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ΜΕΓΑΣ ΚΑΝΩΝ
Αγίου Αφρικανού Θεοδώρου
Αν. Ηλ. 6.58’
Δύση 19.56’

Σελήνη 6 ημ.

KAΘHMEPIΝH EΦHMEPIΔA TΩN TPIKAΛΩN
IΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: M. Tσαρoυχάς και Σία A.B.E.E.
l ΠΡΩΙΝΟΣ ΛOΓOΣ A.E.
l EKΔOTHΣ: Mιχ. Tσαρoυχάς

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣEΛIΔEΣ

ΔIEYΘYNΣH: ΘEMIΣTOKΛEOYΣ 34 - TPIKAΛA

IΔPYTAI: M. TΣAPOYXAΣ / + BAΣ. TΣAPOYXAΣ
Έτoς ιδρύσεως 13/12/1970 l Eτoς 49
l Aριθμ. Φύλλoυ 13.891 l Τιμή: EYPΩ 1

THΛ. ΔIEYΘYNΣHΣ 23.727 l ΣYNTAΞHΣ 24.230
l e-mail: plogos@otenet.gr l FAX: (24310) 24.953
l www.proinoslogosnews.gr

Σήμερα για την ανάδειξη των εκπροσώπων τους στα Διοικητικά Συμβούλια των Συλλόγων στις Σχολές

(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 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

Η διαδικασία θα λάβει χώρα στο ΤΕΙ από τις 9 το πρωί έως τις 8 το βράδυ
και στο εργατοϋπαλληλικό κέντρο από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ

ΣΕΛ.
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Θα ριχτεί το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα ο Δήμος Τρικκαίων

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

Στη μάχη των χόρτων
ΣEΛ. 6

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

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

Αρ. Πιστ. 506925 QM08

Διανομή κατ’ οίκον
στη φθηνότερη τιμή της αγοράς

Τηλ. επικ.: 24310
CMYK

88138

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
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Σαν Σήμερα
1821 ΟιΤούρκοιαπαγχονίζουνστηνΚωνσταντινούπολη
τον πατριάρχη Γρηγόριο Ε’,
σεαντίποιναγιατηνΕλληνική
Επανάσταση.
1821 Μετά από πολιορκία
του κάστρου των Σαλώνων
(Άμφισσας) από τον Γκούρα
καιτονΠανουργιά,οιΤούρκοι
πουβρίσκονταιμέσασ’αυτό
αναγκάζονταιναπαραδοθούν.
Το γεγονός αυτό είναι καθοριστικό για την εξέλιξη της
ΕπανάστασηςστηΣτερεάΕλλάδα,καθώςπρόκειταιγιατην
πρώτηκατάληψηκάστρουαπό
τους επαναστατημένους Έλληνες.
1924 Σημειώνεταιηπρώτη
ληστείατρένουστηνΕλλάδα.
Τέσσεριςάγνωστοινεαροί,μεταμφιεσμένοιμεπερούκεςκαι
ψεύτικα γένια, εισβάλλουν
στην αμαξοστοιχία Αθηνών Θεσσαλονίκης,πουείναισταθμευμένηστονΔοξαράτηςΛάρισαςκαιληστεύουντουςεπιβάτεςτηςπρώτηςθέσης.Μεταξύτωνθυμάτωνπεριλαμβάνονται ο σερραίος Υπουργός
Υγείας, Δημήτριος Πάζης και
ο γενικός διοικητής Μακεδονίας,ΙωάννηςΒαλαλάς.Ηλεία
των ληστών ανέρχεται σε
200.000 δραχμές. Οι αρχές
υποψιάζονταιτηντοπικήσυμμορία των Παγιούλα - Παπαγεωργίου.

Η

Τουρκία
μπαίνεισε
βαθιάκρίση.
Τοπούθαβρίσκεται
σελίγουςμήνες
κανείςδενμπορεί
νατοαπαντήσει.

Και αυτό γιατί δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο
συγκεκριμένο μεγάλο
σχέδιο.
Και ό,τι υπάρχει βρίσκεται στο μυαλό ενός
και μόνον ανθρώπου, ο
οποίος έχει ως στόχο
να παραμείνει στην
εξουσία, ο ίδιος και η
οικογένειά του στη συνέχεια. Επ’ άπειρον.
Τα καλύτερα ευρωπαϊκά και αμερικανικά μυαλά συμφωνούν, όμως,
πως ο πρόεδρος Ερντογάν θα βρεθεί αντιμέτωπος με δύο μεγάλες
κρίσεις έως το φθινόπωρο.
Η πρώτη θα είναι οικονομική. Ο ιδιωτικός
τομέας χρωστάει αυτή
τη στιγμή περί τα 300
δισεκατομμύρια δολάρια.
Το μεγαλύτερο μέρος
αυτού του χρέους είναι
σε ξένο συνάλλαγμα και
περίπου το μισό πρέπει
να πληρωθεί έως το τέλος του καλοκαιριού.

Τα διλήμματα του Ερντογάν
Οι περισσότεροι αναλυτές που ασχολούνται
με την Τουρκία θεωρούν
ότι είτε θα χρειασθεί να
προσφύγει στο Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο και
να πάρει ένα δάνειο της
τάξεως των 150 δισεκατομμυρίων είτε να ακολουθήσει τον δρόμο της
Βενεζουέλας.
Ο Ερντογάν θα μπορούσε ασφαλώς να αλλάξει πολιτική και να
προλάβει τα χειρότερα,
αλλά κάτι τέτοιο δεν φαίνεται πολιτικά πιθανό.
Οσο για τα χρήματα
που θα χρειαστεί, είναι
πολλά και δεν μπορούν
να τα καλύψουν η Ρωσία
και το Κατάρ.
Και η Τουρκία σήμερα
εισάγει ακόμη και κρεμμύδια και αλεύρι...
Ο Τούρκος ηγέτης δεν
θέλει προφανώς να προσφύγει στο ΔΝΤ, γιατί
θα γκρεμίσει έτσι όλο
το αφήγημά του.
Θα εμφανισθεί ως ηγέτης που πάει στη Δύση
για να ζητήσει χρήματα,
όταν προβάλλει τον εαυτό του σαν τον ηγέτη

μιας πανίσχυρης μεσαίας υπερδύναμης που
μπορεί να σνομπάρει την
Ε.Ε. και τις ΗΠΑ.
Την ώρα που η οικονομική κρίση θα κλιμακώνεται, ο Ερντογάν θα
βρίσκεται αντιμέτωπος
με ένα ακόμη δίλημμα:
να πάει με τη Ρωσία παραλαμβάνοντας τους S400 ή να πάρει τα F-35
και να συνεχίσει τους
δεσμούς με τις ΗΠΑ και
το ΝΑΤΟ; Εως τώρα τα
μηνύματα από την Ουάσιγκτον ήταν πολύ θολά
και συγκεχυμένα.
Τώρα αρχίζουν να ξεκαθαρίζουν, μετά τις δηλώσεις του αντιπροέδρου Πενς και άλλων
κορυφαίων αξιωματούχων.
Το Κογκρέσο έχει αρχίσει να παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην άσκηση εξωτερικής πολιτικής
και δεν αστειεύεται στο
συγκεκριμένο θέμα.
Ακόμη και στο αμερικανικό Πεντάγωνο, όλο
και περισσότεροι αξιωματούχοι αρχίζουν να πιστεύουν ότι η σημερινή

σχέση της Τουρκίας με
τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ
δεν είναι βιώσιμη.
Κατά την εκτίμησή
τους, η αμερικανική πολιτική έκανε πολλά λάθη
έως πρόσφατα, γιατί
απέφευγε τα σαφή μηνύματα προς την Αγκυρα και επίσης χρησιμοποιούσε περισσότερο
«το καρότο» και λιγότερο «το μαστίγιο».
«Ο πρόεδρος Ερντογάν γαβγίζει πολύ, αλλά
όταν κάποιος του δείχνει
τα δόντια του, συνήθως
σταματάει», έλεγε πρόσφατα Αμερικανός αναλυτής που γνωρίζει σε
βάθος τη σημερινή
Τουρκία.
Η σχέση Ουάσιγκτον
- Αγκυρας σίγουρα θα
περάσει ένα τεστ αντοχής τους επόμενους μήνες.

Το Άγγελμα

ΤουΑλέξη
Παπαχελά
απότην
«Καθημερινή»

της ημέρας

efsyn.gr:

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ Α.Ε.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

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

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

Όταν η καρδιά

```
Πρόωρη εξόφληση
προς ΔΝΤ προαναγγέλλει ο Τσακαλώτος

Π. Καμμένος:

μας δεν έχει την αγάπη
προς το Χριστό μας,
δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα.

Εγώ έκανα τον Τσίπρα πρωθυπουρ-

```
(Ορίστε, λεφτά
υπάρχουν για το
ΔΝΤ!)

