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Εγκαινιάστηκε χθες ένα σημαντικό έργο στα Τρίκαλα

Ευχαριστήριο
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας με την υπ’ αριθ. ΔΣ
982/ 2.04.2019 ομόφωνη απόφαση του, ευχαριστεί δημοσίως το Υπουργείο Οικονομικών και ιδιαίτερα τη Γενική Γραμματέα κα
Έλενα Παπαδοπούλου για την επίλυση του
αιτήματος των Συνεταιριστικών Τραπεζών
για τη φορολογική εξίσωση των χρεωστικών
ομολόγων που εκδίδονται από τις Συνεταιριστικές Τράπεζες με τα αντίστοιχα των Τραπεζικών ΑΕ (συστημικές τράπεζες).
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(κωδικός αγγελίας: 190405/1)

ζητά να προσλάβει
για τo εργοστάσιο του Ομίλου της
στα Τρίκαλα
1. Διπλωματούχους Πολυτεχνικών Σχολών
Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς, Μηχανολόγους Μηχανικούς, Χημικούς Μηχανικούς,
Μηχανικούς Παραγωγής & Διοίκησης
2. Πτυχιούχους Σχολών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
-Ηλεκτρολόγους, Μηχανολόγους, Ηλεκτρονικούς, Αυτοματιστές- για τη στελέχωση θέσεων στο τεχνικό τμήμα, στα τμήματα παραγωγής, logistics
Επιθυμητά προσόντα υποψηφίων:
•Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ
•Ηλικία έως 30 ετών
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση

Η νέα μονάδα βρίσκεται στον προαύλιο χώρο του Γενικού Νοσοκομείο
και στοχεύει στην καταπολέμηση της χρήσης ναρκωτικών ουσιών

Φιλική συνάντηση
με χρήσιμα συμπεράσματα
Μεταξύ του επικεφαλής του “Ποταμιού”
Σταύρου Θεοδωράκη και του δημάρχου
Τρικκαίων Δημήτρη Παπαστεργίου
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Η επιχείρηση προσφέρει:
•Άριστο εργασιακό κλίμα
•Συνεχή ανάπτυξη οργανωτικών δομών
•Ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης –
επιμόρφωσης – καθοδήγησης
του προσωπικού.
Επισυνάψετε το Βιογραφικό σας
έως 18/04/2019
στο link https://www.olympos.gr/cv/
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΓΡΑΦΗ
ΚΩΔΙΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΑΣ

Dr ΓΙΑΝΝΗΣ Ε. ΠΑΚΑΣ
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Η Euromedica Τρικάλων
υιοθετώντας τις εξελίξεις
στην απεικόνιση του μαστού,
γνωστοποιεί τη λειτουργία
νέου τμήματος Ψηφιακής 3D
Τομοσύνθεσης και Ψηφιακής
Μαστογραφίας FFDM
Συγγρού 28
Επικοινωνία: 24310 74480, 24310 20017

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

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΣΔΕ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 2019
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
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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

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

Αρ. Πιστ. 506925 QM08

Διανομή κατ’ οίκον
στη φθηνότερη τιμή της αγοράς

Τηλ. επικ.: 24310
CMYK

88138

ΤΡΙΤΗ

ΤΡΙΤΗ

9
ΟΥ
ΑΠΡΙΛΙ

Σαν Σήμερα
1906 Διοργανώνεται στην
Αθήνα η Μεσολυμπιάδα, με
αφορμή την επέτειο 10 ετών
από την τέλεση των πρώτων
σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. Παίρνουν μέρος 884
αθλητές από 20 χώρες, ανάμεσά τους 300 Έλληνες και
Ελληνίδες. Η διοργάνωση σημειώνει μεγάλη επιτυχία, αλλά
δεν θα επιβιώσει ως θεσμός,
επειδή η Ελλάδα δεν αντέχει
το οικονομικό κόστος.
1997 Ο αντιπρόεδρος της
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, Παναγιώτης Γεννηματάς, προειδοποιεί με δηλώσεις του στο συνέδριο που
διοργάνωσε το περιοδικό
«Economist», ότι τα σχεδιαζόμενα μεγάλα έργα στην
Αθήνα που αφορούν τη διεκδίκηση της Ολυμπιάδας του
2004 μπορεί να αποδειχτούν
άχρηστα μακροπρόθεσμα,
ενώ θα επιβαρύνουν την οικονομία.
2000 Βουλευτικές εκλογές
διεξάγονται στην Ελλάδα. Το
ΠΑΣΟΚ του Κώστα Σημίτη
αναδεικνύεται πρώτη δύναμη,
συγκεντρώνοντας 43,7% των
ψήφων, έναντι 42,7% της
Νέας Δημοκρατίας, της οποίας ηγείται ο Κώστας Καραμανλής. Το ΚΚΕ λαμβάνει
5,5%, ο Συνασπισμός 3,2%,
ενώ εκτός Βουλής μένει το
ΔΗΚΚΙ με 2,6%.

Οταν 4 εκατοµµύρια άνθρωποι χρωστούν µόνο
στην εφορία πάνω από 86
δισ. ευρώ, οι οφειλές στα
ασφαλιστικά ταµεία υπολογίζονται σε 30 δισ. ευρώ
και στις τράπεζες 88 δισ.
ευρώ.
Οταν η αγορά σε µεγάλο
βαθµό κινείται µε χρήµα
τοκογλύφων, που πλέον
δρουν ανεξέλεγκτα και
πλουτίζουν εκµεταλλευόµενοι την ανάγκη όσων
πλήττονται από τα χρέη ή
ασφυκτιούν εξαιτίας της
έλλειψης ρευστότητας, δεν
µπορεί κανείς να είναι αισιόδοξος, γιατί τα θαύµατα
σπανίζουν. ∆εν δικαιούται
κανείς να µιλά για ανάπτυξη
και ευηµερία, για «ξέφωτα»
και αλλαγή σελίδας. ∆εν
επιτρέπεται σε κανέναν πολιτικό να υπερηφανεύεται
για την αποτελεσµατικότητα των µέτρων που έχει
πάρει για την ανασυγκρότηση της οικονοµίας και
την ανασύνταξη της κοινωνίας.
Επειτα από δέκα χρόνια
σκληρής λιτότητας και αιµατηρών θυσιών, οι Ελληνες στην πλειονότητά τους
είναι καταχρεωµένοι. Χρωστούν στους «φιλεύσπλαχνους» δανειστές του εξωτερικού, που ήρθαν δήθεν

Ούτε και ξέρουμε πού χρωστάμε!
για να σώσουν τη χώρα και
µε τα πειράµατά τους τη
βύθισαν ακόµα περισσότερο. Χρωστούν στην εφορία,
στα ασφαλιστικά ταµεία,
στις τράπεζες, στη ∆ΕΗ και
στους δήµους. Χρωστούν
στον «εύπορο» γείτονα ή
γνωστό που δανείζει µε το
αζηµίωτο. Χρωστούν στον
φαρµακοποιό, στο φροντιστήριο, στον περιπτερά,
στον µανάβη και στον µπακάλη.
∆έκα χρόνια µετά την κατάρρευση της οικονοµίας
και την υλοποίηση τριών
µνηµονίων, η Ελλάδα έχει
µετατραπεί σε χώρα χρεοφειλετών, που αδυνατούν
να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Και την ίδια
ώρα η Τράπεζα της Ελλάδος και το υπουργείο Οικονοµίας «τσακώνονται» για
τους αριθµούς. «Μαλώνουν» για το ποσοστό ανάπτυξης το 2019, χωρίς να
παρακολουθούν την εξέλιξη της πραγµατικής οικονοµίας, χωρίς να βλέπουν
την εικόνα της διαλυµένης
κοινωνίας.
Από τη µια η κεντρική
τράπεζα εκτιµά ότι η ανάπτυξη δεν θα ξεπεράσει το
1,9% και από την άλλη η
κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι
ο στόχος του 2,2% παραµένει εφικτός και, µάλιστα,
ότι µπορεί να ξεπεραστεί
παρά τη διεθνή οικονοµική
αβεβαιότητα.
Το ποιος έχει δίκιο ή άδικο µικρή σηµασία έχει,

όπως επίσης και ποιου το
γόητρο θα τρωθεί περισσότερο. Και στις δύο πλευρές πρέπει να επισηµανθεί
ότι οι αριθµοί και τα «µαγειρέµατά» τους οδήγησαν
τη χώρα στις συµπληγάδες
των προγραµµάτων σωτηρίας.
Οτι τα παιχνίδια µε τους
αριθµούς έφεραν τα µνηµόνια και ταπείνωσαν έναν
ολόκληρο λαό. Και αυτή
την τραγωδία οι πολιτικοί
δεν πρέπει να τη λησµονούν. ∆εν πρέπει να επαναλαµβάνουν τα ίδια λάθη.
∆εν πρέπει στη µάχη των
εντυπώσεων να αδιαφορούν για τους πολίτες που
εξακολουθούν να ζουν
µέσα στη φτώχεια και στην
αβεβαιότητα.
Η οικονοµία και η κοινωνία χρειάζονται οξυγόνο
για να κρατηθούν στη ζωή.
Χρειάζονται µέτρα άµεσης
απόδοσης, που δεν τα βρίσκει κανείς ούτε στις σηµειώσεις των τεχνοκρατών
ούτε στα βιβλία της στατιστικής.
Οι πολιτικοί δεν µπορεί
να σκέφτονται και να δρουν
ως καθηγητές, γιατί, στο
όποιο πρόβληµα καλούνται
να λύσουν, οφείλουν -εκτός
από τους αριθµούς- να λαµβάνουν υπόψη και τους πολίτες. Πρέπει να σκέφτονται
το συµφέρον του λαού και
όχι της αριθµητικής.
Λύσεις υπάρχουν, πολιτική βούληση και τόλµη
απαιτούνται για να υλοποι-

ηθούν µέτρα όπως είναι η
γενναία µείωση της φορολογίας, το «χτύπηµα» της
παραοικονοµίας, του λαθρεµπορίου και της φοροδιαφυγής, η παραδειγµατική τιµωρία των φοροκλεφτών, η προσέλκυση ξένων
κεφαλαίων µε κίνητρα για
επενδύσεις και σε τοµείς
εκτός τουρισµού, η επιτάχυνση απονοµής της δικαιοσύνης για να «ξεπαγώσουν» εκατοντάδες επενδυτικά σχέδια που βρίσκονται στα συρτάρια των
υπουργείων, η αντιµετώπιση του «τέρατος» της γραφειοκρατίας, η δηµιουργία
νέων θέσεων εργασίας για
να ενισχυθούν τα ασφαλιστικά ταµεία, η αύξηση των
µισθών για να µπορούν οι
πολίτες να καλύψουν τις
υποχρεώσεις τους κ.ά.
Λύσεις υπάρχουν, αρκεί
οι πολιτικοί να θέλουν να
διαγράψουν το χθες και να
δηµιουργήσουν ένα νέο,
σύγχρονο και λειτουργικό
κράτος. Ενα κράτος χωρίς
«κηδεµόνες», που θα στηρίζεται στους άξιους και
όχι στα ρουσφέτια. Γι’ αυτό
το νέο κράτος που έχει
ανάγκη η χώρα πρέπει να
κληθεί να µιλήσει ο πολιτικός κόσµος, έστω και τώρα
που ξεκίνησε ο προεκλογικός µαραθώνιος, γιατί η
ανοικοδόµηση του κράτους
δεν σηκώνει αναβολή!
Του Βασίλη
Τριανταφύλλου
από την REAL

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ Α.Ε.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

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

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

Κωστής Χρήστος
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ

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

της ημέρας

Η ΑΥΓΗ ΤΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΗΣ:

Ας εναποθέτουµε πάντοτε
Ν. Παππάς:

```

στους ώµους της Παναγίας

«Προοδευτικό
προσκλητήριο»

το φορτίο µας και χωρίς άλλο
Διαψεύδονται όσοι έλεγαν ότι η Ελλάδα

```

δεν μπορεί να αξιοποιήσει τις τεχνολογίες
του διαστήματος

(Που έφτασε μέχρι
τα… Τρίκαλα;)

ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

σελίδα 2

Σαρικοφόροι

Ο

ταν σε μια
χώρα το
ιδιωτικό χρέος
ξεπερνά τα 200 δισ.
ευρώ, τότε η οικονομία
της κινδυνεύει ανά
πάσα στιγμή να
συντριβεί και οι
πολίτες της ζουν με
τον εφιάλτη της δόσης
και της ρύθμισης.
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```

θα βρίσκουµε παρηγοριά
στον πόνο και τη θλίψη µας.
Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεΐτης

(Στο… διάστημα πάμε καλά!)

Το ανέκδοτο της ημέρας
Ξηµερώµατα Τρίτης και ενώ το αντρόγυνο κοιµάται χτυπάει το κουδούνι. Ξυπνάει ο
άντρας, πηγαίνει στη πόρτα και βλέπει έναν άγνωστο. - Τι θες άνθρωπε µου τέτοια ώρα; - Αν
µπορείτε καλέ κύριε να κατέβετε να µε σπρώξετε σας παρακαλώ; - Είσαι µε τα καλά σου βρε
άνθρωπε µου; Εγώ αύριο δουλεύω και θέλω να κοιµηθώ. Αντε στην ευχή του Θεού µην έχουµε
άλλα... Πάει να κοιµηθεί και ξανά τα ίδια.
Του λέει λοιπόν η γυναίκα του: - Βρε άντρα µου άντε να τον βοηθήσεις τον άνθρωπο. ∆εν
θυµάσαι τότε που είχαµε πάθει το ίδιο και µας βοήθησε εκείνος ο καλός άνθρωπος αλλιώς ακόµα
εκεί θα ήµασταν. - Ναι βρε γυναίκα έχεις δίκιο. Βάζει µια φόρµα, πάει κάτω στο δρόµο και δεν
βλέπει τίποτα. Βάζει µια φωνή λοιπόν: - Κύριε, εσείς που θέλετε να σας σπρώξω, που είστε; - Εδώ,
εδώ πίσω στις κούνιες !!!

Γενική πρόγνωση για σήμερα

Ο ΚΑΙΡΟΣ
Σ Η Μ Ε Ρ Α

Τρίτη 9/4/2019

Έπειτα από γεώτρηση
µικρού
βάθους,
που
πραγµατοποιήθηκε στα Αλώνια
Πιερίας για άντληση νερού,
εκλύθηκε φυσικό αέριο.
Η είδηση, που προβλήθηκε
στην εκποµπή του Γ. Παπαδάκη, περιλαµβάνει πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία:
Οτι και σε άλλα σηµεία της
περιοχής όπου έγιναν γεωτρήσεις βγήκε από τη γη αέριο, ότι σε µια περίπτωση το
νερό της γεώτρησης περιέχει
τόσο πολύ αέριο ώστε µε µια
σπίθα µετατρέπεται σε υγρό
πυρ και, τέλος, ότι το φαινόµενο διαρκεί επί είκοσι χρόνια, χωρίς κανένας φορέας να
ερευνήσει το θέµα, κατά τη
δήλωση του τοπικού κοινοτάρχη.
Η περιοχή όπου εντοπίστηκε
το αέριο κατοικήθηκε για πρώτη φορά από Πόντιους πρόσφυγες, µεταξύ των οποίων
και ο περίφηµος Κισά Μπατζάκ, οπλαρχηγός του απελευθερωτικού αγώνα στον
Πόντο αλλά και επικεφαλής
αντι-ΕΑΜικού σώµατος στη
διάρκεια της Κατοχής.
Τώρα η περιοχή θα γίνει
γνωστή για το φυσικό της αέριο και όχι απλώς για τις πολεµικές αρετές των κατοίκων
της, που µπορεί να είναι εµίρηδες και να µην το γνωρίζουν.
Το βέβαιον είναι ότι η προεκλογική µάχη στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
θα διεξαχθεί µε κελεµπίες και
σαρίκια. Εύχοµαι µόνο να µην
εµφανιστεί ο Ρετζέπ Ερντογάν
µε κανέναν οθωµανικό τίτλο
και ζητήσει το αέριο για λογαριασµό του.
∆ιότι η τουρκική οικονοµία
χωλαίνει και η πείρα µάς λέει
να προσέχουµε τους σαρικοφόρους που µένουν ταπί.
Στην ταινία του Ορέστη Λάσκου «Ο εµίρης και ο κακοµοίρης», στη διάρκεια των διακοπών του στο «Μον Παρνές»
ο εµίρης (Μίµης Φωτόπουλος)
εκθρονίζεται και -επειδή τα
«έτρωγε ούλα» (έµµεση αναφορά στον Μακρυγιάννη)-,
µένει ταπί. «Και πώς θα πληρώσουµε το ξενοδοχείο;» αναρωτιέται. «Μη στενοχωριέσαι»
τον παρηγορεί ο βεζίρης, «έως
τώρα ξέρανε τι θα πει φέσι,
τώρα θα µάθουνε τι θα πει
και σαρίκι». Τόσα χρόνια βάζουµε «σαρίκια» στον µισό πλανήτη.
∆εν πάει κανείς να ρίξει µια
µατιά, µήπως µπορέσουµε να
ξεπληρώσουµε το κατιτίς µε
το αέριο της Πιερίας

ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΑΡΧΙΚΑ
ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ
ΣΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΒΡΑ∆Υ ΘΑ
ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ.

Του Ευάγγελου
Χεκίμογλου
από το «ΕΘΝΟΣ»

ΑΝΕΜΟΙ: ∆ΥΤΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟ∆ΥΤΙΚΟΙ 3 ΜΕ
5, ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ 6 ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΑΙΑ 7 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 09 ΕΩΣ 16 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ.

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

ΤΡΙΤΗ

Αν είχαν θα γελούσαν
και τα μουστάκια τους
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σελίδα 3

Μειώνεται το ταξίδι
Αθήνα –
Θεσσαλονίκη
με τρένο

Σε γνωστό ουζερί της πόλης είχαν την ευκαιρία να τα πουν χθες μετά τα εγκαίνια του νέου κτιρίου του ΟΚΑΝΑ- Τρικαλινοί βουλευτές
του ΣΥΡΙΖΑ και στελέχη του κόμματος.
Ομοτράπεζοι οι βουλευτές Σάκης Παπαδόπουλος, Παναγιώτα Δριτσέλη, ο γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής Σταύρος Νταούλας με τον αναπληρωτή του Χρήστο Μπάτζιο, ο διοικητής του νοσοκομείου Δημήτρης Παρθένης, ο Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας του
Υπουργείου Υγείας Σταμάτης Βαρδαρός ο Προέδρος του ΟΚΑΝΑ Βαγγέλης Καφετζόπουλος αλλά και ο Διοικητής της 5ης ΥΠΕ Νέστωρας
Αντωνίου. Καλό το τσίπουρο και πίνεται και χωρίς να το καταλάβεις
όταν η συζήτηση επικεντρώνεται στα πολιτικά, και δη μετά το εγχείρημα της προοδευτικής συμμαχίας που εφαρμόζει από το Σάββατο
ο Αλέξηςς Τσίπρας. Από τους Τρικαλινούς Συριζαίους προφανώς κι
έγινε εκτενής αναφορά στο πλαγιοσφαιρικό «χτύπημα» που πέτυχαν
στο τοπικό ΚΙΝΑΛ με την παρουσία των Χρ.Λάππα, Θεόδ. Σπανό και
Θ. Ξάφο στην πολιτική εκδήλωση που έγινε στο Φρούριο το βράδυ της
Κυριακής.
Η στήλη δεν μπόρεσε να διασταυρώσει αν οι σύντροφοι από την
χαρά τους κέρασαν κι όλο το μαγαζί...

«Χμ, σα να είναι πολύ πιο ψηλός από μένα…
Ας όψεται η αγορά των S-400».

Δημιουργίες ξεχωριστές…
Ξεχωριστές δημιουργίες, φτιαγμένες με
αγάπη και μεράκι δημιούργησαν τα παιδιά του
1ου Ειδικού Νηπιαγωγείου & Δημοτικού και του
ΕΕΕΕΚ Τρικάλων και θα τα εκθέτουν έως και
σήμερα στους Τρικαλινούς. Το μπαζάρ του
σχολείου λαμβάνει χώρα στην πλατεία Ρήγα
Φεραίου από τις 9 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, με τους δημιουργούς να απευθύνουν κάλεσμα σε όλους, ώστε να στηρίξουν την προσπάθεια. Μια βόλτα επιβάλλεται, κυρίως για
να επιβραβευθεί η αγάπη με την οποία δημιούργησαν τα παιδιά όλα όσα προσφέρονται.

∫ E.Σ.

Ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα!

∫Ε.Κ.

Για ακόμα μια χρονιά, πολλοί ήταν οι Τρικαλινοί που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Δήμου Τρικκαίων για το Let’s do it Trikala, δίνοντας
το παρόν στην όμορφη περιπατητική διαδρομή πέριξ του Κάστρου της
πόλης, Πρόσκοποι από το 2ο και το 3ο Σύστημα, μαθητές από το 6ο
Γυμνάσιο, μικροί συμπολίτες από το Νηπιαγωγείο Φλαμουλίου, η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών IPA, η ΣΜΥ με
σπουδαστές και σπουδάστριες, η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης και πολίτες συνεπικούρησαν στις υπηρεσίες του Δήμου από τη Δ/νση Πρασίνου και Καθαριότητας.

Στις 4 ώρες θα μειωθεί το ταξίδι
από Αθήνα για Θεσσαλονίκη με τρένο από τις αρχές Μαΐου, όπως ανακοίνωσε ο διευθύνων σύμβουλος
της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Φίλιππος Τσαλίδης
στο περιθώριο του συνεδρίου «Η
Θεσσαλονίκη πύλη ανάπτυξης για
την Ευρώπη και τη Μεσόγειο» που
διοργανώνει η ελληνική επιτροπή
του Διεθνούς Επιμελητηρίου.
Μέσα στον μήνα ολοκληρώνεται
και θα παραδοθεί στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ η
διπλή ηλεκτροκίνηση στη γραμμή
Αθήνα-Θεσσαλονίκη.
Όπως είπε ο κ. Τσαλίδης το δρομολόγιο μέχρι το δεύτερο εξάμηνο
του 2020 θα διαρκεί περίπου τέσσερις ώρες και αρχικά θα εκτελείται
από μία νέα αμαξοστοιχία, ενώ στην
πλήρη ολοκλήρωσή του θα τοποθετηθούν πέντε νέα τρένα.
Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, μετά το β’
εξάμηνο του 2020 θα έχουν εγκατασταθεί τα απαραίτητα συστήματα,
όπως η σηματοδότηση, η τηλεδιοίκηση και το σύστημα ασφάλειας,
ώστε να μειωθεί ο χρόνος ακόμη περισσότερο στις 3 ώρες και 20 λεπτά.

∫χρ.πΑπ.

Οι συνέπειες θα είναι δικές μας
Συμβουλεύουν και προειδοποιούν οι πολιτικοί μηχανικοί, αλλά που να ξέρουν αυτοί! Βάσει αυτής της “λογικής” μπορεί να εξηγηθεί η στάθμευση
αυτοκινήτων πάνω σε γέφυρα, όταν οι ειδικοί (πολιτικοί μηχανικοί) έχουν
προειδοποιήσει πως αυτό φθείρει την κατασκευή, που σημαίνει στο πιο “ανώδυνο”, λιγότερο χρόνο ζωής. Για το ζήτημα δεν χρειαζόμαστε “χωροφύλακες”, αλλά συνείδηση των πολιτών: Εμείς θα πληρώσουμε τις συνέπειες, άρα δεν σταθμεύουμε οικειοθελώς σε γέφυρες. Στην φωτογραφία γέφυρα των Τρικάλων έχει μετατραπεί καρά το ήμισυ σε χώρο στάθμευσης.

∫Ε.Κ.

∫ Μ.Α.Μπ.

CMYK

4 σελίδα
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συνέχεια, αλλά και
η επικύρωση σε
τοπικό επίπεδο
των αποφάσεων της
εκδήλωσης του ΣΥΡΙΖΑ
και άλλων πολιτικών
δυνάμεων στο Γαλάτσι,
ήταν η προχθεσινή
ανοικτή εκδήλωση της
ΝΕ του ΣΥΡΙΖΑ στο
“Φρούριο”, κατά την
οποία εκπέμφθηκε
μήνυμα συμπόρευσης
δυνάμεων της
σοσιαλδημοκρατίας, της
κεντροαριστεράς και της
αριστεράς κατά της
ακροδεξιάς και του
νεοφιλελευθερισμού, που
θα επιφέρει νίκη στις
εκλογές, έχοντας έτσι
επιπτώσεις και σε
πανευρωπαϊκό επίπεδο
για την κοινωνία.

Η

Με κύριο ομιλητή τον αντιπρόεδρο του ευρωκοινοβουλίου και εκ νέου υποψήφιο ευρωβουλευτή Δημήτρη Παπαδημούλη, την παρουσία της
υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης Μαριλίζας Ξενογιαννακοπούλου, των υποψηφίων ευρωβουλευτών, του
πρώην υπουργού Γιάννη Μουζάλα και του Θεοδόση Πελεγρίνη, των βουλευτών Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ Σάκη Παπαδόπουλου, Παναγιώτας Δριτσέλη και Χρήστου Σιμορέλη, σύσσωμης της ΝΕ με επικεφαλής τον γραμματέα Σταύρο Νταούλα, μελών και φίλων
του ΣΥΡΙΖΑ , αλλά και πολλών
στελεχών και μελών του ΚΙΝΑΛ, όπως ο πρώην δήμαρχος Τρικκαίων και υποψήφιος
δημοτικός σύμβουλος Χρήστος Λάππας, ο πρόεδρος
της ΕΑΣ Καλαμπάκας και
πρώην αντιδήμαρχος Δημήτρης Κόττης και άλλοι και άλλες πολλοί, καθώς και στελέχη και μέλη της ΔΗΜΑΡ και
άλλων πολιτικών δυνάμεων
και ασφαλώς υποψηφίων δημάρχων που στηρίζονται από
την πολιτική συμμαχία πλέον, Καλαμπάκας Θεόδωρου
Αλέκου και Φαρκαδόνας Δέσποινας Μπόττη, η εκδήλωση
έστειλε μήνυμα έναρξης νέου
προεκλογικού αγώνα με στόχο και σιγουριά για την νίκη
στις ευρωεκλογές , στην τοπική αυτοδιοίκηση και κυρίως
στις κοινοβουλευτικές εκλογές, απευθύνοντας προσκλη-

ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

τοπικά

Στην προχθεσινή ανοικτή εκδήλωση της ΝΕ του ΣΥΡΙΖΑ

Μήνυμα συμπόρευσης δυνάμεων
της σοσιαλδημοκρατίας

Ο αντιπρόεδρος του
Ευρωκοινοβουλίου και
υποψήφιος ευρωβουλευτής
Δημ. Παπαδημούλης

Η υπουργός
Διοικητικής
Ανασυγκρότησης
Μαρ. Ξενογιαννακοπούλου

Ο υποψήφιος
ευρωβουλευτής
Θεοδ.
Πελεγρίνης

Ο υποψήφιος
ευρωβουλευτής , του πρώην
υπουργός
Ιωάνν. Μουζάλας
λάδα κ.α. Οπότε οι προοδευτικές δυνάμεις πρέπει να συμπορευτούμε, χωρίς ασφαλώς
να σημαίνει αυτό ένταξη στον
ΣΥΡΙΖΑ».

Παράδειγμα
αντίστασης

τήριο συμπόρευσης σε δυνάμεις “φίλιες”, παράλληλα με
ανένδοτο αγώνα κατά της
ακροδεξιάς και του νεοφιλελευθερισμού. Η αίθουσα ήταν
κατάμεστη, με πολίτες προερχόμενους από χώρους
όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΙΝΑΛ, η
ΔΗΜΑΡ, κ.α. ενώ μήνυμα
στάλθηκε και σε όσους/όσες
του συγκεκριμένου πολιτικού
χώρου αντιδρούν στην πρωτοβουλία αυτή.

Την εκδήλωση άνοιξε και
διεύθυνε το μέλος της ΝΕ
Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ και υποψήφια περιφερειακή σύμβουλος με τον συνδυασμό του
υποψήφιου περιφερειάρχη
Θεσσαλίας Νίκου Τσιλημίγκα, Ουρανία Παπαζεύκου.

Αξίζει τον κόπο η
συστράτευση
«Μήνυμα αισιοδοξίας έστειλε η λαοσύναξη στο Γαλάτσι» τόνισε η κ. Ξενογιαννακοπούλου, επισημαίνοντας
«ενώνουμε τις δυνάμεις μας,
για να θυμίσουμε πως υπάρχει
προοδευτική κοινωνική συμμαχία, της οποίος τα μέλη
έχουν κοινούς στόχους».
«Η κρίση σε πολλές άλλες
χώρες, εκτός της δικής μας,
δημιούργησε προβλήματα
στην κοινωνία και εξαιτίας της
πολιτικής που ακολουθήθηκε
για την αντιμετώπισή της, αναβίωσαν ο φασισμός και η
ακροδεξιά» σημείωσε η Ξενογιαννακοπούλου, προσθέτοντας «δυστυχώς η κλασσική
δεξιά, στην χώρα μας η ΝΔ,
ολισθαίνει προς την ακροδεξιά».
«Στο Γαλάτσι έγινε το πρώτο βήμα για την δικαίωση των
προοδευτικών απαντήσεων
στα προβλήματα, έναντι στον
νεοφιλελευθερισμό. Μπορούμε με αξιώσεις και χωρίς
οπισθοχωρήσεις και παλινορθώσεις της σκληρής δεξιάς να
επωφεληθούμε της καλής

συμφωνίας των Πρεσπών και
των επιτευγμάτων μας και να
έχουμε νικηφόρα πορεία και
στις εθνικές εκλογές. Η αφετηρία ήταν στο Γαλάτσι και
έχει στρατηγικό βάθος, καθώς
δεν εξαντλείται μόνο στις προσεχείς εκλογές, αλλά αποτελεί
αρχή σύγκλισης των προοδευτικών δυνάμεων. Αξίζει
τον κόπο να συστρατευθούμε
στον σκοπό αυτό» δήλωσε η κ.
Ξενογιαννακοπούλου.

Το όραμα
Στην συνέχεια τον λόγο έλαβε ο κ. Πελεγρίνης, ο οποίο
έθεσε το ερώτημα «ποια Ευρώπη θέλουμε;» για να απαντήσει «αυτήν με το αρχικό
όραμα, την δημοκρατία και
την αλληλεγγύη των λαών».
«Στα χρόνια από την συγκρότηση της ενωμένης Ευρώπης υπήρξαν αλλοιώσεις,
οπότε οι εκλογές φέτος φέρνουν έναν προβληματισμό για
το μέλλον. Το κρίσιμο ζήτημα
είναι η αντιμετώπιση της ακροδεξιάς και της λιτότητας» δήλωσε ο κ. Πελεγρίνης και σημείωσε «η λιτότητα διαλύει
την κοινωνία, κάτι που εκμεταλλεύεται η ακροδεξιά».
«Πρέπει να υποταχθούμε
στις απειλές της αντίδρασης;
Ο ΣΥΡΙΖΑ και η προοδευτική
συμμαχία θέλουν ισορροπία
στην κοινωνία και έχουμε επιτύχει: Έξοδο από τα μνημόνια,
συμφωνία των Πρεσπών, από
την οποία επωφελείται η Ελ-

Από την πλευρά του ο κ.
Μουζάλας σημείωσε «στην
Ευρώπη έχουμε κατάργηση
των δικαιωμάτων των εργαζομένων, φτώχεια, υποχώρηση του κράτους δικαίου, λόγω
της βαρβαρότητας του νεοφιλελευθερισμού, που εκφράστηκε μέσω των μνημονίων. Έχουμε στην ΝΔ τους κκ
Γεωργιάδη, Σαμαρά, Βορίδη
που εκφράζουν την ακροδεξιά, η οποία συμπορεύεται με
τον κ. Βέμπερ της ευρωβουλής, ο οποίος είναι πιο νεοφιλελεύθερος από τον Σόιμπλε
και ήθελε την έξοδο της χώρας μας από την ευρωζώνη
και είναι υποψήφιος για την
κομισιόν, κάτι που πρέπει και
μπορούμε να εμποδίσουμε».
«Η ακροδεξιά ενσωματώνεται στην παραδοσιακή δεξιά,
ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ είναι παράδειγμα αντίστασης, που πρακτικά
σημαίνει κοινωνικές πολιτικές
ενάντια στα μνημόνια, υπέρ
της Δημόσιας Υγείας και Παιδείας, κατά της φτώχειας και
της ανεργίας» τόνισε ο κ.
Μουζάλας και υπογράμμισε «ο
κ. Μητσοτάκης είναι κατά των
προσλήψεων στο Δημόσιο,
αλλά πως θα στελεχώσουμε
τα νοσοκομεία και τα σχολεία; Ο ΣΥΡΙΖΑ με πάλη πέτυχε πολλά, αντίθετα απ’ αυτά
της ακροδεξιάς».
Ο κ. Μουζάλας δήλωσε:
«Χρειαζόμαστε τώρα μικρές
εφαρμόσιμες προτάσεις ώστε
να πειστεί ο κόσμος πως διακυβεύεται η ζωή του, αν δεν
επιλέξει την προοδευτική συμμαχία, Οι στόχοι μας είναι
ρήξη και δημιουργία νέων
πραγμάτων και δεν μπορούμε μόνοι μας, αλλά χρειάζεται
πλατιά συμμαχία, ενώ πρέπει
παράλληλα να θέσουμε το ζήτημα και στην παραδοσιακή
δεξιά, αν μπορεί να συμπορευτεί με την ακροδεξιά».

Νικηφόρες «μάχες»
Παίρνοντας τον λόγο ο κ.
Παπαδημούλης, τόνισε αρχικά, αναφερόμενος στην εκδήλωση στο Γαλάτσι, «τα ρυά-

κια του χθες, έγιναν χιονοστιβάδες» και σημείωσε «οι ευρωεκλογές είναι τόσο σημαντικές όσο και οι εθνικές. Πάμε
για νίκη και στις δύο. Ο αγώνας μας είναι για την Ευρώπη
των λαών και όχι των μονοπωλίων»,
«Δεν πρέπει να επικρατήσει
η ακροδεξιά και οι επίγονοι
των Χίτλερ και Μουσολίνι. Η
παραδοσιακή δεξιά οδεύει
όλο και περισσότερο προς
την ακροδεξιά, η οποία στο
Ευρωκοινοβούλιο αναπτύχθηκε εντός του λαϊκού κόμματος, στο οποίο συμμετέχει
και η ΝΔ.
Ο γάμος τους έχει ως δακτυλίδι τον Βέμπερ, που είναι
πιο δεξιός και από τον Σόιμπλε. Όποιος ψηφίζει ΝΔ, ψηφίζει περικοπές, ανθελληνισμό και ανύπαρκτο κοινωνικό
κράτος» δήλωσε ο κ. Παπαδημούλης, υπογραμμίζοντας
«ο στόχος μας είναι η ακύρωση της εκλογής Βέμπερ στην
προεδρία της Κομισιόν και θα
το επιτύχουμε».
«Το 70% των αποφάσεων
που ρυθμίζουν την ζωή μας
στην Ελλάδα λαμβάνεται στην
Ευρωβουλή. Εμείς έχουμε δημιουργήσει εκεί με συμμαχίες
μία μικρή Ελλάδα χάρη στον
ΣΥΡΙΖΑ» ανέφερε ο κ. Παπαδημούλης και επισήμανε «από
την άλλη πλευρά η ακροδεξιά
παίζει αντισυστημικό παιχνίδι,
όμως όταν έρχεται στην εξουσία αλλάζει και πολιτεύεται
όπως θέλουν οι κεφαλαιούχοι.
Λένε οι ακροδεξιοί πως δεν
φταίει ο καπιταλισμός αλλά οι
μετανάστες Παράδειγμα ο
Σαλβίνι στην Ιταλία, ο οποίος
υποσχέθηκε κυνήγι στους μετανάστες και κοινωνικό επίδομα, όμως έκανε μόνο το
πρώτο».
«Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πρόγραμμα
αποπληρωμής του χρέους στο
ΔΝΤ, αφού το επιτόκιό του είναι 5% και μπορούμε να δανειστούμε με 3,6%. Έχουμε
αυξήσει τους κατώτατους μισθούς χωρίς αντιδράσεις από
τους θεσμούς, παρά τα όσα
έλεγαν οι αντιπολιτευόμενοι,
δώσαμε μερίσματα.
Κανείς δεν αντιδρά πλέον,
που είναι επιτυχία της κυβέρνησής μας» τόνισε ο κ. Παπαδημούλης, ο οποίος στην συνέχεια ανέφερε «θέλουμε
ισχυρή δικαιοσύνη, που θα
κινείται ταχύτατα, διελευκάνοντας τα σκάνδαλα, μη κρατώντας στο συρτάρι επενδύσεις δις».
«Παλαιότερα κάναμε υπερβάσεις το ΚΚΕ και το ΚΚΕ ες.
Ο ΣΥΡΙΖA επίσης και πήγαμε
από το 3,5% στο 35%. Τώρα η
ΝΔ έχει βιτρίνα την ακροδεξιά
και το ΚΚΕ χτυπάει εμάς.
Όμως χρειάζεται μία πλατιά
προοδευτική συμμαχία , κατά
της διαφθοράς, κατά του
στρατηγικού αντιπάλου μας
που είναι η δεξιά. Κρίμα που
ορισμένοι στο ΚΙΝΑΛ ονειρεύονται υπουργικούς θώκους με συγκυβέρνηση με την
ΝΔ » σημείωσε ο κ. Παπαδημούλης, ο οποίος κλείνοντας
την ομιλία του δήλωσε: «Θέλουμε συμμαχίες με όρους
αυτοοργάνωσης, να δοθούν
μάχες απ’ όλους σε όλες τις
εκλογικές αναμετρήσεις, οι
οποίες θα είναι νικηφόρες.
Δικαιούμαστε μία ακόμη τετραετία. Είμαστε ακόμη στην
αρχή!».
Ματθαίος Μπίνας

τοπικά
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Προκήρυξη βιολογικής
κτηνοτροφίας

•Η παρουσία Λάππα, Ξάφου και Σπανού στην πολιτική εκδήλωση
του ΣΥΡΙΖΑ προκαλεί αντιδράσεις από την πλευρά στελεχών
του ΚΙΝΑΛ, ενώ ο πρώην δήμαρχος σήκωσε το γάντι!

Μ

πορεί στην Αθήνα να
παιζόταν το παιχνίδι της
«προοδευτικής συμμαχίας»
από τον πρωθυπουργό Αλέξη
Τσίπρα, αλλά στα Τρίκαλα είχαμε
τις εξελίξεις!

του Χριστόφορου Παπαθανασίου
Και αυτό διότι ο πρώην δήμαρχος
Τρικκαίων Χρήστος Λάππας και τα στελέχη του ΚΙΝΑΛ Θανάσης Ξάφος και
Θεόδωρος Σπανός λίγες ώρες αργότερα
έδωσαν το παρών στην κομματική εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ στα Τρίκαλα.
Όπως ήταν λογικό το τοπικό ΚΙΝΑΝ
μάλλον αιφνιδιάστηκε και αν ακολουθήσουν την… γραμμή Γεννηματά, θα πρέπει
να διαγράψουν τρία δυνατά στελέχη.

