αντιδήμαρχος του Δήμου Μουζακιου κ. Τσιούφη -Γκίκα Ευαγγελία, ο πρώην
Αντιδήμαρχος και Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Τρικάλων κ. Χρήστος Γούλας, ο πρώην Αντιδήμαρχος και Δημοτικός Σύμβουλος
Αργιθέας και χωριανός μας κ. Γεώργιος Παλαμάς, ο Δημοτικός
Σύμβουλος Μουζακιου & υποψήφιος περιφερειακός Σύμβουλος κ.
Βάϊος Φρουξλιάς, η Δημοτικός
Σύμβουλος Αργιθέας κ. Ζαχαρούλα Τουραλιά - Τόλου, η Δημοτική Σύμβουλος και πρώην πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μουζακιου κ. Σοφία Τόλια, ο
πρώην Αντιδήμαρχος & Δημοτικός
Σύμβουλος Τρικάλων κ. Δημήτριος Βασταρούχας, ο Δημοτικός Σύμβουλος Μουζακίου κ. Γεώργιος Παναγόπουλος, η Δημοτική Σύμβουλος Μουζακίου &
πρόεδρος ΔΗΚΕΔΗΜ & υποψήφια
περιφερειακή Σύμβουλος κ. Φανή
Τσιρογιάννη, ο Δημοτικός Σύμβουλος Μουζακίου & υποψήφιος
Δήμαρχος κ. Λάμπρος Γιώτης, ο
Δημοτικός Σύμβουλος Αργιθέας κ.
Παναγιώτης Ζιώγας,ο Δημοτικός
Σύμβουλος Αργιθέας κ. Γεώργιος Σακελάρης, ο Δημοτικός

Σύμβουλος Αργιθέας κ. Κωνσταντίνος Μπαλατσούκας,η Αστυνομικός Διευθυντής Μουζακιου
κ. Κωνσταντίνο Παλάντζα, ο Πρόεδρος Ένωσης Πολιτιστικών Συλλόγων Νομού Καρδίτσας κ. Μανώλης Στεργιόπουλος, η Πρόεδρος Αργιθεατών Τρικάλων κ.
Έλλη Τσιρογιάννη, ο Πρόεδρος
του Συλλόγου ΑΜΕΑ Τρικάλων
κ. Σωτήρης Τσιρογιάννης, ο Πρόεδρος Πολυτέκνων Μουζακίου
και περιχώρων κ. Αναστάσιος Τόλος, ο Πρόεδρος Αθλητικού Συλλόγου Αργιθεατών Μουζακίου κ.
Ηλίας Ποζιός, ο Πρόεδρος Κυνηγητικού Συλλόγου Καρδίτσας &
υποψήφιος περιφερειακός Σύμβουλος κ. Δημήτριος Παπούλιας,
ο Πρόεδρος Κυνηγητικού Συλλόγου Πύλης κ. Στυλιανός Παπασπυρου, ο Πρόεδρος Συλλόγου
Μοσχοφύτου Τρικάλων κ. Νικόλαος Γιανούχος και η Αντιπρόεδρος κ. Γιούλα Κοθρά, ο Εκπρόσωπος τοπικής κοινότητας
Κουμπουριανών κ. Δημήτριος
Γραββάνης, ο Πρόεδρος τοπικής
κοινότητας Μουζακιου κ. Νικόλαος Πούπης, ο Εκπρόσωπος τοπικής κοινότητας Μοσχοφύτου
Τρικάλων κ. Ευάγγελος Γελαδάρης, ο Εκπρόσωπος τοπικής κοινότητας Πετρωτού κ. Δημήτριος
Πούπης, ο Εκπρόσωπος τοπικής
κοινότητας Αργιθέας κ. Ηλίας Πατσιαούρας, ο εκπρόσωπος του
Συλλόγου Αργιθεατών Μουζακίου

κ. Παντελής Βασιλός, η εκπρόσωπος του Συλλόγου Βατσουνιάς κ. Αμαλία Γεροπάνου και άλλοι εκπρόσωποι Συλλόγων και
φορέων.
Επίσης μας τίμησαν με την παρουσία τους οι υποψήφιοι περιφερειακοί Σύμβουλοι κ. Λία Ρογγανάκη, κ. Νίκος Καραγιάννης, κ.
Δημήτριος Αναγνωστόπουλος, οι
υποψήφιοι Δήμαρχοι Μουζακίου
κ. Φάνης Στάθης, κ. Αθανάσιος
Καρύδας, κ. Κων/νος Μπάρδας, κ.
Τσιρογιάννης Ευριπίδης, κ. Διαμαντοπούλου Ολυμπία. Καλή επιτυχία σε όλους τους υποψήφιους.
Τηλεγραφήματα μας έστειλαν
με τις ευχές τους ο Ηγούμενος Ιεράς Μονής Σπηλιάς Αρχιμανδρίτης κ. Νεκτάριος Μητρόπουλος, ο
πρώην Νομάρχης & Βουλευτής
Τρικάλων κ. Ηλίας Βλαχογιάννης,
η Πρόεδρος Αργιθεατών Φαρσάλων κ. Μαρία Βίλλη.
Ευχαριστούμε τα ΜΜΕ για την
διαφήμιση, το Ράδιο Ζυγός Τρικάλων, τον κ. Κων/νο Αργυρούση,
τον κ. Κων/νο Καραποστόλη και
τον κ. Άγγελο Βλάχο που είναι
πάντα μαζί μας, απο το Ράδιο
103,5 Τρικάλων τον κ. Κων/νο Σαμαρά, την Εφημερίδα Έρευνα
Τρικάλων, τον Πρωινό Λόγο Τρικάλων, τον Πρωινό Τύπο Καρδίτσας, το ράδιο παλμό Καρδίτσας,
και το Ράδιο Κόσμος, το Μοyzaki
news, το ΤV 10,τον κ. Νίκο Σαλέπη Τrikala ola και όλους όσους
βοήθησαν για την οργάνωση της
εκδήλωσης.
Ευχαριστούμε τα Διοικητικά
Συμβούλια του Συλλόγου Αργιθεατών Μουζακίου και του Πολιτιστικό Συλλόγου Βατσουνιάς για
τα χορευτικά.
Η επιτυχία της εκδήλωσης οφείλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο
που προσφέρθηκε να εργασθεί
για τη διατήρηση της παράδοσης,
και αποτελείται από τον Πρόεδρο
κ. Δημήτριο Α. Κίσσα, τον Αντιπρόεδρο κ. Θεοδόσιο Θανασιά,
τον επίτιμο Πρόεδρο και Γεν.
Γραμματέα κ. Γεώργιο Γραββάνη,
την ταμία κ. Μαριάνα Παλαμά, τον
Αν. Γραμματέα κ. Κων/νο Παλαμά,
και τα μέλη κ. Λαμπρινή Δήμου και
κ. Αικατερίνη Παλαμά.
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Α. Κίσσας
Ο Γ. Γραμματέας
Γεώργιος Γραββάνης

Επισκέψεις σχολείων στο Δημοτικό Ιστορικό Αθλητικό Μουσείο Τρικάλων
Χθες Πέμπτη 4 Απριλίου 2019
επισκέφτηκαν και ξεναγήθηκαν
στο Δημοτικό Ιστορικό Αθλητικό
Μουσείο Τρικάλων 60 μαθητές
και μαθήτριες της Γ’ τάξης του
3ου Λυκείου Τρικάλων καθώς και
μαθητές από Σλοβενία και Πολωνία συνοδευόμενοι από τους καθηγητές τους στο πλαίσιο του
προγράμματος ERASMUS.
Στη συνέχεια επισκέφτηκαν το
Μουσείο άλλοι 60 μαθητές των
«Εκπαιδευτηρίων Μαίρης Ράπτου»
από τη Λάρισα μαζί με τους καθηγητές τους.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής
τους, βρέθηκαν στην ευχάριστη έκπληξη να συναντήσουν τυχαία στο
Μουσείο τον παλιό θρύλο του ΑΟ
ΤΡΙΚΑΛΑ Σωτήρη Καλατζή, ο οποίος μοιράστηκε μαζί τους αναμνήσεις από το ποδόσφαιρο και τον

ΑΟΤ στις παλιότερες εποχές.
Επίσης την Τετάρτη 3 Απριλίου
2019, πραγματοποίησαν εκπαιδευτική επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του Μουσείου το 1ο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας, με τους
μαθητές να γνωρίζουν την πλούσια αθλητική ιστορία των Τρικάλων

αλλά και των πρωταγωνιστών της.
Το Δημοτικό Ιστορικό Αθλητικό
Μουσείο Τρικάλων, στεγάζεται
στο Καστρακίδειο Ίδρυμα της Ιεράς Μητρόπολης Τρίκκης και Σταγών, Καποδιστρίου 13, και έχει ως
στόχο να αναδειχθούν οι πρωτεργάτες τους αθλητισμού της

πόλης και να παρουσιαστούν τα
επιτεύγματα των νεότερων αθλητών.
Η έκθεση, αντλώντας στοιχεία
από ένα σημαντικό φωτογραφικό
αρχείο και μια πλούσια συλλογή
τεκμηρίων, αναπτύσσεται στους
δυο ορόφους του μουσείου. Η

δομή της είναι θεματική, με αντικείμενα που με τη φυσική τους παρουσία ιστορούν τη λαμπρή διαδρομή του τρικαλινού αθλητισμού
από το 1896 έως και σήμερα.
Στο ισόγειο παρουσιάζονται οι
ενότητες: «Πρωτεργάτες του
αθλητισμού των Τρικάλων», «Πα-

λιοί και νέοι τρικαλινοί αθλητές»,
όπως ο Χρήστος Παπανικολάου,
η Σοφία Σακοράφα, οι αείμνηστοι
Γιώργος Τσιάντας και Βαγγέλης
Σκούρας κ.α., «Ορειβασία – Χιονοδρομία».
Στον α’ όροφο παρουσιάζονται
οι ενότητες: «Ολυμπιακοί και Παραολυμπιακοί Αγώνες», «Παγκόσμιος αθλητισμός - Έλληνες και
Ξένοι πρωταθλητές», «Αίθουσα
Τροπαίων του Γυμναστικού Συλλόγου Τρικάλων», «Αίθουσα Πελίγκου», «Αίθουσα Μπονώτη», «Αίθουσα Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού».
Ώρες επισκέψεων: Από Δευτέρα έως και Παρασκευή από 09:00
έως 13:00
Πληροφορίες και προγραμματισμός επισκέψεων στα τηλ.:
2431353518 και 2431353524.
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΨΥΧΗ

ΔΥΝΑΤΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ

ΚΟΥΡΣΑ ΟΝΕΙΡΟΥ

Για νέα αγωνιστική πρόκληση αυτή
την φορά στην Ιαπωνία ετοιμάζεται
ο Στέφανος Μπαγλατσάκος (σελ 7)

Οι Ικαροι ετοιμάζονται για τον αγώνα
με την ποιοτική Λευκάδα, ενώ ο ΑΟΚ θέλει
να σταθεί όρθιος στην έξοδό του (σελ 3)

Ο Φιλαθλητικός Τρικάλων ρίχνεται
σήμερα στη μάχη του F4 σημαδεύοντας
την άνοδο (σελ 4)

4 Στο στρατόπεδο του ΑΟΤ προσπαθούν να διορθώσουν
πράγματα σε αρκετούς τομείς προκειμένου η ομάδα
να επιστρέψει με ηρεμία στα επιθυμητά επίπεδα απόδοσης
(σελ 5)
CMYK
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Ορίστηκε
σεμινάριο
Σε εγρήγορση
βρίσκονται οι
διαιτητές, αφού
τα σεμινάρια
καλά κρατούν
Η Καβάλα επιλέχτηκε
από την FIBA ως ένας από
τους τόπους στην Ευρώπη
που θα φιλοξενήσει την
διεξαγωγή προπονητικού
και επιμορφωτικού καμπ
διαιτητών.
Η Ελλάδα έχει καθιερωθεί ως τόπος διεξαγωγής
τέτοιων εκδηλώσεων και
φιλοξενεί κάθε χρόνο ένα
ανάλογο καμπ.
Από την 1η μέχρι τις 5
Μαϊου 2019, 12 διεθνείς
Ευρωπαίοι διαιτητές θα
κάνουν στην πόλη της Μακεδονίας την τελική τους
προετοιμασία για το Ευρωμπάσκετ γυναικών .
Η πρακτική εξάσκηση
των διαιτητών προϋποθέτει την παρουσία τους σε
επίσημους αγώνες και
αυτή θα γίνει στην τελική
φάση του Πανελληνίου
πρωταθλήματος εφήβων
που θα διεξαχθεί εκείνες
τις ημέρες στην Καβάλα,
με τους συμμετέχοντες
στο πρόγραμμα να διευθύνουν κάθε ημέρα τουλάχιστον έναν αγώνα, μαζί
με τους Ελληνες διαιτητές
που θα επιλεγούν.

Πολλές
ευχές
Πρόκειται για έναν
κόουτς που έχει μεγάλες
φιλοδοξίες και πρόσφερε
έργο στα Τρίκαλα.
Φυσικά συνεχίζει με την
ίδια λογική και στο τωρινό
του μετερίζι στην Θεσσαλονίκη.
Ο Έλληνας τεχνικός
ανέλαβε τον Δεκέμβριο
του 2018 την τεχνική ηγεσία του Άρη και έχει αφήσει πολύ καλή εικόνα με
τη δουλειά του.
Ο Καστρίτης, μόλις στα
36 του χρόνια έχει προλάβει να ανεβάσει μια ομάδα στην Α1 (Αρκαδικό),
ενώ βοήθησε τα Τρίκαλα
και την Κύμη να φτάσουν
στην υψηλότερη θέση της
ιστορίας τους και η ΚΑΕ
Άρης του ευχήθηκε μέσω
των social media για τα
γενέθλια του.
• Αντίθετα άτυχος στάθηκε ο Μ. Λούντζης που
υπέστη πρόσθιο χιαστό
και θα μείνει καιρό εκτός
δράσης.

Π

ολλά πράγματα
χρειάζεται να
διαθέτει ένας
παίκτης του
μπάσκετ για να φανεί
χρήσιμος στην ομάδα
του.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Ειδικά όταν τα πρωταθλήματα μπαίνουν στην τελική
ευθεία είναι απαραίτητο το
κρύο αίμα. Όταν ο πρωταγωνιστής διαθέτει το συγκεκριμένο στοιχείο είναι σε θέση
να αποδώσει υποδειγματικά
σε άμυνα και επίθεση.
Πάντως δεν είναι εύκολη
υπόθεση να βρίσκει κανείς
τον δρόμο προς το καλάθι με
τις άμυνες προσαρμοσμένες
πάνω του.
Όταν λοιπόν οι φίλαθλοι
μελετούν τα στατιστικά εντυπωσιάζονται με την συχνότητα
σκοραρίσματος. Σε αρκετές
περιπτώσεις το έμψυχο δυναμικό ξεπερνάει τον εαυτό
του.
Και όπως λένε αρκετοί φίλαθλοι μόνο και μόνο η καταμέτρηση ενός μεγάλου αριθμού πόντων κουράζει. Πόσο
μάλλον να «γράφει» συνεχώς
ένας παίκτης στον αγωνιστικό
χώρο.
Ωστόσο οι αθλητές αυτού
του επιπέδου έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα ενώ η εμπειρία τους κάνει την διαφορά. Τόσα χρόνια στα γήπεδα
ξέρουν να σημαδεύουν ακόμη
και με κλειστά τα μάτια που
λέει ο λόγος αν παραστεί
ανάγκη.
Πάντως όλοι βρίσκονται σε
επιφυλακή αυτή την εποχή.
Συνιστά άλλωστε ιδιαίτερο
σφάλμα για μια ομάδα να θεωρήσει ότι τα είδε όλα στον
χώρο και να βγει από την πρίζα. Στην περίπτωση αυτή πολύ
απλά θα δει τους αντιπάλους
να την προσπερνούν.
Ο καθένας αντιλαμβάνεται
λοιπόν ότι οι πρωταγωνιστές
οφείλουν να ψάχνουν νέους
δρόμους και να πλησιάζουν
το τέλειο.
Οι Τρικαλινοί παίκτες άλλων
ομάδων λοιπόν ξέρουν ότι ειδικά αυτή την εποχή δεν
υπάρχουν περιθώρια για λάθη
και επενδύουν στις δεδομένες
παραστάσεις τους.
Πάνω απ’ όλα γνωρίζουν τι
πρέπει να κάνουν και μάλιστα
μέσα σε κλάσματα του δευτερολέπτου, αφού σε αρκετές
περιπτώσεις δεν δίνονται δεύτερες ευκαιρίες.
Πάντως όλες οι κατηγορίες
κινούνται στα κόκκινα και τα
μεγάλα παιχνίδια έχουν την
τιμητική τους.
Είναι φανερό πάντως ότι τα
βαριά χαρτιά πρέπει να βγουν
μπροστά και οι Τρικαλινοί δεν
διστάζουν. Από την πλευρά
τους τα στελέχη των ομάδων
τους εμπιστεύονται και δικαιώνονται πανηγυρικά.
Η εμπειρία δείχνει ότι οι
συμπολίτες παίκτες άλλων
ομάδων συνιστούν επιτομή
της αξιοπιστίας, αφού ξέρουν
πώς να κάνουν την διαφορά
σε άμυνα και επίθεση.
Σε κάθε περίπτωση όπου
και να κοιτάξουν οι μπασκεκτικοί φίλαθλοι εντοπίζουν
γνώριμα στελέχη, που δεν
έχουν συνηθίσει να κρύβονται.

Με κρύο αίμα
Στην πιο καυτή φάση των Εθνικών πρωταθλημάτων μπάσκετ οι
Τρικαλινοί άλλων ομάδων κάνουν εξαιρετικά την δουλειά τους

Εκπληκτική εμφάνιση πραγματοποίησε για λογαριασμό του Φίλιππου. Β ο συμπολίτης Θ. Κοθράς
Ισα- ίσα ζουν για τις στιγμές
που θα πάρουν την ευθύνη
πάνω τους.
Το άπλωμα των συμμετοχών
είναι εντυπωσιακό και το στοιχείο όλο και κάτι παραπάνω
δείχνει.
Επίσης μόνο και μόνο το
γεγονός ότι αρκετοί μένουν
για χρόνια στο δυναμικό συγκεκριμένων ομάδων επιβεβαιώνει το μέγεθος της αποδοχής τους.
Γιατί αν οι ιθύνοντες των
σωματείων νιώσουν ότι οι
πρωταγωνιστές κάνουν συμβατικές εμφανίσεις πολύ απλά
θα ψάξουν κάτι άλλο.
Τέτοιος φόβος δεν υφίσταται για τους Τρικαλινούς οι
οποίοι μπαίνουν στην δράση
και στο τέλος εισπράττουν το
ζεστό χειροκρότημα του κόσμου, που ξέρει να αναγνωρίζει τις αξίες.
Πραγματικά οι επιχώριοι
αθλητές αισθάνονται βαριά
την ευθύνη της εκπροσώπησης αφού ταξιδεύουν το όνομα των μπασκετικών Τρικάλων
σε κάθε γωνιά της χώρας.
Πάντως μόνο τυχαίο δεν είναι το γεγονός ότι οι πεντάδες
των περισσότερων ομάδων
έχουν έντονο Τρικαλινό χρώμα, ενώ συγκεκριμένοι παίκτες
χαρακτηρίζονται μανούλες
στα τελειώματα.
Προς τιμήν τους δεν μένουν
στα κεκτημένα τους και προσπαθούν να είναι απόλυτα
έτοιμοι σε κάθε αναμέτρηση.
Γιατί είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα δεχθούν μεγάλη
πίεση από τους αντιπάλους.
Ωστόσο οι ίδιοι διαθέτουν
έναν μοναδικό τρόπο να μπαίνουν στο πετσί του ρόλου.
Με τον τρόπο δράσης τους
κάνουν πολλές φορές τα δύσκολα να μοιάζουν εύκολα.
Αξίζει να σταθούμε και στο
πολυσύνθετο της υπόθεσης.
Δεν βαρυγκομούν λοιπόν όταν
πρέπει να παίξουν καλή άμυνα.
Μάλιστα με την προσήλωσή
τους καταφέρνουν να αναχαιτίσουν αθλητές, που σκοράρουν κατά βούληση.
Αν πάλι κληθούν να πάρουν
τις ομάδες στις πλάτες τους
τότε καταθέτουν ηγετικά προσόντα ενώ διαβάζουν άψογα

τα ματς επιλέγοντας συνεργασίες ή ατομικά τελειώματα.
Με όλα αυτά παίζουν στην
πρώτη γραμμή των κεντρικών
ΜΜΕ.
Επιφυλάσσονται φυσικά να
μιλήσουν στο τέλος της περιόδου.
Ας πάρουμε όμως γεύση
από Α2 Εθνική με την βοήθεια
του ebasket.
To “διπλό” της αγωνιστικής
πανηγύρισε ο Χαρίλαος Τρικούπης. Η ομάδα του Ντίνου
Καλαμπάκου πέρασε αλώβητη
από το Αιγάλεω, επικρατώντας του Διαγόρα(Νοέας 18
με 3) με 107-98 στην παράταση.
Ο Ηρακλής(Αγγελακόπουλος 11, Γιαννακίδης 12 με 4)
“καθάρισε” ουσιαστικά τη
μάχη για τη δεύτερη θέση
στην κανονική διάρκεια του
πρωταθλήματος.
Η ομάδα του Κώστα Μέξα
επέστρεψε στις νίκες, μετά
την ήττα στο ντέρμπι κορυφής
με τον Ιωνικό, επικρατώντας
εντός
έδρας
της
Καβάλας(Χουχούμης, Προδρόμου) με 75-56.
Οι Θεσσαλονικείς εκμεταλλεύτηκαν με τον καλύτερο
τρόπο τη νέα ήττα του Ερμή
Αγιάς(Τριανταφύλλου 8 με
1,Τσιλούλης 2 , Λάππας 3 με
1) και ξέφυγαν με τέσσερις
νίκες από τους Θεσσαλούς,
οι οποίοι δείχνουν να μένουν
από δυνάμεις.
Το σύνολο του κόουτς Λίβανου, το οποίο αγωνίστηκε
χωρίς τον Νέστορα Κόμματο
δεν τα κατάφερε ούτε απέναντι στον Κόροιβο (80-67)
στην Αμαλιάδα, με τη μάχη
για τα πλέι οφ να παίρνει…
φωτιά.
Η Καρδίτσα(Κακλαμάνος 18
με 2, Παπαχρήστος 3, Σαριμπαλίδης 8 με 2, Καλλές 3)
έδωσε συνέχεια στη ξέφρενη
πορεία της προς τα πλέι οφ,
συντρίβοντας και το Μαρούσι
με 74-50, ενώ άνετη νίκη πήρε
κι ο Αμύντας(Βαρδιάνος 14
με 4), ο οποίος δεν συνάντησε
κανένα πρόβλημα απέναντι
στο Πευκοχώρι (80-56) στο
κλειστό του Υμηττού.
Ο Ιωνικός πέρασε από την
Κω 72-84. Για τον γηπεδούχο

Ιπποκράτη ο πρώην παίκτης
των Τρικάλων Χατζηνικόλας
είχε 18(2)

Καλύτερα συμπεράσματα
Καθαρίζει σιγά-σιγά το τοπίο στην Β’ Εθνική.
Με το ένα πόδι στην Α2
Εθνική Κατηγορία βρίσκεται
η Δάφνη Δαφνίου(εξαιρετικός
Τάταρης που πέτυχε 17 με 1)
μετά την μεγάλη νίκη κόντρα
στον Τρίτωνα(Τσούτσος 8 με
2). Οι πρωτοπόροι του Νότιου
Ομίλου, μπορεί να έπαιξαν
χωρίς τον Σαλέχ, πραγματοποίησαν καλή εμφάνιση και
έφυγαν με το διπλό, καθώς
επικράτησαν με 77-73.
Πολύ δύσκολα έβαλε η
Ένωση Ιλίου στο Παγκράτι
(Δερμιτζάκης 14 με 3), αλλά
οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν
να φύγουν με το διπλό (8384).
Το παιχνίδι ήταν πραγματικό
ντέρμπι και χρειάστηκε το έξτρα πεντάλεπτο για να λύσουν
τις διαφορές τους (68-68 κ.α.)
με το Παγκράτι να είναι πιο
ψύχραιμο και να παίρνει τελικά τη νίκη.
Νικηφόρο ήταν το παιχνίδι
με τον Έσπερο Καλλιθέας
(Σκουλούδης 5) για τον Μανδραϊκό(Δέδες 18 με 1), που
κατάφερε να κερδίσει με 7363.
«Φωτιά» στη μάχη της παραμονής έβαλε ο Πανερυθραϊκός μετά τη μεγάλη εκτός
έδρας νίκη κόντρα στον ΚΑΟ
Κορίνθου, που άλλαξε προπονητή. Ο πρώην του Αιόλου
Ν. Περωτής είχε 5 .
Στον άλλο όμιλο το Ανατόλια συνεχίζει απτόητο την ξέφρενη πορεία του προς την
κατάκτηση της πρώτης θέσης
στον Βόρειο όμιλο της Β Εθνικής κερδίζοντας το Στρατώνι
75-66.
Πολύ σημαντικό διπλό πήρε
το Αγρίνιο στην έδρα των
Φαρσάλων(Γκιουλέκας 24 με
2, Δέσπος 18, Λεπενιώτης 10).
Οι φιλοξενούμενοι δυσκολεύτηκαν, αλλά κέρδισαν με 8177 και παρέμειναν σε τροχιά
ανόδου Κανένα έλεος δεν
έδειξε στον Φαίακα Κέρκυρας
η Ελευθερούπολη(Καραγιώργος 4, ενώ προφυλάχτηκε ο
Χαρισμίδης).