γό, εγώ θα τον ανατρέψω

```

Είμαστε σαν τα πλοία που δεν
έχουν καύσιμα στη μηχανή τους.
ΓέρωνΑμφιλόχιοςΜακρής

(O Πάνος πήρε το όπλο του!)

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)
-Σταδίου24(περίπτερο)

Το ανέκδοτο της ημέρας
Σκάει το λάστιχο μιας ξανθιάς και βγαίνει από το αυτοκίνητο
της για να κάνει οτοστόπ για να την βοηθήσουν.
Σταματάει λοιπόν ένας ευγενικός κύριος και τη ρωτάει αν
είναι καλά.
«Είμαι πολύ καλά ευχαριστώ.
Χρειάζομαι μόνο ένα τηλέφωνο για να τηλεφωνήσω στην φίλη μου
για να έρθει να με πάρει».
Ορίστε καλό μου κορίτσι της λέει ο κύριος, έχω εγώ κινητό».
«Μισό λεπτό του λέει και η ξανθιά να πάρω και το δικό μου από το
αυτοκίνητο για να βρω το νούμερο της φίλης μου.

Γενική πρόγνωση για σήμερα

Ο ΚΑΙΡΟΣ
Σ Η Μ Ε Ρ Α

Τετάρτη 10/4/2019
ΛΙΓΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΚΑΙΡΑ
ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΤΙΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΕΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ
ΟΜΒΡΟΥΣ ΣΤΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΑ
ΟΡΕΙΝΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΙΘΑΝΩΣ
ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ.
ΑΝΕΜΟΙ:ΔΥΤΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 3 ΜΕ
5 ΚΑΙ ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΤΟΠΙΚΑ 6 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ:ΑΠΟ 08 ΕΩΣ
20 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ.
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Ο Γάλλος, η Βαρκελώνη
και το ευρωπαϊκό
εγχείρημα
Γεννήθηκε στη Βαρκελώνη από
Ισπανό πατέρα και Ελβετίδα μητέρα, αλλά όλοι τον γνωρίσαμε
ως Γάλλο. Όχι μόνο γιατί έζησε
όλη του τη ζωή στη Γαλλία, αλλά
και γιατί πρωταγωνίστησε στην
πολιτική σκηνή της από το 2001
έως και το 2016, φθάνοντας έως
και τον πρωθυπουργικό θώκο.
Ο Μανουέλ Βαλς επιστρέφει
τώρα στην κοσμοπολίτικη πρωτεύουσα της Καταλονίας με στόχο
να εγκατασταθεί στο... δημαρχείο
της. Ανεξάρτητα από το τι πιστεύει
κανείς για τις θέσεις και την κυβερνητική θητεία του (οι αμφιλεγόμενες προτάσεις και αποφάσεις
του ουκ ολίγες), η περίπτωσή του
παρουσιάζει εξαιρετικά ενδιαφέρον.
Η υποψηφιότητά του είναι κάτι
παραπάνω από μία μάχη στην τοπική αυτοδιοίκηση ή μία προσπάθεια ενός πολιτικού καριέρας να
ξανατραβήξει βλέμματα και δημοσιότητα επάνω του εκτός κεντρικής σκηνής.
Είναι μια κίνηση που φέρει πάνω
της τη σφραγίδα του ευρωπαϊκού
εγχειρήματος, που θυμίζει ότι η
Ε.Ε. είναι η πιο τολμηρή υπερεθνική ιδέα, ένας χώρος που επί
δεκαετίες υπερβαίνει, χωρίς να
καταργεί ή να αναιρεί, εθνικά σύνορα, ταυτότητες και ιδιαιτερότητες.
Αυτό που έχει όμως μεγαλύτερο
ενδιαφέρον στην περίπτωση του
Βαλς είναι ότι στέλνει αυτό το
μήνυμα επιλέγοντας τον πιο κοντινό στον πολίτη στίβο: την τοπική
αυτοδιοίκηση. Τα πάντα στην πολιτική αρχίζουν και καταλήγουν
με τον ένα ή τον άλλο τρόπο σε
τοπικό επίπεδο.
Η καθημερινότητά μας καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τα
όσα πράττουν, παραλείπουν, διεκδικούν από την κεντρική εξουσία
και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς,
ή ξεχνούν οι αρχές των πόλεων
όπου ζούμε.
Αλλά και η εικόνα που έχουμε
για την Ε.Ε., το πόσο την καταλαβαίνουμε, το τι της αναγνωρίζουμε ή της καταλογίζουμε έχει
να κάνει ακριβώς με τα όσα ακούμε από τους πολιτικούς σε εθνικό
και τοπικό επίπεδο.
Οι Βρετανοί φεύγουν, οι Ιταλοί
γίνονται σκεπτικιστές, οι Γάλλοι
και άλλοι στρέφονται στα εθνικιστικά κόμματα, γιατί η Ε.Ε. δεν
κατάφερε να εξηγήσει ποτέ στους
πολίτες των κρατών-μελών αυτών
την αξία της, ακούμε συχνά την
τελευταία τριετία.
Αλήθεια, ήταν αυτό ευθύνη των
γραφειοκρατών των Βρυξελλών
(όπως συχνά τους αποκαλούμε
με υποτιμητική διάθεση) ή των
εκλεγμένων εθνικών εκπροσώπων
να το πράξουν; Για να το πούμε
και πιο απλά: Ποιον άκουγαν οι
Βρετανοί όλα αυτά τα χρόνια;
Τον Γιούνκερ ή τον εκκεντρικό
πρώην δήμαρχο του Λονδίνου,
Μπόρις Τζόνσον;

Της Νατάσας Στασινού
naftemporiki.gr

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

ΤΕΤΑΡΤΗ

Ο Σάκης Παπαδόπουλος καλεί
τον Γιώργο Οικονόμου στον ΣΥΡΙΖΑ!

Αποκαλύφθηκαν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ
που θα είναι στο πλευρό Τσιλιμίγκα
Την αποκάλυψη για τους υποψηφίους περιφερειακούς συμβούλους που θα στηρίξει ο ΣΥΡΙΖΑ στο ψηφοδέλτιο του Νίκου Τσιλιμίγκα έκανε στη Λέσχη 97,6 ο αναπληρωτής γραμματέας της νομαρχιακής Χρήστος Μπάτζιος: «Θα είμαστε μαζί
με τον κ. Τσιλιμίγκα, έχει μια φιλοσοφία συγκεκριμένη για το
πώς θα κάνει την προεκλογική του εκστρατεία και τη σεβόμαστε. Βρεθήκαμε μαζί του στη Λάρισα την προηγούμενη
εβδομάδα, και του δώσαμε από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ τους
υποψηφίους μας για το Νομό Τρικάλων. Θα είναι ο Γιώργος
Καπέλλος, ο Δημήτρης Στάμος, η Ουρανία Παπαζεύκου και
η Κική Παγδάτογλου. Με ψυχραιμία και υπομονή θα περιμένουμε πότε θα ανακοινώσει και τους υπόλοιπους υποψηφίους».

∫χρ.παπ.

ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

σελίδα 3

Μυαλό
για το μέλλον

Το σχόλιο του για τα στελέχη του ΚΙΝΑΛ Χρήστο Λάππα και
Γιώργο Οικονόμου έκανε μιλώντας στη Λέσχη 97,6 ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Σάκης Παπαδόπουλος: «Ο κύριος πρωταγωνιστής ενωτικών λύσεων σε επίπεδο αυτοδιοικητικών είναι ο Χρηστος Λάππας, ο οποίος παίρνει πολύτιμες πρωτοβουλίες για συσπείρωση δυνάμεων. Θεωρώ ότι δίνει το σωστό στίγμα για ένα προοδευτικό μέτωπο. Θα είναι μεγάλη
ανοησία να διαγράψουν το Χρήστο Λάππα από το ΚΙΝΑΛ λόγω
της παρουσίας του σε μια εκδήλωση για την Ευρώπη, ήταν
γραμματέας τους για πολλά χρόνια και είναι μια πολύ σημαντική προσωπικότητα στο Νομό μας.
Γνωρίζουμε ότι ο Γιώργος Οικονόμου έχει θέσει την υποψηφιότητα του για βουλευτής με το ΚΙΝΑΛ. Όμως θεωρώ ότι
θα μπορούσε να ενταχθεί και στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ.
Από τη στιγμή που δεχόμαστε τον Τζουμάκα για ποιο λόγο
να μην δεχθούμε το Γιώργο Οικονόμου; Σε όλη την πορεία
του δεν έχει κάνει ποτέ σκληρή κριτική προς τον ΣΥΡΙΖΑ. Όσοι
θέλουν την προοδευτική συνεργασία έχουν μια ανοιχτή αγκαλιά κοντά μας».

∫χρ.παπ.
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Η πόλωση και η έντονη ανταγωνιστικότητα που κυριαρχεί στην κεντρική πολιτική σκηνή θυμίζει, παραπέμπει και είναι διάδοχη γενετικά και
κυρίως πολιτισμικά τόσων εμφυλίων
κατά την ιστορία της χώρας μας.
Μάλλον είμαστε οι μοναδικοί που
καταφέραμε να κάνουμε εμφυλίους
κατά την διάρκεια του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα 1821-1828,
στην κατοχή, αλλά και μετά απ’ αυτήν με τα γνωστά αποτελέσματα.
Το ζητούμενο από τις επόμενες γενιές απ’ όλους εμάς που αποφασίζουμε έμμεσα ή άμεσα τώρα, είναι
πότε επιτέλους θα βάλουμε μυαλό…

Τι ωραία θα 'ταν…

∫ Μ.α.Μπ.

Παράσταση διαμαρτυρίας
στο Γ.Ν. Τρικάλων

Το αλάτι
στη διατροφή μας

Το σχόλιο της για το Γιώργο Οικονόμου
-και όσα ακούγονται για προσέγγιση από
τον ΣΥΡΙΖΑ- έκανε και το μέλος της Κ.Ε.
του ΚΙΝΑΛ Λώρεν Κασσοπούλου, λέγοντας: «Έχω ζητήσει από το Γιώργο Οικονόμου να ξεκαθαρίσει αν θα είναι υποψήφιος βουλευτής του ΚΙΝΑΛ. Έκανε αίτηση να είναι υποψήφιος, συμπεριλήφθηκε στο ψηφοδέλτιο και από τότε δεν
έκανε καμία δήλωση και δεν εμφανίστηκε ποτέ. Υπάρχουν συνεχώς φήμες ότι δεν
θα κατεβεί υποψήφιος και αν δεν απαντάει
αφήνοντας απλά τις φήμες να διογκώνονται. Συνεπώς είναι εύλογο να ρωτήσω
αν όντως επιθυμεί να είναι υποψήφιος
βουλευτής του ΚΙΝΑΛ. Είμαι υπέρ των καθαρών θέσεων και λύσεων, δεν μπορεί κάποιοι άνθρωποι να συμπεριφέρονται σαν
να είναι και με τον αστυφύλακα και με τον
χωροφύλακα. Είναι σεβαστό το να διαφωνεί κάποιος, αλλά να έχει και το θάρρος να βγει να το πει».

Με αιχμή τα οξυμένα προβλήματα
στην υγεία, σήμερα, το πρωί σωματεία
και φορείς θα προχωρήσουν σε παράσταση διαμαρτυρίας, στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων.
Η κινητοποίηση έχει προγραμματιστεί
για τις 10.30 το πρωί και εντάσσεται στη
κοινή δράση που έχουν αποφασίσει τα
τοπικά σωματεία.
«Ζούμε και εργαζόμαστε σε μια περιοχή, όπου οι δημόσιες μονάδες υγείας δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες μας. Οι τεράστιες ελλείψεις αντικειμενικά μας οδηγούν να βάζουμε το
χέρι στην τσέπη για να πληρώνουμε για
υπηρεσίες υγείας που έχουμε ανάγκη
και δικαιούμαστε. Όλοι μας πληρώνουμε διπλά και τρίδιπλα για τα στοιχειώδη την ίδια ώρα που μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες και ιδιωτικοί όμιλοι υγείας έχουν τεράστια κέρδη» σημειώνουν, μεταξύ των άλλων.

Ο,τι νεότερο υπάρχει στα επιστημονικά δεδομένα, τη στρατηγική και
τις δράσεις που έχουν υλοποιηθεί ή
πρόκειται να υλοποιηθούν με σκοπό
τη μείωση πρόσληψης αλατιού, ειδικότερα στο ψωμί αναμένεται να
απασχολήσουν την ημερίδα που θα
πραγματοποιηθεί αύριο το απόγευμα στο χώρο του Μουσείου «Τσιτσάνη».
Η ημερίδα συνδιοργανώνεται από
το Δήμο Τρικκαίων με το Σωματείο
Αρτοποιών Ν. Τρικάλων, σε συνεργασία με τον ΕΦΕΤ, το Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και τη Διεύθυνση
της τοπικής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Η εκδήλωση έχει προγραμματιστεί
για τις 6 το απόγευμα και έχει ως κύριο στόχο την ευαισθητοποίηση και
κυρίως την ενημέρωση των καταναλωτών και όχι μόνον, πάνω σε
αυτό το σημαντικό θέμα!

∫χρ.παπ.

∫Ε.Κ.

∫Ε.Κ.

Κασσοπούλου: Να μας πει
ο Γιώργος Οικονόμου αν θα
είναι υποψήφιος με το ΚΙΝΑΛ

CMYK

4 σελίδα

ΤΕΤΑΡΤΗ

10
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Έρχονται 8μηνα
στη ΔΕΥΑ Φαρκαδόνας

Στις πληγείσες περιοχές της
Κρήνης ο Χρηστος Σιμορελης

Προσλήψεις 6 ατόμων μέσω 8μηνων συμβάσεων
για την αντιμετώπιση των έκτακτων και εποχικών αναγκών
τις προσλήψεις 6
ατόμων για εργασία
8 μηνών θα
προχωρήσει η ΔΕΥΑ
Φαρκαδόνας. Στόχος η
αντιμετώπιση εκτάκτων
και εποχικών αναγκών
στοχεύει η Δημοτική
Επιχείρηση Ύδρευσης
Αποχέτευσης
Φαρκαδόνας, η οποία
προχωρά τις διαδικασίες
πρόσληψης εποχικού
προσωπικού.

Σ
Στην περιοχή της Κρήνης του Δήμου Φαρκαδόνας βρέθηκε
σήμερα, Τρίτη 9 Απριλίου 2019, ο Βουλευτής Τρικάλων του
ΣΥ.ΡΙΖ.Α κ. Χρήστος Σιμορέλης, για να κάνει αυτοψία σε καλλιεργούμενες εκτάσεις που υπέστησαν ζημιές από τη χθεσινή
χαλαζόπτωση και τη νεροποντή.
Ο Βουλευτής ενημερώθηκε αναλυτικά για την εικόνα που
άφησαν τα καιρικά φαινόμενα από τον Αντιδήμαρχο Φαρκαδόνας κ Κώστα Θωμά, τον αντιπρόεδρο της ΔΕΥΑΦ και δημοτικό σύμβουλο Φαρκαδόνας κ. Δημήτριο Χαλκιά, τον
πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Κρήνης κ. Δημήτριο Αναγώστου, τον Γεωπόνο του Δήμου Φαρκαδόνας κ. Ηλία Σβανά και κατοίκους της περιοχής. Στη συνέχεια μετέβη στην πληγείσα περιοχή για να διαπιστώσει και επιτόπου την έκταση
των ζημιών. Πρόκειται κυρίως για καλλιέργειες καλαμποκιού
και οπωρώνες.
Ακολούθως ο κ. Σιμορέλης, αφού εξέφρασε την συμπαράσταση του προς τους αγρότες, είχε επικοινωνία με τον προϊστάμενο του ΕΛΓΑ Θεσσαλίας κ. Μιχάλη Λιόντο. Ο Βουλευτής
ζήτησε να υπάρξει άμεση κινητοποίηση της υπηρεσίας, να επισκεφτεί ο ΕΛΓΑ την περιοχή για μια πρώτη εκτίμηση της ζημιάς και να δοθούν κατάλληλες οδηγίες για την πορεία των
καλλιεργειών που επλήγησαν Ο κ. Λιόντος από την πλευρά
του δήλωσε, ότι αύριο κιόλας θα βρίσκεται στην περιοχή για
να λάβει γνώση της κατάστασης ώστε να προχωρήσουν οι
διαδικασίες.
Σιμορέλης Χρήστος
Βουλευτής Τρικάλων με το ΣΥ.ΡΙΖ.Α

έσα στις επόμενες
δέκα ημέρες αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί οι παρεμβάσεις ανάπλασης και αναβάθμισης του
Ζωολογικού Κήπου, ενώ στόχος της δημοτικής Αρχής
Τρικκαίων είναι να έχει τελειώσει το έργο έως το Πάσχα.
Οι εργασίες περιλαμβάνουν
την αναβάθμιση των χώρων,
όπου φιλοξενούνται τα ζώα,
αλλά και τη διαμόρφωση παλαιοτέρων για να φιλοξενη-

Μ

Η ΔΕΥΑΦ αναμένεται να
προσλάβει μέσω σχετικής
προκήρυξης που εξέδωσε 6
άτομα με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, 8 μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών.
Ειδικότερα η προκήρυξη
αφορά την πρόσληψη ενός
ατόμου κατηγορίας Δ.Ε.
Υδραυλικών, Βοηθού τεχνίτη
υδραυλικού, Χειριστού Μηχανημάτων Έργου JSB και 3
ατόμων κατηγορίας ΥΕ, Εργατών Γενικών Καθηκόντων.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό «ΕΝΤΥΠΟ
ΑΣΕΠ» ΣΟΧ.6 και να την υπο-

βάλουν, 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 στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν. Πλαστήρα

44Β, Τ.Κ 42031, Φαρκαδόνα Ν.
Τρικάλων, απευθύνοντάς την
στη
Διεύθυνση
Διοικητικού/Γραφείο Προσωπικού, υπόψη κ. Δέσποινα
Μπότη (τηλ. Επικοινωνίας:2433023226). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρί-

νεται με βάση την ημερομηνία
που φέρει ο φάκελος αποστολής.
Η προθεσμία υποβολής των
αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από σήμερα Τετάρτη 10/04/2019.
ΧΡ. ΠΑΠ.

Ολοκληρώνονται οι εργασίες και θα είναι ανοικτός για το κοινό το επόμενο διάστημα

Έτοιμος ο Ζωολογικός Κήπος
Κατά τον κ. Ντιντή στόχος είναι ο Ζωολογικός Κήπος ν’ αποτελέσει σημείο αναφοράς για τους πολίτες
θούν νέα ζώα (ζώα φάρμας).
Σύμφωνα με τον αρμόδιο
Αντιδήμαρχο κ. Παναγιώτη
Ντιντή «οι εργασίες προχωρούν και πολύ σύντομα ο Ζωολογικός Κήπος θα αποτελέσει

σημείο αναφοράς για τους
πολίτες».
Οι παρεμβάσεις προχωρούν, χωρίς καθυστερήσεις
και βρίσκονται στο στάδιο της
ολοκλήρωσης, ενώ αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί
μέσα στις επόμενες 10 ημέρες.
Ήδη, τελειώνει η τοποθέτηση των τελευταίων κλουβιών που θα φιλοξενήσουν τα
ζώα που θα βρίσκονται στο
χώρο, ενώ θα διαμορφωθούν
καταλλήλως και τα υπάρχονται κλουβιά.
Επίσης, ολοκληρώνονται οι
εργασίες στο χώρο που θα μετατραπεί σε αναψυκτήριο,
προκειμένου να εξυπηρετεί
και να φιλοξενεί τους δεκάδες
επισκέπτες του ζωολογικού
κήπου.
Σε ό,τι αφορά στον τρόπο
λειτουργίας, σύμφωνα με τον
αρμόδιο Αντιδήμαρχο θα είναι
ανοικτός για το κοινό τις ώρες
που ήταν, ενώ θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα τα Σαββατοκύριακα.
Σημειωτέον, η δημοτική
Αρχή σχεδιάζει την συνολική
αναμόρφωση του Ζωολογικού Κήπου και την μετατροπή
του σε Πάρκο Τοπικής Χλω-

ρίδας και Πανίδας.
Στόχος είναι η μετατροπή
του υφιστάμενου ζωολογικού
κήπου, σε Πάρκο Ενδημικής
Χλωρίδας & Πανίδας, η δημιουργία πάρκου εναλλακτικών
δραστηριοτήτων και πάρκου
περιπέτειας, η δημιουργία θεματικού πάρκου «Κιβωτός του
Νώε», εντός του οριοθετημένου χώρου του Ζωολογικού
Κήπου, με αξιοποίηση των

υφισταμένων κτιριακών υποδομών, η οργάνωση και σχεδιασμός των συνδέσεων μεταξύ υφιστάμενων και νέων
εγκαταστάσεων και χρήσεων
στο Πάρκο (Εκκλησία, Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης) και διερεύνηση ανάδειξης νέων σημείων ενδιαφέροντος και συνδέσεων (π.χ.
πρώην Στρατοπέδου Πούλιου,
τόπος ιστορικής μνήμης στα

Νταμάρια, ανενεργό λατομείο), ο σχεδιασμός τυπικών
περιπατητικών διαδρομών, μονοπατιών ορεινού τρεξίματος,
διαδρομών ορεινής ποδηλασίας, σημείων στάσης και συνάντησης, θέσεων θέας (υλικά, στοιχεία αστικού εξοπλισμού και επίπλωσης κ.α.) και
ένα πρότυπο Μελισσοκομικό
Εκπαιδευτικό Κέντρο.
Ε.Κ.
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κλεισε το
ψηφοδέλτιο του ο
επικεφαλής του
συνδυασμού «Νέο Ξεκίνημα –
Ανεξάρτητος Δήμος» και
κάνει στα επόμενα βήματα

ΤΕΤΑΡΤΗ

Θ. Αλέκος:

✉ grgsiamourelis@gmail.com

Το Σάββατο 20 Απριλίου
η πρώτη του ανοιχτή ομιλία

Το Σάββατο 20 Απριλίου στις
19:30 θα κάνει τα εγκαίνια του
εκλογικού του κέντρου (οδός Ευθυμίου Βλαχάβα) ο υποψήφιος
Δήμαρχος Καλαμπάκας κ. Θοδωρής Αλέκος, ενώ θα πραγματοποιήσει και την πρώτη του ομιλία
και παρουσίαση του συνδυασμού
και του ψηφοδελτίου «Νέο Ξεκίνημα – Ανεξάρτητος Δήμος».
Ο κ. Αλέκος δηλώνει έτοιμος
για την εκλογική αναμέτρηση της
26ης Μαΐου και τονίζει πως τα
πρόσωπα που συμμετέχουν στο
ψηφοδέλτιο του, είναι πρόσωπα
άξια και απαρτίζουν, ψηφοδέλτιο
νίκης. «Ένα ψηφοδέλτιο που καλείται να φέρει την αλλαγή στον
Δήμο Καλαμπάκας και τις καλύτερες ημέρες για όλους τους δημότες
του Δήμου Μετεώρων! Αυτοί είναι
η προτεραιότητα μας με συναίσθηση και ευθύνη απέναντι τους».
«Θα πούμε αλήθειες στον κόσμο
και ότι του πούμε θα το υλοποιήσουμε» μας ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ τόνισε πως: «η «μάχη
θα δοθεί μέχρι την τελευταία ώρα
που θα κλείσουν οι κάλπες. Μια

μάχη που αξίζει να τη δώσουμε
όλοι μαζί για την Καλαμπάκα και
τα χωριά μας! Για όλους» είπε!
Ο κ. Αλέκος αναφέρθηκε και
στα επόμενα βήματα του συνδυασμού «Νέο Ξεκίνημα – Ανεξάρτητος Δήμος» που είναι εκτός από
την κατάρτιση του προγράμματος,
το οποίο στηρίζεται στην επικοινωνία με τους Δημότες και στην
ανοικτή εκδήλωση της 20η Απριλίου!
«Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για
όλους τους Καλαμπάκιωτες τόνισε
ο κ. Αλέκος σε δήλωσή του και καλεί ήδη όλο τον κόσμο στην εκδήλωση. Ήδη έχω φτάσει στο τέλος
του κλεισίματος του γενικού ψηφοδελτίου. Ήταν μια δύσκολη διαδικασία αλλά δόξα το Θεό, όλα
πήγαν καλά! Έχω ανακοινώσει 43
υποψηφίους στο Γενικό Ψηφοδέλτιο. Έχω να ανακοινώσω άλλα 4,
άρα πάμε στα 47 και κρατώ 3 θέσεις ακόμη για παν ενδεχόμενο!
Έχω τελειώσει κοντολογίς με το
γενικό ψηφοδέλτιο. Αν προκύψει
κάτι καλό που δεν το έχω σκεφθεί
θα έχω χώρο για το εντάξω στο

Του
Γιώργου Χρ. Σιαμουρέλη

ψηφοδέλτιο μας. Είμαι καλυμμένος
και μπορώ να το καταθέσω ακόμη
και αύριο στο Πρωτοδικείο. Όλα
τα άτομα του ψηφοδελτίου μου είναι άξια, όπως και τα παιδιά που
ανακοινώθηκαν προσφάτως. Είμαι
πολύ ικανοποιημένος! Με ειλικρίνεια, αξιοπρέπεια με αρχοντιά θα
δουλέψουμε σκληρά για τον Δήμο
Μετεώρων και θα πούμε αλήθειες
και μόνο στο λαό της περιοχής
μας. Θα δουλέψουμε για να κάνουμε πράξη όσα πρεσβεύουμε».

των καλαμπακιωτών και των
φίλων από τα χωριά μας.
Θα είναι μια ανοιχτή συγκέντρωση σε ανοιχτό χώρο.
Δεν ήθελα να πάω σε κλειστό χώρο, άλλωστε δεν θα
χωρούσε ο κόσμος! Επιθυμών να το κάνω έξω στην
Καλαμπάκα, στον
κόσμο, ώστε
να έρθουν
όλοι και να

Tην κεντρική του
ομιλία ανέφερε
«Η κεντρική ομιλία
μου θα γίνει λίγο