Λάππας: Δεν θα μας
φορέσουν στενά… βρακιά!
Την παρουσία του στη πολιτική εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ Τρικάλων σχολίασε
στη Λέσχη 97,6 ο πρώην Δήμαρχος
Τρικκαίων Χρήστος Λάππας: «Πάντα
υπάρχουν τα κομματικά τείχη, αλλά εγώ
ποτέ δεν παρέμενα οικότροφος και εσώκλειστος σε αυτά. Διατηρούσα και διατηρώ το θάρρος της γνώμης μου, και
έκανα κριτική μέχρι και στον ίδιο μου
τον πολιτικό χώρο. Εμένα με κάλεσαν
και πήγα, και να μην καλούσανε πάλι θα
πήγαινα. Πήγα να ακούσω και να δω
πώς σκέφτονται και αυτοί οι άνθρωποι,
να δω ποιο θα είναι το νέο αφήγημα της
σοσιαλδημοκρατίας. Αν κάποια από τα
στελέχη του ΚΙΝΑΛ έχουν την εντύπωση
ότι μπορούν να μας φορέσουν κάποια
στενά… βρακιά, προφανώς και θα τα
σπάσουμε μαζί τους, γιατί το ΠΑΣΟΚ
παραμένει ένα φιλελεύθερο κόμμα με

ελευθερία απόψεων».

Η αντίδραση Κρεμμύδα
Την άποψη του εξέφρασε και ο υποψήφιος Δήμαρχος Τρικκαίων Κων/νος
Κρεμμύδας λέγοντας χαρακτηριστικά:
«Δεν μπορώ εγώ να περιορίσω κανέναν
για το πού θα πάει και με ποιους θα μιλήσει. Μπορεί να προέρχομαι από το
χώρο του ΠΑΣΟΚ αλλά έχω αφήσει αυτή
την περίοδο την κομματική μου ταυτότητα στο σπίτι. Κι εγώ κλήθηκα να πάω
όμως δεν πήγα. Δεν θεωρώ ότι είναι
μεμπτό που δυο στελέχη του συνδυασμού μου πήγαν σε μια τέτοια συγκέντρωση, δεν πρόκειται να εμποδίσω κανέναν. Αλίμονο αν χρειαστεί να απολογηθούν τα στελέχη μου για το πού πηγαίνουν».

Καταδικάζει η Χρύσα Ντιντή
Την αντίθεση της εξέφρασε στη Λέσχη 97,6 η υποψήφια βουλευτής του
ΚΙΝΑΛ Χρύσα Ντιντή κάνοντας λόγο

«Συγχαρητήριο μήνυμα –
Ευχαριστήριο προς τους
εθελοντές αιμοδότες –τριες
του Δήμου Μετεώρων»
Με αφορμή την εκδήλωση-τελετή βράβευσης,
προς τιμήν των εθελοντών
αιμοδοτών-τριών που έλαβε χώρα στην αίθουσα του
Πνευματικού Κέντρου Τρικάλων το Σάββατο 6-42019,από την αιμοδοσία
του Γενικού Νοσοκομείου
Τρικάλων και ένεκα του
γεγονότος ότι βραβεύτηκε
και σημαντικός αριθμός
συνδημοτών –τριών μας, θα ήθελα μέσα από την καρδιά
μου να τους συγχαρώ όλους και να τους απευθύνω και
δημόσια ένα μεγάλο «ΕΥΓΕ» για τη συμμετοχή τους στην
εθελοντική αυτή προσπάθεια.
Μας κάνατε υπερήφανους,γιατί με την πράξη αυτή
προσφέρετε αγάπη και ελπίδα στους συνανθρώπους μας
που την έχουν απόλυτη ανάγκη.
Πρέπει επιτέλους όλοι μας να καταλάβουμε πως το
αίμα είναι ΖΩΗ και σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να
πωληθεί, μόνον χαρίζεται! Σας ευχαριστούμε γιατί με την
πράξη σας μας διδάξατε, πως χαρίζοντας σήμερα λίγο
αίμα για τον συνάνθρωπό μας αύριο κάποιος άλλος θα
το κάνει για μας, σε περίπτωση ανάγκης. Και πάλι πολλά
Συγχαρητήρια!!

και για θέμα διαγραφών: «Από ότι φαίνεται προετοίμαζαν καιρό μια τέτοια εμφάνιση, την καταδικάζω και μάλλον θα
πάρουν την άγουσα για διαγραφή. Εμένα
με ενόχλησε, δεν είναι έτσι οι πολιτικοί
οργανισμοί να πηγαίνουμε όπου θέλουμε.
Γιατί δεν πήγαινε στις συγκεντρώσεις
του ΣΥΡΙΖΑ και το 2015 ο κ. Λάππας
που τους έβριζε τότε και τους απαξίωνε;
Θυμήθηκε τώρα το 2019 να κάνει συνεργασίες; Στενάχωρο είναι που στελέχη
τα οποία στηρίξαμε επιλέγουν τώρα
άλλο χώρο, η πορεία του καθενός φαίνεται πλέον και τα στερνά τιμούν τα
πρώτα. Έχουμε δηλώσει ότι το διακύβευμα των Ευρωεκλογών είναι διακύβευμα επιβίωσης για τον χώρο μας.
Όταν λοιπόν ο κόσμος θολώνει και δεν
έχει καθαρή εικόνα με στελέχη μας να
παρευρίσκονται σε εκδηλώσεις του ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να κριθεί το γεγονός αυτό
από την επιτροπή δεοντολογίας. Μάλιστα
μπορεί να το θέλουν κιόλας να διαγραφούν, οπότε ίσως μας διευκολύνουν».

Δημοσιεύτηκε χθες 8 Απριλίου 2019, η πρόσκληση
της δράσης 11.2.2 «ενισχύσεις για τη διατήρηση σε
βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην
κτηνοτροφία», του μέτρου 11 του Π.Α.Α 2014-2020.
Πρόκειται για συμπληρωματική προκήρυξη που απευθύνεται σε ήδη πιστοποιημένες βιολογικές κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, που παράγουν βιολογικά ζωικά
προϊόντα και επιθυμούν να συνεχίσουν την δραστηριότητά τους. Στόχος είναι να καλυφθούν οι κτηνοτρόφοι
σε περιφέρειες που δεν κατάφεραν να ενταχθούν στην
προηγούμενη πρόσκληση. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται
σε 15 εκατ. ευρώ και από αυτά τα 5,65 εκατ. αφορούν
την Θεσσαλία. Αιτήσεις για το πρόγραμμα θα υποβάλλονται από 11 Απριλίου 2019 έως 22 Απριλίου 2019.
Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε
συνάντηση εργασίας με τον Βουλευτή Τρικάλων με το
ΣΥ.ΡΙΖ.Α κ. Χρήστο Σιμορέλη (δελτίο τύπου 22-3-2019)
είχε δεσμευτεί για την έκδοση σχετικής προκήρυξης,
με δεδομένο το αυξημένο ενδιαφέρον και των Τρικαλινών
κτηνοτρόφων. Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αποδεικνύεται για μια
ακόμη φορά συνεπής ως προς τις δεσμεύσεις της
απέναντι τους κτηνοτρόφους.
Σιμορέλης Χρήστος
Βουλευτής Τρικάλων με το ΣΥ.ΡΙΖ.Α

Αποδίδουν οι πρωτοβουλίες
του Δημάρχου Χρήστου Σινάνη

Προβολή των Μετεώρων
στη Γερμανία…

Βραδιά Κοκτεϊλ
με άρωμα γυναίκας
•Από τις γυναίκες του συνδυασμού
του υπ. Δημάρχου κ. Γιάννη Παπαμιχαήλ

Ο Υποψήφιος δήμαρχος Μετεώρων ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
και οι συνεργάτιδες του, εκτιμώντας τον σημαντικό ρόλο
της γυναίκας στην ζωή μας, σας προσκαλεί σε μια βραδιά
φιλικής γνωριμίας την Πέμπτη 11 Απριλίου στις 19:00.
Ακούγοντας ωραία μουσική θα πιούμε τον καφέ μας , το
τσάι μας, το κοκτέιλ μας δοκιμάζοντας τις αλμυρές και
γλυκές γεύσεις του μπουφέ μας!
Έτσι θα γνωριστούμε καλύτερα και θα γίνουμε μια μεγάλη
παρέα απολαμβάνοντας την βραδιά μας
Είστε προσκεκλημένες όλες οι γυναίκες του Δήμου Μετεώρων.
Με τιμή

Γιάννης Παπαμιχαήλ
Υποψήφιος Δήμαρχος Μετεώρων “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΡΑ”

Γυρίσματα στα Μετέωρα πραγματοποιήθηκαν την
Κυριακή 7 Απριλίου, από Γερμανούς δημοσιογράφους
σε συνεννόηση με το Δήμο Μετεώρων.
Το υλικό από τα συγκεκριμένα γυρίσματα, θα προβληθεί στις 25 Απριλίου 2019, σε πρωινή εκπομπή του
δεύτερου κρατικού καναλιού της Γερμανίας ZDF.
Ευχαριστούμε τον κ. Άρη Μητρονάτσιο για τη βοήθειά
του.
Ο Δήμος Μετεώρων θα προσπαθεί πάντα για την καλύτερη προβολή της περιοχής μας.

6 σελίδα
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Έ

να σημαντικό
έργο, αυτό του
νέου κτιρίου της
μονάδας του ΟΚΑΝΑ στα
Τρίκαλα εγκαινιάστηκε
χθες το πρωί, έχοντας ως
στόχο να προσφέρει τις
καλύτερες υπηρεσίες, σε
άτομα εξαρτημένα από
ουσίες που έχουν ανάγκη
από ψυχιατρική και
φαρμακευτική περίθαλψη.

Τα εγκαίνια έγιναν παρουσία
του Μητροπολίτη Τρίκκης & Σταγών κ. Χρυσόστομου, του ευρωβουλευτή – αντιπροέδρου στο
Ευρωκοινοβούλιο κ. Δημήτρη
Παπαδημούλη, του αναπληρωτή
γενικού γραμματέα του Υπουργείου Υγείας κ. Σταμάτη Βαρδαρού, των τριών βουλευτών
του ΣΥΡΙΖΑ κ.κ. Σάκη Παπαδόπουλο, Παναγιώτας Δριτσέλη και
Χρήστου Σιμορέλη, του προέδρου του ΟΚΑΝΑ, κ. Βαγγέλη
Καφετζόπουλου, του διοικητής
της 5ης ΥΠΕ κ. Νέστορα Αντωνίου, του διοικητή του Γενικού
Νοσοκομείου Τρικάλων κ. Δημήτρη Παρθένη, προσωπικού της
μονάδας και εργαζομένων του
τοπικού νοσηλευτηρίου.
Η νέα μονάδα βρίσκεται στον
προαύλιο χώρο του ιδρύματος
και στοχεύει στην καταπολέμηση
της χρήσης ναρκωτικών ουσιών,
ενώ συμπληρώνει τις 63 αντίστοιχες μονάδες σε όλη τη χώρα.
Καλύπτει τις ανάγκες της 5ης
Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας,
φιλοδοξεί να προσφέρει τις καλύτερες υπηρεσίες, σε άτομα
εξαρτημένα από ουσίες, που
έχουν ανάγκη από ψυχιατρική
και φαρμακευτική περίθαλψη και,
βέβαια, μειώνει τις λίστες αναμονής στα εξαρτημένα άτομα.

Υπηρεσίες
σε ευάλωτα άτομα
Για ένα σημαντικό έργο έκανε
λόγο στο χαιρετισμό του, ο ευρωβουλευτής κ. Δημήτρης Παπαδημούλης, ενώ εξήρε το έργο
που υλοποιείται τα τελευταία
χρόνια στο Γενικό Νοσοκομείο.

τοπικά
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Εγκαινιάστηκε χθες το νέο κτίριο της μονάδας του ΟΚΑΝΑ στα Τρίκαλα

Πραγματικότητα ένα σημαντικό έργο
•Η νέα μονάδα βρίσκεται στον προαύλιο χώρο του Γενικού Νοσοκομείου
και στοχεύει στην καταπολέμηση της χρήσης ναρκωτικών ουσιών

«Μια εικόνα τα λέει όλα. Αντί
να γίνονται διακομίσεις από τα
Τρίκαλα στην Αθήνα, πολλοί έρχονται εδώ να αντιμετωπίσουν
τα προβλήματα υγείας τους,
όπως και από τις γύρω περιοχές.
Χαίρομαι ιδιαιτέρως για το γεγονός ότι η τοπική κοινωνία έχει
αγκαλιάσει τη δουλειά που γίνεται
στο νοσοκομείο, πέρα από κομματικές προσεγγίσεις και θεωρώ
ότι αυτό είναι το σωστό» ανέφερε
ο κ. Παπαδημούλης και πρόσθεσε
ότι η κατάσταση στον τομέα της
Υγείας βελτιώνεται και τα επό-

μενα χρόνια θα πρέπει να χτίσουμε μια ισχυρή χώρα αναπτυσσόμενη κοινωνικά και οικονομικά.
Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής γγ του Υπουργείου
Υγείας κ. Σταμάτης Βαρδαρός
υπογράμμισε την σημασία που
έχει η υλοποίηση τέτοιων έργων,
καθώς «αγγίζονται ευαίσθητα πεδία που δε συγκεντρώνουν τα
φλας της δημοσιότητας και αφορά έναν πληθυσμό που βρίσκεται
στο περιθώριο. Αναφέρομαι σε
όσους είναι χρήστες και θα πρέπει να έχουμε ένα ισχυρό κοινω-

νικό κράτος που θα μπορεί να
ανταποκρίνεται στις ανάγκες
τόσο των πολλών, όσο και των
ευάλωτων».
Ως κόσμημα χαρακτήρισε τη
νέα μονάδα ο πρόεδρος του
ΟΚΑΝΑ κ. Βαγγέλης Καφετζόπουλος, ενώ δεν παρέλειψε να
ευχαριστήσει το προσωπικό, κάνοντας λόγο για μονάδα πρότυπο, διότι στέκεται στο πλευρό
όσων έχουν ανάγκη.
«Ελπίζω με τη λειτουργία της
νέας μονάδας να εξυπηρετηθούν
οι ανάγκες του Νομού και όχι

μόνον, αλλά όλης της Θεσσαλίας.
Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 63 μονάδες σε όλη την Ελλάδα και
έχουμε καταφέρει πολλά στην
περίθαλψη των χρηστών, ενώ
βρισκόμαστε σε υψηλό επίπεδο
στο επίπεδο των υπηρεσιών, τόσο
στην Ευρώπη, όσο και σε πανελλαδικό επίπεδο» τόνισε ο κ.
Καφετζόπουλος.
Τέλος, ο διοικητής του Γενικού
Νοσοκομείου Τρικάλων κ. Δημήτρης Παρθένης ανέφερε ότι οι
χρήστες είναι πάσχοντες και θα
πρέπει να αντιμετωπίζονται με

τη λογική της επανένταξης και
όχι να πεταχτούν στο περιθώριο.
Με αυτή την έννοια παραδίδουμε
ένα μικρό στολίδι που οι ίδιοι να
νιώθουν, τόσο με το έμψυχο δυναμικό, όσο και με τον περιβάλλοντα χώρο ότι νοιαζόμαστε για
αυτούς, διότι αυτή είναι η ουσία».
Στο τέλος των εγκαινίων έγινε
ξενάγηση στους χώρους του νοσηλευτηρίου ενώ υπήρξε και σύσκεψη για θέματα που άπτονται
του τομέα της δημόσιας υγείας.
Ευαγγελία Κάκια

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

τοπικά

Χθες το πρωί το Δημαρχείο Τρικάλων

Φιλική συνάντηση
με χρήσιμα συμπεράσματα
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Στη Διάβα Καλαμπάκας
ο Σταύρος Θεοδωράκης
•Επισκέφτηκε το Οινοποιείο “Λούδας”
και μίλησε με φίλους για τις θέσεις
του Ποταμιού, εν’ όψη των Ευρωεκλογών

•Μεταξύ του επικεφαλής του “Ποταμιού” Σταύρου Θεοδωράκη
και του δημάρχου Τρικκαίων Δημήτρη Παπαστεργίου
σύγχρονη
τεχνολογία στην
υπηρεσία του
πολίτη ήταν το βασικό
αντικείμενο συζήτησης
του δημάρχου Τρικκαίων
Δημήτρη Παπαστεργίου
και του επικεφαλής του
“Ποταμιού” Σταύρου
Θεοδωράκη.

Η

Στο πλαίσιο της περιοδείας
σε όλη την Ελλάδα ενόψει
των ευρωεκλογών και των αυτοδιοικητικών εκλογών, ο κ.
Θεοδωράκης, υποψήφιοι ευρωβουλευτές του κόμματος
και συνεργάτες του επισκέφθηκαν χθες το πρωί το Δημαρχείο Τρικάλων, όπου συναντήθηκαν με τον Δήμαρχο
και συνεργάτες του, ενώ μετά
ο κ. Παπαστεργίου παρουσίασε το e-trikala και τις δυνατότητές του στην Αίθουσα
Ελέγχου του Δημαρχείου.
Σε δηλώσεις μετά το πέρα
της συνάντησης και της ενημέρωσης, ο κ. Παπαστεργίου
σημείωσε: «Αισθάνομαι χαρά
που ένας παλιός φίλος βρίσκεται και πάλι εδώ στην πόλη
μας. Η επίσκεψή του συνέπεσε με μέρος της συζήτησης
που έχουμε με την εταιρεία
για την νέα εφαρμογή του
προγράμματος του λεωφορείου χωρίς οδηγό στην πόλη
μας, αλλά και με το πρόγραμμα “Γκισέμι”. Στα ζητήματα αυτά έχουμε πίσω μας
την ΕΕ και εμείς διαθέτουμε

ην Καλαμπάκα επισκέφτηκε χθες Δευτέρα ο
Αρχηγός του «Ποταμιού» Σταύρος
Θεοδωράκης, στο πλαίσιο της επίσκεψης
του στη Θεσσαλία, συνοδευόμενος από
ευρωβουλευτές του κόμματος του, προκειμένου
να επικοινωνήσουν τις θέσεις του Ποταμιού στις
Ευρωεκλογές του Μαϊου.

Τ

Του Γιώργου Χρ. Σιαμουρέλη

✉ grgsiamourelis@gmail.com
Ο κ. Θεοδωράκης επισκέφθηκε συγκεκριμένα τη Διάβα Καλαμπάκας και το Οινοποιείο «Λούδας» όπου τον
υποδέχτηκαν οι ιδιοκτήτες, κ. Κωνστανίνος Λούδας και
Ζαχαρούλα Γιαβρούτα Λούδα, αλλά και παραγωγοί τοπικών προϊόντων και φυσικά φίλοι!

την εξωστρέφεια, απαραίτητη
για την πρόοδο».
Από την πλευρά του ο κ. Θεοδωράκης επισήμανε: «Είναι
ευχάριστο να βρίσκω έναν
παλιό φίλο, τον δήμαρχο Τρικκαίων Δημήτρη Παπαστεργί-

ου, ο οποίος κινείται πάνω
από κόμματα και συντεχνίες.
Μας ενημέρωσε για τα θέματα και τις πρωτοβουλίες του
Δήμου και εμείς συνεχίζουμε
την περιοδεία μας, εντός της
οποίας περιλαμβάνονται επα-

φές με εργαζόμενους, ανθρώπους της αγοράς και
αγρότες, στους οποίους θα
εκθέσουμε την πρότασή μας
για τις επερχόμενες ευρωεκλογές».
Ματθαίος Μπίνας

Συνάντηση Παπαστεργίου με τον αγωνιστή
της ζωής Στέλιο Κυμπουρόπουλο
ε τον αγωνιστή της ζωής για
τους αγώνες στη ζωή, Στέλιο
Κυμπουρόπουλο, συναντήθηκε
το πρωί της Κυριακής 7 Απριλίου 2019 ο Δήμαρχος Τρικκαίων Δημήτρης Παπαστεργίου.
Τον υποψήφιο ευρωβουλευτή της ΝΔ
υποδέχθηκε ο Δήμαρχος στο γραφείο του,
όπου είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν την
συμμετοχή τους σε ημερίδα για τη μεταμόσχευση. Ο κ. Κυμπυρόπουλος, που είναι
ψυχίατρος σε αναπηρικό καροτσάκι έχει εκπλήξει άπαντες προ ετών, όταν κράτησε
υπερήφανα την ελληνική σημαία, καθώς το
σθένος και η δύναμη ψυχής παραμένουν
σημείο αναφοράς και πηγές έμπνευσης. Αυ-

Μ

Αριστερά ο υποψήφιος ευρωβουλευτής
Στ. Κυμπουρόπουλος και δεξιά ο δήμαρχος
Τρικκαίων Δημ. Παπαστεργίου
τές ακριβώς τις εμπνεύσεις συζήτησε με
τον κ. Παπαστεργίου, εξηγώντας και την

προσπάθειά του για συμμετοχή στις ευρωεκλογές. Η συζήτηση περιστράφηκε
και σε ζητήματα προσβασιμότητας και γενικότερα για τα προβλήματα των αναπήρων
στη χώρα μας. ο Δήμαρχος Τρικκαίων δεν
παρέλειψε να αναφερθεί στο πλήθος των
παρεμβάσεων που ο Δήμος έχει κάνει (διαβάσεις, θέσεις στάθμευσης, στήριξη στα Ειδικά Σχολεία και το ΚΔΑΠ ΜΕΑ, ιστοσελίδα σύμφωνη με τα διεθνή πρωτόκολλα,
στήριξη συλλόγων ΑμεΑ, συμμετοχή στη
δωρεά για ίδρυση μονάδας φιλοξενίας
παιδιών ΑμεΑ κ.α.) Τόνισε όμως ότι όλες οι
δράσεις πρέπει να αυξηθούν, με δεδομένη
την ανάγκη για πλήρη ισότητα στην προσβασιμότητα των πόλεων.
Ματθαίος Μπίνας

Πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στον χώρο του Οινοποιείου και εν συνεχεία ακολούθησε μια μικρή δεξίωση
προς τιμήν του, όπου η κ Ζαχαρούλα προλόγισε τον κ.
Θεοδωράκη.
Ακολούθως ξεκίνησε και η κουβέντα γύρω από τις ευρωεκλογές, αλλά και μια μικρή ανάπτυξη των σκέψεων
του ίδιου για την παράγωγη, τον τουρισμό και άλλων σημαντικών τομέων που, πιστεύει ότι μπορούν να δώσουν
σημαντικά πλεονεκτήματα στη χώρας μας.
Να σημειώσουμε πως οι ευρωβουλευτές του Ποταμιού πριν την επίσκεψη στη Διάβα, επισκέφθηκαν και το
Μουσείο Ελληνικής Παιδείας και ξεναγήθηκαν στους χώρους, από τον ιδιοκτήτη κ. Παύλο Μπαλογιάννη.
Ο κ. Θεοδωράκης σε δήλωσή του ανέφερε σχετικά
με τις Ευρωεκλογές: «Η προτροπή μας προς όλους του
Έλληνες για τις Ευρωεκλογές του Μαΐου είναι ότι όλοι
μας πρέπει να πάμε στην κάλπη και να ασκήσουμε το ύψιστο δικαίωμα της δημοκρατίας μας.
Να αποφασίζει ο Έλληνας για τον εαυτό του και όχι
οι άλλοι. Λέμε όχι στην αποχή, ναι στην ψήφο. Είναι λάθος η αποχή. Αν απέχουμε θα μας πάνε οι άλλοι όπου
θέλουν. Καλό είναι να μελετήσουμε τα προγράμματα των
κομμάτων και να αποφασίσουμε ποιον να ψηφίσουμε και
καλό είναι να στηριχθούν άνθρωποι που θέλουν να οδηγήσουν τη χώρα στην Ευρώπη.
Το Ποτάμι είναι ένα καθαρά Ευρωπαϊκό κόμμα! Είναι
μια καθαρή πρόταση. Το «σπίτι του Έλληνα είναι η Ευρώπη! Το ποτάμι είναι το πιο Ευρωπαϊκό κόμμα στην Ελλάδα και κανείς δε μπορεί να μας κατηγορήσει για «κολοτούμπες». Ότι λέγαμε λέμε, όταν το υπόλοιπο πολιτικό σύστημα έκανε πολλές «κολοτούμπες»!
«Το Ποτάμι» εκφράζει μια διαφορετική πολιτική πρόταση σε σχέση με τα άλλα κόμματα. Θα συνεχίσουμε και
θα είμαστε το κόμμα της αλήθειας.
Με την στήριξή του κόσμου εκτιμώ πως θα είμαστε
στην Ευρωβουλή και στόχος μας είναι να ξεπεράσουμε
το 5%. Διαθέτουμε ένα καλό Ευρώ - ψηφοδέλτιο και
έχουμε σε αυτό αξιόλογους ανθρώπους. Μάλιστα επιλέξαμε να έχουμε μαζί μας 15 ανθρώπους από 15 διαφορετικές πρωτεύουσες της Ευρώπης. Ανθρώπους
που διαμένουν σε αυτές και γνωρίζουν την Ευρώπη. Εκτιμώ ότι θα τα πάμε πολύ καλά», κατέληξε ο Πρόεδρος
του Ποταμιού.
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Κέντρο Μελέτης για τη Συνεταιριστική
Παράδοση ιδρύει η Περιφέρεια Θεσσαλίας
Κ. Αγοραστός με μήνυμα για παραγωγική επανάσταση στα 100χρονα του Αγροτικού -Οινοποιητικού Συνεταιρισμού της Ν Αγχιάλου

Α

ργά ή γρήγορα θα έρθει μια
μέρα που όπως έχει πει ο
Οδυσσέας Ελύτης "το
παρελθόν θα μας αιφνιδιάσει με
τη δύναμη της επικαιρότητας".

Με τη φράση αυτή ο Περιφερειάρχης
Θεσσαλίας Κ. Αγοραστός συνέδεσε το
μήνυμα της επετείου για τα εκατό χρόνια από την ίδρυση του Αγροτικού Οινοποιητικού Συνεταιρισμού Νέας Αγχιάλου « Η ΔΗΜΗΤΡΑ», με την παραγωγική επανάσταση που είναι η επιτακτική ανάγκη του σήμερα, προκειμένου
η χώρα μας να επιστρέψει στο δρόμο
της κανονικότητας και της ευημερίας.
Υποδεχόμενος τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Πρ. Παυλόπουλο και αφού τον ευχαρίστησε που
ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση της
Περιφέρειας Θεσσαλίας ο κ. Αγοραστός
ανέφερε χαρακτηριστικά:"Οι Έλληνες
πρόσφυγες πριν από έναν αιώνα ενώθηκαν και συνεργάστηκαν σε μια πρωτοποριακή ιδέα προκειμένου να προστατέψουν τα προϊόντα τους και να
δημιουργήσουν συνθήκες ευημερίας
για τις οικογένειές τους.
Το παράδειγμά τους αποτελεί φωτεινό οδηγό για το δρόμο που καλούμαστε να ακολουθήσουμε και εμείς σήμερα: Να ενωθούμε και να εργαστούμε
όλοι μαζί, για να οδηγήσουμε τη χώρα
σε μια παραγωγική επανάσταση προκειμένου να κάνουμε ένα άλμα μεγαλύτερο από τη φθορά, για να προστα-

τέψουμε τη ζωή μας σήμερα αλλά και
το μέλλον των επόμενων γενιών". Ο κ.
Αγοραστός προανήγγειλε ότι η Περιφέρεια Θεσσαλίας σε συνεργασία με
τον Συνεταιρισμό της Ν. Αγχιάλου θα

προχωρήσει στην ίδρυση Κέντρου
Μελέτης και Τεκμηρίωσης της Συνεταιριστικής Παράδοσης στη Θεσσαλία.
Ο νέος αυτός φορέας θα ασχοληθεί
με την καταγραφή και την ψηφιοποίηση

του συνεταιριστικού – πολιτιστικού αποθέματος της Θεσσαλίας, την μελέτη,
ανάδειξη του πολιτισμού της αγροτικής
παραγωγής ( με θεματικά εκθετήρια
αγροτικής παραγωγής, εκδόσεις, οπτικοακουστικές παραγωγές, εκθέσεις και
εκπαιδευτικά προγράμματα) και τέλος
με πρωτοβουλίες που συνδέουν τον
τουρισμό, τον πολιτισμό και την αγροτική παραγωγή. Η Θεσσαλία έχει μια
πλούσια συνεταιριστική παράδοση ,
επεσήμανε ο κ. Αγοραστός, που σηματοδοτείται με τους κορυφαίους σταθμούς του συνεταιριστικού κινήματος
στα Αμπελάκια (1778), στη Ζαγορά
(1916), την Νέα Αγχίαλο (1918), στο
Βόλο (1925) και σε άλλους Γυναικείους
Αγροτουριστικούς Συνεταιρισμούς. Η
Θεσσαλία είναι μια Περιφέρεια που ξέρει να παράγει και να δημιουργεί.
Οι συνεταιριστές της Νέας Αγχιάλου

επιχείρησαν σε μια κοινωνία που δοκιμάστηκε σκληρά, κατάφερε όμως να
ορθοποδήσει.
Σε μια κοινωνία που δοκιμάζεται
σκληρά και σήμερα, εμείς με εργατικότητα, με κοινή δράση, με προοδευτικότητα, με εξωστρέφεια, με συνεργασία και συνέργεια, με έμπρακτο ενδιαφέρον και στήριξη στον αδύναμο
συμπολίτη, καλούμαστε να δράσουμε.
Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε καθημερινή πράξη στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, ώστε να επιστρέψουμε στο
δρόμο της κανονικής παραγωγής, να
αποκαταστήσουμε το συνεκτικό υλικό
της κοινωνίας, να στηρίξουμε την οικογένεια, να δώσουμε ανάσες ελπίδας
και να φέρουμε τους νέους πάλι πίσω
στην πατρίδα μας, για να ονειρευτούν,
να δημιουργήσουν και να επιχειρήσουν
στον τόπο τους".

Προτάσεις για την Δημοκρατική διακυβέρνηση..της Ελλάδας. με ένα σύγχρονο Κίνημα Αλλαγής
‘Όποιος συλλογιέται ελεύθερα συλλογιέται
καλά’’’’ Ρήγας Φερραίος
‘Διαφωνώ με ότι λες θα υπερασπιστώ μέχρι θανάτου το δικαίωμά σου να το λές… Βολταίρος.’’’’
Αυτά τα δύο ρητά αποδεικνύουν την δύναμη
της σύνθεσης…
Είμαστε η μεγάλη Δημοκρατική Παράταξη.
Σήμερα που η Ελλάδα περνάει δύσκολες στιγμές
η απάντηση είναι:
Η μαζική συμμετοχή είναι η καλύτερη δυνατή
απάντηση στην επίθεση που δέχεται η παράταξη
μας! Όλοι μαζί συνεχίζουμε, ενωμένοι και με το
βλέμμα στην κοινωνία! Η βάση μας είναι η δική
μας δύναμη! Συγχαρητήρια σε όλους τους 220.000
πολίτες στο προηγούμενο συνέδριο , στις εκλογές
των συνέδρων για το συνέδριο του κόμματος.
στις κάλπες προσήλθαν από 65.000 μέλη του κόμματος.
Με την ενεργό πολιτική παρουσία των πολιτών,
απ' άκρου εις άκρον της Ελλάδας, θα εξασφαλιστούν τόσο η εθνική μας ανεξαρτησία όσο και η
λαϊκή κυριαρχία. Ήρθε η ώρα να περάσουμε από
την παθητική αναμονή στην ενεργό λαϊκή παρουσία
για τη διαμόρφωση του μέλλοντος της χώρας
μας.
Σήμερα στην εκκίνηση ενός νέου πολιτικού Κινήματος, που πιστεύουμε ότι εκφράζει τους πόθους
και τις ανάγκες του απλού Έλληνα, ενός Κινήματος
που να ανήκει στον αγρότη, τον εργάτη, το βιοτέχνη, το μισθωτό, τον υπάλληλο σε όλους τους
Έλληνες, στη θαρραλέα και φωτισμένη νεολαία
μας που αγωνιά και ξεριζώνεται.
Καλούμε τους ενεργούς πολίτες να πυκνώσουν
τις τάξεις του. Να στελεχώσουν και να συμμετάσχουν στην κατεύθυνση ενός Κινήματος αλλαγής
που θα προωθήσει ταυτόχρονα την εθνική μας
ανεξαρτησία, τη λαϊκή κυριαρχία, την κοινωνική
απελευθέρωση και τη δημοκρατία σ' όλες τις φάσεις της δημόσιας ζωής.
Για να απολαμβάνει ο αγρότης το προϊόν του
ιδρώτα του και της γης του, για να απολαμβάνει ο
εργάτης, ο βιοτέχνης, ο μισθωτός, ο υπάλληλος,
ο απλός Ελληνας, το προϊόν του μόχθου του. Για
να καταπολεμηθεί αποτελεσματικά η εντυπωσιακή
εισοδηματική ανισότητα ανάμεσα σε γεωγραφικές
περιφέρειες και κοινωνικά στρώματα που χαρακτηρίζει τη σύγχρονη Ελλάδα.
Για να πάψει η εκμετάλλευση ανθρώπου από
άνθρωπο. Για να συμμετέχει ενεργά ο Λαός στον
προγραμματισμό της οικονομικής, κοινωνικής και

πολιτιστικής πορείας της Χώρας. Για να εξασφαλιστεί η εργασία και η κατοικία και η διατήρηση
της σε όλους τους Έλληνες .
Η σημερινή μας πρόσκληση αποτελεί την πυξίδα
που θα καθοδηγεί την πορεία μας προς μια νέα,
αναγεννημένη, ανθρώπινη, και δημοκρατική Ελλάδα, μια Ελλάδα που να ανήκει στους Έλληνες.

ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ
1. Δημοκρατία
Κάθε εξουσία πηγάζει από το Λαό, εκφράζει το
Λαό και υπηρετεί το Λαό. Η κοινωνική, οικονομική
και πολιτική δομή της δύναμης στη χώρα μας
διαρθρώνεται με τρόπο που να αποκλείει την παραβίαση της λαϊκής θέλησης με οποιοδήποτε τρόπο.
Εξασφαλίζεται με γνήσιες δημοκρατικές διαδικασίες η άμεση και ενεργός συμμετοχή όλων των
πολιτών σε όλα τα επίπεδα στην πολιτική ζωή του
τόπου.
Άμεση Δημοκρατία..
2.Οικονομία..
Το συστηματικό και προοδευτικό κλείσιμο του
ανοίγματος ανάμεσα στα κατώτερα και τα ανώτερα
εισοδήματα κατά περιφέρεια και επάγγελμα..
Κίνητρα για επενδύσεις με ταυτόχρονη αύξηση
της απασχόλησης και μείωση της ανεργίας ειδικά
των νέων..
3.Παιδεία ..

Μια καινούργια παιδεία για να καταργηθούν οι
φραγμοί που εμποδίζουν το πλάτεμα και βάθεμα
της γνώσης και για να δημιουργηθούν ελεύθερα
σκεπτόμενοι και κοινωνικά υπεύθυνοι πολίτες και
με την σύγχρονη τεχνολογία. Η παιδεία είναι
ευθύνη του κοινωνικού συνόλου. Η δωρεάν και
υποχρεωτική παιδεία εξασφαλίζεται ανεξαίρετα
για όλους τους Έλληνες, θεσπίζεται εκπαιδευτική
πολιτική που να εξασφαλίζει την πλατιά συμμετοχή
όλων των λαϊκών στρωμάτων, καθώς και τη συμμετοχή των σπουδαστών στον προγραμματισμό
της παιδείας και στη διοίκηση των εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων.
Καλούμε όλους τους νέους επιστήμονες να
επαναπατριστούν στην μητέρα Ελλάδα.. και να
σταματήσει το ‘’brain drain’’ (διαρροή εγκεφάλων)’’’’Είναι η Ελλάδα που επιμένει η Ελλάδα που
αντιστέκεται’’
4.Υγεία
Για να καταργηθούν τα προνόμια των λίγων
στην ιατρική, νοσοκομειακή και φαρμακευτική περίθαλψη. Για να προστατευτούν η μητέρα, το
παιδί, τα γερατειά. Για να διευρυνθεί η κοινωνική
και η οικονομική ισότητα των δύο φύλων. Για να
ελευθερωθεί η σκέψη και να γίνει η παιδεία κτήμα
όλων των Ελλήνων
5.Πράσινη Ανάπτυξη
Την προστασία του περιβάλλοντος, τη βελτίωση
της ποιότητας της ζωής σε συνδυασμό με την
αξιοποίηση των εθνικών λαϊκών παραδόσεων και
τη συμμετοχή ολόκληρου του Λαού στην πολιτιστική εξέλιξη και στις νέες τεχνολογίες… φωτοβολταίκά… αιολικά πάρκα..
6. Οικονομική πολιτική
Οι οικονομικές, πολιτικές, κοινωνικές και πολιτιστικές επιδιώξεις του εργαζόμενου Ελληνικού
λαού -εργατών, αγροτών, μισθωτών, υπαλλήλων,
νεολαίας, μικροεπαγγελματιών και βιοτεχνών-, η
θεμελίωση μιας κοινωνίας χωρίς αλλοτρίωση και
γραφειοκρατία, θα πραγματοποιηθούν με τη συνεχή
λαϊκή επαγρύπνηση, έλεγχο και κινητοποίηση.
7. Δικαιοσύνη
Ανεξάρτητη ,ακηδεμόνευτη και άμεση απονομή
Δικαιοσύνης..
8. Ενεργή συμμετοχή
Η Δημοκρατική Παράταξη με ένα σύγχρονο κίνημα αλλαγής καλεί τον Ελληνικό Λαό να οργανωθεί
στις τάξεις του, να συμμετάσχει άμεσα στην παραπέρα διαμόρφωση του προγράμματός του, στη
λήψη όλων των αποφάσεων και στην ανάδειξη

των στελεχών του σε όλα τα επίπεδα. Έτσι θα συνεχίσουμε με νέα ένταση και αποφασιστικότητα
τον αγώνα για μια ανεξάρτητη, σοσιαλιστική και
δημοκρατική Ελλάδα.
9 . ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟΥ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ.
Είναι ένα τεράστιο εθνικό κεφάλαιο που πρέπει
να ενεργοποιήσουμε και να κινητοποιήσουμε προς
όφελος και των Εθνικών θεμάτων και της Οικονομίας…
Όλοι μαζί μπορούμε να σηκώσουμε τον ήλιο
της ελπίδας, της αισιοδοξίας… της δημιουργίας
πάνω από την Ελλάδα
1.Επενδύσεις σε όλους τους τομείς.
2Αννεώσημες πηγές ενέργειας Φωτοβολταίκά
Ανεμογενήτριες ηλεκτρικά αυτοκίνητα κλ..φωτοβολταικά .
3 Τουρισμός θρησκευτικός Μετέωρα ¨Αγιο
όρος κλπ
4Επένδυση τουριστικές υποδομές νησιά όλη
την Ελλάδα
5Οι έλληνες έχουμε μια δυνατότητα να πετύχουμε
6Επαναπατρισμός των Ελλήνων Επιστημόνων
με επενδύσεις
7.Είμαι στην διάθεση της Δημοκρατικής παράταξης για ανάπτυξη ανάδειξη της Ελλάδας σε
παγκόσμιο επίπεδο παγκόσμιο προορισμός
8 διοργάνωση παγκόσμιων αναπτυξιακών επιστημονικών επενδυτικών συνεδρίων με ειδικά κίνητρα για τους Έλληνες του απόδημου Ελληνισμού
9Πρωτοποριακές μελέτες μου έχουν δημοσιευθεί
στον τύπο έντυπο και ηλεκτρονικό στο Διαδίκτυο
για Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Φωτοβολταίκά
Ανεμογεννήτριες κλιματική αλλαγή και μπορούν
να υλοποιηθούν.
10Καταθέτω συνοπτικά τις προτάσεις μου καλώ
τους Ελεύθερα σκεπτόμενους Ελληνες να με στηρίξουν για την αναγέννηση της μεγάλης Δημοκρατικής παράταξης.
11 Η Δημοκρατική Παράταξη με την πρόεδρο κ
Φώφη Γεννηματά μία προσωπικότητα με ήθος με
ένα σύγχρονο κίνημα αλλαγής. Για την Δημοκρατική
αναγέννηση της Ελλάδας την δημοκρατία από
τον άνθρωπο με τον άνθρωπο για τον άνθρωπο.
12. Όλοι μαζί για την Ελλάδα της Δημιουργίας.
Της προόδου σε αυτή την καμπή της ιστορίας.
Στέφανος Μπουλογεώργος
Καθηγητής Πληροφορικής και Φυσικής

τοπικά

Βαρύς ο χειμώνας
για τους κτηνοτρόφους της Φαρκαδόνας
Ο επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης
του Δήμου Φαρκαδόνας Δήμος Μανιώτης ζητάει
στήριξη στους κτηνοτρόφους της περιοχής
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Προγραμματίζει η ΕΛΜΕ Τρικάλων για τις επόμενες ημέρες

Δράσεις ενάντια στο σχέδιο
νόμου για το Νέο Λύκειο

Την Τετάρτη 10 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση
στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου ενώ
την Παρασκευή συμμετέχει στην απεργία που έχει κηρυχθεί
ε κυριότερο
αίτημα την
απόσυρση του
νομοσχεδίου για το Νέο
Λύκειο οι Τρικαλινοί
καθηγητές προχωρούν
στην υλοποίηση σειράς
δράσεων με στόχο την
ενημέρωση γονέων και
μαθητών πάνω στις
αλλαγές που θα
επιφέρουν τα όσα
προβλέπει το νέο σχέδιο
νόμου.