Οι Νησιώτες κατέβηκαν στο
παιχνίδι με το εφηβικό τμήμα
και οι φιλοξενούμενοι ήταν
σοβαροί και πήραν εύκολα το
ροζ φύλλο αγώνα με 101-44.
Συγκλονιστικό ματς έγινε
μεταξύ των Μαχητών Πειραματικού Πεύκων και του Φίλιππου Βέροιας(Κοθράς 34
με 4, Καντάρκος 3). Οι δύο
ομάδες έδωσαν σπουδαία
μάχη με την ομάδα του Γκίμα
να παίρνει τελικά τη νίκη στην
παράταση με 84-81.
Μεγάλη νίκη πήρε ο Έσπερος Λαμίας(Κατσαρές 13 με
1), ο οποίος νίκησε τον Ερμή
Λαγκαδά εντός έδρας με 6558.

Ιδιες συνήθειες
Το τρένο του Αιγάλεω παρέμεινε στις ράγες και πανηγύρισε ακόμη μία νίκη. Το Αιγάλεω αντιμετώπισε εκτός
έδρας τον Ηλυσιακό και πήρε
τη νίκη με 85-81.
Νωρίτερα,
η
Μεγαρίδα(Θέος 15 με 2) κέρδισε εύκολα το Ληξούρι με
81-55.
Από νίκη σε νίκη συνεχίζει
να πηγαίνει ο Ιωνικός ΝΦ. Η
ομάδα του Κώστα Σορώτου
πραγματοποίησε ακόμη μία
εξαιρετική εμφάνιση και επικράτησε εύκολα του Έσπερου
ΑΟΠΑ με 91-72.
Με νίκη συνέχισε τις υποχρεώσεις
της
και
η
Αχαγιά(Μακρής 4), που επικράτησε της Ακράτας(Αμβράζης 6) με 98-94.
Ακόμη ένα βήμα για την κατάκτηση της πρώτης θέσης
και της ανόδου στη Β’Εθνική
Κατηγορία έκανε ο ΟΦΗ(Καραλής 3).
Η κρητική ομάδα ξεπέρασε
το εμπόδιο και του ΕΦΑΟΖ
με 65-56 και συνεχίζει την
εξαιρετική του πορεία στον
2ο Νότιο όμιλο της Γ’Εθνικής.
Στο κυνήγι του συνεχίζονται
να βρίσκονται τα Μελίσσια,
που κέρδισαν με 76-61 τον
Ίκαρο Νέας Σμύρνης και ο
Λοκρός Αταλάντης, που διέλυσε με 122-61 την Έξω Παναγίτσα.
Τη μοναξιά της κορυφής
στον 2ο Βόρειο όμιλο της
Γ’Εθνικής Κατηγορίας απολαμβάνει γι ακόμη μία αγωνιστική η Ευκαρπία(αγωνίζεται
ο Χαρτόπουλος).
Οι πρωτοπόροι του ομίλου
αντιμετώπισαν εντός έδρας
τη ΔΕΚΑ και πήραν τη νίκη
με 90-83.
Στο ντέρμπι της δεύτερης
θέσης ο ΓΑΣ Κομοτηνής κέρδισε εκτός έδρας τον Πολύγυρο και έκανε σημαντικό
βήμα για την κατάληψη της
δεύτερης θέσης.
Από κοντά ακολουθούν ο
Αίαντας Ευόσμου και ο Ζέφυρος, που κέρδισαν τον
Αστέρα Σίνδου και το
ΒΑΟ(Γιαννούλης συμμετοχή)
αντίστοιχα.

τΟΠΙΚΑ

Πάλι
στις επάλξεις
Πλούσια δραστηριότητα για μια ακόμη
φορά στην ΕΣΚΑΘ και όχι μόνον
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Ικαροι και ΑΟΚ ατενίζουν με μεγαλύτερη αισιοδοξία την συνέχεια,
ενώ εστιάζουν στις προσεχείς αναμετρήσεις

Μ

Του Αρη Κόντα
Τις υψηλές πτήσεις
θέλουν να συνεχίσουν
οι Τρικαλινές ομάδες
της Γ’ Εθνικής

arispenna@yahoo.gr

Το άρωμα του μπάσκετ θα είναι έντονο και τις προσεχείς
μέρες.
Στην Α1 ΕΣΚΑΘ ολοκληρώνεται η κανονική διάρκεια,
οπότε όλο το βάρος θα πέσει σε πλεϊ οφ και πλέϊ άουτ.
Επίσης το παιδικό του Αιόλου ετοιμάστηκε όσο καλύτερα
μπορούσε για τον ημιτελικό παίδων με τον Κεραυνό. Ο
αντίπαλος διαθέτει καλή σχολή αλλά οι κυανέρυθροι πιτσιρικάδες θα βάλουν τα δυνατά τους για να συνεχίσουν
την καλή παράδοση των τελευταίων ετών.
Βάσεις και ταλέντο υπάρχει, οπότε αν εκτελεστούν
σωστά τα μικρά γράμμα όλα μπορούν να γίνουν.
Οι διαιτητές για τα πρωταθλήματα ΕΣΚΑΘ, 6-7 Απριλίου
2019 αλλά και του πρωταθλήματος εργαζομένων είναι.
ΣΑΒΒΑΤΟ 06/04/2019
ΚΛ.ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚ: 15:00 ΦΟΥΝΤΑΣ 1-ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ(Π)
Δ/ΤΕΣ: ΔΗΜΟΥΛΑΣ-ΤΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΡΙΤΕΣ: ΠΟΥΛΙΟΣ-ΖΑΧΑΡΙΑ-ΠΑΥΛΙΔΟΥ
ΚΛ. ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚ: 17:00 ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ-ΚΑΡΔΙΑ ΠΑΙΔ(ΕΡΓ)
Δ/ΤΕΣ: ΔΗΜΟΥΛΑΣ-ΧΛΩΡΟΣ Ν.
ΚΡΙΤΕΣ: ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ Β.-ΡΕΝΤΖΕΛΑΣ
ΚΛ.ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚ: 18:30 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ-ΓΟΝΕΙΣ 10ου
(ΕΡΓ)
Δ/ΤΕΣ: ΛΙΛΗΣ – ΧΛΩΡΟΣ Ν.
ΚΡΙΤΕΣ: ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ Β. – ΧΛΩΡΟΣ
ΚΛ.MOYZAKIOY: 17:00 ΓΟΜΦΟΙ-ΜΟΥΖΑΚΙ (Α1)
Δ/ΤΕΣ: ΓΚΟΥΤΑΣ – ΤΖΙΑΤΖΙΑΣ
ΚΛ. ΠΑΛΑΜΑ: 17:00 ΑΙΟΛΟΣ-ΚΕΡΑΥΝΟΣ(ΗΜΙΤΕΛ.ΠΑΙΔ)
Δ/ΤΕΣ: ΤΣΟΥΜΑΧΙΔΗΣ – ΤΣΑΛΑΣ Γ.
ΕΑΚ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ: 20:15 ΑΝΑΓ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ-ΔΑΝΑΟΙ(Α1)
Δ/ΤΕΣ: ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ-ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΕΑΚ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ: 14:00 ΑΣΚ –ΓΣ ΣΟΦΑΔΕΣ(ΠΑΜ)
Δ/ΤΕΣ: ΧΛΩΡΟΣ ΧΡ.
ΚΥΡΙΑΚΗ 07/04/2019
ΚΛ. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 19:00 ΕΛΑΣΣΟΝΑ – ΦΑΛΩΡΕΙΑ(Α1)
Δ/ΤΕΣ: ΒΟΝΤΖΑ- ΠΑΠΑΠΡΙΛΗΣ
ΚΛ.ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚ:15:00 ΦΟΥΝΤΑΣ -ΔΑΝΑΟΙ(Ε)
Δ/ΤΕΣ: ΛΙΛΗΣ -ΤΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΡΙΤΕΣ: ΤΣΙΑΡΑΣ – ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΣ-ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΛ.ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ: 12:00 ΠΑΣΣΙΑΛΗΣ-ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ(Μ)
Δ/ΤΕΣ: ΧΛΩΡΟΣ ΧΡ.
ΔΗΜ.ΚΛ.ΤΡΙΚ: 15:00 ΔΕΑ- ΠΟΛ. ΣΥΛ. ΡΑΞΑΣ(ΕΡΓ)
Δ/ΤΕΣ: ΓΚΡΤΖΟΝΙΚΑΣ Β.-ΤΑΜΠΟΥΡΑΣ
ΚΡΙΤΕΣ: ΠΑΥΛΙΔΟΥ-ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ
ΔΗΜ.ΚΛ.ΤΡΙΚ: 16:30 ΑΓΡ.ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ- ΕΡΓ.ΤΡΙΚΚΗ
(ΕΡΓ)
Δ/ΤΕΣ: ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ Β. -ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ
ΚΡΙΤΕΣ: ΠΑΥΛΙΔΟΥ -ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ
ΔΗΜ.ΚΛ.ΤΡΙΚ: 18:00 ROSSONERO- ΜΟΛΕΤ (ΕΡΓ)
Δ/ΤΕΣ: ΛΙΛΗΣ- ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ
ΚΡΙΤΕΣ: ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ Β.- ΤΖΕΛΗΣ
ΔΗΜ.ΚΛ.ΤΡΙΚ: 19:30 ΣΜΑΚ.Κ.Κ. – ΦΙΛΥΡΙΩΤΕΣ (ΕΡΓ)
Δ/ΤΕΣ: ΔΗΜΟΥΛΑΣ – ΤΖΙΑΤΖΙΑΣ
ΚΡΙΤΕΣ: ΠΑΠΑΔΗΜΑ-ΒΗΤΑΣ
ΚΛ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ: 13:00 ΑΡΧΕΛΑΟΣ – ΑΕ ΠΥΛΑΙΑΣ(Α2ΓΥΝ)
Δ/ΤΕΣ: ΔΗΜΟΥΛΑΣ-ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ
ΚΛΕΙΣΤΟ ΜΠΑΡΑΣ 17.00: ΙΚΑΡΟΙ- ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Διαιτητές: Αγραφιώτης- Βασιλόπουλος(κομισάριος:
Κουσαϊτης)
ΚΛ. ΠΑΛΑΜΑ: 17:00 ΤΙΤΑΝΕΣ ΠΑΛ.-ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ (Γ’ΕΘΝ)
Δ/ΤΕΣ: ΤΣΟΥΜΑΧΙΔΗΣ – ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΤΡΙΤΗ 09/04/2019
ΚΛ.ΔΗΜ.ΤΡΙΚ: 21:45 ΦΑΛΩΡΕΙΑ-ΦΟΥΝΤΑΣ(ΕΦ)
Δ/ΤΕΣ: ΛΙΛΗΣ – ΤΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΡΙΤΕΣ: ΜΠΟΥΡΛΙΑΚΑΣ-ΖΑΧΑΡΙΑ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 11/04/2019
ΚΛ.ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚ: 21:45 ΙΚΑΡΟΙ-ΔΑΝΑΟΙ (ΕΦ)
Δ/ΤΕΣ: ΚΥΡΙΤΣΗΣ – ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΡΙΤΕΣ: ΜΕΡΤΣΙΩΤΗ-ΝΤΟΒΑΣ-ΠΑΠΑΔΗΜΑ.
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Σε καλά φεγγάρια
ακάρι το σκηνικό
να ήταν πάντα
όπως αυτό της
περασμένης
Κυριακής. Τα Τρικαλινά
χρώματα έκαναν καλά την
δουλειά τους και φυσικά τα
φώτα της δημοσιότητας
έπεσαν πάνω τους.

Τα δυνατά του θα βάλει το παιδικό
του Αιόλου στον ημιτελικό με τον Κεραυνό
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Εννοείται ότι οι νίκες ανοίγουν
την όρεξη αλλά παράλληλα δημιουργούν και περισσότερες ευθύνες. Από την στιγμή που το δίδυμο έδειξε αδιάβροχο μπορεί
να συνεχίσει με την ίδια λογική
μέχρι τέλους. Για να γίνει κάτι
τέτοιο επιβάλλεται το πλήρες ξεδίπλωμα των αρετών.
Αυτές δεν λείπουν κάτι που
αποτελεί εκτίμηση και ανθρώπων
που βρίσκονται χρόνια στο μετερίζι. Γενικά είναι σημαντικό κάθε
ομάδα να αναδεικνύει τα στοιχεία
που την χαρακτηρίζουν. Είναι λογικό όσοι έχουν έφεση στην περιφέρεια να θέλουν να ενεργήσουν αναλόγως.
Αυτοί πάλι που διακρίνονται
από την δύναμη στους ψηλούς
επιθυμούν να μεταφέρουν το σκηνικό στο ζωγραφιστό.
Βέβαια θεωρητικά τα συγκεκριμένα στοιχεία μπορεί να φαίνονται εύκολα αλλά μέχρι να υλοποιηθούν οι εκπρόσωποί μας θα
πρέπει να κάνουν τέλειες εμφανίσεις τηρώντας παράλληλα τις
απαραίτητες ισορροπίες.
Πάντως μέσα από τον μέχρι
τώρα κύκλο δραστηριότητας ο
καθένας συνειδητοποίησε ότι η
Γ’ Εθνική έχει τους δικούς της
νόμους, οπότε οι εκπρόσωποί
μας καλούνται να βρίσκονται συνέχεια στην πρίζα, να διατηρούν
τα θετικά στοιχεία που τους και
να προσθέτουν καινούργια δεδομένα σε πρώτη ευκαιρία.
Διότι στο επίπεδο αυτό ακόμη
και μια μικρή έμπνευση μπορεί
να κάνει την διαφορά.
Είναι φανερό ότι οι πρωταγωνιστές πρέπει να έχουν όλες τις
αισθήσεις σε επιφυλακή κοιτάζοντας πρωτίστως την δική τους
δουλειά αλλά και μελετώντας σωστά τους αντιπάλους. Αξίζει επίσης να σταθούμε και στην ολύμπια ψυχραιμία η οποία θα χρειαστεί στα πιο πολλά παιχνίδια
και ειδικά σε νευραλγικά κομμάτια
των αναμετρήσεων.
Τούτο φάνηκε και στην τελευταία αγωνιστική, όπου το δίδυμο
ήταν πίσω στην γ’ περίοδο αλλά

στο τέλος χαμογέλασε και με το
παραπάνω.
Με την τακτική αυτή θα αυξηθούν οι πιθανότητες κατάκτησης
των ροζ φύλλων.
Φυσικά εύκολο παιχνίδι δεν
υπάρχει και τέτοιο θα το καταστήσουν οι τοπικές ομάδες με
την προσέγγιση που θα κάνουν
αλλά και τις απαντήσεις που θα
έχουν στην κατάλληλη στιγμή.
Καλό είναι λοιπόν να αναγκάσουν τους αντιπάλους να ακολουθούν στο σκορ αφού στην
περίπτωση αυτή πέραν όλων των
άλλων θα φορτωθούν με άγχος
και πίεση.
Όλα αυτά σε συνδυασμό με
την έμφαση στην λεπτομέρεια θα
δώσουν την δυνατότητα στα τοπικά σωματεία να πατήσουν γερά
στα πόδια τους και να ολοκληρώσουν τις προσπάθειες με ψηλά
το κεφάλι κερδίζοντας τα εύσημα
φίλων, αντιπάλων και ειδικών.
Αυτοί που δεν πρέπει να αλλάξουν είναι οι χαμηλοί τόνοι, αφού
όσοι παρακολουθούν από μέσα
τα δρώμενα ξέρουν πολύ καλά
ότι είναι τέτοια η φύση της κατηγορίας, που κάθε αγωνιστική ανακατεύεται η τράπουλα.
Ως εκ τούτου αν μια ομάδα
μείνει στις δάφνες της θα έχει
πρόβλημα. Αντιλαμβάνεται κανείς
ότι η αγωνιστική πρόκληση δεν
σταματάει ποτέ, οπότε οι εκπρόσωποί μας πέρα από την αποτελεσματικότητα οφείλουν να έχουν
φρεσκάδα και ενέργεια.
Φυσικά το τελικό αποτέλεσμα
είναι συνισταμένη πολλών παραγόντων. Από την στιγμή πάντως
που οι παίκτες το θέλουν πάρα
πολύ και περιορίσουν τα λάθη
στο ελάχιστο αυτομάτως θα αυξήσουν τις πιθανότητες επιτυχίας.

Νέα στοιχήματα
Από αγωνιστικά στοιχήματα
άλλο τίποτα φέτος, οπότε τα επιτελεία εστιάζουν στον καινούργιο

κύκλο παιχνιδιών, που απαιτούν
τεράστια προσοχή.
Πάντως το μόνο σίγουρο είναι
ότι οι συγκινήσεις είναι εξασφαλισμένες, αφού αναμένονται
σπουδαία σε εξέλιξη παιχνίδια.
Ασφαλώς είναι σημαντικό που
το δίδυμο διάγει τα καλά του
φεγγάρια, οπότε καλείται να υλοποιήσει την ρήση που λέει ότι
στην βράση κολλάει το σίδερο.
Οι παίκτες βλέπουν ότι οι κόποι
δεν πάνε χαμένοι, οπότε στην περίπτωση αυτή μπαίνουν με τις
καλύτερες προϋποθέσεις στον
αγωνιστικό χώρο για να συνεχίσουν ότι ξεκίνησαν.
Ομολογουμένως χρειάζεται να
χτίσουν πάνω σε ότι πέτυχαν την
προηγούμενη αγωνιστική για να
έχουν ακόμη καλύτερη συνέχεια,
κάτι που μετράει ιδιαίτερα στον
μαραθώνιο. Ας δούμε όμως πιο
λεπτομερώς τις αγωνιστικές υποχρεώσεις που είναι μπροστά.
Οι Ικαροι φιλοξενούν σε μεγάλο
παιχνίδι την Δόξα Λευκάδας. Ο
αντίπαλος ξεκίνησε την χρονιά
έχοντας τον τίτλο του πρώτου
φαβορί για την άνοδο.
Ωστόσο η ίδια η πράξη έδειξε
πόσο ξεχωριστή είναι η Γ’ Εθνική.
Ενας κρίκος αν λείψει από την
αλυσίδα, δυο πράγματα να στραβώσουν τότε έρχονται τα πάνωκάτω. Πάντως είναι νωπές οι αναμνήσεις από την εποχή που η
Λευκάδα διασταύρωνε τα ξίφη
της με τα Τρίκαλα σε επίπεδο Α1
ΕΣΑΚΕ. Το συμπέρασμα είναι ότι
όσο δύσκολα ανεβαίνει μια ομάδα
τόσο εύκολα μπορεί να βρεθεί
στο αντίθετο άκρο.
Όπως και να’χει οι κιτρινόμαυροι θα κοιτάξουν την δική τους
δουλειά, ενώ τέτοια ματς αποτελούν πρόκληση.
Για να προκύψει το επιθυμητό
σενάριο επιβάλλεται να μπει όσο
το δυνατόν περισσότερος κόσμος
στην εξίσωση.
Μια συμβατική εμφάνιση σίγουρα δεν φτάνει οπότε οι γηπε-

δούχοι καλούνται να ανεβάσουν
τον μέσο όρο σκοραρίσματος και
στην άμυνα να μην είναι σε εγρήγορση και στα 40 λεπτά.
Διότι η Δόξα διαθέτει στο ρόστερ της έμπειρους παίκτες που
ορισμένοι φόρεσαν κατά το παρελθόν φανέλες τοπικών ομάδων.
Φυσικά ο εκπρόσωπός μας ποντάρει πολλά και στην στήριξη του
κόσμου για να δώσει ώθηση στα
λεπτά σημεία.
Οσον αφορά την τεχνική ανάλυση ο κ. Σδράκας έκανε λόγο
για έναν πολύπειρο αντίπαλο με
ψημένους παίκτες ακόμη και πολύ
ψηλά πρωταθλήματα.
Στην μέρα της μπορεί να δημιουργήσει τεράστια προβλήματα,
οπότε οι Ικαροι εκ των πραγμάτων
πρέπει να υπερβάλλουν εαυτούς
θέλοντας να αξιοποιήσουν όλους
τους παίκτες.
Συγκρατημένη αισιοδοξία όμως
υπάρχει και στην Καλαμπάκα. Οι
κιτρινομπλέ έδειξαν κόντρα στα
Γρεβενά ότι θέλουν όσο τίποτα
άλλο να σώσουν την παρτίδα και
θα εξαντλήσουν τις πιθανότητες.
Στο μυαλό τους βρίσκεται ένας
συγκεκριμένος αριθμός ροζ φύλλων που πρέπει να κλειδώσουν.
Οι ίδιοι αισθάνονται ότι είναι
κοντά στον στόχο, οπότε θα σπεύσουν να πάρουν πράγματα απ’
όλα τα παιχνίδια.
Την Κυριακή δοκιμάζονται στην
έδρα του Παλαμά ο οποίος είναι
μια ομάδα που ξέρει καλά τα μυστικά του χώρου και δεν αφήνει
να πέσει τίποτα κάτω.
Επίσης στον πρώτο γύρο οι
γείτονες είχαν βρει το κουμπί των
εκπροσώπων μας.
Συνεπώς ο ΑΟΚ οφείλει να
πραγματοποιήσει εμφάνιση βγαλμένη από τα καλύτερά του για
να πετύχει ένα διπλό χρυσάφι.
Η μελέτη δείχνει ότι είναι σημαντικό οι πρωταγωνιστές να
μπουν με το καλημέρα στο πνεύμα της συνάντησης, να καταθέσουν πάθος και να πάνε με καθαρό μυαλό μέχρι τέλους.
Αλλωστε στο μπάσκετ μέχρι
το τελευταίο σφύριγμα πολλά
μπορούν να γίνουν.
Ο κόουτς Κωνσταντινίδης ήταν
λογικά ιδιαίτερα ικανοποιημένος
για το πάθος και τον χαρακτήρα
των παικτών και πάνω στο συγκεκριμένα στοιχεία θα πατήσει η
ομάδα και στην καινούργια αγωνιστική υποχρέωση.
Το κίνητρο είναι υψηλό και ο
καθένας αντιλαμβάνεται την ώθηση που θα πάρει η ομάδα με ένα
ακόμη μεγάλο αποτέλεσμα.

Δράση για τα ταλέντα
Συμμετοχή αθλητών της ΓΕΑ. τρικάλων στο διασυλλογικό πρωτάθλημα στίβου παίδων- κορασίδων(Κ 18)
Πως και πως περιμένουν οι πιτσιρικάδες του στίβου την αγωνιστική
δράση. Η ΓΕΑΤ δίνει βαρύτητα στην υποδομή και ετοιμάζεται να καμαρώσει τα αστεράκια της σε δράση.
Το δελτίο τύπου αναφέρει:
Ο αθλητικός σύλλογος ΓΕΑ. Τρικάλων θα συμμετάσχει στο Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Παίδων- κορασίδων(Κ 18) που θα γίνουν
στο ΕΑΚ Λάρισας το Σάββατο 6 Απριλίου 2019 με τους παρακάτω
αθλητές και αθλήτριες στα εξής αγωνίσματα.
Παίδες
Καλαμαρτζής Χαράλαμπος στα ----------------------------------100μ- 200μ
Μανούσκος Λουκάς στα -------------------------------------------------100-200
Κουλιεράκης Ανδρέας ----------------------------------------------400εμπ- 400
Ντέλκος Αλέξανδρος ------------------------------------------------------100-200
Κιτσικώστας Ιωάννης ----------------------------------------------------------100μ
Κατράνας Ιωάννης μήκος

Καψούρας Νικόλαος μήκος
Οικονόμου Κωνσταντίνος ------------------------------------------------100-200
Ψύχος Νικόλαος ------------------------------------------------------------------100
Αρμάγος Ηλίας --------------------------------------------------------------------800
Οικονόμου Βασίλειος ------------------------------------------------------------100
Κορίτσια
Φατούρου Μαρία μήκος- τριπλούν
Λάλα Ανδριάνα -------------------------------------------------------------------200μ
Παπαχρήστου Δημήτρα --------------------------------------------------------100
Σαμαρά Αθηνά ---------------------------------------------------------------------100
Τους αθλητές και τις αθλήτριες θα συνοδεύσουν οι γυμναστέςπροπονητές του συλλόγου Βαγγέλης Κατσιάβας, Χαρά Δελή, Γιώργος
Μήτσας, Χριστίνα Λιάκου και πολλοί γονείς των αθλητών.
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Ο

ποιος μελετήσει
το βιογραφικό
των Τρικαλινών
ομάδων θα
διαπιστώσει ότι είναι
γεμάτο από σημαντικές
στιγμές.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Στο διάβα του χρόνου προέκυψαν σπουδαίες αγωνιστικές
προκλήσεις και το έμψυχο δυναμικό προσπάθησε να σταθεί
στο ύψος των περιστάσεων.
Σε πολλές περιπτώσεις τα χαμόγελα δεν έλειψαν αφού προέκυψαν επιτυχίες πρώτου μεγέθους. Το στοιχείο πάντως που
εκτιμούν οι συμπολίτες φίλαθλοι
είναι ότι ανεξαρτήτως αποτελέσματος τα επιτελεία κινούνται
στα όρια, εξαντλούν τις πιθανότητες και ιδρώνουν την φανέλα.
Όλα αυτά τα ξέρουν πολύ
καλά τα κορίτσια του Φιλαθλητικού Τρικάλων, που έχουν την
δική τους διαδρομή στον χώρο.
Πανηγύρισαν λοιπόν σημαντικές επιτυχίες, ενώ φρόντισαν
να πλουτίσουν τις παραστάσεις
τους με διοργάνωση εκδηλώσεων στις οποίες έμπειρα στελέχη έδωσαν τα φώτα τους.
Επιπρόσθετα αντάλλαξαν τεχνογνωσία με ομάδες άλλων
περιοχών και σχολών. Διότι στο
επίπεδο αυτό είναι σημαντικό
να διευρύνει κανείς τους ορίζοντες πλουτίζοντας τις παραστάσεις.
Κατά την φετινή χρονιά η ομάδα του Φιλαθλητικού κινήθηκε
αθόρυβα αλλά ουσιαστικά. Οι
αθλήτριες συγκεντρώθηκαν
στον στόχο τους, οπότε δεν
άφησαν τίποτα στην τύχη του.
Ασφαλώς οι προπονήσεις
αποτελούν το πρώτο δείγμα
γραφής. Όταν το έμψυχο δυναμικό δουλεύει υποδειγματικά
στην προετοιμασία του κάθε
αγώνα είναι μαθηματικά βέβαιο
ότι θα μπει στο πετσί του ρόλου
και θα βάλει τις απαραίτητες
βάσεις.