πριν την κάλπη
στην Κεντρική
πλατεία της πόλης και θα συνεννοηθούμε για
τις ομιλίες με
τους υπολοίπους συνυποψήφιος και τον Δήμαρχο».

«Το Σάββατο 20 Απριλίου στις
19:0 το απόγευμα θα έχουμε τα
εγκαίνια του εκλογικού μας Κέντρου
και την πρώτη μου ομιλία ενώπιων

ρούμε να μείνουμε πίσω. Έτσι
όπως έχει διαμορφωθεί ο κόσμος
άμα δεν αλλάξουμε και δεν βελτιωθούμε όχι μόνο θα μείνουμε
στάσιμοι αλλά κινδυνεύουμε να
ξεπεραστούμε από τις εξελίξεις

με ολέθριες συνέπειες για τις
επόμενες γενιές».
Σε κοινή τους δήλωση Χατζηγάκης και Παπαστεργίου τόνισαν τα εξής: «Οι καιροί απαιτούν σύγχρονους πολιτικούς
που να κατανοούν ότι ο κόσμος
αλλάζει με ταχύτητα. Και εμείς
δεν πρέπει να μείνουμε πίσω.
Η δημιουργία και η προώθηση
εταιριών startups είναι μια σημαντική πρωτοβουλία του Δήμου
Τρικκαίων. Μέσα από το GiSeMi
θα δοθεί η δυνατότητα στην πόλη
μας να γίνει πόλος έλξης νέων
τεχνολογιών και νέων εταιριών
που θα δημιουργήσουν καινούργιες θέσεις εργασίας για τους
συμπολίτες μας. Σε ένα κόσμο
παγκοσμιοποιημένο και όλο και
πιο ανταγωνιστικό, εμείς οι νέοι
πολιτικοί οφείλουμε να στηρίξουμε
τέτοιες πρωτοβουλίες που θα ενισχύσουν την πόλη μας και θα
βγάλουν την νέα γενιά μπροστά».

Στο Κέντρο Υγείας και στο ΚΑΠΗ Καλαμπάκας
ο Υπ. Δήμαρχος Μετεώρων κ. Γιάννης Παπαμιχαήλ

Τ

ο ΚΑΠΗ
Καλαμπάκας
επισκέφθηκε ο
υποψήφιος Δήμαρχος κ.
Γιάννης Παπαμιχαήλ
προκειμένου να γνωρίσει
από κοντά τα μέλη του και
να ανταλλάξει σκέψεις και
απόψεις.

Επίσης, ο υποψήφιος Δήμαρχος Καλαμπάκας με τον
συνδυασμό
«Ανάπτυξη
Τώρα», επισκέφτηκε και το

παρακολουθήσουν την ομιλία μου
και την παρουσίαση του ψηφοδελτίου μου, του συνδυασμού μας
«Νέο Ξεκίνημα – Ανεξάρτητος Δήμος. Θα είναι ένα ισχυρό μήνυμα
νίκης για τον συνδυασμό μας».

Tην ανοιχτή του ομιλία

Τ

Ο κ. Παπαμιχαήλ, τόνισε
πως ο διάλογος με τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας
ήταν εποικοδομητικός και ο
ίδιος δέχτηκε τις ευχές για
καλή επιτυχία στην πορεία
του προς τις εκλογές.

σελίδα 5

«Το γραφείο μας βρίσκεται επί
της οδού Ευθυμίου Βλαχάβα, είναι
ανοιχτό για το κοινό, το πρωί 10-2
και 6-10 το απόγευμα. Αρκετοί
φίλοι και υποψήφιοι περνούν καθημερινά και η κίνηση αυξάνεται
συνεχώς και βλέπω καθημερινά
πολύ κόσμο».

ο GiSeMi, το νέο
κόμβο καινοτομίας
και
επιχειρηματικότητας,
επισκέφθηκε ο Μικέλης
Χατζηγάκης στα πλαίσια
των επισκέψεων που
πραγματοποιεί σε όλο το
Νομό, και ξεναγήθηκε από
τον Δήμαρχο Τρικκαίων
Δημήτρη Παπαστεργίου.

ποιούν τις νέες τεχνολογίες προς
όφελος των πολιτών και να μην
φοβούνται να αλλάξουν.
Και οι δύο νέοι Τρικαλινοί
πολιτικοί συμφωνούν πως «Οι
εξελίξεις τρέχουν και δεν μπο-
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Tο πολιτικό του γραφείο

Χατζηγάκης – Παπαστεργίου: «Τα Τρίκαλα
δείχνουν τον δρόμο της νέας εποχής»

Οι δύο νέοι πολιτικοί δείχνουν
ότι, εκτός από την προσωπική
χημεία που έχουν, κατανοούν
τις ανάγκες της σύγχρονης εποχής για επενδύσεις στις νέες
τεχνολογίες και στήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας. Άλλωστε, Παπαστεργίου και Χατζηγάκης έχουν «φρέσκιες» ιδέες
και αντιλαμβάνονται τον σύγχρονο τρόπο δημόσιας διοίκησης
που θέλει τους πολιτικούς να
εξελίσσονται διαρκώς, να αξιο-
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Κέντρο Υγείας Καλαμπάκας
όπου συνάντησε τον Διευθυντή κ. Ι. Μάντζιο το ιατρικό
και νοσηλευτικό προσωπικό.

Ενημερώθηκε για τα προβλήματα του Κέντρου Υγείας,
αλλά και για τις υπηρεσίες
που παρέχει.

Νέα στελέχη
στο ψηφοδέλτιο νίκης
Ο χορός των ανακοινώσεων νέων
υποψηφιοτήτων συνεχίζεται!
Με την προσθήκη ακόμη έξι υποψηφίων, η οποία
φθάνει τον συνολικό αριθμό στους σαράντα τρεις (43),
προχωράει ο συνδυασμός. Ένα βήμα πλέον πριν την
οριστική κατάρτιση του Γενικού Ψηφοδελτίου, το οποίο
φυσικά μέσα σε πολύ εύλογο χρονικό διάστημα θα ολοκληρωθεί- άλλωστε οι εναπομείνασες θέσεις είναι πλέον
μετρημένες στα δάκτυλα του ενός χεριού- δίνοντας νέα
ώθηση στη δυναμική του συνδυασμού μας.
Κάθε μέρα που περνάει μας καθιστά πιο δυνατούς στα
μάτια του κόσμου και η αγάπη που εκδηλώνεται συνεχώς
πολλαπλασιάζεται με ιλιγγιώδη ταχύτητα! Η αγάπη και η
συμπαράσταση των συνδημοτών μας είναι ανεπανάληπτη.
Οι έξι νέοι υποψήφιοι είναι κατ’ αλφαβητική σειρά:
1. Αργύρης Αθανάσιος, Υπεύθυνος ΞενοδοχείουΠρώην Ταμίας Συλλόγου Πολυτέκνων
2. Αρσενίου Γεώργιος, Συνταξιούχος υπάλληλος Δήμου
Μετεώρων- Πρώην Δημοτ. Σύμβουλος
3. Ζιώγα Πηνελόπη, Ιδιωτική Υπάλληλος
4. Κερασοβίτης Βασίλειος, Μελισσοκόμος
5. Μαλακασιώτης Χρήστος, Πρώην Κοινοτάρχης Παναγίας, Πρώην Πρόεδρος αναπτυξιακού συνδέσμου Ορεινής Καλ/κας, Πρώην Δήμαρχος Μαλακασίου
6. Πασμάκης Βασίλειος, Ξυλουργός
Στο σύνολό τους είναι άνθρωποι με άποψη, που ξέρουν
να αντιστέκονται. Κάθε ένας έχει και κάτι να σου πει.
Έχει προτάσεις για ένα δήμο πρότυπο, για την πόλη της
Καλ/κας. Γνωρίζει το Περιβάλλον, τα έργα υποδομής,
την επιχειρηματικότητα, τα κοινωνικά, τον Πολιτισμό,
τον Αθλητισμό, τη Διοίκηση.
Άνθρωποι με χαμόγελο, με όρεξη για δουλειά, με όραμα.
Άνθρωποι με ήθος, θέληση και αγάπη για τον τόπο.
Παλιοί και νέοι άνθρωποι καθαροί και ειλικρινείς.
Για όλους αυτούς η αυτοδιοίκηση δεν αποτελεί μέσο
ανάδειξης και προβολής, αντιθέτως αποτελεί πεδίο προσφοράς και δημιουργίας.ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Του Συνδυασμού «Νέο Ξεκίνημα- Ανεξάρτητος Δήμος»
Του υποψηφίου Δημάρχου του Δήμου Μετεώρων

ΘΟΔΩΡΗ ΑΛΕΚΟΥ

6 σελίδα

ΤΕΤΑΡΤΗ
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τοπικά

Θα ριχτεί το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα ο Δήμος Τρικκαίων

Στη μάχη των χόρτων
•Βαρύτητα θα δοθεί στον καθαρισμό των πλατειών,
στις εισόδους της πόλης ενώ ολοκληρώθηκε και το “λίφτινγκ”
που έγινε στο λόφο του Προφήτη Ηλία

Σ

την μάχη των
χόρτων θα ριχτεί
το αμέσως
επόμενο χρονικό
διάστημα η δημοτική
Αρχή, προχωρώντας σε
παρεμβάσεις που
αφορούν τον καθαρισμό
των κοινόχρηστων
χώρων και των
δημοτικών οδών.

Όπως ανέφερε ο αρμόδιος
Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης
Ντιντής στόχος είναι να καθαριστούν όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι, ώστε να μην καταγραφούν προβλήματα και
κυρίως όλα είναι έτοιμα και
ενόψει του Πάσχα.
Οι εργασίες περιλαμβάνουν
τον καθαρισμό του Ληθαίου
ποταμού, αν και σε ένα μεγάλο βαθμό έχει καθαριστεί,
ωστόσο σύμφωνα με τον κ.
Ντιντή θα δοθεί βαρύτητα επί
της Αρριανού,
Βαρύτητα θα δοθεί στον
καθαρισμό των πλατειών, στις
εισόδους της πόλης, στον
καλλωπισμό και στο κλαδέματα των δέντρων, κ.ο.κ., ενώ
ολοκληρώθηκε και το “λίφτινγκ” που έγινε στο λόφο
του Προφήτη Ηλία σε συνεργασία με την πυροσβεστική
υπηρεσία.
Σε ό,τιο αφορά στο κόψιμο
των χόρτων ο Δήμος θα προ-

βεί στον καθαρισμό των δημοτικών εκτάσεων και για ακόμα μια φορά θα προχωρήσει
στις απαραίτητες στους ιδιώτες συστάσεις και εάν δεν αλλάξει η κατάσταση τότε θα
επιβάλει και τα ανάλογα πρόστιμα.
«Προσπαθούμε να έρθουμε
σε συνεννόηση με τους ιδιο-

κτήτες, αλλά αυτό δεν είναι
πάντα εφικτό, διότι είτε δεν
κατοικούν στα Τρίκαλα, είτε
δε έχουν διάθεση συμμόρφωσης. Εμείς θα προχωρήσουμε στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να μην έχουμε
προβλήματα» τόνισε.
Υπενθυμίζεται ότι η αντιπυρική περίοδος ξεκινά από την

1η Μαΐου και διαρκεί έως την
31η Οκτωβρίου. Σύμφωνα με
το νόμο, οι δημότες θα πρέπει
να προβούν στις προβλεπόμενες ενέργειες κοπής και
απομάκρυνσης χόρτων και
άλλων εύφλεκτων υλικών από
τα οικόπεδά τους, καθώς και
στην περιοδική επιμέλειά
τους. Ο λόγος για τον οποίο

γίνεται αυτός ο καθαρισμός
είναι η αποφυγή πρόκλησης
πυρκαγιάς, εν όψει και της
θερινής περιόδου. Αν ο πολίτης (και συγκεκριμένα, οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων) δεν
προχωρήσει στον καθαρισμό,
τότε ενεργοποιείται η αρμόδια

υπηρεσία του Δήμου. Συγκεκριμένα, κατόπιν αίτησης ή
καταγγελίας, προβαίνει σε αυτοψία, αποστέλλει ειδοποίηση
με συστημένη επιστολή και,
ο πολίτης θα πρέπει, σε διάστημα 15 ημερών να προβεί
στην αποψίλωση. Αν δεν το
πράξει, οι υπηρεσίες του Δήμου καθαρίζουν μεν τον χώρο,
αλλά στον ιδιοκτήτη επιβάλλονται, σύμφωνα με τον νόμο,
ποινικές (από την Πυροσβεστική Υπηρεσία) και διοικητικές κυρώσεις (από τον Δήμο),
δηλαδή η σχετική δαπάνη καθαρισμού, αλλά και πρόστιμο.
Σύμφωνα με τον νόμο «Σε βάρος εκείνων που δεν συμμορφώνονται επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών
ανά τετραγωνικό μέτρο του
οικείου χώρου, το οποίο αποτελεί έσοδο του οικείου Δήμου, βεβαιώνεται εις βάρος
τους η ισόποση σχετική δαπάνη του Δήμου προς καθαρισμό και υποβάλλεται μήνυση
για το αδίκημα του άρθρου
433 του Ποινικού Κώδικα».
Ε.Κ.

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

ργα ψηφιακής δημιουργίας που
υλοποιήθηκαν στα μαθήματα Πληροφορικής όλων των σχολικών
βαθμίδων αναμένεται να παρουσιαστούν
αυτή την Παρασκευή 12 Απριλίου, κατά
τη διάρκεια του 9ου Μαθητικό Φεστιβάλ
Ψηφιακής Δημιουργίας.
Το φεστιβάλ θα λάβει χώρα στο χώρο
του Μουσείου «Τσιτσάνη» και διοργανώνεται από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ενδιαφέρουσες ομιλίες, πρωτότυπα εργαστήρια και διαδραστικές δραστηριότητες
που μπορούν να παρακολουθήσουν μαθητές και επισκέπτες,
Στο πλαίσιο του Μαθητικού Φεστιβάλ
θα παρουσιαστούν έργα ψηφιακής δημιουργίας, τα οποία δημιουργήθηκαν στα
μαθήματα Πληροφορικής όλων των βαθμίδων (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Γενικό και
Επαγγελματικό Λύκειο), στις Δημιουργικές Εργασίες του ΓΕΛ, στο μάθημα
«Ερευνητικές Εργασίες (Project)» των
ΓΕΛ και στη Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων στα ΕΠΑΛ.
Πρωτότυπα εργαστήρια και διαδραστικές δραστηριότητες
Σημειώνεται ότι το Μαθητικό Φεστιβάλ
δεν έχει διαγωνιστικό χαρακτήρα, αλλά

Ε
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Στις κάλπες φοιτητές
και σπουδαστές
Η διαδικασία θα λάβει χώρα στο ΤΕΙ από τις 9 το πρωί έως τις 8 το βράδυ
και στο εργατοϋπαλληλικό κέντρο από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ
ε το βλέμμα στην αποχή
που καταφέρνει πάντα
να αναδεικνύεται ο
νικητής των φοιτητικών
εκλογών, στις κάλπες
προσέρχονται σήμερα οι
φοιτητές και οι σπουδαστές,
προκειμένου να εκλέξουν τους
εκπροσώπους τους στα
Διοικητικά Συμβούλια των
Συλλόγων σε όλε τις Σχολές.

Μ

Σε τοπικό επίπεδο, κάλπες θα στηθούν στο χώρο του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΤΕΙ Λάρισας με
την Πανσπουδαστική Κίνηση Συνεργασίας (Π.Κ.Σ.) και την «Ανεξάρτητη
Φοιτητική Κίνηση» να διεκδικούν τη
ψήφο των σπουδαστών.
Οι κάλπες θα ανοίξουν στις 9 το
πρωί και θα κλείσουν στις 8 το βράδυ.
Τους εκπροσώπους τους θα κληθούν να αναδείξουν και οι φοιτητές
στη Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΣΕΦΑΑ).
Οι εκλογές θα διεξαχθούν στην αίθουσα του τοπικού εργατοϋπαλληλικού κέντρου και την ψήφο των
φοιτητών θα διεκδικήσει η Πανσπουδαστική Κίνηση Συνεργασίας
(Π.Κ.Σ.), καθώς και ένα ανεξάρτητο

σχήμα.
Η διαδικασία θα ξεκινήσει στις 8 το
πρωί και θα ολοκληρωθεί στις 8 το
βράδυ.

Μαζική συμμετοχή
«Είναι στο χέρι μας να κάνουμε τη
διαφορά!», τονίζει η «Πανσπουδαστική Κίνηση Συνεργασίας», καλώντας σε μαζική ενίσχυση των ψηφοδελτίων της στους Φοιτητικούς και
Σπουδαστικούς Συλλόγους, υπογραμμίζοντας ότι μόνο έτσι θα στείλουν μήνυμα πραγματικής καταδίκης
της πολιτικής που τους στερεί δι-

καιώματα στη μόρφωση και τη ζωή.
«Η μαζική συμμετοχή και η στήριξη στην "Πανσπουδαστική ΚΣ" σε
όλη την Ελλάδα είναι μια πρώτη, μαζική απάντηση σε όλους όσοι θέλουν
τη νεολαία αμέτοχη, τους φοιτητές
συνένοχους, θεατές στη σαπίλα του
αστικού πολιτικού συστήματος», σημειώνει η ΚΝΕ, τονίζοντας ότι «μόνο
έτσι μπορεί η νεολαία να τους χαλάσει τα σχέδια γιατί αυτή η πολιτική και οι συνέπειές της δεν έχουν τελειωμό».
Ε.Κ.

Πραγματοποιείται αυτή την Παρασκευή 12 Απριλίου το Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας

Έργα ψηφιακής δημιουργίας
Το φεστιβάλ θα λάβει χώρα στο χώρο του Μουσείου «Τσιτσάνη»
και διοργανώνεται από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων

βραβεύεται κάθε συμμετοχή.
Σύμφωνα με την τοπική Διεύθυνση
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Σήμερα για την ανάδειξη των εκπροσώπων τους
στα Διοικητικά Συμβούλια των Συλλόγων στις Σχολές

K.Σκρέκας: Η Ελλάδα χάνει
δισεκατομμύρια ευρώ
σε ευρωπαϊκά κονδύλια
με ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ
Τις τεράστιες ευθύνες
της κυβέρνησης του κ.
Τσίπρα για την απώλεια
πολύτιμων κεφαλαίων
ύψους αρκετών δισεκατομμυρίων ευρώ από τα
κονδύλια του ΕΣΠΑ 2014 2020, υπογραμμίζει ο Τομεάρχης Περιβάλλοντος
και Ενέργειας της Νέας
Δημοκρατίας, Βουλευτής
Τρικάλων, κ. Κώστας Σκρέκας, σε σχετική ερώτηση
προς τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης την
οποία συνυπογράφει με
άλλους 50 βουλευτές της ΝΔ. Οι αρνητικές επιδόσεις της κυβέρνησης αναδεικνύονται στα επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, σύμφωνα με τα οποία η Ελλάδα κατέχει την 23η θέση
στην απορρόφηση ευρωπαϊκών πόρων (δαπάνες) και την 16η στις
συμβασιοποιημένες δαπάνες.
Συνολικά, τα διαθέσιμα κονδύλια ανέρχονται σε 21,7 δις ευρώ
και μαζί με την εθνική συμμετοχή προσεγγίζουν τα 26 δισ. ευρώ.
Οι κοινοτικοί πόροι είναι εξασφαλισμένοι και απολύτως απαραίτητοι για τον παραγωγικό μετασχηματισμό και τη μακροπρόθεσμη
ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας.
Μολονότι η αποεπένδυση συνεχίζεται στην οικονομία και οι επιχειρήσεις υποφέρουν από την έλλειψη ρευστότητας, η κυβέρνηση αδυνατεί να αξιοποιήσει τα κοινοτικά κεφάλαια και να τα διοχετεύσει στην αγορά. Υπενθυμίζεται ότι το σχετικό ρυθμιστικό πλαίσιο αποτελεί ήδη εδώ και πέντε χρόνια νόμο του κράτους
(Ν.4314/2014). Η ανικανότητα της κυβέρνησης του κ. Τσίπρα να
σχεδιάσει και να εφαρμόσει μια συνεκτική αναπτυξιακή πολιτική
είναι επίσης ξεκάθαρη στην αποτυχία του επενδυτικού νόμου, καθώς και στην υποεκτέλεση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), το οποίο έχει θυσιαστεί στο βωμό της επίτευξης
των υψηλών δημοσιονομικών πλεονασμάτων που έχει συμφωνήσει με τους θεσμούς.
Οι δυνάμεις της πραγματικής οικονομίας χρειάζονται τα κοινοτικά κονδύλια προκειμένου να καταφέρουν να ενισχυθούν και
να ανταποκριθούν με επιτυχία στις απαιτήσεις του σκληρού διεθνούς ανταγωνιστικού περιβάλλοντος. Και ταυτόχρονα χρειάζονται στο πλάι τους μια κυβέρνηση φιλική προς τις επενδύσεις
και την αγορά, που θα φροντίσει να δημιουργήσει ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη της υγιούς επιχειρηματικότητας προς όφελος όλων των Ελλήνων.

ΤΕΤΑΡΤΗ

Δευτεροβάθμιας στο φεστιβάλ συμμετέχουν το 2ο ΣΔΕ Φυλακών όπου θα πα-

ρουσιάσει βίντεο από τους μαθητές του
σχολείου, το 5ο Γυμνάσιο με το «Το Arduino παίζει με τα χρώματα και μας κατευθύνει την νύχτα», το 7ο Γυμνάσιο «Δημιουργία συλλογής από γελοιογραφίες
ψηφιακής μορφής», 7ο Γυμνάσιο «Δημιουργία διαδραστικών εικόνων για παρουσίαση αρχαιολογικών χώρων», το 4ο
Δημοτικό «Αυτοματισμός προειδοποίησης εμποδίου οπισθοπορείας σε όχημα», το 4ο Δημοτικό «Υλοποίηση απλού

μοντέλου τεχνητού βραχίονα με LegoWedo2», το 12ο Δημοτικό «Ένα wiki για τα
δικαιώματα των παιδιών», το 6ο ΓΕΛ «Μαθηματικός σχεδιογράφος», το 6ο ΓΕΛ
«Έξυπνο παραβολικό κάτοπτρο», το Γυμνάσιο Οξύνειας «Το τρένο που δεν
σφύριξε ποτέ», το Γυμνάσιο Πρίνου «Παρουσίαση ανεμογεννήτριας με Wedo (Α'
Γυμνασίου)», το Γυμνάσιο Πρίνου «Διαφημιστικό σποτάκι με τα αξιοθέτατα της
πόλης των Τρικάλων( Β' Γυμνασίου)», το
1ο Γυμνάσιο «Robo-route, μία ρομπο-διαδρομή μετ' εμποδίων», το 1ο Γυμνάσιο
«Arduino και ήχος: Φωτορυθμικό», το Δημοτικό Μεγ. Κεφαλόβρυσο «Ψηφιακές παρουσιάσεις μαθητών του σχολείου», το
1ο Δημοτικό Καλαμπάκας «Οι Δώδεκα
Θεοί του Ολύμπου», το 2ο Δημοτικό Καλαμπάκας «Οι Κίνδυνοι και ο Εθισμός στο
Διαδίκτυο», το 5ο Δημοτικό Καλαμπάκας
«Το ταξίδι του Ασπροπάρη», το 3ο Δημοτικό Καλαμπάκας «ασύγχρονη Δημιουργία διαδραστικής παρουσίασης για τα
Μετέωρα», το ΓΕΛ Καλαμπάκας «Έξυπνο
Οικολογικό Σπίτι: Με τη χρήση arduino και
appinventor για android δημιουργούμε αυτοματισμούς σε ένα σπίτι για μείωση της
καταναλούμενης ενέργειας», το ΓΕΛ

Καλαμπάκας «Μελετώντας την δυνάμη
και κίνηση με STEM: Χτίζοντας μηχανισμούς με lego και προγραμματίζοντας
τους μπορούμε να μελετήσουμε τα φυσικά μεγέθη της δύναμης, της τριβής, της
ταχύτητας και της επιτάχυνσης» το 14ο
Δημοτικό Φλαμουλίου «Οπτικοποίηση
μουσικών κομματιών (5 διαφορετικές
ομάδες- 5 διαφορετικά έργα) - Στ' δημοτικού», το 14ο Δημοτικό Φλαμουλίου
«Παρουσίαση του σχολείου μέσω scratch
(Ε' δημοτικού)», το 14ο Δημοτικό Φλαμουλίου «Διαδραστικό παιχνίδι στο
scratch με wedo2 (E' δημοτικού)», το ΓΕΛ
Οιχαλίας « Δημιουργία ηλεκτρονικού
παιχνιδιού - MAZE (Λαβύρινθος) με
GAME MAKER" από 5μελή ομάδα μαθητών της Α’ Λυκείου», το 3ο Γυμνάσιο
« Εργαλεία Διακομιστή (Server tools)», το
6ο Γυμνάσιο
«Robo Easter»,
το 5ο Γυμνάσιο «Από το στόμα στον υπολογιστή», το 9ο Γυμνάσιο « Οι γειτονιές
της πόλης μου – Βαρούσι», το 9ο Γυμνάσιο « Πρόσφυγες μαθητές – αναζητώντας μια νέα πατρίδα», το 9ο Γυμνάσιο «ΤΕΦΑΑ - μια πανεπιστημιακή σχολή
στην πόλη μας», το 13ο Δημοτικό «Ψηφιακή δημιουργία σε Scratch», το 13ο Δημοτικό «Ρομποτική εφαρμογή», το Μουσικό σχολείο «Αισθητήρας παρκαρίσματος με Arduino» και « Ρομποτικός λαβύρινθος», το 1ο ΕΚ Τρικάλων « Το αστικό
πράσινο στην πόλη των Τρικάλων και η
συμβολή στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής», το 1ο ΕΠΑΛ « Δημιουργία
e-shop με χρήση MySQL, PHP και CSS»,
«Εφαρμογές Android με το AppInventor»
και το «Περιστρεφόμενο Ηλιακό Πάνελ»
και τέλος το 1ο Εσπ. ΕΠΑΛ θα παρουσιάσει το «Μετεωρολογικός σταθμός
Arduino», το « ρομπότ ρίχνει penalties»,
«Sightseeing in my home town», «Διδάσκοντας Αγγλικά με συσκευές Android»
και «Διδάσκοντας Ιστορία της Τέχνης με
συσκευές Android».
Ε.Κ.
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Σε κατάσταση αναμονής παραγωγοί και “πύλες”