Μ
ε επιστολή του
προς τους αρμόδιους φορείς, τόσο
του Δήμου Φαρκαδόνας,
όσο και της Πολιτείας ο επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης του Δήμου
Φαρκαδόνας Δήμος Μανιώτης, ζητάει την στήριξη των
κτηνοτρόφων. Εξηγεί ότι ο
χειμώνας ήταν πραγματικά
βαρύς και είχε ως συνέπεια
απώλεια κτηνοτροφικού εισοδήματος από τις μειώσεις
στις τιμές πώλησης του γάλακτος, του αυξημένου κόστους παραγωγής και των
απωλειών στο ζωικό κεφάλαιο λόγω ψύχους. Όπως
εξηγεί:
Από τις αρχές του χρόνου
δεκάδες κτηνοτρόφοι του
Δήμου Φαρκαδόνας, όπου
με τους αγρότες της περιοχής μας, αποτελούν την ραχοκοκαλιά της τοπικής μας
οικονομίας, ταυτόχρονα κι
εκείνοι του συνόλου του νομού Τρικάλων, έρχονται αντιμέτωποι με δεκάδες προβλήματα. Από τη μια το αυξημένο κόστος παραγωγής,
από την άλλη οι χαμηλές τιμές πώλησης κρέατος και

Μ

γάλακτος κάνουν ασύμφορη
την ενασχόληση με αποτέλεσμα πολλοί από αυτούς να
απειλούνται με εξαφάνιση.
Από την ανάγνωση τοπικών
δημοσιευμάτων σε Μ Μ Ε,
αλλά και παράλληλα από
μια πρόχειρη αποτύπωση
της κατάστασης, μετά και τις
συναντήσεις μου με φορείς
και Όργανα του κτηνοτροφικού κλάδου, τόσο σε επίπεδο Φαρκαδόνας και νομού, υποστηρίζεται ότι οι τιμές γάλακτος παρουσιάζουν
σημαντική πτώση- σε σχέση
με παρελθόντα έτη της τάξης του 25%. Το συγκεκριμένο φαινόμενο έρχεται να
προστεθεί στο οξυμένο ζήτημα που προέκυψε στις αρχές του 2019, όταν η περιοχή της Φαρκαδόνας και του
νομού, «χτυπήθηκε» από το
δριμύ ψύχος με θερμοκρασίας -15 Βαθμών Κελσίου,
όπου τα κοπάδια, βρισκόταν στο στάδιο της αναπαραγωγής με αποτέλεσμα τα
νεογέννητα ζώα να χάνονται,
μην αντέχοντας το ισχυρό
ψύχος. Παράλληλα την ίδια
περίοδο λόγω ψύχους μειώθηκε ραγδαία η παραγωγή

γάλακτος από τα ζώα, με συνέπεια οι παραγωγοί να βρίσκονται στα στάδια της
απελπισίας.
Τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά
και αρμόδιες Αρχές, οφείλουμε να σταθούμε δίπλα σε
αυτούς τους ανθρώπους και
να δούμε το θέμα στενά,
διεκδικώντας λύσεις στα
οξυμένα προβλήματα τόσο
του κτηνοτροφικού και γεωργικού τομέα, σε μια περιοχή, όπως των Τρικάλων,
όπου η οικονομία κατά βάση
στηρίζεται στον πρωτογενή
τομέα. Ειδικά για την περίπτωση του Δήμου μας κρίνεται αναγκαία μιας και πολλοί νέοι άνθρωποι ασχολούνται τα τελευταία χρόνια
τόσο με την κτηνοτροφία,
όσο και την γεωργία, βρίσκοντας τους δυο κλάδους,
ως διέξοδο στην πολυετή
κρίση και την ανεργία που
μαστίζει τη χώρα. Κοινοποιώ
την παρούσα επιστολή, αναμένοντας την ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών για την
στήριξη όλων αυτών των
επαγγελματιών, της Φαρκαδόνας και ευρύτερα.
ΧΡ. ΠΑΠ.

Στο πλαίσιο αυτό, αύριο
Τετάρτη 10 Απριλίου θα
πραγματοποιηθεί εκδήλωση
στην αίθουσα του Δημοτικού
Συμβουλίου στις 7 το απόγευμα με θέμα «Αλλαγές στο
Λύκειο και το νέος σύστημα
εισαγωγής στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση» με ομιλητές τα
δύο μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου της ΟΛΜΕ κ.
Νίκο Παπαχρήστο και Δημήτρη Ακτύπη.
Το πρωί της Τετάρτης θα
γίνε περιοδεία σε κάποια σχολεία με στόχο την ενημέρωση
των μαθητών πάνω σε αυτό
το θέμα, ενώ το μεσημέρι θα
παραχωρηθεί και συνέντευξη
Τύπου.
Επίσης, για την Παρασκευή
12 Απριλίου έχει κηρυχθεί εικοσιτετράωρη απεργιακή κινητοποίηση, ενόψει της δημοσιοποίησης του τελικού
σχεδίου νόμου του υπουργείου Παιδείας για τη νέα Γ´
λυκείου και τον τρόπο εισα-

γωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Στην απεργία θα συμμετέχει και η ΕΛΜΕ Τρικάλων ενώ
σήμερα θα συνεδριάσει το
Δ.Σ. για να αποφασίσει εάν
θα προχωρήσει σε παράσταση διαμαρτυρίας στην τοπική
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης.
Σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς το νέο σχέδιο νόμου υποβαθμίζει τη γενική
παιδεία στο Λύκειο, που ήδη
έχει πληγεί τραγικά, μειώνεται η διδασκαλία βασικών
γνωστικών αντικειμένων σε
όλα τα πεδία των επιστημών,
με αποτέλεσμα να είναι ελλειμματική η μάθηση και η
απόκτηση των απαραίτητων
γνώσεων των μαθητών και
ακρωτηριάζεται η τριετής
δομή του Λυκείου με την μετατροπή της Γ’ τάξης σε προπαρασκευαστικό έτος για την
πρόσβαση στην τριτοβάθμια

εκπαίδευση.
Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της ΕΛΜΕ Τρικάλων κ.
Νίκος Πασχάλης απορρίπτουμε το νέο σχέδιο υποβαθμίζει τη γενική παιδεία
στο Λύκειο, που ήδη έχει
πληγεί τραγικά και ζητάμε
να αποσυρθεί.
«Φροντιστηριοποιείται πλήρως η όλη λειτουργία της Γ’
τάξης και υπονομεύεται ο
παιδαγωγικός χαρακτήρας
του Λυκείου.
Είναι αποπροσανατολιστική
η επιχειρηματολογία του
Υπουργείου Παιδείας περί
«κατάργησης» των φροντιστηρίων, αφού η ιδιωτική παραπαιδεία θα αυξηθεί με τις
νέες εξεταστικές διαδικασίες
για το απολυτήριο και τον αυξανόμενο ανταγωνισμό για
την εισαγωγή σε μια σχολή
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση» τόνισε ο κ. Πασχάλης.
Ε.Κ.

10 σελίδα

ΤΡΙΤΗ

9

τοπικά

ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

Ενδιαφέρουσα η ημερίδα για τις «Φυσικές Καταστροφές»
Οι επιστήμονες ενημέρωσαν για τα φαινόμενα των φυσικών καταστροφών
και έκρουσαν τον κώδωνα του κινδύνου στους πολίτες, στις τοπικές αρχές και στην πολιτεία

Σ

την αίθουσα «Νίτσα
Λιάπη» στην Καλαμπάκα,
η Περιφερειακή Ενότητα
Τρικάλων και ο Δήμος
Καλαμπάκας σε συνεργασία με
την «Πράσινη Κιβωτό» που
ιδρύθηκε πριν πέντε χρόνια και
υπηρετεί το
τρίπτυχο «Άνθρωπος –
Κοινωνία – Περιβάλλον» ,
διοργάνωσαν την Κυριακή το
πρωί μια ενδιαφέρουσα
ημερίδα με θέμα: «Φυσικές
καταστροφές, ο ρόλος των
τοπικών αρχών στην
ενημέρωση και ενεργοποίηση
των τοπικών κοινωνιών».

Του

Γιώργου Χρ. Σιαμουρέλη

✉ grgsiamourelis@gmail.com
Η Ημερίδα, με τη συμμετοχή καταξιωμένων εισηγητών που πρωτοστατούν
στην έρευνα, πρόληψη και αντιμετώπιση
φυσικών καταστροφών, ενημέρωσε ,ευαισθητοποίησε και να ενεργοποίησε τους
αρμόδιους, γι’ αυτά τα φαινόμενα που
εντείνονται σ’ όλο τον κόσμο και δεν
γνωρίζουμε πότε θα χτυπήσουν την πόρτα μας.
Εισηγητές της ημερίδας ήταν ο κ. Ευθύμης Λέκκας, Καθηγητής, Πρόεδρος
Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος στο Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), Πρόεδρος
Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού
& Προστασίας, ο οποίος ανέπτυξε το
θέμα «Φυσικές Καταστροφές-Νέα Επι-

στημονικά, Τεχνολογικά και Επιχειρησιακά Δεδομένα από Πρόσφατες Καταστροφές σε Εθνικό και Παγκόσμιο
Επίπεδο».
Ο κ. Θανάσης Γκανάς, Δρ. Γεωλόγος
– Σεισμολόγος, Διευθυντής Ερευνών Γεωδυναμικού Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών με καταγωγή από
τα Τρίκαλα με θέμα: «Προηγμένες διαστημικές τεχνολογίες για πρόβλεψη
και αντιμετώπιση Φυσικών Καταστρο-

φών» κα η κ. Έλενα Φλόκα, Καθηγήτρια
του τμήματος Φυσικής του ΕΚΠΑ με
θέμα: «Κλιματικές αλλαγές: ενδείξεις,
αίτια και αβεβαιότητες» και η οποία κατάγεται από την Καλαμπάκα.
Οι επιστήμονες ανέπτυξαν τα θέματα
τους και ως κοινό παρονομαστή έθεσαν,
την εγρήγορση των τοπικών αρχών, την
καλή πληροφόρηση και την ετοιμότητα
αλλά και την πειθαρχία που πρέπει να
υπάρχει από όλους μας σε ενδεχόμενες

περιπτώσεις φυσικών καταστροφών οι
οποίες φυσικά και δεν είναι άγνωστες
στην περιοχή μας.
Τα στοιχειά που παρέθεσαν οι επιστήμονες ήσαν πολλά και εκείνο που
κρατούμε, είναι ότι ως πολίτες οφείλουμε
να είμαστε πρωτίστως πειθαρχημένοι!
Να ακολουθούμε τις υποδείξεις των αρμοδίων και να μην λειτουργούμε αυτοβούλως. Η τοπική αυτοδιοίκηση οφείλει
να λαμβάνει προληπτικά μέτρα με έργα

που να θωρακίζουν τις ζωές και τις περιουσίες όλων, ενώ πολύ σημαντικό είναι
το στοιχείο της ενημέρωσης, αλλά και
της εκπαίδευσης των πολιτών από τις
μικρές ηλικίες.
Σύντομο Χαιρετισμό στην ημερίδα
απηύθυναν ο Δήμαρχος Καλαμπάκας κ.
Χρήστος Σινάνης εκ μέρους του Δήμου
Μετεώρων και ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Τουρισμού της
ΠΕ Θεσσαλίας κ. Μπουτίνας Ιωάννης.

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€

τοπικά
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σελίδα 11

Ξεφάντωσαν οι Γομφαίοι στον ετήσιο χορό τους

Τ

Δημουλά, παρουσίασαν μια σειρά
παραδοσιακών χορών από διάφορα μέρη της χώρας, αποσπώντας το αβίαστο & ειλικρινές
χειροκρότημα του κοινού τους.
H σκυτάλη παραδόθηκε στην
πολυμελή λαϊκοδημοτική ορχήστρα, που ξεσήκωσε τον κόσμο,
δίνοντας το σύνθημα για ένα δυναμικό γλέντι, με πολύ κέφι &
χορό, που κράτησε έως τις πρώτες πρωινές ώρες.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκε
& τίμησε με την παρουσία του
σύσσωμη η τοπική πολιτική εξουσία, καθώς επίσης ο βουλευτής
της Ν.Δ. Τρικάλων κ. Κ. Σκρέκας,
οι υποψήφιοι Δήμαρχοι Πύλης
Χήρας Θεόδωρος και Βαλάντης
Τσιούτσιας, ο εκδότης της καθημερινής εφημερίδας των Τρικάλων «Πρωινός Λόγος» κ. Μιχ.
Τσαρουχάς αλλά & οι δύο υποψήφιοι βουλευτές του ΚΙΝΑΛ Τρικάλων κ.κ. Γ. Ηλιάδης & Κ. Παπαευθυμίου.

ον ετήσιο χορό
τους,
πραγματοποίησαν
το Σάββατο 6 Απριλίου
2019 στο κοσμικό κέντρο
«Έναστρον» στο
Μαυρομάτι, ο Πολιτιστικός
Σύλλογος σε συνεργασία
με τον Γ.Σ.
Γόμφων (ομάδα μπάσκετ).
Άλλη μια εκδήλωση που χρίστηκε με απόλυτη επιτυχία, καθώς από νωρίς ο κόσμος άρχισε
να συρρέει μαζικά & ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα των διοργανωτών, γέμισε ασφυκτικά την
αίθουσα, αποδεικνύοντας & εμπράκτως την στήριξή του στους
δύο Συλλόγους.
Tην εκδήλωση άνοιξαν τα χορευτικά τμήματα του Πολιτιστικού
Συλλόγου, παιδικό & ενηλίκων, τα
οποία υπό την καθοδήγηση του
χοροδιδασκάλου τους κ. Δημ.

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
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Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε προχθές η εκδήλωση του «ΘΕΛΩ» & του «ΗΠΑΡΧΩ»

Δωρεάν οργάνων: Ύψιστη μορφή εθελοντικής προσφοράς
Η εκδήλωση έλαβε χώρα στο Πνευματικό Κέντρο του δήμου Τρικκαίων παρουσία τοπικών και πολιτικών φορέων
σπουδαιότητα της
δωρεάς οργάνων, ως
«δώρο ζωής» βρέθηκε
προχθές στο επίκεντρο της
εκδήλωσης που
συνδιοργάνωσαν ο φορέα
κοινωνικής υποστήριξης
«ΘΕΛΩ» και το Σωματείο
Ηπατομεταμοσχευθέντων
Ελλάδος «ΗΠΑΡΧΩ».

Η

Η εκδήλωση είχε ως θέμα «Η
αξία και η σημασία της δωρεάς και
μεταμόσχευσης οργάνων. Ελληνική Πραγματικότητα» και έλαβε
χώρα στο Πνευματικό Κέντρο του
δήμου Τρικκαίων, παρουσία τοπικών και πολιτικών φορέων, καθώς
και πολλών πολιτών ενώ εξέχουσα
προσωπικότητα της εκδήλωσης
ήταν ο υποψήφιος ευρωβουλευτής
της ΝΔ, ψυχίατρος κ. Στέλιος
Κυμπουρόπουλος.
Όπως σημείωσε ο υποψήφιος
ευρωβουλευτής «η υγεία είναι κάτι
πιο βαθύ και πιο ουσιαστικό», τονίζοντας ότι είναι στο χέρι να μας
να μειωθεί το άγχος των ανθρώπων
που χρήζουν μεταμόσχευσης και
πρόσθεσε ότι «αρκεί να απαλλαγούμε από την άγνοια που οδηγεί
στον φόβο και εκείνος στην άρνηση».
Από την πλευρά του, ο συντονιστής της εκδήλωσης κ. Γιώργος
Γαμπιεράκης ανέφερε ότι η Ελλάδα είναι ουραγός στις μεταμοσχεύσεις και ο χρόνος αναμονής
είναι τραγικά μεγάλος.
Στην εκδήλωση μίλησαν επίσης
οι κ.κ. Δήμητρα Ζαχαρούδη Συντονίστρια Μεταμοσχεύσεων παραρτήματος ΕΟΜ Βορείου Ελλάδος, Παγδάτογλου Κυριακή Πνευμονολόγος – Εντατικολόγος , ΜΕΘ
Γ. Ν.ΤΡΙΚΑΛΩΝ, Στέλλα Ντούβλη
Ιατρός, Διευθύντρια Αναισθησιολογικού Τμήματος Νοσ/μείου Τρικάλων, Κορίνα Λιούτα Πρόεδρος
«ΘΕΛΩ» – Αντιπρόεδρος 1ου ΠΤ
Αττικής & Νήσων ΕΝΕ, Ελένη Σαμιωτάκη υπεύθυνη Ευρωπαϊκών
θεμάτων Πανελληνίου Συλλόγου
Νεφροπαθών και Θεοδωρίδου

Χριστίνα Πρόεδρος Σωματείου
Ηπατομεταμοσχευθέντων Ελλάδος «ΗΠΑΡΧΩ».
Αυτό που τονίσθηκε, μεταξύ πολλών άλλων είναι ότι η ιδέα της Δωρεάς Οργάνων και Ιστών αποτελεί
την ύψιστη μορφή εθελοντικής
προσφοράς και αλτρουισμού, καθώς και τη βασική προϋπόθεση για
την πραγματοποίηση του ιατρικού
θαύματος της Μεταμόσχευσης.
Σήμερα η μεταμόσχευση αποτελεί
τη μόνη θεραπευτική λύση για την
τελικού σταδίου ανεπάρκεια καρδιάς, ήπατος και πνεύμονα και την
πιο αποτελεσματική λύση για την
τελικού σταδίου νεφρική ανεπάρκεια.
Η Δωρεά Οργάνων και Ιστών
αφορά την προσφορά των οργάνων προς μεταμόσχευση από έναν
συνάνθρωπό μας (δότης) που δεν
είναι πια στη ζωή. Από έναν δότη,
μπορούν να σωθούν έως και 8
ασθενείς που χρήζουν μεταμόσχευσης οργάνων και να βελτιωθεί
η ποιότητα ζωής ή ακόμη και να
σωθούν έως και 100 ασθενείς
μέσω της Δωρεάς Ιστών.
Ε.Κ.

Σε εγκάρδιο κλίμα

ε εγκάρδιο κλίμα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση
υπαλλήλων που έχουν εργαστεί στην Ιονική και
Λαϊκή Τράπεζα, προχθές το μεσημέρι στην
ταβέρνα «Μεζεδοκαμώματα». Οι υπάλληλοι είχαν την
ευκαιρία να μιλήσουν για τα παλιά, αλλά και τα
συνδικαλιστικά τους.

Σ

CMYK

στη σέντρα των
Γ’ ΕΘΝΙΚΗ

ΜΠΑΣΚΕΤ

ΣΠΟΡ
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ΜΠΑΣΚΕΤ

ΥΨΗΛΟ ΕΜΠΟΔΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΩΡΑ ΤΑ ΣΠΟΥΔΑΙΑ
Τα Μετέωρα δεν μπόρεσαν να βρουν
λύσεις στην ποιοτική Νίκη Βόλου
και έχασαν με 2-0 (σελ. 7)

•Η Καλαμπάκα πάει τρένο εσχάτως και
αποδείχτηκε αδιάβροχη στον Παλαμά
•Βαριά ήττα των Ικάρων (σελ. 4)

Ολοκληρώθηκε η κανονική διάρκεια
της Α1 ΕΣΚΑΘ με τους Γόμφους
να ετοιμάζονται για τα πλέϊ οφ (σελ. 3)

4 Ο Α.Ο. Τρίκαλα δεν μπόρεσε να εντοπίσει τρόπο
διάσπασης της άμυνας της Παναχαϊκής και μετά το 0-0
καλείται να τρέξει με χίλια για να διατηρήσει τα κεκτημένα
(σελ. 5,6)
CMYK
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Εδωσαν
την μάχη
Οι γυναίκες του Φιλαθλητικού πάλεψαν φιλότιμα
στο F4 που φιλοξενήθηκε στην Αταλάντη
χάνοντας στις λεπτομέρειες το όνειρο

Δεν ρίχνουν πετσέτα
Ακόμη και ομάδες που είναι με την πλάτη στον τοίχο δεν καταθέτουν
τα όπλα στην Α1 ΕΣΑΚΕ δίνοντας άγρια ομορφιά στις συναντήσεις

Σ

τα πέντε χρόνια
θητείας των
Τρικάλων στην
μεγάλη κατηγορία
οι συμπολίτες φίλαθλοι
τα είδαν όλα.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr

Ο Φιλαθλητικός Τρικάλων όπως παρατάχθηκε
στην διοργάνωση της Αταλάντης
Απίστευτο σκηνικό παίχτηκε στο F4 της Αταλάντης.
Ο Φιλαθλητικός Τρικάλων έκανε τεράστια προσπάθεια
απέναντι σε δυνατά σωματεία και ουσιαστικά έχασε την
άνοδο στην Β’ Εθνική για 2 σετ.
Η ζημιά έγινε κυρίως στον πρώτο αγώνα, ενώ μέτρησαν
σημαντικά και οι ελλείψεις που είχε ο τοπικός σύλλογος.
Τα χαμόγελα τελικά ήταν για την Αθλεση και τον Δαφνησιακό που έκανε απίστευτη ανατροπή στο τελευταίο
ματς. Η ροή των αγώνων μέσα από το Trikalasportiva
είχε ως εξής:
Τα κορίτσια της γυναικείας ομάδας Βόλει του Φιλαθλητικού Τρικάλων , συμμετείχαν στο φάιναλ φορ κεντρικής Ελλάδας για πρόκριση ανόδου στην Β Εθνική.
Οι αγώνες έγιναν στην Αταλάντη. Στο πρώτο ματς ο
Φιλαθλητικός ηττήθηκε με 3-1 σετ από τον Απολλώνειο
Λάρισας. Στον δεύτερο αγώνα κέρδισε τον Δαφνησιακό
Αρκίτσας με 3-1 σετ.
Και στον τρίτο αγώνα αντιμετώπισαν την Άθλεση Λάρισας μια δυνατή ομάδα από την οποία η ομάδα των
Τρικάλων έχασε με 3-0 σετ.
H Άθλεση κατέκτησε μάλιστα και την 1η θέση με τρεις
νίκες. Από 1 νίκη και 2 ήττες είχαν ο Φιολαθλητικός Τρικάλων, ο Απολλώνειος Λάρισας και ο Δαφνησιακός Αρκίτσας.
Ήταν μια εμπειρία για τις νεαρές αθλήτριες που έφτασαν μέχρι την τετράδα της διοργάνωσης.
Φιλαθλητικός Τρικάλων (προπ. Κουφογιάννης) Γιώτη,
Τριανταφύλλου, Ρακοβίτη,Ρούσου, Μπεγλερίδου, Καραμαλέγκου, Μπούρα, Πολυζώη, Μπερλίγκα, Τσιανάκα,
Παναγιωτάκη, Κασαρτζιάν, Ζαφειροπούλου, Βασδέκη
• Σε εξ αναβολής αγώνα οι παγκορασίδες Ασκληπιού
κέρδισαν 3-0 την Αμιλλα.

Σπουδαίες εμφανίσεις
Μπορεί ο καιρός να έκανε κόλπα αλλά οι νεαροί Τρικαλινοί αθλητές που συμμετείχαν στο Κυριακάτικο Διασυλλογικό Κ-18 της Λάρισας φρόντισαν να καταθέσουν
τον καλύτερο εαυτό τους επιβεβαιώνοντας όλους όσοι
μιλούν ξεκάθαρα για μια εξαιρετική φουρνιά, που μπορεί
να συνεχίσει την λαμπρή παράδοση.
Σε αρκετές περιπτώσεις αγόρια και κορίτσια έπιασαν
τα υψηλά όρια( αθρόες πρωτιές και πλασαρίσματα) με
τα στελέχη του ΓΣΤ να εμφανίζονται σε καλή φόρμα,
ενώ και τα επιτελεία ΖΕΥΣ και ΓΕΑΤ ήταν συγκινητικά.
Αναλυτικά σε επόμενα φύλλα(η υλη της σελίδας έκλεισε
νωρίς για τεχνικούς λόγους) και με την αξιολόγηση των
τοπικών σωματείων.

Ετοιμάζεται γιορτή
Πριν λίγο καιρό είχαμε γράψει για μια σημαντική εκδήλωση που ετοιμάζεται (5 Μάη)και θα παντρεύει αθλητισμό(χιλιάρι- πεντάρι, αγώνας ΑΜΕΑ) και πολιτισμό με
την ανάδειξη μεγάλων μορφών του παρελθόντος.
Σήμερα λοιπόν προγραμματίστηκε συνέντευξη τύπου(12.00, Μουσείο Τσιτσάνη) από το Trikala city run
στο οποίο θα αναλυθεί όλο το πλάνο.

Ετσι είναι υποψιασμένοι για
τα πάντα και τίποτα δεν τους
κάνει εντύπωση στην Α1.
Εννοείται ότι παρά την εκπαραθύρωση του εκπροσώπου μας οι λάτρεις του είδους
δεν κόβουν τους δεσμούς με
τον χώρο και πολύ καλά κάνουν.
Δίχως υπερβολή τα παιχνίδια είναι ένα και ένα με τους
αθλητές να μην αφήνουν να
πέσει τίποτα κάτω.
Σίγουρα η μέρα στην οποία
θα εμφανιστούν οι ομάδες
παίζει μεγάλο ρόλο αλλά πολλές φορές η καρδιά των πρωταγωνιστών μπορεί να γείρει
την ζυγαριά διαφορετικά.
Πόσες φορές λοιπόν δεν
είδαν οι Τρικαλινοί φίλαθλοι
ομάδες που την μια ομάδα
έκαναν παπάδες και έδειχναν
άτρωτες την αμέσως επόμενη
αγωνιστική να μεταμορφώνονται προς το χειρότερο και
να παθαίνουν βραχυκύκλωμα.
Άλλο που δεν ήθελαν λοιπόν
οι ανταγωνιστές και έπιασαν
την ευκαιρία από τα μαλλιά.
Μια από τις φράσεις που
χαρακτηρίζουν διαχρονικά την
κορυφαία κατηγορία είναι ότι
στο επίπεδο αυτό αν μια ομάδα δεν αποδώσει για πολλούς
και διαφόρους λόγους στο
100% των αρετών της θα έχει
αντικειμενικό πρόβλημα.
Ομολογουμένως οι ανταγωνιστές περιμένουν στην γωνία για να αδράξουν την ευκαιρία και αν τους βγουν κάποια πράγματα θα φτάσουν
μέχρι το τέλος του δρόμου.
Ο φετινός μαραθώνιος είναι
ιδιαίτερα αμφίρροπος και εκεί
που οι πιστοί του είδους θεωρούν ότι τα είδαν όλα στην
πορεία μεταβάλλουν άποψη.
Διότι πολύ απλά τα επιτελεία αρκετών ομάδων αρνούνται να ρίξουν πετσέτα και να
πουν τον τελευταίο λόγο. Ακόμη και όταν οι συσχετισμοί
δεν είναι με το μέρος τους οι
πρωταγωνιστές θα σπεύσουν
να εξαντλήσουν και την πιο
μικρή χαραμάδα ελπίδας.
Ετσι όσοι βιάστηκαν να καταδικάσουν π.χ το Ρέθυμνο
μάλλον θα πρέπει να περιμένουν. Οι Κρητικοί βρήκαν θάρρος και χαρακτήρα, οπότε
πήραν ένα σημαντικό διπλό
αλλά έχουν ακόμη αρκετό
δρόμο.
Ωστόσο κάθε ανάσα είναι
καλοδεχούμενη.
Επίσης αρκετές ομάδες διάγουν περίοδο φόρμας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο Πανιώνιος που πέτυχε
ορισμένα μεγάλα διπλά και
τις αξιοποίησε και το περα-

Καταλυτική συμμετοχή στη νίκη του Αρη επί του Προμηθέα
είχε ο πρώην κυανέρυθρος Δ. Σλαφτσάκης
σμένο Σάββατο.
Επιπρόσθετα η διαχείριση
είναι μεγάλη υπόθεση. Ετσι
το Περιστέρι μετά την επική
νίκη επί του Παναθηναϊκού
δεν συνέχισε ανάλογα.
Με όλα αυτά έχουν απόλυτο
δίκιο όλοι εκείνοι που σημειώνουν ότι η ορθή τακτική για
κάθε ομάδα είναι να αντιμετωπίζει κάθε ματς από μηδενική βάση.
Σε κάθε περίπτωση τα καλύτερα και πιο θεαματικά είναι
μπροστά.
Ωρα να σταχυολογήσουμε
τα πια χαρακτηριστικά κομμάτια των αγώνων με την βοήθεια του sport 24.
H ΑΕΚ μετά την ολοκλήρωση του ευρωπαϊκού της ταξιδιού επέστρεψε στην ελληνική
πραγματικότητα και ξεπερνώντας την απογοήτευση από
τον αποκλεισμό της από το
Final Four του Basket League,
επικράτησε με 100-94 στην
παράταση (κ.α. 89-89) του ανταγωνιστικού για ακόμα μία
φορά, Λαυρίου.
Ο Βινς Χάντερ (22 πόντοι,
6 ριμπάουντ) και ο Χάουαρντ
Σαντ-Ρος (13 πόντοι, 6 ριμπάουντ) είχαν πολύ καλή παρουσία, με τον Κουβανό φόργουορντ να ευστοχεί σε ένα
"μεγάλο" τρίποντο λίγο πριν
από τέλος της παράτασης. Ο
Λούκα Μπάνκι, όμως, είδε και
τους Γιαννούλη Λαρεντζάκη
(15 πόντοι, 15 ριμπάουντ, 5
ασίστ), Ντούσαν Σάκοτα (16
πόντοι, 8 ριμπάουντ) και Ντελρόι Τζέιμς (14 πόντοι, 4 ριμπάουντ) να δίνουν πολλές λύσεις στην ομάδα τους. Ο Ντορόν Λαμπ σημείωσε 23 πόντους και ήταν ο πρώτος σκόρερ του Λαυρίου, ενώ σε πολύ
καλή ημέρα βρέθηκαν και οι
Τζαμάλ Νίξον (18 πόντοι με
8/9 δίποντα) και Μίλαν Μιλόσεβιτς (13 πόντοι, 12 ριμπάουντ).
Για το Λαύριο δεν αγωνίστηκαν ο μεγάλος άτυχος
λόγω τραυματισμού Μιχάλης
Λούντζης και ο Μιχάλης Περάκης.
Το θέαμα δεν... ξεχείλιζε
στο Αλεξάνδρειο. Το σασπένς,
πάντως, διήρκεσε 45 λεπτά.
Εν τέλει ο Άρης αποδείχθηκε

πολύ σκληρός για να πεθάνει,
ανέτρεψε διαφορά 14 πόντων
στο δεύτερο ημίχρονο και νίκησε τον Προμηθέα 66-65 για
την 22η αγωνιστική της Basket
League, με τον Σλαφτσάκη
να κόβει λίγο πριν από την
λήξη τον Μπράουν σε προσπάθεια για τρίποντο.
Ο Λάκι Τζόουνς (20) και ο
Μάικλ Κάιζερ (15) ήταν οι
πρώτοι σκόρερς στην υπ'
αριθμόν επτά φετινή νίκη για
την ομάδα του Γιάννη Καστρίτη, ενώ οι Ράιον Μπράουν
(20) και Οκτάβιους Έλις (11)
ήταν οι μόνοι που σκόραραν
διψήφιο αριθμό πόντων από
πλευράς Προμηθέα, που δεν
εκμεταλλεύτηκε την ήττα του
Περιστερίου λίγο νωρίτερα.
Ο πρώην αρχηγός των Τρικάλων Διαμαντής Σλαφτσάκης
εκτός από την μεγάλη αμυντική ενέργεια συνεισέφερε 7
πόντους.
Από πλευράς Προμηθέα ο
πρώην κυανέρυθρος Ολεξάντρ Λίποβι πέτυχε 9 με 2
τρίποντα.

Εδειξε σφυγμό
Η θέση του Ρεθύμνου είναι
ούτως ή άλλως δύσκολη
στην Basket League. Η κατάσταση πάντως είναι αναστρέψιμη και το Ρέθυμνο το απέδειξε στην Χαλκίδα, όπου επιβλήθηκε της Κύμης με 84-77,
σημείωσε την δεύτερη φετινή
εκτός έδρας νίκη της -επί συνόλου 12 αγώνων- και πλησίασε στον έναν βαθμό την
ομάδα της Εύβοιας.
Ο Στιβ Μπαρτ (29) και ο
Τράβις Μπάντερ (17) οδήγησαν σε όλο το ματς την κρητική ομάδα, η οποία απώλεσε
διαφορά 13 πόντων στο πρώτο ημίχρονο, αλλά έκανε το
ξέσπασμα στο κατάλληλο σημείο και πήρε μία πολύτιμη
νίκη, σπάζοντας παράλληλα
ένα σερί έξι ηττών στο πρωτάθλημα. Παράλληλα νίκησε
για δεύτερη φορά την Κύμη,
από την οποία ξεχώρισαν οι
Χόρτον (20) και Λιούις (15).
Η Κύμη έκλεισε το ημίχρονο
με επιμέρους 13-2 και στο
δεύτερο μισό της αναμέτρησης πήρε στα χέρια της τον
έλεγχο, παρότι δεν μπόρεσε

ποτέ να ξεφύγει με μεγαλύτερη διαφορά από έξι πόντους, με 58-52 στο 29' και με
64-58 στο 33'.
Η κρητική ομάδα ισοφάρισε
στο 34' (66-66), προηγήθηκε
στο 35' (68-70) και επτά σερί
πόντοι από τους Μπάντερ και
Μπαρτ έκαναν το σκορ 72-79
στο 39', μία διαφορά που δεν
μπόρεσε ποτέ να ανατρέψει
η Κύμη.
Για την Κύμη η μπάλα δεν
ήθελε τον Πουλιανίτη, ενώ
για τους Κρητικούς συμμετοχή είχε ο Καλογιαννίδης.
Το Περιστέρι μετά τη νίκη
του επί του Παναθηναϊκού
πήγε με φόρα στο Π. Φάληρο,
αλλά ο Πανιώνιος τού έστησε
μπλόκο.
Οι κυανέρυθροι στην 22η
"στροφή" της Basket League
επικράτησαν της ομάδας του
Αργύρη Πεδουλάκη με 77-75,
πήραν την 7η φετινή τους
νίκη και πλησίασαν ακόμα περισσότερο στη μαθηματική
εξασφάλιση της παραμονής
τους στην κατηγορία. Οι φιλοξενούμενοι από την πλευρά
τους υποχώρησαν στο 14-8
χάνοντας έδαφος για την τετράδα.
Θρίλερ στο ματς του πρώτου, θρίλερ στο ματς και του
δεύτερου γύρου. Ήφαιστος
και Χολαργός έδωσαν μια
πολύ σκληρή μονομαχία το
απόγευμα της Κυριακής (7/4)
στο Νίκος Σαμαράς, με την
ομάδα της Λήμνου να παίρνει
στο φινάλε τη νίκη (72-70) σε
ένα σαραντάλεπτο που κρίθηκε μετά από σχεδόν δυόμιση ώρες.
Για τον Ηφαιστο ουσιαστικός ήταν ο Χαριτόπουλος με
8 πόντους, ενώ η πρώην αρχηγός των Τρικάλων Σ. Μανωλόπουλος έγραψε 3(1).
Οσο για τον Χολαργό ο γνώριμος Γκάρι Τάλτον ήταν
άστοχος με 0/8 σουτ και 1
ασιστ.
Ο Παναθηναϊκός έκλεισε
γρήγορα τη μικρή παρένθεση
που άνοιξε με την ήττα
στο Περιστέρι, καθώς στο
πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής
της Basket League νίκησε με
89-51 τον ΠΑΟΚ και βελτίωσε
το ρεκόρ σε 21-1. Η ομάδα
του Ρικ Πιτίνο - ο οποίος έδωσε ανάσες στον Κιθ Λάνγκφορντ - έκανε ό,τι ήθελε στο
ΟΑΚΑ, καθώς δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στους
ασπρόμαυρους.
Τέλος αναβλήθηκε η συνάντηση Ολυμπιακού- Κολοσσού αφού ο αέρας καθήλωσε
το αεροπλάνο των Ροδίων.
Με νωπές τις αναμνήσεις
οι ομάδες βλέπουν ήδη τα
αυριανά παιχνίδια της 23ης
αγωνιστικής που είναι:
15.45 ΠΑΟΚ-Πανιώνιος
18.00 Περιστέρι-Ολυμπιακός
15.45 Ρέθυμνο-Κολοσσός
19.30 ΑΕΚ-Παναθηναϊκός
15.45 Προμηθέας -Λαύριο
15.45 Χολαργός-Άρης
15.00 Κύμη-Ήφαιστος
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Οι Δαναοί είχαν ψηλό εμπόδιο
στην Αναγέννηση Κ και ηττήθηκαν με 79-63

Οι Γόμφοι πέρασαν πολύ εύκολο απόγευμα φτάνοντας στο επιβλητικό
101-49 επί του Μουζακίου και ετοιμάζονται για μπαράζ

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr

Οι Δαναοί ηττήθηκαν από την Αναγέννηση κάνοντας
πάντως καλύτερο δεύτερο ημίχρονο
Την πιο δύσκολη αποστολή στο πρωτάθλημα είχαν το Σάββατο το βράδυ οι Δαναοί που αντιμετώπισαν την Αναγέννηση
στην Καρδίτσα. Ο αντίπαλος είναι άκρως ποιοτικός και έδειξε
από την αρχή της χρονιάς τις προθέσεις του.
Επιβεβαίωσε λοιπόν τα προγνωστικά αφού στέφθηκε πρωταθλητής στον όμιλο. Ηταν λογικό ότι οι γείτονες ήθελαν να
κλείσουν την κανονική διάρκεια με νίκη στο σπίτι τους.
Η ιστορία έγραψε 79-63 με τους γαλάζιους πάντως να
κάνουν φιλότιμη προσπάθεια.
Η συνάντηση παρουσίασε δυο πρόσωπα. Στο πρώτο μέρος
η Αναγέννηση μπήκε πολύ δυνατά στο παιχνίδι και βρήκε
λύσεις σχεδόν απ’ όλους τους αθλητές. Σκόραρε τόσο από
μακρινή απόσταση, όσο και κοντά στο καλάθι, οπότε η ψαλίδα
άρχισε να ανοίγει.
Ο εκπρόσωπός μας κάπου αιφνιδιάστηκε και από την
στιγμή που έχασε έδαφος δεν ήταν εύκολο να επιστρέψει
ξανά δυναμικά στο παιχνίδι. Να θυμίσουμε ότι στους γείτονες
είναι έντονο το Τρικαλινό στοιχείο που σ’ένα ακόμη παιχνίδι
μόχθησε για το καλύτερο και δικαίωσε όσους πιστεύουν στις
αρετές τους.
Στην επανάληψη οι Δαναοί ανασυντάχθηκαν, προέβησαν
σε διορθωτικές κινήσεις με αποτέλεσμα να εμφανιστούν πιο
ανταγωνιστικοί. Σίγουρα ο εκπρόσωπος μας είχε μια μεστή
χρονιά και σίγουρα θα κρατήσει τα πολλά θετικά στοιχεία
εστιάζοντας στους τομείς που επιδέχονται βελτίωσης.
Ασφαλώς δικαιούνται να κάνουν όνειρα και με συστηματική
δουλειά θα σπεύσουν να κερδίσουν στοιχήματα. Να μνημονεύσουμε και τον χρόνο συμμετοχής στα νέα παιδιά, που
έδωσαν εδώ και καιρό οι Δαναοί, οπότε αξίζει να συνεχίσουν
στην ίδια γραμμή πλεύσης. Διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι
στόχος των τοπικών ομάδων είναι να βγάζουν παίκτες από τα
σπλάγχνα τους.
Ο αγώνας διακόπηκε δυο φορές λόγω συνθημάτων.
Εύσημα επιδαψίλευσε στους γαλάζιους και ο κόουτς της
Αναγέννησης κ. Κρομμύδας και τους ευχήθηκε κάθε επιτυχία
στην καινούργια χρονιά.
Τα δεκάλεπτα: 30-17, 50-30, 63-43, 79-63
Διαιτητές: Καρακώστας - Κοντογιάννης
Αναγέννηση Καρδίτσας (Παππάς-Κρομμύδας): Τσέλιος
24 (3), Κοβάτσεφ 15 (3), Καλλιάρας 15, Σπανόπουλος 7 (1),
Πανταζής 9 (1), Νότος 7 (1), Φαλιάκης 2, Χατζηγούλας,
Πεσλής, Αργύρης.
Δαναοί(Κωτούλας) : Σδράκας 2, Παπαθεοδώρου 4, Μικαελιάν 2, Νικολούσιος 2, Μοσχόπουλος, Χατζής, Τζιάννης 9,
Ψύρρας 23 ( 3), Ράρρας 5, Τσικρικάς 6, Κωτούλας 10 (3).
Eξάλλου σε αγώνα εφηβικού οι Δαναοί κέρδισαν 40-69 την
Φούντας ΒΑ.