Πίστη για τον στόχο
Τα κορίτσια του Φιλαθλητικού Τρικάλων θα δώσουν από σήμερα την μάχη τους για

άνοδο στην Β’ Εθνική μέσα από την διαδικασία του F4

Η ομάδα του Φιλαθλητικού Τρικάλων θα κάνει τον αγώνα της
στην Αταλάντη, που θα φιλοξενήσει το F4
Η ουσία όμως βρίσκεται στα
επίσημα. Σ’αυτά οι Τρικαλινές
αθλήτριες φρόντισαν να διαβάσουν σωστά όλες τις καταστάσεις προκειμένου να πετύχουν
τις απαραίτητες προσπεράσεις.
Εκλεισαν λοιπόν θετικά την
κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος και επικεντρώθηκαν
στα μπαράζ.
Εκεί πέραν όλων των άλλων
έδειξαν χαρακτήρα και μέταλλο
όταν η υπόθεση πήγε να δυσκολέψει και οι αντίπαλοι έδειχναν να παίρνουν τα πάνω τους.
Όμως αθλήτριες και τεχνική
ηγεσία δεν ήθελαν να πάνε χαμένοι οι κόποι, ενώ στο μυαλό
τους είχαν το F4, που οδηγεί
στην άνοδο στην Β’ Εθνική.
Το πλήρωμα του χρόνου
έφτασε και έτσι ο Φιλαθλητικός
Τρικάλων θα δώσει από σήμερα
και μέχρι την Κυριακή τον αγώνα
τον καλό προκειμένου να επιστρέψει με διάπλατα χαμόγελα.
Για τις ανάγκες της διοργά-

Ανάδειξη αρετών
Ο Φιλαθλητικός έχει αποκτή-

τα δυνατά τους χαρτιά και να
δώσουν τα ελάχιστα δυνατά δικαιώματα.
Μια καλή εκκίνηση θα δώσει
άλλο αέρα, οπότε ο εκπρόσωπός μας θα είναι τύπος και υπογραμμός. Ακολούθως το Σάββατο ο Φιλαθλητικός θα παίξει
με τον Δαφνησιακό Αρκίτσας
σ’ένα ματς που ορίστηκε για
τις 19.30.
Τέλος την Κυριακή στις 15.00
η Τρικαλινή ομάδα θα διασταυρώσει ξίφη με την Αθλεση Λάρισας. Μέσα σε λίγες ώρες λοιπόν οι αθλήτριες του Φιλαθλητικού καλούνται να πραγματοποιήσουν εμφανίσεις βγαλμένες
από τα καλύτερά τους και να
υπογράψουν γλυκό επίλογο.
Ο άνθρωπος που γνωρίζει τα
κορίτσια καλύτερα από την παλάμη του, δηλαδή ο Νίκος Κουφογιάννης ανέφερε στην «Σέντρα» «Οι αθλήτριες έκαναν συγκινητική προσπάθεια όλη την
χρονιά και δούλεψαν φιλότιμα
και κατά την διάρκεια της προετοιμασίας της διοργάνωσης.
Σαν ομάδα διαθέτουμε ποιότητα και παραστάσεις, ενώ γενικά είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση. Ανεβαίνουν δυο ομάδες αλλά εμείς για να μην μπούμε σε διαδικασία ανάλυσης αποτελεσμάτων θα διεκδικήσουμε
την πρώτη θέση.
Χωρίς καμία έπαρση και με
ταπεινότητα θεωρώ ότι μπορούμε να πετύχουμε τον στόχο μας
και ειδικά αν πιάσουμε την γνωστή μας απόδοση και υλοποιήσουμε σωστά όλα όσα σχεδιάσαμε το προηγούμενο διάστημα.
Ασφαλώς δεν παραγνωρίζου-

με το γεγονός ότι το F4 είναι
μια διαφορετική διοργάνωση
συγκριτικά με το πρωτάθλημα
και θα παίξουν ρόλο αρκετοί
παράγοντες. Κυριότεροι είναι η
ψυχολογία και η μέρα στην
οποία θα εμφανιστούν τα σωματεία».
Δίνοντας μια εικόνα για τους
αντιπάλους ο κ. Κουφογιάννης
σημείωσε: «Κάθε συγκρότημα
έχει τις αρετές του κάτι που
σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε
τα μάτια μας ανοιχτά.
Ο Απολλώνειος διαθέτει μεγάλες και έμπειρες παίκτριες,
οπότε πρέπει να έχουμε σωστή
διαχείριση και να αξιοποιήσουμε
τον ενθουσιασμό μας παίζοντας
με μυαλό. Η Αθλεση έχει ψηλά
και νέα κορίτσια, οπότε θέλει
την προσοχή της, ενώ ο Δαφνησιακός παίζει ουσιαστικά στην
έδρα του και το γεγονός αυτό
του δίνει δύναμη.
Πιστεύω ότι θα γίνει μια ωραία
διοργάνωση που θα την χαρούν
όλοι για το βόλεϊ που θα παρακολουθήσουν».
Να σημειώσουμε ότι το κλειστό της Αταλάντης που φιλοξενεί την εκδήλωση είναι μεγάλο
αλλά αναμένεται αθρόα προσέλευση, ενώ οι άνθρωποι του
Φιλαθλητικού δεν κρύβουν ότι
εντυπωσιάστηκαν από τις οργανωτικές κινήσεις.
Ετσι κάθε ομάδα έχει στην
διάθεσή της λεωφορείο για τις
μετακινήσεις, ενώ μέχρι και ιδιαίτερο μενού για τα σωματεία
ετοίμασαν οι υπεύθυνοι.
Σε κάθε περίπτωση η Τρικαλινή ομάδα θα σπεύσει να αδράξει την ευκαιρία κάνοντας το
άλμα που τόσο θέλει.

Πέρασαν υπέροχα

Αλλαγή
συνηθειών
Το τελευταίο διάστημα
ο ένας αγώνας διαδεχόταν
τον άλλο όσον αφορά τις
εκδηλώσεις των γυναικείων
τμημάτων του ΑΟΤ.
Στην προκειμένη περίπτωση όμως οι φίλαθλοι
θα πρέπει να κάνουν λίγη
υπομονή μέχρι να δουν εκ
νέου τις ομάδες σε δράση.
Πάντως όλοι αναγνωρίζουν τις υπερβάσεις που
έχουν κάνει φέτος γράφοντας ιστορία.
Αναβλήθηκε λοιπόν ο
αγώνας της γυναικείας
ομάδας των Τρικάλων για
την 19η αγωνιστική με τις
Ελπίδες Καρδίτσας εκτός
έδρας, λόγω παικτριών
στην Εθνική κορασίδων.
Θα διεξαχθεί την Μεγάλη
Τετάρτη.
Επίσης ο επόμενος αγώνας για τις Νέες Τρικάλων
είναι με τον Διγενή Καρδίτσας εντός έδρας στις 14
Απριλίου.

νωσης το επιτελείο ενήργησε
με επαγγελματική θα έλεγε κανείς συνείδηση. Ο όγκος δραστηριότητας ήταν μεγάλος αλλά
οι παίκτριες συνειδητοποίησαν
άμεσα ότι τα καλά κόποις κτώνται. Σε τέτοιες περιπτώσεις ακόμη και ένα φρενάρισμα μπορεί
να κάνει την ζημιά, οπότε είναι
απαραίτητο να υπάρχει το βασικό πλάνο αλλά και οι απαραίτητες εναλλακτικές λύσεις.
Εννοείται ότι οι παραστάσεις
δεν λείπουν από τον εκπρόσωπό
μας , που θα πορευτεί βήμαβήμα και θα επιδιώξει να ξεδιπλώσει το σύνολο των αρετών
του μέχρι τέλους.
Ασφαλώς οι ευχές των φίλων
της ομάδας αλλά και γενικότερα
της τοπικής κοινότητας βόλεϊ
συνοδεύουν τον Φιλαθλητικό,
αφού ο καθένας αντιλαμβάνεται
πόσο σημαντική υπόθεση είναι
ο νομός να βγαίνει δυναμικά
προς τα έξω.

σει την δική του αγωνιστική ταυτότητα και έτσι οι αθλήτριες θα
σπεύσουν να απολαύσουν το
βόλεϊ που ξέρουν ευελπιστώντας ότι θα κάνουν θετικό ταμείο
στο τέλος του δρόμου.
Ο συνδυασμός ταλέντου και
μαχητικού πνεύματος είναι εκρηκτικός, οπότε αν συντρέξουν
και οι απαραίτητες λεπτομέρειες
θα αυξηθούν οι πιθανότητες.
Πάντως η οικογένεια της ομάδας πιστεύει αυτό που κάνει
και μακάρι η θετική αύρα να
αποτυπωθεί στον αγωνιστικό
χώρο. Ο καθένας αντιλαμβάνεται ότι τίποτα δεν θα χαριστεί
στην Τρικαλινή ομάδα αφού και
τα υπόλοιπα συγκροτήματα κάνουν τα όνειρά τους.
Συνεπώς η συγκέντρωση πρέπει να πιάσει ταβάνι, ενώ μεγάλο
ρόλο θα παίξει και η προσαρμογή στα ιδιαίτερα κομμάτια
κάθε συνάντησης.
Ασφαλώς στην μίνι προετοιμασία όλα τα κορίτσια ήταν προσηλωμένα στον στόχο, ενώ
πραγματοποιήθηκαν και φιλικά
με το Μουζάκι και την ΣΜΥ προκειμένου να δουλευτούν στην
πράξη συγκεκριμένα πράγματα.
Γενικά είναι καλό μια ομάδα να
πάει σε σημαντικές εκδηλώσεις
με παιχνίδια στα χέρια της.
Η ουσία του πράγματος ξεκινάει σήμερα με τον Φιλαθλητικό
να αντιμετωπίζει στις 18.00 στο
κλειστό της Αταλάντης τον
Απολλώνειο Λάρισας(μετάδοση
και από το volleynews). Αναμφίβολα κάθε πρεμιέρα είναι ιδιαίτερη και θέλει μεγάλη προσοχή.
Τα Τρικαλινά κορίτσια θα
σπεύσουν να αξιοποιήσουν όλα

Ζεστή μάζωξη της ΑΕΤ με φόντο την αλλαγή σελίδας και την άνοδο στην Α1 ΕΣΚΑΘ

Σ

ήμα κατατεθέν
της φετινής
προσπάθειας
της ΑΕΤ
αποτέλεσαν η σύμπνοια
και το οικογενειακό
κλίμα.

Με τα στοιχεία αυτά ξεπέρασαν ουκ ολίγα εμπόδια και
κέρδισαν το μεγάλο στοίχημα
της ανόδου.
Σίγουρα οι πρωταγωνιστές
θα θυμούνται για μεγάλο διάστημα την φετινή χρονιά αλλά
επειδή οι καλές στιγμές δεν
χορταίνονται θα προσπαθήσουν να σταθούν στο ύψος
τους και στο νέο μετερίζι.
Πάντως γενικά οι ερυθρόλευκοι διάγουν μέρες χαράς
και δεν ήταν δυνατόν να μην
γιορτάσουν την προαγωγή με
τον τρόπο που ξέρουν και σε
δικό τους χώρο.
Φυσικά τα χαμόγελα, τα πειράγματα και οι αναλύσεις έδι-

Στιγμές μεγάλης χαράς για την οικογένεια της ΑΕΤ στο δείπνο στο «Λαδοφάναρο»
ναν και έπαιρναν.
Ο χρόνος λοιπόν κύλησε
σαν νεράκι και φάνηκε ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο στην
αθλητική ζωή.
Το ενημερωτικό κείμενο
αναφέρει:
CMYK

Δείπνο που διεξήχθη σε
πολύ καλή ατμόσφαιρα παρέθεσε ένας από τους χορηγούς της ομάδα μας ο Αντώνης Πλιάτσικας ‘Το Λαδοφάναρο ‘’ το βράδυ της Τετάρτης
(3/4/2019) στην ταβέρνα του,

σε διοίκηση, παίκτες και τεχνικό επιτελείο . Άλλωστε μετά
την επιτυχία της ομάδας μας
(άνοδο στην Α1 ΕΣΚΑΘ !!!)
κλείσαμε την χρονιά με τον
πιο ωραίο ‘’γεύμα’’ της χρονιάς !!!

Διοίκηση , παίκτες και τεχνικό επιτελείο θα θέλαμε να
ευχαριστήσουμε για αυτό το
δείπνο τον κ. Αντώνη Πλιάτσικα Το Λαδοφάναρο ‘’ όπου
από το 2012 είναι μαζί μας
και μας στηρίζει.

CMYK

Football lEaguE

Τ

ο απόλυτο…
μπάχαλο! Η
αναφορά δεν έχει
να κάνει με τον
φετινό ΑΟΤ, που έτσι και
αλλιώς με όσα γίνονται
ταιριάζει γάντι, αλλά
γενικότερα με το ελληνικό
ποδόσφαιρο. Η κουβέντα
για την αναδιάρθρωση
άνοιξε και κανένας δεν
ξέρει πως θα κλείσει. Από
εκεί και πέρα υπήρξαν
αλλαγές στο οργανωτικό
σχήμα του ΑΟΤ, αλλά
μάλλον μπήκε σε δεύτερη
μοίρα ο αγώνας της
Κυριακής κόντρα στην
Παναχαϊκή.
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Υπάρχει και η Παναχαϊκή!
•Μέσα στις ανακατατάξεις στον ΑΟ Τρίκαλα, την κουβέντα για
την αναδιάρθρωση όλοι έχουν ξεχάσει ότι την Κυριακή υπάρχει και παιχνίδι!

Του ΧΡιΣτοΦοΡοΥ
πΑπΑΘΑΝΑΣιοΥ
xristoforospap@gmail.com

Και όμως το παιχνίδι αυτό
μπορεί να αποδειχτεί καθοριστικό, αφού αν ο ΑΟΤ νικήσει
τότε κατά ένα μεγάλο βαθμό
δεν θα είναι στις τελευταίες 4
θέσεις του βαθμολογικού πίνακα. Το ερώτημα είναι αν όντως το αντιμετωπίζουν έτσι
στον ΑΟΤ; Η απάντηση θα δοθεί την Κυριακή.

Ανακοινώθηκε επίσημα
ο Σαμολαδάς στον Αοτ
Παράπονα από πολλούς έχει
ο μεγαλομέτοχος του Α.Ο. Τρίκαλα, Ηλίας Αϊβάζογλου, και
προχώρησε και σε διοικητικές
αλλαγές στην «κυανέρυθρρη»
ΠΑΕ. Ο Νίκος Νίκογλου δεν
είναι, πλέον, το δεξί χέρι του,
αφού το κουμάντο περνάει
στον Νίκο Σαμολαδά, ο οποίος
το βράδυ Τετάρτη ανακοινώθηκε ως νέος γενικός διευθυντής της ΠΑΕ.
«Η ΠΑΕ ΑΟ Τρίκαλα ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον κ. Σαμολαδά Νικόλαο ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα Γενικού
Διευθυντή.
Αξίζει να σημειωθεί πως ο
Νικός Σαμολαδάς έχει πλούσιο
βιογραφικό στον χώρο του ποδοσφαίρου αφού έχει αγωνιστεί σαν ποδοσφαιριστής σε
ΠΑΟΚ, Απόλλων Καλαμαριάς,
Νίκη Βόλου, Ολ.Βόλου, Ιωνικό,
Πανηλειακό και Αγροτικό Αστέρα, ενώ έχει δουλέψει σαν τεχνικός διευθυντής σε Απ.Καλαμαριάς, Αγροτικό Αστέρα
,ΑΕΛ ,Βατανιακό, Πιερικό, Αιγινιακό, Τύρναβο και Πυδνα
Κίτρο ενώ θεωρείται άριστος
γνώστης της footballleague.
Επίσης, υπήρξε και σκάουτερ
στις προεπιλογές ποδοσφαιριστών για την Εθνική Νέων.
Τον καλωσορίζουμε στην οικογένεια του ΑΟΤ και του ευχόμαστε ”Καλή Επιτυχία», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση
των Τρικάλων.
Να θυμίσουμε ότι ο Νίκογλου εκπροσώπησε τη διοίκη-

ση στο ραντεβού της περασμένης Παρασκευής (30/3) με
τους αρχηγούς, τους οποίους
δεν έπεισε για τα οφειλόμενα
και εν συνεχεία ήρθε η αποχή
από την προπόνηση και η ήττα
από τον ουραγό Αιγινιακό.
Λεουτσάκος: «Η Football
League διαθέτει την τεχνογνωσία για τη διεξαγωγή της
Σούπερ Λίγκας 2»
Θέλει, δηλώνει ότι μπορεί,
αλλά και αντικειμενικά το δικαιούται... Ο λόγος για την
Ένωση Β' Εθνικής ώστε να
αναλάβει τη διοργάνωση της
Σούπερ Λίγκας 2, η οποία θα
κάνει -όπως όλα δείχνουν- την
εμφάνισή της στην ποδοσφαιρική μας ζωή από τη νέα σεζόν.
Με επιστολή του προς τον
Γιώργο Βασιλειάδη και τον
Βαγγέλη Γραμμένο την Πέμπτη
(4/4), ο Λεωνίδας Λεουτσάκος
διαβεβαιώνει ότι η διοργανώτρια έχει την τεχνογνωσία για
να «τρέξει» τη νέα κατηγορία.
Παράλληλα, ζητά να τηρηθούν οι προφορικές δεσμεύσεις του υφυπουργού Αθλητισμού (για να υπάρχει οικονομική βιωσιμότητα και πέρα από
τη Σούπερ Λίγκα) και οι προκηρύξεις των πρωταθλημάτων.

πήρε παράταση
η συνεδρίαση
της Φούτμπολ Λιγκ
To θέμα της αναδιάρθρωσης

ΜΠΑΚΩΣΗΣ
EΞΑτΜιΣΕιΣ

Στιγμιότυπο από τη χθεσινή προπόνηση,
την οποία παρακολούθησε ο νέος Γενικός Διευθυντής κ. Σαμολαδάς

Ο Ντιαλό δεν προπονήθηκε χθες λόγω… ίωσης,
ενώ ο τερματοφύλακας Τάτιτς θα αποτελέσει παρελθόν

ΚΑτΑΛΥτΕΣ

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

παραμένει ανοικτό και οι εξελίξεις ακόμα τρέχουν, παρά
το γεγονός ότι τα ποδοσφαιρικά πρωταθλήματα έχουν μπει
στην τελική τους ευθεία.
Η Επιτροπή Επαγγελματικού
Ποδοσφαίρου συνεδρίασε την
Τετάρτη, καταλήγοντας σε μία
περίπου... μέση λύση, την
οποία θα προσπαθήσει να περάσει και στη συνάντησή της
με τον Γιώργο Βασιλειάδη.
Έτσι, περιμένοντας τις εξελίξεις, η Ένωση Β' Εθνικής
γνωστοποίησε την Πέμπτη
(4/4) ότι το προγραμματισμένο
για την Παρασκευή (5/4) Δ.Σ.
της μετατίθεται για τη Δευτέρα
(8/4), με τον Λεωνίδα Λεουτσάκο να ελπίζει να έχει τότε
νεώτερα και... θετικά.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Σας γνωρίζουμε πως λόγω
των εξελίξεων σχετικά με το
θέμα της αναδιάρθρωσης των
πρωταθλημάτων, η προγραμματισθείσα συνεδρίαση του
Διοικητικού Συμβουλίου της
Football League για την Παρασκευή 5 Απριλίου 2019,
ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ και θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 8
Απριλίου 2019 και ώρα 14.30
στα γραφεία της Ένωσης (Θεμιστοκλέους 42, 4ος όροφος)
Διοικητικό Συμβούλιο της Football League με Θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα εξής:
1. 1. Ενημέρωση σχετικά με
την αναδιάρθρωση των Πρωταθλημάτων
2. 2. Διάφορα θέματα».

ο Δρασούσης στο Αο
τρίκαλα – παναχαϊκή
Με τη διεξαγωγή της 26ης
αγωνιστικής συνεχίζεται το
Σαββατοκύριακο (6-7/4) η
δράση στο πρωτάθλημα της
Φούτμπολ Λιγκ με την
ΚΕΔ/ΕΠΟ να γνωστοποιεί την
Τετάρτη (3/4) τους διαιτητές
που θα σφυρίξουν στα ματς.
Ο Θανάσης Δραγούσης
(Κιλκίς) θα σφυρίξει στο Τρίκαλα – Παναχαϊκή.
Αναλυτικά οι ορισμοί:
CMYK

Σάββατο (6/4)
15:00 Ηρακλής – ΑΟΧ-Κισσαμικός
Διαιτητής: Τσοπουλίδης
(Ξάνθης)

Βοηθοί: Τσακίρης (Δράμας), Κουβαλάκης (Δράμας)
4ος: Πολυχρόνης (Πιερίας)
Κυριακή (7/4)
15:00 Πλατανιάς – Κέρκυ-
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ρα
Διαιτητής: Κατοίκος (Αθηνών)
Βοηθοί: Καραλής (Ηλείας),
Γεωργακόπουλος (Πειραιά)
4ος: Ντάουλας (Δυτ. Αττικής)
16:00 Ηρόδοτος – Σπάρτη
Διαιτητής: Νεοφυτιάδης
(Κορινθίας)
Βοηθοί: Τριαντάφυλλος
(Κορινθίας), Παγούρας (Βοιωτίας)
4ος: Δραγάτης (Αν. Αττικής)
16:00 Α.Ε. Καραϊσκάκης –
Δόξα Δράμας
Διαιτητής: Σιδηρόπουλος
(Έβρου)
Βοηθοί:
Διαμάντης
(Έβρου),
Τερζόπουλος
(Έβρου)
4ος: Καραντώνης (Ημαθίας)
16:00 Βόλος – Αιγινιακός
Διαιτητής: Τζουμαλάκης
(Σερρών)
Βοηθοί: Κρυωνάς (Σερρών),
Μάνος (Λάρισας)
4ος: Βουρνέλης (Μακεδονίας)
16:00 Τρίκαλα – Παναχαϊκή
Διαιτητής: Δραγούσης (Κιλκίς)
Βοηθοί: Αϊναλής (Μακεδονίας), Καλύβας (Φθιώτιδας)
4ος: Αγγελάκης (Μακεδονίας)
16:00 Απόλλων Λάρισας –
Εργοτέλης
Διαιτητής: Γκάμαρης (Αθηνών)
Βοηθοί: Μωυσιάδης (Γρεβενών), Φαλτάκας (Γρεβενών)
4ος: Πανυτσίδης (Κοζάνης)

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 •

: ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΩΚΕΑΝΙΣ
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Οι μελλοντικοί πρωταθλητές
στους πρωταθλητές Ελλάδας!
την Αθήνα
ταξίδεψε το
Σαββατοκύριακο η
ακαδημία μας με
50 αθλητές (Κ16, Κ14,
Κ13 και Κ12)
συνοδευόμενοι από τους
υπεύθυνους Γκαραγκάνη
- Γιαγιάκο αλλα και τους
προπονητές Βασιλείου Πάτρα για να
αναμετρηθεί με τις
ακαδημίες της
πρωταθλήτριας Ελλάδας
ΑΕΚ αποκομίζοντας πολύ
καλές κριτικές για την
παρουσία όλων των
τμημάτων αλλά πάνω από
όλα πολύ σημαντικών
εμπειριών και
παραστάσεων από το
υψηλό επίπεδο.

Σ

Απόρροια των καλών εμφανίσεων ήταν πολλά παιδιά
να καταγραφούν στα μπλοκάκια των σκάουτερ των προπονητών αλλά και στου νέου
υπεύθυνου όλων των τμημάτων της ΑΕΚ Κ. Κωστένογλου, αλλά και να μελετηθούν σε βίντεο αφού όλοι οι
αγώνες βιντεοσκοπήθηκαν.
Στα Σπάτα βρέθηκαν και
δυο πρώην ποδοσφαιριστές
της Δήμητρας Απόλλων και
νυν της ΑΕΚ(Κ16), οι Καλτσάς - Τσαχμακιώτης οι οποίοι συνομίλησαν με τους
πρώην προπονητές και συμπαίκτες τους για τις εμπειρίες
τους και την εξέλιξή τους.
Μετά το πέρας των αγωνιστικών τους υποχρεώσεων
τα παιδιά με τους προπονητές μετέβησαν στο ΟΑΚΑ
προσκεκλημένοι από την ΠΑΕ
ΑΕΚ για να παρακολουθήσουν τον αγώνα με τον Πα-

Ο Θανάσης Γαντζούλας με το προπονητικό τιμ
της Δήμητρας Απόλλων

ναιτωλικό. Εκεί συναντήσαμε
και τον πρώην ποδοσφαιρι-

στή μας που πλέον σπουδάζει στην Αθήνα και αγωνίζεται

Ο Αποστόλης Γκαραγκάνης τα «λέει» με τον Χρήστο Αλμπάνη

στον Πειραικό Γατζούλα Αθ.
Η πιο ωραία στιγμή όμως

διαδραματίστηκε όταν σηκώθηκε για ζέστα ο πρώην

Στιγμιότυπα από την τελευταία έξοδο της Δήμητρας Απόλλων, προσκεκλημένη από την ΑΕΚ

ποδοσφαιριστής της ομάδας
μας Χρήστος Αλμπάνης,
όπου αποθεώθηκε από τους
μικρούς μας αθλητές αφού
αποτελεί πρότυπο για αυτούς τόσο σαν ποδοσφαιριστής αλλά όσο και σαν άνθρωπο αφού μιλάμε για ένα
από τα καλύτερα παιδιά στο
χώρο του ποδοσφαίρου και
όχι μόνο.
Μάλιστα ο Χρήστος μετά
τον αγώνα πλησίασε στην
κερκίδα όπου βρισκόταν η
ακαδημίας μας, φωτογραφήθηκε με τους νεαρούς ποδοσφαιριστές και μίλησε για
λίγο με τους πρώην προπονητές του.
Εμείς να ευχηθούμε τα καλύτερα στον Χρήστο και το
συντομότερο βασικός με τη
φανέλα της ΑΕΚ και γιατί όχι
και της Εθνικής αφού έχει περίσσιο ταλέντο και όρεξη για
δουλειά στοιχεία που σπανίζουν πλέον στη χώρα μας. Για
το γεγονός έκανε ειδική αναφορά και ανάρτηση στα social media η ΠΑΕ ΑΕΚ αναφέροντας οτι ο Χρήστος ήταν
στην Ακαδημία μας από τα 13
εως τα 15 πριν μετακομίσει
στη Γερμανία για λογαριασμό
της Βέρντερ Βρέμης.
Έτσι λοιπόν τέλειωσε και
αυτό το ταξίδι με την φιλοξενία της ΑΕΚ να είναι εξαιρετική και άκρως επαγγελματική και γεμάτοι νέες εμπειρίες αναμένουμε τις καινούριες περιπέτειες που θα
ακολουθήσουν στο μέλλον
για τους μικρούς μας ποδοσφαιριστές όπως τόσα χρόνια και με συνέπεια προγραμματίζει η Ακαδημία μας
για την καλύτερη δυνατή εξέλιξή τους.