Αποτελεί το “πράσινο θερμοκήπιο” που προωθεί το Επιμελητήριο

Ελπιδοφόρα λύση

ΟΣΔΕ 2019
•Εκτιμάται πως το αμέσως επόμενο
χρονικό διάστημα θα αρχίσει η διαδικασία

Σ

ε αναμονή της έναρξης διαδικασίας
υποβολής των δηλώσεων ΟΣΔΕ 2019
βρίσκονται όλοι οι γεωργοί και κτηνοτρόφοι.

Υπάρχει καθυστέρηση στην έναρξη υποβολής των δηλώσεων ΟΣΔΕ, γεγονός που σημαίνει ανησυχία για τους
παραγωγούς, αλλά και τις “πύλες”, καθώς υπάρχει ανησυχία για το αν θα προλάβουν να καταθέσουν έγκαιρα
τις δηλώσεις. Πάντως, πληροφορίες αναφέρουν πως τις
αμέσως επόμενες ημέρες θα ξεκινήσει η διαδικασία.

Η υποβολή δηλώσεων ΟΣΔΕ αγροτικών εκμεταλλεύσεων
από τους παραγωγούς γίνεται στον ψηφιοποιημένο
χάρτη, ο οποίος έχει συνταχθεί βάσει δορυφορικών φωτογραφιών.
Αρχικά οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι υποβάλλουν τις
δηλώσεις των εκμεταλλεύσεών τους στους αρμόδιους
φορείς, οι οποίοι αφού τις επεξεργαστούν, μεταδίδουν
τα δεδομένα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος με την σειρά του
προβαίνει σε ελέγχους δείγματος των αγροτών 5%, που
σε ένα μέρος του είναι τυχαίο και στο υπόλοιπο βάσει
κάποιων στοιχείων σχετικά με την οικονομική και αγροτική
κίνηση ορισμένων γεωργών και κτηνοτρόφων, και τέλος
αποδίδει τις επιδοτήσεις ΟΣΔΕ, ως προκαταβολή προς
το τέλος του φθινοπώρου και το υπόλοιπο τον Δεκέμβριο.
Το δείγμα ωστόσο μπορεί να είναι μεγαλύτερο του 5%,
ανάλογα με την επεξεργασία των στοιχείων και των δεδομένων που θα προκύψουν. Επίσης, την φετινή χρονιά,
μπορεί επίσης να διαφοροποιηθεί το ποσοστό αυτό, μάλλον προς τα πάνω, λόγω της εφαρμογής της νέας ΚΑΠ
(Κοινή Αγροτική Πολιτική) 2015-2020.
Ματθαίος Μπίνας

Μ

άλλον πριν το Πάσχα
θα αποδοθεί η
συνδεδεμένη ενίσχυση
έτους 2019 για τους σπόρους
σποράς, στους λογαριασμούς
των δικαιούχων παραγωγών,
σύμφωνα με πληροφορίες από
τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Από το 2016 κανείς δεν θα μπορεί
να εμπορεύεται σπόρους στην ΕΕ
που δεν είναι καταχωρημένοι σε
εθνικούς καταλόγους.
Η νομοθεσία έρχεται για να βάλει
μια τάξη στα πράγματα, τονίζουν
γεωπόνοι, προσθέτοντας πως παράλληλα υπάρχουν και ορισμένες
αντιδράσεις από οργανώσεις διάσωσης της αγροτικής βιοποικιλότητας και φορείς βελτίωσης και διάδοσης βιολογικών σπόρων που υποστηρίζουν ότι δυσκολεύει την αναπαραγωγή παραδοσιακών ποικιλιών
που δεν έχουν συστηματοποιηθεί
νομικά.
Έχει ορισθεί ότι για μικρές επιχειρήσεις σποροπαραγωγής (με λιγότερους από 10 εργαζόμενους) θα

Θα συμβάλει στον εκσυγχρονισμό της αγροτικής οικονομίας

Τ

ο "πράσινο"
θερμοκήπιο που
προωθεί το
Επιμελητήριο Τρικάλων,
αποτελεί ελπιδοφόρα
λύση στην προσπάθεια
εκσυγχρονισμού της
αγροτικής οικονομίας.
Σκοπός της πρότασης η
οποία υποβάλλεται από το
Επιμελητήριο των Τρικάλων,
είναι η κατασκευή ενός πρότυπου, επιδεικτικού, ερευνητικού θερμοκηπίου για πιστοποιημένη συμβατική, ή/και
ολοκληρωμένη, ή/και βιολογική παραγωγή και συσκευασία λαχανοκομικών και ανθοκομικών προϊόντων. Το θερμοκήπιο θα διαθέτει σύγχρονα
αυτοματοποιημένα συστήματα κλιματισμού, εξοικονόμησης ενέργειας, χρήσης Α.Π.Ε.,
υδροπονίας, συσκευασίας και
συντήρησης προϊόντων.
Το 70% του κόστους ενός
θερμοκηπίου προέρχεται από
την κατανάλωση ενέργειας.
Με το «Πράσινο Θερμοκήπιο»,
αυτή θα είναι φτηνή και φιλική
προς το περιβάλλον, οπότε
μειώνεται το κόστος παραγωγής, άρα και το τελικό προϊόν, το οποίο αποκτώντας παράλληλα ποιοτικά χαρακτηριστικά, καθίσταται άκρως ανταγωνιστικό στην παγκόσμια
αγορά αγαθών.
Η χώρα μας εισάγει 110.000
τόνους κηπευτικών το χρόνο
και εξάγει μόλις 5.000! Αυτό
το αρνητικό ισοζύγιο μπορεί
να ανατραπεί με πολιτικές και
πρωτοβουλίες όπως του
«Πράσινου Θερμοκηπίου»,
διότι, όπως τόνισε, τόσο το
κλίμα, όσο και το έδαφος της
Ελλάδας και ειδικά των Τρικάλων, είναι ιδανικά για ποιοτικά προϊόντα.

Η πρόταση
Στη σημερινή θερμοκηπιακή
παραγωγή προϊόντων δίνεται
ιδιαίτερη έμφαση στη βελτίω-

ση της ποιότητας καθώς και
στη μείωση των ενεργειακών
και χημικών εισροών παρά
στην αύξηση της παραγωγής.
Για να γίνει όμως δυνατή και
οικονομικά βιώσιμη η ανάπτυξη των θερμοκηπίων θα πρέπει να γίνει εκσυγχρονισμός
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων με την υιοθέτηση τεχνικών και τεχνολογιών προσαρμοσμένων στην προστασία
του φυσικού περιβάλλοντος
και την αειφορία των αγροτικών οικοσυστημάτων οι οποίες θα στοχεύουν:
-Στη βελτίωση της ποιότητας και ποσότητας
- Στη μείωση των εισροών
ενέργειας
-Στη μείωση των χημικών
εισροών
-Στην καλύτερη διαχείριση
των υδάτινων πόρων
-Στην αναδιάρθρωση του
φυτικού κεφαλαίου
-Στην ιχνηλασιμότητα, τυποποίηση και πιστοποίηση των
παραγομένων προϊόντων
Η κατασκευή και πιλοτική επιδεικτική λειτουργία ενός
πρότυπου «μεσογειακού» θερμοκηπίου στο Νομό Τρικάλων,
που βρίσκεται στην καρδιά

της ελληνικής γεωργίας, θα
συμβάλει στη διάδοση του
και στη δημιουργία νέων βιώσιμων θερμοκηπιακών επιχειρήσεων στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας και της
Κεντρικής Ελλάδας,
Κάτι τέτοιο προϋποθέτει τη
χρήση καινοτόμων τεχνολογιών στη διαδικασία της παραγωγής, η εφαρμογή των
οποίων θα οδηγήσει σε θερμοκήπια φιλικότερα στο περιβάλλον.
Ερευνητές και καλλιεργητές
είναι πεπεισμένοι ότι τα θερμοκήπια πρέπει να σχεδιάζονται ειδικά για την κάθε περιοχή
και ότι το περιβάλλον του θερμοκηπίου μπορεί να βελτιωθεί
σημαντικά ακολουθώντας ορισμένους απλούς κανόνες στη
διαχείριση του. Στα ανωτέρω
προβλήματα θα πρέπει να προστεθεί και η έλλειψη νερού
που αντιμετωπίζουν αρκετές
περιοχές της Ελλάδας. Στη
Θεσσαλία για παράδειγμα χρησιμοποιείται το 1/4 του συνολικού νερού άρδευσης στη Ελλάδα. Όμως, σύμφωνα με στοιχεία του FΑΟ, οι θερμοκηπιακές καλλιέργειες έχουν 3-5 φορές μεγαλύτερη αποτελεσμα-

Έρχεται πριν το Πάσχα

Συνδεμένη για σπόρους παραγωγής
επιτρέπεται να μην εγγράφουν στον
επίσημο κατάλογο τους σπόρους
που διακινούν. Αυτό ονομάσθηκε
«εξειδικευμένη αγορά». Τώρα η σχετική νομοθεσία θα πρέπει να πάει
για έγκριση ή τροποποίηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου μπορεί
να υπάρξουν κάποιες ακόμα αλλαγές.
Σε πρώτη φάση ο περιορισμός
θα αφορά τους σπόρους λαχανικών
και δέντρων του δάσους, ωστόσο,
είναι δυνατό να προχωρήσει σε περιορισμούς και στα υπόλοιπα είδη
φυτών σε μεταγενέστερη ημερομηνία.
Σύμφωνα με το νέο νόμο, είναι
παράνομο να αναπτυχθούν, να αναπαραχθούν ή να ανταλλαχθούν σπόροι προς σπορά κηπευτικών ή δέντρων, που δεν έχουν ελεγχθεί και
εγκριθεί από έναν νέο Οργανισμό,

που θα ονομάζεται «Οργανισμός
Φυτικών Ποικιλιών της ΕΕ», ο οποίος
θα δημιουργήσει μια λίστα των εγκεκριμένων ποικιλιών που θα μπορούν να εμπορεύονται στην ΕΕ. Επιπλέον, θα πρέπει καταβάλλεται ένα
ετήσιο τέλος στον συγκεκριμένο
Οργανισμό, για να παραμείνουν οι
συγκεκριμένες ποικιλίες στον κατάλογο, και αν δεν καταβληθεί τότε
θα αφαιρούνται και δεν θα μπορούν
να καλλιεργηθούν.
Μετά από τις αντιδράσεις που
υπήρξαν και τη δημόσια πίεση, οι
βασικές αλλαγές που έγιναν στο
σχέδιο νόμου είναι οι εξής:
•Οι κηπουροί των σπιτιών επιτρέπεται να αποθηκεύουν και να ανταλλάσουν μη εγκεκριμένους σπόρους χωρίς να παραβιάζουν το νόμο.
•Ιδιωτικές επιχειρήσεις και μικρές
οργανώσεις, μπορούν να παρέχουν

ή να πωλούν μη εγκεκριμένους σπόρους κηπευτικών, εφόσον έχουν λιγότερους από 10 εργαζόμενους.
•Τράπεζες πολλαπλασιαστικού
υλικού θα μπορούν να αποθηκεύουν
μη εγκεκριμένους σπόρους χωρίς
να παραβιάζουν το νόμο.
•Δίνεται η δυνατότητα στο μέλλον
(χωρίς να προσδιορίζεται με ακρίβεια) να μπορεί να υπάρξουν πιο
«εύκολοι κανόνες» για τους μεγάλους παραγωγούς σπόρων κατάλληλων για τη βιολογική γεωργία
κ.λ.π. με κάποια μελλοντική νομοθετική διάταξη.
Υπάρχουν ακόμη ρήτρες που στο
μέλλον θα μπορούν να αλλάξουν τη
νομοθεσία χωρίς να υπάρξει η σχετική ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Ματθαίος Μπίνας

τικότητα χρήσης νερού σε σχέση με τον ανοιχτό αγρό και
συνεπώς, η επέκταση τους θα
συμβάλει στην εξοικονόμηση
νερού στη γεωργία.
Η έρευνα- στο πλαίσιο της
πραγματικής λειτουργίας του
Θερμοκηπίου / πιλότου - θα
στοχεύει:
(α) στην προσαρμογή στις
μεσογειακές συνθήκες τεχνολογιών που έχουν αναπτυχθεί
και εφαρμοστεί σε άλλες χώρες και
(β) στην ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας
των ελληνικών θερμοκηπιακών
μονάδων.
Η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας και η
άμεση, αλλά κυρίως η σωστή,
εφαρμογή των νέων τεχνολογιών και καινοτομιών προσαρμοσμένων κατάλληλα στις
απαιτήσεις των ελληνικών
θερμοκηπίων, αποτελούν προϋποθέσεις για τη βιωσιμότητα
αλλά και την αναβάθμιση των
θερμοκηπιακών μονάδων και
για τη βελτιστοποίηση μιας
φιλικότερης στο περιβάλλον
παραγωγής.
Ματθαίος Μπίνας

τοπικά

Παρεμβάσεις του Α.Τ. Καλαμπάκας
για την ηχορύπανση
Σ
ε θέματα που άπτονται της
αρμοδιότητας του τμήματος,
αναφέρθηκε σε ραδιοφωνική
του συνέντευξη του ο νέος
Διοικητής κ. Λαφαζάνης Ευάγγελος

Είναι δεδομένο πω ς το κύμα επισκεπτών προς την Καλαμπάκα αλλά και
προς το Καστράκι του προσεχείς μήνες
θα αυξηθεί κατακόρυφα. Πολύς κόσμος
θα έρθει στην περιοχή απ’ όλα τα μήκη
και πλάτη της γης για να θαυμάσει το φυσικό τοπίο τα θρησκευτικά μνημεία και να
περάσει στιγμές χαλάρωσης και ξεγνοιασιάς, αν φυσικά το επιτρέψουν οι «γκαζάκηδες» της περιοχής!
Εδώ και χρόνια ένα πολύ συχνό πρόβλημα τους καλοκαιρινούς μήνες, είναι η
ηχορύπανση η οποία προκαλείτε κυρίως
από παρορμητικούς νέους που κάνουν
επιδείξεις με τα δίτροχα και τετράτροχα με «σπασμένες» εξατμίσεις!
Έχει «χυθεί» πολύ μελάνι για το συγκεκριμένο θέμα αλλά τα περιστατικά παραμένουν. Λίγα μεν, αλλά παραμένουν,
αφού οι οδηγοί των πειραγμένων οχημάτων δεν σέβονται τίποτα και κανέναν.
Η αστυνόμευση, να λέμε την αλήθεια, δεν
επαρκεί και έτσι έχουμε παραπονούμενους μόνιμους κατοίκους της πόλης και
φυσικά τους επισκέπτες, οι οποίοι πετάγονται από τα κρεβάτια τους, τα ξημερώματα. Τι θα γίνει όμως με το θέμα;
Για το εν λόγω θέμα και για πολλά
αλλά ακούσαμε με ευχαρίστηση τον νέο
Διοικητή του Α.Τ. Καλαμπάκας κ. Λαφαζάνη σε τοποθέτηση του στον Meteora 90,3 fm.
O κ. Λαφαζάνης ανέφερε:
«Το θέμα της ηχορύπανσης στην πόλη
είναι υπαρκτό και τα παράπονα από
τους πολίτες και τους επισκέπτες που δεχόμαστε είναι πολλά. Αν έρθετε στην υπηρεσία μας θα διαπιστώσετε ότι έχουμε
πολλά μηχανάκια κυρίως, τα οποία τα
έχουμε ακινητοποιήσει και φυσικά έχουμε βεβαιώσει τις παραβάσεις. Το όχημα
παραλαμβάνεται από τον ιδιοκτήτη αφού
έχει αλλάξει την εξάτμιση και όλα τα
εξαρτήματά που δεν είναι νόμιμα».

μοποιούν οι οδηγοί το hands free, δεν επιτρέπεται. Καλό είναι να αποφεύγεται τελείως η χρήση του κινητού για τι μας αποσπά την προσοχή. CalibriΔεν το κρατάμε
στο χέρι με ανοιχτή ακρόαση. Απαιτείται
ειδική θήκη στο αυτοκίνητο. Έχουμε περιστατικά με χρήση κινητού. Όχι παρά
πολλά αλλά έχουμε».

ΤΕΤΑΡΤΗ

10

ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

σελίδα 9

Στο χορό του Πολιτιστικού
Συλλόγου Γόμφων
και του Γ.Σ. Γόμφων
ο Κώστας Μαράβας

Για τους σηματοδότες
που δεν λειτουργούν
«Για τους σηματοδότες που δεν λειτουργούν είναι θέμα της τροχαίας Τρικάλων».

Για τα έργα στην πόλη

της ζώνης - κράνους και του κινητού.
Έχουμε πολλά περιστατικά τέτοια και
πρέπει να γνωρίζουν ότι τα περισσότερα
τροχαία γίνονται κοντά στο σπίτι μας και
με μικρές ταχύτητες. Το σκεπτικό δεν
βάζω για λίγο τη ζώνη μου ή το κράνος
δεν είναι σωστό. Στον δρόμο δεν οδηγούμε μονοί μας! Ο καλύτερος οδηγός
του κόσμο να είμαι, υπάρχουν τόσοι και
τόσοι παράγοντες που μπορεί να οδηγήσουν σε ατύχημα. Φορώντας τη ζώνη
και το κράνος μας προστατεύουμε τη ζωή
μας ακόμη και στις μικρές ταχύτητες.
Η χρήση του κινητού επιτρέπεται
μόνο με ανοιχτή ακρόαση και με χρήση
ασύρματης επικοινωνίας. Να μην χρησι-

Για τα έργα στην πόλη ο κ. Λαφαζάνης
ανέφερε πως κατά την εξέλιξη των έργων
υπεύθυνος είναι ο εργολάβος. Καταθέτουν την αίτηση σε εμάς δίνουμε την εντολή και όλα πέρνουν τον δρόμο τους και
όλοι ακολουθούν τη σήμανση την οποίο
τοποθετεί ο εργολάβος. Υπάρχει συνεννόηση και τα έργα φυσικά πρέπει να γίνουν».

Για τον εξοπλισμό του ΑΤ
Καλαμπάκας ο κ Λαφαζάνης
ανέφερε:
«Δυστυχώς υπάρχουν ελλείψεις κυρίως στα οχήματα. Έχουν πολλά χιλιόμετρα και βγάζουν βλάβες. Κάνουμε ότι
μπορούμε».
Γιώργος Χρ. Σιαμουρέλης

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η χοροεσπερίδα που οργάνωσε ο
Πολιτιστικός Σύλλογος Γόμφων σε συνεργασία με τον Γ.Σ. Γόμφων (Ομάδα Μπάσκετ), που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο το
βράδυ στο Κοσμικό Κέντρο «ΕΝΑΣΤΡΟ» στο Μαυρομάτι, όπου αρκετός κόσμος κατέκλυσε την αίθουσα του Καταστήματος ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα των διοργανωτών της εκδήλωσης.
Η εκδήλωση άνοιξε την αυλαία της με την παρουσίαση των χορευτικών του Συλλόγου τα ποία χόρεψαν παραδοσιακούς χορούς
του τόπου μας υπό την καθοδήγηση του χοροδιδασκάλου κ. Δημητρίου Δημουλά.
Στην συνέχεια σύντομο χαιρετισμό έκανε ο Πρόεδρος του Συλλόγου κ. Γ. Μαγκούτης καλωσορίζοντας τον κόσμο και τους επισήμους ευχαριστώντας τους για την παρουσία τους στην εκδήλωση. Κατόπιν χαιρετισμό έκανε ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κωνσταντίνος Μαράβας δίνοντας συγχαρητήρια στους συνδιοργανωτές για την άρτια οργάνωση της εκδήλωσης, τονίζοντας ότι ο
Δήμος Πύλης θα είναι πάντα συμπαραστάτης στις δραστηριότητες
του Συλλόγου όπως πρόσφατα με την κορυφαία εκδήλωση του
Καρναβαλιού στους Γόμφους.

Συνεχίζεται η συνεργασία
της βιβλιοθήκης Καλαμπάκας με
την «Αμερικανική Γεωργική Σχολή»

Χρήση ζώνης – κράνους και
χρίση κινητών τηλέφωνων
«Πρέπει όλοι να προσέχουν τη χρήση

Την περασμένη Παρασκευή πραγματοποιήθηκε συνάντηση της
Προέδρου της Βιβλιοθήκης και του Προέδρου της ΑΓΣ με τους
κτηνοτρόφους που παρακολούθησαν το βιωματικό, εκπαιδευτικό
σεμινάριο. Οι συμμετέχοντες εξέφρασαν τις εντυπώσεις τους για
το περσινό πρόγραμμα και ενημερώθηκαν για τη συνέχειά του τον
επερχόμενο χρόνο.
Σύμφωνα με τους υπευθύνους της Βιβλιοθήκης Καλαμπάκας και
της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής η συνεργασία και το πρόγραμμα θα συνεχιστεί με στόχο την ακόμη καλύτερη ενημέρωση
γύρω από θέματα που αφορούν τους κλάδους της κτηνοτροφίας.

10 σελίδα
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ην Πέμπτη 04 Απριλίου
2019, πραγματοποιήθηκε
μια πολύ όμορφη εκδήλωση αφιερωμένη στα 100 χρόνια
από τη Γενοκτονία των Ελλήνων
του Πόντου, σ’ ένα κατάμεστο
από κόσμο Πνευματικό κέντρο
του Δήμου Τρικκαίων, όπου ακούστηκαν παραδοσιακά τραγούδια
και παρουσιάστηκαν παραδοσιακοί χοροί του Πόντου.
Τη διοργάνωση της εκδήλωσης
είχε η Σχολή Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής Τρικάλων
και τελούσε υπό την αιγίδα της
Ιεράς Μητροπόλεως Τρίκκης και
Σταγών. Συμμετείχε η Εύξεινος
Λέσχη Ποντίων και Μικρασιατών,
με το χορευτικό της τμήμα και
μέλη της στη Βυζαντινή χορωδία.
Επίσης, συμμετείχε ο τραγουδιστής Αλέξης Παρχαρίδης και ο

τοπικά
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Η εκδήλωση για τα 100 χρόνια
από τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου

λυράρης Γιάννης Τσανασίδης.
Την εκδήλωση παρουσίαζε ο

Διευθυντής της Σχολής Πρωτοπρεσβύτερος Αθανάσιος Τύμπας,

ενώ χαιρετισμό απηύθυναν οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Σταγών και Μετεώρων κ. Θεόκλητος
και Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσόστομος.
Το διοικητικό συμβούλιο της
Ευξείνου Λέσχης ευχαριστεί για
την τιμητική πρόσκληση τη Σχολή
Βυζαντινής Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής καθώς και
την Ιερά Μητρόπολη Τρίκκης και
Σταγών. Επίσης, συγχαίρει το χοροδιδάσκαλο του συλλόγου Κωνσταντίνο Δημόπουλο και τα μέλη
της χορευτικής ομάδας για την
άψογη εμφάνιση.

Κοινωνική προσφορά
από τον «Ασκληπιό»
στον Δ. Τρικκαίων
Ο Χορευτικός Όμιλος συγκέντρωσε
τρόφιμα για το Κοινωνικό Παντοπωλείο

Με συμμετοχή στην
προσφορά των Κοινωνικών Δομών του
Δήμου Τρικκαίων ο
Λαογραφικός Χορευτικός Ομιλος «Ασκληπιός». Τα μέλη του
οποίου, κατόπιν πρόσκλησης του ΔΣ, συγκέντρωσαν τρόφιμα, που παραδόθηκαν το πρωί της
Τρίτης 9 Απριλίου 2019 στον Δήμο Τρικκαίων. Τα παρέλαβε
από τον πρόεδρο του Συλλόγου κ. Γιάννη Σούλιο και το
μέλος του ΔΣ κ. Ζαχαράκη, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος κ.
Κ. Ψύχος, καθώς και στέλεχος της Δομής, η κ. Ειρήνη
Ντίνου, με τη συνδρομή των στεκλεχών του Κοινωνικού
Εστιατορίου. Ο κ. Ψύχος ευχαρίστησε τον σύλλογο για
την προσφορά τους στους συμπολίτες, επισημαίνοντας
τη σημασία τέτοιων καλών πρακτικών, ειδικά την περίοδο
αυτή των εορτών που πλησιάζουν. Ο κ. Σούλιος από την
πλευρά του υπενθύμισε ότι η 37χρονη προσφορά του
Συλλόγου δεν μένει μόνο στον πολιτισμό, αλλά επεκτείνεται
και στην κοινωνία μέσω των δημοτικών Δομών.

ΞΕΚΙΝΗΣΑΜΕ

“ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ”
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ • ΨΗΣΤΑΡΙΑ

Τηλ.: 24310 30268

Σουβλάκι

1€

Λουκάνικο

1€

Κοτόπουλο σουβλάκι 1€

Έναντι Τεχνική Σχολής

Πίτα σουβλάκι 1€

6975 815 674
Delivery: 19:30 - 23:30

Κοντοσούβλι μερίδα 3,5€

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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O «ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ» ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΕΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΜΑΣ
ΣΤΙΣ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 ΣΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ
ην κορυφαία του
πολιτιστική εκδήλωση γιορτή της Παράδοσης με
τον τίτλο ‘Ρίζες Ελλήνων’ ,
διοργανώνει ο Λαογραφικός
Χορευτικός Όμιλος Τρικάλων
«Ο Ασκληπιός», την ΚΥΡΙΑΚΗ
14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 και ώρα 7
μ.μ, στο Πνευματικό Κέντρου
του Δήμου,υπό την αιγίδα της
Περιφέρειας
Θεσσαλίας,Περιφερειακής
Ενότητας Τρικάλων.

Τ

Στην εκδήλωση εκτός από το σύνολο των χορευτικών τμημάτων
του «ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ», θα συμμετέχουν