Δ

ύσκολη ήταν η χρονιά
από την αρχή για την
Φαλώρεια. Στον
επίλογο της κανονικής
διάρκειας του πρωταθλήματος
είχε δύσκολη αποστολή στην
έδρα της Ελασσόνας, που όταν
βρει ρυθμό στο σπίτι της είναι σε
θέση να βγάλει σπουδαία
αποτελέσματα.
Πραγματικά οι γηπεδούχοι έχοντας
πολυφωνία και παίζοντας καλή άμυνα
έφτασαν στο καθαρό 68-49.
Οι Λαρισαίοι ξεκίνησαν εκρηκτικά,
οπότε δε έδωσαν δικαιώματα.
Πλέον η Φαλώρεια έχει να δώσει
ακόμα ένα αγώνα εκτός έδρας με τον
Φοίβο στα πλαίσια των play out για την
αποφυγή της προτελευταίας θέσης
που μπορεί να οδηγήσει στον υποβιβασμό.
Τα δεκάλεπτα: 23-8, 36-22, 55-28,
68-49.
Διαιτητές:Βοντσα - Παπαπρίλης
Ελασσόνα (Σαλεπτσής) Παρλάντζας

Και μπορεί το τοπίο να είχε
ξεκαθαρίσει όσον αφορά τις
περισσότερες θέσεις αλλά δεν
πρέπει να ξεχνάμε ότι στον
αθλητισμό παίζει μεγάλο ρόλο
και το γόητρο.
Ετσι οι πρωταγωνιστές βάλθηκαν να επιβεβαιώσουν τις
συστάσεις για μια ακόμη φορά.
Στο πλαίσιο αυτό οι Γόμφοι
έφτασαν εύκολα και απλά στο
εντυπωσιακό 101-49 επί του
Μουζακίου.
Γενικά πολλά ζευγάρια μάτια
παρακολουθούν το πρωτάθλημα της Α1 ΕΣΚΑΘ και αυτό
είναι απόλυτα λογικό.
Διότι οι περισσότερες ομάδες
μετρούν αρκετά χρόνια δράσης
και φυσικά ξέρουν να αναδεικνύουν τα δυνατά τους στοιχεία
αλλά και την ομορφιά του μπάσκετ. Οσο για τις πιο νέες προτάσεις κάθε άλλο παρά «ψάρωσαν» για να το γράψουμε
λαϊκά. Ισα- ίσα βρήκαν την συνταγή και φρόντισαν να εμφανίζονται ανταγωνιστικές σε κάθε
αναμέτρηση.
Πάντως τα αγωνιστικά πεπραγμένα της κατηγορίας ζέσταναν τους φιλάθλους, που
είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ανοιχτά παιχνίδια
αρκετά εκ των οποίων κρίθηκαν
την ύστατη ώρα.
Άλλες ομάδες έσπευσαν να
κερδίσουν ρίχνοντας βαρύτητα
στην άμυνα, αλλά δεν έλειψαν
και τα μεγάλα σκορ.
Φυσικά το κερασάκι ήταν οι
εκπλήξεις που δίνουν άλλη διάσταση.
Βέβαια όσες ομάδες φέτος
δεν ανέβηκαν πολύ ψηλά θα
ψάξουν την επιστροφή .
Όλα αυτά τα κατέγραψαν με
άγρυπνο μάτι τα επιτελεία των
Τρικαλινών ομάδων που είχαν
ως μέλημά τους να εμφανίζονται πανέτοιμες την ώρα που η
μπάλα ζυγίζει πολλά κιλά.
Και όλα αυτά με οδηγό πάντα

Με συνοπτικές διαδικασίες κέρδισαν οι Γόμφοι το Μουζάκι
και ετοιμάζονται για μεγάλο ματς(φωτό: billkara)
το φιλότιμο.
Γιατί οι παίκτες ανεξαρτήτως
αποτελέσματος έδωσαν πάντα
αυτό που μπορούσαν προκειμένου να πετύχουν τον καλύτερο δυνατό συνδυασμό.
Ετσι μέσα τους νιώθουν την
πληρότητα ότι εκτέλεσαν την
αποστολή που τους ανέθεσε ο
προπονητής τους. Βέβαια δεν
παίζουν μόνοι τους στα παιχνίδια και πολλές φορές τα
αποτελέσματα ήταν ανοιχτά.
Όλα όμως ξεκίνησαν από την
διάθεση που είχαν οι παίκτες
οι οποίοι χάρηκαν την δράση.
Το πάθος λοιπόν είχε την τιμητική του και στην φετινή Α1
ΕΣΚΑΘ. Το γεγονός δεν αποτελεί έκπληξη, αφού οι παίκτες
φημίζονται για το μαχητικό
πνεύμα. Ετσι κερδίζουν τον σεβασμό των μπασκετικών φιλάθλων.
Από την πλευρά τους τα επιτελεία των ομάδων έσπευσαν
να διατηρήσουν τα δυνατά τους
στοιχεία και να καταθέσουν και
νέες προτάσεις σε πρώτη ευκαιρία. Μην φανταστεί κανείς
ότι κάτι τέτοιο είναι και το πιο
εύκολο πράγμα στον κόσμο,
αφού τα σωματεία έχουν διασταυρώσει τα ξίφη τους άπειρες φορές και κατά συνέπεια
αθλητές και προπονητές γνωρίζονται πολύ καλά μεταξύ
τους. Ωστόσο στο παρκέ πάντα
υπάρχουν περιθώρια για κάτι
διαφορετικό και αυτό ψάχνουν
στην πράξη.
Τα δυνατά χαρτιά σίγουρα
ξεχωρίζουν αλλά είναι τέτοια
η φύση της κατηγορίας, που
κανείς δεν μπορεί να υποστη-

ρίξει ότι υπέγραψε συμβόλαιο
με τις επιτυχίες.
Γιατί στο τοπικό μπάσκετ δεν
θέλει και πολύ για να στραβώσει η δουλειά ή για να μην βρεθούν τα ποιοτικά σωματεία στην
μέρα τους, οπότε τα δεδομένα
αλλάζουν τάχιστα.
Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι
και οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών μετά από εξαιρετικές
εμφανίσεις είναι μετρημένες.
Απλά σημείωσαν ότι το μυστικό
βρίσκεται στην διάρκεια στην
απόδοση.
Επίσης αντιμετώπισαν με σεβασμό όλους τους αντιπάλους.
Αλλωστε οι ομάδες διέθεταν
αξιόλογους πρωταγωνιστές και
όταν λειτούργησαν σωστά όλοι
μαζί πολύ απλά έφυγαν με
ψηλά το κεφάλι.
Οσο για τους φιλάθλους κράτησαν το ανεβασμένο επίπεδο
της κατηγορίας και πραγματικά
απόλαυσαν τα παιχνίδια. Αρκετά μάλιστα ισορρόπησαν σε
τεντωμένο σχοινί και κρίθηκαν
την ύστατη ώρα.
Επί της ουσίας η Τρικαλινή
φωνή ακούστηκε δυνατή και
την φετινή χρονιά. Κάποιο διάστημα μάλιστα προέκυψαν μαζεμένα ροζ φύλλα.
Τίποτα φυσικά δεν έγινε με
αυτόματο πιλότο. Οι παίκτες
κινήθηκαν στα κόκκινα, εφάρμοσαν το πλάνο και γενικά έδειξαν σαν έτοιμοι από καιρό.
Υπάρχει λοιπόν καλή πυξίδα
για το μέλλον και ανοιχτός δρόμος για να περπατήσουν.

τυπική διαδικασία
Πολλά φώτα έστρεψαν πάνω

Εκλεισε με απώλεια

Tα αποτελέσματα
Αστέρας - ΑΕΛ ..........................67-60
Σοφάδες - Φοίβος .....................68-53
Αναγέννηση Καρ. - Δαναοί .......79-63
Γόμφοι - Μουζάκι ....................101-49
Αμπελώνας - Νίκαια ................100-67
Ελασσόνα - Φαλώρεια ..............68-49
Την Τετάρτη(17.30, Παλαμάς) το εφηβικό της Φαλώρειας έχει ημιτελικό

τους οι Γόμφοι στην κανονική
διάρκεια του μαραθωνίου αφού
πραγματοποίησαν εξαιρετικές
εμφανίσεις ακόμη και απέναντι
στα κορυφαία συγκροτήματα
του χώρου και μέσα στο σπίτι
τους.
Τα χνώτα των παικτών ταίριαξαν, ενώ η ομάδα από αγώνα σε αγώνα ήταν όλο και καλύτερη. Για τον τελευταίο αγώνα του πρωταθλήματος τα βουβάλια δεν είχαν δύσκολη αποστολή αφού το Μουζάκι δεν
μπόρεσε φέτος να ανεβάσει
στροφές.
Ετσι η ομάδα του κ. Αλεξίου
έπαιξε στον γνωστό ρυθμό,
οπότε όλα πήραν τον δρόμο
τους. Ο εκπρόσωπός μας μπήκε με φόρα στο παιχνίδι με
τους παίκτες να βγάζουν πολλά
πράγματα που δουλεύουν στις
προπονήσεις.
Με τον τρόπο αυτό έχτισαν
νωρίς διαφορά, οπότε πλέον
το σκοράρισμα έγινε εύκολη
υπόθεση.
Οι αθλητές των Γόμφων έδειξαν διάθεση, ενώ ο κόουτς
φρόντισε να μοιράσει τον χρόνο
συμμετοχής, αφού θέλει όλα
τα στελέχη να βρίσκονται σε
αυξημένη ετοιμότητα.
Παράλληλα δοκίμασε και κάποια πράγματα για τον αγώνα
πλεϊ οφ με τον Αμπελώνα.
Σίγουρα στον εκτός έδρας
αυτό αγώνα ο εκπρόσωπός μας
πρέπει να κάνει αψεγάδιαστη
εμφάνιση για να πάρει το εισιτήριο και θα προετοιμαστεί όσο
καλύτερα μπορεί γι’αυτό.
Στο διάβα του χώρου σημείωσε αρκετά μεγάλα διπλά και
θα εξαντλήσει τις πιθανότητες
για ροζ φύλλο- χρυσάφι με σεβασμό πάντα στον αντίπαλο.
Τα δεκάλεπτα: 30-8, 58-17,
74-37, 101-49
Διαιτητές: Γκούτας - Τζιατζιάς
Γόμφοι :(Αλεξίου) Καγιαμανίδης 19(3), Λιάσκος 4, Τσίγκας
21, Ροδόπουλος, Ζαχόπουλος
4, Μάρκος 18, Κουρμέτζας 8,
Ψύρρας 20(6), Κουρέπης 7
Μουζάκι: Τυρογιάννης 4,
Όμερι 6, Γκαραβέλας 4, Πλαίτης 9, Γκότσης 16, Πόππης 10.

Θεσσαλίας με τον ΑΣ. Καρδίτσας.
Χθες έγινε η κλήρωση Πανελληνίου
β’ φάσης, που θα γίνει στην Νεάπολη
Θεσσαλονίκης.
Μετέχουν οι: Ξάνθη, Γρεβενά, Πιερικός, Μουδανιά, Νικόπολη.
Στον πρώτο αγώνα(20 Απρίλη) ο πρωταθλητής ΕΣΚΑΘ θα αντιμετωπίσει
τον Πιερικό.

Η Φαλώρεια δεν μπόρεσε να βρει αντίδοτο και έχασε
στην Ελασσόνα από την δυνατή τοπική ομάδα 68-49
, Λιάπης 12, Καραγιάννης 2, Τσανούλας
8, Παναγιώτου , Τηλέμης , Σαλεπτσής
Β. 13(2), Παλάσκας 11(3), Σκρέτας 3,
Πάσχος , Κουλιούμπας 19(2).
Φαλώρεια (Ευαγγελακόπουλος) Πουλιανίτης 9(1), Σπάθης 4, Κατσαδούρος
9, Παναγιώτου 3, Πατιτάκης 18, Χουτέας
2, Μπαρέκας 4.
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Ανοιξε η ψαλίδα

A

υτοί που
εκτίμησαν την
προσπάθεια των
ομάδων στην
φετινή κορυφαία
κατηγορία του
Θεσσαλικού
πρωταθλήματος δεν ήταν
δυνατόν να αλλάξουν
συνήθειες, ούτε στην
αυλαία της κανονικής
διάρκειας.

Στο μέτρο του δυνατού
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Tελική Βαθμολογία

Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

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

Β
42
42
41
38
36
32
30
30
30
28
25
22

Α
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

Ν
20
20
19
16
14
10
8
8
8
6
3
0

Η
2
2
3
6
8
12
14
14
14
16
19
22

ΕΝ
10-1
10-1
8-3
8-3
6-5
6-5
5-6
5-6
5-6
4-7
2-9
0-11

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

ΕΠ.
1819
1717
1560
1816
1566
1461
1687
1306
1451
1244
1154
1113

ΑΜ.
1403
1271
1152
1443
1401
1276
1814
1412
1666
1438
1589
1819

Δ
416
446
408
373
165
185
-127
-106
-215
-194
-435
-706
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Κ

άτι σαν πορεία
πρωταθλητισμού
πραγματοποιεί
τις τελευταίες
αγωνιστικές η
Καλαμπάκα που πήρε
πατριωτικά την υπόθεση
παραμονή.

Είναι φανερή η φλόγα των
παικτών, που μπαίνουν στον
αγωνιστικό χώρο με το μαχαίρι στο στόμα και ιδρώνουν
την φανέλα με το παραπάνω.
Στην πιο κρίσιμη καμπή του
πρωταθλήματος ο ΑΟΚ γιγαντώθηκε σημειώνοντας τεράστια αποτελέσματα.
Αναμφίβολα αυτό το σκηνικό περιποιεί μεγάλη τιμή στην
ομάδα του Χρήστου Κωνσταντινίδη, ο οποίος καταφέρνει
να παίρνει το καλύτερο από
τους αθλητές τους, ενώ έχει
εκτοξεύσει την ψυχολογία
τους.
Οι κιτρινομπλέ λοιπόν δεν
έμειναν στις δάφνες της απίστευτης νίκης επί των πανίσχυρων Γρεβενών. Στο βάθος
του μυαλού τους άφηναν αρκετό χώρο για κάτι επίσης
σπουδαίο.
Μέσα στην εβδομάδα έγιναν μεστές προπονήσεις, ενώ
οι πρωταγωνιστές πήγαν άριστα διαβασμένοι στον Παλαμά.
Εκεί πια πραγματοποίησαν
εμφάνιση θαρρείς βγαλμένη
από κομπιούτερ, οπότε πήραν
καθαρό νίκη με 58-69.
Ειδικά τα διπλά δίνουν τεράστια ώθηση και οι Καλαμ-

Σ

τον χώρο του
αθλητισμού
ορισμένες ομάδες
είναι σαν τις
ενώνουν κάτι σαν αόρατα
νήματα. Αρκεί λοιπόν να
μελετήσει κανείς την
διαδρομή τους για να μπει
στο νόημα.

Εκκωφαντικό διπλό
Με μεγάλη πίστη στις δυνατότητές του ο ΑΟΚ απέδρασε παλικαρίσια
από τον Παλαμά(58-69) δείχνοντας στην πράξη ότι αξίζει την παραμονή
ταφέρουν χτυπώντας στα ίσα
όλα τα παιχνίδια.

Τίποτα στην τύχη

Τα φώτα πάνω του έστρεψε ο ΑΟΚ με το μεγάλο
διπλό στον Παλαμά(φωτό: billkara)
πακιώτες δείχνουν με κάθε
τρόπο ότι αξίζει να μείνουν
στην κατηγορία.
Είναι φανερό ότι ο εκπρόσωπός μας τα δίνει όλα στο
παρκέ, βρίσκει τις λύσεις που
χρειάζονται και κάνει υπερήφανους τους φιλάθλους του
οι οποίοι ξετρελάθηκαν για
μια ακόμη αγωνιστική.
Μάλιστα ήταν χαρακτηριστική μια ατάκα που ακούσαμε λίγα λεπτά μετά την λήξη
της αναμέτρησης στον Παλαμά: «Τέτοια ομάδα θέλουμε

να βλέπουμε, που δεν τα παρατάει ποτέ και κινείται με
αυτοπεποίθηση, σχέδιο και
ουσία».
Σε κάθε περίπτωση ο ΑΟΚ
είναι στα πολύ πάνω του και
αξίζει να συνεχίσει με την ίδια
τακτική προκειμένου να πετύχει την γλυκιά δικαίωση.
Και μπορεί μέχρι και λίγες
αγωνιστικές πριν αρκετοί να
ήταν κουμπωμένοι ως προς
την πρόβλεψη παραμονής
αλλά πλέον θεωρούν ότι οι
κιτρινομπλέ μπορούν να κα-

Μίλησε η ποιότητα
Η κλάση της Λευκάδας έκανε την διαφορά και οι Ικαροι υποτάχθηκαν στην ομάδα του Ιονίου με 62-86

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Οι Ικαροι αλλά και αρκετά
ακόμη Τρικαλινά συγκροτήματα είχαν παραδοσιακή ανοιχτή
γραμμή και καλές σχέσεις με
την Δόξα Λευκάδας.
Σε μεγάλο βαθμό είχαν και
παράλληλες διαδρομές, αφού
κάποια στιγμή Τρίκαλα και
Δόξα διασταύρωσαν τα ξίφη
τους σε επίπεδο ακόμη και Α1
ΕΣΑΚΕ.
Επίσης οργάνωσαν και συνάξεις κοινωνικού χαρακτήρα,
που άφησαν το δικό τους αποτύπωμα.
Η μοίρα και οι καιροί τα έφεραν έτσι ώστε Ικαροι και Λευκάδα να παίζουν στο πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής. Εννοείται
ότι κάθε ομάδα έχει την ταυτότητά της και προσπαθεί να
υπηρετεί όσο πιο πιστά μπορεί
το πλάνο της.
Εκ των πραγμάτων η μεταξύ
τους Κυριακάτικη αναμέτρηση
ήταν ελκυστική για το τοπικό
φίλαθλο κοινό.
Από την μια οι κιτρινόμαυροι
ήθελαν και θέλουν να αναρριχηθούν όσο πιο ψηλά γίνεται
πλέον στην βαθμολογία, ενώ
το συγκρότημα του Ιονίου, που
ξεκίνησε ως ακλόνητο φαβορί
θα σπεύσει να εξαντλήσει τις
πιθανότητες για αλλαγή σελίδας.
Επιπρόσθετα οι συμπολίτες
φίλαθλοι είχαν και άλλο λόγο

Οι γνώστες του μπάσκετ
ξέρουν ότι η απόδραση από
τον Παλαμά μόνο εύκολη υπόθεση δεν είναι. Διότι οι Τιτάνες
εμφανίζονται πολύ σκληροί
στο σπίτι τους, δεν αφήνουν
να πέσει τίποτα κάτω και γενικά διαθέτουν έναν μοναδικό
τρόπο να φέρνουν την υπόθεση στα μέτρα τους.
Τα παιδιά του ΑΟΚ όμως
κυνήγησαν στα όρια το δικαίωμα στην ελπίδα, ενώ μελέτησαν πολύ το παιχνίδι του
πρώτου γύρου.
Εκεί δεν τα είχαν καταφέρει
αλλά εντόπισαν τις ατέλειες,
οπότε ενεργώντας με χειρουργική ακρίβεια πήραν διπλό-χρυσάφι.
Κάθε παίκτης διεκπεραίωσε
σωστά τον ρόλο του, ενώ η
ομάδα είχε απαντήσεις στις
αντίπαλες εμπνεύσεις.
Ακόμη και για τα απρόοπτα
είχε λύσεις, όπως με τον τραυματισμό του Μασάδη στο ημίχρονο.

Οι περιφερειακοί είχαν
ολύμπια ψυχραιμία με την
μπάλα να περνάει από τα σίγουρα χέρια των: Σούλκο, Γαϊτανίδη.
Και οι ψηλοί όμως έκαναν
άριστα την δουλειά τους ξεδιπλώνοντας την τέχνη τους.
Ασφαλώς η συγκέντρωση
έπιασε ταβάνι, ενώ όλα τα λεφτά ήταν η υποδειγματική
άμυνα.
Όταν μια ομάδα κρατάει
τους Τιτάνες στους 58 πόντους στην έδρα τους δικαιούται μια τέτοια επιτυχία.
Το ματς είχε έντονα συναισθήματα και μετά το πρώτο
δεκάλεπτο ο ΑΟΚ έδειξε ότι
ήταν για τα καλά στο πνεύμα
του αγώνα.
Κράτησε πάντως το καλύτερο για το τέλος και με αψεγάδιαστο δ’δεκάλεπτο(επιμέρους 9-18) έκανε ένα ακόμη
μεγάλο βήμα για τον στόχο.
Τα δεκάλεπτα:21-20, 3537, 49-51, 58-69
Διαιτητές:ΤσουμαχίδηςΚοντογιάννης (Μανάσης)
Τιτάνες Παλαμά(Ζαχαρέλης): Τσιαμπάς 2, Ζωιτσάκος

Ο Γ. Φούντας σε κλοιό από τους γνωστούς του παίκτες
της Λευκάδας: Αναγνωστόπουλο- Νικολόπουλο
να δουν το παιχνίδι αφού στο
δυναμικό της Δόξας βρίσκονται
οικεία πρόσωπα όπως ο Γ.
Αναγνωστόπουλος και ο Ντ.
Νικολόπουλος.
Κοινώς η ποιότητα αποτέλεσε σήμα κατατεθέν του συγκεκριμένου παιχνιδιού και
πράγματι προέκυψαν εξαιρετικές φάσεις ομαδικές και ατομικές.
Κάποιοι παίκτες αν μπουν
δυνατά στο παρκέ και ζεσταθούν νωρίς είναι σε θέση να
καθαρίσουν μόνοι τους τα παιχνίδια. Ομολογουμένως η κλάση τους αναγνωρίζεται από
φίλους και αντιπάλους.
Υπό το πρίσμα αυτό οι κιτρινόμαυροι είχαν δύσκολη
αποστολή, αφού οι παίκτες
της Λευκάδας και ταλέντο διαθέτουν και ατέλειωτα μπασκετικά χιλιόμετρα έχουν γράψει.
Τα τελειώματα συγκεκριμέ-

νων αθλητών ήταν εντυπωσιακά και δεν μπορούσε παρά να
υποκλιθεί κανείς στην αξιοσύνη
και στην διορατικότητά τους.
Ωρες- ώρες ορισμένα στελέχη δίνουν την αίσθηση ότι
διαθέτουν μάτια ακόμη και
στην πλάτη. Συνεπώς ακόμη
και όταν δεν σκοράρουν είναι
σε θέση να κάνουν ευτυχισμένους τους συμπαίκτες τους δίνοντάς τους πάσες πάρε-βάλε.
Χωρίς υπερβολή ορισμένες
κινήσεις είναι σεμιναριακού τύπου, οπότε όταν οι αθλητές
έχουν κέφια ακόμη και οι πιο
σκληρές άμυνες μπορεί να μην
φέρουν αποτελέσματα.
Απλά οι αντίπαλοι κάνουν
την προσευχή τους μήπως η
μπάλα έχει τα κέφια της και
δεν καταλήξει στο διχτάκι.

Γεμάτο παιχνίδι
Κάνοντας τον σχεδιασμό για
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την αναμέτρηση το επιτελείο
των Ικάρων ήξερε ότι για να
έχει τύχη έπρεπε να κινηθεί
σε υψηλές στροφές και να μην
δώσει δικαιώματα.
Και μπορεί η Λευκάδα να
μην είχε τρομερό και φοβερό
βάθος αλλά τα βασικά της στελέχη είναι φωτιά και λάβρα.
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι
ο Αναγνωστόπουλος δεν σταματάει να φορτώνει τα αντίπαλα καλάθια με κάθε τρόπο,
ενώ ο Νικολόπουλος κινείται
με μπόλικη ουσία.
Ειδικά για τον πρώτο ο
κόουτς Σδράκας έριξε στο
μαρκάρισμά του ουκ ολίγους
παίκτες και μεταξύ αυτών: Αργύρη, Τζιοβάρα, Μέξη.
Ο εκπρόσωπος μας ξεκίνησε
την αναμέτρηση με πεντάδα
αποτελούμενη από τους:
Ντούρβαα, Αλ. Κολότσιο,
Φούντα, Αργύρη, Χατζή.
Ο πρώτος αθλητής που μάτωσε το αντίπαλο διχτάκι ήταν
ο Ντίνος Αργύρης ο οποίος
με τρίποντο έκανε το 3-0.
Ηταν φανερό όμως ότι οι
αντίπαλοι καιροφυλακτούσαν,
αφού τόσα χρόνια στα παρκέ
ξέρουν να προσαρμόζονται
στα δεδομένα της στιγμής και
να δίνουν απαντήσεις.
Ο Αναγνωστόπουλος μείωσε
σε 3-2, ο Φούντας τον μιμήθηκε
για το 5-2 για να σκοράρει εκ
νέου ο Φαρσαλινός σέντερ της
Λευκάδας.
Οι φιλοξενούμενοι πέρασαν
για πρώτη φορά μπροστά με

τον Βαγενά που έκανε το 5-6
7.30 πριν την λήξη του πρώτου
δεκαλέπτου.
Στην εξίσωση μπήκε και ο
Νικολόπουλος για το 5-8 με
τον Φούντα να ισοφαρίζει 8
όλα στα 6.39.
Λίγο αργότερα ο αρχηγός
έβγαλε μπροστά τους Ικάρους
αλλά ο Νικολόπουλος με τρίποντο σημείωσε το 12-13 στα
4.44. Γενικά οι φιλοξενούμενοι
έβρισκαν λύσεις με τον Τσαβέ
να πετυχαίνει γκολ φάουλ για
το 13-16 και τον Αναγνωστόπουλο να πετυχαίνει το 13.18,
3.30 πριν την λήξη.
Οι Ικαροι κυνηγούσαν το
σκορ με τον Β. Κολότσιο, που
επανεμφανίστηκε να μειώνει
19.20, 1.32.
Στα 26’’ ο Νικολόπουλος με
δυο βολές σημείωσε το 19-22,
που ήταν και σκορ δεκαλέπτου,
αφού στα 4’’ αστόχησε ο Φούντας και ακολούθως ο Αργυρός.
Πολλές μπασκετικές εμπνεύσεις είχε και η δεύτερη περίοδος που ξεκίνησε με καλάθι
του Στάνκοβιτς ο οποίος ξεπέρασε το διάστρεμμά του.
Στα 9.01 ο Βλάχος με γκολ
φάουλ έκανε το 24 όλα αλλά
ήταν άμεση η απάντηση της
Δόξας, που άρχισε να παίρνει
λύσεις και από τον Μακρόπουλο(24-28 στα 8.20).
Ο Αλ. Κολότσιος με γκολ
φάουλ μείωσε 29.30 και στα
4.40 ο Φούντας με φαντεζί
ενέργεια και σπάσιμο μέσης

4, Καραϊσκάκης 2, Γκογκίδης
9, Καραδήμας 4, Τσουμας 4,
Μακρής 12(4), Φαλιάκης, Αρχοντούλης, Κατσαδούρος
21(3).
Καλαμπάκα(Κωνσταντινίδης): Μασάδης 5(1), Μπαλωμένος, Τούλας, Σπανός 9(2),
Γαϊτανίδης 11(1), Παουλεάνου
, Σούλκο 9(1), Γκαντιάς 11(1),
Οικονόμου 6, Παπακώστας
11, Κιουρτζίδης 7.

Τα αποτελέσματα
Γρεβενά- ΑΟΚ Βέροιας 7660
Παλαμάς- Καλαμπάκα 5869
ΑΓΣΙ- Μελίκη 67-62
Ικαροι- Δόξα. Λ 62-86
Ολυμπιακός. Β- Νικόπολη
91-54
Μαντουλίδης- ΠΑΣ Γιάννενα
67-83
Ρεπό: Εύαθλος
Στην βαθμολογία οι Ικαροι
έχουν 30 πόντους και η Καλαμπάκα 28 μετά τις ξέφρενες
κούρσες.
Την επόμενη αγωνιστική(23η 14/4) έχουμε: ΑΟΚΑΓΣΙ, Νικόπολη- Ικαροι.

σε 31-33 4.40 πριν το τέλος.
Οι φιλοξενούμενοι όμως
ήταν πολύ σκληροί με τον Αναγνωστόπουλο να απαντάει με
τρίποντο για το 31-36.
Να μνημονεύσουμε ορισμένα ακόμη χαρακτηριστικά σημεία όπως το 33-41 με τον Βαγενά στα 2.54 και το 35-43 με
τον Μακρόπουλο.
Ο Αλ. Κολότσιος με τρίποντο
μείωσε 38-43 στα 22’’.
Στην τελευταία φάση ο Νικολόπουλος ήταν άστοχος
αλλά ο Αργυρός πήρε το ριμπάουντ από τον Μέξη και έγραψε το 38-45 του ημιχρόνου
αστοχώντας όμως στην βολή.
Η επανάληψη ήταν καταστροφική, ειδικά η γ’περίοδος(επιμέρους 3-36).
Οι φιλοξενούμενοι ανέβασαν
στροφές, σε αρκετές περιπτώσεις σκόραραν ακόμη και από
το σπίτι τους, ενώ και αμυντικά
φρέναραν τα βαριά χαρτιά των
Ικάρων, οπότε η διαφορά ξέφυγε και όλα πήραν τον δρόμο
τους.
Συμπερασματικά η Δόξα
βρέθηκε στην μέρα της και οι
Ικαροι έμειναν σε ρηχά νερά.
Τα δεκάλεπτα: 19-22, 3835, 41-71, 62-86
Διαιτητές:Αγραφιώτης Ιωαν.Βασιλόπουλος
Ικαροι (Σδράκας): Κολοτσιος
Α. 16(1), Μέξης 2, Βλάχος 7,
Κολότσιος Β. 5(1), Αργύρης
3(1), Χατζής, Ντούρβας, Τζιοβάρας 2, Φούντας 23(2),
Μπαρμπαρούσης, Στάνκοβιτς
4.
Δόξα Λευκάδας (Δημητριάδης): Νικολόπουλος 18(4), Αργυρός 4, Αναγνωστόπουλος
22(3), Τσιαβές 9(1), Φέτσης 4,
Βαγενάς 10, Κελάριου, Γεωργάκης, Κόγκος, Μακρόπουλος
13(1), Βλαχάκης 2, Ζαμπάκης
4(1).
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πό φυσιολογικές
συνθήκες το 0-0 του
ΑΟ Τρίκαλα με την
Παναχαϊκή και η
προσπάθεια που έγινε δεν
θα ήταν κακό αποτέλεσμα.
Αλλά στο ποδόσφαιρο
υπάρχει και η… αριθμητική!
Έτσι το ισόπαλο
αποτέλεσμα βάζει στην
κυριολεξία τον ΑΟΤ σε…
θανάσιμο κίνδυνο, μετά την
οριστική απόφαση ότι θα
γίνει η αναδιάρθρωση! Και
εξηγούμε:
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Οριακές στιγμές!
Σε θανάσιμο κίνδυνο ο ΑΟΤ μετά το 0-0 με Παναχαϊκή
και την αναδιάρθρωση που θα γίνει κανονικά

Του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
xristoforospap@gmail.com

Μετά τα αποτέλεσμα της 26ης
αγωνιστικής ο ΑΟΤ έχει έναν βαθμό περισσότερο από τον Ηρόδοτο. Η ομάδα της Κρήτης όμως
έχει να παίξει δυο παιχνίδια στην
έδρα της με Αιγιανιακό και τελευταία αγωνιστική με Απόλλωνα
Λάρισας. Και δυο εκτός με Κέρκυρα και Παναχαϊκή. Έτσι είναι
πολύ πιθανό να πάρει 6 βαθμούς.
Από την άλλη ο ΑΟΤ δεν έχει
άλλο παιχνίδι στα Τρίκαλα, αλλά
θα πάρει 3 βαθμούς στα χαρτιά
από Αήττητο.
Ενώ θέλει τουλάχιστον μια νίκη
στα τρία εκτός έδρας παιχνίδια
με Απόλλωνα Λάρισας, Ηρακλή
και τελευταία αγωνιστική με την
ΑΕ Καραϊσκάκης. Αν τα πράγματα
πάνε στραβά τότε ο ΑΟΤ θα υποβιβαστεί με την αναδιάρθρωση
δυο κατηγορίες! Απίστευτο; Οι
αριθμοί το λένε και όχι εμείς!
Και βέβαια η… γκρίνια δεν έχει
να κάνει με την προσπάθεια απέναντι στην Παναχαϊκή, αλλά για
όσα τραγικά έγιναν στον «τελικό»
με τον Αιγινιακό, που αυτό το
παιχνίδι μπορεί να αποδειχτεί μοιραίο. Γκρίνια από την εξέδρα
υπήρξε και για τον Κόστιτς και
ειδικά στις δύο αλλαγές του Μαρκόφσκι και του Λάσκαρη.

Στιγμιότυπα από τον αγώνα της Κυριακής όπου ο ΑΟΤ έμεινε στο μηδέν με την Παναχαϊκή
Το φιλμ του αγώνα
9’ Καλή στιγμή για τον ΑΟΤ.
Απ’ ευθείας φάουλ ο Τριανταφυλλάκος απέκροσε την μπάλα
κόρνερ με δυσκολία ο Σούλης.
21’ Μετά απο γύρισμα του Ντόση σουτ του Ράντι μέσα απο την
περιοχή η μπάλα πάνω απο το
οριζόντιο δοκάρι
26’ Πρώτη καλή στιγμή για την
Παναχαϊκή.
Ο Ελευθεριάδης μόνος απέναντι απο τον Ταϊρη πλάσαρε
άουτ μετά από σέντρα του Πολυχρόνη.
38’ Παραλίγο τραγικό λάθος
Ταϊρη, Έχασε την μπάλα έξω απο
την περιοχή σε ανύποπτη φάση
και πάσαρε με το στήθος στον
Ελευθεριάδη ο οποίος πλάσαρε
άουτ.
41’ Γύρισε ο Μαρκόφσκι την

μπάλα στην περιοχή της Παναχαϊκής δεν βρέθηκε κάποιος παίκτης.
42’ Ο Ράντι εκτέλεσε φάουλ, ο
Τριανταφυλλάκος κεφαλιά η μπάλα πέρασε ελάχιστα έξω από την
εστία της Παναχαϊκής.
45’ Μεγάλη ευκαιρία να ανοίξει
το σκορ η Παναχαϊκή. Ο Κυνηγόπουλος γύρισε την μπάλα στην
περιοχή και ο Μαυριάς μόνος
απέναντι στον Ταϊρη πλάσαρε
πάνω από την Τρικαλινή εστία.
46’ Καλό σουτ ο Ράντι η μπάλα
έξω.
55’ Ο Ράντι γύρισε την μπάλα
στην περιοχή της Παναχαϊκής, ο
Σούλης έδιωξε τον κίνδυνο.
56’ Έντονες Αποδοκιμασίες
στον Κόστιτς γιατί έβγαλε από
το ματς τον Μαρκόφσκι.
71’ Ο Τριανταφυλλάκος δεν

κατάφερε να πλασάρει καλά τον
Σούλη και έστειλε την μπάλα
πάνω στον τερματοφύλακα.
73’ Ο Μωραϊτης για την Παναχαϊκή το σουτ η μπάλα έφυγε
άουτ.
76’ Έφυγε επικίνδυνα μπροστά
ο Μωραϊτης, οι των Τρικάλων φώναξαν για οφσάιντ αλλά τον πρόλαβαν οι αμυντικοί πριν βγει απέναντι στον Ταίρη.
80’ Ο Συμελίδης το σουτ η
μπάλα έφυγε έξω.
81’ Σημαντική στιγμή για τα
Τρίκαλα. Ο Συμελίδης βρήκε τον
Τσιμίκα με καταπληκτική πάσα
αλλά ο Τσιμίκας βρήκε αέρα και
έχασε την ευκαιρία.