KIcKBOxINg
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Οπλισμένος με… ατσάλι
•Ο Στέφανος Μπαγλατσάκος βρίσκεται στη τελική ευθεία ώστε ν’ ανταποκριθεί μ’ επιτυχία
(21 Απριλίου) στο παγκόσμιο κάλεσμα του αθλήματος που θα γίνει στο Τόκυο
χθρός του
«καλού» είναι το
«καλύτερο», λέει
ο σοφός λαός και
η έκφραση αυτή αποτελεί
«οδηγό» για κάθε αθλητή
που μοχθεί καθημερινά
να κάνει το επόμενο
βήμα, ν’ ανέβει επίπεδο.
Να ξεχωρίσει. Αλλοι
φτάνουν έως το τέρμα.
Στο στόχο. Αλλοι δεν
έχουν αυτή την
ικανοποίηση. Και είναι οι
περισσότεροι. Ολοι όμως
προσπαθούν.

Ε

Του ΠANOΥ
ΓIΔOΠOYΛOΥ
gidopoulosp@yahoo.gr
Ο Στέφανος Μπαγλατσάκος, ανήκει στους αθλητές
του Kick Boxing, οι οποίοι,
έχουν «παρών» αλλά και «μέλλον». Δεν το λέμε εμείς, αλλά
οι επιδόσεις του! Η πορεία
του. Θεωρείται άλλωστε ο κορυφαίος Kick Boxer στα -70
κιλά. Πρόσφατες δηλώσεις
του μας προετοιμάζουν πως
τα «καλύτερα» έρχονται.
«Μπροστά στα όνειρά μου,
όσα έχω καταφέρει μέχρι
τώρα είναι μηδαμινά» δήλωσε. Δεν έχουμε κανέναν λόγο
να τον αμφισβητήσουμε, παρά
μόνο υποχρέωση να τον στηρίξουμε. Ο καθένας με τον
τρόπο του.
Στο βάθος παγκόσμια καταξίωση… Μετά την πρόσφατη επικράτησή του στο
GODS OF WAR 11 –WLF απέναντι στον κινέζο πρωταθλητή
του WLF Liu Qiliang ο αγώνας
του Στέφανου Μπαγλατσάκου στο Τόκυο αποτελεί μια
σημαντική δοκιμασία με στόχο την παγκόσμια καταξίωσή
του. Πρόκειται για αναμέτρηση Κ1, τριών τρίλεπτων γύρων
και αποτελεί μια από τις κορυφαίες διοργανώσεις σε
παγκόσμιο επίπεδο, ενώ ο
Τρικαλινός αθλητής θα είναι ο
τρίτος κατά σειρά Ελληνας
που θα μπει σ’ αυτή τη δοκιμασία, στη «Μέκκα» του αθλήματος, μετά από τους Μιχάλη Ζαμπίδη και Σταύρο Εξακουστίδη!
Ο αγώνας κλείστηκε από
τη διοργάνωση Shidoboxing
και τον πρόεδρό της Λίο Κατσούρα.
Παρέα με δικούς του ανθρώπους… Σ’ αυτή τη δοκιμασία ο Στέφανος Μπαγλατσάκος θα έχει δίπλα του, περισσότερους δικούς του ανθρώπους και για έναν αθλητή,
ο οποίος δίνει μια σημαντική
«μάχη», έχει υψίστη σημασία
η στήριξη. Ο προπονητής που
τον ανέδειξε Φώτης Γεωργόπουλος και ο Δημήτρης Λιούλιος θα «πετάξουν» μαζί του
στις 13 Απριλίου και θα μοιραστούν την αγωνία και τις εμπειρίες του Ελληνα μαχητή,
ενώ ο πρώτος θα τον στηρίξει

Από την πρόσφατη νίκη του επί του Κινέζου αντιπάλου
Σκληρή προπόνηση με τον πρώτο προπονητή του, που τον ανέδειξε,
Φώτη Γεωργόπουλο ο οποίος θα βρεθεί στο πλευρό του

Με αυτοπεποίθηση και σκληρή προπόνηση
ο Στέφανος Μπαγλατσάκος ευελπιστεί πως θ' αγγίξει τ' όνειρά του

και ξανά, προκειμένου να φτάσει όσο ψηλά ονειρεύεται.
Είσοδος με το «Μακεδονία
ξακουστή»… Ο αγώνας με
τον Ιάπωνα αντίπαλο θα ξεχωρίσει πριν την έναρξή του.
Μπορεί στη ταινία «Ρόκυ ΙΙΙ» με
τον Σιλβέστερ Σταλλόνε, οι
Survivor να έγραψαν ιστορία
με το τραγούδι EYE OF THE
TΙGER, το τραγούδι με το
οποίο ο Στέφανος Μπαγλατσάκος θα κάνει είσοδο στην
αρένα, είναι από μόνο του
ιστορία. Πρόκειται για το «Μακεδονία ξακουστή» που ακούγεται στις γιορτές και στις
εθνικές επετείους ή ακουγόταν με τη νέα τάξη πραγμάτων. Οπότε θα μπει ψυχωμένος στον αγώνα, παλεύοντας
για το καλύτερο.
Τα σημάδια από τον προηγούμενο αγώνα… Αν και
νωπά τα σημάδια που «απέκτησε» από τον πρόσφατο νι-

κηφόρο αγώνα του με τον κινέζο αντίπαλο, τόσο ο ίδιος ο
Στέφανος Μπαγλατσάκος,
όσο και οι προπονητές του είναι σίγουροι πως θα παρουσιαστεί πανέτοιμος ν’ αγωνιστεί για την παγκόσμια καριέρα του.
Η προπονητική του, σωματική και ψυχική του ετοιμότητα ν’ αντέχει στα δύσκολα και
η τεράστια αυτοπεποίθησή
του θα είναι τα «όπλα» του και
σ’ αυτή την ξεχωριστή «μάχη»
έχοντας στο μυαλό του και στη
καρδιά του, την οικογένειά
του, τους προπονητές του,
αλλά και όλους τους Ελληνες
και κυρίως τους Τρικαλινούς,
οι οποίοι αναγνωρίζουν την
αξία του και τη θέλησή του και
φροντίζουν να το δείχνουν συχνά πυκνά, αποτελώντας την
κινητήριο δύναμή του.
Ευχαριστίες στον Λεωνίδα
Καρακικέ… Σε τόσο σοβαρές

προσπάθειες ένας αθλητής
δεν μπορεί και δεν πρέπει να
είναι μόνος του. Και δεν αναφερόμαστε μόνο στο προπονητικό ή ηθικό κομμάτι, αλλά
και στο οικονομικό. Για τον
λόγο αυτό, τόσο ο πρώτος
προπονητής του Φώτης Γεωργόπουλος, όσο και ο ίδιος
ο πρωταγωνιστής, αισθάνονται
την ανάγκη να ευχαριστήσουν
τον καταξιωμένο επιχειρηματία
κ. Λεωνίδα Καρακικέ, ο οποίος
στηρίζει πάντα τον Τρικαλινό
αθλητή σε κάθε αγωνιστική
του έξοδο. «Τον ευχαριστούμε
μέσα από τη καρδιά μας» δήλωσαν από κοινού.
Ο αγώνας για την παγκόσμια καταξίωσή του δεν είναι
μακριά. Όλα θα πάρουν τη
θέση τους. Τα όνειρά του φτάνουν μακριά και έχει πολλά να
δώσει… Μακάρι νάναι περισσότερα απ’ όσα φαντάζεται…

Ακαδημία 1

Φιλικές… εμπειρίες
Ο Ιάπωνας αντίπαλός του, θα
έχει το αβαντάζ της έδρας αλλά
ο Τρικαλινός αθλητής ξέρει πως
να “κλείνει” σπίτια...

Με την παρουσία του στον
αγώνα της Ιαπωνίας θα είναι ο
3ος Έλληνας αθλητής μετά τους
Ζαμπίδη και Εξακουστίδη

προπονητικά.
Μάλιστα σε μια προσπάθεια να μεγαλώσει η συμπαράσταση προς τον Στέφανο
Μπαγλατσάκο, έγινε γνωστό
μέσω email προς τους Ελληνες που ζουν στο Τόκυο –περίπου 88- ώστε να βρεθούν
στον αγώνα υψώνοντας την
Ελληνική σημαία, μιλώντας μ’
αυτόν τον τρόπο στη καρδιά
και στη ψυχή του Ελληνα
αθλητή. «Μετά χαράς θα είμαστε εκεί. Θα μας νιώσεις.
Καλή επιτυχία» ήταν η απάν-

τησή τους.
Στο «σπίτι του αντιπάλου…
Ο «μεγάλος» αγώνας ο οποίος θα γίνει στις 21 Απριλίου
στην αρένα «Korakuen hall»
στο Τόκυο, θα φέρει απέναντί του τον Ιάπωνα αθλητή Caz
Jangira, ο οποίος θ’ αγωνιστεί
στο σπίτι του, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Εχει μάθει όμως ο
Στέφανος Μπαγλατσάκος,
πως και στην έδρα του αντιπάλου, μπορεί να τον κερδίσει.
Τόκανε και στο παρελθόν, θα
προσπαθήσει να το κάνει ξανά

•Με τις βολιώτικες ομάδες
Αγία Άννα Βόλου και Απόλλωνα Καναλίων
Εμπειρίες και φιλίες απέκτησαν τα μικρά παιδιά της
Ακαδημίας 1 από το πρόσφατο ποδοσφαιρικό ραντεβού με
ομάδες του Βόλου. « Είχαμε
την χαρά να φιλοξενήσουμε
δύο ακαδημίες από τον Βόλο,
την Αγία Άννα και τον Απόλλωνα Καναλίων, διοργανώνοντας αντίστοιχα φιλικά παιχνίδια για τις Κ12 και Κ10. Γκολ, ποδοσφαιρικές εμπειρίες και χαμόγελα για όλα τα παιδιά σε μία φιλική ατμόσφαιρα.
Ευχαριστούμε τις ακαδημίες Αγία Άννα Βόλου και Απόλλωνα Καναλίων για την ποδοσφαιρική τους επίσκεψη» ήταν η ανάρτηση της Τρικαλινής ακαδημίας στη σελίδα της ομάδας.

CMYK
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Ετρεξαν με φόρα
•Ωραίο σκηνικό και εμπνεύσεις στον αγώνα που διοργάνωσε
ο Ποδηλατικός σύλλογος σε οικείο χώρο

Χαρακτηριστικά στιγμιότυπα από τους αγώνες και τις βραβεύσεις

Ε

ίχαν προσήλωση
στον στόχο και
αξιοθαύμαστη
πειθαρχία.
Διάβασαν λοιπόν σωστά όλα
τα δεδομένα της διαδρομής,
οπότε κάνοντας τους
κατάλληλους χειρισμούς
έφτασαν στο νήμα με ψηλά
το κεφάλι.
Επιβεβαιώθηκε για μια ακόμη
φορά λοιπόν ότι τα ποδηλατικά
νιάτα έχουν το άθλημα στο αίμα
τους και αφήνουν υποσχέσεις για
λαμπρή συνέχεια.
Το δελτίου τύπου αναφέρει:

Ακόμη μια επιτυχημένη διοργάνωση για τον Ποδηλατικό Σύλλογο Τρικάλων την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου. Στην οδό
Σκοπέλου (ο δρόμος προς Καρυές), ο Π.Σ. Τρικάλων διοργάνωσε το 1ο G.P. Τρικάλων με
oργανωτική και αγωνιστική επιτυχία.
Ο αγώνας είχε την μορφή σιρκουί με αποκλεισμό, δηλαδή σε
κάθε στροφή ο τελευταίος ποδηλάτης έβγαινε εκτός αγώνα. Η
διαδρομή 1100 μέτρα, ήταν σε
μία ευθεία 550 μέτρα με δύο αναστροφές. Αποδείχτηκε αρκετά
απαιτητική, αφού οι ποδηλάτες

στις δύο αναστροφές που υπήρχαν έπρεπε να επιταχύνουν και
να φρενάρουν αρκετές φορές
κατά την διάρκεια των 20 στροφών
του αγώνα.
Συμμετείχαν ποδηλάτες κυρίως
από Θεσσαλία, Αθήνα, Πάτρα καθώς και μία αθλήτρια από την Κύπρο. Ο Π.Σ. Τρικάλων εκτός από
διοργανωτής, συμμετείχε και αγωνιστικά με 17 αθλητές και αθλήτριες σε όλες τις κατηγορίες. Οι
ποδηλάτες από την ποδηλατική
ακαδημία της ομάδας, αγωνίστηκαν με πάθος και κατέκτησαν αρκετές θέσεις στα βάθρα των νικητών, αλλά και πολύτιμες αγωνι-

ΕΦΗΒΟΙ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1
2
3
4
5
6

ΜΑΝΤΖΙΑΡΗΣ ΖΗΣΗΣ
ΜΠΡΕΤΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ
ΓΟΥΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΣΙΡΟΠΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ /
ΟΜΑΔΑ
Π.Γ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ
Π.Γ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ
Π.Γ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ
Π.Ο. ΠΑΤΡΩΝ
Π.Γ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ
Π.Σ. TΡΙΚΑΛΩΝ

ΜΙΝΙ ΜΙΚΡΑ ΑΓΟΡΙΑ-ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΚΟΙΝΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
ΣΕΙΡΑ
ΑΦΙΞΗΣ
1
2
3
4
5
6

ΕΠΙΔΟΣΗ

ΣΕΙΡΑ
ΑΦΙΞΗΣ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
DNS
DNS
DNS
DNS

ΕΠΙΔΟΣΗ

39,45
39,45
στροφή
στροφή
στροφή
στροφή

ΠΑΙΔΕΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΜΠΟYΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΛΑΓΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΚΟΥΤΣIΒΕΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΟΤΗΡΗΣ ΝΙΚOΛΑΟΣ,ΣΤΕΦ
ΤΖΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
ΤΥΦΑΡΙΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΙΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΣΟΒΑΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ /
ΟΜΑΔΑ
Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ
Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ
Π.Σ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Π.Σ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Π.Σ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ
Π.Σ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Π.Σ.ΤΡIΚΑΛΩΝ
Π.Σ.ΤΡIΚΑΛΩΝ
ΠΑΣ.ΠΗΝΕΙΟΣ
Π.Σ.ΤΡIΚΑΛΩΝ
Π.Σ.ΤΡIΚΑΛΩΝ
Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ
ΠΑΣ ΠΗΝΕΙΟΣ

34,1
34,1
στροφή
στροφή
στροφή
στροφή
στροφή
στροφή
στροφή
στροφή

ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ-ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ-ΠΑΝΚΟΡΑΣΙΔΕΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ΜΠΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΑΝΘΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΡΛΟΥΚΩΝ/ΝΑ
ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΑ ΚΑΜΗΛΑΡΗ
ΣΟΥΓΚΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΝΤΑΝΟΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΡΑΤΖΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑNΤΖΙΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ
ΝΑΣΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΜΙΧΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΛIΑΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΣΑΓΓΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΣΑΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΕΛΙΔΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

στικές εμπειρίες.
Τις απονομές στους νικητές
έκαναν, ο Ολυμπιονίκης ποδηλασίας Δημήτρης Γεωργαλής, η
πρώην αντιδήμαρχος αθλητισμού
πολιτισμού & παιδείας Έφη Λεβέντη και εκπρόσωποι ποδηλατικών σωματείων.
Επίσης ευχαριστούμε όλους
τους φίλους μας εθελοντές για
την πολύτιμη βοήθεια τους στον
αγώνα. Επίσης ευχαριστούμε
τους χορηγούς μας που ο κάθε
ένας με τον τρόπο του στηρίζει
την ομάδα μας.
Ακολουθούν τα αποτελέσματα
των αγώνων:

ΣΥΛΛΟΓΟΣ /
ΣΕΙΡΑ
ΟΜΑΔΑ
ΑΦΙΞΗΣ
Π.Σ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ
1
Π.Γ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ
2
Π.Ο. ΠΑΤΡΩΝ
3
Π.Σ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ
4
ΕLITE CYCLING ΚΥΠΡΟΥ
5
Π.Σ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ
6
Π.Σ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ
7
Π.Σ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ
8
Π.Σ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ
9
ΠΕΣΑ ΑΣΤΕΡΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 10
Π.Γ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ
11
Π.Γ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ
DNS
ΠΑΣ ΠΗΝΕΙΟΣ
DNS
ΠΑΣ ΠΗΝΕΙΟΣ
DNS
ΠΑΣ ΠΗΝΕΙΟΣ
DNS

ΕΠΙΔΟΣΗ
24,45
24,45
στροφή
στροφή
στροφή
στροφή
στροφή
στροφή
στροφή
στροφή
στροφή

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ /
ΣΕΙΡΑ
ΟΜΑΔΑ
ΑΦΙΞΗΣ
1 ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Π Σ. ΚΡΟΝΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
1
2 ΜΑΝΘΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Π.Γ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ
2
3 ΤΣΙΡΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΣ ΚΡΟΝΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
3
4 ΠΑΝΑΠΩΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Π.Γ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ
4
5 ΤΖΗΜΑΠΩΡΓΗΣ ΘΕΟΔΩΡΗΣ
ΠΑΣ ΠΗΝΕΙΟΣ
5
6 ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ
6
7 Κ.ΟΚΚΑΛΗ ΜΑΡΙΑ
Π.Γ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ
7
8 ΤΣΙΟΥΤΣ1ΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Π.Γ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ
8
9 ΓΩΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΡΑΦΑΗΛ
Π.Γ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ
9
10 ΤΣΙΟΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Π.Γ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ
10
11 ΤΣΑΚΑΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Π.Γ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ
11
12 ΚΑΡΑΜΠΑΓΛΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Π.Σ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ
DΝS

ΕΠΙΔΟΣΗ
10,27
10,54
11,09
11,11
11,49
12,17
12,19
1.2,31
1 στροφή
1 στροφή
3 στροφές

* Στις ομάδες που δραστηριοποιούνται στις μεγάλες κατηγορίες προκύπτει πάντα ενδιαφέρον υλικό σε μια σειρά
θεμάτων τόσο στο αγωνιστικό, όσο και στο εξωαγωνιστικό
κομμάτι. Ειδικά στον ΑΟΤ η κάνουλα παραγωγής υλικού
είναι σχεδόν πάντα ανοιχτή.
* Ετσι οι φίλοι της ομάδας προσπαθούν να ενημερωθούν
για τις τελευταίες κινήσεις στην σκακιέρα. Επιπρόσθετα
όσοι παρακολουθούν χρόνια και με λεπτομέρειες το ρεπορτάζ της ομάδας ξέρουν πολύ καλά ότι αυτό δεν έχει
ώρα.
* Πάντως χρειάζεται ολύμπια ψυχραιμία για να πάρει μπροστά
η μηχανή της ομάδας. Ασφαλώς οι λάτρεις του ιστορικού
σωματείου αλλιώς περίμεναν τα πράγματα στην αρχή της
χρονιάς και σίγουρα εμφανίζονται κουμπωμένοι.
* Είναι φανερό ότι τα στελέχη που ανέλαβαν να τρέξουν
τις αθλητικές εκδηλώσεις στο Κεφαλόβρυσο έχουν μεγάλο
μεράκι και δεν αφήνουν τίποτα στην τύχη του. Θέλησή
τους είναι να προσφέρουν ένα άκρως ελκυστικό πακέτο
σε όσους ανταποκριθούν στο κάλεσμα προκειμένου να
απολαύσουν την δράση.
* Και στο επικοινωνιακό κομμάτι παίζουν δυνατά κομίζοντας
συνεχώς νέα στοιχεία. Ετσι με τον τρόπο αυτό κρατούν
ζεστούς τους συμπολίτες, που βγαίνουν πάντα στην πρώτη
γραμμή όταν είναι να συμμετάσχουν σε αθλητικές δραστηριότητες.
* Εννοείται ότι αρκετοί ενδιαφερόμενοι επικοινωνούν σε
πρώτη ευκαιρία με τους διοργανωτές για να πληροφορηθούν
όλα τα τελευταία νέα από πρώτο χέρι. Φαίνεται λοιπόν ότι
θα έχουν καλή αγωνιστική πυξίδα.
* Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε μια πρόσφατη συνέντευξη
που φιλοξένησε το «Φως» και βρέθηκε στο μικροσκόπιο
και αρκετών Τρικαλινών φιλάθλων, οι οποίοι συνεχίζουν
να παρακολουθούν τα έργα και τις ημέρες όσων πέρασαν
από την περιοχή μας.
* Στο επίκεντρο βρέθηκε λοιπόν ο Γιώργος Βαζάκας που
κλήθηκε να αναλύσει το φετινό θαύμα του Ασπροπύργου,
ο οποίος ως γνωστόν συνέτριψε την Καλαμάτα στο μεταξύ
τους ντέρμπι.
* Ο έμπειρος κόουτς κράτησε τους γνωστούς χαμηλούς τόνους σημειώνοντας ότι η ομάδα δεν χαλαρώνει με τίποτα,
αφού πρέπει να βάλει θετικό πρόσημο και στα ματς που
απομένουν. Οσο για το μεγάλο μυστικό της επιτυχίας αποκάλυψε ότι αυτό δεν είναι άλλο από το οικογενειακό
κλίμα, όπου όλοι οι πρωταγωνιστές είναι μια γροθιά.
* Εξήρε φυσικά και την ποιότητα αρκετών μονάδων και
μεταξύ άλλων και του γνώριμού μας Δουκάκη. Ολοι έδεσαν
πολύ καλά μεταξύ τους και τα αποτελέσματα φαίνονται
στο γήπεδο. Μνημόνευσε επίσης και την κινητοποίηση και
το αγκάλιασμα του κόσμου.
* Στο ίδιο θέμα τοποθετήθηκε και ο γνωστός δημοσιογράφος
κ. Γεωργούντζος, που έβγαλε το καπέλο στον κ. Βαζάκα
χαρακτηρίζοντάς τον ως τον καλύτερο προπονητή της κατηγορίας.
* Η παράδοση καλά κρατεί στην περιοχή μας αφού σε
πρώτη ευκαιρία φιλοξενούνται εκδηλώσεις, που καλύπτουν
όλα τα είδη του αθλητισμού. Στην Καλαμπάκα λοιπόν οργανώθηκαν σωστά και θα κάνουν το καλύτερο για να αναδείξουν τα προκριματικά τραμπολίνο, που από την φύση
του είναι άκρως θεαματικό.
* Ο Κώστας Ζήκος δεν ξεχνάει όσους τον βοηθούν στην καριέρα του και τους ευχαριστεί σε πρώτη ευκαιρία. Εξαιρετική
χημεία έχει μεταξύ άλλων με τον χορηγό του κ. Γεωργούλα.
Φυσικά βάζει πλώρη για νέα κατορθώματα.
* Σε Σπερχειό και Δρόμους γιοφυριού συμμετείχε ο Σύλλογος
δρομέων.