-το Χορευτικό τμήμα Γυναικών ΖΗΛΕΥΤΗΣ με Πασχαλιάτικους χορούς
και τραγούδια- ΤΟ ΣΕΡΓΙΑΝΙ – και
του Μορφωτικού Συλλόγου Ριζωματιανών.
Πρόκειται να ξεδιπλωθούν Παραδοσιακοί χοροί και Τραγούδια,από
ΘΕΣΣΑΛΙΑ- ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ- ΗΠΕΙΡΟ ΘΡΑΚΗ -ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΡΩΜΥΛΙΑ- ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ, με γερές ρίζες από το παρελθόν, ρυθμοί, μελωδίες, που αναδεικνύουν τα στοιχεία που ενώνουν,
τις ιδιαίτερες παραδόσεις και τους
Πολιτισμούς, με τη βαθιά και διαφορετική κουλτούρα.!!!
Ο Λα’ι’κός μας Πολιτισμός, η πολιτιστική και ιστορική κληρονομιά, τα
ήθη και έθιμα του λαού μας, αποτε-

λούν τις ρίζες μας και εδραιώνουν
την ταυτότητά μας!!!! Ο ‘ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ’στα 37 χρόνια ύπαρξής του
,διατηρεί, προβάλλει και μεταλαμπαδεύει τον λα’ι’κό μας πολιτισμό τις ρίζες μας- στις νεώτερες γενιές.
Την ξεχωριστή εκδήλωση προετοιμάζουν οι έμπειροι και καταξιω-

μένοι χοροδιδάσκαλοι:
Ηλίας Ζαχαράκης : Δ/νση των Χορευτικών
Σταύρος Σούλιος
Βανέσα Λαχάνου
- Κώστας Τζιμούρτος
- Παρουσίαση προγράμματος :
Βανεσα Λαχάνου

- Κώστας Τζιμούρτος ,Κατασκευαστής Παραδοσιακών στολών
και υπεύθυνος των Φορεσιών Μακεδονίας και Ερυθραίας.
Θα συμμετέχει όλο το δυναμικό του
«Ασκληπιού», χορευτές και χορεύτριες όλων των ηλικιών, οι οποίοι με
την καθοδήγηση των χοροδιδασκάλων από τον Οκτώβριο 2018 μέχρι
σήμερα ,προετοιμάζονται για τη μεγάλη Λαογραφική εκδήλωση.
Την εκδήλωση θα καλύψει ορχήστρα – η αφρόκρεμα της παραδοσιακής μουσικής – Χρυσόστομος
Μητροπάνος Τραγούδι - Χρήστος Κιτσόπουλος Κλαρίνο -Τάκης Μπέκας
Κλαρίνο- Μάριος Σαρακατσιάνος
Λαούτο-Τραγούδι ,Καλλιάρα Δήμητρα κανονάκι-τραγούδι, – Στέφανος
Γεωργίου Βιολί ,Μούτσελος Νίκος
Γκαϊντα, Βασίλης Γαλάνης κρουστά.
Χορηγοί της εκδήλωσης, τους

οποίους θερμά ευχαριστεί ο
«ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ» είναι οι εξής:
Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας - Υπεραστικό ΚΤΕΛ Τρικάλων –
Επιμελητήριο Τρικάλων – Εμπορικός
Σύλλογος Τρικάλων - Βήτας Α.Ε. Κουκουράβα Ακουστικά Βαρηκοΐας
– Αυγέρης Στέργιος Κρεοπωλείο –
Πρατήριο Υγρών Καυσίμων Αφοί Γ.
Παπαθανασίου – Ταβέρνα Παλιά
Ιστορία – Μάρμαρα Φαλτάκας –
Φαστ Φουντ Φαν – Τέρψης Θέα – Ταβέρνα Ίανθος – Κομμώσεις Παυλίνα
& Στέφανος – Φαστ Φουντ Τζόνις –
Αλουπάτ Συστήματα Αλουμινίου –
Είδη Παντοπωλείου Κωσταρέλος –
Φυτώρια Κοτσιρας – Μηχανουργείο
Τσαντίλας – Σουβλατζίδικο Της Κακομοίρας – Έπιπλα Γκολίτος Νίκος –
Τσιπουράδικο Ψησταριά Ο Μπακαλόγατος – Μπίραμπαρ - LAZOS Barber shop.

ΤΩΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ
ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ 5

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ - ΚΑΤΑΘΕΣΗ
ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΕΝΣΗΜΩΝ
ΤΗΛ. ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ 24310 77050, 24310 31616
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Νέες συλλήψεις
για ναρκωτικά στην Θεσσαλία
Κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, πάνω από (300) γραμμάρια ηρωίνης,
μικροποσότητα κοκαΐνης και το χρηματικό ποσό των (760) ευρώ
υνελήφθησαν το
πρωί της Δευτέρας
σε επαρχιακό δρόμο
της Καρδίτσας, από
αστυνομικούς της
Ομάδας Δίκυκλης
Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.)
Καρδίτσας σε
συνεργασία με
αστυνομικούς του
Τμήματος Ασφάλειας
Καρδίτσας και του
Τμήματος Δίωξης
Ναρκωτικών Βόλου, τρία
άτομα, ηλικίας 63, 66 και
52 ετών, σε βάρος των
οποίων σχηματίστηκε
δικογραφία για διακίνηση
ναρκωτικών.

Σ

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διάδοσης και καταπολέμησης
ναρκωτικών ουσιών, οι αστυνομικοί εντόπισαν Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο στο οποίο
επέβαιναν οι τρεις δράστες
και τους ακινητοποίησαν.
Σε έλεγχο που διενεργήθηκε στο όχημα, το οποίο κατασχέθηκε, καθώς και στην κατοχή των δραστών, βρέθηκαν
και κατασχέθηκαν:
μία φιάλη με λιπαντικό
έλαιο, μέσα στο οποίο ήταν ειδικά συσκευασμένες τρεις συσκευασίες με ηρωίνη, συνολικού βάρους (310) γραμμα-

ρίων,
το χρηματικό ποσό των
(350) ευρώ και
τρία κινητά τηλέφωνα.
Επιπλέον, σε νομότυπες
έρευνες που διενεργήθηκαν
στις οικίες των συλληφθέντων,
βρέθηκαν:
τέσσερις συσκευασίες με
μικροποσότητες κοκαΐνης,

μία συσκευασία με ποσότητα άγνωστης νοθευτικής σκόνης, βάρους (162,4) γραμμαρίων,
το χρηματικό ποσό των
(410) ευρώ,
μία νάιλον συσκευασία με
μικροποσότητα ηρωίνης,
δύο ναρκωτικά δισκία, χωρίς την απαιτούμενη ιατρική

συνταγή,
μία ζυγαριά και
ένα κινητό τηλέφωνο.
Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αρμοδίως, ενώ το
προανακριτικό έργο διενεργεί
η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας
Βόλου.
ΧΡ. ΠΑΠ.

Δήλωση Δρ. Κώστας
Πατέρα για τα εγκαίνια του
ΟΚΑΝΑ στο Γ.Ν.Τρικάλων
Οι Συριζαίοι των Τρικάλων δείχνουν, πως
έχουν χάσει «τα αυγά και
τα καλάθια» μ’ όσα τραγελαφικά και πρωτοφανή
διαδραματίζονται στο
χώρο του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων.
Φυσικά δεν μιλάμε για
τις εκατοντάδες καταγγελίες των εργαζομένων
σε βάρος της Διοίκησης,
ούτε για την Υποστελέχωση του Ιδρύματος,
ούτε για την Υπολειτουργία Κλινικών και ούτε για
Δρ. Κώστας Πατέρας
τον Διχασμό των εργαζοD. Ed., M.Ed., Ph.D.
μένων σ’ αυτό.
Πολιτευτής Τρικάλων
Αναφερόμαστε στην
μεγάλη επικοινωνιακή
μπλόφα με τα εγκαίνια του ΟΚΑΝΑ την περασμένη Δευτέρα 8-4-2019.
Αυτές οι κινήσεις θυμίζουν την Γκεμπελική προπαγάνδα άλλων δύσκολων εποχών, δεδομένου ότι το έργο αυτό
είχε ξαναεγκαινιασθεί και στις 11 Μαίου 2018. ‘Ολα τα έργα,
σημαντικά και ασήμαντα, εγκαινιάζονται ΜΙΑ ΦΟΡΑ, εκτός
κι αν ξέχασαν τα πρώτα εγκαίνια…!
Μ’ αυτά και μ’ αυτά γελάει και «το παρδαλό κατσίκι» στα
Τρίκαλα, αφού μάλιστα τα τελευταία εγκαίνια έγιναν με την
παρουσία Ευρωβουλευτών, Βουλευτών, Γραμματέων και
… Φαρισαίων του ΣΥΡΙΖΑ…!
Οι μόνοι που έλειπαν ήταν ο Πετσίτης, ο Καρανίκας, η
Νοτοπούλου, η Χατζηγεωργίου και η Ξεπαπαδέα. Εκτός
κι αν σκέπτονται να τους φέρουν και αυτούς στα τρίτα Εγκαίνια...!
Πάντως, ψήφους ας μην περιμένουν ότι θα πάρουν με
τέτοιες αστειότητες, αφού και δημοσκοπικά … καταποντίζονται. Το μόνο που θα τους μείνει, μετά τις Εθνικές Εκλογές, θα ναι οι κορδέλες, τα ψαλίδια και οι φωτογραφίες….!
Γιατί; Γιατί «όταν οι λαοί ξυπνούν οι τύραννοι πεθαίνουν»
και οι Έλληνες έχουν ξυπνήσει και μάλιστα με πολύ άγριες
διαθέσεις.

Η αφηγήτρια Μαρία Κατσανούλη στο 5ο Γυμνάσιο Τρικάλων
Κάθε χρόνο στις 2 Απριλίου, στα γενέθλια του μεγάλου Δανού παραμυθά
Χανς Κρίστιαν Άντερσεν, γιορτάζεται η
Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου.
Στο πλαίσιο αυτής της ημέρας το 5ο Γυμνάσιο Τρικάλων κάλεσε την κ. Μαρία
Κατσανούλη, αφηγήτρια λαϊκών παραμυθιών. «Από το στόμα στο χαρτί» είναι
ένα βιβλίο με τσιγγάνικα παραμύθια τα
οποία εξέδωσε η «Βουλή των Ελλήνων»
και παρουσίασε με ιδιαίτερη επιτυχία η
κ. Κατσανούλη στους μαθητές/τριες
της Α’τάξης. Η χαρισματική αφηγήτρια
κατάφερε να ταξιδέψει και να παρασύρει με το λόγο της μικρούς και μεγά-

λους. Μάγεψε με τις αλλαγές της χροιάς της φωνής της, τις χειρονομίες της
και το γλυκό ήχο της καλίμπα. Βασιλιά-

Τιμώνται τα 55χρονα
του ηρωισμού
των 5 τρικαλινών ΕΠΟΝιτών
Τον ηρωισμό και το τραγικό τέλος με τον απαγχονισμό
των 5 τρικαλινών ΕΠΟΝιτών τιμά και φέτος ο Δήμος Τρικκαίων. Σε μια αρμόζουσα για την περίσταση εκδήλωση, στις
18 Απριλίου 2019, τιμάται η μνήμη και οι δράσεις των νέων
ενάντια στη ναζιστική κατοχή.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 12 το μεσημέρι
στην πλατεία Ρήγα Φεραίου, με επιμνημόσυνη δέηση, δρώμενο και κατάθεση στεφάνων.
Για την κατάθεση στεφάνων, όποιος ενδιαφέρεται, μπορεί να επικοινωνήσει με το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και
Επικοινωνίας του Δήμου Τρικκαίων (Τηλ. Επικοινωνίας :
2431351207-208).

δες, πριγκίπισσες, στοιχειά και μάγισσες
χοροπηδούσαν στο χώρο προσπαθώντας να μας αφυπνίσουν και να μας δεί-

ξουν το δρόμο του «καλού».
Η εκδήλωση τελείωσε με τη βράβευση των μαθητών/τριών Ρομά που διάβασαν τα περισσότερα βιβλία. Το 5ο Γυμνάσιο Τρικάλων ευχαριστεί την κ. Κα-

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Σχετικά με τη μετακίνηση περιπτέρου
Στις 8 Απριλίου 2019, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια
του νέου κτιρίου του Ο.ΚΑ.ΝΑ (Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών), για την εξυπηρέτηση των αναγκών, των πασχόντων - χρηστών.
Η κατασκευή, η οποία έγινε εξ ολοκλήρου με δαπάνη του
Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων, μας έδωσε ένα νέο χώρο
– κόσμημα για την κάλυψη των αναγκών της ανωτέρω κοινωνικής ομάδας.
Ο Δήμαρχος Τρικκαίων, δυστυχώς, αγνοεί συστηματικά
την ανάγκη της απομάκρυνσης του περιπτέρου, το οποίο
βρίσκεται πλησίον του κτιρίου, καθώς εμποδίζει την πρόσβαση. Για το συγκεκριμένο περίπτερο υπάρχει σχετική βεβαίωση για το "παράνομο" από την αστυνομία, αλλά και από
προηγούμενες Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου Τρικκαίων, κατά συνέπεια δεν τεκμαίρεται από
πουθενά η νομιμότητά του.
Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων, καλεί τον
Δήμαρχο Τρικκαίων να εφαρμόσει το νόμο, άλλως πως…..
δικαιολογείται κάθε δεύτερη σκέψη….
Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ
του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων

τσανούλη για την αξέχαστη εμπειρία που
πρόσφερε στους μαθητές/τριες καθώς
και την κ. Παπαποστόλου Αθηνά, φιλόλογο του σχολείου για τη διοργάνωση
της εκδήλωσης.

Διήμερο γνωριμίας
με το 2ο ΕΠΑΛ Τρικάλων
Το 2ο ΕΠΑΛ Τρικάλων ανοίγει τις
πόρτες του και σας προσκαλεί, την Τετάρτη 10 Απριλίου και Πέμπτη 11
Απριλίου 2019 και ώρα 08:30–13:30, σε
δυο ξεχωριστές ημέρες γνωριμίας
και ενημέρωσης στις εγκαταστάσεις
του στον Πυργετό Τρικάλων. Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν την ευκαιρία
να περιηγηθούν στις εγκαταστάσεις
του εκπαιδευτηρίου και να ενημερωθούν για τα έργα, τις εκδηλώσεις, τις
δραστηριότητες και τις διακρίσεις του
σχολείου και να βιώσουν από κοντά
παράλληλες δράσεις που αναπτύσσουν και συμμετέχουν οι μαθητές
κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.
Επίσης οι επισκέπτες θα έρθουν σε
επαφή με την εκπαιδευτική φιλοσοφία
των Επαγγελματικών Λυκείων, τα μαθήματα, τους τομείς και τις ειδικότητες, τη σχολική καθημερινότητα, τις μελλοντικές ευκαιρίες σπουδών
και τις επαγγελματικές διεξόδους που προσφέρει το 2ο ΕΠΑΛ.
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ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ

ΜΠΑΣΚΕΤ

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΜΑΖΕΜΕΝΑ ΣΕΝΑΡΙΑ

ΥΨΗΛΟ ΚΙΝΗΤΡΟ

ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΟΡΕΞΗ

Κορύφωση αγωνίας στην οικογένεια
του ΑΟΤ για την τύχη της περίφημης
αναδιάρθρωσης (σελ 5)

Το εφηβικό της Φαλώρειας παίζει
σήμερα ημιτελικό Θεσσαλίας
με τον Α.Σ. Καρδίτσας (σελ 2)

Τα ταλέντα του παιδικού πρόσφεραν
και χθες ελκυστικό ποδόσφαιρο
με αρκετά γκολ (σελ 7)

4 Ανοιξαν την όρεξη στην χθεσινή συνέντευξη τύπου οι υπεύθυνοι
για την πολυσύνθετη στιβική εκδήλωση στις αρχές Μάη,
που θα αναδείξει αθλητισμό και πολιτισμό παίρνοντας θέση στο καλεντάρι
(σελ. 4)
CMYK
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Μάγοι
για

Ο

ι Τρικαλινοί έχουν
πολλούς λόγους
για να είναι
υπερήφανοι και να
καμαρώνουν για μια σειρά
θεμάτων και βασικών
πυλώνων.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr

υπερπρωταθλητή
Γεμάτη χρονιά είναι η
φετινή για τους Μάγους
οι οποίοι έχουν μπροστά
τους μια ακόμη ευχάριστη πρόκληση.
Ειδοποιήθηκαν λοιπόν
αρμοδίως ότι θα παίξουν
για τον τίτλο του υπεπρωταθλητή με τον πρώτο του άλλου ομίλου.
Ο ξεχωριστός αυτός
αγώνας κόντρα στη Νίκαια 2012 θα οριστεί τελικά τις επόμενες μέρες(πιθανότατα 20 Απρίλη), αφού οι αντίπαλοι
δεν είναι διαθέσιμοι αυτό
το Σάββατο.
Η ομάδα του Γιάννη
Τσίμα πάντως θα δουλέψει με τον γνωστό ενθουσιασμό για να προσθέσει μια ακόμη διάκριση στο ενεργητικό της,
αφού και σε φόρμα είναι
οι παίκτες και πλούσιο
ταλέντο υπάρχει.

Στην κατηγορία αυτή εμπίπτει
κατά γενική ομολογία και η ΣΜΥ
την οποία οι συμπολίτες αισθάνονται μέρος της οικογένειάς
τους και της παρέας τους.
Ασφαλώς βασικό κομμάτι δουλειάς για την σχολή είναι η σωστή
και σε βάθος στρατιωτική εκπαίδευση των σπουδαστών.
Το σχετικό οπτικοποιημένο υλικό από εντυπωσιακές δραστηριότητες κόβει την ανάσα και επιβεβαιώνει τον επαγγελματισμό,
το υψηλό επίπεδο και την πειθαρχία των πάντων.
Ωστόσο όσοι παρακολουθούν
σε βάθος τα δρώμενα γνωρίζουν
πολύ καλά ότι ΣΜΥ δεν είναι μόνο
το στρατιωτικό σκέλος.
Σε περίοπτη θέση έχει λοιπόν
και το αθλητικό γίγνεσθαι. Ουκ
ολίγες φορές λοιπόν ετοιμάστηκαν με μεράκι σημαντικές εκδηλώσεις, που αποτέλεσαν σταθμό.
Ομολογουμένως οι υπεύθυνοι
αφοσιώνονται πλήρως στο οργανωτικό σκέλος και τα καταφέρνουν περίφημα, αφού διακρίνονται
για την τελειομανία τους.
Αν γυρίσουμε την μνήμη μας
κάποια χρόνια πίσω θα θυμηθούμε συνάξεις που πέρασαν σημαντικά κοινωνικά μηνύματα.
Με τέτοιες πρωτοβουλίες η
ΣΜΥ έχει μπει στο Τρικαλινό δέρμα. Να θυμίσουμε ακόμη και τις
εσωτερικές αθλητικές εκδηλώσεις, που έχουν το δικό τους
χρώμα.
Γενικά οι υπεύθυνοι της σχολής
δεν σταματούν να ψάχνονται και
κάπως έτσι στην διάρκεια του
φετινού Πανελλήνιου πρωταθλήματος ανωμάλου δρόμου στις
Σκαμνιές βγήκε η πληροφορία
για πρόθεση φιλοξενίας κορυφαίας στρατιωτικής εκδήλωσης
του είδους, που μπορεί να αγκα-

Αριστα προετοιμασμένα
Τα στελέχη της ΣΜΥ δούλεψαν μεθοδικά για να κάνουν το καλύτερο
δυνατό ταμείο στις αθλητικές εκδηλώσεις με άλλες σχολές

Το ταλέντο τους σε σειρά αθλημάτων θα ξεδιπλώσουν τα στελέχη της ΣΜΥ
λιάσει όλο τον κόσμο.
Όλα όμως θα γίνουν στην ώρα
τους και εδώ και καιρό τα στελέχη
της σχολής βρίσκονται και σε
αθλητικό συναγερμό, αφού κάθε
χρόνο παίζουν δυνατά στα σχετικά πρωταθλήματα Ενόπλων δυνάμεων και Σωμάτων ασφαλείας.
Το πλήρωμα του χρόνου έφτασε και οι σπουδαστές θα σπεύσουν για μια ακόμη φορά να κρατήσουν ψηλά την σημαία των επιτυχιών. Κοινώς η ΣΜΥ έχει φτιάξει
μια εξαιρετική παράδοση στο
συγκεκριμένο κομμάτι, οπότε απολαμβάνει τον σεβασμό των πάντων.
Φωνάζει από μακριά πως το
στελεχιακό δυναμικό αγαπάει όσο
τίποτα άλλο τα σπορ και φροντίζει
να τα υπηρετεί με συνέπεια. Ετσι
την ώρα της δράσης υπάρχει σωστή προσέγγιση, τεράστια ενέργεια, ενώ όσοι και όσες φορούν
την φανέλα την τιμούν και με το
παραπάνω.
Υπό το πρίσμα αυτό η μια καλή
αθλητική σελίδα διαδέχεται την
άλλη για την σχολή, οπότε όσοι

βρίσκονται φέτος στις επάλξεις
φιλοδοξούν να καταθέσουν και
τα δικά τους διαπιστευτήρια.
Κοινώς παίζουν στα δάχτυλα
το αντικείμενο, οπότε την ώρα
της αλήθειας γίνεται θετικό ταμείο.

Σε πολλά μέτωπα
Τις επόμενες μέρες στελέχη
της ΣΜΥ θα μετακομίσουν μαζικά
σε δυο μέτωπα. Το βασικό σκέλος
της δράσης θα αναπτυχθεί στην
περιοχή των Αθηνών αλλά υπάρχει δραστηριότητα και στην Θεσσαλονίκη.
Από την Πέμπτη λοιπόν και σε
κάποιες περιπτώσεις μέχρι τις 18
του μήνα θα λάβουν χώρα τα οικεία πρωταθλήματα, που πάντα
έχουν έντονο συναγωνισμό και
αθλητικό πολιτισμό.
Στην λίστα δραστηριοτήτων
λοιπόν είναι το βόλεϊ ανδρών,
που είναι να εκκινήσει την Πέμπτη
αλλά και το μπάσκετ ανδρών και
γυναικών, που θα πάρει την σκυτάλη. Τα μεγάλα σουτ, οι ασίστ,
τα σερβίς και τα καρφώματα θα
έχουν την τιμητική τους, ενώ

αξίζει να εστιάσουμε και στην
διορατικότητα, που χαρακτηρίζει
τους πρωταγωνιστές.
Στο πρόγραμμα όμως υπάρχουν ακόμη το σκάκι, που κερδίζει
συνέχεια νέους φίλους, η αντισφαίριση, ο κολύμβηση, φυσικά
ο στίβος με άλματα, δρόμους και
ρίψεις.
Ασφαλώς δεν θα μπορούσαν
να λείψουν και οι σκοπευτικοί
αγώνες, οπότε όσοι κληθούν να
αγωνιστούν θα βρεθούν στο στοιχείο τους. Πρόκειται λοιπόν για
μια μεγάλη αλυσίδα εκδηλώσεων,
που επιβεβαιώνει πόσο πολυσύνθετα είναι τα παιδιά της ΣΜΥ.
Οι δραστηριότητες που αναφέραμε θα φιλοξενηθούν στην
σχολή Ικάρων και στην Ναυτικών
δοκίμων. Αντίθετα το βόλεϊ γυναικών θα πραγματοποιηθεί στην
Θεσσαλονίκη. Εννοείται ότι οι καλύτερες ευχές συνοδεύουν άνδρες και γυναίκες που περίμεναν
καιρό να πάρουν το σύνθημα για
δράση.
Ασφαλώς η ΣΜΥ διακρίνεται
για την έφεσή της στις αθλητικές
επιτυχίες. Είναι χαρακτηριστικό
ότι πέρυσι κατέκτησε 37 μετάλλια
μέσα από την σύμπνοια αλλά και
την ατομική ποιότητα.
Κοινώς υπάρχει καλή πυξίδα,
οπότε όσοι και όσες αγωνιστούν
βάζουν ψηλά τον πήχη και θέλουν
να ξεπεράσουν τον εαυτό τους.
Δεν χρειάζεται πάντως να προβούμε σε εκτενή ανάλυση για να
καταδείξουμε ότι άπαντες προετοιμάστηκαν μεθοδικά το προηγούμενο διάστημα.
Οι τεχνικοί έσπευσαν να ανεβάσουν την ψυχολογία των στελεχών και να πάρουν το καλύτερο
από τον καθέναν. Εννοείται ότι
εστίασαν στα βασικά αλλά και
στις λεπτομέρειες κάθε αθλήμα-

τος.
Σαν έτοιμα από καιρό λοιπόν
θα δώσουν τον αγώνα τον καλό.
Ολο τον κύκλο δουλειάς παρακολούθησε με άγρυπνο μάτι ο
υπεύθυνος αξιωματικός αγωγής
Λοχαγός Αχιλλέας Γρηγορίου,
ενώ και οι προπονητές, που είναι
γνωστοί στο τοπικό κοινό έδωσαν
τον καλύτερο εαυτό τους για να
βρεθούν ομάδες και αθλητές στην
καλύτερη δυνατή φόρμα.
Μεταξύ άλλων δεν έλειψαν και
τα φιλικά με τοπικές ομάδες. Όλα
αυτά πάντα με χαμηλούς τόνους.
Δεν πρέπει να ξεχνάμε άλλωστε
ότι η διαμόρφωση ενός αποτελέσματος είναι συνισταμένη αρκετών παραμέτρων. Στην ΣΜΥ
λοιπόν θα υπηρετήσουν πιστά το
αρχικό σχέδιο αλλά φρόντισαν
να υπάρχει και εναλλακτικό αγωνιστικό πλάνο.
Κλείνοντας το κομμάτι να σταθούμε στο ιδανικό πάντρεμα του
στρατιωτικού σκέλους με την
αθλητική δραστηριότητα.
Παραδοσιακά η σχολή είχε σε
περίοπτη θέση στο πρόγραμμά
της την διαπαιδαγώγηση όσον
αφορά τα σπορ.
Ασφαλώς ο χώρος έχει αρχές
και αξίες, που δένουν αρμονικά
με τις στρατιωτικές. Προκύπτουν
λοιπόν ολοκληρωμένες προσωπικότητες, που έχουν ανάγκη ο
κλάδος και η κοινωνία.
Εννοείται ότι η άριστη φυσική
κατάσταση είναι βασική προϋπόθεση για στελέχη κλάσης και καριέρας. Σε κάθε περίπτωση όσοι