25

_5

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ ---------------------------------56-21 -------------56
2. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ----------------------------------42-17 -------------46
3. ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ----------------------36-25 -------------45
4. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ ---------------------27-19 -------------43
5. ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ ---------------------------------41-26 -------------43
6. ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ---------------------------------24-20 -------------41
7. ΑΟΧ ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ -------------------------34-22 -------------39
8. ΚΕΡΚΥΡΑ -------------------------------------24-23 -------------38
9. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ------------------------------21-22 -------------38
10. ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ ---------------------------29-26 -------------36
11. ΗΡΑΚΛΗΣ -----------------------------------24-21 -------------35
12. ΤΡΙΚΑΛΑ ------------------------------------20-25 -------------29
13. ΗΡΟΔΟΤΟΣ --------------------------------20-43 ------------- 28
14. ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ --------------------------------19-56 -------------16
15. ΣΠΑΡΤΗ -------------------------------------17-48 -------------14
16. ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ -------------------18-38 -------------22
83’ Νέες αποδοκιμασίες στον
Κόστιτς γιατί έβγαλε τον Λάσκαρη
από το παιχνίδι.
89’ Ο Σμυρλής το σουτ έξω
από την περιοχή της Παναχαϊκής
η μπάλα πάνω από την εστία.
90’ Μεγάλη ευκαιρία έχασε ο
Σισέ να δώσει το τρίποντο στον
ΑΟΤ ο οποίος πλάσαρε από κοντά
και ο Σωτηράκος έδιωξε σωτήρια.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΑΟ Τρίκαλα (Μίλος Κόστιτς):
Ταϊρης, Πάνος, Ντόσης, Ντιαλό,
Συριόπουλος, Τσιάρας, Λάσκαρης
(83’ Σισέ), Τριανταφυλλάκος,
Μαρκόφσκι (56’ Συμελίδης), Ράντι
(77’ Σμυρλής), Τσιμίκας.
Παναχαϊκή (Σάκης Τσιώλης):
Σούλης, Σταμόπουλος (8’ λ.τρ.
Πολίμος), Πλέγας, Σωτηράκος,
Μαυριάς, Ελευθεριάδης, Παπατόλιος, Πολυχρόνης, Λουμπαρδέας, Κυνηγόπουλος, Μοντιέλ
(72’ Κολ).
Διαιτητές: Δραγούσης (Κιλκίς),
Αϊναλής (Μακεδονίας), Καλύβας
(Φθιώτιδας). 4ος Αγγελάκης (Μα-

κεδονίας).
Κίτρινες κάρτες: Λουμπαρδέας
(Παναχαϊκή), Πολυχρόνης (Παναχαϊκή), Μοντιέλ (Παναχαϊκή),
Μωραϊτης (Παναχαϊκή), Συριόπουλος (Τρίκαλα).

Στην 26η αγωνιστική
της φουτμπολ λιγκ σημειώθηκαν
τα αποτελέσματα:
Ηρακλής – ΑΟΧ/Κισσαμικός
0-0
Αήττητος-Απόλλων Πόντου
0-3α.α.
Ηρόδοτος – Σπάρτη
4-1
Καραϊσκάκης – Δόξα Δράμας
0-0
Πλατανιάς – Κέρκυρα
2-0
ΝΠΣ Βόλος – Αιγινιακός
6-0
Τρίκαλα – Παναχαϊκή
0-0
Απόλλων Λάρισας – Εργοτέλης
2-2
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΟΧ Κισσαμικός-Αήττητος 3-0 α.α.
Παναχαϊκή-Βόλος ΝΠΣ (13/4)
Σπάρτη-Δόξα Δράμας(13/4)
Κέρκυρα-Ηρόδοτος(13/4)
Αιγινιακός-Πλατανιάς(13/4)
Εργοτέλης-Ηρακλής(13/4)
Απόλλων Λάρισας-Τρίκαλα
(14/4, 15.00)
Απόλλων Πόντου-Καραϊσκάκης.

Προχωράει κανονικά η αναδιάρθρωση
•Το ζητούμενο είναι ο ΑΟΤ αν θα υποβιβαστεί μια ή δυο κατηγορίες

Ο

λοκληρώθηκε
χθες η
συνάντηση
ανάμεσα στον
Γιώργο Βασιλειάδη, τον
Βαγγέλη Γραμμένο και
εκπροσώπους της Super
League και της Football
League και αποφασίστηκε
να προχωρήσει κανονικά η
αναδιάρθρωση των
πρωταθλημάτων.

Για τον ΑΟ Τρίκαλα η εξέλιξη
αυτή σημαίνει ότι ήδη έχει υποβιβαστεί στην 3η στην σειρά επαγγελματική κατηγορία και θα πρέπει να βρεθεί πιο ψηλά από τον
Ηρόδοτο, ώστε να μην βρεθεί
στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο,
που θα είναι πλέον η νέα Γ’ Εθνική.
Ο υφυπουργός αθλητισμού,
Γιώργος Βασιλειάδης, δεν έκανε
πίσω αναφορικά με την αναδιάρ-

θρωση των πρωταθλημάτων από
την επόμενη αγωνιστική περίοδο
και θα προχωρήσει κανονικά,
αφού επήλθε οριστική συμφωνία
με την ΕΠΟ, τη Super League
και τη Football League, που ζητούσαν αρχικά να πάει πίσω για
έναν χρόνο και να ισχύσει από
την αγωνιστική περίοδο 2020-21.
Τι σημαίνει αυτό στην πράξη;
Ότι το επόμενο πρωτάθλημα της
μεγάλης κατηγορίας θα διεξαχθεί
με 14 ομάδες, όπερ σημαίνει ότι
θα πέσουν τρεις ομάδες και ο
13ος θα παίξει μπαράζ με τον
δεύτερο της Football League. Ξέρουμε ήδη ότι ο Βόλος έχει ανέβει, αφού εξασφάλισε την πρώτη
θέση στη Football League.
Ο Γιώργος Βασιλειάδης τούς
είπε πως οι επτά ομάδες που
έχουν συμβόλαιο με την ΕΡΤ, θα
έμεναν τηλεοπτικά «άστεγες» στο
τέλος της σεζόν, αν δεν ίσχυε η
αναδιάρθρωση όπως προβλέπε-

ΜΠΑΚΩΣΗΣ
EΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ

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

ται στην προκήρυξη. Άλλωστε,
ήταν απαραίτητη προϋπόθεση να
δίνονταν εγγυήσεις ότι δεν θα
έχαναν το συμβόλαιό τους οι
επτά ΠΑΕ με το κρατικό κανάλι
και ο υφυπουργός ήταν ξεκάθαρος σε αυτό.
Εξερχόμενος της συνάντησης
μαζί με τους κ.κ. Γραμμένο, Δάρα
και Λεουτσάκο, ανέφερε πως προχωράει κανονικά η αναδιάρθρωση, όπως είχε συμφωνηθεί από
το περασμένο καλοκαίρι, έστω
και αν πριν μερικές ημέρες η επιτροπή επαγγελματικού ποδοσφαίρου της ΕΠΟ είχε εισηγηθεί αναδιάρθρωση… ένα χρόνο μετά.
Πλέον, στην σημερινή συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής της ΕΠΟ θα οριστικοποιηθεί
ότι οι αλλαγές στα πρωταθλήματα
θα ισχύουν από την επόμενη σεζόν, όπου θα έχουμε και την δημιουργία της Super League 2.
«Είναι σαφές ότι τα συμφωνηθέντα πρέπει να τηρούνται. Δεν
πίστευα ότι υπήρχε ζήτημα εξ’
αρχής, επιβεβαιώθηκε αυτό σήμερα, προχωράμε την αναδιάρθρωση όπως έχει συμφωνηθεί,
συζητάμε λεπτομέρειες νομοτεχνικές της τροπολογίας και εφόσον περάσει αύριο από την Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ, είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στο
νομοθετικό κομμάτι.
Οι αποφάσεις έχουν παρθεί
από πέρσι το καλοκαίρι, οι συμφωνίες για να τηρηθούν πρέπει
να κάνουμε όλοι αυτά που συμφωνήσαμε, δεν υπάρχει αμφισβήτηση σε αυτό άρα προχωράμε
κανονικά», τόνισε ο Γιώργος Βασιλειάδης μετά το φινάλε της συνάντησης στο γραφείο του.
CMYK

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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ουσία, τόσο για
τον ΑΟΤ, όσο
και για την
Παναχαϊκή ήταν
πως το 0-0 δεν
ικανοποίησε καμιά
ομάδα. Για
διαφορετικούς λόγους
ήθελαν τη νίκη, αλλά για
να την πετύχει κάποια
πρέπει να σκοράρει…

Η

Επιμέλεια: ΠANOΣ
ΓIΔOΠOYΛOΣ

Δίκαιο αποτέλεσμα το 0-0,
αλλά δεν άρεσε…

gidopoulosp@yahoo.gr
Δεν έκρυψε πως όσα προηγήθηκαν επηρέασαν την ομάδα, αλλά παρ’ όλα αυτά έμεινε έμεινε ικανοποιημένος από
την αντίδραση των παικτών
του.

Μίλος Κόστιτς (Τρίκαλα)
«Αντέδρασαν σωστά
οι παίκτες μου»
“Σήμερα θα ήθελα να ευχαριστήσω τους παίκτες μου
για το γενναίο παιχνίδι. Ήταν
πολύ δύσκολο να επανέλθουμε μετά τα όσα συνέβησαν
στο προηγούμενο παιχνίδι
απέναντι σε μία ομάδα που
παλεύει για την άνοδο. Παρά
τον κακό αγωνιστικό χώρο
δημιουργήσαμε τις περισσότερες ευκαιρίες σε αυτό το
γήπεδο φέτος, δεν σκοράραμε αλλά αυτό δείχνει ότι οι παίκτες προσπαθούν να ακολουθήσουν τις οδηγίες μου. Προσπαθήσαμε και εμείς, χάσαμε
ευκαιρίες αλλά και η Παναχαϊκή είχε τις δικές της ευκαιρίες οπότε το τελικό αποτέλεσμα ήταν δίκαιο”.
Για τις αποδοκιμασίες “Δεν
καταλαβαίνω ελληνικά, οπότε δεν ξέρω τι έλεγαν. Κάνω
το καλύτερο, προσπαθώ να
βρω τις καλύτερες λύσεις και
νομίζω ότι οι παίκτες που μπήκαν ανέβασαν το επίπεδο μας
ήταν πιο επιθετικοί, πιο δημιουργικοί, δημιουργήσαμε περισσότερες ευκαιρίες”.
Για το ερχόμενο παιχνίδι με
τον Απόλλων Λάρισας “Ολα
τα παιχνίδια είναι καθοριστικό
και σε όλα προσπαθούμε να
κερδίσουμε. Θα πάμε για τους
τρεις πόντους και στην Λάρισα και στον Ηρακλή και στο
τέλος θα κάνουμε τον λογαριασμό”
Για το αν τα γεγονότα στο
Αιγίνιο επηρέασαν τους παίκτες “Θα είμαι ευθύς. Έδειξαν πως έδωσαν την καρδιά
τους για την ομάδα και τους
σέβομαι απόλυτα. Φυσικά δεν
ήταν όμορφο όλο αυτό, είχαν
πίεση αλλά έτσι είναι το επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Ήταν
σίγουρα δύσκολη για όλους
αυτή η εβδομάδα αλλά πιστεύω ότι αντέδρασαν σωστά τα παιδιά”.

Τσιώλης (Παναχαϊκή)
«Αποτέλεσμα που δεν
άρεσε σε καμιά ομάδα»
«Ήταν ένα παιχνίδι μονόδρομος και για τους δύο αλλά
τελικά το αποτέλεσμα ήταν
αυτό που δεν επιθυμούσε
κανείς εκ των δύο. Τα Τρίκαλα με Πλατανιά και Κέρκυρα
πήραν την νίκη κάνοντας καλές εμφανίσεις αλλά και εμείς
θέλαμε την νίκη για να διεκδικήσουμε κάποιες πιθανότητες για το μπαράζ ή την απευθείας άνοδο της ομάδας.
Είχαν πάθος και οι δύο ομάδες σε έναν πολύ δύσκολο

Προβληματισμένος για μια φορά ακόμα και για πολλά ο κ. Αϊβάζογλου

Δεν ξέχασαν τον «Μπίλλη». Ο Βασίλης Καλογρίτσας «έφυγε» πρόσφατα
και οι «Σακαφλιάδες», τίμησαν το πρώην ενεργό μέλος τους, όπως και οι ομάδες

Ο πρώην γενικός Διευθυντής κ. Νίκογλου βρέθηκε στις κερκίδες.
Το πέρασμά του από τη θέση αυτή, σύντομο και όχι επιτυχημένο
αγωνιστικό χώρο. Η εικόνα
του αγώνα αυτό έδειξε καθώς
το παιχνίδι εναλλάσσονταν.
Κάναμε τέσσερις και τρεις
φάσεις για να πάρουμε την
νίκη, αλλά και τα Τρίκαλα έκαναν δύο. Ο Μωραϊτης στο τέλος αντί να σουτάρει γύρισε
την μπάλα στην τελευταία
μας ευκαιρία. Θα συνεχίσουμε και θα δούμε στο τέλος. τι
θα κάνουμε. Καλή επιτυχία
στα Τρίκαλα, είναι μία ομάδα
που χρειάζεται στην κατηγορία. Μακάρι να ξεπεράσουν
τα προβλήματα για να μπορέσουν πάλι να πρωταγωνιστήσουν”.

Ο πρώην προπονητής του ΑΟΤ και φίλος της ομάδας
Σταύρος Ψιμουλάκης παρακολούθησε το παιχνίδι.
Αν ρωτάτε πως θα χειριζόταν το παιχνίδι; Σίγουρα δεν θα έκανε
τις ίδιες αλλαγές, ενώ θα έπαιζε φουλ επίθεση…

Ο γνωστός γιατρός Γιώργος Κολώνας με την Βασιλική και τον Νίκο,
παιδιά του πάτερ Εφραίμ Γιαννάκου, από τους πιο «πιστούς»
φιλάθλους του ΑΟΤ. Οπότε «το μήλο κάτω από τη μηλιά θα πέσει…»

Ο πρώην μεγαλομέτοχος του ΑΟΤ κ. Πλεξίδας είδε το παιχνίδι
και είχε την ευκαιρία να τα «πει» με τον κ. Μπουτζιώλη και άλλους

Πρωτάθλημα Κ 16

Οι σημερινοί αγώνες

«Δίκαιο» χαρακτήρισε το αποτέλεσμα ο προπονητής του ΑΟΤ κ. Κόστιτς αλλά οι αλλαγές του δεν έπεισαν πολλούς…

Για το πρωτάθλημα Κ 16 της ΕΠΣΤ (σύμφωνα με το πρόγραμμα) θα γίνουν σήμερα (4 μ.μ) οι παρακάτω αγώνες:
Τρίκαλα – Νεοχώρι
Δήμητρα Α’ – Μετέωρα
Πύργος- Δήμητρα Β’
Ακαδημία 1- Αγ. Οικουμένιος
Ρεπό: Αγ. Γεώργιος Αμπελακίων

Γ’ ΕΘΝΙΚΗ-ΤΟΠΙΚΑ
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Φυσιολογική ήττα στο Πανθεσσαλικό
ε τέτοιο παιχνίδι, με
τον συγκεκριμένο
αντίπαλο και στη
συγκεκριμένη
χρονική στιγμή (δύο
αγώνες πριν τη λήξη του
πρωταθλήματος) μια ήττα
στο Πανθεσσσαλικό
μοιάζει ως φυσιολογικό
αποτέλεσμα για τα
Μετέωρα.

Σ

Η Καλαμπακιώτικη ομάδα, με
απουσίες και αυτή τη φορά,
έχασε από τη Νίκη Βόλου με 20, με το βολιώτικο συγκρότημα
να «ετοιμάζεται» για μπαράζ
ανόδου και τα Μετέωρα να «πανηγυρίσουν» την άνετη και δίκαιη παραμονή στην κατηγορία.
Η Νίκη προηγήθηκε νωρίς,
αφού στο 6’ κατάφερε να προηγηθεί με 1-0 με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Κέρι, ο οποίος έφτασε τα 21 γκολ στο πρωτάθλημα, με τα έξι απ’ αυτά να
είναι από την άσπρη βούλα. Το
πέναλτι κέρδισε ο Θ. Παπαδόπουλος από τον Ζήση στην αριστερή γωνία σχεδόν της μεγάλης περιοχής.
Στο 10’ το σουτ του Λίτσιου
μπλόκαρε εύκολα ο Αποστολίδης, ενώ στη συνέχεια η Νίκη
δεν μπορούσε να γίνει δημιουργική και το κέντρο της δε
λειτουργούσε αποτελεσματικά.
Γενικότερα οι κυανόλευκοι
στο πρώτο μέρος δεν μπόρεσαν
να πιάσουν καλή απόδοση,
έχοντας αργή ανάπτυξη και έλ-

λειψη εμπνεύσεων, ώστε να φανούν επικίνδυνοι. Από την άλλη
ούτε και τα Μετέωρα, που αμυντικά ήταν πολύ αποτελεσματικά,
μπόρεσαν να φτάσουν με αξιώσεις στην περιοχή της Νίκης και
να περιοριστούν στη μοναδική
ευκαιρία που έχασε ο Ιωάννου
στο 70’.
Στο 50’ ο Κέρι έβγαλε ωραία
μπαλιά για τον Μαντζίρη, αλλά
ο Γεωργίου βγήκε μακριά από
την εστία του με γρήγορη κίνηση και απομάκρυνε με τα πόδια.
Στο 51’ Δεμηρτζόγλου πέρασε
για τον Κέρι, ο οποίος έσκαψε
την μπάλα από τα αριστερά, μία

σέντρα που απομακρύνθηκε
αρχικά και στην εξέλιξη της
φάσης η μπάλα έφτασε στον
Ιορδανίδη. Αυτός από θέση βολής από το ύψος του πέναλτι
έκανε το πλασέ, αλλά ο Γεωργίου έδιωξε σε κόρνερ, αν και
πεσμένος στο έδαφος, στην
πρώτη κλασική φάση της Νίκης
στο ματς. Οι κυανόλευκοι φαίνονταν πιο δραστήριοι στο ξεκίνημα της επανάληψης και είχαν ανεβάσει αισθητά τους ρυθμούς τους, ωστόσο αυτό κράτησε λίγο και η συνέχεια δε θα
λέγαμε ότι ήταν ανάλογη.
Στο 70’ τα Μετέωρα θα μπο-
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Φωκικός – Αναγέννηση Καρδίτσας ........................3-0 ά.α.
ΑΟ Σελλάνων – Θησέας Αγριάς .....................................3-0
(18’, 25’, 83’ Πατσαρούχας)
ΑΟ Στυλίδας – Πιερικός ..................................................0-4
(2’ Κραγιόπουλος, 42’, 53’ Ντινόπουλος, 80’ Μηλιώτης)
Αχιλλέας Νεοκαισάρειας – Ολυμπιακός Βόλου............. 0-2
(33’ πέν. Σερτζίνιο, 69’ Σκοπελίτης)
Νίκη Βόλου – ΑΣ Μετέωρα .............................................2-0
(7’ πέν. Κέρι, 77’ αυτ. Ιωάννου)
ΓΣ Αλμυρού – Αστέρας Ιτέας .........................................1-1
(64’ Γκίκας – 41’ Αλεξίου)
Απόλλων Μακρυχωρίου – Οικονόμος Τσαριτσάνης ......1-1
(70’ Κατσιγιάννης – 56’ Μπαλογιάννης)

•Τα Μετέωρα ηττήθηκαν 2-0 από τη Νίκη Βόλου
η οποία «ετοιμάζεται» για μπαράζ ανόδου

Στιγμιότυπο από το παιχνίδι στο Πανθεσσαλικό

27

ρούσαν να είχαν ισοφαρίσει,
όταν ο Ιωάννου έφερε την μπάλα στο αριστερό και τη σούταρε προς την εστία, αλλά ο Αποστολίδης, κι αφού την είδε να
σκάει μπροστά του, απέκρουσε
σωτήρια σε κόρνερ στη δεξιά
του γωνία. Τελικά στο 77’ έγινε
το 2-0 και η Νίκη «κλείδωσε» το
τρίποντο. Από φάουλ του Κέρι
κι αφού η μπάλα πέρασε από το
κεφάλι του Καντούτση, ο Ιωάννου στην προσπάθεια του να
απομακρύνει με το κεφάλι
«εκτέλεσε» τον τερματοφύλακά
της ομάδας του Γεωργίου, πετυχαίνοντας το αυτογκόλ.
Στο 89’, τέλος, ο Αποστολίδης
επεδίωξε και πήρε την κίτρινη
κάρτα, ώστε να συμπληρώσει
τέσσερις και να εκτίσει στο φινάλε με τον Πιερικό, για να είναι
διαθέσιμος για τα μπαράζ.

Η ΒΑθΜoΛoΓΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ

Β

Ν

Ι Η

ΤΕΡΜ.

1 Ολυμπιακός Β.
68
22 2 1
64-12
2 Νίκη Βόλου
66
21 3 1
63-10
3 Αστέρας Ιτέας
43
12 7 6
36-23
4 Μετέωρα
39
10 9 6
39-25
5 Αλμυρός
35
9 8 8
35-21
6 Πιερικός
35
9 8 8
36-30
7 Σέλλανα
35
10 5 10
32-27
8 Τσαριτσάνη
34
8 10 7
27-30
9 Θησέας Αγριάς
32
9 5 11
28-36
10 Νεοκαισάρεια
27
6 9 10
29-39
11 Μακρυχώρι
25
7 4 14
22-36
12 Στυλίδα
24
7 3 15
22-58
13 Φωκικός
20
4 8 13
21-41
14 Αναγέννηση Κ.
-8
0 1 24
7-73
*Με αποφάσεις της Πειθαρχικής Επιτροπής, στην Αναγέννηση
Καρδίτσας έχει επιβληθεί ποινή αφαίρεσης 9 βαθμών από το τρέχον πρωτάθλημα και 6 βαθμών από τη νέα σεζόν.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΝΙΚΗ: Αποστολίδης, Μετούσι (67’ λ. τρ. Καρτσαμπάς), Θ.
Παπαδόπουλος (82’ Τσουλχάι),
Παπαδήμας, Καντούτσης, Τσεμπερίδης, Μέτσε, Ιορδανίδης (81’
Τσιώλης), Δεμηρτζόγλου (82’
Βουρδάκης), Κέρι, Μαντζίρης.
ΜΕΤΕΩΡΑ: Γεωργίου, Γρηγορίου, Ζήσης, Γεωργάκης, Παπαευθυμίου, Λίτσιος, Ουζούνογλου, Φωτίκας, Σκόνδρας, Κιάκος, Ιωάννου.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Κυριακή 14 Απριλίου, 16:00
Φωκικός ................................. – ..........................ΑΟ Σελλάνων
Θησέας Αγριάς...................... – ...........................ΑΟ Στυλίδας
Πιερικός ................................. – .............................Νίκη Βόλου
Ολυμπιακός Βόλου................ – ............................ΓΣ Αλμυρού
ΑΣ Μετέωρα........................... – .........Απόλλων Μακρυχωρίου
Οικονόμος Τσαριτσάνης ....... – ........................Αστέρας Ιτέας
Αναγέννηση Καρδίτσας – Αχιλλέας Νεοκαισάρειας ......0-3α.α

Β’ Ερασιτεχνική
πορεί στον 1ο όμιλο να μην υπήρξαν
απώλειες των πρωτοπόρων στον 2ο όμιλο η
Λυγαριά έχασε βαθμούς στο
Παλαιομονάστηρο (1-1) δίνοντας έτσι την
ευκαιρία στη Θεόπετρα να μείνει μόνη της στην 2η
θέση, πίσω από την Ενωση Δ.Μ.

Μ

Σκόνταψε η Λυγαριά
•Παραχώρησε
ισοπαλία 1-1 στο
Παλ/ρο, ενώ οι
πρωτοπόρες ομάδες
του 1ου ομίλου
συνέχισαν με νίκες
•Εφτα γκολ πέτυχε ο
Αποστόλης Ευσταθίου
του Αγίου Οικουμενίου
επί του Αστέρα (7-0)

Στ’ αξιοσημείωτα της αγωνιστικής είναι όχι το ευρύ σκορ του
Αγίου Οικουμενίου επί του Αστέρα με 7-0 αλλά το γεγονός πως
όλα τα γκολ των γηπεδούχων τα πέτυχε ο Αποστόλης Ευσταθίου!

1ος ΟΜΙΛΟΣ
Κηπάκι-Πετρωτό .................................................................2-0
Κρήνη-Λόγγος .....................................................................0-0
Καρυές-Ακαδημία1 .............................................................1-0
Κεραμίδι-Βασιλική ..............................................................0-2
Ριζαριό-Γριζάνο ..................................................................2-0
Αρδάνι-Παραληθαίοι ..........................................................2-4
Αγ. Κυριακή-Αμπελάκια ......................................................0-1
Άγ. Οικουμένιος-Αστέρας ..................................................7-0
Ρεπό: Ζάρκο

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ
1 Ριζαριό
2 Παραληθαίοι
3 Καρυές
4 Ζάρκο
5 Κηπάκι
6 Γριζάνο
7 Βασιλική
8 Αγ. Οικουμένιος
9 Αρδάνι
10 Κεραμίδι
11 Αμπελάκια
12 Αγ. Κυριακή
13 Ακαδημία 1
14 Πετρωτό
15 Λόγγος
16 Κρήνη
17 Αστέρας

Β
59
58
51
47
40
39
35
34
33
28
27
26
25
21
20
18
4

Ν
19
18
16
14
11
11
9
10
10
8
8
7
7
6
6
4
1

Ι
2
4
3
5
7
6
8
4
3
4
3
5
4
3
2
6
1

Η
2
2
4
4
6
6
7
10
11
12
12
11
12
14
16
14
22

ΤΕΡΜ.
83-20
79-21
51-25
43-24
48-32
50-36
31-31
51-44
47-45
39-49
27-40
36-46
30-37
20-42
23-51
22-60
17-94

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (14/4, 11.00)
Κρήνη ......................................- .....................................Κηπάκι
Πετρωτό ..................................- ....................................Καρυές
Λόγγος ....................................- ..................................Κεραμίδι
Ακαδημία1 ...............................-.....................................Ριζαριό
Βασιλική ..................................- .....................................Αρδάνι
Γριζάνο....................................-.............................Αγ. Κυριακή

Ο Ευσταθίου πέτυχε 7 γκολ επί του Αστέρα
Παραληθαίοι ...........................- ......................Άγ. Οικουμένιος
Αμπελάκια ...............................- ......................................Ζάρκο
Ρεπό: Αστέρας

2ος ΟΜΙΛΟΣ
Παλ/στηρο-Λυγαριά ...........................................................1-1
Πιαλεία-Γόμφοι ...................................................................3-1
Θεόπετρα-Δενδροχώρι ......................................................7-0
Τζούρτζια-Πρίνος ...............................................................2-3
Βυτουμάς-Ροπωτό ..............................................................1-4
Χρυσομηλιά-Ασπρόβαλτος ................................................2-4
Βαλτινό-Κεφ/κός ..........................................................3-0α.α.
Φιλύρα-Φωτεινό ............................................................0-3α.α.
Ρεπό: Δροσερό Μουριά

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ
1 Ενωση Δ.Μ
2 Θεόπετρα
3 Λυγαριά
4 Ασπρόβαλτος
5 Πιαλεία
6 Πρίνος

Β
61
56
54
52
47
45

Ν
20
18
17
17
15
14

Ι Η
1 2
2 3
3 3
1 6
2 7
3 7

ΤΕΡΜ.
83-21
71-25
75-22
62-25
58-29
54-30

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Παλ/ρο
Βαλτινό
Βυτουμάς
Δενδροχώρι
Τζούρτζια
Ροπωτό
Γόμφοι
Χρυσομηλιά
Φωτεινό
Κεφ/κός
Φιλύρα

43
42
36
29
27
27
24
19
19
0
0

12
13
11
9
9
8
8
6
6
0
0

7
3
3
2
0
3
0
1
1
1
1

4
8
9
12
15
12
16
17
17
22
23

43-20
56-38
53-50
38-64
37-50
33-46
32-72
40-70
29-67
0-66
0-69

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (14/4, 16.00)
Φωτεινό ...................................- ....................................Πιαλεία
Λυγαριά ...................................- ................................Θεόπετρα
Γόμφοι.....................................- ................................Τζούρτζια
Δενδροχώρι.............................- ................................Βυτουμάς
Πρίνος .....................................-.............................Χρυσομηλιά
Ροπωτό....................................- ....................Δροσερό Μουριά
Φιλύρα-Βαλτινό .............................................................0-3α.α.
Κεφ/κός-Παλ/στηρο ......................................................0-3α.α.
Ρεπό: Ασπρόβαλτος

CMYK
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ΤΟΠΙΚΑ-ΣΧΟΛΙΑ
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Σ

την
προαναγγελία
του ημιτελικού
παιδικού
Θεσσαλίας ο κόουτς του
Αιόλου Ηλίας
Παπαδημητρίου και στην
ανάλυση που έκανε για
την εφημερίδα μας
μίλησε ξεκάθαρα για
ντέρμπι με τον Κεραυνό.

Ασφαλώς ήξερε πολύ καλά
τι έλεγε, αφού πέρα από την
δική του ομάδα είχε μελετήσει
επισταμένα και το συγκρότημα της Λάρισας.
Πραγματικά οι γείτονες διαθέτουν παιγμένους αθλητές
και έχουν πολλές παραστάσεις.
Υπό το πρίσμα αυτό ήταν
μαθηματικά βέβαιο ότι οι κυανέρυθροι έπρεπε να πραγματοποιήσουν εμφάνιση βγαλμένη από τα καλύτερά τους
έχοντας αψεγάδιαστες επιδόσεις σε όλους τους τομείς.
Εν τέλει τα μικρά πράγματα
έκαναν την διαφορά και οι νεαροί αθλητές του Αιόλου έπεσαν ηρωϊκά με 63-61.
Για τους φιλάθλους ήταν
ένα πραγματικά σπουδαίο παιχνίδι που έδειξε ότι στους
συλλόγους της Θεσσαλίας γίνεται πολύ καλή δουλειά.
Ο εκπρόσωπός μας μάλιστα
έχει σταθερή συμμετοχή σε
τέτοια ματς κάτι που επιβεβαιώνει την δυναμική του, την
τεχνογνωσία και την δουλειά
που γίνεται.
Αξίζει συνεπώς να συνεχίσει
με την ίδια λογική και σίγουρα
το μέλλον ανήκει σ’αυτά τα
παιδιά που άρχισαν να καταθέτουν διαπιστευτήρια, ενώ
κάνουν πολλά όνειρα.
Ακόμη και οι συμμετοχές

Επεσε ηρωϊκά
•Το πάλεψε γερά το παιδικό του Αιόλου αλλά λύγισε
στις λεπτομέρειες με 63-61 από τον Κεραυνό

Με το κεφάλι ψηλά έπεσε το παιδικό του Αιόλου τον ημιτελικό με τον Κεραυνό (φωτό: billkara)
στα κλιμάκια αποτελούν δικαίωση.
Γενικά τα μεγάλα ματς πρέπει να τα αποζητά κανείς
αφού μέσω αυτών γίνεται καλύτερος σε βάθος χρόνου.
Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι οι ομάδες πήγαιναν πόντο- πόντο στην μεγαλύτερη
διάρκεια και στις εμπνεύσεις
της μιας απαντούσε η άλλη.
Κοινώς έμοιαζαν σιαμαίες
αλλά τον τελευταίο λόγο τον
είπε ο Κεραυνός.
Πάντως σε αυτές τις ηλικίες
δεν θέλει πολύ να γίνει η ζημιά. Ενώ οι νεαροί κυανέρυθροι ήταν συγκινητικοί έχασαν

ορισμένες κρίσιμες βολές και
2 εύκολα λεϊ απ την κρίσιμη
ώρα, οπότε κάπως έτσι χάθηκε το εισιτήριο.
Μάλιστα ο Αίολος είχε την
τελευταία επίθεση αλλά το
σουτ δεν βρήκε διχτάκι.
Ο κόουτς Παπαδημητρίου
έμεινε ικανοποιημένος από
την προσπάθεια, τόνισε ότι
οι παίκτες του είναι μικρότεροι
ηλικιακά, ενώ εστίασε στην
αξία των εμπειριών ανεξαρτήτως αποτελέσματος.
Τα δεκάλεπτα: 17-19, 3232, 52-53, 61-63.
Διαιτητές: Τσουμαχίδης Τσάλας

Αίολος (Παπαδημητριου,
Ευαγγελακόπουλος Κ.): Ιωάννου 2, Αγγελής 6, Πάσχος 6,
Ράντος 3(1), Αποστόλου 3,
Πολύζος 7(1), Καραθάνος,
Μπαϊρακτάρης 2, Ευαγγελακόπουλος Γ. 7, Γκαραβέλας
11(1), Τριαντάφυλλου 14, Γαρούφας.
Κεραυνός (Πάκας-Παππάς): Αλέξης 4, Ψωμούλιας,
Γιοβανόπουλος 20(3), Γκουντελάκης 11, Καράτζιος 10,
Παππάς 3, Γιακούλας, Αργυρούλης, Γεροκώστας 3, Τακουλας 10(1), Ντριγκόγιας 2,
Παπαχρηστούδης.

Λύγισε στην Κομοτηνή
•Σε αγώνα με άγχος ο Αστέρας ηττήθηκε 37-31 στην έδρα του Ηρόδικου

Α

π’ όποια πλευρά
και να το
εξέταζε κανείς
ήταν το ντέρμπι
της αγωνιστικής.

Ο λόγος για την Σαββατιάτικη αναμέτρηση(6 Απρίλη
2019) της Κομοτηνής, όπου
ο Αστέρας αντιμετώπισε τον
τοπικό Ηρόδικο.
Και οι δυο ομάδες έχουν
πολύ καλές συστάσεις. Ο εκπρόσωπός μας διαγράφει μια
εξαιρετική διαδρομή στον
χώρο αλλά και ο αντίπαλος
εμφανίζεται ιδιαίτερα φιλόδοξος.
Ετσι το παιχνίδι κρίθηκε στις
λεπτομέρειες.
Το ροζ φύλλο πήρε τελικά
ο Ηρόδικος που επικράτησε
37-31. Ετσι κάλυψε και την
διαφορά του πρώτου αγώνα
(50-48 το παιχνίδι στην Μπάρα).
Όπως μαρτυρά το σκορ τον
πρώτο λόγο είχαν οι άμυνες,
ενώ κυριαρχούσαν το άγχος
και η πίεση. Ακόμη ταλαιπώρησαν τα ταμπλό.
Οι πρωταγωνιστές των δυο
ομάδων προσπάθησαν να
βγάλουν τους αντιπάλους
τους από τον συνηθισμένο

* Δεν ήταν σίγουρα η καλύτερη δυνατή ημέρα η Κυριακή, όσον αφορά τα αποτελέσματα στα πιο δημοφιλή ομαδικά αθλήματα. Οι εκπρόσωποί μας δεν
πραγματοποίησαν την κατάλληλη επιτάχυνση, οπότε
οι αντίπαλοι άδραξαν την ευκαιρία. Σταγόνα στον
ωκεανό αποτέλεσε η μεγάλη απόδραση της Καλαμπάκας από τον Παλαμά.
* Οι κιτρινομπλέ δείχνουν ειδικά στους τελευταίους
αγώνες ότι μπήκαν για τα καλά στο πετσί του ρόλου
τους και προσαρμόζονται εντυπωσιακά στα δεδομένα
της κάθε συνάντησης. Ακόμη και οι αναλυτές του
χώρου λένε τα καλύτερα για την πρόοδο του εκπροσώπου μας.
* Αγωνιζόμενοι με την ίδια λογική οι Καλαμπακιώτες
θα πάνε μέχρι το τέλος του δρόμου δείχνοντας σε
πρώτη ευκαιρία ότι τους ταιριάζει γάντι η Γ’ Εθνική.
* Οι σχέσεις που δημιουργούνται στον αθλητισμό
κρατούν εφ’όρου ζωής. Ετσι ο Γ. Φούντας είχε πολλά
να πει με τους: Γ. Αναγνωστόπουλο και Ντ. Νικολόπουλο στο περιθώριο της αναμέτρησης των Ικάρων
με την Λευκάδα. Η τριάδα συνεργάστηκε για εύλογο
διάστημα και η εκτίμηση είναι αμοιβαία.
* Ειδικά πάντως ο Γ. Αναγνωστόπουλος είναι σαν το
παλιό κρασί, αφού κάθε χρόνο εντυπωσιάζει με τις
εμπνεύσεις του και τον χαρακτηριστικό τρόπο σκοραρίσματος, που αποτελεί σήμα κατατεθέν.
* Το μπάσκετ είναι μικρόβιο και έτσι όταν ο παλιός
πρόεδρος του ΑΣΤ Γ. Γιαννούλας πέρασε τυχαία από
την περιοχή Μπάρας έσπευσε να πάρει μυρωδιά
κλειστού, που εκείνη την ώρα φιλοξενούσε τον
αγώνα των Ικάρων με την Δόξα. Πέραν όλων των
άλλων εντόπισε αρκετά οικεία πρόσωπα.
* Στις επάλξεις βρίσκονται αρκετές μπασκετικές ομάδες
αυτή την εποχή για τα πλέϊ και άλλους ξεχωριστούς
αγώνες. Μέλημά τους είναι να μιλήσουν την κατάλληλη στιγμή για να κάνουν θετικό ταμείο.
* Μεταξύ άλλων έγινε και η αναμέτρηση για τον
υπερπρωταθλητή της Β’ ΕΣΚΑΘ. Τελικά ο τίτλος
πήγε στην Ανόρθωση που εμφανίστηκε στην μέρα
της και επικράτησε 50-43 του ΓΑΣ Παλαμά.
* Στον χώρο του ποδοσφαίρου ο ΑΟΤ δεν μπόρεσε
να ξεπεράσει για μια ακόμη φορά την δυστοκία του
στο σκοράρισμα, οπότε δεν πέτυχε το πολυπόθητο
τρίποντο.
* Πλέον οι ισορροπίες είναι λεπτές και δεν υπάρχουν
περιθώρια για άλλα φρεναρίσματα. Ως εκ τούτου οι
κυανέρυθροι καλούνται να τρέξουν με χίλια για να
αποφύγουν περιπέτειες.
* Οσο για τα Μετέωρα είχαν δύσκολη έξοδο και η έμπειρη Νίκη Βόλου έχοντας ουσία κατάφερε να πετύχει
τον αντικειμενικό της στόχο. Ωστόσο και σ’αυτό το
ματς οι κιτρινομπλέ έδειξαν ότι δικαίως έπαιξαν
τόσο δυνατά και με αξιοπρέπεια φέτος.
* Στην Αθήνα μετακομίζει αθλητικά η ΣΜΥ, αφού από
Τετάρτη ξεκινούν σημαντικά πρωταθλήματα σε πολλά
μέτωπα. Το ταλέντο φυσικά δεν λείπει, οπότε οι
πρωταγωνιστές θα εξαντλήσουν τις πιθανότητες για
να επιστρέψουν με τα απαραίτητα χαμόγελα.
* Οι Τρικαλινοί έχουν διαχρονικά σπουδαίες ιδέες στο
αθλητικό γίγνεσθαι, ενώ οι δρομείς έτρεξαν στον
Πλαστήρα.
* Το πρόγραμμα Ολυμπιακών υποτροφιών- ίδρυμα
Λεβέντη ξέρει να αναγνωρίζει αξίες και να τις στηρίζει
στον δύσκολο αλλά ωραίο και φιλότιμο αγώνα που
δίνουν. Ετσι τίμησε αρκετά χαρισματικά παιδιά και
μεταξύ αυτών και την Φανή Τζέλη.
* Η αθλήτρια του ΣΟΑΤ έχει πολλές αγωνιστικές προκλήσεις μπροστά της και δουλεύει σκληρά για να
δικαιώσει όσους πιστεύουν στην αξία της.