MINI MEΓΑΛΑ ΑΓΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ΚOΝΤΑΞΗΣ ΜΥΡΩΝ
ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ
ΣΑΠΟΥΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΝΤΖΙΑΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΕΡΜΗΣ
ΖΙΝΤΖΟΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΠΥΡΟΣ
ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΜΑΞ1ΜΙΛ1ΑΝ0Σ
ΦΑΤΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ /
ΟΜΑΔΑ
ΠΣ ΚΡΟΝΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ
ΠΑΣ ΠΗΝΕΙΟΣ
Π.Γ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΠΣ ΚΡΟΝΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
Π.Σ.ΤΡIΚΑΛΩΝ
ΠΑΣ ΠΗΝΕΙΟΣ
Π.Σ.ΤΡΙΚAΛΩΝ
Π.Γ.Σ. ΛΑΡIΣΑΣ
ΠΑΣ ΠΗΝΕΙΟΣ

ΣΕΙΡΑ
ΑΦΙΞΗΣ
1
2
3
4
5
6
7
DNS
DNS
DNS

ΕΠΙΔΟΣΗ

ΣΕΙΡΑ
ΑΦΙΞΗΣ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
DNS

ΕΠΙΔΟΣΗ

16,29
16,32
1637
16,45
16,52
17,09
17,23

ΜΙΝΙ ΜΕΓΑΛΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1
2
3
4
5
5
7
8
9
10

ΚΑΣΚΑNΗ ΕΛΕΝΗ
ΣΟΥΛΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
NΤΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΠΑΛΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΤΣΑΓIΑΡΑ ΝΕΦΕΛΗ
ΣΕΚΛΕ1Ζ1ΩΤΗ ΝΕΦΕΛΗ
ΤΣΙΟΥΤΣΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΑΓΓΕΛΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ
ΓΩΓΟΥ ΑΡΕΤΗ
ΤΣΑΚΑΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
CMYK

ΣΥΛΛΟΓΟΣ /
ΟΜΑΔΑ
ΠΑΣΠΗΝΕΙΟΣ
Π.Σ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Π.Σ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΠΑΣ ΠΗΝΕΙΟΣ
ΠΑΣ ΠΗΝΕΙΟΣ
Π.Γ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ
Π.Γ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΠΑΣ ΠΗΝΕΙΟΣ
Π.Γ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ
Π.Γ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ

12,45
12,58
13,01
13,26
Ι3,32
13,38
13,45
13,57
15,25

02.00: FOX Sports
Capitals - Canadiens, NHL
03:00 COSMOTE SPORT 4 HD
Philadelphia 76ers - Milwaukee Bucks
NBA
09:30 Eurosport 1
Κινέζικο Όπεν, Πεκίνο
11:30 FOX Sports
Tigers - Panthers, NRL
14:25 Eurosport 1
Κινέζικο Όπεν, Πεκίνο
17:00 ΕΡΤ Sports HD
Ολυμπιακός-ΑΕΚ, Κύπελλο Γυναικών
19:30 COSMOTE SPORT 8 HD
Ρέγκενσμπουργκ - Μπόχουμ
Bundesliga 2
20:30 ΕΡΤ Sports HD
Παναξιακός-Θήρα, Κύπελλο Γυναικών
20:45 Novasports 4HD
Φενέρμπαχτσε - Μακάμπι Τελ Αβίβ
EuroLeague

21:00 Novasports 5HD
Μπάγερν Μονάχου - Γκραν Κανάρια
EuroLeague
21:30 Novasports 2HD
Ολυμπιακός - Νταρουσάφακα
EuroLeague
21:30 COSMOTE SPORT 3 HD
Μάιντς - Φράιμπουργκ, Bundesliga
21:45 Novasports 1HD
Μπορντό - Μαρσέιγ, Ligue 1
22:00 Novasports 3HD
Μπαρτσελόνα - Χίμκι
EuroLeague
22:00 COSMOTE SPORT 1 HD
Σαουθάμπτον - Λίβερπουλ
Premier League
22:30 COSMOTE SPORT 7 HD
Πόρτο - Μποαβίστα, Liga NOS
23:00 Eurosport 1
Ιαπωνία - Ρωσία
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα
23:30 FOX Sports
Rays - Giants

τοπικά
Μέρος 2ο
Στον πρόλογο ο Προμηθέας
οδηγείται δεμένος στον τόπο
του μαρτυρίου από δυο όργανα του Δία με το όνομα
Κράτος (δύναμη) και Βία. Το
πρώτο συμβολίζει την εξουσία
και το άλλο τον τρόπο που την
ασκεί. Το Κράτος προστάζει
τον Ήφαιστο να αλυσοδέσει
σφιχτά τον Προμηθέα σε μια
βραχώδη κορυφή του Καυκάσου, «γιατί έκλεψε της πάντεχνης φωτιάς τη φλόγα και
τη χάρισε του ανθρώπου».
Ο Ήφαιστος μολονότι θλίβεται και είναι απρόθυμος να
εκτελέσει ένα τέτοιο απάνθρωπο έργο, δεν μπορεί να
αψηφήσει τη θέληση του Δία.
Και αποβλέποντας στη μεταμέλειά του Προμηθέα, του
λέει: «Σ’ αυτή την κορυφή της
ερημιάς θα σε καρφώσω, που
δε θα βλέπεις ούτε θ’ ακούς
φωνή ανθρώπου. Κι ολημερίς θα ψήνεσαι στην κάψα
του ηλίου». Η συμπεριφορά
του Κράτους είναι βάναυση:
«Χτύπα γερά τα καρφιά, λέει
στον Ήφαιστο, πέρα ως πέρα,
γιατί ο Δίας είναι αυστηρός
κριτής σ’αυτό σου το έργο».
Και ο Ήφαιστος απαντά: «Ταιριάζει αλήθεια η γλώσσα σου
με τη μορφή σου». Προφανώς, η προσωπίδα την οποία
φορούσε το Κράτος είχε μορφή τερατώδη, που συμβάδιζε

ίναι ποτέ δυνατόν βιβλίο με “άχαρο” τίτλο,
διόλου συμπαθή, ν'
αγγίζει τόσο την ψυχή του
πολυπληθούς αναγνωστικού
κοινού; Η εξήγηση δίνεται πανεύκολα με την πρώτη κιόλας
επαφή με το κείμενο, αλλά
πρωτίστως τη θέα του ονόματος του διακεκριμένου συγγραφέα, σχολιαστή, χρονογράφου κι όχι μόνο, που μόνο
αριστουργήματα βγαίνουν
από το μυαλό και τα χέρια
του.
“Αρχιτέκτονας” στο είδος,
δεν το συζητώ!, με πλούσια
εμπορική, πνευματική, πολιτιστική, καλλιτεχνική και κοινωνικοθρησκευτική δραστηριότητα, με το ανάλογο φυσικά ποιόν συγγραφής, ευρεία
και οξεία αντίληψη, ξεκάθαρες
και εμπεριστατωμένες απόψεις -επί παντός επιστητούκαι ακριβείς τοποθετήσειςαναλύσεις.
Κι εδώ έγκειται η ωραιότης!
Θέμα πεζό και τετριμμένο, ασυμπαθές, να γίνεται κομψοτέχνημα στα χέρια ειδικού,
για ν' αποτελέσει κόσμημα
γραφείου, βιβλιοθήκης (δημοτικής κι ιδιωτικής) κοσμώντας ράφια πνευματικών κέντρων.
Εύλογα θα μπορούσε να
καυχηθεί ο γράφων -αν δεν
ήταν βέβαια ακέραιος χαρακτήρας- πολυγραφότατος
κατά τα άλλα, έστω κι αν ήταν
αυτό το μοναδικό του δημιούργημα. Αρκετά να τον “αποζημιώσει” κάνοντάς τον να αισθανθεί όχι μόνο σιγουριά,
αυτοπεποίθηση κι ολοκλήρωση, αλλά και ψυχική ευφορία
κι ικανοποίηση, φτάνοντας
στο ζενίθ της συγγραφής,
προσφέροντας την τελείωση
ακόμα και στους πιο απαιτητικούς αναγνώστες-μελετητές κι ανεβάζοντας τον ίδιο,
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Του Κωνσταντίνου
Απ. Γιοντζή

με τη σκληρή γλώσσα.
Το Κράτος εμπαίζει τον
Προμηθέα: «Κοίτα τώρα να
μεγαλοπιάνεσαι, του λέει, να
αρπάζεις από τους θεούς ό,τι
θέλεις και να το δίνεις στους
ανθρώπους κι αυτοί σε τι άραγε μπορούν να σε βοηθήσουν;
Ψεύτικο είναι και το όνομά
σου, που σε λεν Προμηθέα –
Προμηθέας = προνοητικός.
Χρειάζεσαι έναν άλλο τώρα να

βρεις, που να είναι και στην
πράξη προμηθέας και να προβλέπει τις συμφορές σου».
Μετά απ’ αυτά ο Ήφαιστος, το
Κράτος και η Βία αποχωρούν.
Ο Προμηθέας στη φάση αυτή
παραμένει αμίλητος. Σε έναν
μονόλογο, όμως, πιο κάτω,
θα δείξει το μεγαλείο της ψυχής του, δεν μετάνιωσε γι’
αυτά που έκανε. « Ήθελα κι
έφταιξα, λέει. Όλα αυτά εγώ
τα ήξερα από πριν. Καμιά
συμφορά δεν με βρήκε
απροσδόκητα». Ο Προμηθέας
ήξερε εκ των προτέρων τις συνέπειες, που είχε το δώρο
της φωτιάς, δεν τις υπολόγισε
όμως προκειμένου να ωφελήσει το γένος των ανθρώπων. Ο
Προμηθέας είναι ένας συνειδητός επαναστάτης.
Όλοι είχαν απομακρυνθεί
και μέσα στην απέραντη σιωπή, ακούει κάποια στιγμή
ήχους, που τον προβληματίζουν. Με τον τρόπο αυτό δικαιολογείται από τον ποιητή η
πάροδος (είσοδος) του Χορού, που αποτελείται από τις
Ωκεανίδες, κόρες του Ωκεα-

νού. Ο Χορός δείχνει τη συμπόνια του στον ήρωα και τον
συνιστά να είναι πιο συγκρατημένος απέναντι στον Δία.
Ο Χορός, στη συνέχεια,
ζητάει από τον Προμηθέα να
του αποκαλύψει την αιτία, για
την οποία ο Δίας τον τιμωρεί
με τόσο σκληρό τρόπο. Και ο
Προμηθέας ενημερώνει τον
Χορό, ξεκινώντας από την τιτανομαχία των θεών: «Ο Κρόνος καταβρόχθιζε τα παιδιά
του. Η Ρέα, όμως, η γυναίκα
του, είχε κατορθώσει να διασώσει τον Δία, ο οποίος με μια
ομάδα Τιτάνων, ύστερα από
σκληρή μάχη ( τιτανομαχία )
εκθρόνισε τον Κρόνο. Ο Δίας
, ως νέος αφέντης, τιμώρησε
σκληρά εκείνους τους Τιτάνες
, που τον πολέμησαν. Τον Άτλαντα τον υποχρέωσε να κρατάει τη γη στους ώμους του.»
Αλλά και ο Προμηθέας, μολονότι στην τιτανομαχία των
θεών πολέμησε στο πλευρό
του Δία, δεν είχε καλύτερη μεταχείριση. Και παραπονείται
γι’ αυτή του την αχαριστία.
Ενώ του συμπαραστάθηκε

“Κρίση... χρονογράφημα 2011-1018”
Περικλής Βασιλός

όχι απλώς στο ύψος των περιστάσεων, αλλά στην κορυφή
των Ιμαλαΐων της σκέψης και
γραφής. Μέσα από προβληματισμούς, ευαισθησίες, αντικειμενικές αλήθειες, καταστάσεις κοινές κι ενδιαφέρουσες, ξεχειλίζει ο λυρισμός
κι η μουσικότητα δίνοντας έμφαση στο όλο θέμα -χωρίς να
το αντιλαμβάνεται ίσως και ο
ίδιος- που σε συναρπάζουν.
Ενώ παράλληλα μένουν μη-

νύματα και συμπεράσματα
“κτήματα εσαεί” που σε γεμίζουν ψυχικά και σε κάνουν
πιο έμπειρο, βλέποντας μ'
άλλο μάτι, ξεκάθαρα, σοβαρά
θέματα που χρήζουν προσοχής κι άμεσης επίλυσης. Με
τρόπο ρεαλιστικό, γλαφυρό,
ουσιώδη και δημιουργικό σε
ελκύει, σε κατατοπίζει, σε κερδίζει, ώστε να γίνεις “φαν”
του πονήματός του.
Ως εκ τούτου, όχι απλά συ-

νιστάται -ανεπιφύλαχτα- αλλά
“επιβάλλεται!” η μελέτη τέτοιου αριστουργήματος. Τα
“εύγε” και “συγχαρητήρια”
πεζά και τετριμμένα, αδυνατούν να εκφράσουν το εύρος
και μέγεθος της αξίας και σημασίας του, έστω κι αν είναι ειλικρινή και εγκάρδια! Δυσκολεύεσαι ειλικρινά ν' αξιολογήσεις το φάσμα των πολύτιμων μηνυμάτων, που καλπάζουν σαν περήφανο, καθαρόαιμο άτι, αραβικής εκλεκτής
ράτσας, ασυναγώνιστο κι αξεπέραστο.
Και φωλιάζουν στην καρδιά, στο μυαλό και στην ψυχή
-ισόβια- χαρίζοντας “διδαχές”
απείρου κάλλους.
Και δεδομένου ότι ο σκοπός
έκδοσης -μη κερδοσκοπικός κι
ανιδιοτελής- καθαρά φιλανθρωπικός αντιλαμβάνεσαι στο έπακρον!- το μεγαλείο
της ωραιότητας. Θα μου πεις
τι άλλο θα μπορούσε να συμβεί από έναν κολοσσό συγγραφής, ογκόλιθο της ηθικής, που βαδίζει αέναα στα
χνάρια του συνώνυμου “ολύμπιου” Αθηναίου ρήτορα;! Ε!
“οία η μορφή, τοιάδε κι η
ψυχή!”
Και σαν μένει η ψυχική ευφορία, αναλογιζόμενος πόσο
τυχερός είσαι που συνομιλείς, συναναστρέφεσαι, απολαμβάνεις ακούσματα κι απόψεις από υπέροχους ανθρώπους του δικού του βεληνικούς, πολύτιμη κι αστείρευτη
πηγή γνώσεων και δη μηνυμάτων “ανθρωπιάς κι αλληλεγγύης...”
Καλοτάξιδο, φίλτατε
Κική Γκούμα

στην τιτανομαχία, αυτός εξόφλησε την υποχρέωση απέναντί του με κακιά πληρωμή.
«Έτσι συμβαίνει με τους τυράννους, λέει, να μην εμπιστεύονται και να μην υπολογίζουν τους φίλους. Με τιμώρησε, που βοήθησα τους ανθρώπους, γιατί είχε σκοπό να
τους καταστρέψει και να σπείρει άλλους ανθρώπους. Οι
άνθρωποι αυτοί ήταν δημιουργήματα του Κρόνου και
έπρεπε να εξοντωθούν. Ήθελε τους ανθρώπους αφοσιωμένους σ’αυτόν, υποτακτικούς.
Στη συνέχεια, παρουσιάζεται ο Ωκεανός, ένας άλλος Τιτάνας, που προθυμοποιείται
να χρησιμοποιήσει το κύρος
του, για να τον συμφιλιώσει με
τον Δία. Ο Προμηθέας όμως
παραμένει απτόητος και λέει
ότι ο Δίας δεν θα είναι κύριος
των θεών για πάντα. Πλησιάζει η ώρα που θα πέσει από
τον θρόνο του και θα ταπεινωθεί. Δεν προτίθεται να του
αποκαλύψει ένα μοιραίο μυστικό, που θα σημάνει την
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πτώση του.
Στο δεύτερο επεισόδιο ο
Προμηθέας απαριθμεί λεπτομερώς τις ευεργεσίες του
στους ανθρώπους και κλείνει
με τη δήλωση «πᾶσαι τέχναι
βροτοῖσιν ἐκ Προμηθέως» (στ.
506). Έβγαλε τους ανθρώπους από τη νηπιώδη κατάσταση και τους έδωσε νου
και σκέψη. Στο τρίτο επεισόδιο
περνά, εντελώς τυχαία, από
τον τόπο του μαρτυρίου η περιπλανώμενη Ιώ. Βλέπει τον
Προμηθέα καρφωμένο στον
βράχο και εκπλήσσεται.
Η Ιώ, μια κόρη εκτάκτου
καλλονής, ήταν ιέρεια στον
ναό της Ήρας στο Άργος. Ο
Δίας την ερωτεύτηκε και άρχισε να την πολιορκεί. Η Ήρα
όμως από τη ζήλεια της τη μεταμόρφωσε σε αγελάδα. Ο
Δίας τότε πήρε τη μορφή του
ταύρου και έσμιξε μαζί της. Η
Ήρα δεν παραιτήθηκε, της
έστειλε τον οίστρο ( αλογόμυγα ) που με τα τσιμπήματα
την έκανε να τρέχει σαν τρελή, διασχίζοντας τεράστιες
αποστάσεις σε διάφορες χώρες. Το στενό που πέρασε
μεταξύ Θράκης και Μ. Ασίας
ονομάστηκε Βόσπορος (πόρος, πέρασμα του βοός). Φτάνει στη Σκυθία και εκεί σε μια
κορυφή του Καυκάσου βλέπει
τον Προμηθέα καρφωμένο
στον βράχο.

Κέντρο των Βλάχων
ο Δήμος Τρικκαίων
Με μεγάλη προσδοκία το 35ο Αντάμωμα
στα τέλη Ιουνίου στα Τρίκαλα

Κέντρο της Ελλάδας και κέντρο του βλαχόφωνου ελληνισμού ο Δήμος Τρικκαίων. Με μακραίωνη παράδοση
και μέγιστη συμμετοχή των Βλάχων στα Τρίκαλα – σε όλες
τις εκφάνσεις της ζωής – ήρθε και η ώρα για το 35ο Αντάμωμα.
Στις 21, 22 και 23 Ιουνίου 2019 ο Δήμος Τρικκαίων συνεργάζεται με την Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών
Συλλόγων Βλάχων και συνδιοργανώνουν μια μεγάλη εκδήλωση. Χορός, τραγούδι, έθιμα, παράδοση, ιστορία, μέλλον.. όλες αυτές οι δραστηριότητες αναπτύσσονται μέσα
από την τριήμερη διοργάνωση. Ο Δήμαρχος Τρικκαίων κ.
Δημήτρης Παπαστεργίου εξέφρασε την αμέριστη συμπαράσταση του Δήμου στην ομοσπονδία, σε συνάντηση με
τον πρόεδρο της ΠΟΠΣΒ κ. Μιχ. Μαγειρία, το απόγευμα
της Τετάρτης 3 Απριλίου 2019 στο Δημαρχείο. Παρούσης
της αρμόδιας αντιδημάρχου κ. Σοφίας Αλεστά, και μελών
της Ομοσπονδίας του κ Δημ. Καμά και της κ. Γεωργίας Δρόσου, συζητήθηκαν θέματα σχετικά με τη διοργάνωση και
την καλύτερη προετοιμασία της. Η πρώτη αυτή συνάντηση ήταν η απαρχή της συνεργασίας για το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός, που αντανακλά την τεράστια παρουσία και
συνεισφορά των Βλάχων στην οικονομική, κοινωνική, πολιτική ζωή, όχι μόνο των Τρικάλων, αλλά και ολόκληρης της
χώρας. Οι ανακοινώσεις για το πρόγραμμα και τις λοιπές
εκδηλώσεις θα ανακοινωθούν προσεχώς. Σημειώνεται
ότι ο κ. Μαγειρίας προσέφερε στον κ. Παπαστεργίου το βιβλίο του για τους Βλάχους, με τίτλο «Ελληνες Βλάχοι, η
αδιάλειπτη συνέχεια».
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Γεννηματά: Εκτός ψηφοδελτίων
ΚΙΝΑΛ όποιος παρεκκλίνει
από την αυτόνομη πορεία

Η Φώφη Γεννηματά στην εισαγωγική της τοποθέτηση στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, που συγκλήθηκε στη
Χαριλάου Τρικούπη, έστειλε μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις
για τη στάση του Κινήματος Αλλαγής. Σύμφωνα με πληροφορίες,
η κ. Γεννηματά ανέφερε: «Βγαίνουμε πολύ πιο δυνατοί απ' ό τι
περιμέναμε, με ουσιαστική πολιτική ενότητα. Ομόφωνα αποφασίσαμε αυτόνομη πορεία με βάση το πρόγραμμα μας. Όποιος
επιλέξει διαφορετικό δρόμο από τις ομόφωνες αποφάσεις του
συνεδρίου θέτει εαυτόν εκτός ψηφοδελτίων».
Πρόσθεσε ακόμη ότι «όσο είμαστε δυνατότεροι τόσο μπορούμε
να υποχρεώσουμε ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι. Το
καλύτερο για τον τόπο είναι μια κυβέρνηση ευρύτατης δυνατής
πλειοψηφίας. Απαραίτητη προϋπόθεση να πάρει το Κίνημα Αλλαγής
την τρίτη διερευνητική εντολή». Η Φώφη Γεννηματά απέρριψε την
πρόταση για συγκρότηση μετώπων και υπογράμμισε ότι η λογική
«φύγε εσύ - έλα εσύ» στις εθνικές εκλογές, δεν είναι λύση. Ξεκαθάρισε ότι «λεγόμαστε πλέον Κίνημα Αλλαγής. Τίποτα δεν μπορεί
να γίνει χωρίς το ΠΑΣΟΚ, αλλά και τίποτα μόνο με το ΠΑΣΟΚ».
Η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής ανακοίνωσε ότι στις 20
Απριλίου θα συνεδριάσει η νεοεκλεγείσα Κεντρική Επιτροπή, ενώ
τόνισε ότι οι επικείμενες ευρωεκλογές δεν είναι δημοψήφισμα,
καθώς επιμένει στις συντηρητικές επιλογές του Ευρωπαϊκού
Λαϊκού Κόμματος. «Ψήφος Αλλαγής για την Ευρώπη και την Ελλάδα», είναι το σύνθημά μας, είπε η κ. Γεννηματά και ζήτησε από
τους βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής να συνδράμουν τους
υποψήφιους για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, που στηρίζει το Κίνημα
Αλλαγής.

Κυρ. Μητσοτάκης: Να αξιοποιήσουμε τα μεγάλα
συγκριτικά πλεονεκτήματα της Λακωνίας

Π

εριοδεία στη
Λακωνία
πραγματοποιεί ο
πρόεδρος της Νέας
Δημοκρατίας, Κυριάκος
Μητσοτάκης.

Επισκέφθηκε το Κάστρο και
το μουσείο του Μυστρά, όπου,
μεταξύ άλλων, είχε την ευκαιρία
να δει από πρώτο χέρι τα έργα
συντήρησης που πραγματοποιούνται.
Μετά πέρας της επίσκεψής
του, ο κ. Μητσοτάκης, σε δήλωσή του, σημείωσε ότι «εδώ,
σε αυτόν τον μαγικό τόπο,
τον Μυστρά, συνενώνεται ένα
μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς με ένα
φυσικό τοπίο απαράμιλλου
κάλους. Η Λακωνία έχει σημαντικότατες αναπτυξιακές
δυνατότητες. Η προστασία
και η αξιοποίηση του μεγάλου
πολιτιστικού της πλούτου, θα
πρέπει να αποτελέσει πρώτη
προτεραιότητα για τον δήμο,
για την περιφέρεια, αλλά και
για ολόκληρη τη χώρα».
Κατά τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, «ήδη
κάποιοι τολμηροί επιχειρηματίες δρομολογούν επενδύσεις,
ακριβώς για να μπορέσουν να
συνδέσουν τον πλούσιο πολι-

τιστικό πλούτο της περιοχής
με μια νέα αντίληψη για τον
τουρισμό μας. Ένας τουρισμός ο οποίος πρέπει να συνδέεται και να ταυτίζεται με τη
φυσική μας ομορφιά, την προστασία της φυσικής μας ομορφιάς και το πολιτιστικό μας
απόθεμα. Η νέα κυβέρνηση,

η επόμενη κυβέρνηση της
Νέας Δημοκρατίας, θα στηρίξει ακριβώς αυτήν την αναπτυξιακή λογική. Με σεβασμό
στο περιβάλλον, με ανάδειξη
του πολιτιστικού μας πλούτου
και με μια σύζευξη του τουρισμού, του πολιτισμού και της
πρωτογενούς παραγωγής, να

αξιοποιήσουμε επιτέλους και
εδώ στη Λακωνία, όπως το
έχουμε κάνει σε μεγάλο βαθμό
στη γειτονική Μεσσηνία, τα
μεγάλα αναξιοποίητα συγκριτικά πλεονεκτήματα αυτής της
πολύ όμορφης γωνιάς της πατρίδας μας» είπε ο Κυριάκος
Μητσοτάκης.

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

•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

Γατοτροφή Premium από 24,99

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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Νόμπελ Ειρήνης 2019: 33
ευρωβουλευτές προτείνουν Τσίπρα-Ζάεφ
στη διαδικασία συμφιλίωσης και αποδοχής της συμφωνίας στις χώρες τους, ενώ θα ενθαρρύνει και άλλες χώρες με εξαιρετικά πολύπλοκες εθνικές διαφορές, να ακολουθήσουν το παράδειγμά τους ώστε
να συμβάλουν στην ειρηνική γειτονία με αμοιβαία
αναγνώριση και σεβασμό.
Οι υπογράφοντες:
Δημήτρης Παπαδημούλης (GUE/NGL), Στέλιος
Κούλογλου (GUE/NGL), Κωνσταντίνα Κούνεβα
(GUE/NGL), Jasenko Selimovic (ALDE), Ivo Vaigl
(ALDE), Ivan Jakovcic (ALDE), Johannes Cornelis
Van Baalen (ALDE), Norica Nicolai (ALDE), Ilhan
Kyuchyuk (ALDE), Charles Tannock (ECR), Eduard
Kukan (EPP), Antanas Guoga (EPP), Andrey Kovatchev (EPP), Michael Cramer (Greens/EFA), Bart
Staes (Greens/EFA), Ernest Urtasun (Greens/EFA),
Igor Soltes (Greens/EFA), Victor Bostinaru (S&D),
Tanja Falon (S&D), Knut Fleckenstein (S&D), Tonino Picula (S&D), Agnes Jongerius (S&D), Brando
Benifei (S&D), Peter Kouroumbashev (S&D), Babette
Winter (S&D), Liisa Jaakonsaari (S&D), Biljana
Borzan (S&D), Clare Moody (S&D), Boris Zala
(S&D), Suzanne Melior (S&D), Maurin Karine
Gloanec (S&D), Arndt Kohn (S&D).

πιστολή προς τη Νορβηγική Επιτροπή
Νόμπελ απευθύνουν 33
ευρωβουλευτές, προτείνοντας τους
πρωθυπουργούς της Ελλάδας και της
Βόρειας Μακεδονίας, Αλέξη Τσίπρα και
Ζόραν Ζάεφ, για το Νόμπελ Ειρήνης 2019.

Ε

«Η υποψηφιότητά τους για το Βραβείο Νόμπελ
Ειρήνης, μεταφέρει προς όλους το μήνυμα ότι το
θάρρος και η προοδευτική σκέψη πέρα από τα εθνικά σύνορα, θα πρέπει να ανταμειφθούν» τονίζουν
οι ευρωβουλευτές από 16 χώρες και από έξι πολιτικές ομάδες του Ευρωκοινοβουλίου (Αριστερά,
Σοσιαλιστές, Πράσινοι, Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα,
Συντηρητικοί και Φιλελεύθεροι) αναφερόμενοι στη
Συμφωνία των Πρεσπών.
«Θα πρέπει να εξετάσετε σοβαρά την επιβράβευση των επιτευγμάτων των δύο Πρωθυπουργών
με το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης του 2019», σημειώνουν χαρακτηριστικά στηρίζοντας έτσι από τη
δική τους μεριά την πρόταση της κατόχου του βραβείου Νόμπελ Ειρήνης το 2015, Ουιντέντ Μπουχαμάουι, για βράβευση των κ.κ. Τσίπρα και Ζάεφ.
Και η επιστολή καταλήγει: Το βραβείο αυτό θα
υποστηρίξει τους Ζόραν Ζάεφ και Αλέξη Τσίπρα

ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΩΤ. Ι. ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ

ΓOPΓOΓYPI - TPIKAΛA
THΛ.: 24310 53555

Με συνέπεια εκεί
που μας χρειάζεστε

Έγκριτο μέλος συνδέσμου
ταπητοκαθαριστηρίων

“ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ”

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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Ημερίδα στο 2ο Γυμνάσιο Καλαμπάκας,
για τους μαθητές της Α’ και Γ’ τάξης

«Επιλέγω ΕΠΑΛ – Ένα Λύκειο
με προοπτική και πρόσβαση
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση»

•Αγωγή υγείας στον οικογενειακό προγραμματισμό προαγωγή
της σεξουαλικής της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας

Η

Βιβλιοθήκη και το ΕΠΑΛ Καλαμπάκας
σε συνεργασία με το ΚΕ.Σ.Υ. και τη
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Τρικάλων
υλοποίησαν σεμινάριο με θέμα «Επιλέγω ΕΠΑΛ
– Ένα Λύκειο με προοπτική και πρόσβαση
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση».