αγωνιστούν θα απολαύσουν πρώτα και κύρια κάθε στιγμή της
δράσης και από εκεί και πέρα με
υψηλό αίσθημα ευθύνης θα σπεύσουν να υπογράψουν νέες σημαντικές επιτυχίες, επιστρέφοντας
με αίσθημα πληρότητας.

Σκυτάλη στο εφηβικό
Τα ταλέντα της Φαλώρειας αντιμετωπίζουν σήμερα στον ημιτελικό Θεσσαλίας τον ΑΣ. Καρδίτσας και θα το παλέψουν γερά

Μ

αζεμένες πέφτουν
αυτό το διάστημα οι
εκδηλώσεις στα
πρωταθλήματα
υποδομής του μπάσκετ.
Μετά τους αγώνες εντός των τειχών οι εκπρόσωποί μας μέτρησαν ή
καλούνται να μετρήσουν δυνάμεις
με αντιπάλους από άλλους νομούς.
Πριν λίγες μέρες λοιπόν το παιδικό
του Αιόλου έδωσε τον αγώνα τον
καλό αλλά έχασε στις λεπτομέρειες
από τον Κεραυνό Λάρισας στον ημιτελικό Θεσσαλίας.
Πλέον η σκυτάλη περνάει στο εφηβικό της Φαλώρειας, που δίνει σήμερα τον δικό της ημιτελικό Θεσσαλίας.
Αντιμετωπίζει στις 17.30(Παλαμάς)
τον ΑΣ. Καρδίτσας και θα ενεργήσει
με τέτοιο τρόπο ώστε να διεκδικήσει
με αξιώσεις το εισιτήριο.
Το θετικό είναι ότι αρκετά από τα
στελέχη του ρόστερ έχουν πάρει
εμπειρίες και ψήθηκαν στο δύσκολο
πρωτάθλημα της Α1 ΕΣΚΑΘ.
Από την άλλη όμως υπάρχει και
το γεμάτο σχολικό πρόγραμμα με
τα πολλά διαβάσματα. Συνεπώς οι
παίκτες έσπευσαν να βρουν την σωστή ισορροπία και δοσολογία για να

Με ορθολογισμό το εφηβικό της Φαλώρειας θα κυνηγήσει
σήμερα την είσοδό του στον τελικό Θεσσαλίας.
διακριθούν και στους δυο τομείς.
Είναι φανερό ότι τα ταλέντα κάνουν
συγκινητικό αγώνα για να δώσουν
σάρκα και οστά και στα αθλητικά
τους όνειρα.
Ασφαλώς όποιος μπαίνει στο παρκέ κάνει θετικές σκέψεις και θέλει
να κερδίζει. Ωστόσο είναι δεδομένος
ο σεβασμός στον αντίπαλο. Πόσο
μάλλον στις συγκεκριμένες ηλικίες,

όπου οι συσχετισμοί μπορούν να αλλάξουν από μια-δυο φάσεις.
Σε κάθε περίπτωση οι πορτοκαλί
έσπευσαν να δουλέψουν όσο καλύτερα μπορούσαν προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της συνάντησης.
Ο αντίπαλος ΑΣ. Καρδίτσας είναι
μια ομάδα με καλές βάσεις, οπότε
μόνο και μόνο για το στοιχείο αυτό

θέλει τεράστια προσοχή.
Σίγουρα οι γείτονες διαθέτουν τα
δυνατά τους στοιχεία, οπότε τα νιάτα
της Φαλώρειας θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουν με συνέπεια.
Παράλληλα θα επιδιώξουν να εντοπίσουν την αχίλλειο πτέρνα των
ανταγωνιστών.
Γενικά σε τέτοια ματς η μέρα στην
οποία θα εμφανιστούν οι παίκτες
παίζει μεγάλο ρόλο.
Ασφαλώς Α και Ω είναι η σωστή
αμυντική προσέγγιση για να βγει ο
αντίπαλος από τον συγκεκριμένο
τρόπο σκέψης.
Οσο για την επίθεση μέσα από
καλές συνεργασίες και μεγάλα καλάθια μπορεί να βρεθεί η ομάδα
στην θέση του οδηγού.
Από την πλευρά του ο κόουτς Κωστής Ευαγγελακόπουλος εστίασε
πέρα από τις τακτικές και στο κομμάτι
της ψυχολογίας.
Ετσι οι παίκτες πιστεύουν αυτό
που κάνουν, ενώ η εμπειρία δείχνει
ότι τέτοια ματς θέλουν μεγάλη συγκέντρωση και υπομονή.
Αλλωστε ουκ ολίγα κρίνονται στις
τελευταίες φάσεις.
Όλα αυτά με επένδυση στο ομαδικό πνεύμα, που χαρακτηρίζει τα
νιάτα της Φαλώρειας.

Πάντως ήδη οι παίκτες της συγκεκριμένης φουρνιάς έμαθαν το πρόγραμμά τους για την δεύτερη φάση
το οποίο περιγράψαμε σε αδρές
γραμμές στο χθεσινό φύλλο.
Πριν δώσουμε ορισμένα στοιχεία
να θυμίσουμε ότι στον τελικό Θεσσαλίας περιμένουν ήδη οι Αετοί Λάρισας, που κέρδισαν στον άλλο ημιτελικό 78-72 τον Αιολικό Βόλου.
Η επόμενη σειρά λοιπόν θα φιλοξενηθεί στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης.
Το πρόγραμμα έχει ως εξής: Στις
20 Απρίλη ο πρωταθλητής ΕΣΚΑΘ
θα παίξει με τον Πιερικό. Στις 21 θα
διασταυρώσει ξίφη με τα Μουδανιά
και στις 22 με την Νικόπολη Πρέβεζας.
Ακολούθως στις 23 υπάρχει αγώνας με την Ασπίδα Ξάνθης και η αυλαία θα πέσει στις 24 με την συνάντηση κόντρα στον Πρωτέα Γρεβενών.
Πολύ σωστά βέβαια το έμψυχο
δυναμικό της Φαλώρειας θέλει να
προχωρήσει βήμα-βήμα και για τον
λόγο αυτό αφοσιώθηκε ολοκληρωτικά στον σημερινό ημιτελικό.
Ο καθένας αντιλαμβάνεται ότι τα
παιχνίδια αυτού του είδους μόνο
καλό κάνουν στα ταλέντα.

τοπιΚΑ
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Πάντα σε επιφυλακή
Στην μπασκετική Γ’ Εθνική δεν υπάρχει ούτε μέρα για χάσιμο, οπότε το τοπικό δίδυμο χρειάζεται να κινείται στα όριά του

Ο

σοι
καταπιάνονται
διαχρονικά με το
πρωτάθλημα
μπάσκετ της Γ’ Εθνικής
σημειώνουν ότι πέρα από
το ταλέντο και την δουλειά
θέλει γερό στομάχι και
ατσάλινα νεύρα.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Ασφαλώς η συγκεκριμένη παρατήρηση μόνο τυχαία δεν γίνεται.
Οποιος μελετήσει τα δεδομένα και την ιστορία θα διαπιστώσει ότι τα συναισθήματα
αλλάζουν από την μια στιγμή
στην άλλη.
Εξαίρεση δεν αποτελεί φυσικά ούτε η φετινή χρονιά.
Αν γυρίσουμε την μνήμη μας
λίγο καιρό πίσω θα διαπιστώσουμε ότι ορισμένα συγκροτήματα ήταν καβάλα στο άλογο
όσον αφορά την επίτευξη του
στόχου. Μάλιστα αρκετοί μπασκετάνθρωποι έσπευσαν να
προδικάσουν ότι συγκεκριμένα
σωματεία δεν χάνουν με τίποτα
το στοίχημα.
Σαν να τα μάτιασαν λοιπόν
και στην πορεία τράβηξαν χειρόφρενο. Συνεπώς έχασαν πολύτιμο έδαφος, οπότε άλλο που
δεν ήθελαν οι ανταγωνιστές για
να πετύχουν προσπεράσεις.
Ισχύει όμως και το αντίθετο.
Κάποια σωματεία παρά την προσπάθεια δεν μπόρεσαν να γεμίσουν σε πρώτο χρόνο το βαθμολογικό σακούλι.
Και στην περίπτωση αυτή
βρέθηκαν κάποιοι που μάντεψαν
τα χειρότερα.
Ωστόσο φαίνεται ότι δεν είχαν
υπολογίσει την καρδιά συγκεκριμένων ομάδων και παικτών.
Ολοι αυτοί κάνουν αντεπίθεση
διαρκείας και δίνουν την αίσθηση διαφορετικής ομάδας.
Με όλα αυτά όσοι θεώρησαν
ότι είχαν μαξιλαράκι ασφαλείας
συνειδητοποιούν ότι κάτι τέτοιο
δεν ισχύει και πλέον ψάχνονται
στον μέγιστο βαθμό.
Στο τοπίο αυτό οι Τρικαλινές

Με άλλο αέρα η Καλαμπάκα συνεχίζει τις υποχρεώσεις
της στον μαραθώνιο της Γ’ Εθνικής
ομάδες της κατηγορίας επιβάλλεται εκ των πραγμάτων να βρίσκονται σε επιφυλακή, αφού
δεν υπάρχει περίπτωση να τους
χαριστεί τίποτα.
Ακόμη και ένας κρίκος αν λείψει από την αλυσίδα μπορεί να
γίνει η ζημιά.
Ειδικά στην συγκεκριμένη
καμπή τα τοπικά σωματεία οφείλουν να είναι τύπος και υπογραμμός για να πραγματοποιήσουν τους στόχους τους.
Την παράσταση έκλεψε για
μια ακόμη φορά η Καλαμπάκα
η οποία βάλθηκε να ξεπεράσει
τον εαυτό της στην δυνατή
έδρα του Παλαμά.
Οι κιτρινομπλέ έπαιξαν με
τον τρόπο που χρειάζονταν για
να κλειδώσουν ένα πολύ μεγάλο
διπλό.
Το πακέτο που κατέθεσαν
ήταν ελκυστικό. Περιλάμβανε
σωστή προσέγγιση και διαχείριση σε κάθε καμπή της συνάντησης.
Αξίζει να μνημονεύσουμε φυσικά το αμυντικό φίλτρο, το καθαρό μυαλό και το κρύο αίμα
στην εκτέλεση. Πάνω απ’όλα
όμως ο ΑΟΚ ξεχείλιζε από πάθος, οπότε ειδικά στην τελευταία περίοδο έκανε εμφάνιση
βγαλμένη από τα καλύτερά του.
Όλα αυτά πρέπει να αποτελέσουν οδηγό για το μέλλον.

Επανεμφάνιση στον Αρη
Μετά από καιρό βγήκε θέμα στον χώρο του μπάσκετ που
θύμισε κάτι από το πέρασμα των Τρικάλων από τα μεγάλα
σαλόνια.
Το ebasket έγραψε χαρακτηριστικά:
Ήταν… δεδομένο ότι κάποια στιγμή θα γίνονταν. Ο Αχιλλέας
Ρουσιαμάνης ποτέ δεν έκρυψε την αγάπη του για τον Άρη,
ακόμα κι όταν χρηματοδοτούσε την ομάδα των Τρικάλων. Κι
αν έμεινε τρία χρόνια στα Τρίκαλα, που επί των ημερών του
γνώρισαν τις καλύτερες μέρες της ιστορίας τους, στον «Αυτοκράτορα» μπορεί να μείνει πολύ περισσότερο.
Το φλερτ ανάμεσα στις δύο πλευρές δεν είναι… σημερινό,
όμως φαίνεται ότι ο κύβος ερρίφθη και πως γρήγορα θα
ανακοινωθεί η ένταξή του στο διοικητικό σχήμα του Άρη. Ο
κ. Ρουσιαμάνης αναμένεται να ενισχύσει το ταμείο των «κίτρινων», γεγονός που θα κάνει πιο ευοίωνο το μέλλον τους.
Ο Δημήτρης Γουλιέλμος αποκτά έναν ισχυρό συμπαίκτη,
σε ένα κομβικό σημείο, καθώς σε λίγο καιρό πρέπει να
γίνουν οι επιλογές για τον Άρη της επόμενης μέρας κι αν θέλουν να κρατήσουν κάποιους παίκτες από το τωρινό ρόστερ,
πρέπει να κινηθούν γρήγορα. Η παρουσία Ρουσιαμάνη θα
δώσει αυτή τη δυνατότητα.
Σε άλλο θέμα ο συμπολίτης Θέμης Κοθράς σκοράρει ακατάπαυστα και στον τελευταίο αγώνα σημείωσε 37 πόντους.

Κοινώς είναι ανάγκη να επαναληφθούν σε πρώτη ευκαιρία.
Φαίνεται πάντως πως η Καλαμπάκα αυτή την εποχή βρίσκεται στην σωστή πλευρά του
ποταμού και έχει όλα τα φόντα
να συνεχίσει ανάλογα.
Πολύ σωστά πάντως οι πρωταγωνιστές τηρούν χαμηλούς
τόνους, αφού ξέρουν ότι στην
κατηγορία δεν υπάρχει εύκολο
παιχνίδι και τέτοιο θα το καταστήσουν οι ίδιοι με τον τρόπο
δράσης τους και τον αθλητικό
εγωϊσμό τους.
Τώρα λοιπόν που συνήθισαν
στις υπερβάσεις μπορούν να
ψάξουν μια ακόμη κόντρα στον
ΑΓΣΙ, που θα τους φέρει ακόμη
πιο κοντά στο όνειρο.
Δεν υπάρχει πάντως καλύτερο σκηνικό από μια ομάδα με
ψυχολογία στα ύψη, οπότε οι
κιτρινομπλέ καλούνται να αξιοποιήσουν τον χρονισμό κοινώς
timing. Πάντως ευχαριστούν το
Meteora trip για την χορηγία
και την μεταφορά στον Παλαμά.
Από την πλευρά τους οι Ικαροι έχουν ξεχάσει ήδη το άτυχο
παιχνίδι με την Λευκάδα.
Σίγουρα κανείς δεν είχε τρελές απαιτήσεις για το συγκεκριμένο παιχνίδι αλλά οι φίλαθλοι περίμεναν μεγαλύτερη αντίσταση.
Ωστόσο ειδικά στην γ’περίοδο
ο εκπρόσωπός μας δεν μπήκε
ποτέ στο παρκέ και άλλο που
δεν ήθελαν οι έμπειροι παίκτες
της Δόξας για να ανοίξουν την
ψαλίδα.
Πλέον το επιτελείο θα ανασυνταχθεί και πρέπει να αντιμετωπίσει με σοβαρότητα το
παιχνίδι με την απογοητευμένη
Νικόπολη.

Γεμάτα παιχνίδια
Οι μάχες καλά κρατούν τόσο
σε επίπεδο κορυφής, όσο και
στην ουρά.
Σε κάποιες περιπτώσεις φαίνεται ότι θα πάει μακριά η βαλίτσα.
Ας κάνουμε όμως μια σύνοψη
της αγωνιστικής μην βοήθεια:
ebasket, infobasket.
Στην κορυφή του 1ου Βόρειου ομίλου της Γ΄Εθνικής Κατηγορίας παρέμεινε ο Πρωτέας
Γρεβενών. Οι πρωτοπόροι του
βαθμολογικού πίνακα επικράτησαν εύκολα του ΑΟΚ Βέροιας με 76-60. Από κοντά ακολουθεί ο ΠΑΣ Γιάννινα, ο οποίος
δεν δυσκολεύτηκε κόντρα

Επιστροφή στις καλές εμφανίσεις
θα ψάξουν οι Ικαροι
στον Μαντουλίδη (67-83).
Εύκολο έργο είχε και η Δόξα
Λευκάδας, που έφυγαν με το
διπλό από την έδρα των Ίκαρων
Τρικάλων (62-86). Η Μελίκη έβαλε δύσκολα στον ΑΓΣ Ιωαννίων,
αλλά κατάφερε να πάρει τελικά
το ροζ φύλλο αγώνα (67-62).
Ο Ολυμπιακός Βόλου έκανε
πάρτι στην έδρα του κόντρα
στη Νικόπολη Πρέβεζας, καθώς
διέλυσε τη Νικόπολη Πρέβεζας με 91-54. Σπουδαία εκτός
έδρας νίκη πανηγύρισε η Καλαμπάκα, η οποία πέρασε από
την έδρα των Τιτάνων
Παλαμά με 69-58.
Οσον αφορά τα φύλλα αγώνα
τα Γρεβενά δεν είχαν καμία διάθεση να δώσουν νέα δικαιώματα
και έσπευσαν να διασκεδάσουν
την ήττα από την Καλαμπάκα.
Ετσι ξεκινώντας πιεστικά έβαλαν νωρίς τις βάσεις. Ο ΑΟΚ
Βέροιας πήγε να αντισταθεί
αλλά υπήρχε διαφορά ποιότητας.
Τα δεκάλεπτα: 19-9, 40-32,
57-45, 76-60
Διαιτητές: ΚουκουλεκίδηςΤσαντάλη
Γρεβενά (Μουρουζίδης):
Κλωνάρας 15(1), Γρούδος 12,
Μαλούτας 10(2), Μιχαηλίδης
18(4), Γιώτας, Συλλάκος, Ταμπακάκος, Τακίδης 2, Μπόζιαρης
7(1), Σιούμουρας , Μακρής 4,
Μαλιούρας 8.
ΑΟΚ Βέροιας (Κελεπούρης):
Στοϊτσης 8, Ντουλαβέρης 4,
Γκάνας 14(3), Αβραμίδης, Ιωαννιδης 3, Κασαμπαλής 12, Στογιαννόπουλος 3, Καραθανάσης
6(1), Γιοβανόπουλος, Χαραλαμπίδης 10.
Το πιο εύκολο απόγευμα πέρασε ο Ολυμπιακός Βόλου ο
οποίος απέναντι στην απογοητευμένη Νικόπολη απέδωσε
καλό μπάσκετ δίνοντας διαστάσεις στη νίκη του. Ασφαλώς ο
αγώνας δεν χωράει κριτικής.
Εξαιρετικός για μια ακόμη φορά
ο οικείος και αγέραστος Δημήτρης Μπόγδανος.
Τα δεκάλεπτα: 32-18, 58-36,
83-46, 91-54
Ολυμπιακός. Β (Γκουγκουτούδης): Στύλας 5(1), Ιλτσόγλου
, Μπράμι, Μπόγδανος 22(4),
Κωστούλας 24(1), Μπουσκολίτης 17(1), Σκαμάγκας 9(3), Αναστασόπουλος 8(1), Χαρχαρής
6, Λουλούδης
Νικόπολη (Παπίρης, Πολίτης): Τζήμας, Ζίκας 2, Μίχος Σ.
13(1), Καραστάθης 17(3), Πα-

παχρήστος , Κακιούζης 12(2),
Παπαμιχαήλ 3, Παππάς, Ρέμπης
7
Πολλές συγκινήσεις πρόσφερε το ματς του ΑΓΣΙ με την Μελίκη. Οι Ηπειρώτες επιβεβαίωσαν τα προγνωστικά αλλά τα
χρειάστηκαν ως έναν βαθμό
στην τελική ευθεία.
Ενήργησαν όμως ψύχραιμα
και πήραν αυτό που ήθελαν.
Τα δεκάλεπτα: 24-11, 47-27,
59-50, 67-62
Διαιτητές: ΠαπαθανασίουΘρασιβουλίδης
ΑΓΣΙ (Τσουκανέλης-Τσαμπαλάς): Καννής 6, Ζαμπέτης 6,
Σαχπατζίδης, Αντωνίου 8, Πουρνάρας 14, Χρύσης 14, Μάκης
4, Παπανικολάου, Θυμνιός 8,
Φίλιος 3(1), Θώδης 4, Πρεμέτης
Μελίκη (Ασλανίδης): Λιόλιος
19(1), Μαυρίδης 16, Μαγάλιος,
Κυριάκου, Λέφας 16, Πειμανίδης, Ρογγότης 2, Κοτζάμπασης,
Σταυρουλάκης 2, Λαπατούρας
4, Καρατζάς 3(1), Καποδίστριας
Για την Καλαμπάκα κάναμε
ειδική μνεία και μέτρησε ιδιαίτερα το θέλω και το ένστικτο
επιβίωσης.
Τα δεκάλεπτα: 21-20, 35-37,
49-51, 58-69
Διαιτητές: Τσουμαχίδης-Κοντογιάννης
Παλαμάς
(Ζαχαρέλης):
Τσιαμπάς 2, Ζωιτσάκος 4, Καραϊσκάκης 4, Γκογκίδης 9, Καραδήμας 4, Τσουμας 4, Μακρής
12(4), Φαλιάκης, Αρχοντούλης,
Κατσαδούρος 21(3).
Καλαμπάκα (Κωνσταντινιδης): Μασάδης 5(1), Μπαλωμένος, Τούλας, Σπανός 9(2),
Γαϊτανίδης 11(1), Παουλεάνου,

Σούλκο 9(1), Γκαντιάς 11(1),
Οικονόμου 6, Παπακώστας 11,
Κιουρτζίδης 7.
Αντίθετα οι Ικαροι με την
αφλογιστία του γ’ δεκαλέπτου
δεν μπορούσαν να περιμένουν
τίποτα καλύτερο κόντρα στην
Λευκάδα.
Τα δεκάλεπτα: 19-22, 38-35,
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. Λ (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).
Χαρακτήρα έδειξε ο ΠΑΣ
Γιάννενα στον αξιόμαχο Μαντουλίδη. Οι Ηπειρώτες παίζουν
δυνατά στα ψηλά της βαθμολογίας και θέλουν να ολοκληρώσουν υποδειγματικά την χρονιά.
Οι φιλοξενούμενοι είχαν πολυφωνία και ουσιαστικό Πανάρα.
Τα δεκάλεπτα: 20-28, 37-53,
53-70, 67-83
Διαιτητές: Ελευθεριάδης-Εκίζογλου
Μαντουλίδης (Νικολαϊδης):
Νικολαϊδης 17(1), Τάκης 5(1),
Μπέλλος, Γκοντίδης, Λαγός 2,
Ρεφατλάρι 15(5), Ψάθας 7,
Ντίαθ 1, Καλόγηρος 10, Φόρογλου 5(1), Μαλάνδρης , Σίμογλου 5
ΠΑΣ Γιάννενα(Κωστόπουλος): Γεωργίου 17, Πανάρας
14(3), Μουζακίτης, ΤσίρμπαςΑναγνώστου 2, Πρέντζας 16(2),
Καραγκιολίδης, Μάντζιος Π.,
Μάντζιος Δ. 9, Πάτρας 14, Πανταζής 3(1), Πιστιόλης 3, Γιωτάκης 5

Η επόμενη αγωνιστική
(14/4, 23η)
ΑΟΚ Βέροιας – Τιτάνες Παλαμά
Καλαμπάκα – ΑΓΣ Ιωαννίνων
Δόξα Λευκάδας – Πρωτέας
Γρ.
Νικόπολη Πρ. – Ίκαροι Τρ.
ΠΑΣ Γιάννινα – Ολυμπιακός
Β.
Εύαθλος Μαλ. – Μαντουλίδης
Ρεπό: Μελίκη.

Η βαθμολογία
1) Πρωτέας Γρεβενών ----------38 ------1490-1269 ------221
2) ΠΑΣ Γιάννινα -------------------37 ------1565-1231 ------334
3) Δόξα Λευκάδας ----------------36 ------1594-1292 ------302
4) ΑΓΣ Ιωαννίνων -----------------34 ------1477-1372 ------105
5) Ικαροι Τρικάλων ---------------30 ------1371-1401 ------- 3 0
6) Μαντουλίδης -------------------30 ------1640-1604 -------3 6
7) Ολυμπιακός Βόλου -----------30 ------1566-1586 ------- 2 0
8) Εύαθλος Πολυκάστρου ----29 ------1352-1348 -------- 4
9) Τιτάνες Παλαμά ---------------29 ------1414-1512 ------- 9 8
10) ΑΟ Καλαμπάκας -------------28 ------1349-1447 ------- 9 8
11) ΓΑΣ Μελίκης ------------------28 ------1420-1550 -------130
12) ΑΟΚ Βέροιας -----------------25 ------1240-1415 ------175
13) Νικόπολη Πρέβεζας -------22 ------1260-1711 ------451
*Μαντουλίδης, Ολυμπιακός Βόλου, ΓΑΣ Μελίκης και
ΑΟ Καλαμπάκας έχουν ένα παιχνίδι περισσότερο.
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Π

όσες και πόσες
συζητήσεις δεν
έχουν γίνει για τα
ιερά τέρατα του
Τρικαλινού πολιτισμού και
αθλητισμού;

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Μάλιστα το σκηνικό συνεχίζεται επ’ άπειρον και όλοι οι
συμπολίτες νιώθουν τεράστιο
σεβασμό και δέος για τα κατορθώματά τους.
Κοινώς οι αναλύσεις δεν χορταίνονται με τίποτα και όλο και
κάποια κρυμμένη πτυχή βγαίνει
συνέχεια στο φως.
Η ουσία είναι ότι οι Τρικαλινοί
νιώθουν μεγάλη υπερηφάνεια
για τους ανθρώπους εκείνους
που ταξίδεψαν το όνομα του
νομού σε κάθε γωνιά του χώρο
με οδηγό το ταλέντο, τον δυναμισμό, την ευαισθησία και
πάνω απ’ όλα με ήθος.
Εχουμε να κάνουμε με διαμάντια και ογκόλιθους όσον
αφορά τους χώρους που υπηρέτησαν.
Σε κάθε περίπτωση οι μεγάλες προσωπικότητες πρόσφεραν απίστευτα συναισθήματα
τόσο με τις καλλιτεχνικές τους
εμπνεύσεις, όσο και με τους
αθλητικούς άθλους.
Εδώ και καιρό Τρικαλινά στελέχη του αθλητισμού και του
πολιτισμού θέλησαν να δέσουν
τα δυο αυτά στοιχεία σε μια
ζεστή εκδήλωση, που με το
καλημέρα φαίνεται ότι ήρθε
για να μείνει και να πάρει την
θέση που της αναλογεί στο
πάνθεον των μεγάλων τοπικών
στιγμών.
Αφιέρωσαν λοιπόν ατέλειωτες εργατοώρες για να ετοιμάσουν μια σύναξη η οποία
θα μιλήσει στην καρδιά μικρών
και μεγάλων.
Γιατί κάποια πράγματα πρέπει να επιβεβαιώνονται και να
αναδεικνύονται στην πράξη και
μάλιστα σε πρώτη ευκαιρία.
Η 5η Μαϊου λοιπόν θα προσφέρει ένα μοναδικό και νοσταλγικό ταξίδι, που θα περιλαμβάνει κορυφαία πρόσωπα
του πολιτισμού και του αθλητισμού.
Οι Τρικαλινοί πρέπει να αισθάνονται τυχεροί, αφού από
τους κόλπους τους αναδείχτηκαν μεγάλα ονόματα των τεχνών και του αθλητισμού αλλά
το βλέμμα πρέπει να είναι
στραμμένο στο μέλλον.
Επιβάλλεται να τιμάει κανείς
τις μεγάλες δόξες και πραγματικά άπαντες κλίνουν το γόνυ
στην τεράστια προσφορά τους.
Ομολογουμένως όλες αυτές

Γεμάτο
πρόγραμμα
Οι στιβικές εκδηλώσεις
καλά κρατούν το επόμενο
διάστημα. Το Σάββατο έχει
4αθλο στο Στάδιο(09.30).
Ακολούθως παμπαίδων
α’ στην Λάρισα, Διασυλλογικό Α-Γ α’φάση στις 4 Μάη
στα Γιάννενα, ενώ η β’
φάση θα φιλοξενηθεί στα
Τρίκαλα.
Την Τρίτη θα πραγματοποιηθεί η β’ φάση μαθητικών αγώνων Λυκείων στην
Λάρισα.

Στα βήματα γιγάντων
Υπόκλιση στον πολιτισμό και τον αθλητισμό με μια πολυφωνική
εκδήλωση στις 5 Μαϊου, που όλοι θέλουν να γίνει θεσμός

τις κουβαλάμε μέσα μας σε
πρώτη ευκαιρία ενθυμούμενοι
τα χαρακτηριστικά της τέχνης
τους.
Όταν όλη η Ελλάδα και όχι
μόνον υποκλίνεται στο εκτόπισμά τους δεν ήταν δυνατόν οι
Τρικαλινοί να μην δείξουν τον
δρόμο στη νέα γενιά συμβάλλοντας στην επικαιροποίηση
σημαντικών δεδομένων;
Γιατί ο αθλητισμός και ο πολιτισμός έχουν συνέχεια και
αντοχή στον χρόνο. Απλό στον
προικισμένο τόπο μας έρχονται
άξιοι διάδοχοι για να πάρουν
την σκυτάλη γράφοντας τον
δικό τους μύθο.
Συνεπώς όσο η κάνουλα παραγωγής χαρισματικών στελεχών παραμένει ανοιχτή τα Τρίκαλα δεν έχουν να φοβούνται
τίποτα όσον αφορά την υστεροφημία τους.
Και όπως γράφουμε και στον
τίτλο την συγκεκριμένη ημερομηνία όλοι όσοι ανταποκριθούν στο κάλεσμα θα πορευτούν στα βήματα των γιγάντων.