Ο Αστέρας θα σπεύσει να διαχειριστεί σωστά την ήττα στον Ηρόδικο
τρόπο σκέψης.
Για μεγάλο διάστημα το
ματς πήγαινε πόντο- πόντο.
Στην τελική ευθεία οι γηπεδούχοι βρήκαν κάποιους πόντους και έφτασαν στη νίκη.
Πάντως οι κιτρινόμαυροι
πέρασαν από μικροσκόπιο διαιτητικά σφυρίγματα ειδικά
στο τελευταίο πεντάλεπτο και
φυσικά έχουν ισχυρές ενστάσεις.

Μετά την εξέλιξη αυτή τα
στελέχη των ομάδων του ομίλου άρχισαν να βγάζουν τα
κομπιουτεράκια για να τσεκάρουν τις ισοβαθμίες μεταξύ
των ομάδων: Αστέρα, Καβάλας και Ηρόδικου.
Ορισμένα παιχνίδια πάντως
θα είναι άκρως κομβικά.
Τα δεκάλεπτα: 7-9, 16-13,
24-19, 37-31
Αστέρας: Χατζής 7, ΚαλαϊCMYK

τζίδης, Μανώλης, Φιλίππου
14, Τσίπρας 4, Ορέστης, Βλαχάβας 6.
Πλέον η ομάδα θα έχει ρεπό
και θα ετοιμαστεί για τον αγώνα στον Βόλο με τους Αργοναύτες.
Κάποια στιγμή θα μετάσχει
σε τουρνουά στα Γιάννενα
προκειμένου να βοηθήσει στο
στήσιμο ομάδας στην πόλη
της Ηπείρου.

04.00: FOX Sports
Virginia - Texas Tech, March
Madness Final Four Τελικός
04:20 COSMOTE SPORT 8 HD
Viriginia - Texas Tech,
March Madness Final Four
Τελικός

21:30 Novasports 1HD
Βαλένθια - Αλμπα Βερολίνου
Τελικός Eurocup
22:00 COSMOTE SPORT 2 HD
Τότεναμ - Μάντσεστερ Σίτι
UEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 1 HD
Λίβερπουλ - Πόρτο

τοπικά
Το βραβευμένο ελληνικό
σινεμά στην πόλη μας

Χώρα Προέλευσης,
του Σύλλα Τζουμέρκα
Συνεχίζονται οι
προβολές ταινιών «Το βραβευμένο ελληνικό σινεμά στην πόλη
μας» 10 χρόνια,
10+1 πόλεις που
συνδιοργανώνουν η Ελληνική
Ακαδημία Κινηματογράφου με
τη συνεργασία
του Δημοτικού
Κινηματογράφου
Τρικάλων και της
Κινηματογραφικής Λέσχης Τρικάλων.
Τρίτη 9/4 και
Τετάρτη 10/4
Χώρα
Προέλευσης, του
Σύλλα Τζουμέρκα
Οι ώρες προβολής είναι 20.00 και 22.15.
Η τιμή του εισιτήριου για κάθε προβολή είναι 2 ευρώ.
Χώρα Προέλευσης του Σύλλα Τζουμέρκα | 2010 |
Σενάριο: Σύλλας Τζουμέρκας, Γιούλα Μπούνταλη | Φωτογραφία: Παντελής Μαντζανάς | Μοντάζ: Πάνος Βουτσαράς | Παίζουν οι: Αμαλία Μουτούση, Θάνος Σαμαράς,
Ιωάννα Τσιριγκούλη, Ερρίκος Λίτσης
Επίσημο
trailer:
https://www.youtube.com/watch?v=TSVB7Z2XyKI
Σύνοψη: Η ιστορία μιας χώρας και μιας οικογένειας σε
ελεύθερη πτώση. Τρεις γενιές μιας οικογένειας (η γενιά
του ’50, η γενιά της μεταπολίτευσης και η νεότερη γενιά),
οδηγούνται σε μια σύγκρουση μέχρις εσχάτων εξαιτίας
μιας ενδοοικογενειακής υιοθεσίας.
Κριτική:
Η ταινία του Σύλλα Τζουμέρκα που καταγράφει το οικογενειακό δέντρο της νεοελληνικής ιστορίας, ρίχνει
σκληρή ματιά σε όσα θεωρούμε οικεία, αναγνωρίζεται στο
Φεστιβάλ Βενετίας και κάνει διεθνή καριέρα.[…] Κι ανακαλύπτεις μια ταινία που κάνει δυνατό πολιτικό σινεμά, χωρίς τη σιωπηλή παραδοχή που μας οδήγησε εδώ που είμαστε, μια ταινία που απευθύνεται πρωτογενώς όχι στο
μυαλό, αλλά στις αισθήσεις και στα ένστικτα, σ’ αυτά, άλλωστε, όπου ανταποκρίνεται σταθερά ο «νεοέλληνας» της
κάθε εποχής. Λήδα Γαλανού –Flix
ΣΤΗΛΗ ΘΕΑΜΑΤΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
CINE –ΜΥΛΟΣ
στο Μύλο Ματσόπουλου
Τηλ. 24310 20090
http://cine-mylos.blogspot.com
facebook/Δημοτικος Κινηματογραφος Τρικαλων
Το βραβευμένο ελληνικό σινεμά στην πόλη μας
Οι ώρες προβολής είναι 20.00 και 22.15.
Η τιμή του εισιτήριου για κάθε προβολή είναι 2 ευρώ.
Τρίτη 9/4 και Τετάρτη 10/4 Χώρα Προέλευσης, του Σύλλα Τζουμέρκα
Πέμπτη 11/4 και Παρασκευή 12/4 Άδικος Κόσμος, του
Φίλιππου Τσίτου
Σάββατο 13/4 και Κυριακή 14/4 Μαχαιροβγάλτης, του
Γιάννη Οικονομίδη

Παρουσίαση βιβλίου
Το βιβλιοπωλείο ΤΣΙΟΠΕΛΑΚΟΣ και οι εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου
του Αντώνη Α. Αντωνίου
ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΝΕΟΤΕΡΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
σήμερα Τρίτη, 9 Απριλίου 2019, στις 7:30 μ.μ.,στο Κέντρο Έρευνας - Μουσείο Τσιτσάνη (Βενιζέλου και Καρδίτσης 1) στα Τρίκαλα.
Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο φιλόλογος Αλέξανδρος Βαναριώτης και ο δρ. φιλολογίας Θανάσης Παπαδημητρίου.
Θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό και τον συγγραφέα.

ΤΡΙΤΗ
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Εκδρομή από το σύλλογο
Ηπειρωτών ν. Τρικάλων
Στην Ιτέα – Αράχωβα – Δίστομο – Όσιος Λουκάς - Λειβαδιά
ια ηλιόλουστη
μέρα μακριά από
σκέψεις και
προβληματισμούς, ο
Σύλλογος Ηπειρωτών
Τρικάλων μ’ ένα
κυριολεκτικά κατάμεστο
λεωφορείο,
πραγματοποίησε μια
ακόμη ευχάριστη
εκδρομή σε μια περιοχή
με πλούσια ιστορία που
σου ξυπνάει μνήμες και
συγκεντρώνει όλο το
φάσμα των
συναισθημάτων.

Μ

Ένα ανοιξιάτικο δροσερό
αεράκι κάνει την αναπνοή μας
καθαρή. Ο ήλιος άρχισε σιγά
σιγά να απλώνει τις ακτίνες
του ανάμεσα στα φυλλώματα
των δέντρων και στα πολύχρωμα αγριολούλουδα. Η διάθεσή μας ξυπνάει.
Ένα αίσθημα χαράς και αισιοδοξίας πλημμυρίζει την
ψυχή μας. Το βλέμμα όλων
μας αφέθηκε να χαθεί στο
όμορφο Ανοιξιάτικο τοπίο. Η
σκέψη μας ήταν να φτάσουμε
στον πρώτο μας προορισμό,
την Αράχωβα, όπου η επιθυμία ήταν συσσωρευμένη.
Διασχίζοντας την Ε65 οδό,
φτάσαμε αισίως στην παραλιακή κωμόπολη και επίνειο
της Άμφισσας, την Ιτέα. Περιηγηθήκαμε στην περιοχή
και ακολουθήσαμε τον δρόμο
προς την Αράχωβα, με την πανάρχαια ιστορία της. Περνώντας από τους Δελφούς
φτάσαμε σε μια πλαγιά του
Παρνασσού, που καταλήγει
σε μια χαράδρα της οποίας
ρέει ο ποταμός Πλείστος.
Πάνω εκεί είναι χτισμένη η
γραφική κωμόπολη.
Ο Γεώργιος Καραϊσκάκης
αντιμετώπισε νικηφόρα 2.000
Τουρκαλβανούς, απέναντι από
την εκκλησία του Αγ. Γεωργίου, όπου το χωριό απελευθερώθηκε το 1828. Επισκεφθήκαμε το μουσείο με τα καταπληκτικά υφαντά, αλλά και
τους πίνακες που απεικονίζουν τους Έλληνες ήρωες,
που στα πρόσωπά τους είναι
αποτυπωμένοι οι ιστορικοί
αγώνες που σημάδεψαν τον
τόπο μας.
Θαυμάσαμε το ρολόι της
Αράχωβας, το οποίο αποτελεί
αληθινό στολίδι, υπενθυμί-

ζοντας κάθε στιγμή το ταξίδι
του χρόνου. Στο Χάνι του Ζεμενού, έξω από την Αράχωβα,
καθίσαμε σε μια πανέμορφη
ταβέρνα, τυλιγμένη μέσα στο
πράσινο, όπου απολαύσαμε
τις παραδοσιακές γεύσεις της.
Εκεί στήθηκε ένα ξέφρενο
ηπειρώτικο γλέντι που δεν
είχε προηγούμενο. Χορέψαμε
και διασκεδάσαμε με την ψυχή
μας.
Οδηγηθήκαμε προς τη
Μονή του Οσίου Λουκά. Ο
Όσιος ασκήτευσε στη Μονή
αρκετά χρόνια της ζωής του.
Ήταν μορφή αγαπητή. Άσκησε φιλανθρωπικό και θεραπευτικό έργο, ενώ είχε το χάρισμα να προφητεύει το μέλλον.
Ο Όσιος τάφηκε στο δάπεδο του κελιού του, όπου γύρω
από τον τάφο του κτίστηκε
σταυροειδές κτίριο. Φθάνον-

Με εσθήτες, κρινολίνα
-εξωμίδες, καπελίνακαι οι κόρες και οι μάνες
ήταν φίνες παριζιάνες.
```
Στη Σταδίου και Ερμού
που ξενύχονταν με νάζι,
προμηθεύονταν φρου-φρου,
φραμπαλάδες με ατλάζι.
```
Στις πλακιώτικες ταβέρνες
-ρομαντζάδα με λατέρνεςγράφανε την “Ιστορία”
σαν χλιδάτη κοινωνία.
```
Μα και στον Φεμινισμό
πέρασαν με τον καιρό,
σαν ακόλουθες πιστές
στης Παρρέν τις προτροπές.
```
Τόσα χρόνια “ναρκωμένες”
ήταν εφησυχασμένες,
μα στο πλάι της ξυπνάνε
και δικαίωση ζητάνε.
```
Άριστα τις εκπαιδεύει
στους πιο καίριους τομείς
κι ακατάπαυστα γυρεύει

τας εκεί η θέα ήταν μαγευτική.
Εισήλθαμε στη Μονή, πλησιάσαμε ευλαβικά και ανάψαμε το κεράκι μας. Προσκυνήσαμε το Σκήνωμα του Οσίου
και ψάλλαμε τον Ακάθιστο
Ύμνο. Το εσωτερικό της Μονής κοσμούν εικόνες, πολυέλαιοι και καλοδιατηρημένα
ψηφιδωτά.
Αφήσαμε πίσω μας το πανέμορφο πέτρινο Μοναστήρι
να το συντροφεύουν οι Μοναχοί, να το πλημμυρίζουν οι
σκιές των δέντρων, το θρόισμα των φύλλων, οι Ανοιξιάτικοι ψίθυροι, αλλά και τα σήμαντρα, που ήταν διαδοχικά
τοποθετημένα. Η μνήμη μας
κινήθηκε στο πέρασμα του
χρόνου, καθώς ανεβαίναμε
τον πέτρινο δρόμο.
Οδηγηθήκαμε προς την
πόλη της Λειβαδιάς. Μια πόλη
εξαιρετικά ωραία, με φυσικό
τοπίο, με άφθονα νερά. Εδώ ο
Αθανάσιος Διάκος ύψωσε τη
σημαία της επανάστασης του
1821. Η εικόνα μίλησε από

μόνη της. Αυτή η περιοχή μ’
ένα μαγικό τρόπο προσελκύει
τον επισκέπτη, κι όταν έρχεται
η στιγμή να την αποχωριστεί,
δεν θέλει.
Οι ιστορικές μνήμες, τα
ιστορικά μνημεία, όλο αυτό το
παρελθόν που μας προκαλεί
δέος και θαυμασμό, αφήνουν
το μεγάλο δίδαγμά τους, πως
όλες οι εποχές χρειάζονται
τολμηρές ψυχές που πρέπει
να στέκουν όρθιες.
Ευχαριστώ όλους τους εκδρομείς, που μας χάρισαν μια
ιδιαίτερα ευχάριστη Κυριακή.
Ευχαριστώ τον κ. Αθ. Σαργιώτη, δάσκαλο και ψάλτη,
για τους ωραίους ύμνους και
απολυτίκια που μας χάρισε
ψάλλοντας. Ευχαριστώ τον
οδηγό Θοδωρή Τσιπόπουλο,
για την άψογη συνεργασία.
Η πρόεδρος του Συλλόγου
Ηπειρωτών Ν. Τρικάλων
& Μέλος του Δ.Σ. της
Πανηπειρωτικής
Συνομοσπονδίας Ελλάδος
Νίκη Χύτα

Π ο ί η σ η

Oι Αθηναίες της Μπελ Επόκ
(Και κομψές και πρωτοπόρες)
να μη μένουν αδρανείς.
```
Μες στα Παρθεναγωγεία
και σε ειδικά σχολεία,
γαλουνούνταν, στην ουσία,
πως να βγουν στην εργασία.
```
Σαν μοδίστρες και δασκάλες
ξεκινήσανε δειλά
κι ανεβαίνοντας τις “σκάλες”,
φτάσανε πολύ ψηλά.
```
Σχέδια προγραμματίζουν
για δημόσια ζωή
και σαν άντρες καθαρίζουν
στην πολιτική σκηνή.
```
Σε ζητήματα κοινά
-ψήφου, εργασιακά-

έχοντας συμμετοχή,
η φωνή τους θ' ακουστεί.
```
Βγαίνουν από τον κλοιό
-απ' την κάστα την κλειστήκι έναν ρόλο ενεργό
απαιτούνε στη Βουλή.
```
Κι αποδείξαν εν πολλοίς
-σαν “Κυρίες της Τιμής”πως δεν δίνουν σημασία
μόνο στην κοκεταρία...
```
Στη μνήμη της Καλλιρρόης
Σιγανού-Παρρέν
της γενναίας πρωτοπόρου του
φεμινισμού
Κική

30 σελίδα

ΤΡΙΤΗ

9

εσωτερικά

ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

Τα ανώτατα επιτρεπτά όρια
εκλογικών δαπανών των
υποψήφιων δημοτικών συμβούλων

Ντ. Μπακογιάννη: Η Ελλάδα στην τελευταία
θέση της Ευρώπης στις επενδύσεις το 2018

«Μ

ε κυβέρνηση του
ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει
καμία ελπίδα για
σοβαρή αύξηση των επενδύσεων»
σχολίασε η τομεάρχης Οικονομίας
και Ανάπτυξης της ΝΔ, βουλευτής
Α’ Αθηνών, κ. Ντόρα Μπακογιάννη,
τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, σύμφωνα
με τα οποία «ο Ακαθάριστος
Σχηματισμός Παγίου Κεφαλαίου
υποχώρησε το 2018 στο επίπεδο
που ήταν το 1996, τόσο σε
τρέχουσες όσο και σε σταθερές
τιμές».

Ο συγκεκριμένος δείκτης, που μετρά
την αναλογία επενδύσεων ως προς το
ΑΕΠ, κατατάσσει την Ελλάδα στην τελευταία θέση της Ευρώπης και μάλιστα
με τεράστια διαφορά σε σχέση με τον

Η τομεάρχης Οικονομίας
και Ανάπτυξης της ΝΔ

μέσο όρο της Ε.Ε, αναφέρει η βουλευτής
της ΝΔ και επισημαίνει πως ειδικότερα,
στην Ελλάδα περιορίστηκε στο 11,1%,
τη στιγμή που ο μέσος όρος τόσο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και της Ευρωζώνης διαμορφώνεται στο 20,8%.
«Επίσης, οι ακαθάριστες επενδύσεις
παγίου κεφαλαίου μειώθηκαν το 4o τρίμηνο του 2018 κατά 27,2% σε σχέση με
το 4o τρίμηνο του 2017, τη στιγμή μάλιστα που άλλες χώρες που ακολούθησαν
προγράμματα οικονομικής προσαρμογής
όπως η Πορτογαλία, η Ισπανία και η Κύπρος, καταγράφουν σημαντική επενδυτική δραστηριότητα», σημειώνει και υπογραμμίζει ότι «χωρίς επενδύσεις, χωρίς
νέες θέσεις εργασίας, η Ελλάδα θα συνεχίσει να σέρνεται και τα παιδιά της θα
συνεχίζουν να αναζητούν την τύχη τους
στο εξωτερικό».

Ο υπουργός Εσωτερικών, Αλέξης Χαρίτσης
Καθορίστηκαν με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών,
Αλέξη Χαρίτση, τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια εκλογικών
δαπανών των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων.
Ειδικότερα, με βάση τη σχετική νομοθεσία, τα ανώτατα
όρια δαπανών ανά υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο ανάλογα
με τον πληθυσμό της εκλογικής περιφέρειας στην οποία
ανακηρύσσεται υποψήφιος έχουν ως εξής:
•σε εκλογικές περιφέρειες με πληθυσμό μέχρι 30.000
κατοίκους σε 1.500 ευρώ,
•σε εκλογικές περιφέρειες με πληθυσμό 30.001 έως
60.000 κατοίκους σε 2.000 ευρώ,
•σε εκλογικές περιφέρειες με πληθυσμό 60.001 έως
100.000 κατοίκους σε 2.500 ευρώ,
•σε εκλογικές περιφέρειες με πληθυσμό 100.001 έως
150.000 κατοίκους σε 3.000 ευρώ,
•σε εκλογικές περιφέρειες με πληθυσμό 150.001 έως
200.000 κατοίκους σε 3.500 ευρώ,
•σε εκλογικές ενότητες με πληθυσμό πάνω από 200.000
κατοίκους και
•για κάθε 100.000 κατοίκους πάνω από τις 200.000,
το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο των εκλογικών δαπανών
για κάθε υποψήφιο αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ.
Στην απόφαση περιλαμβάνονται αναλυτικά οι ανώτατες
δαπάνες υποψηφίων ανά δήμο και δημοτικό διαμέρισμα.

Αντίθετος με τις νέες ρυθμίσεις
για τους αντιρρησίες συνείδησης ο Π. Καμμένος

Τ

ην αντίθεσή του στις
νέες ρυθμίσεις για
τους αντιρρησίες
συνείδησης και σε
οποιαδήποτε αλλαγή που
θα «αλλοιώσει το
νομοσχέδιο που
ψηφίσθηκε το 2016»
εξέφρασε ο τέως υπουργός
Άμυνας και πρόεδρος των
Ανεξάρτητων Ελλήνων,
Πάνος Καμμένος, μετά τη
συνάντησή του με τον
πρόεδρο της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Ενώσεων
Στρατιωτικών.

Ο κ. Καμμένος ενημερώθηκε
για την πορεία επίλυσης των

προβλημάτων στις Ένοπλες
Δυνάμεις και ξεκαθάρισε πως
«δεν χρειάζονται νομικές πρω-

τοβουλίες, που θα αλλοιώσουν
τη θετική πορεία από το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε το 2016»,

καθώς και «οποιεσδήποτε παρεμβάσεις προσπάθειας κομματικοποίησης θα με βρουν
απόλυτα αντίθετο».
Έκανε επίσης γνωστό ότι διατύπωσε την πλήρη αντίθεσή
του για τις νέες ρυθμίσεις σχετικά με τους αντιρρησίες συνείδησης και δήλωσε «ότι στη
Βουλή θα στηρίξω τις ευεργετικές ρυθμίσεις που είχε το αρχικό νομοσχέδιο, το οποίο πρότεινα ως Υπουργός».
«Προτρέπω όλους, να προχωρήσουν σε ένα ενωτικό σχηματισμό, κάτω από έναν φορέα,
με μόνο στόχο την επίλυση των
προβλημάτων των στρατιωτικών», συμπλήρωσε.

«Πυρά» από τους «ΜΕΤΑρρυθμιστές της Αριστεράς» κατά Θ. Θεοχαρόπουλου

Σ

τον Θανάση
Θεοχαρόπουλο
επιτίθεται η πολιτική
κίνηση «ΜΕΤΑρρυθμιστές
της Αριστεράς για τη
Δημοκρατία και την
Ανάπτυξη» με επικεφαλής
τον Σπύρο Λυκούδη, για τις
πρακτικές που ακολούθησε
και την απόφαση της
ΔΗΜΑΡ να συμμετάσχει στη
Νέα Αρχή.
Ειδικότερα, σε ανακοίνωσή
της, σημειώνει πως «ήταν φανερό
ότι το πραγματικό κίνητρο της
συμμετοχής της ΔΗΜΑΡ στη Νέα
Αρχή, όπως και άλλες παρουσίες
εδώ ή εκεί, δεν ήταν άλλο από
την επιδίωξη, μέσα από ένα γενικότερο πολιτικό "θόρυβο", της
πολιτικής επιβίωσης του σχήμα-

τος και στελεχών του. Οι επαφές
με τον ΣΥΡΙΖΑ μας ήταν ήδη γνωστές από καιρό. Τα δε δημοσιεύματα περί "έτοιμου" βουλευτή,
αντικαταστάτη της οποιασδήποτε
απώλειας στην κοινοβουλευτική
πλειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν
επίσης συνεχή» αναφέρει η ανακοίνωση.
«Η τελευταία προσχώρηση στο
μπλοκ του ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα ακόμα δυσάρεστο θέαμα πολιτικής
συναλλαγής που επιδιώκεται να
συγκαλυφθεί με διάφορες μακροσκελείς "αποφάσεις" και δήθεν "προγραμματικές" συμφωνίες
που απλώς οδηγούν σε μειδιάματα. Εκφράζουμε τη λύπη μας
για αυτή την πρακτική που δεν
τιμά την αξιακή παράδοση της
Ανανεωτικής Αριστεράς. Δυστυχώς αυτά είναι σημεία των και-

Ο Σπύρος Λυκούδης
ρών» αναφέρει η ανακοίνωση των
ΜΕΤΑρρυθμιστών της Αριστεράς,
η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:
«Προ δυο μηνών περίπου ανένταχτα στελέχη της Ανανεωτικής

CMYK

Αριστεράς, μετά τις αποχωρήσεις
του Ποταμιού και της πλειοψηφίας της Κ.Ε. της ΔΗΜΑΡ από
το ΚΙΝΑΛ, ανέλαβαν την πρωτοβουλία να διερευνήσουν τις δυνατότητες μιας συνάντησης όσων
θα ήθελαν να συμμετάσχουν σε
μια νέα προσπάθεια.
Εμείς, η Πολιτική Κίνηση "ΜΕΤΑρρυθμιστές της Αριστεράς για
τη Δημοκρατία και την Ανάπτυξη"
με επικεφαλής τον Σπύρο Λυκούδη, ανταποκριθήκαμε αμέσως
με καλή πίστη και διάθεση, αφήνοντας στην άκρη υπαρκτές και
δικαιολογημένες, λόγω παρελθόντος, επιφυλάξεις και αμφιβολίες.
Σε αυτή την πρωτοβουλία προσήλθε και η υπό τον Θανάση Θεοχαρόπουλο ΔΗΜΑΡ και ακο-

λούθως έγινε μια ανοιχτή πρώτη
συνάντηση. Εκεί, εκφράστηκε η
επιθυμία να καταβληθεί μια νέα,
ενωτική προσπάθεια ανασυγκρότησης των δυνάμεων της Ανανεωτικής Αριστεράς και γενικότερα
των κεντροαριστερών δυνάμεων
που σήμερα δεν μπορούν να καλυφτούν πολιτικά, από τα σχήματα του ΣΥΡΙΖΑ και του Κινήματος Αλλαγής. Να γίνει μια Νέα
Αρχή. Συγκροτήθηκαν επιτροπές
για να καταρτίσουν κοινές πολιτικές προτάσεις, να διαμορφώσουν Διακήρυξη και να προωθήσουν οργανωτικά και άλλα θέματα. Φυσικά, στο επίκεντρο των
συζητήσεων βρέθηκε και το θέμα
των ευρωεκλογών με τις τεράστιες βεβαίως δυσκολίες που το
συνόδευαν, λόγω του ελάχιστου

χρόνου που είχαμε μπροστά μας.
Πολύ σύντομα διαπιστώθηκαν
οι πραγματικές προθέσεις της
υπό τον κ. Θ. Θεοχαρόπουλο
εναπομείνασας ΔΗΜΑΡ, όταν έγινε καθαρό ότι ουδεμία διάθεση
υπήρχε για μια κοινή προσπάθεια
για νέο ξεκίνημα, που απαιτούσε
καθαρότητα, ειλικρίνεια, κόπο
και πίστη σε ένα ευρύτερο σχέδιο
ανεξαρτήτως της άμεσης αναμέτρησης των ευρωεκλογών. Την
επομένη κιόλας της πρώτης μας
συνάντησης ο Θ. Θεοχαρόπουλος έσπευσε να διακηρύξει δημόσια την αυτόνομη κάθοδο της
ΔΗΜΑΡ στις ευρωεκλογές. Βεβαίως όλοι γνωρίζαμε ότι δεν
υπήρχε η παραμικρή πιθανότητα
τέτοιας επιλογής, γιατί και η αμετροέπεια έχει όρια.
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Ο Αλ. Τσίπρας με εκπροσώπους Ελλήνων Ρομά:
Δεν υπάρχουν πολίτες πρώτης, δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας
αγώνας για τη
διαμόρφωση της
συνείδησης των πολιτών,
πρέπει να είναι διαρκής, τόνισε
ο πρωθυπουργός Αλέξης
Τσίπρας, κατά συνάντηση που
είχε με εκπροσώπους Ελλήνων
Ρομά, στο Μέγαρο Μαξίμου, με
αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα
Ρομά.

Ο

Ο Πρωθυπουργός εξέφρασε τη
χαρά του για τη συνάντηση αυτή και
σημείωσε ότι δεν υπάρχουν πολίτες
δεύτερης κατηγορίας, ενώ όπως
είπε στην Ελλάδα έχουν γίνει σημαντικά βήματα από την παρούσα
κυβέρνηση, σε μια περίοδο δημοσιονομικής δυσκολίας.
Παράλληλα, ο κ. Τσίπρας, είπε
ότι σε άλλες χώρες της Ευρώπης
βιώνουμε επιθέσεις και ρατσιστικές
εκφράσεις, με πρόσφατο παράδειγμα την Ιταλία, όπου ένα μέρος της
κυβέρνησης κινητοποίησε και τους
πολίτες ενάντια στους Ρομά.
Εστιάζοντας στην εσωτερική κατάσταση, η κυβέρνηση -σύμφωνα
με τον κ. Τσίπρα- ακολούθησε πολιτική ένταξης, σε αντίθεση με την αντίληψη του παρελθόντος, που ήταν
ευκαιριακή, ακόμα και ρουσφετολογική.
«Η Ειδική Γραμματεία έγινε πράξη,
αλλά δεν μείναμε μόνο σε αυτό.
Προχωρήσαμε σε ένα σχεδιασμό
ουσιαστικής κινητοποίησης των κοινοτήτων, αλλά και ένταξης στην οικονομική ζωή», είπε ο πρωθυπουργός και πρόσθεσε ότι έγινε χαρτογράφηση «για να δούμε πώς ζουν οι

371 κοινότητες, οι 110.000 Ρομά
Έλληνες πολίτες».
Ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε ότι κάποιες από αυτές τις 371 Κοινότητες
«δεν τιμούν τη χώρα μας (...) που θέλει να υπερασπίζεται τα ανθρώπινα
δικαιώματα. Γι' αυτό ξεκινήσαμε
στρατηγικό σχέδιο με άξονα "κανένας Ρομά αβοήθητος στην κρίση"»,
επισημαίνοντας, ωστόσο, ότι προϋπόθεση για την κοινωνική ένταξη
των Ρομά είναι τα παιδιά να πηγαίνουν στο σχολείο, καθώς η «εκπαίδευση ειναι βασικό δικαίωμα, αλλά
και προϋπόθεση ώστε οι κοινότητες
να αποκτήσουν δικαιώματα για το
μέλλον».
Επιπλέον, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην στήριξη των εκπαιδευτικών μονάδων, τα σχολικά γεύματα, για να έχουμε «χορτασμένα

παιδιά», στα προγράμματα επιμόρφωσης για μεγαλύτερους και στα
προγράμματα για την ενίσχυση της
απασχόλησης και την καταπολέμηση
της ανεργίας, που προωθήθηκαν τα
τελευταία χρόνια από την κυβέρνηση. Ενώ, σημαντικό ζήτημα αποτέλεσε η πρόσβαση στην Υγεία, με την
απόφαση της κυβέρνησης να άρει
τους φραγμούς στη δημόσια περίθαλψη, καθώς ένα μεγάλο μέρος των
Ρομά δεν είχε ασφαλιστική κάλυψη.
Ο Αλ. Τσίπρας, εξέφρασε τη χαρά
του και δήλωσε περήφανος γιατί
ανάμεσα στους παρευρισκόμενους
Ρομά βρίσκονταν μέλη των κοινοτήτων τους, «που είναι παραδείγματα
για όλους», όπως τόνισε ο πρωθυπουργός, συμπληρώνοντας ότι δεν
υπάρχει φραγμός και όριο αν υπάρχει εκπαίδευση και ο καθένας μπορεί

να πάει μπροστά. «Δεν υπάρχουν πολίτες, πρώτης, δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας. Είμαστε παιδιά του ίδιου
Θεού», είπε χαρακτηριστικά.
Ανάμεσα στους 50 πολίτες που
βρέθηκαν στο Μαξίμου ήταν:
Μαθητές και μαθήτριες, γονείς
και η διευθύντρια του δημοτικού
σχολείου του Ασπρόπυργου καθώς
και μαθητές από το Δήμο Φυλής.
Σπουδαστές και απόφοιτοι ΤΕΕ
και ΕΠΑΛ καθώς φοιτητές του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και
στο Τμήμα Κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης
Μέλη, εκπρόσωποι, κοινωνιολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί και διαμεσολαβητές από τα Παραρτήματα
Ρομά οκτώ Δήμων της Αττικής
Ο πρόεδρος και ο νομικός σύμβουλος της Πανελλαδικής Συνομο-

σπονδίας Ελλήνων Ρομά - ΕΛΛΑΝ
ΠΑΣΕ και
δικηγόροι, λογιστές, διαμεσολαβητές, μεταφραστές, δημοσιογράφοι
και πολιτικοί επιστήμονες που συμμετέχουν στη Μη κερδοσκοπική Οργάνωση HEROMACT (Hellenic Roma
Action).
Την ίδια ώρα ο κ. Τσίπας σε αναρτήσείς του στο twitter, με την ευκαιρία της σημερινής Παγκόσμιας Ημέρας Ρομά, επεσήμανε πως «η μάχη
απέναντι στις προκαταλήψεις, τις
διακρίσεις και τα στερεότυπα, είναι
διαρκής, δημιουργούμε ένα πλέγμα
πολιτικών στήριξης των συμπολιτών
μας Ρομά, με στόχο να διασφαλίσουμε ισότιμους όρους συμμετοχής στο κοινωνικό γίγνεσθαι».

Δραγασάκης: Νέα εργαλεία και Ταμεία θα ενεργοποιηθούν για την κυκλική οικονομία
έα χρηματοδοτικά εργαλεία και ταμεία
θα ενεργοποιηθούν το προσεχές διάστημα για την κυκλική οικονομία, όπως
είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Γιάννης Δραγασάκης στο 1ο Φόρουμ Κυκλικής Οικονομίας, που
πραγματοποιείται στην Αθήνα.
Ο υπουργός σημείωσε ότι η κυβερνητική πολιτική για την κυκλική οικονομία βασίζεται στους
εξής 4 άξονες:
Ολιστική Αναπτυξιακή Στρατηγική
Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Κυκλική Οικονομία
Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην
Κλιματική Αλλαγή
Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις.
Για τη χρηματοδότηση της κυκλικής οικονομίας τα εργαλεία, όπως είπε ο υπουργός είναι:

Ν

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης
Γιάννης Δραγασάκης

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα
Η απελευθέρωση εσόδων Πράσινου Ταμείου
για προώθηση περιβαλλοντικών δράσεων
Έως το Μάιο θα υπάρξει προκήρυξη 2 δράσεων από τη γενική γραμματεία Βιομηχανίας και
το ΕΣΠΑ ενώ
Νέα εργαλεία και Ταμεία θα ενεργοποιηθούν
το επόμενο διάστημα.
Σήμερα, η ευθύνη για το σχεδιασμό του μέλλοντος είναι δική μας ευθύνη, συνέχισε ο
υπουργός και πρόσθεσε ότι γι' αυτό πρέπει να
κατανοήσουμε τι μας οδήγησε στην κρίση. Κι
αυτό που μας οδήγησε ήταν ένα ενδογενώς μη
βιώσιμο οικονομικό μοντέλο, που ήταν ένα μοντέλο «κρίσης σε αναμονή».
«Μεγέθυνση είχαμε και το 2000 και χρεοκοπήσαμε. Μιλούν, ορισμένοι, για μείωση φορολογίας και ιδιωτικοποιήσεις. Αυτά από μόνα τους
αρκούν; Κι αν τα κάνουμε; Αλλάζουν το μοντέ-
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λο που οδήγησε στην κρίση; Όχι. Αν δεν αλλάξουμε το μοντέλο που γέννησε την κρίση, θα την
ξαναβρούμε μπροστά» σημείωσε ο κ. Δραγασάκης.
Ο ίδιος πρόσθεσε ότι μεγάλη πρόκληση για
την Ελλάδα είναι η έγκαιρη και αποτελεσματική προετοιμασία για τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2021-27 καθώς και η προετοιμασία για τη
νέα δεκαετία 2020-30, «τη δεκαετία που μπορεί
και πρέπει να είναι η δεκαετία των μεγάλων προοδευτικών μετασχηματισμών για τη χώρα» όπως
είπε.
«Η έξοδος από τα μνημόνια και η ανάκτηση
βαθμών κυριαρχίας δημιουργούν τις προυποθέσεις για να σχεδιάσουμε το μέλλον, αλλάζοντας όλα όσα μας οδήγησαν στη χρεοκοπία,
αλλά και επουλώνοντας τα βαριά πλήγματα της
κρίσης» σημείωσε ο υπουργός.

32 σελίδα
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αλαζονικός και ο
ολοκληρωτικός
τρόπος, με τον
οποίο κυβερνούν οι
άνθρωποι του ΣΥΡΙΖΑ,
από το 2015 την πατρίδα
μας, οδήγησε τον λαό στο
να γυρίσει τις πλάτες
στους εκπροσώπους της
ηγεμονικής κυριαρχίας.

Έτσι η κυβερνητική παράταξη υποχωρεί σε όλα τα μέτωπα, εν όψει του Βατερλό
που θα υποστεί στις ερχόμενες
δημοτικές και περιφερειακές
εκλογές. Δημοσκοπικά κατακρημνίζονται οι υποψήφιοι της
κυβέρνησης και γι’ αυτό έχει
ξεσπάσει ένας άγριος εμφύλιος στην κυβέρνηση, μπροστά
στα μεγάλα αδιέξοδα. Φωτιά,
λοιπόν, στο … Μαξίμου και ο
«σώζων εαυτόν σωθήτω».
Οι υποψήφιοι του Τσίπρα
δεν συγκινούν πλέον τους πολίτες και αυτό φανερώνει πως
ο λαός απορρίπτει, πλέον, την
παρεοκρατία του Μαξίμου.
Εκείνο που φάνταζε ισχυρό
και αδιαπραγμάτευτο το 2015,
καταστράφηκε ολοσχερώς σε
μια άγονη, προβληματική και
προδοτική διακυβέρνηση της
χώρας. Το άλλοτε «ηθικό πλεονέκτημα» εξαφανίστηκε εξ
αιτίας της ανικανότητας των
μαθητευομένων μάγων του ΣΥΡΙΖΑ, να υλοποιήσουν τις υποσχέσεις και τα αυτονόητα.
Επί πέντε χρόνια ακολούθησαν μια πρωτοφανή διχαστική πολιτική και εφάρμοσαν
μια άνευ προηγουμένου φορολογική καταιγίδα. Δεν είχαν
πρόγραμμα, ούτε πρόταση με
όραμα ανάπτυξης, για το μέλ-
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ροπάντων η αγάπη.
Αδελφοί εμάς, ούτε
εάν φάγωμεν, ούτε εάν
δεν φάγωμεν, χάνομεν τίποτε.
Προσέχετε όμως μην πέσουν
οι ασθενείς κατά την πίστιν.
Κατά τη Μεγάλη Σαρακοστή η
Εκκλησία μάς προετοιμάζει για
το “στάδιο των αρετών”. Τα κύρια αθλήματα στα οποία θα κληθούμε ιδιαίτερα τότε να κοπιάσουμε, είναι η νηστεία και η
προσευχή. Σκοπός όλων αυτών
είναι το κορυφαίο στεφάνι της
αγάπης, ένα στεφάνι από άνθη
που φυτρώνουν μόνο στο χώμα
της ταπείνωσης. Αγάπη-ταπείνωση, είναι το αχώριστο δίδυμο
που πρέπει ν' αποβλέπουμε με
την άθλησή μας μέσα στη Σαρακοστή.
Για την Εκκλησία “νηστεία”
δεν σημαίνει ούτε δίαιτα ούτε
αόριστα κάποια άσκηση αυτοκυριαρχίας. Το να τρώει κανείς
ή να μην τρώει, λέει ο απ. Παύλος, είναι μία ηθικά και θρησκευτικά αδιάφορη πράξη, αλλά
σημασία έχει η πνευματική διάσταση. Αγάπη βέβαια για το
Χριστό, δεν νοείται χωρίς αγάπη
για κάθε άνθρωπο, που όχι
απλώς πλάσθηκε “κατ' εικόνα
Θεού” αλλά και τη σωτηρία του
“Χριστός απέθανε”. Γι' αυτό,
όποιος φέρνει και το παραμικρό
εμπόδιο στη σωτηρία του συνανθρώπου του, “εις Χριστόν
αμαρτάνει”. Διότι το έργο του
Εκείνος έκτισε με τη σταυρική
θυσία του, ο σκανδαλοποιός το
καταστρέφει με τη φιλαυτία του.
Στους πρώτους χριστιανικούς
χρόνους, οι πιστοί συμβίωναν
με τους ειδωλολάτρες. Υπήρχαν
πολλοί που είχαν εγκαταλείψει
την ειδωλολατρία κι αρκετοί με
το ένα πόδι μέσα και με τ' άλλο
έξω “εγγύς του αποστήναι τέλειον των ειδώλων”, λέει ο Χρυσόστομος.

ΦΩΤΙΑ ΣΤΟ … ΜΑΞΙΜΟΥ …!

Γράφει ο Δρ.

ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ,
D.Ed, M. Ed, P.H.D.,
Πολιτευτής Τρικάλων

λον. Έτσι εκατοντάδες χιλιάδες επιστήμονες και ειδικοί,
νέοι άνθρωποι στην πλειοψηφία, που τους σπούδασαν οι
γονείς τους με στερήσεις και
βάσανα, μαζί με το κράτος,
πήραν … τα μάτια τους και
έγιναν οικονομικοί μετανάστες.
Οι Έλληνες, σήμερα, έχουν
μόνο ενοχικά σύνδρομα μέσα
τους, γι’ αυτό και οι κοψοχέρηδες … ανέρχονται σε εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες.
Τα κάποτε μεγάλα ατού της
Κυβέρνησης μετατράπηκαν σε
… βαρίδια και ο Τσίπρας είναι
ο μεγάλος ΑΠΩΝ από τις πολιτικές εξελίξεις. Στέκεται ανίκανος να αναλάβει πρωτοβουλίες, παρακολουθεί αμήχανος

την πολιτική … χιονοστιβάδα,
που θα τους εξαφανίσει μια
για πάντα.
Το φιάσκο με την υποψηφιότητα της Μυρσίνης Λοΐζου,
τα πρωτοφανή και τραγελαφικά γεγονότα που αφορούν
τον υπουργό Νίκο Παππά, τον
Μανώλη Πετσίτη, τον Κύπριο
Άρτεμη Αρτεμίου, τον γνωστό
Καρανίκα και την Γραμματέα
της Διαφθοράς Νατάσα Ξεπαπαδέα δείχνουν το περιεχόμενο αυτών που είναι στην
Κυβέρνηση.
Το κράτος επί πέντε χρόνια
παρέμεινε θεατής στο παρακράτος και στο άβατο των
Εξαρχείων και στις αντιδημοκρατικές δραστηριότητες του
Ρουβίκωνα. Έστησαν το πελατειακό κράτος του ΣΥΡΙΖΑ
και οι άνθρωποί του γέμισαν
με εκατοντάδες χιλιάδες, ίσως
και εκατομμύρια, τα βιβλιάρια
τους στις τράπεζες. Την ίδια
στιγμή οι πολίτες ή αυτοκτονούν ή ψάχνουν για λίγο φαγητό στα σκουπίδια. «Όμορφος κόσμος, ηθικός, αγγελικά
πλασμένος».
Στην προσπάθειά του ο Τσίπρας να ανατρέψει το πολύ
δυσμενές κλίμα έκανε το «προσκλητήριο» για συσπείρωση
των δήθεν … δημοκρατικών
δυνάμεων, αλλά η όλη υπόθεση ναυάγησε οριστικά. Επί
πέντε χρόνια έβαλε στο … ψυγείο όλη την Αντιπολίτευση
και τώρα, που άνοιξε η πολιτική
… ΓΗ να τον καταπιεί, θυμήθηκε την συγκρότηση της …

O φόβος
του σκανδάλου
(Α’ Κορ. Η’ 8)

Του Γεωργίου Δ. Κατσικά
-Η ανθρώπινη φύση είναι πάντοτε τρεπτή και υπάρχουν οι
ασθενέστεροι στη συνείδηση.
Αν λάβουμε υπόψιν μας και τον
πόλεμο των δαιμόνων, μπορούμε να κατανοήσουμε πόσο εύκολα αυτοί οι άνθρωποι κινδυνεύουν να ξαναγυρίσουν στην
πλάνη των ειδώλων. Η Εκκλησία
δεν απαγόρευε ουσιαστικά
στους χριστιανούς να παρακάθονται να συντρώγουν σε τραπέζια των ειδωλολατρικών ναών.
Αυτό ήταν σκανδαλισμός για
τις αστήρικτες ψυχές, να βλέπουν τους χριστιανούς να διασκεδάζουν σε τέτοιους χώρους.
Ήταν ένα δυνατό χτύπημα στην
ασθενική συνείδησή τους, που
γίνονταν αφορμή όχι μόνο συγχύσεως αλλά και ψυχικής απώ-

λειας.
-Το τετραπλό έγκλημα. Ο απ.
Παύλος προέτρεπε μία ιδιότυπη
νηστεία: την αποχή από τα συγκεκριμένα εδέσματα, τα ειδωλόθυτα. Ο Χρυσορρήμων είναι
πιο αυστηρός, λέει: “ότι ακόμη
κι αν δεν υπήρχε κίνδυνος σκανδαλισμού του πλησίον, ούτε
τότε θα έπρεπε κάποιος να προβαίνει σε βρώση των ειδωλοθύτων. Διότι η παρουσία σε τέτοιο δείπνο, όχι μόνο είναι ματαιοπονία αλλά ουσιαστικά πρόκειται για συμμετοχή σε τραπέζι
δαιμόνων”.
Όσοι λοιπόν απερίσκεπτα
έτρωγαν εδωλόθυτα, γινόνταν
αφορμή απώλειας αδύνατων
αδελφών, διέπρατταν δηλαδή
θανάσιμη αμαρτία, την οποία ο
άγιος Ιωάννης τη χαρακτηρίζει
“τετραπλό έγκλημα: α) γιατί
είναι αδελφός σου ο σκανδαλιζόμενος, β) γιατί είναι ασθενής
στην πίστη, γ) γιατί ο Χριστός
τόσο ενδιαφέρθηκε γι' αυτόν
ώστε πέθανε υπέρ αυτού, δ)
ότι πέρα απ' όλα αυτά, χάνεται
μία ψυχή εξαιτίας ενός... φαγητού”.
Ο θεοκήρυκας Απόστολος,
βάζοντας πάνω απ' όλα την αγάπη, καταλήγει σε μία απόφαση,
που δεν την επιβάλλει στους
άλλους, αλλά μαρτυρεί για την
αγωνία του για τη σωτηρία των
ασθενέστερων στην πίστη: “Αν
τροφή γίνεται αιτία να πέφτει ο

προοδευτικής συμμαχίας.
Δεν μπόρεσε σε όλη την περιφέρεια να βάλει υποψήφιους
ΣΥΡΙΖΑ και γι’ αυτό στηρίζει
πολιτικούς, που προέρχονται
από άλλους χώρους. Τα …
ανύπαρκτα σκάνδαλα, των
προηγουμένων κυβερνήσεων,
που ήθελε να τα χρησιμοποιήσει ως σωσίβιο απέδειξαν
πως «ο θησαυρός ήταν … άνθρακες». Τελευταία έβαλαν
πάνω στην πολιτική … ρουλέτα
τριάντα περίπου παροχές και
εκεί παίζουν … τα ρέστα τους
…! Έχουν όμως γνώση οι …
φύλακες …!
Οι πρόσφατες δημοσκοπήσεις δείχνουν … Βατερλό του
ΣΥΡΙΖΑ με καταλύτες την τραγική οικονομική κατάσταση
της χώρας, το μεταναστευτικό
και την επαίσχυντη συμφωνία
των Πρεσπών, την οποία ο ΕλληνοΑμερικανός πολιτικός
Κρις Σπύρου χαρακτήρισε ως
«Ανθελληνική, Ανυπόστατη και
Παράνομη».
Ας καταλάβει πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ πως έναν πολίτη μπορεί
να τον κοροϊδεύει, για πολύ
χρονικό διάστημα. Έναν Λαό,
όμως, ΟΧΙ. Έτσι τα … ψωμιά
τους είναι πολύ λίγα …! Στα
Τρίκαλα δεν θα έχει ούτε έναν
βουλευτή, όπως δεν θα έχει
και σε άλλες εννέα τετραδρικές περιφέρειες, μετά τις ερχόμενες Εθνικές εκλογές.
Η Αριστερή παρένθεση σε
λίγο θα είναι παρελθόν.

αδελφός μου, δεν θα φάω κρέατα”. Παραιτείται από ένα αυτονόητο δικαίωμά του, ξεπερνώντας και τα όρια που έθετε ο
Μωσαϊκός νόμος, ήταν ένα δικαίωμα που το είχαν όλοι οι
Απόστολοι. Εδώ ο μέγας Παύλος, επειδή είχε αντιμετωπίσει
συκοφάντηση του αποστολικού
του αξιώματος, αναγκάζεται να
τονίσει την ισοτιμία του με τους
άλλους Αποστόλους. Και εκείνοι
που μπορούν επίσης να μαρτυρήσουν για το διδακτικό έργο
του είναι οι Κορίνθιοι, που αναγεννήθηκαν από το κήρυγμά
του και τον είχαν πνευματικό
πατέρα. Ήταν μία αναγκαία καύχηση, χωρίς την οποία κινδύνευαν τα τέκνα του να σκοντάψουν στο ακόμα μεγαλύτερο
σκάνδαλο της αμφισβήτησης
της αποστολής του. Στην άσκηση της νηστείας της Σαρακοστής, που φυσικά δεν είναι μόνο
αποχή τροφών, αλλά όλων “των
παθών αλλοτρίωσης”, πρέπει
να κοπιάζουμε με συνέπεια αλλά
και διάκριση, η οποία θα λαμβάνει υπόψη της και τους ασθενείς ευκολοσκανδάλιστους
αδελφούς. Κι αυτοί είναι μέλη
του Σώματος Χριστού κι όποιος
λέει ο Χρυσόστομος “καταφρονεί τη σωτηρία τους, λέγοντας
τα σατανικά λόγια “τι με νοιάζει
αν ο τάδε σκανδαλίζεται”, να
ξέρει ότι συμμερίζεται την ωμότητα του διαβόλου και το μίσος
του κατά των ανθρώπων”. Μη
γένοιτο, Κύριε!Υ.Σ. “Εάν δι' άλλους δεν είμαι
απόστολος, είμαι τουλάχιστον
για σας, διότι σεις είσθε η σφραγίδα της αποστολής μου εν Κυρίω”. (Παύλος Α’ Κορ.).-

"Όταν οι τροφές
γίνονται φάρμακα"
Επτά τροφές που κόβουν την λιγούρα και
αδυνατίζουν.
i) Μήλα: η αξία του μήλου
στην συνολική υγεία μας,
πολλές φορές έχει μελετηθεί
και πιστοποιηθεί.
Άλλωστε όλα τα φρούτα
και τα λαχανικά θεωρούνται
χορταστικά, αφού περιέχουν
μπόλικο νερό, αέρα και φυτικές ίνες. Όμως οι έρευνες
δείχνουν πως τα μήλα αποτελούν δυναμικό τρόφιμο
για όποιον θέλει να χάσει
βάρος.
Μόλις γίνει η πέψη του
Επιμέλεια:
μήλου, ο οργανισμός παράΤσιουτσια Βασιλείου,
γει την ορμόνη GLP-1, η
φαρμακοποιού
οποία φαίνεται πως έχει το
ρόλο να στέλνει μήνυμα στον
εγκέφαλο και να τον πείθει
πως έχει χορτάσει. Έρευνα
στις ΗΠΑ έδειξε πως τα άτομα εκείνα που έτρωγαν ένα μήλο
πριν από κάθε μεγάλο γεύμα κατανάλωναν τελικά 15% λιγότερες
θερμίδες.
Συμβουλή: Καταναλώνουμε ένα μεσαίου μεγέθους μήλο, 15
λεπτά πριν από τα βασικά μας γεύματα.
ii) Κόκκινες πιπεριές: Εννοείται πως με τον ιδρώτα καίγονται
τα λίπη. Δεν χρειάζεται βέβαια να ιδρώνουμε μόνο στο γυμναστήριο, αφού πρόσφατη έρευνα έδειξε πως μισό κουταλάκι ψιλοκομμένης κόκκινης πιπεριάς αρκεί για να μας κόψει την όρεξη.
Ερευνητές ανακαλύψανε πως η καψαϊκίνη, η ουσία που δίνει
στην πιπεριά την ένταση στη γεύση, μειώνει το αίσθημα της
πείνας, ενώ αυξάνει παράλληλα τα επίπεδα της ενέργειας.
Όπως μάλιστα αναφέρουν ερευνητές, την ενέργεια που παίρνουμε
από την πιπεριά, δεν την παίρνουμε ούτε και από κάποιο συμπλήρωμα διατροφής.
Συμβουλή: Προτιμούμε την φρέσκια κόκκινη πιπεριά και όχι
σε σκόνη, γιατί η φρέσκια περιέχει μεγαλύτερη ποσότητα καψαϊκίνης.
iii) Πράσινο τσάι: οι κατεχίνες του πράσινου τσαγιού, όχι
μόνο βοηθάνε να καίμε περισσότερες θερμίδες αλλά το κάνουνε
σε σύντομο χρόνο. Με 3-6 φλιντζανάκια πράσινου τσαγιού αυξάνουμε το ρυθμό καύσης του περιττού, λίπους στο σώμα,
κατά 40%.
Οι ερευνητές ανακαλύψανε πως το φαινόμενο αυτό οφείλεται
στο συνδυασμό καφεΐνης και φλαβονοειδών στο τσάι, είτε κρύο
είτε ζεστό. Το πράσινο τσάι περιέχει και συγκεκριμένα αντιοξειδωτικά που έχουν επίδραση στην λεπτίνη, η οποία είναι υπεύθυνη
για τη ρύθμιση της όρεξης.
Συμβουλή: Αντικαταστούμε τα αναψυκτικά με τσάι, και θα
δούμε άμεσα τη διαφορά στην σιλουέτα.
iv) Αυγά: η ποιότητα της πρωτεΐνης που περιέχουν τα αυγά
είναι η δεύτερη υψηλότερη σε σχέση με όλα τα τρόφιμα (μετά
το μητρικό γάλα) και σύμφωνα με πρόσφατη επιστημονική
έρευνα αυτή η υψηλής ποιότητας πρωτεΐνη βοηθάει στην
ρύθμιση του σωματικού βάρους.
Η κατανάλωση 2 αυγών σε ομελέτα για πρωινό έχει ως αποτέλεσμα να καταναλώνουμε λιγότερες θερμίδες για όλη την
υπόλοιπη ημέρα και συγκεκριμένα για τις επόμενες 36 ώρες.
ν) Λεμόνια: τα λεμόνια περιέχουν πηκτίνη, ένα φυσικό όξινο
πολυσακχαρίτη που απορροφάει το λίπος προτού αποθηκευτεί
από το σώμα ενώ επιβραδύνει την πέψη για να αισθανόμαστε
χορτάτοι για περισσότερο.
Τα οξέα του λεμονιού και η πηκτίνη βοηθούν στην επιβράδυνση
της απορρόφησης της ζάχαρης μετά από κάθε γεύμα και έτσι
αποφεύγεται η εμφάνιση ξαφνικών λιγούρων, που προκύπτουν
από αυτές ακριβώς τις αυξομειώσεις του σακχάρου στο αίμα.
Ταυτόχρονα η βιταμίνη C βοηθά στην παραγωγή καρνιτίνης,
ενός αμινοξέος που βοηθά το σώμα να συνεχίζει να καίει λίπος.
Άτομα με επάρκεια σε βιταμίνη C καίνε 30% περισσότερες θερμίδες κατά την άσκηση σε σχέση με εκείνους που τους λείπει
βιταμίνη C.
Συμβουλή: Προσπαθούμε να πίνουμε ένα ποτήρι νερό με
χυμό λεμονιού κάθε πρωί και βράδυ και γενικά να χρησιμοποιούμε
λεμόνι στις σαλάτες.
vi) Σκόρδο: Το σκόρδο όχι μόνο μας βοηθάει να μην παίρνουμε
βάρος αλλά μπορεί να βοηθήσει και στην απώλεια κιλών. Τούτο
οφείλεται στην αλιΐνη, μια ισχυρή και αντιβακτηριδιακή ουσία
στην οποία οφείλεται και η μυρωδιά του σκόρδου.
Η μυρωδιά αυτή που φτάνει στον εγκέφαλο, δίνει το μήνυμα
μείωσης της όρεξης.
Ταυτόχρονα το σκόρδο συμβάλλει στην τόνωση του νευρικού
συστήματος και την απελευθέρωση ορμονών όπως η αδρεναλίνη,
η οποία μπορεί να επιταχύνει το μεταβολικό ρυθμό έτσι ώστε
να καίμε περισσότερες θερμίδες.
vii) Kανέλα: έρευνες δείξανε πως όταν καταναλώσουμε 3
γραμμάρια κανέλας παράγουμε λιγότερη ινσουλίνη μετά από
κάθε γεύμα. Και επειδή η ινσουλίνη είναι η ορμόνη που μετατρέπει
την υπερβολική ζάχαρη σε λίπος, το οποίο μεταφράζεται σε
μείωση της πρόσληψης των επιπλέον κιλών. Ταυτόχρονα, η
κανέλα κρατάει μειωμένο το ρυθμό που νιώθουμε το στομάχι
άδειο, πράγμα που σημαίνει πως νιώθουμε χορτάτοι για περισσότερο χρόνο.
Συμβουλή: Χρησιμοποιούμε σε φρούτα, δημητριακά, το γιαούρτι και τον καφέ με κανέλα και νιώθουμε χορτάτοι για περισσότερο. Χρησιμοποιούμε φυτοκάψουλες με έλαιο κανέλας
με βιταμίνες του συμπλέγματος Β για να μειώσουμε τα επίπεδα
γλυκόζης στο αίμα και να περιορίσουμε τη βουλιμία.

τοπικά
τικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν.
2817/2000 της ημεδαπής ή άλλο ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής
και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας μηχανοδηγού-χειριστή (*).
(*)ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει
του π.δ 113/2012, εφόσον στη νέα αυτή άδεια δεν αναγράφεται
η αρχική άδεια και η ημεροχρονολογίακτήσηςαυτής, οφείλουν να
προσκομίσουν σχετική βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας από
την οποία να προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία.
Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειμένου να προσμετρηθεί το
βαθμολογούμενο κριτήριο της εμπειρίας.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
Για τα θερμικά μηχανήματα γίνονται δεκτές και οι άδειες μηχανοδηγών χειριστών μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων που
χορηγήθηκαν βάσει του π.δ. 22/1976 (ΦΕΚ 6/12.01.1976/τ.Α’).
Ισχύουσα άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από κράτος − μέλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από τη Νορβηγία, ή από την Ισλανδία ή από το Λιχτενστάιν, εξακολουθεί να ισχύει στο ελληνικό έδαφος, ως έχει, εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της αντίστοιχης κατηγορίας άδειας οδήγησης του π.δ.
51/2012, όπως ισχύει (παρ. 6, άρθρο τρίτο, Ν. 4383/2016_ ΦΕΚ
72/20.4.2016/τ.Α’). Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι
επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής (εκτός κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης), για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν αντιστοιχία της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις
επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ & ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Αρ. πρωτ.: 4097

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2019
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Ο ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Μετεώρων, που εδρεύει στην Καλαμπάκα, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και
διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης

Υπηρεσία

Έδρα
υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια
σύμβασης

Αριθμός
ατόμων
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Δήμος
Μετεώρων

Καλαμπάκα
Ν. Τρικάλων

ΔΕ Χειριστές
μηχανημάτων έργου
(μηχανικό σάρωθροσκούπα)

8 μήνες

1

ΔΕ Χειριστές
μηχανημάτων έργου
(JCB)

8 μήνες
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Δήμος
Μετεώρων

Καλαμπάκα
Ν. Τρικάλων

2

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα
(τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

Κωδικός
θέσης
101

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
α)Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών
έργωνομάδας Ι’ τάξης Γ’του π.δ. 31/1990, ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου(Μ.Ε.)ομάδας A’ ειδικότητας 4 του Π.Δ. 113/2012
για τα Μ.Ε. 4.1 της κατάταξης του άρθρου 2 της απόφασης με
αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 (Φ.Ε.Κ.
519/6.3.2013/τ.Β’) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει, *
β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική,
γ) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου
σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν.
1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, ο
οποίος οδηγεί στην απαιτούμενη άδεια μηχανοδηγού- χειριστή.
Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή
αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι
η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού- χειριστή χορηγήθηκε βάσει του
συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και
εμπειρίας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών
έργωνομάδας Ι’ τάξης Γ’ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου
(Μ.Ε.)ομάδας A’ ειδικότητας 4 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 4.1
της κατάταξης του άρθρου 2 της απόφασης με αριθμ. οικ.
1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 (Φ.Ε.Κ. 519/6.3.2013/τ.Β’) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,*
β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική,
γ) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης
κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής, ο οποίος οδηγεί στην απαιτούμενη άδεια μηχανοδηγού- χειριστή.Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της
ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος
υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού-χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών
έργωνομάδας Ι’ τάξης Γ’ ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου
(Μ.Ε.) ομάδας A’ ειδικότητας 4 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 4.1
της κατάταξης του άρθρου 2 τηςαπόφασης μεαριθμ. οικ.
1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 (Φ.Ε.Κ. 519/6.3.2013/τ.Β’) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,*
β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική,
γ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστονυποχρεωτικής εκπαίδευσης
(απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν
αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου)
ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του
Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν.
2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής
και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας μηχανοδηγού-χειριστή(*).
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)
α)Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών
έργωνομάδας Ι’ τάξης Γ’ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου(Μ.Ε.)ομάδας A’ ειδικότητας 4 του Π.Δ. 113/2012, για τα Μ.Ε.
4.1 της κατάταξης του άρθρου 2 της απόφασης μεαριθμ. οικ.
1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 (Φ.Ε.Κ. 519/6.3.2013/τ.Β’) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,*
β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική,
γ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης
(απολυτήριο τριταξίου γυμνασίουή γιαυποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ.
580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελμα-
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών
έργων ομάδας Β’ τάξης Δ’ του π.δ. 31/1990, ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Β’ ειδικότητας 1 του Π.Δ.
113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της απόφασης μεαριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 (Φ.Ε.Κ.
519/6.3.2013/τ.Β’) υπουργικής απόφασης,όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει,*
β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική,
γ) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου
σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν.
1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, ο
οποίος οδηγεί στην απαιτούμενη άδεια μηχανοδηγού- χειριστή.
Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή
αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι
η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού- χειριστή χορηγήθηκε βάσει του
συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και
εμπειρίας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών
έργων ομάδας Β’ τάξης Δ’, ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου
(Μ.Ε.) ομάδας Β’ ειδικότητας 1 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3
της κατάταξης του άρθρου 2 της απόφασης μεαριθμ. οικ.
1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 (Φ.Ε.Κ. 519/6.3.2013/τ.Β’) υπουργικής απόφασης,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,*
β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική,
γ) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης
κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής, ο οποίος οδηγεί στην απαιτούμενη άδεια μηχανοδηγού- χειριστή. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της
ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος
υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού-χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών
έργων ομάδας Β’ τάξης Δ’, ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου
(Μ.Ε.) ομάδας Β’ ειδικότητας 1 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3
της κατάταξης του άρθρου 2 της απόφασης μεαριθμ. οικ.
1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 (Φ.Ε.Κ. 519/6.3.2013/τ.Β’) υπουργικής απόφασης,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,*
β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική,
γ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστονυποχρεωτικής εκπαίδευσης
(απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν
αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου)
ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του
Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν.
2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής
και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας μηχανοδηγού-χειριστή(*).
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α)Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών
έργων ομάδας Β’ τάξης Δ’, ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου
(Μ.Ε.) ομάδας Β’ ειδικότητας 1 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3
της κατάταξης του άρθρου 2 της απόφασης μεαριθμ. οικ.
1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 (Φ.Ε.Κ. 519/6.3.2013/τ.Β’) υπουργικής απόφασης,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,*
β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική,
γ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστονΥποχρεωτικής Εκπαίδευσης(απολυτήριο τριταξίου γυμνασίουή γιαυποψηφίους που έχουν
αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου)
ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του
Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν.
2817/2000 της ημεδαπής ή άλλο ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής
και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας μηχανοδηγού-χειριστή (*).
(*)ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει
του π.δ 113/2012, εφόσον στη νέα αυτή άδεια δεν αναγράφεται
η αρχική άδεια και η ημεροχρονολογίακτήσηςαυτής, οφείλουν να
προσκομίσουν σχετική βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας από
την οποία να προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία.
Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειμένου να προσμετρηθεί το
βαθμολογούμενο κριτήριο της εμπειρίας.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
Για τα θερμικά μηχανήματα γίνονται δεκτές και οι άδειες μηχανοδηγών χειριστών μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων που
χορηγήθηκαν βάσει του π.δ. 22/1976 (ΦΕΚ 6/12.01.1976/τ.Α’).
Ισχύουσα άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από κράτος − μέλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από τη Νορβηγία, ή από την Ισλαν-
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δία ή από το Λιχτενστάιν, εξακολουθεί να ισχύει στο ελληνικό έδαφος, ως έχει, εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της αντίστοιχης κατηγορίας άδειας οδήγησης του π.δ.
51/2012, όπως ισχύει (παρ. 6, άρθρο τρίτο, Ν. 4383/2016_ ΦΕΚ
72/20.4.2016/τ.Α’). Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι
επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής (εκτός κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης), για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν αντιστοιχία της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις
επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής.
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ (ΔΕ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τους παρακάτω κωδικούς θέσεων νοείται
η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό
τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο
των προς πλήρωση θέσεων.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
101, 102

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτησητης ζητούμενης, κατά περίπτωση, από την παρούσα ανακοίνωση άδειας μηχανοδηγού – χειριστή μηχανήματος έργου.
(Για τηνεπαγγελματική άδεια, που εκδόθηκε βάσει
τουΠ.Δ. 113/2012βλ. σχετική ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ στα αντίστοιχα προσόντα του ΠΙΝΑΚΑ Β: AΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ).
Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Α(1)ή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων
εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 16. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.

Οι τρόποι υπολογισμού της εμπειρίας για όλες τις ειδικότητες περιγράφονται αναλυτικά στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., ενότητα Ε., υποενότητα «ΤΡΟΠΟΙ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»).
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ
Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουνόλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
• Τα πιστοποιητικά της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας
(Α.Σ.Π.Ε.), για όσους υποψήφιους επικαλούνται Πολυτεκνική ιδιότητα υποβάλλονται υποχρεωτικά είτε σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα, τα
οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, είτε σε πρωτότυπα.
• Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται από
την Ανακοίνωση, πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα και να έχουν επικυρωθεί, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «12-02-2019» και ειδικότερα στην
τελευταία ενότητα του Κεφαλαίου ΙΙ με τίτλο «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ».
• Για την απόδειξη της αναπηρίας του ίδιου ή συγγενικού προσώπου θα πρέπει να προσκομίζονται τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην υπ’ αριθμ.
Πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/570/οικ.3824/3.2.2017 απόφαση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΦΕΚ 272/6.2.2017/τ.Β’)(στοιχεία17 και 18 του Κεφαλαίου ΙΙ του Παραρτήματος ΣΟΧμε σήμανση έκδοσης «12-02-2019»).
• Οι άδειες άσκησης επαγγέλματος ή άλλες επαγγελματικές άδειες ή βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά πρέπει να είναι σε ισχύ τόσο κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής και της λήξης της προθεσμίας υποβολής αυτής, όσο και κατά τον χρόνο πρόσληψης.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «12-022019».
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης
Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, η οποία πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά τα όρια ηλικίας και όλα τα στοιχεία του άρθρου 21 παρ. 8 του Ν. 2190/1994
(όπως ισχύει), να δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές
εφημερίδες του νομούΤρικάλων, εφόσον εκδίδονται. Σε περίπτωση που εκδίδεται μία εφημερίδα (ημερήσια ή εβδομαδιαία) η δημοσίευση θα γίνει στην εφημερίδα αυτή δύο (2) φορές.
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων
Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)»με σήμανση έκδοσης «12-022019»να γίνει στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του
δήμου Μετεώρων. Θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα(σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 9 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει), το οποίο
θα αποσταλεί αυθημερόν στο ΑΣΕΠ είτε στο e-mail: sox@asep.gr είτε στοfax:
210 6467728ή213 1319188.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ
ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη
επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος
Μετεώρων Ευθ. Βλαχάβα 1, Τ.Κ. 42200 Καλαμπάκα, απευθύνοντάς την στο
Πρωτόκολλο του Δήμου, υπόψινκας Μέλλιου Βάιας (τηλ. επικοινωνίας:
2432350216).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των
αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής,
ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά)και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο
ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Μετεώρων, εφόσον η
ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας
και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε
η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην
υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ
(www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες  Έντυπα – Διαδικασίες  Διαγωνισμών Φορέων Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και
στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι  Ανεξάρτητες και άλλες αρχές  ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν
στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες  Έντυπα – Διαδικασίες 
Διαγωνισμών Φορέων Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.
ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με
σήμανση έκδοσης «12-02-2019», το οποίο περιλαμβάνει: i) οδηγίες για τη
συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6,
σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις· και ii) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό, μέσω του δικτυακού τόπου του
ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της ίδιας διαδρομής που ακολουθείται και για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης δηλαδή: Κεντρική σελίδα  ΠολίτεςΈντυπα – Διαδικασίες  Διαγωνισμών φορέων Ορ.
Χρόνου ΣΟΧ.
Καλαμπάκα 8/4/2019
Ο Δήμαρχος Μετεώρων
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΣΙΝΑΝΗΣ
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Απευθείας
ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
Για την Ελλάδα...
Ώρα Ελλάδας
ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
Άλλη Διάσταση
ΕΡΤ Ειδήσεις - Δελτίο στη
Νοηματική - Αθλητικά - Καιρός
Ο Καιρός Στην Ώρα Του
Σαν Σήμερα τον 20ό Αιώνα (Ε)
Δεύτερη Ματιά
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων Αθλητικά - Καιρός
Η Επόμενη Μέρα
ΕΡΤ Ειδήσεις
Vis a Vis Κ2 Ε16

07:40 Οι Πειρατές της Διπλανής Πόρτας
E48
08:00 Αναζητώντας τη Χαμένη Εικόνα
(Ε)
08:30 Άγνωστη Ελλάδα (Ε)
09:00 Άγνωστη Ελλάδα (Ε)
09:30 Greek Town E2 (Ε)
10:30 Γυναίκες και Τέχνη E2
11:30 Grand Tours of Scotland E5 (Ε)
12:00 Grand Tours of Scotland E6 (Ε)
12:30 Roads (Ε)
13:30 Ταξιδεύοντας με τον Τζάστιν E39
(Ε)
13:45 Ταξιδεύοντας με τον Τζάστιν E40
(Ε)
14:00 Γιάκαρι E104
14:15 Γιάκαρι E51
14:30 1000 Χρώματα του Χρήστου E2
15:00 'Eξι Αδελφές Κ5 Ε37 (Ε)
15:50 'Eξι Αδελφές Κ5 Ε38 (Ε)
16:45 'Eτσι, Αλλιώς... κι Αλλιώτικα
18:30 Ο Παράδεισος των Κυριών Κ2 Ε35
19:30 Ο Παράδεισος των Κυριών Κ2 Ε36
20:30 Γυναίκες Πίσω από την Κάμερα
21:30 Art Week
22:30 Fargo Κ1 Ε4
23:30 Μικροφίλμ
23:45 Προς την Ελευθερία
23:50 Ο Μανάβης (Ε)
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Ο Τόπος της Καρδιάς μας (Ε)
Οι Απίθανες E64 (Ε)
Απίθανα Ταξίδια με Τρένο Κ2 Ε6
ΕπιΚοινωνία
Οι Καλύτερες Αγορές της Γης Κ2
Ε6 (Ε)
Ειδήσεις
Απίθανα Ταξίδια με Τρένο Κ2 Ε6
(Ε)
Ο Τόπος της Καρδιάς μας Κ4 Ε8
Οι Καλύτερες Αγορές της Γης Κ2
Ε6 (Ε)
Με το Τρία
Δελτίο Καιρού
Ο Κόσμος των Σπορ
Τελετουργίες Ζωής E4 (Ε)
Πράσινος Οδηγός για Ταξιδιώτες
E2 (Ε)
Δελτίο Καιρού
Ειδήσεις
Η Μαμά 'Eχει Άδικο
Τελετουργίες Ζωής E4 (Ε)
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Καλημέρα Ελλάδα
Το Πρωινό
ANT1 News
Κωνσταντίνου και Ελένης Κ1 Ε18
(Ε)
Ρουκ Ζουκ
Κάτι Ψήνεται
ΑΝΤ1 News - Δελτίο στη
Νοηματική Γλώσσα
Still Standing
Γυναίκα Χωρίς 'Oνομα E135
ANT1 News
Κλήρωση Λαϊκού Λαχείου
Η Επιστροφή E114
Πέτα τη Φριτέζα E48
Σπάιντερμαν
Η Επιστροφή (Ε)

Shopping Star (Ε)
Στη Φωλιά των Κου Κου
Αλήθειες με τη Ζήνα
Ντετέκτιβ Μονκ Κ8 Ε12
Star News
Shopping Star
Elif Κ2 Ε311
Ειδήσεις στη Νοηματική Γλώσσα
Τροχός της Τύχης
Star News
MasterChef 3
Ο Μαχητής του Tai Chi

17:00
18:00
18:05
19:00
20:00
21:00
21:30
22:30
23:30

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

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

ΚΡΙΟΣ: Μια μετακίνηση στο εξωτερικό ή ακόμα και κάποιο ταξίδι, το σενάριο σπουδών ή
ακόμα και ζητήματα που σχετίζονται με τις
πνευματικές σας αναζητήσεις θα τεθούν επί
τάπητος.
ΤΑΥΡΟΣ: Ειδικά οι γεννημένοι στο 3ο δεκαήμερο του ζωδίου είναι πιθανό να νιώσετε την
εύνοια του και σε θέματα σχέσεων ή να δείτε κινητικότητα σε ζητήματα συνεργασιών, ακόμα και μέσω ευκαιριών που δε φάνηκε να έχουν
αίσια εξέλιξη το προηγούμενο διάστημα.
ΔΙΔΥΜΟΙ: Μπορεί να θελήσετε να κάνετε το
επόμενο βήμα στη σχέση σας ή να θελήσετε
να μεγαλώσετε την οικογένεια σας.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: θα σας δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία να υιοθετήσετε πιο υγιεινές συνήθειες στη
ζωή σας. Κάποιοι από εσάς θα δείτε την εύνοια και στα ερωτικά σας, ενώ και ένας απόγονος είναι μέσα στα πιθανά σενάρια.
ΛΕΩΝ: Ο Δίας γυρνάει ανάδρομος στον Τοξότη
θα σου θυμίσει ότι το να ζεις σε μια καθημερινότητα που δεν υπάρχει κάτι να σε κινητοποιεί και να σου δίνει τη δυνατότητα να εκφράσεις το δυναμικό σου, τα ταλέντα σου, αλλά
και το πάθος σου δεν μπορεί να είναι κάτι που
επέλεξες συνειδητά.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Θα μπορέσεις να δεις κατά
πόσο οι σχέσεις μέσα στην οικογένεια βασίζονται στην ειλικρίνεια και σε υγιείς αξίες ή
κατά πόσο θα πρέπει να παίξεις το ρόλο του
«σοφού» και να προκαλέσεις τη δημιουργία
νέων δεδομένων. Κάποιοι από σας μπορεί να
θελήσουν να εξετάσουν και το ενδεχόμενο
σπουδών.

ΖΥΓΟΣ: Τους επόμενους 4 μήνες θα έχετε την
ευκαιρία να επανεξετάσετε προτάσεις για εμπορικές κυρίως συμφωνίες, ενώ ενδεχομένως
να ξανασκεφτείτε και την αγορά κάποιου μεταφορικού μέσου.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Οικονομικές προτάσεις που θεωρήσατε ασύμφορες μπορεί να έρχονται
επαναδιατυπωμένες και με καλύτερους όρους,
ενώ και επενδύσεις που μπορεί να σας απασχόλησαν το προηγούμενο διάστημα θα έχετε την ευκαιρία να τις ξανασκεφτείτε για να διαπιστώσετε κατά πόσο τις αντιμετωπίσατε
περισσότερο αισιόδοξα.
ΤΟΞΟΤΗΣ: Μπορείτε να αγαπήσετε τον εαυτό σας, να εντοπίσετε και να αποδεχτείτε τις
αδυναμίες του; Αν όχι, πώς πιστεύετε ότι θα
προχωρήσετε μπροστά όταν ανά πάσα στιγμή μπορεί να πέσετε θύματά τους, όπως ο
Αχιλλέας από τη φτέρνα του;
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Τους επόμενους 4 μήνες που θα
κινείται ανάδρομος στον Τοξότη είναι πιθανό
να σας βάλει και… απροειδοποίητο διαγώνισμα, αφενός για να τεστάρει κατά πόσο έχετε πάρει το μάθημα σας κι αφετέρου για να μετρήσετε κι εσείς οι ίδιοι τις δυνάμεις σας και
να πιστέψετε σε αυτές περισσότερο.
ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Επειδή ίσως να έχετε μπερδευτεί απ’ τις πολλές επιλογές, γυρνάει ανάδρομος για να σας βοηθήσει να ιεραρχήσετε
τις ανάγκες και τις επιθυμίες και να καταφέρετε να καταλήξετε σε αποφάσεις.
ΙΧΘΕΙΣ: Είναι ένας γάμος αυτό που πραγματικά ονειρεύεστε για εσάς ή μια κοινωνική επιταγή που πρέπει να…πληρώσετε αδρά;

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

07:45
10:30
12:15
13:00
15:00
17:00
17:10
18:00
19:00
20:00
21:00
21:50
00:15
01:50

06:00
10:00
11:30
14:00
15:00
18:00
18:10
19:30
20:45
00:15
01:45

07:00
08:00
09:00
14:00
15:00

Happy Day στον Alpha
Alpha Ρεπορτάζ
Ειδήσεις
Ελένη
Λάθος στον 'Eρωτα
Δελτίο Ειδήσεων στη Νοηματική
Γλώσσα
Το Σόι σου Κ3 Ε53 (Ε)
Deal
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
'Eλα στη Θέση μου Κ3 Ε132
Το Σόι σου Κ5 Ε44
Το Τατουάζ Κ2 Ε213
Μετά τα Μεσάνυχτα
Οι Ιστορίες του Αστυνόμου Μπέκα

Σήμερα
Αταίριαστοι
Μαζί Σου
Οι Ειδήσεις του ΣΚΑΪ
Power of Love
Δελτίο στη Νοηματική
Μαύρη Θάλασσα E22
Τα Νέα του ΣΚΑΪ
Survivor
Βινύλιο
Power of Love (Ε)

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

ΔIANYKTEPEYONTA ΦAPMAKEIA
8 πρωί – 2 μεσημέρι και 5
απόγευμα έως 8 πρωί επομένης
ΓΚΑΒΟΤZΗΜΑ
ΒΑΣΙΛ.ΗΡ.ΑΛΒΑΝΙΚΟΥ
ΜΕΤΩΠΟΥ 4, 2431024844
08:00 π.μ. – 23:00 μ.μ.
ΣΧΟΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,
ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ&
ΓΑΡΙΒΑΛΔΗ
2431029797
Από τις 5 το απόγευμα
έως τις 10 το βράδυ
ΒΑΡΕΛΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 25
2431039120
ΚΟΛΩΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΤΡΑΤ. ΣΑΡΑΦΗ 22

τηλεόραση
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2431070065
ΜΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΤΣΙΤΣΑΝΗ&ΜΙΑΟΥΛΗ
2431028876
ΜΠΕΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 5
2431027351
ΠΑΤΕΡΑ ΣΟΦΙΑ
ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 29 - ΠΛΑΤΩΝΟΣ
2431024631
ΣΙΜΟΡΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΚΟΝΔΥΛΗ 6
2431070669
ΤΣΕΛΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΕΝΑΝΤΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
2431074560

08.30
10.00
15.00
17.00
18.00
19.00
22.00

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

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

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

Ώρα Ελλάδος 07:00
Ευτυχείτε!
Μεσημεριάτικα
Open News - Μεσημεριανό Δελτίο
Για την Παρέα
Ποιος Ρωτάει;
Open News στη Νοηματική
Για Πάντα Παιδιά
Open News
Macgyver
Αλ Τσαντίρι Νιούζ

στο Μύλο Ματσόπουλου
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Αφιξη πλοίου.
2. Ρήμα εξιστόρησης.
3. Συνάντησε, κατά τη
Γραφή, τον Αρχάγγελο
Ραφαήλ - Γραφή του 220.
4. Γυναικείο υποκοριστικό (αντιστρ.) - Στον αιώνα αυτό εφευρέθηκε η
τυπογραφία.
5. «Ρέμπραντ βαν...», μεγάλος ζωγράφος - Λεξικογραφικός όρος (αντιστρ.).
6. Τελείως ασήμαντη
μπροστά στον ωκεανό - Από τα
λίγα... λίγα.
7. Στοές τα αποτελούν.
8. Τα δύο από το... φουλ - Μας
είναι γνωστή σήμερα η δομή τους
(γεν.).
9. Τον χαρακτηρίζει μία αρετή Αρνείται σχεδόν... διεθνώς.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Ο ρινικός συνηθέστατος.
2. Μπορεί να την προκαλέσει και
ένα... ξάφνιασμα - Γαλλικό άρθρο.
3. Ενας ειδικός μανδύας (αιτ.).
4. Η πρωτεύουσα κράτους της
Βαλτικής (αντιστρ.) - Η πλειοψηφία των κατοίκων του είναι σιίτες
μουσουλμάνοι.
5. Ο κορμός της δεν γίνεται
ποτέ ξυλώδης - Δεν είναι προσπελάσιμο.