Σ

το πλαίσιο
εφαρμογής
προληπτικών
προγραμμάτων Αγωγής
Υγείας στο μαθητικό
πληθυσμό,
πραγματοποιήθηκε την
Πέμπτη 4 Απριλίου 2019,
ημερίδα στο 2ο Γυμνάσιο
Καλαμπάκας, για τους
μαθητές της Α’ και Γ’
τάξης, με θέματα:

•«Είμαι έφηβη! Τι μου συμβαίνει;» και « Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση».
•Οι ομιλητές ενημέρωσαν
τα παιδιά για την εφηβεία και
για το τι συμβαίνει στον αν-

Τ

ην Τρίτη 2 Απριλίου
2019 οι μαθητές της
ΣΤ΄τάξης (ΣΤ1 &
ΣΤ2) επισκέφθηκαν το
Μουσείο Ελληνικής
Παιδείας και την Ι.Μ.
Αγίων Θεοδώρων με
υπεύθυνες τις
εκπαιδευτικούς κ.
Τσιαντού Ελένη(ΣΤ1) και
κ. Ρούσσα Ελένη(ΣΤ2) .

Ήταν μια μοναδική εμπειρία
για τους μαθητές καθώς με
τρόπο απλό και βιωματικό,
αρχικά είχαν την ευκαιρία να
δουν στις πλούσιες προθήκες
του Μουσείου βιβλία, τετράδια
και σχολικά αντικείμενα με
πληροφορίες για τη σχολική
ζωή από την ίδρυση του Ελληνικού Κράτους έως σήμερα.
Βέβαια αυτό που ενθουσίασε
τα παιδιά ήταν οι μαθητικές
ποδιές, τα πηλίκια, οι δερμάτινες τσάντες και τα παιχνίδια
των μαθητών.
Μετά από αυτή την ξενάγηση οι μαθητές κάθισαν στα
θρανία περασμένης εποχής
και άκουσαν από την υπεύθυνη του Μουσείου για την
πλάκα, το κονδύλι, την πένα
και το μελάνι που χρησιμοποιούσαν καθημερινά.
Κατόπιν παρακολούθησαν
στην Αίθουσα του Αισώπου
με πολύ ενδιαφέρον αρκετούς
μύθους. Στη συνέχεια είδαν
οπτικοακουστικό υλικό για τη
δημιουργία των Μετεώρων
καθώς και το δύσκολο τρόπο,
με δίχτυ, που χρησιμοποιούσαν οι μοναχοί τα πρώτα χρόνια για να ανέβουν στις Μονές.
Τέλος ενθουσιάστηκαν με

θρώπινο σώμα κατά τη διάρκειά της.
Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του Υπουργείου
υγείας και όσα αναφέρονται σε
σχετικό έγγραφο η ήβη δεν ξεκινά την ίδια χρονική στιγμή
για όλα τα παιδιά και είναι μια
διαδικασία που εξελίσσεται.
Οι αλλαγές συμβαίνουν σταδιακά στην διάρκεια αρκετών
χρόνων και ο ρυθμός δεν είναι
ο ίδιος για κάθε παιδί. Τονίστηκε
το εύρος των ηλικιακών ορίων
και το γεγονός ότι υπάρχει διαφοροποίηση στην ηλικία εμφάνισης και στην ταχύτητα εξέλιξης της ήβης.
Σε άλλα αγόρια οι αλλαγές

στο σώμα ξεκινούν νωρίτερα,
σε άλλα αργότερα, σε άλλα γίνονται ταχύτερα, σε άλλα πιο
σταδιακά.
Έτσι, για παράδειγμα, σε μια
σχολική τάξη, όπου τα παιδιά
έχουν περίπου την ίδια χρονολογική ηλικία μπορεί να έχουν
διαφορετική εικόνα ως προς
την εξέλιξη της ήβης. Τονίζεται
ότι αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό.
Η εφηβεία περιλαμβάνει τις
σωματικές αλλαγές που είναι
αποτέλεσμα της ήβης, αλλά
σηματοδοτεί και συναισθηματικές, ψυχολογικές και κοινωνικές αλλαγές. Έτσι παρατηρούνται αλλαγές στις σχέσεις

με γονείς και συνομήλικους και
ανάπτυξη συναισθημάτων σχετικών με την σεξουαλικότητα.
Όλες οι αλλαγές είναι φυσιολογικές και σηματοδοτούν την
περίοδο της μετάβασης της
εφηβείας.
Τους μαθητές ενημέρωσαν
οι:
-κος Μπαρμπάτης Αλέξανδρος (Αγροτικός Ιατρός)
-κα Αλεξίου Σοφία (Αγροτικός
Ιατρός)
-κα Γιούρου Μαρία (Μαία)
-κα Παπακώστα Λαμπρινή
(Μαία)
Στο τέλος της ενημέρωσης
οι μαθητές υπέβαλαν ερωτήσεις
στου ομιλητές.

Προσκεκλημένη ομιλήτρια ήταν η Σύμβουλος
Επαγγελματικού Προσανατολισμού στο ΚΕ.Σ.Υ. Τρικάλων, κα Ευαγγελία Ιακωβάκη.
Η ομιλήτρια παρουσίασε τη δομή των ΕΠΑΛ και
έδωσε έμφαση στους τομείς και στις ειδικότητες
που μπορούν να επιλέξουν οι μαθητές ανάλογα με
τις κλίσεις τους και τα ενδιαφέροντα τους.
Τόνισε δε ότι οι απόφοιτοι μπορούν να εισαχθούν
σε ΤΕΙ, ΑΕΙ και στρατιωτικές σχολές δίνοντας πανελλαδικές εξετάσεις.
Οι μαθητές παρακολούθησαν με μεγάλο ενδιαφέρον και είχαν ενεργό συμμετοχή σε όλη τη
διάρκεια της ενημέρωσης. Ακολούθησαν ερωτήσεις
και η ομιλήτρια έδωσε έγκυρες απαντήσεις σε
θέματα που τους απασχολούσαν.
Ευχαριστούμε την κα Ευαγγελία Ιακωβάκη για τη
συνεργασία.

Η έκτη τάξη του 31ου δημοτικού
σχολείου Τρικάλων στην Καλαμπάκα

τις σβούρες που τους έδειξαν
οι υπεύθυνες του Μουσείου
καθώς και με τα πειράματα
όπως η κούπα του Πυθαγόρα
και τα κύματα εκκρεμών.
Γύρω στις 11:00π.μ. αναχωρήσαμε για την Ι.Μ. Αγίων
Θεοδώρων. Η Ι. Μ. Αγίων Θεοδώρων είναι κτίσμα του 16ου
αιώνα και ανήκει κι αυτή στην
ίδια περίοδο με τις Ιερές Μονές των Μετεώρων .
Η ξενάγηση από τη μοναχή
της Ιεράς Μονής ήταν εξαιρετική. Επισκεφθήκαμε όλους
τους χώρους του μοναστηριού, το κρυφό σχολείο και απολαύσαμε την φιλοξενία και τη
μαγευτική θέα.
Επιστρέφοντας είχαμε αποκομίσει τόσο όμορφα πράγματα που θα κάνουν την επίσκεψή μας αξέχαστη.

τοπικά

H συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας

Εφαρμόζει την Ευρωπαϊκή Οδηγία
PSD2 και υλοποιεί σύγχρονες
υποδομές ψηφιακού μετασχηματισμού

Συνεταιριστική
Τράπεζα
Θεσσαλίας δείχνει
τον δρόμο στην ψηφιακή
καινοτομία στις
τραπεζικές υπηρεσίες
και ανακοίνωσε και
επίσημα στις αρχές
μαρτίου την πρώτη φάση
της λειτουργίας
υποδομής ανάπτυξης
ψηφιακών εφαρμογών
τραπεζικής “Bank of
Thessaly Open Banking
API sandbox”.

Η

Το περιβάλλον εξασφαλίζει τη συμμόρφωση της Τράπεζας ως προς την οδηγία
PSD2 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιπλέον υλοποιεί μια
ευρύτερη υποδομή ψηφιακού

μετασχηματισμού που θα υποστηρίξει στο μέλλον την συνεχή ανάπτυξη ευρύτερων
ψηφιακών στρατηγικών υπηρεσιών και συνεργασιών.
Τα open banking APIs της
Συνεταιριστική Τράπεζας Θεσσαλίας (Sandbox και entreprise) θα αξιοποιηθούν ως τεχνολογικές βάσεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την
ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς προς όφελος
της τοπικής οικονομίας. Μέσα
από τα open banking APIs
της Τράπεζας θα υποστηριχθεί η τεχνολογική και επιχειρησιακή συνεργασία με startup επιχειρήσεις, ομάδες προγραμματιστών και κάθε ενδιαφερόμενο πιστοποιημένο
πάροχο για την ασφαλή διά-

θεση νέων
υπηρεσιών προστιθέμενης
αξίας στο μέλλον.
Το έργο της ανάπτυξης των
sandbox APIs καθώς και των
παραγωγικών enterprise PSD2
APIs, υλοποιείται από την Ελληνική εταιρεία καινοτομίας
και τεχνολογίας Crowdpolicy
με state of the art τεχνολογίες
που βασίζονται σε ανοικτά
πρότυπα (Berlin Group Standards) και με φιλοσοφία open
banking για την μελλοντική
δημιουργία υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας
Περισσότερες πληροφορίες
για το open API sandbox edition είναι διαθέσιμες στις σελίδες http://www.bankofthessaly.gr/ και http://bankofthessaly.openbank.crowdapps.net/

ΖΩΝΗ ΚΑΙ ΔΡΟΜΟΣ

Let’s do it Trikala!

Η κίνα προωθεί το περίφημο σχέδιο
«μια ζώνη ένας δρόμος» που σιγά σιγά γίνεται απ τα κύρια θέματα της παγκόσμιας
ειδησεογραφίας. Οι ΗΠΑ είναι επιφυλακτικές στην ιδέα και ο λευκός οίκος κρατά
αποστάσεις τουλάχιστον για την ώρα.
Πάντως η μισή κοινή γνώμη της χώρας είναι ευνοϊκή απέναντι στο σχέδιο όπως
άλλωστε ΕΕ και Ρωσία. Η υλοποίηση του
προγράμματος άλλα και οι αναπόφευκτες
συγκρούσεις που θα προκαλέσει είναι
πολύ πιθανό να απασχολήσουν την ανθρωπότητα στα αμέσως επόμενα χρόνια
αναδεικνύοντας και τις διαφορές των δυο
κρατών που κάποιοι τα παρομοιάζουν και
ως «εν δυνάμει» ιδεολογικούς γίγαντες. Η
κίνα λόγω σοσιαλισμού αφού κυβερνάται
απ το ΚΚ ενώ η Αμερική ως η αρχαιότερη
δημοκρατία του σύγχρονου κόσμου άλλα
και ως κύριος παράγοντας της παγκοσμιοποίησης. Εξάλλου η καταπολέμηση
του ρατσισμού είναι δύσκολη χωρίς το προοδευτικό τμήμα του αμερικανικού έθνους.
Η αντιπαλότητα όμως Κίνα-ΗΠΑ μπορεί καινά αμβλυνθεί μέσα από οικονομικές διαδικασίες και τελικά να μην εκδηλωθεί.
Πάντως το κινεζικό πρόγραμμα αναμένεται να συζητηθεί και εν όψει ευρωεκλογών.
Στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης είναι
και το ταξίδι Τσίπρα στη βόρεια Μακεδονία που σηματοδοτεί και την εκκίνηση της
νέας εποχής στις διμερείς σχέσεις. Στα
Σκόπια επισκέφτηκε και τον τάφο του Αλέξη Ζορμπά που ήταν βέβαια υπαρκτό πρόσωπο άλλα ο Καζαντζάκης στο ομώνυμο
μυθιστόρημα του έδωσε επικά χαρακτηριστικά φτιάχνοντας έναν μυθικό ήρωα. Ο
Νίκος Καζαντζάκης είναι ενδεχομένως ο
σπουδαιότερος Έλληνας πεζογράφος με
τα έργα του να χαρακτηρίζονται από φοβερή ιδεολογική τόλμη. Βέβαια σε αντίθεση με το σημερινό καταναλωτισμό αυτός
έζησε σε δεκαετίες μεγάλων πολιτικών συγκρούσεων που συντάραξαν την ανθρωπότητα παρέχοντας και το αντίστοιχο υλικό
για τα αντίστοιχα έργα. Εκτός απ τον
«Αλέξη Ζορμπά» ένα άλλο κορυφαίο έργο
του είναι οι «Αδερφοφάδες» με φόντο τον
ελληνικό εμφύλιο.
ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΛΙΑΣ

Καθαρίζουμε εθελοντικά
τη διαδρομή πέριξ του Φρουρίου
Και φέτος τα
2019, ο εθελοντισμός ομορφαίνει τα Τρίκαλα. Ο Δήμος
Τρικκαίων, συνεχίζοντας τις
δράσεις για ενίσχυση του εθελοντισμού και
βελτίωση της
καθαριότητας
και του πρασίνου στα Τρίκαλα. Μετέχει στη διοργάνωση Let's Do It
Greece. Την ερχόμενη Κυριακή 7 Απριλίου 2019 , οι φορείς και οι εθελοντές, ενισχύσουν το προσωπικού του Δήμου και
αναλαμβάνουν δράση: καθαρίζουμε όλοι
μαζί, κάθε πολίτης, κάθε ενδιαφερόμενος
φορέας, την περιπατητική διαδρομή περί
των τειχών του κάστρου. Μια διαδρομή
που από το 2011 έχει ομορφύνει το
Φρούριο, έχει αυξήσει την επισκεψιμότητα, αλλά χρειάζεται συνεχείς παρεμβάσεις καθαριότητας και σεβασμό από
όλους. Ο Δήμος τρικκαίων είχε συγκαλέσει τους φορείς σε πρώτη συνάντηση πριν
10 ημέρες. Η Πυροστοσβετική Υπηρεσία,
η ΕΛΑΣ, η ΣΜΥ, πλήθος οργανώσεων και
φορέων, συμφώνησαν ότι επείγει ο καθαρισμός μιας πολύ όμορφης και ξεχωριστής διαδρομής εντος πόλης, γύρω από
το σημείο αναφοράς της πόλης των Τρικάλων.
Ως σημείο συνάντησης ορίστηκε ο
προαύλιος χώρος του καφέ του φρουρίου στις 09:30, ώστε αμέσως μόλις γίνει ο
καταμερισμός εργασιών, να ξεκινήσει ο
καθαρισμός. Ο Δήμος Τρικκαίων επισημαίνει ότι η εθελοντική αυτή προσφορά
λειτουργεί προσθετικά στη δική του υποχρέωση για καθαρισμό και αυτής της διαδρομής, αλλά τονίζει ότι η συμμετοχή
όλων των συμπολιτών, είναι η αρχή για να
διατηρηθεί η όμορφη αυτή διαδρομή σε
υψηλά επίπεδα καθαριότητας.

Στοχεύοντας
την
επικαιρότητα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

5

ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

σελίδα 33

Και φύλων
ουδετερότητα;..

N

α λοιπόν, που η σημερινή κυβερνητική πλειοψηφία προτείνει η Ελληνική
Πολιτεία να καταστεί θρησκευτικά ουδέτερη, αν, βεβαίως, και εφόσον, το
άρθρο 3 του υφισταμένου Συντάγματος αναθεωρηθεί προς αυτήν την
κατεύθυνση από την επόμενη αναθεωρητική Βουλή και δη με αυξημένη πλειοψηφία
180 και πλέον ψήφων. Αλλά η Πατρίδα μας, αιώνες τώρα, ωφείλει την ύπαρξή της και
στην Οικογένεια. Ο Χριστιανισμός, εξάλλου, ως Ορθοδοξία μαζί με την Οικογένεια
είναι οι ακρογωνιαίοι λίθοι επί των οποίων θεμελιώνεται η Ελλάδα. Ουδείς, βεβαίως,
αντιλέγει ότι η Οικογένεια και στην Ελλάδα σήμερα διέρχεται σοβαρότατη κρίση.
Κατά τα στατιστικά στοιχεία οι μισοί περίπου γάμοι διαλύονται. Τα διαζύγια βαίνουν
διαρκώς αυξανόμενα. Ωστόσο, σε σχέση με τα άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε., στη χώρα
μας η Οικογένεια αντέχει, ανθίσταται και λειτουργεί ως ένα ισχυρό ανάχωμα,
συμβάλλουσα αποφασιστικά στην, ως ένα σημείο, υπέρβαση των συνεπειών της
οικονομικής κρίσης. Ταυτόχρονα δε αποτρέπει σημαντικά την υλοποίηση και την
εξάπλωση των σκοτεινών στόχων της Νέας Τάξης που επιδιώκουν σθεναρά και
ύπουλα να διαλύσουν κάθε συνεκτικό ιστό που κρατάει όρθια την κοινωνία. Η
Οικογένεια στην Ελλάδα εξακολουθεί, σε μεγάλο βαθμό, να υπάρχει ως μία κοινότητα
αλληλοπεριχώρησης των μελών γης για να δημιουργούνται έτσι τα ανάλογα πρότυπα
για την καλύτερη λειτουργία της κοινωνίας, η οποία είναι, πρέπει να είναι, μια μεγάλη
οικογένεια.
Στο στόχαστρο όμως της
κυβερνώσας, επί τετραετία,
τη χώρα Αριστεράς, φαίνεται
πως μπήκε και η Οικογένεια,
τουλάχιστον με τη μορφή
που εμείς τη γνωρίζουμε και
τη βιώνουμε χρόνια και χρόνια τώρα. Προτείνει λοιπόν ο
ΣΥΡΙΖΑ να αναθεωρηθεί και
το άρθρο 21 του Συντάγματος, που αφορά ακριβώς
την Οικογένεια. Στη συγκεκριμένη πρόταση, που πέρασε από την παρούσα Βουλή με 157 ψήφους που σημαίνει πως, για να υλοποιηθεί, πρέπει να περάσει από
την άλλη, αναθεωρητική,
Βουλή με 180 ψήφους, δεν
δόθηκε ιδιαίτερη σημασία,
δεν σχολιάσθηκε αναλόγως
και γι' αυτό πέρασε παντελώς απαρατήρητη. Τι λέει,
λοιπόν, το άρθρο 21, παρ. 1,
του Συντάγματος σήμερα;
“Η οικογένεια, ως θεμέλιο
συντήρησης και προαγωγής
του Έθνους, καθώς και ο γάμος, η μητρότητα και η παιδική ηλικία τελούν υπό την
προστασία του κράτους”.
Αυτό το άρθρο από τον ΣΥΡΙΖΑ προτείνεται, αφού διαγραφεί ο ενοχλητικός, για
τους κυβερνώντες και όχι
μόνο, όρος “Έθνος”, να αναθεωρηθεί “προς την κατεύθυνση αναγνώρισης κρατικής εγγύησης ενός αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης για όλους μέσα από καθολικές κοινωνικές υπηρεσίες και εισοδηματικές ενισχύσεις”.
Εντελώς πρακτικά βλέποντας τη συγκεκριμένη
πρόταση ανεθεώρησης του
Συντάγματος, θα μπορούσαμε να πούμε πως τυχόν
υλοποίησή της θα σήμαινε,
ενδεχομένως, πως φοροαπαλλαγές για την οικογένεια, πολυτεκνικά επιδόματα,
μόρια σε πολύτεκνες οικογένειες για εξεύρεση εργασίας, διευκόλυνση στις μεταθέσεις κ.λπ., τίθενται εν
αμφιβόλω. Γιατί, και πάλι τονίζουμε, πως εκεί στη... φωτισμένη Εσπερία, που είναι
ταυτόσημη, ως Εσπερία, με
τη δύση και ποτέ με την ανατολή, απεργάζονται τρόπους
διάλυσης της οργανωμένης
και συνεκτικής οικογένειας.
Ανίσχυρες οικονομικά και
ανυπεράσπιστες οικογένειες

συντελούν αποφασιστικά
στη διάλυση κάθε ισχυρού
κοινωνικού ιστού, καθότι η
Οικογένεια είναι το κύτταρο
της κοινωνίας. Και όταν τα
κύτταρα ασθενούν ασθενεί
σαφώς ολόκληρο το σώμα...
Πλην όμως η πρόταση του
ΣΥΡΙΖΑ αναθεώρησης του
άρθρου 21 του Συντάγματος
αποτελεί, νομίζω, σαφή ένδειξη ότι, συν τω χρόνω, θα
ενταθεί η προσπάθεια προκειμένου να μην προβάλλεται μέσα από την Οικογένεια
μήτε το ανδρικό πρότυπο, το
πρότυπο του πατέρα, μήτε
το γυναικείο πρότυπο, το
πρότυπο της μητέρας... Η
κατάργηση άλλωστε των φύλων είναι ζητούμενο για τη
Νέα Τάξη. Να μην θίγεται,
τουναντίον να προβάλλεται
και να προωθείται, αν θέλετε, η ομοφυλοφιλία. Οπότε η
προοπτική να υιοθετηθεί και
στη χώρα μας, συν τω χρόνω και μέσα από την αναθεώρηση του άρθρου 21, ο
όρος “γονέας 1” και “γονέας
2” ως αντικατάσταση του...
παρωχημένου πια “πατέρας”
και “μητέρα”, “μπαμπάς”,
“μαμά”, είναι σαφώς ορατή. Τα από καταβολής κόσμου ορισθέντα δύο φύλα,
“άρσεν και θήλυ”, η ένωση
των οποίων είναι η μόνη προϋπόθεση για τη λειτουργία
της αναπαραγωγής του ανθρωπίνου γένους, επιδιώκεται να αντικατασταθούν από
πλείστα όσα άλλα φύλα...
Γιατί και ο αυτοπροσδιορισμός του φύλου αποτελεί,
κατά τις σύγχρονες αντιλήψεις, αναφαίρετο του καθενός και της κάθε μιας δικαίωμα... Εωσφορικό όμως
δικαίωμα. Κάθε απόπειρα
άλλωστε κατάργησης των
ορίων που ο Θεός έθεσε,
αποτελεί ύβρι...
Αντιγράφω από ένα άρθρο του Τάκη Θεοδωρόπουλου στην “Καθημερινή”:
“Ποιο όνομα θα βάλει το
παιδί στη θέση του νούμερο
1 και ποιο στη θέση του νούμερο 2; Αν είναι το όνομα
του πατρός δεν αναπαράγεται η διάκριση; Εμείς τουλάχιστον έχουμε το ουδέτερο γένος. Μπορεί το παιδί να
γράφει στο νούμερο 1 “το
Δημήτρη”, αντί για το “ο Δημήτρης”. Οι Γάλλοι (όπου

εισάγεται η αντικατάσταση
των όρων “Πατέρας και Μητέρα” από το “Γονέας 1 και
Γονέας 2”) που δεν διαθέτουν γένος ουδέτερον στη
γλώσσα τους τι κάνουν; Αν
και απ' ό,τι διαβάζω υπάρχουν άλλοι σοφοί, εξίσου
προοδευτικοί, που προτείνουν την εισαγωγή του ουδετέρου στη γλώσσα τους.
Αυτό κι αν είναι γλωσσική μεταρρύθμιση, όχι σαν τις δικές μας που περιορίζονται
στην κατάργηση της τρίτης
κλίσης”... Κατόπιν όλων αυτών ειλικρινώς διερωτώμαι
αν, στις ημέρες μας, έχει
κάποιο νόημα και περιεχόμενο ο εορτασμός της ημέρας της γυναίκας ή της γιορτής της μητέρας... Ουδετερότητα στη θρησκεία, ουδετερότητα στην Ιστορία και
στην Πατρίδα, ουδετερότητα και στα φύλα. Διαβάζω σε
άρθρο του περιοδικού “Ο
ΣΩΤΗΡ”: “Για ποιο λόγο επιχειρείται η αναθεώρηση του
άρθρου 21; ...Προκειμένου
να μπορούν να στεγασθούν
σ' αυτό το άρθρο όλες οι διεστραμμένες μορφές συμβιώσεως, τις οποίες τα τελευταία χρόνια νομοθέτησε
η Βουλή με ενέργειες και
πάλι των ίδιων σκοτεινών κύκλων. Δεν είναι αυτό μια φοβερή μαχαιριά στην καρδιά
της Ελλάδος;”...
Σαφώς και είναι... Το δε
ανησυχητικότερο είναι ότι
ουδείς μιλάει... Ουδείς αντιδρά... Άκρα του τάφου σιωπή... Δυστυχώς...
ΖΑΧ. Γ. ΖΑΧΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
Αριθμ. Πρωτ. 4109

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ.
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου
Πύλης, με την αριθμ. 97/21-03-2019
απόφασή του, προέβη στην έγκριση
του Κανονισμού Λειτουργίας Εκθετηρίου Λαογραφικών και Εικαστικών
Συλλογών Δήμου Πύλης.
Ο κανονισμός περιλαμβάνει 9 άρθρα, ήτοι: Κανονισμός, Σκοπός Ιδρυσης, Οργάνωση και Λειτουργία, Πόροι,
Εκθέματα, Παραχώρηση χώρου, Υποχρεώσεις του εκθέτη, Υποχρεώσεις
του Δήμου Πύλης, Ακροτελεύτια Διάταξη.
Πύλη, 04-04-2019
Ο Δήμαρχος
Μαράβας Κωνσταντίνος
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