Ηδη άνοιξε η όρεξη των συμπολιτών, που θέλουν να πάρουν άρωμα από μέσα τόσο
στο αθλητικό κομμάτι, όσο και
στο πολιτιστικό σκέλος.
Αρχισε πάντως να μπαίνει
στην καθημερινότητα ο τίτλος
της εκδήλωσης: Τρίκαλα city
run είναι ο τίτλος και πράγματι
η περιοχή μας αγαπάει και με
το παραπάνω το δρομικό κομμάτι.
Οσοι ανακαλύπτουν την
ομορφιά του δεν το αλλάζουν
με τίποτα.
Εντυπωσιακό επίσης είναι
και το σήμα της γιορτής. Σε
μια εντυπωσιακή καλλιτεχνική
έμπνευση οι υπεύθυνοι κατάφεραν να χωρέσουν τον Χρ.
Παπανικολάου, την Σ. Σακοράφα, το Φρούριο, το πεντάγραμμο και την μοντέρνα έκδοση των Τρικάλων της ανθρωπιάς και της φιλοξενίας.
Και όλα αυτά με έντονο το
υδάτινο στοιχείο του Ληθαίου.
Στα μάτια πάντως των παρισταμένων στην εκδήλωση διάβαζε εύκολα κανείς το μεράκι
και την πίστη να αναδείξουν
την σύναξη και με το παραπάνω. Ετσι θα αποκτήσει εξέχουσα θέση στο καλεντάρι.
Εννοείται ότι στην χθεσινή
μάζωξη τα ονόματα των αθλητικών αστεριών αλλά και των
πνευματικών μορφών: Τσιτσάνης, Μητροπάνος, Βίρβος, Καλδάρας, Κολοκοτρώνης, Παπαστεφάνου, Σαμολαδάς(διετέλεσε και προπονητής στον ΓΣΤ)
ακούστηκαν ουκ ολίγες φορές.
Ομολογουμένως πρέπει να
ψάξει κανείς πάρα πολύ για
να εντοπίσει μια μικρή σχετικά
πόλη, που να έχει αναδείξει
τόσες πολλές λαμπρές προσωπικότητες.

Κοινός αγώνας
Μπορεί η χθεσινή συνέντευξη να τράβηξε σε μάκρος αλλά
άξιζε τον κόπο, αφού δόθηκαν
οι απαραίτητες λεπτομέρειες
και φωτίστηκαν πολλές πτυχές
της εκδήλωσης.
Φυσικά όσο πλησιάζουν οι

Στιγμιότυπα από την χθεσινή συνέντευξη στο Μουσείο Τσιτσάνη
μέρες θα δίνουν και άλλες τεχνικές και όχι μόνον λεπτομέρειες.
Ξεκινώντας την τοποθέτησή
του ο πρόεδρος του ΓΣΤ Τάκης
Χαχάμης, που μαζί με τον ΖΕΥΣ
έχουν την αθλητική ευθύνη της
εκδήλωσης ανέφερε: «Είναι
μακρά η πολιτιστική παράδοση
των Τρικάλων, που αποτελούν
ένα βασικό κομμάτι της συλλογικής μας ταυτότητας.
Το άλλο σκέλος αφορά τον
αθλητισμό. Και τα δυο μας
έχουν κάνει υπερήφανους ατέλειωτες στιγμές προσφέροντας
τα πιο ζεστά συναισθήματα.
Φυσικά το μουσείο Τσιτσάνη
και το αθλητικό μουσείο είναι
μοναδικά στο είδος και δεν είναι τυχαίο ότι απολαμβάνουν
τεράστιας αναγνώρισης.
Μια ομάδα ανθρώπων λοιπόν
εδώ και ένα χρόνο θέλησε να
καταθέσει ορισμένες φρέσκες
ιδέες και να βάλει το λιθαράκι
της στην περαιτέρω ανάπτυξη
του νομού.
Οι δρομικοί αγώνες θα έχουν
αφετηρία το Δημαρχείο που
είναι σήμα κατατεθέν, ενώ αξίζει να χαρούμε μια μέρα χωρίς
αυτοκίνητα και κυρίως να βαδίσουμε σε μέρη, που πορεύτηκαν οι μεγάλες μορφές.
Θα φτάσουμε λοιπόν σε γειτονιές και εμβληματικά σημεία
των Τρικάλων. Σχεδόν θα καλύψουμε το 99% αυτών με
βάση τον σχεδιασμό που κάναμε.
Η πρωτοβουλία θα πάρει ευρύτερη διάσταση, αφού θα την
καλύψουν η ΕΡΤ, το ΑΠΕ και
τα περισσότερα κεντρικά ΜΜΕ
μαζί βέβαια με τα τοπικά.
Οι αρμόδιοι συγκινήθηκαν
CMYK

από την πρωτοβουλία που ξεκίνησε και θέλουν να νιώσουν
από μέσα τον παλμό μιας περιοχής που είναι σταυροδρόμι
και χωνευτήρι πολιτισμών. Παράλληλα μέσω της γιορτής θα
αναδειχθούν οι απίστευτες
ομορφιές του νομού. Φιλοδοξία
μας είναι η εκδήλωση να καταστεί θεσμός και μετά από 23 χρόνια να αποτελεί σήμα κατατεθέν του νομού».
Αμέσως μετά ο Περιφερειακός σύμβουλος κ. Ντ. Μπάρδας πρόσθεσε: «Είναι σημαντικό το πάντρεμα του αθλητισμού με τον πολιτισμό.
Και στους δυο αυτούς τομείς
τα Τρίκαλα έχουν κατακτήσει
απίστευτες κορυφές και συνεχίζουν να το πράττουν με την
ίδια συνέπεια.
Εχουμε χρέος να στηρίζουμε
τέτοιες πρωτοβουλίες και κυρίως να βρισκόμαστε κοντά
στη νέα γενιά.
Το σημαντικό είναι ότι αυτή
έχει καλούς δασκάλους και έμπειρα στελέχη, που αποτέλεσαν τους καλύτερους πρεσβευτές στο μετερίζι τους».
Επειτα ο αρμόδιος αντιδήμαρχος αθλητισμού κ. Α. Αναστασίου τόνισε: «Ολοι οι φορείς
είναι μαζί για μιας πολύ μεγάλης εμβέλειας διοργάνωση. Τα
στοιχεία δείχνουν ότι γίνεται
καταπληκτική δουλειά από
τους διοργανωτές που θέλουν
να καλύψουν όλα τα γούστα
περνώντας σημαντικά μηνύματα.
Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο
αθλητισμός και ο πολιτισμός
μας κάνουν γνωστούς σε όλο
τον κόσμο και πρέπει να αναδείξουμε στο έπακρο τα στοι-

χεία που αποτελούν την ταυτότητά μας».
Για το πολιτιστικό σκέλος
την φαντασία της και την δουλειά της θα βάλει η κ. Β. Μητσιάδη, που μίλησε για τις παράλληλες διαδρομές του αθλητισμού και του πολιτισμού.
Αλλωστε η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε στο εμβληματικό
μουσείο Τσιτσάνη.
Η ίδια έκανε επίσης λόγο
για μια πολύ ζωντανή πόλη,
που βαδίζει σε καλά χνάρια,
ενώ η εκδήλωση γίνεται και σε
μια συμβολική ημερομηνία(
ίδρυση ΓΣΤ).
Εκτίμησε ότι θα υπάρξει μεγάλη συμμετοχή και στα δυο
σκέλη, ενώ κάλεσε τον κόσμο
να εμψυχώσει όσους λάβουν
μέρος στις συνάξεις.
Ασφαλώς οι ήχοι και οι μελωδίες θα είναι εκεί για να
συντροφεύουν την πιο καλή
παρέα».
Ο εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου κ. Τσιόλας εξήρε
τους δυο βασικούς πυλώνες
αλλά δεν ξέχασε και τον κόσμο
της αγοράς. Υπογράμμισε ότι
μέσω της πρωτοβουλίας γίνεται η καλύτερη σύνδεση για
την προβολή του νομού.
Στην συνέχει ο αρχιπροπονητής του ΓΣΤ κ. Δημήτρης
Σούλας επεσήμανε ότι ο τίτλος
της γιορτής: Τρέχοντας στην
πόλη του αθλητισμού και του
πολιτισμού μιλάει από μόνος
του, ενώ ήταν χρέος να γίνει η
συγκεκριμένη κίνηση.
Μέλημα είναι αναδειχθούν
εμβληματικά σημεία, οι γέφυρες που ενώνουν αλλά και κομβικές οδοί.
Γενικά στο προσκήνιο θα πε-

ράσει τόσο η παλιά όσο και η
νέα πόλη.
Η διαδρομή για το 5άρι θα
είναι μεταξύ άλλων: Εκκίνηση
από Δημαρχείο, Ασκληπιού,
Ελευθερίας, Φλέμινγκ, Τερτίπη,
Καρδίτσης, Ελ. Βενιζέλου, Ιακωβάκη, Τσιτσάνη, Στρ. Σαράφη, Αμαλίας, Γέφυρα Γούρνας,
Καλαμάτα, Κανούτα(με άγαλμα
Ασκληπιού), Οθωνος, Βενιζέλου, Καποδιστρίου, τερματισμός.
Στον ίδιο αθλητικό ρυθμό το
υψηλόβαθμο στέλεχος του
ΖΕΥΣ Γιάννης Κοντονάσιος
πρόσθεσε: «Πιστεύω ότι ο σχεδιασμός θα αρέσει στους Τρικαλινούς και να αγκαλιάσουν
την εκδήλωση που έχει έντονο
συμβολισμό.
Θα έχουμε 3 αγώνες: Τα παιδιά με ειδικές ανάγκες θα τρέξουν 200μ(εκκίνηση 9.45) από
την πλατεία Χατζηπέτρου μέχρι
το Δημαρχείο.
Το χιλιάρι αγοριών θα ξεκινήσει στις 10.00 και των κοριτσιών στις 10.15.
Το 5άρι θα εκκινήσει στις
10.30 και δόθηκε μεγάλη βαρύτητα στο πως θα τοποθετηθούν οι αθλητές για την απαραίτητη διευκόλυνση.
Στο πρώτο γκρουπ θα τοποθετηθούν οι καλύτεροι χρόνοι, πιο κάτω οι αμέσως επόμενοι και έπειτα όσοι θέλουν
να τρέξουν χωρίς πίεση και
τέλος αυτοί που επιθυμούν
γρήγορο βάδισμα.
Ετσι θα ανακαλύψουν όλοι
την ομορφιά του τρεξίματος.
Υπολογίζουμε πάντως να έχουμε πάρα πολλές συμμετοχές,
που θα πλησιάζουν στις 2000.
Ολοι οι αθλητές θα εφοδιαστούν με τσιπάκι και θα ξέρουν
τον χρόνο τους, ενώ θα μπορέσουν να πάρουν και αναμνηστικό δίπλωμα σε ηλεκτρονική μορφή.
Από τους κριτές η κ. Μιχολίτση γύρισε την μνήμη της σε
αξέχαστα χρόνια με τους Τρικαλινούς να βγαίνουν μαζικά
στους δρόμους και να ανεβάζουν τους συμμετέχοντες.
Από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση μίλησαν ο προϊστάμενος κ. Κωνσταντάκος και ο
υπεύθυνος του αθλητικού κομματιού κ. Λαρίσης. Τόνισαν ότι
πρόκειται για πρωτότυπη εκδήλωση που περνάει πολλά
μηνύματα και συνιστά ξεχωριστή εμπειρία, που γίνεται για
την ανάδειξη αθλητισμού, πολιτισμού και τουρισμού.
Ο Θανάσης Μπουλογεώργος
στάθηκε στην ανιδιοτέλεια των
πρωταγωνιστών ενώ η κ. Χρ.
Κούζα αναφέρθηκε στις επισκέψεις που θα γίνουν στα
σχολεία για άμεση ενημέρωση
μαζί με: Λιμπίσιου, Γρατσάνη,
Αφές Μυλωνά, Αργύρη.
Εστίασε στην χαρά που θα
πάρουν τα άτομα με ειδικές
ανάγκες, που αξίζουν το χειροκρότημα, ενώ θα αναδειχθούν αξίες που πρέπει να μεταλαμπαδεύονται.
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Μια νίκη μια κατηγορία
Ο ΑΟ Τρίκαλα θα πρέπει να αφήσει στην… άκρη την αναδιάρθρωση
και να κοιτάξει το παιχνίδι της Κυριακής με τον Απόλλωνα Λάρισας,
όπου ψάχνει τη νίκη για την αποφυγή της ολοκληρωτικής καταστροφής

Η

αναδιάρθρωση –
όπως ήταν
απόλυτα
φυσιολογικό –
είναι προ των πυλών. Ο
ΑΟ Τρίκαλα –με τα τωρινά
δεδομένα – δεν είναι στην
Σούπερ Λίγκ 2, αφού εκεί
θα βρεθούν οι ομάδες
από την 2η ως την 10η
θέση. Υπάρχει μια
ελάχιστη περίπτωση να τα
καταφέρει, αν γίνει δεκτό
το αίτημα της Φούτμπολ
Λιγκ για 14 ομάδες, ώστε
να παίξουν και οι 11η και
12η ομάδα της
βαθμολογίας.

Του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
xristoforospap@gmail.com

Αλλά και αυτό να μην γίνει
ο ΑΟΤ πρέπει να παραμείνει
πάνω από τον Ηρόδοτο, διότι
τότε τα πράγματα θα είναι
οδυνηρά. Διότι ο ΑΟΤ θα πρέπει να υποβιβαστεί δυο κατηγορίες και να παίξει στα ερασιτεχνικά γήπεδα της Θεσσαλίας και όχι μόνο.
Έτσι είναι σαφές ότι την Κυριακή στην Λάρισα κόντρα
στον Απόλλωνα δεν παίζεται
μόνο η τύχη μιας χρονιάς,
αλλά και το μέλλον του ΑΟ
Τρίκαλα!
Διότι αν η τρικαλινή ομάδα
καταφέρει να κερδίσει τότε
κατά ένα τεράστιο βαθμό θα
είναι πάνω από τον Ηρόδοτο.
Αν το παιχνίδι έρθει ισόπαλο
ή με ήττα τότε η κατάσταση
θα είναι κάτι παραπάνω από
τραγική. Για το λόγο αυτό θα
πρέπει όλοι να έχουν το μυαλό
τους και όχι σε αναλύσεις και…
βουλευτές!

Ο ΑΟ Τρίκαλα δεν έχει την πολυτέλεια να ασχοληθεί με την
αναδιάρθρωση, αφού θα πρέπει να σώσει πρώτα την χρονιά!
Πώς θα είναι
τα πρωταθλήματα
την επόμενη σεζόν
Το ελληνικό ποδόσφαιρο αλλάζει! Η αναδιάρθρωση θα προχωρήσει κανονικά και πλέον
από την επόμενη σεζόν θα
έχουμε τρεις επαγγελματικές
κατηγορίες. Την Super League,
την Super League 2 και την
Football League!
Αυτές θα έχουν:
14 ομάδες η Super League
12 ομάδες η Super League 2

14 ομάδες η Football league
Ολες οι ομάδες των τριών
επαγγελματικών κατηγοριών
θα πρέπει να έχουν ΜΟΝΟ
επαγγελματίες ποδοσφαιριστές.
Πως θα διαμορφωθούν οι
14 ομάδες της Super League
την επόμενη σεζόν:
•Οι πρώτες 12 της βαθμολογίας θα μείνουν και την χρόνια 2019-2020
•Θα προστεθεί ο πρωταθλητής της Football League (Βόλος
ΝΠΣ)
•Η τελευταία θέση θα κριθεί
από το μπαράζ μεταξύ του
13ου της Super League και του
2ου της Football League.

ΜΠΑΚΩΣΗΣ
EΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ

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

Πως θα διαμορφωθούν οι
12 ομάδες της Super League
2 την επόμενη σεζόν:
Οι 8 ομάδες από τις θέσεις
3 έως 10 της φετινής Football
League

Οι 3 ομάδες
που θα υποβιβαστούν
από την Super league
Η 1 ομάδα που θα κριθεί
από το μπαράζ μεταξύ του
13ου της Super League και του
2ου της Football League.
Πως θα διαμορφωθούν οι 14
ομάδες της Football League
την επόμενη σεζόν:
Οι 2 ομάδες που θα τερματίσουν φέτος στην 11η και την
12η θέση της Football League.
Οι 8 ομάδες που τερμάτισαν
πρώτες φέτος στην Γ’ Εθνική
Οι 4 ομάδες που θα προκύψουν από τα μπαράζ της Γ’
Εθνικής (οι 8 δεύτεροι των ομίλων μεταξύ τους).
*Οι ομάδες που θα τερματίσουν φέτος στις θέσεις 13-16
στην Football League ουσιαστικά θα υποβιβαστούν δύο θέσεις!
Με βάση την τωρινή βαθμολογία λοιπόν οι ομάδες της
Super League την επόμενη
σεζόν θα είναι:
ΠΑΟΚ
Ολυμπιακός
ΑΕΚ
Ατρόμητος
Αρης
Παναθηναϊκός
Παναιτωλικός
Λαμία
Πανιώνιος
ΑΕΛ
Ξάνθη
Αστέρας Τρίπολης
Βόλος ΝΠΣ
ΠΑΣ Γιάννινα ή Πλατανιάς
Με βάση την τωρινή βαθμολογία οι ομάδες της Super
League 2 θα είναι:

ΟΦΗ
Λεβαδειακός
Απόλλων Σμύρνης
ΠΑΣ Γιάννινα ή Πλατανιάς
Απόλλων Λάρισας
Εργοτέλης
Παναχαϊκή
Απόλλων Πόντου
ΑΟΧ Κισσαμικός
Κέρκυρα
ΑΕ Καραϊσκάκης
Δόξα Δράμας
Με βάση την τωρινή βαθμολογία οι ομάδες της Football League θα είναι:
Ηρακλής
Τρίκαλα
Καβάλα
Βέροια
Κρόνος Αργυράδων
Ολυμπιακός Βόλου
Ιεράπετρα
Ιάλυσος*
Αιγάλεω*
Ασπρόπυργος
+4 ομάδες που θα προκύψουν από τα μπαράζ των 8
δεύτερων των ομίλων
*Το Αιγάλεω και ο Ιάλυσος
είναι οι μοναδικές ομάδες που
έχουν εξασφαλίσει το πρωτάθλημα στους όμιλούς τους στην
Γ’ Εθνική.
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H 27η και 28η
αγωνιστική
Διαφοροποιήσεις είχε το πρόγραμμα της 27ης και
28ης αγωνιστικής που ανακοίνωσε η Football League
τη Δευτέρα (08/04). Συγκεκριμένα, η αναμέτρηση της
27ης στροφής μεταξύ της Κέρκυρας και του Ηροδότου
(13/04) θα ξεκινήσει στις 15:00, όπως και αυτή της Τετάρτης (17/04) μεταξύ Πλατανιά - Παναχαϊκής για την
28η. Αναλυτικά:

Η 27Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Σάββατο 13 Απριλίου
Κέρκυρα - Ηρόδοτος (15:00, ΕΑΚ Κέρκυρας)
Παναχαϊκή - Βόλος (15:00 ΕΡΤ3, Γήπεδο Αγυιάς)
Σπάρτη - Δόξα Δράμας (16:00, Δημ. Στάδιο Σπάρτης)
Αιγινιακός - Πλατανιάς (16:00, «Γ. Παραλυκίδης»)
Εργοτέλης - Ηρακλής (16:00, Παγκρήτιο Στάδιο)
ΑΟΧ Κισσαμικός - Αήττητος Σπάτων ΔΕΝ ΟΡΙΣΤΗΚΕ
Κυριακή 14 Απριλίου
Απόλλων Λάρισας - Τρίκαλα (15:00 ΕΡΤ3, Γήπεδο
Φιλιππούπολης)
Απόλλων Πόντου - Καραϊσκάκης Άρτας (16:00, Γήπεδο
Καλαμαριάς)

Η 28Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Τετάρτη 17 Απριλίου
Πλατανιάς - Παναχαϊκή (15:00, Γήπεδο Περιβολίων)
Κέρκυρα - Σπάρτη (16:00, ΕΑΚ Κέρκυρας)
Ηρόδοτος - Αιγινιακός (16:00, Νέας Αλικαρνασσού)
Καραϊσκάκης Άρτας - ΑΟΧ Κισσαμικός (16:00, Δημ.
Αγίων Αναργύρων)
Βόλος - Απόλλων Λάρισας (16:00 ΕΡΤ3, Γήπεδο Νεάπολης)
Ηρακλής - Τρίκαλα (16:00, Καυτανζόγλειο Στάδιο)
Αήττητος Σπάτων - Εργοτέλης ΔΕΝ ΟΡΙΣΤΗΚΕ
Πέμπτη 18 Απριλίου
Δόξα Δράμας - Απόλλων Πόντου (16:00 ΕΡΤ3, Γήπεδο
Δόξας)

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!

Ψητοπωλείο

Η ΛΑΚΑ
καθημερινά ανοιχτά
από 6μ.μ. εκτός Δευτέρας
Σάββατο-Κυριακή ανοιχτά
από το μεσημέρι
με ντόπιο τσίπουρο
και εκλεκτούς μεζέδες

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)

Πλατεία Αγρότισσας • τηλ.: 24310 30112, 6986757918
CMYK

www.okeanistrikala.gr •

: ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΩΚΕΑΝΙΣ
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Στον πρόεδρο της
Δημοκρατίας η Φανή Τζέλη

Είναι πολλά τα λεφτά…

Ύψιστη τιμή και επιβράβευση για την αθλήτρια του ΣΟΑΤ
Φανή Τζέλη αλλά και τον Τρικαλινό Συλλογο η Φανή να
βρίσκεται στους κορυφαίους 45 αθλητές-υπότροφους
του Ιδρύματος Λεβέντη που υποδέχτηκε στο Προεδρικό
Μέγαρο ο Προκόπης Παυλόπουλος. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας απέδωσε έπαινο εκ μέρους της Πολιτείας στους
νέους και τις νέες που προετοιμάζονται για την πρόκριση –
κάποιοι την έχουν ήδη εξασφαλίσει- στους Ολυμπιακούς
Αγώνες του Τόκιο. Η εκδήλωση έγινε στις 6 Απριλίου και
πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία και σε ένα κατάμεστο Ζάππειο Μέγαρο, με αφορμή τη συμπλήρωση 20 χρόνων του Προγράμματος Ολυμπιακών Υποτροφιών, η τελετή απονομής υποτροφιών – βραβείων Ολυμπιακής Προετοιμασίας του Ιδρύματος Α.Γ. Λεβέντη, με τη συμμετοχή, της Ελληνικής Πρωτοβουλίας και του Κοινωφελούς
Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση. Την υποτροφία παρέδωσε ο πρόεδρος του Ιδρύματος Λεβέντη κ. Χάρης Γ. Δαυίδ.

Η ΕΡΤ θα «χρυσώσει» τις ομάδες της Super League 2
(δεύτερη τη τάξει κατηγορία), αφού πρόθεσή της είναι
να λάβουν τον πρώτο χρόνο τους τηλεοπτικά συμβόλαια της τάξεως των 800.000 ευρώ και τον δεύτερο
στο 1 εκατ. ευρώ.
Για χρήματα μιλάμε ή μαρούλια; Είναι πολλά τα
λεφτά… για αυτές τις ομάδες, αυτό το ποδόσφαιρο,
αυτούς τους παράγοντες. Τόσα που αν μοιραστούν με
απαράβατους όρους… ανάπτυξης μπορεί να προσφέρουν έργο μέχρι ένα σημείο (στην Ελλάδα βρισκόμαστε), αλλιώς κλάψτε» τα… Και ας μην γελιόμαστε γι'
αυτά τα χρήματα γίνεται ό,τι γίνεται. Και όχι για να
βελτιωθεί- τάχα- το ποδόσφαιρο.

. «Φωτιά» πήραν τα κομπιουτεράκια
ώστε να υπολογιστούν οι κερδισμένοι και
οι χαμένοι βαθμοί και να βγει το
σύνολο…
. Τελευταία και ιδιαίτερα από προχθές
η λέξη «αναδιάρθρωση» μπήκε για τα
καλά στη κουβέντα μας.
. Οπου σταθείς και όπου βρεθείς είναι
το κύριο θέμα συζήτησης, σε τέτοιο
βαθμό που νομίζεις πως ήδη έχει παρθεί
η απόφαση, πως ξέρουμε τι ακριβώς θα
συμβεί και ξέρουμε τη μοίρα μας…
. Τώρα η μπάλα μεταβιβάστηκε στους
βουλευτές. Αν θα ψηφίσουν υπέρ ή
κατά και λογικό είναι ο κάθε νομός να
λειτουργεί με το συμφέρον του. Στο
Βόλο για παράδειγμα δεν συμφέρει η
αναδιάρθρωση. Ούτε στα Τρίκαλα… Σε
άλλους νομούς συμφέρει τους
παράγοντες ομάδων. Είναι πολλά τα
χρήματα.
. Δύσκολα όμως να μην περάσει η
αναδιάρθρωση. Σίγουρα έχουν γίνει
συζητήσεις επί συζητήσεων μέχρι να
φτάσουμε εδώ. Θα μας πείτε «στην
Ελλάδα ζούμε…». Δεν θα διαφωνήσουμε.
Αρα όλα παραμένουν ρευστά.
. Και όμως απομένουν τέσσερις
αγωνιστικές ακόμα στις οποίες
οφείλουμε όλοι να προσπαθήσουμε να
αλλάξουμε ό,τι μπορούμε. Σε καμιά
περίπτωση οι προπονητές και οι
παίκτες δεν πρέπει να «ξεχάσουν» πως
πρέπει να κάνουν το καλύτερο
τελείωμα, ώστε να σώσουν ό,τι
σώζεται.
. Η διοίκηση – επίσης- θα πρέπει, αυτή
τη φορά, να μην ξεχάσει ό,τι υποσχέθηκε
πρόσφατα διότι στο άμεσο παρελθόν
ξεχνούσε συχνά ή λειτουργούσε
επιλεκτικά. Πολύ συχνά με αποτέλεσμα
να φτάσουμε στην αποχή των παικτών η
οποία αποτελεί μια «μαύρη» σελίδα στην
ιστορία της και όλα όσα ακολούθησαν το
παιχνίδι με τον Αιγινιακό και το «τσίρκο»
που είδαμε στις κερκίδες…
. Ανετα και ωραία τα Μετέωρα, δεν
βασανίζονται για την αναδιάρθρωση.
Εμειναν στην Γ’ Εθνική και κει θα
παίξουν ξανά. Μαζί με το Νεοχώρι, το
οποίο έχει «καθαρίσει» την άνοδο και
μένει το… τυπικό. Ελπίζουμε πως στη
παρέα τους δεν θα βρεθεί και ο ΑΟΤ,
διότι πέρα των άλλων δεινών που θα
βρουν την ομάδα, θα έχουμε και
«εμφύλιους».
. Και στην Α’ Ερασιτεχνική θα πρέπει
να γίνει «κάτι». Εχει ξενερώσει φέτος ο
κόσμος αλλά και οι ίδιες οι ομάδες, αφού
το αποτέλεσμα στη κορυφή και στην
ουρά έχει κριθεί. Και πλέον παίζουν για
να παίζουν.

Με ερασιτεχνικό σχεδιασμό, με ανοιχτά μέτωπα κυρίως οικονομικά και προς τους παίκτες, με γήπεδα χωράφια, με κανέναν Τρικαλινό
ποδοσφαιριστή, με άδειες κερκίδες, με αλλαγή παικτών σαν τα... πουκάμισα, με συμπεριφορές που δεν αρμόζουν ούτε σε ερασιτεχνικές ομάδες,
μάλλον η αναδιάρθρωση δεν πρέπει να είναι το μοναδικό θέμα που θα πρέπει να μας απασχολεί στα Τρίκαλα

Φταίει η… αναδιάρθρωση;
‘Η ο «χαρταετός»;
ια μια χρονιά
ακόμα χάθηκε το…
τόπι στην Ελλάδα
του 2019. Κάποιοι
απορούν, κάνουν τον
Σταυρό τους και μένουν