ΠPATHPIA ΔIANYKTEPEYONTA

ΔPOMOΛOΓIA OΣE τηλ.: 24310 27529

Μεσιακάρης ------------------------------------------------------Οδ. Ριζαριού
Κατσάνας ----------------------------------------------------------Μ. Καλύβια
Κουβελάς ---------------------------------------------------------------Γόμφοι
Κουτσίρας -----------------------------------------------------------------Ράξα
Χατζής ---------------------------------------------------------------Ταξιάρχες
Οικονόμου ------------------------------------------------------Παλαιόπυργος
Παπαγεωργίου----------------------------------------------------------Αρδάνι
Γραμμένου ------------------------------------------------------------Πετρωτό
Τσιώκας -------------------------------------------------Μικρό Κεφαλόβρυσο

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

facebook/Δημοτικος
Κινηματογραφος

Το βραβευμένο ελληνικό
σινεμά στην πόλη μας
Οι ώρα προβολής
είναι 20.00
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του Παντελή Βούλγαρη
(λόγω μεγάλης διάρκειας 160’ της συγκεκριμένης ταινίας
θα γίνει η μια προβολή
στις 20.00)
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Eπιμέλεια
I. Tσιμπερδώνη

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

H λύση του προηγούμενου
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Μικρά Αγγλία,
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Σάββατο 6/4 και Κυριακή
7/4

7

9

7

2 ευρώ.

Sudoku

Πώς παίζεται

4

για κάθε προβολή είναι

ΛΥΣΗ (7-4-2019)
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΣΚΑΠΑΝΕΑΣ 2.
ΚΑΛΑΠΟΔΙΑ 3. ΑΒ - ΝΑ - ΙΝΑ 4.
ΣΟΙ - ΤΑΦΤΑ 5. ΜΥΣΤΗΡΙΑ 6. ΕΡΤ
- ΑΙΑ 7. ΝΙΟΒΗ - ΚΑΙ 8. ΡΑ - ΦΑΡΙ
9. ΣΚΩΤΙΑ - ΜΑ ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΣΚΑΣΜΕΝΟΣ 2. ΚΑΒΟΥΡΙ 3. ΑΛ ΙΣΤΟΡΩ 4. ΠΑΝ - ΒΑΤ 5. ΑΠΑΤΗΛΗ 6. ΝΟ - ΑΡΙ - ΦΑ 7. ΕΔΑΦΙΑΙΑ
8. ΑΙΝΤΑ - ΑΡΜ 9. ΑΙΑΣ - ΣΚΙΑ

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

6

Η τιμή του εισιτήριου

6. Ενας από τους επιφανέστερους διαδόχους του Μ. Αλεξάνδρου.
7. Ο άνθρωπος, ξενικά - Αγγλικό σύμφωνο - Ο,τι και το προηγούμενο.
8. Θυγατέρα του Ατλαντος - Εικονίζονται σε περίφημο πίνακα
του Βαν Γκογκ (γεν.)
9. Ο ποιητής του «Αλαφροΐσκιωτου» (αιτ.).

Για να γυμνάζεται
το μυαλό σας

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

Τηλ. 24310 20090
http://cine-mylos. blogspot.com
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ΤΡΙΤΗ

9
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Μικρή πτώση
στο Χρηματιστήριο

Ê

Σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά στη χθεσινή συνεδρίαση, καθώς
εκδηλώθηκαν ήπιες κινήσεις κατοχύρωσης κερδών.
Υπεραπέδωσαν οι μετοχές της Πειραιώς και της
ΔΕΗ, ενώ πιέστηκαν Εθνική και η Eurobank.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 753,58 μονάδες, σημειώνοντας μικρή πτώση 0,11%.
Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις
747,23 μονάδες (-0,95%).
Η αξία των συναλλαΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
γών ανήλθε στα 46,148
εκατ. ευρώ, ενώ διακινήΓ.Δ. 753,58
θηκαν 27.422.107 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε
0,11%
πτώση σε ποσοστό
0,27%, ενώ ο δείκτης της
μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ
σοστό 0,18%.
Από τις μετοχές της
υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Πειραιώς(+4,05%), του
ΟΛΠ(+3,57%), της ΔΕΗ(+3,13%), της ΕΧΑΕ(+2,09%)
και του ΟΠΑΠ(+1,09%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Grivalia Properties(-1,95%), Eurobank(1,88%), της Εθνικής(-1,85%) και της Coca Cola HBC(1,23%).
Από τους επιμέρους δείκτες, τη μεγαλύτερη άνοδο
σημείωσαν οι δείκτες των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών(+1,36%) και των ταξιδιών(+0,96%), ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσαν οι δείκτες των τροφίμων(-1,19%) και των κατασκευών(-0,81%).
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η
Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 8.902.229 και
4.173.093 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η
Εθνική με 7,244 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 6,273
εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 57 μετοχές, 46 πτωτικά και 34 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Fieratex+26,38% και ΣΕΛΟΝΤΑ+21,28%.
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: ΑΕΓΕΚ-17,00% και Q&R-8,21%.

Οι διευκρινίσεις του υπουργείου Εργασίας
για τις εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης
Σ
ε διευκρινίσεις
σχετικά με το
ζήτημα των
εκκρεμών αιτήσεων
συνταξιοδότησης
προχώρησε το υπουργείο
Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Στην ανακοίνωσή τονίζεται
πως η κυβέρνηση παρέλαβε
τα ασφαλιστικά Ταμεία με περίπου 400.000 εκκρεμείς συνταξιοδοτικές παροχές (κύριες,
επικουρικές, εφάπαξ) και έλλειμμα 1,1 δισ. ευρώ, μετά
από 12 διαδοχικές περικοπές
συντάξεων.
Από τον Ιανουάριο του 2015
έως και τις 31 Μαρτίου 2019,
κατέβαλε 846.636 κύριες συντάξεις, επικουρικές και εφάπαξ, συνολικού ύψους 5,3 δισ.
ευρώ και μείωσε τον όγκο
των ληξιπρόθεσμων αιτήσεων
κατά 72%.
«Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ
αντιστρέφοντας πλήρως την
πορεία κατάρρευσης του δη-

μόσιου συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, οδήγησε τον
Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) στην επίτευξη πλεονάσματος 777
εκατ. ευρώ, το 2017 και άνω
του 1 δισ. ευρώ, το 2018.
Χάρη στην ανάταξη αυτή του
δημόσιου συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ακύρωσε το
μέτρο της περικοπής των συν-

τάξεων και, για πρώτη φορά
μετά από 10 χρόνια, δόθηκαν
αυξήσεις, από την 1η Ιανουαρίου 2019, σε 620.000 συνταξιούχους» επισημαίνει το
υπουργείο Εργασίας.
Αναφορικά με σχόλια της
αντιπολίτευσης και μερίδας
μέσων ενημέρωσης που αφορούν τις εκκρεμείς αιτήσεις
συνταξιοδότησης, το υπουργείο Εργασίας αναφέρει:

«Καμία παρέμβαση δεν έχει
γίνει στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο συντάξεων και καμία αίτηση συνταξιοδότησης δεν
έχει διαγραφεί.
Στις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των φορέων κοινωνικής ασφάλισης προφανώς
δεν προσμετρώνται οι διεθνείς συντάξεις, καθώς η έκδοσή τους δεν εξαρτάται από
τις αρχές του ελληνικού κράτους.
Επίσης, δεν συμπεριλαμβάνονται αιτήσεις για τις οποίες, για λόγους που οφείλονται
σε ευθύνη του ασφαλισμένου, δεν δύναται να εκδοθούν
συντάξεις (π.χ. οφειλές άνω
των προβλεπόμενων ορίων,
ελλιπή δικαιολογητικά, κλπ)».
«Η προσπάθεια παραπληροφόρησης και κατατρομοκράτησης των ασφαλισμένων
από πολιτικούς πλασιέ της
ιδιωτικής ασφάλισης και τα
μέσα ενημέρωσης που τους
στηρίζουν, θα πέσει, για άλλη
μία φορά, στο κενό» καταλήγει η ανακοίνωση.

Σεντένο: «Παράθυρο» για ακύρωση της μείωσης του αφορολόγητου
εν απέκλεισε το ενδεχόμενο της μη
εφαρμογής της μείωσης του αφορολόγητου το
2020 ο πρόεδρος του Eurogroup Μάριο Σεντένο. Απέκλεισε ωστόσο κάθετα, τη διαπραγμάτευση για μείωση των
πρωτογενών πλεονασμάτων.
«Ανοιχτό παράθυρο» στη
μη εφαρμογή της μείωσης
του αφορολόγητου το 2020
άφησε ο πρόεδρος του Eurogroup Μάριο Σεντένο, μιλώντας στην κάμερα του
Open και στο «Εθνος». Τόνισε
ότι αν οι στόχοι της Ελλάδας

Δ

έχουν επιτευχθεί, το θέμα θα
μπορούσε να τεθεί και «όλοι
γύρω από το τραπέζι θα μπορούσαν να συμβιβαστούν».
«Το συγκεκριμένο μέτρο πρέπει να εξεταστεί πολύ προσεκτικά, με τους στόχους που η
Ελλάδα μπορεί να συνεχίσει
να επιτυγχάνει» δήλωσε επί
λέξει ο Μάριο Σεντένο.
Αναφορικά με τα πρωτογενή πλεονάσματα, ο ίδιος κλείνει την πόρτα της διαπραγμάτευσης για μείωσή τους,
αφήνοντας ως μοναδικό ενδεχόμενο συζήτησης την περίπτωση που η ευρωπαϊκή οι-

Ο πρόεδρος του Eurogroup
Μάριο Σεντένο
κονομική συγκυρία δεν επιτρέψει την επίτευξή τους, ενώ
τάσσεται υπέρ της αποπληρωμής των «ακριβών» δανείων
του ΔΝΤ.
Σχετικά με τον λεγόμενο
«νέο νόμο Κατσέλη», ο κ. Σεν-

τένο τόνισε ότι «η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση ήταν πολύ
σημαντική για να βοηθηθούν
οι τράπεζες και να μειωθούν
τα NPLs (μη εξυπηρετούμενα
δάνεια) και τα NPEs. Ανησυχούσαμε για τα κίνητρα που ο
νόμος θα μπορούσε να δώσει
και αυτό είναι πολύ συχνό
όταν σχεδιάζουμε νόμους-εργαλεία.
Γιατί μπορεί να έχει κανείς
καλές προθέσεις, αλλά να λειτουργήσουν τελικά αρνητικά,
κυρίως για τις τράπεζες. Και
όλοι οι θεσμοί και οι χώρες
που βρέθηκαν γύρω από το
τραπέζι κατάλαβαν τη σημασία του νόμου αυτού και ήθελαν να διασφαλίσουν το καλύτερο. Καταφέραμε μια συμφωνία και αυτό είναι το σημαντικότερο {…} και ελπίζω
να βοηθήσει στη διαχείριση
των κόκκινων δανείων.

Σε προσιτές τιμές

ΑκρIβοΣ ΔημHτρηΣ
Τηλ.: 24310 88217 • Κιν.: 6983 287 352
Εξυπηρέτηση σε Τρίκαλα και Καλαμπάκα
CMYK
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24310-29072
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Γέφυρες Επικοινωνίας
Tο 4ο γυμνάσιο
και Συνεργασίας
Τρικάλων ζωγραφίζει
για την ειρήνη
ο 4ο Γυμνάσιο
Τρικάλων «Γιώργος
Σεφέρης»
συμμετείχε στην
εκδήλωση που
διοργάνωσε η Επιτροπή
Ειρήνης Τρικάλων, την
Παρασκευή, 5 Απριλίου
2019 στο Πνευματικό
κέντρο Τρικάλων.

Τ

τήθηκαν μεταξύ της ομάδας
Εθελοντών εκπαιδευτικών για τους
πρόσφυγες και προσφύγων
εκπαιδευτικών από τη Συρία και το Ιράκ
που διαμένουν στην πόλη μας.

Σ

Η πρώτη συνάντηση πραγματοποιήθηκε
την Τετάρτη 3 Απριλίου 2019 και είχε στόχο:
•τη γνωριμία μεταξύ των εκπαιδευτικών
• την αλληλοενημέρωση για τα εκπαιδευτικά συστήματά των χωρών τους και τον κοινωνικό τρόπο ζωής
• την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την
από κοινού διοργάνωση εκδηλώσεων στο
πλαίσιο της ανταλλαγής πολιτισμικών στοι-

χείων και ανάπτυξης δεσμών φιλίας και συνεργασίας.
Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε σε
πολύ φιλικό κλίμα συζητήθηκε επίσης το ενδεχόμενο της δυνατότητας διδασκαλίας της μητρικής γλώσσας των προσφύγων μαθητών.
Από τη συζήτηση προέκυψε αδήριτη η ανάγκη τα παιδιά των προσφύγων να διδαχθούν τη
μητρική τους γλώσσα, δεδομένου ότι τα περισσότερα δεν είχαν πάει σχολείο στη χώρα
τους.
Τέλος αποφασίσθηκε να ληφθούν πρωτοβουλίες για δημιουργία τμημάτων διδασκαλίας
της μητρικής γλώσσας των προσφύγων μαθητών όπως συνέβη και σε άλλες πόλεις.

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

Οι μαθητές μας Γκόντας
Δημήτρης, Ζαφειρόπουλος
Άγγελος, Καραδήμα Ζωή,
Μπελμέζη Μαρία και Μυλωνάς Άγγελος καθοδηγούμενοι
από την καθηγήτρια των εικαστικών του σχολείου μας κ.
Ράμπια Δέσποινα έστειλαν αντιπολεμικά μηνύματα ζωγραφίζοντας για την ειρήνη. Η φετινή εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στο λαό της Παλαιστίνης
και στους αγώνες του για
ελευθερία και ειρήνη.
Οι μαθητές μας με τη συνδρομή της καθηγήτριάς τους
διατράνωσαν την αγάπη τους
για την ειρήνη και εξέφρασαν
την απέχθειά τους για τον πόλεμο και την επιθυμία τους να
σταματήσουν οι πόλεμοι σε
όλες τις γωνιές του πλανήτη,
να μην υπάρχουν παιδιά που
πεινάνε, που πεθαίνουν καθημερινά, που αναγκάζονται
να πάρουν το δρόμο της προσφυγιάς για μια καλύτερη ζωή

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

με ασφάλεια, γεγονός που
στις περισσότερες των περιπτώσεων αποδεικνύεται δύσκολο έως ανέφικτο. Τα παιδιά ζωγράφισαν ένα παιδί
μπροστά στο ισραηλινό τανκ,
που με τη σφεντόνα του και
πέτρες από τα χαλάσματα
των βομβαρδισμών αντιστέκεται, θυμίζοντάς μας στίχους
του μεγάλου μας ποιητή Γιάννη Ρίτσου «Τ' όνειρο του παιδιού είναι η ειρήνη.
Τ' όνειρο της μάνας είναι η
ειρήνη.
Τα λόγια της αγάπης κάτω
απ' τα δέντρα, είναι η ειρήνη».

Η εκδήλωση, εκτός από τα
έργα των παιδιών που εκτέθηκαν στο φουαγιέ του πνευματικού κέντρου, περιελάμβανε παράσταση Καραγκιόζη,
θεατρικά δρώμενα, χορευτικά
και ζωντανή μουσική.
Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος Διδασκόντων του 4ου Γυμνασίου Τρικάλων «Γιώργος
Σεφέρης» εκφράζουν τα θερμά τους συγχαρητήρια στην
καθηγήτρια των καλλιτεχνικών κ. Ράμπια Δέσποινα που
ενέπνευσε τους μαθητές μας
και στους μαθητές μας που
ζωγράφισαν αυτό το καταπληκτικό έργο.

Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας
Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων
αποφασίζει
- Την προσωρινή διακοπή
κυκλοφορίας οχημάτων για
την Κυριακή 14/04/2019 και
κατά τις ώρες από 09:00’
έως 14:00’:
- Στην οδό Στρατηγού Σαράφη και στο τμήμα αυτής
μεταξύ της Πλατείας Ηρώων
Πολυτεχνείου και της οδού
Σατωβριάνδου.
- Στην οδό Ερμού και στο
τμήμα αυτής μεταξύ των οδών
25ης Μαρτίου και Στρατηγού
Σαράφη.
- Στην οδό Αμαλίας και στο
τμήμα αυτής μεταξύ των οδών
Νέλσων και Στρατηγού Σαράφη και
- Στην οδό Ηπείρου και στο
τμήμα αυτής μεταξύ της οδού
Στρατηγού Σαράφη και Αμαλίας (Δ/ση Μαιευτηρίου).
- Την προσωρινή απαγόρευση στάθμευσης των οχημάτων
την
Κυριακή
14/04/2019 και κατά τις ώρες
από 09:00’ έως 14:00’:
- Στην οδό Στρατηγού Σαράφη και στο τμήμα αυτής
μεταξύ της Πλατείας Ηρώων
Πολυτεχνείου και της οδού
Σατωβριάνδου.
- Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από παρακαμπτήριες
οδούς σύμφωνα με τις υποδείξεις των τροχονόμων ή την
προς τούτο υπάρχουσα σήμανση.

- Με μέριμνα και ευθύνη των
διοργανωτών του αγώνα, σε
συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Τρικάλων, να τοποθετηθούν κατά περίπτωση οι ανάλογες πινακίδες σήμανσης,
αναγγελίας κινδύνου κ.λπ.
- Η παρούσα απόφαση είναι
προσωρινή και ισχύει μόνο,
από την τοποθέτηση της σχετικής κατά τα ανωτέρω σήμανσης για το προειρημένο
χρονικό διάστημα.
Η ισχύς της παρούσας στην
εδαφική δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων, αρχίζει:
• μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας, από
το Διοικητή του Τμήματος Τροχαίας Τρικάλων, για την ορθότητα της τοποθέτησης της
προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης και για την αναγκαιότητα λήψης τυχόν πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής σήμανσης.
• από τη δημοσίευσή της,
σύμφωνα με το άρθρο 109
του Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ.
- Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με
τις ποινές που ορίζονται από
τον Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.), όπως
τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και
με τις εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις.
- Η εκτέλεση της παρούσης
ανατίθεται στο προσωπικό της
Ελληνικής Αστυνομίας.

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
ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ 10/4/2019-ΠΑΝ. ΣΠΗΛΙΑ
ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ 12/4/2019-Ι.Μ. ΚΟΡΩΝΑΣ
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).

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

Ταξίδια εκδρομές Εσωτερικού & Εξωτερικού / Private Group / Συλλόγων-Σωματεία
Κρατήσεις Ξενοδοχείων με σύστημα οn line / Transfer airport
Το γραφείο μας διαθέτει σύστημα POS για όλες τις συναλλαγές σας με κάρτα

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

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

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

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

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

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

* 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

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

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

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

TΣΙΓΑΡΙΔΑΣ Travel
Αριθμος μητρωου
ΕΟΤ 0727E60000037201

για κάθε προορισμό...

ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΑΣ. ΗΛ. ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
ΣΤΙΣ 11-14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
(2 ΔΙΑΝ/ΣΕΙΣ) ξΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ, ξΕΝΑΓΟΣ

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

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

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…

Ημερήσια εκδρομή στις δίδυμες λίμνες Αλμυρού, λίμνη Κάρλα
και Βόλο στις 14-4-19 σε συνεργασία με το ΦΙ.ΛΟ.Σ Τρικάλων.

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.

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

ΠΑΣΧΑ 2019 ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Τηλ. 24310 23564-23646
Τσιτσάνη 21 - Τρίκαλα

AM.EOT 0727E60000012200

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

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

ΜΑΚΡΗ

σελίδα 37

(A.M. EOT 0727661-005461)

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

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΕΤΑ

ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

ΠΟΛΥΓΕΝΗΣ ΔΗΜΗΡΗΣ ΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ

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

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ

9

ΤΡΙΤΗ

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

«ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ»
Από 26-29/04/2019
«ΜΑΓΕΥΤΙΚΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ»
Από 2-5/05/2019

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

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

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

ΛΙΠΑΣ TRAVEL
ΜΗ.Τ.Ε.: 0727Ε60000015600

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

«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
«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

ΠΡΑΓΑ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
Βελιγράδι-Μπρατισλάβα-Δρέσδη
8ήμερη εκδρομή 23-30/8-2019
Γίνονται δεκτά τα δελτία του εκδρομικού προγράμματος του ΟΓΑ (τετραήμερα)
ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Αναχώρηση λεωφορείου κάθε Τετάρτη.

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

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

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

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.
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

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

Κάθε Τετάρτη αναχώρηση λεωφορείου για την «ΓΕΡΜΑΝΙΑ»
Πληροφορίες, προγράμματα & δηλώσεις συμμετοχής στο γραφείο μας,
Κονδύλη 18 – Τρίκαλα και στα τηλ. 2431036588-30168 •e-mail: lipastr@otenet.gr
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Η κίνηση στην Ιερά Μητρόπολη
Τρίκκης και Σταγών
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ αύριο Τετάρτη 10
Απριλίου το βράδυ στις 7:3011:30 θα Χοροστατήσει και θα
ομιλήσει κατά την Ακολουθία του
Μεγάλου Κανόνος στον Ιερό Ναό
Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Τρικάλων και εν συνεχεία θα
τελέσει Ιερά Αγρυπνία με Θεία
Λειτουργία των Προηγιασμένων
Τιμίων Δώρων.
Την Πέμπτη 11 Απριλίου το
απόγευμα στις 7:30 θα τελέσει τη
Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων στον Ιερό
Ναό Αγίου Νικολάου Μεγάλων
Καλυβίων.
Την Παρασκευή 12 Απριλίου το
μεσημέρι στις 2 θα συγχοροστατήσει μετά του Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Σταγών και Μετεώρων κ. Θεοκλήτου κατά την
Ακολουθία του Ακαθίστου Ύμνου
προς την Υπεραγία Θεοτόκο στη
Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών
Τρικάλων.
Περί ώρα 4 θα Χοροστατήσει
και θα ομιλήσει κατά την Ακολουθία του Ακαθίστου Ύμνου
προς την Υπεραγία Θεοτόκο στον
Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου
και Ελένης Τρικάλων.
Περί ώρα 5:30 θα Χοροστατήσει και θα ομιλήσει κατά την Ακολουθία του Ακαθίστου Ύμνου

προς την Υπεραγία Θεοτόκο στον
Ιερό Ναό Αγίων Νικολάου, Ραφαήλ και Ειρήνης στο Νοσοκομείο Τρικάλων.
Περί ώρα 6:30 θα Χοροστατήσει και θα ομιλήσει κατά την Ακολουθία του Ακαθίστου Ύμνου
προς την Υπεραγία Θεοτόκο στον
Ιερό Προσκυνηματικό Ναό Αγίου
Στεφάνου Τρικάλων.
Περί ώρα 7:30 θα Χοροστατήσει και θα ομιλήσει κατά την Ακολουθία του Ακαθίστου Ύμνου
προς την Υπεραγία Θεοτόκο στον
Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης
Τρικάλων.
Περί ώρα 8:15 θα Χοροστατήσει και θα ομιλήσει κατά την Ακολουθία του Ακαθίστου Ύμνου
προς την Υπεραγία Θεοτόκο στον
Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Τρικάλων.
Περί ώρα 9:00 θα Χοροστατήσει και θα ομιλήσει κατά την Ακολουθία του Ακαθίστου Ύμνου
προς την Υπεραγία Θεοτόκο στον
ίδιο Ιερό Ναό και εν συνεχεία θα
τελέσει Ιερά Αγρυπνία.

ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ
ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΕΣ:
Ο π. Διονύσιος Χουρμουζιάδης την Παρασκευή 12 Απριλίου
το βράδυ θα τελέσει την Ακολουθία του Ακαθίστου Ύμνου
προς την Υπεραγία Θεοτόκο στον
Ιερό Ναό Αγίου Κοσμά Τρικάλων.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Πρόγραμμα
Ενοριακής και Μυστηριακής ζωής
ΑΠΡΙΛΙΟΣ Καθημερινά
ΟΡΘΡΟΣ-ΩΡΕΣ-ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ 7:30π.μ.
ΜΕΓΑ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ 6:30μ.μ.
ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΝΕΩΝ 8:30μ.μ.
ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ: ΟΡΘΡΟΣ-ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:30-9:30π.μ.
ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΕΣΠΕΡΑΣ: 7:30μ.μ. -11:30 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 7:309:00π.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 (νυ-

τοπικά

ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

κτερινή)
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 7:3010:00π.μ.

ΨΗΓΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΥ
«Μήπως δύναται τυφλός
να οδηγή τυφλόν; δεν θέλουσι πέσει αμφότεροι εις
βόθρον;» (Λουκ. 6:39)
Τα ακούς. Τα διαβάζεις
κάθε μέρα. Καθένας είναι έτοιμος να μιλήσει. Να εξηγήσει.
Να συμβουλέψει για κάθε
θέμα και ζήτημα. «Επί παντός
επιστητού». Πως να ευτυχίσετε, να απολαύσετε, να είστε
υγιείς. Να σώσετε το γάμο
σας, να κρατήσετε τα παιδιά
σας. Ακόμα, πως να πλουτίσετε. Και γράφονται άρθρα.
Κυκλοφορούν βιβλία. Γυρίζονται ταινίες. Τα σπιτικά
όμως... διαλύονται, οι φτωχοί,
οι δυστυχισμένοι πληθαίνουν.
Οι ψυχίατροι και οι ψυχολόγοι
κάνουν χρυσές δουλειές! Η
κακία, τα πάθη, ποταμός
πλημμυρισμένος. Και αυτοί
που συμβουλεύουν, τραγικοί
ήρωες αποτυχίας. Επιθυμού-

ΔωρεA
Ο κ. Σωτήρης Οικονόμου,
κάτοικος Γερμανίας, νιώθοντας την ανάγκη να ευχαριστήσει το Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Τρικάλων για
τις παρεχόμενες υπηρεσίες
του, προσέφερε γεύμα στους
περιθαλπόμενους του Ιδρύματος.

Διήμερη εκδρομή
Συλλόγου Αργιθεατών Τρικάλων

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

Ο Σύλλογος Αργιθεατών Τρικάλων διοργανώνει Διήμερη Εκδρομή 18 & 19 Μαίου (Σάββατο και Κυριακή) με προορισμό Τρίπολη-Παναγία Μαλεβή-Καλάβρυτα- Αγία Λαύρα-Μέγα Σπήλαιο-Άρτα- Τρίκαλα.
Όσοι από τα μέλη και τους φίλους του Συλλόγου επιθυμούν
να συμμετάσχουν στην εκδρομή μπορούν να δηλώσουν στα τηλέφωνα 2431074345-κιν.6972992217.

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

78435 •
835 554

what’s up: 6986

ΤΟ ΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΒΡΕΘΗΚΑΝ - ΧΑΘΗΚΑΝ
ΧΑΘΗΚΕ πορτοφόλι με δίπλωμα οδήγησης και μικρό χρηματικό ποσό. Παρακαλείται όποιος το βρήκε να κρατήσει τα χρήματα και να επιστρέψει το δίπλωμα. Τηλ. 6981573632.
BΡΕΘΗΚΕ κλειδί σπιτιού, στο Βαρούσι. Όποιος το έχασε μπορεί να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 6940833938.
BΡΕΘΗΚΕ κινητό στην καφετέρια “ΤΥ-ΚΟΖ” στην οδό
Ασκληπιού. Όποιος το έχασε να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο
6981813057.
BΡΕΘΗΚΑΝ κλειδιά στην οδό Αμαλίας με Νέλσου μπροστά
στον παιδικό Σταθμό “ΖΟΥΜΕΡΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΚΙΑ”. Όποιος τα
έχασε να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 24310 73070.
XΑΘΗΚΑΝ κλειδιά, από μηχανάκι, στη περιοχή του Νοσοκομείου. Όποιος τα βρει παρακαλείται να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 6974620973.
BΡΕΘΗΚΕ κλειδί οικίας, με μπρελόκ, στην οδό Αμαλίας, απέναντι από τον “Ορφέα”, σε πίνακα δημοτικού φωτισμού. Παραδόθηκε στην Ασφάλεια Τρικάλων, όποιος το έχασε να το παραλάβει από εκεί.
ΧΑΘΗΚΕ χρυσό βραχιόλι σε χειροπέδα, στο κέντρο της πόλης. Όποιος το βρει παρακαλείται να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 6970874918.
ΒΡΕΘΗΚΑΝ κλειδιά επί της οδού Κολοκοτρώνη πλησίον
ΚΑΠΗ. Όποιος τα έχασε να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο
6932959209 κ. Βασίλης.

Μοσχαράκι πιλάφι ή ζυγούρι στιφάδο ......................................6,00 €
Λαχανοντολμάδες αυγολέμονο ή κολοκυθάκια με κιμά ............5,00 €
Γεμιστά με κιμά ........................................................................5,00 €
Κοτόπουλο φιλέτο με κάρυ και ρύζι .........................................5,00 €
Χοιρινό λεμονάτο ή τηγανιά......................................................5,00 €
Μακαρόνια με κιμά ...................................................................4,00 €
Πατάτες φούρνου με μυρωδικά ................................................3,00 €
Κεφτεδάκια με πατάτες ............................................................5,00 €

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

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

• κοτόπουλο παϊδάκια σαγανάκι
• μοσχάρι με μανιτάρια
• παστίτσιο
• γίγαντες στο φούρνο
• φασολάκια • φακές σούπα

με να αλλάξει η πατρίδα μας
αλλά να μην αλλάξουμε εμείς.
Να αλλάξουν μόνο... οι άλλοι!
Και η γλυκιά, η αγαπημένη
φωνή του Ιησού: «Ελάτε σε
μένα». Αυτός είναι ο Δρόμος
που οδηγεί στην Αλήθεια. Είναι η Ζωή. Είναι το Φως το
αληθινό που φωτίζει κάθε άνθρωπο που έρχεται στον κόσμο (Ιωαν.1:9). Είναι ο Γιατρός
των τυφλών.

•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

Συλλυπητήρια Παπαστεργίου
για τον θάνατο
του Κώστα Γεωργολιού
Ο Δήμαρχος Τρικκαίων κ. Δημήτρης Παπαστεργίου εκφράζει τη θλίψη του για τον θάνατο του πρ. βουλευτή Τρικάλων, Κώστα Γεωργολιού. Σε δήλωσή του, υπενθυμίζει
«το ήθος, την ευπρέπεια, την αξιοπρέπεια και την αταλάντευτη στάση του εκλιπόντος», επισημαίνοντας την προσφορά του στον τόπο από τα έδρανα του Κοινοβουλίου,
αλλά και στην εκπαίδευση. Μάλιστα, όπως σημείωσε, έχοντας διεκδικήσει τον Δήμο Τρικκαίων ως υποψήφιος Δήμαρχος το 1982, διακρινόταν πάντα την αγάπη για την Αυτοδιοίκηση και τους πολίτες. Ο κ. Παπαστεργίου εκφράζει τα θερμότερα συλλυπητήριά του στους οικείους του
εκλιπόντος.

Μήνυμα του Θανάση Λιούτα
για τον Κώστα Γεωργολιό
Ο Κώστας Γεωργολιός υπήρξε ένας έντιμος και σοβαρός πολιτικός. Υπηρέτησε την Νέα Δημοκρατία με ήθος,
ακεραιότητα και βαθιά πολιτική αντίληψη, στοιχεία που τον
κατέστησαν έναν ιδιαιτέρως αγαπητό πολιτικό.
Η γενέτειρά του, τα Τρίκαλα, σήμερα τον αποχαιρετά.
Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του.
Λιούτας Θανάσης

Tην Πέμπτη

Ομιλία στον Αγ. Αθανάσιο
Μεθαύριο Πέμπτη, 11 Απριλίου 2019, στις 8 το βράδυ, στο
Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Μπάρας
της πόλεώς μας, στα πλαίσια των συναντήσεων ορθοδόξου
προβληματισμού, θα γίνει επίκαιρη ομιλία από τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη π. Μακάριο Ιακωβάκη, Ηγούμενο της
Ιεράς Μονής Σιαμάδων Καστανιάς Καλαμπάκας. Θέμα της ομιλίας: “Προσέγγιση της ευχής του Οσίου Εφραίμ του Σύρου:
Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου...”.
Η είσοδος είναι σε όλους ελεύθερη.

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

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

ΤΡΙΤΗ
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ΓΝωΣΤΟΠΟΙΗΣεΙΣ ΓΑΜωΝ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα ότι ο ΘΩΜΑΣ ΒΑΓΕΝΑΣ του Γεωργίου και της Ελένης, το
γένος Γεροδήμου, που γεννήθηκε στην Καρδίτσα και κατοικεί
στα Τρίκαλα και η ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΥΘΥΜΙΟΥ του Αντωνίου και
της Μαρίας, το γένος Κιάλα, που γεννήθηκε και κατοικεί στα
Τρίκαλα πρόκειται να παντρευτούν και ο γάμος θα γίνει στα Τρίκαλα.
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα όπως τροποποιήθηκε με το Ν.1250/82 ότι ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΡΟΥΚΑΣ του Δημητρίου και της Ελένης, το γένος Δασκάλου,
που γεννήθηκε στα Τρίκαλα και κατοικεί στις Καρυές Τρικάλων και η ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ του Χριστόδουλου και της
Κωνσταντινιάς, το γένος Κοντομήτρου που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στις Καρυές Τρικάλων πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο Τρικάλων.

Ομιλία στην Γ.ε.Χ.Α
Την Πέμπτη 11 Απριλίου 2019 και ώρα 5.30 μ.μ. στην αίθουσα
της "ΓΕΧΑ" οδός Βύρωνος 24, θα γίνει ομιλία από τον Πανοσ.
αρχιμανδρίτη π. Κύριλλο Ιατρό, Ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης με θέμα: «ΜΕΛΕΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ».
Προσκαλείσθε να την παρακολουθήσετε.

Ομιλία στη Χριστιανική Ένωση
επιστημόνων Ν.Τρικάλων
Την Πέμπτη 11 Απριλίου 2019 και ώρα 5.30’μ.μ. στο παρεκκλήσι του Ιωάννου του Προδρόμου Τρικάλων θα μιλήσει ο
κ.Χρήστος Κοτρώνης, φιλόλογος, με θέμα: «Η γλώσσα μας η
ελληνική». Μια διαδρομή από τα αλεξανδρινά χρόνια μέχρι
τη νεοελληνική κοινή».

ΑΠΟΓεΥΜΑΤΙΝΟ ΣΤΗ ΔΙΑΒΑ
Οι κυρίες των επιτροπών φιλοπτώχου και αποπεράτωσης του
τέμπλου του Ιερού Ναού Αγίου Παντελεήμονος Διάβας, διοργανώνουν απογευματινό καφέ στην ταβέρνα Μικρό Νυχτερινό (του Κλεάνθη και της Μαρίας Ζαρκάδα, που βρίσκεται ακριβώς απέναντι από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου), το Σάββατο
στις 13 Απριλίου και ώρα 6:00μ.μ. Τιμή εισόδου 7€.
Το ποσό που θα συγκεντρωθεί θα διατεθεί για την αποπεράτωση του τέμπλου του Ιερού Ναού Αγίου Παντελεήμονα.
Σας περιμένουμε όλους
Με τιμή οι Κυρίες

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΤΕΛΕΤΩΝ
•Εκκλησιαστικά είδη • Είδη μνημείου
•Κηροπωλείο • Λουλούδια

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

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

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

Δ. Βίτσας: Διεθνές κύκλωμα διακινητών πίσω από τα Διαβατά
ια ύπαρξη διεθνούς κυκλώματος
διακινητών πίσω από την υπόθεση
Διαβατών έκανε λόγο ο υπουργός
Μεταναστευτικής Πολιτικής, Δημήτρης
Βίτσας: «η υπόθεση Διαβατών έχει
τελειώσει και τελείωσε μέσα σε δύο μέρες
με τον καλύτερο τρόπο. Οι άνθρωποι
επέστρεψαν στις δομές φιλοξενίας.
Υπήρξαν θύματα παραπληροφόρησης.

θα βρούμε έναν σέρβερ ενδεχομένως και σε άλλη
ήπειρο, στην Αμερική, στην Ασία ή σε κάποια
χώρα της Ευρώπης.
Το 2018 συνελήφθησαν 350 διακινητές, βαποράκια-διακινητικές τους λέω εγώ, ανάμεσά τους
θα δείτε όλες τις φυλές του κόσμου. Στη Σάμο
όπου θα πάω αύριο υπάρχουν κυκλώματα.
Στη Μόρια 4.900 είχαν καταγραφεί στις 31/3,
900 έχουν δικαίωμα να έρθουν στην ηπειρωτική
Ελλάδα δεν έχουμε πολλές θέσεις να τους φιλοξενήσουμε.
Δεν έχουμε σοβαρό αριθμό αφίξεων αυτή την
περίοδο και λόγω καιρικών συνθηκών. Σε Χίο,
Λέρο και Κως η κατάσταση είναι καλή. Στη Σάμο
πάω ακριβώς για την αποσυμφόρηση της κατάστασης» τόνισε ο υπουργός.

Γ

Δεν τίθεται θέμα απώλειας προνομίων αρκεί να
σεβαστούν τη χώρα μας. Η μόνη πηγή αλήθειας
είναι η ελληνική πολιτεία και η ύπατη αρμοστεία
του ΟΗΕ. Πίσω από αυτή την ιστορία κρύβονται
συμφέροντα διακινητών που δραστηριοποιούνται
στη χώρα μας και στην Τουρκία».
«Είναι διεθνή κυκλώματα, διεθνείς εγκληματικές συμμορίες. Ψάχνοντας τα ίχνη στο διαδίκτυο
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ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

«ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ»
Παιδής Θεόδωρος

ΓΑΜΒΕΤΑ 15 ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΗΛ:

2431071936

Σασμάν
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CMYK

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