09:50 Απευθείας
12:00 ΕΡΤΕιδήσεις-ΑθλητικάΚαιρός
13:00 ΓιατηνΕλλάδα...
14:30 ΏραΕλλάδας
15:00 ΕΡΤΕιδήσεις-ΑθλητικάΚαιρός
15:55 ΆλληΔιάσταση
18:00 ΕΡΤΕιδήσεις-Δελτίοστη
Νοηματική-Αθλητικά-Καιρός
18:15 ΟΚαιρόςΣτηνΏραΤου
18:30 ΣανΣήμερατον20όΑιώνα(Ε)
18:50 ΔεύτερηΜατιά
21:00 ΚεντρικόΔελτίοΕιδήσεωνΑθλητικά-Καιρός
22:00 ΗΕπόμενηΜέρα
00:00 ΕΡΤΕιδήσεις

5
17:00
18:00
18:15
19:15
20:00
21:00
21:45
22:00
23:00
00:40

06:00
10:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:15

07:40 ΟιΠειρατέςτηςΔιπλανής
ΠόρταςE46
08:00 ΔεύτερηΠατρίδαE2(Ε)
08:55 ΑυτήτηΣτιγμήστηνΕυρώπη(Ε)
09:15 ΠίσωΔενΓυρνάω(Ε)
10:30 ΣχολικήΕπανάσταση1918-1939
(Ε)
11:30 GrandToursofScotlandE1
12:00 GrandToursofScotlandE2(Ε)
12:30 ΕΡΤReport(Ε)
13:30 ΤαξιδεύονταςμετονΤζάστινE35
(Ε)
13:45 ΤαξιδεύονταςμετονΤζάστινE36
(Ε)
14:00 ΓιάκαριE100
14:15 ΓιάκαριE101
14:30 ΟιΠειρατέςτηςΔιπλανής
ΠόρταςE43(Ε)
14:45 ΟιΠειρατέςτηςΔιπλανής
ΠόρταςE44(Ε)
15:00 'EξιΑδελφέςΚ5Ε33(Ε)
16:00 'EξιΑδελφέςΚ5Ε34(Ε)
17:00 ΤοΠαιδίτουΜεθύστακα
18:15 GreatMysteries&Mythsofthe
20thCenturyE1(Ε)
18:55 ΑυτήτηΣτιγμήστηνΕυρώπη(Ε)
19:00 ΑκολουθίαΔ'Χαιρετισμών
21:00 Λούι&Λούκα:ΟΜεγάλος
ΑγώναςΤυριού(Louis&Luca:
TheBigCheeseRace)
22:30 ΤζέιμςΜποντ,Πράκτωρ007:Τα
ΔιαμάντιαΕίναιΠαντοτινά
(DiamondsareForever)
23:30 ΗΖωήΕίναιΣτιγμέςΚ2
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08:00
09:00
10:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00

ΟΤόποςτηςΚαρδιάςμας(Ε)
ΟιΑπίθανεςE62(Ε)
ΑπίθαναΤαξίδιαμεΤρένοΚ3Ε3
ΕπιΚοινωνία
ΟιΚαλύτερεςΑγορέςτηςΓης
Κ2Ε4(Ε)
Ειδήσεις
ΑπίθαναΤαξίδιαμεΤρένοΚ3Ε3
(Ε)
ΟΤόποςτηςΚαρδιάςμαςΚ4
Ε11
ΟιΚαλύτερεςΑγορέςτηςΓης
Κ2Ε4(Ε)
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τηλεόραση

ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
ΜετοΤρία
ΔελτίοΚαιρού
ΟΚόσμοςτωνΣπορ
ΠολιτικόΤραπέζι(Ζ)
ΣταΊχνητηςΚλεοπάτρας
ΠράσινοςΟδηγόςγιαΤαξιδιώτες
E1(Ε)
ΔελτίοΚαιρού
Ειδήσεις
ΤαΔύοΠρόσωπατου'Eρωτα
ΤιΦέρνειτοΜέλλον

ΚαλημέραΕλλάδα
ΤοΠρωινό
ANT1News
ΚωνσταντίνουκαιΕλένηςΚ1Ε8
(Ε)
ΡουκΖουκ
ΚάτιΨήνεται
ΑΝΤ1News-Δελτίοστη
ΝοηματικήΓλώσσα
StillStanding
ΓυναίκαΧωρίς'OνομαE133
ANT1News
ΗΕπιστροφήE112
50ΑποχρώσειςtoGreece
ΤέσσεριςΓάμοικαιμιαΚηδεία

ShoppingStar(Ε)
ΣτηΦωλιάτωνΚουΚου
ΑλήθειεςμετηΖήνα
ΝτετέκτιβΜονκΚ8Ε10
StarNews
ShoppingStar
ElifΚ2Ε309
ΕιδήσειςστηΝοηματικήΓλώσσα
ΤροχόςτηςΤύχης
StarNews
MasterChef3
'OτανηΓήΣταματήσει

21:40
23:00
23:45

HappyDayστονAlpha
AlphaΡεπορτάζ
Ειδήσεις
Ελένη
ΜερικοίτοΠροτιμούνΚρύο
ΔελτίοΕιδήσεωνστηΝοηματική
Γλώσσα
ΤοΣόισουΚ3Ε50(Ε)
Deal
ΚεντρικόΔελτίοΕιδήσεων
'EλαστηΘέσημουΚ3Ε130
ΜηνΑρχίζειςτηΜουρμούραΚ6
Ε44(Ε)
ΟΒασιλιάςτωνΛιονταριών
ΤοΤατουάζΚ2Ε210
ΦωςστοΤούνελ

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

Σήμερα
Αταίριαστοι
ΜαζίΣου
ΟιΕιδήσειςτουΣΚΑΪ
PowerofLove
ΔελτίοστηΝοηματική

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

ΔIANYKTEPEYONTA ΦAPMAKEIA
8το πρωί – 2 το μεσημέρι και 5
το απόγευμα έως 8 το πρωί της επομένης
Βασδέκης Σπύρος
25η Μαρτίου 22, 2431077297
8πμ – 23μμ
Τσέλιου Κατερίνα
Έναντι Νοσοκομείου, 2431074560

ΠPATHPIA ΔIANYKTEPEYONTA
ΚόσσυβαςΒασ. -------------------------------οδόςΚαρδίτσης
Τσιόγκας -------------------------------------------------Φωτάδα
ΤζάρτζοςΒαγ.------------------------------------οδόςΛαρίσης
Νταιλιάνης ---------------------------------- οδόςΚαλαμπάκας
Βότσιος-------------------------------------------------Μέλιγκος
Καλκαντέρας------------------------------------------------Φήκη
Κωλέτσιος---------------------------------------------------Πύλη
Κωτούλας-------------------------------------------Μεγαλοχώρι
Ρέππας ------------------------------------------------------Νομή
Οικονόμου -----------------------------------Μικ.Κεφαλόβρυσο

18:10
19:30
20:45
00:30

07:00
08:00
09:00
16:00
17:00
19:00
20:00
21:00
21:10
22:10
23:30
23:50

ΜαύρηΘάλασσαE20
ΤαΝέατουΣΚΑΪ
PowerofLoveGala
AfterDark

Τηλεαγορές
ΚοινωνίακαιΠολιτισμός(Ε)
Τηλεαγορές
ΚόντρακαιΡήξη
Τηλεαγορές
ΜύθοςκαιΑλήθεια
ΠαςΜαγειρεύοντας
ΔελτίοΕιδήσεων
ΚόντρακαιΡήξη
ΑχΠατρίδαμουΓλυκιά!
ΔυνατάκαιΕλληνικά
ΔυνατάκαιΕλληνικά

07.45Γεγονότα-Δελτίοειδήσεων
08.20«ΚαλημέραΘεσσαλία»
09.30Τελεμάρκετινγκ
10.30Παιδικόπρογραμμα“Μουλάν»,
«Οσερίφηςτουδιαστήματος»
12.00«Μημουπεις»
13.00ΤΕΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
14.00Ντοκυμαντέρ«ΠαλιάΣκαμνιά»
14.40ΤοΜαγκαζίνοτηςΘεσσαλίας
16.00Τελεμάρκετινγκ
17.00Παιδικόπρόγραμμα«Ιστορίατου
Μωυση»
18.00Γεγονότα-ΔελτίοΕιδήσεων
18.40Τελεμάρκετινγκ
19.00«Καρέ-καρέμαθήματασκίτσου»
(Ε)
19.30Δεξιάκαιαριστερά
21.00Γεγονότα-Δελτίοειδήσεων
21.45«ΠολιτικοίΔιάλογοι»
23.00Γεγονότα-Δελτίοειδήσεων
23.40«ΚαλημέραΘεσσαλία»

07.00
08.00
09.00
17.00
18.00
20.00
23.00

ASTRAMARKET
ΚΟΝΤΡΑΚΑΙΡΗΞΗ
ASTRAMARKET
ΚΟΝΤΡΑΚΑΙΡΗΞΗ
ΑΓΑΠΗΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ
ASTRAMARKET
ΚΩΔΙΚΑΣΜΥΣΤΗΡΙΩΝ

07.00–08.00ΚινούμεναΣχέδια
08.00–09.00ΧρώματαΕλλάδας
09.00–10.00ΌλοΥγεία
10.00–12.00Τηλεπωλήσεις
12.00–13.00ΔρόμοιτηςΠαράδοσης
13.00–15.00Τηλεπωλήσεις
15.00–16.00Ορθά–Κοφτά
16.00–18.00Τηλεπωλήσεις
18.00–18.30ΔελτίοΕιδήσεων
18.30–19.30ΚόντρακαιΡήξη
19.30–20.00Κοινωνικήσειρά
20.00–20.30ΔελτίοΕιδήσεων
20.30–21.30ΠάμεΔιακοπές
21.30–22.00Ζούμεόμορφα,ζούμε
Ελλάδα
22.00–23.00ΑνατρεπτικόΔελτίο
23.00–00.00ΚόντρακαιΡήξη

ΚΡΙΟΣ: Θαχρειαστείνααποδείξετεπωςείστεέτοιμοιναδείτετηζωήδιαφορετικάκαι
αποφασισμένοι να τολμήσετε βήματα που
μπορείνααλλάξουντιςσυνθήκεςτηςπροσωπικήςκαιτηςεπαγγελματικήςσαςζωής.
ΤΑΥΡΟΣ: Θαέχουμετηντάσηκαιτηνανάγκη
γιαενθουσιασμό,αλλάαπότηνάλληλόγωτης
συμμετοχήςτουΚρόνουθαυπάρχουνεμπόδιαπουθαμαςκόβουνλίγοτηχαράκαιθαδοκιμάζουντιςαντοχέςμας.
ΔΙΔΥΜΟΙ: ΜετηΝέαΣελήνηστονΚριόηαγάπηκαιοέρωταςγίνονταιτοφόντοσαςγιατο
υπόλοιποτουμήνα.Μεμιαόμωςπιοιδεατή
χροιά,πιοανιδιοτελήκαιπιοεξιδανικευμένη.
Μιααγάπηόπωςτηνονειρευόμαστεκαιόχι
όπωςσυνηθίζουμενατηζούμε.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: ΜετηΝέαΣελήνηναγίνεταιστο
ψηλότεροσημείοτουωροσκοπίουσαςμόνο
ένατραγούδιθαμπορούσανασαςαφιερώσω
σήμερακαρκινάκιακαιδενείναιάλλοαπότο
περσινό«νικητήριο»στιςκαρδιέςτωνφανς,
Fuego,πουέφερετηνΚύπροστη2ηθέσητης
EurovisionτηςΛισαβόνας.
ΛΕΩΝ: ΜετηΝέαΣελήνηστονΚριόπουηκαρδιάσαςγίνεταιπαρανάλωματουπυρόςκαιγεμάτοιενθουσιασμόκαιδιάθεσηνααφήσετε
πίσωότισαςτρώειτασωθικάξεκινάτεγια…
νέουςπροορισμούς.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ: ΗΝέαΣελήνηστον8οηλιακόσου
οίκονασεκάνειαινιγματικό,παθιάρηκαικάπωςδύσκολο,αφούσεφέρνεισεεπαφήμε
πιοβαθιάκομμάτιατουεαυτούσου.
ΖΥΓΟΣ: ΜετηΝέαΣελήνητουμήναναστρέφειτοενδιαφέρονσαςστιςσχέσεις,όπου

ΔPOMOΛOΓIA OΣE τηλ.: 24310 27529

ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑ: 05.55ανταπ.17.48απευθ.ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ: 08.27απευθ.14.18ανταπ.16.15απευθ.23.55ανταπ.ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:22.04απευθ.19.46.ΑΠΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 05.11 ανταπ. 10.22 ανταπ. 16.17
απευθ.18.04ανταπ.ΠΡΟΣ ΛΑΡΙΣΑ:08.35απευθ.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

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Ενα από τα κύρια πρόσωπα της τραγωδίας του
Ευριπίδη «Ανδρομάχη».
2. Υποστηρικτής των μοναχών αυτών υπήρξε ο
Γρηγόριος Παλαμάς.
3. Απαραίτητο στον λαδά
(με άρθρο) - Μουσική
νότα.
4. Μη επιδοκιμαζόμενος.
5. «Τα... της Σιμόν Μασάρ», τίτλος θεατρικού έργου
του
Μπέρτολτ
Μπρεχτ.
6. Ο Πάδος, ιταλιστί -Γνωστοί σε
λίγους.
7. Επιφώνημα αποδοκιμασίας ή
εμπαιγμού - Συνθετικό της... παραλίας.
8. Κατέκτησε το αγγλικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου του 2016 Ομοια γράμματα.
9. Γίνεται από ιατροδικαστή (με
άρθρο).
ΚΑΘΕΤΑ
1. Εκκλησιαστική περιφέρεια.
2. Προστακτική προσκοπικού εμβλήματος - Στη γαλλική αυτή πόλη
κάηκε στην πυρά η Ζαν ντ' Αρκ.
3. Τίτλος ταινίας του Μικελάντζελο Αντονιόνι - Νωχελής προστακτική.
4. Σχηματίζει τον παρακείμενο Τόσες συμφωνίες συνέθεσε ο Μότσαρτ - Γραφή του 320.

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

Το βραβευμένο ελληνικό
σινεμά στην πόλη μας

Πώς παίζεται
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H λύση του προηγούμενου
1

7

9

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

4

2

3

Eπιμέλεια
I. Tσιμπερδώνη

2

7

8

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

3

6

5

Μικρά Αγγλία,

5

7
3

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

2

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

5. Στην αγγλική αυτή δυναστεία
ανήκε και ο Ερρίκος Δ'.
6. Τον χαρακτηρίζει μοιρολατρία (αιτ.) - Ενα... υγρό.
7. Αντίστροφη γραφή άρθρου - Ο
κυριότερος παραπόταμος του Βόλγα.
8. «Ετσι κάνουν...», τίτλος όπερας
του Μότσαρτ (αντιστρ.) - Σκηνοθέτα της ταινίας «Το δέντρο με τα
τσόκαρα».
9. Και σύγχυση λέγεται.
ΛΥΣΗ (4-4-2019)
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΜΑΖΟΥΡΚΕΣ 2.
ΕΔΑ - ΑΡΑΛΗ 3. ΔΑΒΙΔ - ΤΑΜ 4.
ΗΜΕΤΕΡΟΙ 5. ΔΑΣΕΙΑΣ 6. ΛΑΜΕ ΛΚ 7. ΥΠΟΠΡΟΪΟΝ 8. ΟΝΟΣ- ΑΡ 9.
ΣΟΣ - ΓΚΑΝΑ ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΜΑΔΗΜΕΝΟΣ 2. ΑΔΑΜ - ΜΟΝΟ 3. ΖΕΒΕΔΑΙΟΣ 4. ΙΤΑΛΟΣ 5. ΥΑΔΕΣ 6.
ΡΡ - ΚΕΠΛΕΡ 7. ΚΑΤΟΙΚΟ 8. ΕΛΑΙΑ
- ΠΑΝ 9. ΣΗΜ - ΣΑΥΡΑ

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(απόσταθερά
ήκινητάτηλέφωναχωρίςναπροστεθείκωδικός)ισχύουν
καιταεξής:22111,33111,TAXI Πύλης 2434022446, 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.

εκτόςτωνάλλωναναμένεταιναδώσεικαικάποιουςθυελλώδειςέρωτες,είναιτοκαταλληλότεροτραγούδιγιανααρχίσετεναμπαίνετεστοκλίμα!
ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Τοαποτέλεσμαμπορείναμηνμπορείςνατοορίσειςπάντα,όμωςτοανθαξεκολλήσειςαπόότισεκρατάειστα…τάρταρα
καιθακοιτάξειςναζήσειςτηζωήσουόσοκαλύτεραμπορείς,αυτόείναιστοχέρισουκιένας
Σκορπιόςτοξέρεικαλά!
ΤΟΞΟΤΗΣ: Λίγοηέμφυτηαισιοδοξίασας,λίγο
πουομήναςέχειγιασαςέρωτα,έντονηδημιουργικότητακαιπολύευχάριστεςεκπλήξεις
δεθαμπορούσανασαςπροτείνωάλλοκομμάτι.
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Επειδήτομόνοδεδομένοείναι
ότιαυτήηΝέαΣελήνηστονΚριόμόνοαδιάφορηδεσαςείναι,ενώαντίθεταμπορείναφέρειεξελίξειςσεπολλούςσημαντικούςτομείς
τηςζωήςσας.
ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Όπωςλέεικαιτοτραγούδιακόμακαιμεautostopμπορείςναδειςτονκόσμο
καιναφτάσειςωςτηνΚίνα,τοθέμαείναινα
εκμεταλλευτείςτιςευκαιρίεςπουθασουδοθούντοεπόμενοδιάστημαγιαναξεκινήσεις
κάτιπουμπορείνασεεξελίξεικαινααλλάξειτηναντίληψησουγιαταπράγματα.
ΙΧΘΕΙΣ: ΜετηΝέαΣελήνηναπραγματοποιείταιαύριοστονΚριότοβασικόθέμαπουθα
σαςαπασχολήσειτουπόλοιποτουμήναμπορείναείναιταλεφτά,αλλάόχιμόνο,αφούθα
τεθείτεαντιμέτωποικαιμεθέματαπροσωπικώναξιών.
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Σε έξι ημέρες υποβλήθηκαν πάνω
Σε χαμηλό επίπεδο ενός μήνα
από 75.000 φορολογικές δηλώσεις
υποχώρησαν οι αποδόσεις
των ελληνικών 10ετών ομολόγων Α
ι αποδόσεις των
ελληνικών 10ετών
ομολόγων
υποχώρησαν στο 3,646%,
που είναι χαμηλό
επίπεδο ενός μήνα, εν
μέσω αισιοδοξίας για μία
νέα έκδοση ομολόγου
τους ερχόμενους μήνες
και της συζήτησης για
την αποπληρωμή δανείου
του Διεθνούς
Νομισματικού Ταμείου,
αναφέρει δημοσίευμα
του Reuters.

Ο

Η απόδοση των γερμανικών 10ετών ομολόγων αναφοράς κινείτο κοντά στο μηδέν σήμερα, καθώς οι όλο
και περισσότερες ενδείξεις
αδυναμίας της μεγαλύτερης
ευρωπαϊκής οικονομίας αντιστάθμισαν την αισιοδοξία σχετικά με τις εμπορικές συζητήσεις ΗΠΑ-Κίνας και ένα πιο
ήπιο Brexit. Μετά από τις μεγαλύτερες μειώσεις σχεδόν
τριών ετών που σημείωσαν
τον Μάρτιο, οι αποδόσεις των
μακροπρόθεσμων γερμανικών
τίτλων (Bunds) αυξήθηκαν
στις αρχές του Απριλίου, εν
μέσω βελτίωσης των στοιχείων της παγκόσμιας οικονομίας και της διαφαινόμενης
προόδου στις συζητήσεις μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οι-

κονομιών του κόσμου για το
εμπόριο. Σήμερα, ωστόσο,
επανήλθε μία νότα επιφυλακτικότητας.
Οι παραγγελίες για γερμανικά βιομηχανικά προϊόντα
μειώθηκαν απρόσμενα τον
Φεβρουάριο, καταγράφοντας
τη μεγαλύτερη πτώση τους
εδώ και περισσότερο από δύο
χρόνια, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν. Είχε
προηγηθεί η είδηση ότι τα
κορυφαία οικονομικά ινστιτούτα της Γερμανίας χαμήλωσαν την πρόβλεψή τους
για τον ρυθμό ανάπτυξης το
2019 στο 0,8% από 1,9%. Το
γερμανικό 10ετές ομόλογο
διαπραγματευόταν κοντά στο
0%, χωρίς μεταβολές στη
διάρκεια της ημέρας. Χθες
είχε αυξηθεί πέντε μονάδες

βάσης, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο
από τα μέσα Ιανουαρίου.
Πέραν της αισιοδοξίας για
τις εμπορικές διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Κίνας, οι ελπίδες
για μία πιο ήπια έξοδο της
Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση περιόρισαν την ελκυστικότητα των στοιχείων
ενεργητικού που θεωρούνται
ασφαλή καταφύγια για τους
επενδυτές. Το βρετανικό κοινοβούλιο ενέκρινε χθες νομοθεσία που θα αναγκάσει
την πρωθυπουργό, Τερέζα
Μέι, να ζητήσει παράταση του
Brexit για να αποτραπεί μία
άτακτη αποχώρηση της Βρετανίας στις 12 Απριλίου χωρίς
συμφωνία. Υπήρχε, επίσης,
κάποια εστίαση της προσοχής
στα πρακτικά της συνεδρίασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας τον Μάρτιο,
που θα ανακοινωθούν αργότερα σήμερα, ιδιαίτερα για
λεπτομέρειες σχετικά με τα
σχέδια της ΕΚΤ να χορηγήσει
φθηνά δάνεια στις τράπεζες
και τη συζήτηση για την κλιμάκωση των επιτοκίων.

νταποκρίθηκαν οι
φορολογούμενοι στο
κάλεσμα της
Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων να
υποβάλουν νωρίτερα τις
φορολογικές τους
δηλώσεις. Για πρώτη φορά
το Taxisnet άνοιξε στα
τέλη Μαρτίου, νωρίτερα
από κάθε άλλη φορά. Σε
διάστημα έξι ημερών
υποβλήθηκαν
περισσότερες από 75.000
φορολογικές δηλώσεις και
εάν συνεχισθεί αυτός ο
ρυθμός, δεν θα χρειαστεί
να δοθεί παράταση,
τονίζουν μεγάλα
φοροτεχνικά γραφεία.

Βέβαια, από την ανάλυση των
πρώτων στατιστικών στοιχείων
προκύπτει ότι αυτοί που έσπευσαν να υποβάλουν τη δήλωσή
τους έχουν κατά κύριο λόγο μηδενικό φόρο. Πρόκειται κυρίως
για μισθωτούς και συνταξιούχους χωρίς πρόσθετα εισοδήματα, οι οποίοι προπλήρωσαν
τον φόρο που τους αναλογεί το
προηγούμενο έτος.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της
ΑΑΔΕ:
• Το 19,22% των φορολογουμένων καλείται να πληρώσει
επιπλέον φόρο για τα εισοδήματα που απέκτησε το προηγούμενο έτος.
Συγκεκριμένα, για 15.074 δηλώσεις το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι χρεωστικό, με
το συνολικό ποσό του φόρου να
ανέρχεται σε 6,37 εκατ. ευρώ.
Ο μέσος φόρος για τις δηλώσεις αυτές ανέρχεται στα
422 ευρώ.
Οι φορολογούμενοι με χρεωστικό σημείωμα καλούνται να
πληρώσουν τον φόρο σε τρεις
ίσες διμηνιαίες δόσεις, εκ των
οποίων η πρώτη λήγει στις 31

Ιουλίου, η δεύτερη στις 28 Σεπτεμβρίου και η τρίτη στις 30
Νοεμβρίου. Εκτός από τον
φόρο εισοδήματος, στα εκκαθαριστικά ενσωματώνονται η
ειδική εισφορά αλληλεγγύης, το
τέλος επιτηδεύματος, η προκαταβολή φόρου για το επόμενο έτος και το τέλος επιτηδεύματος.
• Το 67,79% των φορολογουμένων δεν πληρώνει επιπλέον φόρο στο ελληνικό Δημόσιο. Σε σύνολο 75.768 φορολογικών δηλώσεων που
έχουν εκκαθαριστεί, οι 51.299
είναι μηδενικές.
• Για το 12,30% των φορολογουμένων ή 9.305 νοικοκυριά
προέκυψε επιστροφή φόρου,
που κατά μέσο όσο φθάνει τα
297,7 ευρώ.
Συνολικά, το ποσό που θα επιστρέψει ή θα συμψηφίσει το Δημόσιο με άλλες οφειλές των
φορολογουμένων ανέρχεται σε
2,77 εκατ. ευρώ.
Σημειώνεται ότι κάθε φορολογούμενος θα λάβει ξεχωριστό
εκκαθαριστικό σημείωμα. Τα
ζευγάρια που υποβάλλουν κοινές δηλώσεις θα πρέπει να δη-

λώσουν ο καθένας τον δικό του
τραπεζικό λογαριασμό προκειμένου να πιστωθεί το σχετικό
ποσό σε περίπτωση επιστροφής
φόρου.
Πολλοί φορολογούμενοι, πριν
ξεκινήσουν τη διαδικασία υποβολής της δήλωσής τους, θα
πρέπει να περάσουν από την
εφορία. Συγκεκριμένα, το Μητρώο της ΔΟΥ τους θα πρέπει
να επισκεφθούν οι φορολογούμενοι που συμπλήρωσαν το 18ο
έτος της ηλικίας τους, όσοι παντρεύτηκαν ή υπέγραψαν σύμφωνο συμβίωσης το 2018 αλλά
και οι φορολογούμενοι που δεν
εισέπραξαν το 2018 ενοίκια από
την εκμίσθωση των ακινήτων.
Σημειώνεται ότι μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης των
δηλώσεων η ΑΑΔΕ θα προχωρήσει στον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ. Η πρώτη δόση θα καταβληθεί κατά πάσα πιθανότητα
στα τέλη Αυγούστου, εκτός και
αν παραταθούν οι ημερομηνίες
υποβολής των δηλώσεων μετά
την 30ή Ιουνίου. Στην περίπτωση αυτή, η πρώτη δόση θα πληρωθεί τον Σεπτέμβριο και η τελευταία τον Ιανουάριο του 2020.

Σε προσιτές τιμές
ΤΗΛ:

ΑκρIβοΣ ΔημHτρηΣ

24310-29072
697-6670157
TPIKΑΛA

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

ANAΛAMBANOYME ΣYNTHPHΣEIΣ
ΠOΛYKATOIKIΩN
CMYK

36 σελίδα
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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.

Ιερά Μητρόπολη Σταγών και Μετεώρων

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

ΝΤΕΜΑ
Πέντεχρόνιαμακριάμας
τηςΓεωργίαςΜάνη-Κοπάνου
Μια νύχτα του Οκτώβρη,
το 1968, σκοτεινή, ασέληνη,
φοβερή, με πολλές αστραπές και βροντές, σωστός κατακλυσμός, γεννήθηκες, περίπου στις 3 τα ξημερώματα,
στην Αθήνα, στην οδό Σούτσου. Μετά από 45 περίπου
χρόνια, πάλι στην οδό Σούτσου, λίγο πιο κάτω, στις 3.30
τα ξημερώματα, μιας νύχτας
του 2014, ανοιξιάτικης, με
λαμπερά αστέρια, έφυγες από
κοντά μας για το αιώνιο ταξίδι σου. Τι φοβερή σύμπτωση
της ζωής και του θανάτου
σου!
Στιγμές, ώρες, ημέρες,
εβδομάδες, μήνες και 5 χρόνια ατελείωτα, κυλήσανε όπως
το ορμητικό ποτάμι τρέχει,
τρέχει και γυρισμό δεν έχει.
Έτσι, έφυγες και συ Ντέμα
μου, πριν 5 χρόνια, ακριβώς
μια μέρα του Απρίλη. Βιαζόσουνα, τόσο πολύ, να πηγαίνεις προς την Αιωνιότητα.
Όμως, είσαι ΠΑΝΤΑ δίπλα
μας, σε βλέπουμε και ΠΟΤΕ
δεν θα σε ξεχάσουμε, όσο
ζούμε. Η μορφή σου, βρίσκε-

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

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

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

τΡΙΚΑΛΑ – ΒΟΛΟΣ

7.00, 10.00, 13.00, 15.30, 18.30,

7.00, 11.30, 15.00, 19.00

01.00 νυχτερινό (εκτός Σαβ. προς Κυρ.)

ΒΟΛΟΣ – τΡΙΚΑΛΑ

ΑΘΗΝΑ - τΡΙΚΑΛΑ

6.30, 11.00, 15.00, 19.00

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

7.00, 10.30, 13.30, 15.30, 18.00, 21.00

τΡΙΚΑΛΑ – ΛΑΡΙΣΑ

ΚΑΛΑΜπΑΚΑ – ΜΕτΕΩΡΑ

extra Παρασκευή & Κυριακή: 17.00

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

Καθημερινά: 9.00, 12.00, 15.00

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

ΛΑΡΙΣΑ – τΡΙΚΑΛΑ

8.30, 12.00, 15.15, 17.30, 21.00

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

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

τΡΙΚΑΛΑ – ΚΑΡΔΙτΣΑ

καθημερινά: 8.45, 15.30

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

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

ΚΑΡΔΙτΣΑ-τΡΙΚΑΛΑ

14.30 Δευτ., Τετ., Παρ., Κυρ.

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

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

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

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

πΑτΡΑ - τΡΙΚΑΛΑ

ΚΑΛΑΜπΑΚΑ – τΡΙΚΑΛΑ

Δευτέρα, Παρασκευή, Κυριακή: 15.15

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

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

ται ανάμεσά μας, νοερά, τριγυρίζεις γύρω μας, αμίλητη,
ήσυχη, αόρατη, χωρίς να ενοχλείς κάποιον. Μας θυμίζεις,
σαν να μας λες, ότι και εσύ
ήσουν μια ζωντανή ύπαρξη
στο σπίτι, όταν η ζωή μας
ήταν ευτυχισμένη και χαρούμενη. Αλλά όμως, τώρα, βρίσκεσαι ανάμεσά μας, με τις
φωτογραφίες σου, τοποθετημένες σε διάφορα μέρη του
σπιτιού. Πάντα με το χαμόγελο στο πρόσωπό σου, γεμάτο
ηρεμία και γαλήνη.
Έτσι, πέρασαν 5 χρόνια,
από τότε που ξεκίνησε το αιώνιό σου ταξίδι. Αναπαύσου
γλυκιά μου, ΠΑΝΤΑ θα είσαι
στη σκέψη μας και στις καρδιές μας, έως ότου εκείνες
χτυπούν.
Η μανούλα σου
Γεωργία

ΔΩΡΕΕΣ
Η Γεωργία Μάνη και τα παιδιά της Νένα και Γιώργος και
η Χάιδω Κοπάνου, με την τέλεση του πενταετούς μνημοσύνου στη μνήμη της Ντέμας
Μάνη και στη μνήμη των προσφιλών τους Σωτηρίου, Δήμητρας, Μιχαήλ, Αθανασίου
και Παρασκευής, προσέφεραν τις εξής δωρεές:
-Δύο γεύματα στην Τράπεζα Αγάπης του Ιερού Ναού
Παναγίας Φανερωμένης.
-Για την αγιογράφηση του
προσκυνηματικού Ναού Αγίου
Βησσαρίωνος 150 ευρώ.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Πρόγραμμα
Ενοριακής και Μυστηριακής ζωής
ΑΠΡΙΛΙΟΣ Καθημερινά
ΟΡΘΡΟΣ-ΩΡΕΣ-ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ 7:30π.μ.
ΜΕΓΑ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ 6:30μ.μ.
ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΝΕΩΝ 8:30μ.μ.
ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ: ΟΡΘΡΟΣ-ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:30-9:30π.μ.
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.

«Παγώνουν» οι προσλήψεις
στους ΟΤΑ λόγω εκλογών
«Παγώνουν» για ένα τετράμηνο
οι προσλήψεις και οι υπηρεσιακές
μεταβολές στους ΟΤΑ, λόγω των
επερχόμενων αυτοδιοικητικών
εκλογών, εκτός από σειρά περιπτώσεων που προβλέπει η νομοθεσία.
Εγκύκλιος του υπουργείου
Εσωτερικών που υπογράφει ο
υπουργός Αλέξης Χαρίτσης ενημερώνει ότι η αναστολή αρχίζει
ένα μήνα πριν από τη διεξαγωγή
των περιφερειακών και δημοτικών
εκλογών και ολοκληρώνεται με
την εγκατάσταση των νέων αιρετών οργάνων. Ως εκ τούτου, η
απαγόρευση έκδοσης πράξεων
διορισμού ή πρόσληψης και οποιαδήποτε μεταβολή στην υπηρεσιακή κατάσταση προσωπικού
(μετακίνηση, μετάταξη, απόσπαση, καθώς και επιλογή προϊσταμένου) των φορέων της Αυτοδιοίκησης, αφορά το χρονικό διάστημα από τις 26 Απριλίου έως τη
1 Σεπτεμβρίου 2019.
Το διάστημα αυτό αναστέλλεται
προσωρινά και οποιαδήποτε σχετική διαδικασία που βρίσκεται σε
εξέλιξη.
Στη ρύθμιση υπάγονται οι ΟΤΑ
α’ βαθμού (Δήμοι, Ιδρύματα, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου
και Σύνδεσμοι των ΟΤΑ α’ βαθμού), οι ΟΤΑ β’ βαθμού (Περιφέρειες και τα Νομικά Πρόσωπα
Δημοσίου Δικαίου αυτών), τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου
των ΟΤΑ α’ και β’ Βαθμού (επιχειρήσεις πάσης φύσεως, Περι-

φερειακά Ταμεία Ανάπτυξης κ.α.),
η Ένωση Περιφερειών Ελλάδος
(ΕΝΠΕ), η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) και οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων (ΠΕΔ).
Διευκρινίζεται ότι η απαγόρευση
δεν ισχύει για τους υπαλλήλους
του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και του
ευρύτερου δημοσίου τομέα.

Οι εξαιρέσεις
Ο κανόνας έχει και τις εξαιρέσεις του ειδικά μετά την πρόσφατη ψήφιση του ν. 4604/19 και
μεταξύ άλλων είναι οι εξής:
Οι διορισμοί και οι προσλήψεις
μονίμου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού στους
ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών, εφόσον οι
προκηρύξεις για την πλήρωση
των αντίστοιχων θέσεων δημοσιεύθηκαν από το ΑΣΕΠ, πριν από
την έναρξη της προεκλογικής περιόδου των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών.
Η έκδοση πράξεων που αφορούν στο διορισμό, την πρόσληψη
και κάθε σχετική υπηρεσιακή μεταβολή για την πλήρωση των θέσεων που περιλαμβάνονται στην
προκήρυξη 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ
για 8.166 προσλήψεις στις ανταποδοτικές υπηρεσίες των δήμων.
Η κάλυψη οργανικών θέσεων
των Ο.Τ.Α. με προσωπικό που
κατατάχθηκε σε προσωρινούς πίνακες διοριστέων του Α.Σ.Ε.Π.
(με βάση τις διατάξεις του άρθρου 82 του ν. 4483/2017)

Οι προσλήψεις τακτικού προσωπικού σε δήμους για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι».
Οι προσλήψεις προσωπικού
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για τις ειδικότητες
των ναυαγοσωστών, των υδρονομέων άρδευσης, των χειριστών
μηχανημάτων, των εργαζομένων
στους τομείς της πυρασφάλειας, των παιδικών σταθμών, της καθαριότητας, των ΚΑΠΗ, των αμειβομένων μέσω προγραμμάτων
ΕΣΠΑ, των εργαζομένων στις παιδικές κατασκηνώσεις, του έκτακτου προσωπικού με αντίτιμο και
λοιπές αντικαταβολές και των
απασχολουμένων στα προγράμματα δακοκτονίας.
Οι προσλήψεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
Η διαδικασία τακτοποίησης του
προσωπικού σε θέσεις ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου σύμφωνα με το άρθρο 11 του «νόμου
Παυλόπουλου», καθώς επίσης και
οι πράξεις πειθαρχικής διαδικασίας, διαθεσιμότητας και αργίας,
καθώς και οι πράξεις που εκδίδονται σε συμμόρφωση προς δικαστικές αποφάσεις.
Η ορκωμοσία, η ανάληψη υπηρεσίας, η ανακοίνωση μετάταξης
και λοιπές παρεπόμενες ενέργειες σε εκτέλεση διοικητικών πράξεων που έχουν ήδη δημοσιευθεί
στο ΦΕΚ μέχρι και 25/4/2019.

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).

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

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

Πρωτομαγιά στην ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ, Σπάρτη, Γύθειο,
Μυστράς, Ναύπλιο από 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

5

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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ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

Η κίνηση στην Ιερά Μητρόπολη Η κίνηση στην Ιερά Μητρόπολη Ακολουθία Χαιρετισμών για τους
εργαζομένους και μαθητές
Σταγών και Μετεώρων
Τρίκκης και Σταγών
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σταγών και Μετεώρων κ. Θεόκλητος σήμερα
Παρασκευή 5 Απριλίου θα χοροστατήσει κατά την ακολουθία της Δ’ στάσης των
Χαιρετισμών της Υπεραγίας
Θεοτόκου εις τον Ιερόν Ενοριακόν Ναόν Αγ. Γεωργίου
Καστανιάς.
Την Κυριακή 7 Απριλίου θα
χοροστατήσει κατά τον Όρθρον και θα λειτουργήσει εις
τον Ιερόν Ενοριακόν Ναόν
Αγίων Κωνσταντίνου κ’ Ελένης
Καλαμπάκας.
Το απόγευμα της Κυριακής
και ώρα 6.30 θα χοροστατήσει
κατά την ακολουθία του Ε’ κατανυκτικού εσπερινού εις τον
Ιερόν Μητροπολιτικόν Ναόν
Αγ. Βησσαρίωνος, όπου και
θα ομιλήσει ο προηγούμενος

της Ιερας Μονής Μεγ. Μετεώρου Αρχιμ. Αθανάσιος Αναστασίου.

Δεύτερη ακολουθία
των Χαιρετισμών
Η Ιερά Μητρόπολη Σταγών
και Μετεώρων στην προσπάθειά της να διευκολύνει αλλά
και να δώσει την ευκαιρία
στους εργαζομένους και
στους νέους που έχουν φροντιστήρια , να συμμετέχουν
της πνευματικής ευκαιρίας
που προσφέρεται την περίοδο
της Μεγάλης Τεσσαρακοστής
με την ακολουθία των Χαιρετισμών της Παναγίας.
Θα πραγματοποιείται και
Δεύτερη ακολουθία των Χαιρετισμών στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Βησσαρίωνος κάθε Παρασκευή
21.00 – 22.00.

ΨΗΓΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΥ
«Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Ο ακολουθών εμέ δεν θέλει περιπατήσει εις το σκότος
αλλά θέλει έχει το φως της
ζωής» (Ιωάν. 8:12)
Ένας φίλος μου επισκέφθηκε
έναν οίκο τυφλών παιδιών και
εκεί είδε ένα θέαμα που τον
συγκλόνισε. Σε ένα μεγάλο χώρο
τα παιδάκια έπαιζαν ποδόσφαιρο. Ο χώρος ήταν στο υπόγειο
και ήταν τελείως σκοτεινός γιατί φυσικά το φως δεν το χρειάζονταν τα παιδιά. Η μπάλα είχε
μέσα της ένα κουδούνι και τα
παιδάκια έτρεχαν ακούγοντας το
κουδούνι με τα χέρια τεντωμένα
μπροστά για να αποφύγουν τη

σύγκρουση. Χαίρονταν, έπαιζαν,
διασκέδαζαν! Ο φίλος μου όμως
έφυγε γιατί δεν μπορούσε να αντέξει άλλο το θέαμα.
Ο απ. Ιάκωβος θα ρωτήσει:
«από πού προέρχονται πόλεμοι
και διαμάχες ανάμεσα σας;»
(4:1). Κάναμε τη γη ένα σκοτεινό υπόγειο συγκρούσεων, ίσως
με καλοπροαίρετες προσπάθειες λύσεων, αλλά χωρίς αποτέλεσμα γιατί διώξαμε το Φως
από τη ζωή μας. Όποιος όμως
ακολουθεί τον Χριστό δεν περπατάει στο σκοτάδι γιατί έχει το
Φως, τον Λύχνο πάνω στο λυχνοστάτη της αγάπης, στο Σταυρό, που σώζει, δικαιώνει φωτίζει,
γιατί είναι το Φως!

ΟΙ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
ΣΤΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
Από τον Ιερό Ναό Παναγίας Επισκέψεως Τρικάλων γίνεται
γνωστό πως ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ της Μεγάλης Τεσσαρακοστής
και ΩΡΑ 5:30 μ. μ., στο Παρεκκλήσιο της Αγίας Ειρήνης επί της
οδού Καραϊσκάκη 2, κοντά στα Δικαστήρια, θα τελείται η Ακολουθία των Χαιρετισμών της Θεοτόκου.
ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Κλειστά τα Γραφεία
της Ιεράς Μητροπόλεως
τη Δευτέρα 8 Απριλίου 2019
Γίνεται γνωστόν ότι τα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως, επί
της οδού Απόλλωνος 19, θα παραμείνουν κλειστά τη Δευτέρα 8 Απριλίου 2019 λόγω ιερατικής συνάξεως.
Από Τρίτη 9 Απριλίου 2019 κανονικό πρόγραμμα λειτουργίας
09:30-13:00 εκτός Σαββάτου και Κυριακής.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών κ.
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ σήμερα Παρασκευή 5 Απριλίου στις 5 το
απόγευμα θα Χοροστατήσει
και θα ομιλήσει κατά την Ακολουθία της Δ’ Στάσεως των
Χαιρετισμών προς την Υπεραγία Θεοτόκο στον Ιερό Ναό
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων.
Περί ώρα 7:00 θα Χοροστατήσει και θα ομιλήσει κατά
την Ακολουθία της Δ’ Στάσεως των Χαιρετισμών προς την
Υπεραγία Θεοτόκο στον Ιερό
Ναό Αγίου Βησσαρίωνος Πύλης Τρικάλων.
Περί ώρα 9:00 θα Χοροστατήσει κατά την Ακολουθία
της Δ’ Στάσεως των Χαιρετισμών στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Τρικάλων.
Εν συνεχεία θα τελέσει Ιερά
Αγρυπνία με την Ακολουθία
της Δ’ Στάσεως των Χαιρετισμών στον Ιερό Ναό Αγίας Κυ-

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.

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.

Ο Ε’ Κατανυκτικός Εσπερινός
στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό
Αγίου Νικολάου Τρικάλων
Τη Δ’ Κυριακή των Νηστειών, 7 Απριλίου 2019, στις 6:00 το
απόγευμα, θα τελεσθεί ο Ε’ Κατανυκτικός Εσπερινός στον Ιερό
Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Τρικάλων, Χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσοστόμου.
Εν συνεχεία ο Πρωτοπρεσβύτερος Χαράλαμπος Παπαδόπουλος (π. Λίβυος), εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Γορτύνης και
Αρκαδίας Κρήτης θα ομιλήσει καταλλήλως προς ωφέλεια όλων
και πνευματικό ανεφοδιασμό

Πρόγραμμα ὁμιλητῶν

Ζωγράφου 1
πεζόδρομος (έναντι
Δημοτικής Βιβλιοθήκης)

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 Κλίμακος», 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!

τηλ.: 24310

78435 •
835 554

what’s up: 6986

ΤΟ ΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Μπιφτέκια μόσχου με πατάτες στο φούρνο ..............................5,50 €
Σνίτσελ χοιρινό με ρύζι ή πατάτες............................................5,50 €
Κοτόπουλο φιλέτο με πορτοκάλι και ρύζι .................................5,50 €
Κριθαρότο με μανιτάρια............................................................4,50 €
Σπετζοφάι.................................................................................5,00 €
Μακαρόνια με κιμά ...................................................................4,00 €
Κεφτεδάκια με πατάτες ............................................................5,00 €
Μπακαλιάρο σκορδαλιά με χόρτα εποχής.................................6,00 €

νηΣτιΣιΜα φαγητα ΣαραΚοΣτηΣ
Καλαμάρι γεμιστό - γαριδομακαρονάδα ....................................6,50 €
ντολμαδακια γιαλαντζί - λαχανοντολμάδες νηστίσιμοι .............5,00 €
ρεβυθάδα φούρνου ή μελιτζάνες φούρνου...............................5,00 €
Κολοκυθοκεφτέδες - λαχανοκεφτέδες ....................................4,50 €
Καλαμαράκια τηγανητά με πατάτες...........................................6,50 €

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

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

Κρεατικά της ώρας, θαλασσινά και ψάρια καθημερινά

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

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

• γεμιστά • σπανακόρυζο
• πένες ολικής με νηστίσιμη σάλτσα λαχανικών
• μαυρομάτικα φούρνου
• χοιρινό ριγανάτο
• μοσχάρι με μελιτζάνα και φέτα

ριακής στο χωρίο Αγία Κυριακή Τρικάλων επί τη ελεύση
του Αντιγράφου της Ιεράς Εικόνος της Παναγίας «ΜΕΤΕΩΡΙΤΙΣΣΗΣ».

•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

† ΠΕΝΘΗ

Την πολυαγαπημένη μας μητέρα,
γιαγιά, αδελφή και θεία

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο,
πατέρα, παππού, αδελφό και θείο

ΕΥΔΟΞΙΑ ΚΩΝ.
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΘΩΜΑ ΟΔΥΣ.
ΚΟΥΚΟΡΑΒΑ

Ετών 92
Θανούσα κηδεύουμε σήμερα Παρασκευή 5 Απριλίου 2019 και ώρα
1.00μ.μ., εκ της οικίας μας στην
Αγία Κυριακή Τρικάλων, στον Ιερό
Ναό Αγίας Κυριακής, του χωριού Αγία Κυριακή Τρικάλων.
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και
συνοδεύσουν την εκφορά της
Αγία Κυριακή Τρικάλων 5-4-2019
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Αχιλλέας και Σούλα Παπαγεωργίου, Γιούλα
Κων/νου Παζαρά. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Κωνσταντίνος, Γεώργιος, Αθανάσιος και Βασιλική, Βάνα. ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ: Κωνσταντίνος, Λυδία, Μάριος. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Σημ.: 1) Η σορός θα μεταφερθεί στην οικία μας στην Αγία
Κυριακή, σήμερα Παρασκευή 5 - 4 - 2019 και ώρα 10.00 το πρωί.
2) Αντί στεφάνων τα χρήματα να δοθούν στο ΧΑΜΟΓΕΛΟ
ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΙΒΑΝ GR8101101160000011629607612 BIC
ETHN GRAA.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».

Ετών 74
Θανόντα κηδεύσαμε χθες Πέμπτη
4 Απριλίου 2019 και ώρα 5 μ.μ. εκ του
Ιερού Ναού Αγίου Κωνσταντίνου
Τρικάλων.
Όλους όσοι μας συμπαραστάθηκαν καθ' οιονδήποτε τρόπο
στο πένθος μας
Ευχαριστούμε θερμά
Τρίκαλα 5-4-2019
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Ειρήνη Κουκοράβα. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ζαχαρούλα
Κουκοράβα, Κωνσταντίνος Κουκοράβας και Έλλη Σκρέκα. ΤΑ
ΕΓΓΟΝΙΑ: Κίμων-Θωμάς, Λουΐζα-Κατερίνα, Κατερίνα-Μαρία.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Την τελετή επιμελήθηκε το γραφείο τελετών “Παναγιώτου”.

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

•Εκκλησιαστικά είδη • Είδη μνημείου
•Κηροπωλείο • Λουλούδια

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 22 | ΤΡΙΚΑΛΑ
6955731518 | 24310 63274
zisistegos1992@gmail.com
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† MNHMOΣΥΝΑ
Τελούμε αύριο 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 5-4-2019
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.

Τελούμε την Κυριακή 7 Απριλίου
2019 στον Ι. Ναό Ζωοδόχου Πηγής
Σαραγίων Τρικάλων ετήσιο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής
του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, αδελφού και παππού

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΛΟΖΟΥ
Παρακαλούμε τους συγγενείς και
φίλους όπως προσέλθουν και ενώσουν μαζί μας προς τον Ύψιστον δεήσεις.
Τρίκαλα 5-4-2019
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Ελένη Λόζου. ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Βασίλειος και Φωτεινή
Λόζου, Κων/νος Λόζος. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

Πρόσκληση
σε χορό
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος
Γυναικών Κάτω Στρατώνων
διοργανώνει τον ετήσιο απογευματινό χορό του την Κυριακή 7 Απριλίου 2019 και
ώρα 5 μ.μ. στο Κέντρο “ΑΗΔΟΝΙΑ”, έναντι πάρκο ΑηΓιώργη. Τιμή εισόδου: 6 ευρώ.
Το Δ.Σ.

Kήρυγμα
Ευαγγελίου
Κάθε Κυριακή πρωί και
ώρα 10.30 και βράδυ 89μ.μ. και κάθε Πέμπτη και
ώρα 8-9μ.μ. στην Ελεύθερη Ευαγγελική Εκκλησία, οδός Βαλαωρίτου 4,
γίνεται κήρυγμα Ευαγγελίου. Είσοδος ελεύθερη.

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΤΕΛΕΤΩΝ

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

Τελετές

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

Τσίπρας: Απαιτείται μία συνεκτική ευρωπαϊκή προσέγγιση για το μεταναστευτικό
τις στενές σχέσεις της Ελλάδας με τη Δανία, ως
εταίροι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς
οργανισμούς, όπως και στις διαχρονικά φιλικές
σχέσεις των δύο λαών, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός
Αλέξης Τσίπρας, στη διάρκεια των κοινών δηλώσεων με
τον Δανό ομόλογό του, Λαρς Λοξε Ράσμουσεν, αμέσως
μετά τη συνάντηση που είχαν στο Μέγαρο Μαξίμου.

Σ

Ο κ. Τσίπρας τόνισε την ανάγκη οικονομικής και κοινωνικής σύγκλισης στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενώ χαρακτήρισε τη Δανία «μοντέλο» στο επίπεδο των κοινωνικών παροχών.
Όπως είπε ο Αλέξης Τσίπρας, οι δύο πρωθυπουργοί συμφώνησαν ότι για το μεταναστευτικό απαιτείται μία συνεκτική ευρωπαϊκή προσέγγιση για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπισή του.
Ο ίδιος τόνισε πως για την Ελλάδα, η οποία συνεχίζει να δέχεται μεγάλη μεταναστών, έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην προώθηση της συνεργασίας με τις τρίτες χώρες στον τομέα της επανεισδοχής, μέσω συντονισμένης αξιοποίησης της συλλογικής επιρ-

Ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας,
με τον Δανό ομόλογό του, Λαρς Λοξε Ράσμουσεν
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ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

«ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ»
Παιδής Θεόδωρος

ΓΑΜΒΕΤΑ 15 ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΗΛ:

ροής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών.
Οι δύο πρωθυπουργοί συζήτησαν για την FRONTEX και το μέλλον της, καθώς η Δανία συνεισφέρει στελέχη στην αποστολή της
στην Ελλάδα.
Ο κ. Τσίπρας υπογράμμισε πως αν και βρίσκεται πολύ μακριά
από την Ελλάδα η Δανία δείχνει να καταλαβαίνει καλύτερα το πρόβλημα της μετανάστευσης.
Παράλληλα ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε τον Δανό ομόλογό
του για τις πρωτοβουλίες που αναπτύσσει η Ελλάδα στα Δυτικά
Βαλκάνια, στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και ευρύτερα, μέσα από τριμερή και τετραμερή σχήματα συνεργασίας και
προώθησης της σταθερότητας και της ασφάλειας.
«Αυτό ακριβώς το όραμα σταθερότητας και ασφάλειας κάναμε πράξη στην περιοχή των Βαλκανίων, μέσα από την ιστορική συμφωνία, τη Συμφωνία των Πρεσπών, που υπογράψαμε, το 2018, με
την Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας», επισήμανε.
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