με το στόμα ανοιχτό για τα
όσα ακούν, διαβάζουν και
βλέπουν.

Γ

Ας το «κλείσουν» διότι δεν είναι η πρώτη φορά που ξεκινάει ένα πρωτάθλημα και κανένας
δεν γνωρίζει πραγματικά τι θα
ισχύσει στο τέλος του. Δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε το ίδιο έργο. Και φέτος
ζήσαμε και συνεχίζουμε να
ζούμε ένα ποδοσφαιρικό «μπάχαλο». Αναδιάρθρωση, επεισόδιο 1, 2, 3, 4…66. Τέσσερις
αγωνιστικές πριν το τέλος του
πρωταθλήματος και ακόμα συζητάμε τι θα γίνει… Αυτή είναι
μια από τις «ομορφιές» που
ζούμε στο Ελληνικό ποδόσφαιρο και συγκεκριμένα στη
Football League μιας και εκεί
ανήκουμε. Ακόμα. Βέβαια η

ποδοσφαιρική «ασχήμια» ξεκινάει από τη μεγαλύτερη κατηγορία και καταλήγει στη μικρότερη του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου. Ακόμα και στο παιδικό πρωτάθλημα…
Ποιος διαφωνεί πως πρέπει
να αλλάξουν (διορθωθούν)
πολλά στο Ελληνικό ποδόσφαιρο; Ποιος έχει αντίρρηση
πως πρέπει το «μαχαίρι» να
φτάσει στο «κόκκαλο»; Επιτέλους…
Ας μην το πλατειάσουμε περισσότερο γιατί θα… ξημερώσουμε. Και στο κάτω κάτω δεν
μας ενδιαφέρει τι θα κάνει ο
Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ
κλπ. αλλά η ομάδα που εκπροσωπεί το Τρικαλινό ποδόσφαιρο. Ο ΑΟΤ.

Ενας «χαρταετός»…
Τέσσερις χρονιές στη Football League. Ο ΑΟ Τρίκαλα
δεν μπόρεσε ούτε με τα πολλά
χρήματα και την οικονομική
συνέπεια του Χρήστου Γιαλιά
να πετύχει τον στόχο της ανό-

δου. Ναι μεν ψηλά στον βαθμολογικό πίνακα αλλά κάθε
χρόνο και χειρότερα βαθμολογικά. Πέρυσι και πάλι ο πήχης μπήκε ψηλά αλλά και πάλι
αποτύχαμε. Αν οι παραπάνω…
αποτυχίες συσχετιστούν με τη
φετινή, θα μοιάζουν ασήμαντες, αφού σήμερα ο ΑΟ Τρίκαλα κινδυνεύει να υποβιβαστεί
δύο κατηγορίες και την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο να
αγωνίζεται με τα Μετέωρα και
το Νεοχώρι.
Και όλα αυτά διότι δημιουργήθηκε το περασμένο Καλοκαίρι μια ομάδα «χαρταετός»,
ευάλωτη σε κάθε φύσημα του
ανέμου και ανήμπορη ν’ αντέξει σε μεγάλα μποφόρ. Οι «ειδήμονες» του Καλοκαιριού που
υπόσχονταν άνοδο σ’ αυτούς
που ήθελαν να τους γαργαλούν τ’ αυτιά τους (μας) ξεγέλασαν. Οι «καθηγητάδες προπονητικής» και οι βοηθοί, «έκαψαν» τους παίκτες σαν… ψωμί.
Οι παίκτες που δεν προσαρμόστηκαν και δεν πρόσφεραν,

αυτοί που έφυγαν και δεν αντικαταστάθηκαν, οι προπονητές και οι παίκτες που άλλαξαν
τον Ιανουάριο και δεν… άλλαξαν τη ροή. Οι «Διευθυντάδες» που πουλούσαν «πνεύμα» και «ιδέες» προσβάλλοντας
κάθε παίκτη, ως άνθρωπο…
δεν έπεισαν ούτε το αφεντικό
τους και τέθηκαν εκτός. Η ζημιά όμως έγινε. Για όλα αυτά
και για άλλα πολλά πρέπει όλοι
να λογοδοτήσουν. Από τον
«μεγαλομέτοχο» έως τον τελευταίο «φίλαθλο» στην κερκίδα, που τη μια παρακινεί τον
κόσμο να στηρίξει την ομάδα
και την άλλη να πάει στο γήπεδο για να βρίσει τον προπονητή… Αλλά δεν είναι του παρόντος. Όταν θα έρθει η στιγμή – γιατί θα έρθει- νάναι σίγουροι ορισμένοι πως δεν θα
προλάβουν ούτε να χαιρετήσουν… Αλλά δεν ήρθε ακόμα η
ώρα των ευθυνών… Υπομονή,
μέχρι να ολοκληρωθεί το φετινό σενάριο. Ετσι και αλλιώς
εμείς εδώ θα είμαστε. Εσείς;

Του Πάνου Γιδόπουλου

ΠΑΙΔΙΚΟ (Κ 16)-ΤΟΠΙΚΑ
σο άντεξε ο
Αγιος
Οικουμένιος
είχε αγωνιστικό
ενδιαφέρον στην Αγία
Κυριακή. ‘Η αν θέλετε
όσο η Ακαδημία1 δεν
έβρισκε δίκτυα.

Ο
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Γκολ κατά ριπάς
•Η Ακαδημία1 κέρδισε 10-0 τον Αγιο Οικουμένιο

Του ΠANOΥ
ΓIΔOΠOYΛOΥ

Ο αγώνας
Η ομάδα του Αγίου Οικουμενίου βρέθηκε πολύ νωρίς κοντά
στο γκολ, αλλά ο Τσακίρης χάλασε τα σχέδια των φιλοξενούμενων. Πριν ακόμα συμπληρωθεί το 2ο λεπτό της αναμέτρησης, από κάθετη πάσα ο Ντούτσιας βρέθηκε απέναντι στον
τερματοφύλακα της Ακαδημίας
1, σούταρε, αλλά αυτός απέκρουσε σωτήρια. Στο επόμενο
λεπτό προσπάθεια του Τσέλλιου (ο οποίος έκανε το ντεμπούτο του), αλλά και του Καλκαντέρα δεν βρήκαν τον στόχο
τους που ήταν η αντίπαλη εστία.
Οι γηπεδούχοι «άνοιξαν» το
σκορ στο 13’ όταν ο Κουσδοβάς έβγαλε τη σέντρα από δεξιά και ο Ξάνθος από κοντά
έκανε το 1-0.
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με δυνατό μακρινό σουτ πέτυχε το 6-0.
Ο Λιάνας στο 70’ ανέβασε τον
δείκτη του σκορ σε 7-0.
Το 8-0 στο 74’ από τον Τσιακμάκη με τεχνικό σουτ, ενώ στο
77’ ο Παναγιώτου πέτυχε το 90. Το τελικό 10-0 διαμόρφωσε ο
Τσιακμάκης στην εκπνοή του
αγώνα.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

gidopoulosp@yahoo.gr
Όταν αυτό έγινε η ομάδα
του Θανάση Πούλιου δικαιολόγησε τον τίτλο του φαβορί
και με σχετική ευκολία κέρδισε 10-0. Στην αρχή βέβαια
του παιχνιδιού οι φιλοξενούμενοι απείλησαν αλλά ο Τσακίρης όταν και όσο χρειάστηκε κράτησε το «μηδέν».
Μια νίκη που δεν χρειάζεται
περισσότερα σχόλια. Εκείνο
που μας έκανε θετική εντύπωση, είναι η πειθαρχία των
παικτών του Παναγιώτη Πέτσα, οι οποίοι παρά το βαρύ
σκορ συνέχισαν φιλότιμα να
παίζουν και σίγουρα η ομάδα
του Αγίου Οικουμενίου μόνο
κέρδος θα έχει απ’ αυτά τα
παιδιά στο μέλλον.
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Αν και έκανε ντεμπούτο χθες ο Τάσος Τσέλιος είχε ένα δοκάρι,
πέτυχε ένα γκολ κι έκανε όμορφες προσπαθειες
Τρία λεπτά αργότερα η ομάδα του Θανάση Πούλιου στάθηκε άτυχη όταν ο Τσέλιος από
κοντά σούταρε αλλά η μπάλα
βρήκε το οριζόντιο δοκάρι του
Προύσαλη.
Στο 22’ συρτό σουτ του
Τσιακμάκη πέρασε άουτ από το
αριστερό δοκάρι του Αγίου Οικουμενίου.
Νέο τετ-α-τετ από τον Αγιο
Οικουμένιο με τον Μπαλατσούκα να βρίσκεται απέναντι
στον Τσακίρη και αυτός να σώζει την εστία του, ενώ το ίδιο
έκανε και ένα λεπτό αργότερα
(32’) στο σουτ του Ντούτσια.
Το 2-0 έγινε στο 35’ όταν ο
Τσακμάκης σέντραρε από δεξιά, μετά από ατομική προσπάθεια και ο Ξάνθος πλάσαρε εύστοχα.
Με το ξεκίνημα της επανάληψης, στο 42’ η Ακαδημία 1 πέτυχε και τρίτο γκολ. Ο Τσέλιος
με κοντινό σουτ νίκησε τον Προ-

ΑΚΑΔΗΜΙΑ 1: Τσακίρης,
Κουσδοβάς, Αλεξίου, Καλκαντέρας, Τσέλιος, Τσιακμάκης,
Μοσκάϊ, Καλατζής, Ξάνθος, Αυγέρης
Επαιξαν και οι: Σάλλαρι,
Τσιαμάνης, Λιάνας και παναγιώτου.
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΟΣ: Προύσαλης,
Μπακογιάννης,, Ασημάκης, Σακκάς, Μυλωνάς, Ντούτσιας, Ζολώτας, Μπαλάφας, Καραμέτας,
Κατσαρός, Μπλάνας
Επαιξαν και οι: Μόσχος, Ζαχαράκης, Μυλωνάς
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ντίνος (Σίνδρος
- Αβραάμ).

Ο Ξάνθος παρακολουθεί τη πορεία της μπάλας
προς τα δίκτυα του Προύσαλη

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Δήμητρα Α’ – Μετέωρα ......................................................4-1
Πύργος- Δήμητρα Β’ ..........................................................1-2
Ακαδημία 1- Οικουμένιος .................................................10-0
ΑΟΤ – Νεοχωρι .............................................................3-0α.α
Ρεπό: Αγ. Γεώργιος Αμπελακίων

Η ΒΑθΜoΛoΓΙΑ

Φάση από το χθεσινό παιχνίδι
ύσαλη κι έκανε το 3-0.
Στο 47’ από πάσα του Τσελιου ο Ξάνθος δεν μπόρεσε να νικήσει τον αντίπαλο τερματοφύλακα.
Στο 58’ ο Ντούτσιας από πλάγια αριστερά σούταρε αλλά ο
Τσακίρης με διπλή προσπάθεια

μπλόκαρε.
Στο 61’ ο Λιάνας με ιδανικό
πλασάρισμα έκανε το 4-0, ενώ
στο 65’ ο Μουσκάϊ πέτυχε το 50 με πλασέ απέναντι στον Προύσαλη.
Στο επόμενο λεπτό από διώξιμο της άμυνας, ο Τσακμάκης

ΟΜΑΔΕΣ

Β

Ν

Ι Η

ΤΕΡΜ.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

39
35
33
26
25
15
13
3
0

13
11
11
8
8
5
4
1
0

0 1
2 2
0 4
2 4
1 5
0 9
1 9
0 13
0 14

68-6
66-11
31-18
42-12
32-20
20-30
26-33
6-62
6-105

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

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (προτελευταία)
Δήμητρα Α’ .........................– ......... Αγ. Γεώργιος Αμπελακίων
Οικουμένιος ........................–....................................... Πύργος
Μετέωρα .............................– ...................................... Τρίκαλα
Νεοχώρι ..............................– ................................. Ακαδημία 1
Ρπό: Δήμητρα Β’

3ο Τουρνουά πυροσβεστικών υπηρεσιών «FIREGOAL»

Επαιξαν με τη «φωτιά» της καρδιάς!
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΙΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ
ΛΕΣΧΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ ΚΥΠΡΟΥ

που υπάρχει ευαισθησία και θέληση
υπάρχουν υπέροχες πράξεις. Mε
επιτυχία ολοκληρώθηκε στη
Καρδίτσα το 3ο Φιλανθρωπικό
Ποδοσφαιρικό Τουρνουά Πυροσβεστικών
Υπηρεσιών (από 3 έως 6 Απριλίου) με
νικήτρια την ομάδα πυροσβεστών Κύπρου με
σκορ 2-1 κόντρα στην Ένωση πυροσβεστών
Δυτικής Θεσσαλιας.

Ο

Η πρωταθλήτρια ομάδα της Κύπρου
Η διοργάνωση βρίσκεται στο τρίτο χρόνο ύπαρξης της και ήταν αφιερωμένη στον αποβιώσαντα πυροσβέστη Πυρονόμο Γιώργο Τσιαμούρα η οικογένεια του οποίου βρισκόταν στο Δημοτικό Στάδιο οπου
και τιμήθηκε στο τέλος της αναμέτρησης.
Το τουρνουά ξεκίνησε τη περασμένη Τετάρτη με
τους αγώνες να διεξάγονται σε γήπεδα της Δυτικής
Θεσσαλίας ενώ το περασμένο Σάββατο έπεσε η αυλαία με τον τελικό του τουρνουά που πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Στάδιο Καρδίτσας.
Στο αγωνιστικό κομμάτι, παρα τη δυνατή βροχή
καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης έγινε ένα
πολύ ωραίο παιχνίδι με όμορφες φάσεις και απο τις
δύο ομάδες. Η ομάδα της Δυτικής Θεσσαλίας προηγήθηκε στο πρώτο ημίχρονο με το γκολ του Γαϊτάνα
αλλά στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα της Κύπρου
έκανε την απόλυτη ανατροπή. Πρωταγωνιστής ηταν
ο Γιάννης ο οποίος με δύο γκολ στα τελευταία λεπτά του αγώνα διαμόρφωσε το τελικό 2-1 και έδωσε το τροπαιο στην ομάδα του.
Με το τέλος της αναμέτρησης έγινε μια μικρή τελετή οπου τιμήθηκε η μνημη του Γεώργιου Τσιαμούρα με την οικογένεια του εκλιπόντος να λαμβάνει τιμητική πλακέτα απο τον συντονιστή του πυρο-

σβεστικού σώματος Βορειου Ελλάδος Υποστράτηγο Βαρσάμη Σπυρίδων. Στην οικογένεια Τσιαμουρα
επίσης απονεμήθηκε ειδική τιμητική πλακέτα εκ μέρους της Ένωσης Πυροσβεστών Κύπρου.
Στη διοργάνωση τιμήθηκαν επίσης μεταξύ άλλων
ο Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων, Τιμόθεος δια του εκπροσώπου του, ο διοικητής πυροσβεστικών υπηρεσιων της Περιφέρειας
Θεσσαλίας, Αρχιπύραρχος Σπαθουλας Χρήστος, και
ο αντιπεριφερειάρχης νομου Καρδίτσας Τσιάκος Βασίλειος.
Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε φέτος με τη
συμμετοχή 12 ομάδων από όλες τις περιοχές της Ελλάδας και την Κύπρο. Επίσημος χορηγός της όλης
εκδήλωσης ήταν η Περιφέρεια Θεσσαλίας, ενώ ο Δήμος Πύλης πρόσφερε τρία γήπεδα για την διεξαγωγή
αγώνων (Παλ/ρο, Πηγή και Μουριά) καθώς και την
παράθεση γεύματος στους συμμετέχοντες στις
ομάδες, με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ.
Η Ένωση Πυροσβεστών Δυτικής Θεσσαλίας απένειμε τιμητική πλακέτα στον Δήμαρχο Πύλης κ. Κωνσταντίνο Μαράβα, μέσω του αντιπροσώπου της κ.

Ερασιτέχνης ΑΟΤ

Με το τέλος της αναμέτρησης έγινε μια μικρή
τελετή όπου τιμήθηκε η μνήμη του Γεώργιου
Τσιαμούρα με την οικογένεια του εκλιπόντος να
λαμβάνει τιμητική πλακέτα από τον συντονιστή
του πυροσβεστικού σώματος Βορείου Ελλάδος
Υποστράτηγο Βαρσάμη Σπυρίδων
Παναγιώτη Καλυβιώτη παρουσία του Αντιδημάρχου
Αθλητισμού κ. Γεωργίου Τζιορτζιώτη και της Προέδρου του ΟΚΠΑΔ Πύλης κ. Γεωργίας Καραϊσκου.
Αναλυτικά οι ομάδες που συμμετείχαν:
ΕΝΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ &
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΔΥΤ. ΘΕΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Εκπαιδευτικές
προπονήσεις
Η Ακαδημία Ποδοσφαίρου του Ερασιτέχνη Α Ο Τρίκαλα, ξεκινά εκπαιδευτικές
προπονήσεις για παιδιά γεννημένα τα έτη
2012 και 2013. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη,
όσοι γονείς επιθυμούν τα παιδιά τους, να
χαρούν, να μάθουν, να παίξουν ποδόσφαιρο μέσα από την Ακαδημία του Ερασιτέχνη ΑΟΤ, μπορούν να έρχονται στο γήπεδο Φλαμουλίου στις 5.30 μ.μ.
Για περισσότερες πληροφορίες στο
τηλ 6940 619 070

CMYK

28

ΤΟΠΙΚΑ-ΣΧΟΛΙΑ

_8 ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

Θετικό αποτύπωμα
•Ικανοποίηση στις τάξεις του Θεσσαλού για την συνολική εικόνα
των πρόσφατων Πανελλήνιων μαχητικών αναμετρήσεων

Φωτογραφικό κλίμα από την πρόσφατη εκδήλωση του Θεσσαλού

Γ

ια μεγάλο
χρονικό
διάστημα τα
στελέχη του
Θεσσαλού ήταν στην
πρίζα, αφού θέλησαν να
παρουσιάσουν μια ακόμη
αψεγάδιαστη εκδήλωση.

Εσπευσαν λοιπόν να προβλέψουν και την πιο μικρή λεπτομέρεια αλλά αποζημιώθηκαν και με το παραπάνω από
το αγκάλιασμα του κόσμου
και την ποιότητα των αθλητών.
Το δελτίο τύπου αναφέρει:
Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθησαν οι Πανελλήνιες Μαχητικές Αναμετρήσεις στο Δημοτικό κλειστό Τρικάλων την
Κυριακή 31 Μαρτίου.
Τους αγώνες διοργάνωσε
ο ΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΣ σε συνερ-

γασία με την Ε.Ο.Μ.Α και συνδιοργανωτές την Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων & τον

Βάρος στην
ανάπτυξη
Η επίσημη παρουσίαση του βιβλίου που αφορά στις προπονητικές και αγωνιστικές δραστηριότητες στις κατηγορίες Κ12, Κ10,
Κ8 θα γίνει την Παρασκευή (12/4)
στις 12.00 στο αμφιθέατρο της
ΣΕΦΑΑ - ΑΠΘ στη Θέρμη Θεσσαλονίκης.
Στην εκδήλωση, την οποία θα
τιμήσει με την παρουσία του ο
πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Κώστας
Παναγόπουλος, θα μιλήσει η συγγραφική ομάδα του βιβλίου.
Νωρίτερα, στις 10.00 η ΕΑΣ
ΣΕΓΑΣ Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με την Επιτροπή Επιμόρφωσης του ΣΕΓΑΣ και το ΤΕΦΑΑ
Θεσσαλονίκης, διοργανώνει στις
εγκαταστάσεις του ΤΕΦΦΑ στη
Θέρμη, σεμινάριο με τίτλο : "Προπονητικές και αγωνιστικές δραστηριότητες κλασικού αθλητισμού
για τις κατηγορίες Κ12, Κ10, Κ8
με εφαρμογή του Kids Athletics".
Οι εισηγητές:
- Βασιλική Μάνου - επίκουρη
καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α. / Α.Π.Θ.
- Βασίλειος Μπαρκούκης - επίκουρος καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. /
Α.Π.Θ.
- Χρήστος Χατζηβασιλείου - Τεχνικός επιτροπής ανάπτυξης ΣΕΑΣ
Τον συντονισμό του σεμιναρίου
θα κάνει ο πρόεδρος της επιτροπής επιμόρφωσης της ομοσπονδίας, Σπύρος Κέλλης

Δήμο Τρικκαίων. Στους αγώνες έλαβαν μέρος αθλητές
ηλικίας 6 εως και 35 ετών

από πολλές πόλεις της Ελλάδος όλων των βαθμίδων.
Οι αγώνες κύλησαν ομαλά
με πλούσιο θέαμα αφήνοντας
ικανοποιημένους Προπονητές,
γονείς, και θεατές που γέμισαν το στάδιο. Από τον ΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟ συμμετείχαν 30
αθλητές απο τις σχολές Τρικάλων & Φαρκαδόνας που
έδειξαν ιδιαίτερο Αθλητικό &
Μαχητικό πνέυμα.
Την εκδήλωση τίμησαν με
την παρουσία τους οι Αντιπερειφερειάρχες κ.Μπαρδας
Ντίνος, Γακόπουλος Χρήστος,
Κολίτσας Απόστολος, ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού & Αθλητισμού Ακης Αναστασίου ο κ.
Λάππας Μιχάλης η κ. Εφη Λεβέντη και ο υποψήφιος Βουλευτής Λιούτας Αθανάσιος.
Υπεύθυνος διοργάνωσης Προπονητής: Ευθύμιος Καραβίνος.

Συνέχισαν δυνατά
•Οι παγκορασίδες α’ του Ασκληπιού
μεγάλωσαν την αλυσίδα επιτυχιών

Παραγωγικά συνεχίζουν τον αγώνα τους οι παγκορασίδες α’ του Ασκληπιού
Στις μικρές ηλικίες του τοπικού βόλεϊ
γίνονται σπουδαία παιχνίδια και φαίνεται
ότι το μέλλον του αθλήματος είναι σε
καλά χέρια.
Το δελτίο τύπου του Ασκληπιού αναφέρει:
Με νίκη συνέχισαν την πορεία τους οι
Παγκορασίδες Α του Ασκληπιού. Επιβλήθηκαν, σε εξ αναβολής παιχνίδι, με σκορ
3-0 της συμπολίτισσας Άμιλλας και συνεχίζουν αήττητες την πορεία τους στον
όμιλο.
Οι μικρές του Ασκληπιού παίζοντας
πολύ καλό βόλλευ, είχαν συνεχώς το

προβάδισμα στο σκορ, και αυτό έδωσε
την ευκαιρία στον προπονητή κ. Γεροβάιο
να δώσει χρόνο συμμετοχής σε όλες τις
αθλήτριες.
Τα σετ 25-10, 25-19, 25-19.
ΑΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ (Γεροβάιος): Κολίτσα,
Γκιούρκη, Τζίκα, Κοντοκώστα, Κόκκαλη
Σ., Σούλκο, Ταρατόρα(λ), Κόκκαλη Α.,
Παπαγιάννη, Μπρουσιάκη.
ΣΦΦΑ ΑΜΙΛΛΑ (Γούλας): Λιάβα, Βράντζα, Ακρίβου, Μανθοπούλου, Νταράλα,
Λίτου, Ιακωβάκη, Προβίδα, Γαλαζούλα,
Παιάνα(λ), Μανθοπούλου Κ (λ), Καρατάσιου.
CMYK

* Για το θέμα της περίφημης αναδιάρθρωσης έχουν γραφτεί
κείμενα επί κειμένων και φιλοξενήθηκαν αναλύσεις όλων
των ειδών. Επίσης ξοδεύτηκαν αρκετό χαρτί και μελάνι,
ενώ στις ιστοσελίδες η θεματολογία άλλαξε πολλές
φορές. Γενικά ακούστηκαν αρκετές απόψεις με τις πλευρές
να αναπτύσσουν τα επιχειρήματά τους.
* Σιγά- σιγά φαίνεται να ξεκαθαρίζει το τοπίο, που συντρόφευσε για μεγάλο χρονικό διάστημα τα ρεπορτάζ. Βέβαια
στην Ελλάδα πολλά μπορούν να γίνουν και να ανατραπούν
μέχρι την τελευταία στιγμή.
* Βγήκαν πάντως τα κομπιουτεράκια προκειμένου να υπολογιστούν οι απαραίτητες λεπτομέρειες. Το βάρος φυσικά
πέφτει στην διαμόρφωση των χαρτών για τους οποίους
δόθηκε ήδη μια εικόνα.
* Εννοείται ότι οι φίλοι του ΑΟΤ παρακολουθούν τα τεκταινόμενα με κομμένη την ανάσα, αφού θεωρούν ότι η
ομάδα ακόμη και σε μια δύσκολη χρονιά αξίζει να βρίσκεται
σε συγκεκριμένο επίπεδο. Οι επόμενες μέρες θα λύσουν
πάντως τις περισσότερες απορίες.
* Αμφίρροπο και άκρως συναρπαστικό είναι το φετινό πρωτάθλημα μπάσκετ με αμαξίδιο. Μόνο τυχαίο άλλωστε δεν
είναι το γεγονός ότι οι νίκες κρίνονται με μικρή διαφορά
σε πολλά ζευγάρια. Από την πλευρά τους τα μέλη του
Αστέρα θέλουν να κάνουν αψεγάδιαστες εμφανίσεις στην
συνέχεια, ενώ θα παρακολουθούν και τα αποτελέσματα
συγκεκριμένων ζευγαριών, που θα κρίνουν την τελική
κατατάξη.
* Πάντως στην Τρικαλινή ομάδα έχουν να το λένε για τα
ιδιαίτερα ταμπλό του κλειστού της Κομοτηνής, που δυσκόλεψαν ιδιαίτερα την προσπάθεια των κιτρινόμαυρων
κόντρα στον Ηρόδικο. Είναι ένα από τα στοιχεία που κράτησαν χαμηλά το σκορ στην συγκεκριμένη αναμέτρηση
μαζί βέβαια με το άγχος για τον καλύτερο δυνατό απολογισμό.
* Οι αθλητικές εκδηλώσεις καλά κρατούν στα Τρίκαλα και
μάλιστα σε πολλά μέτωπα. Αλλωστε όσοι διακονούν τα
σπορ στην περιοχή φημίζονται για την πολυφωνία τους.
Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν οι λάτρεις του σκάκι θα έχουν
την τιμητική τους, ενώ και οι φίλοι του μηχανοκίνητου
αθλητισμού τρίβουν τα χέρια τους για μια σύναξη Πανελλήνιας εμβέλειας.
* Και όπως λένε οι υπεύθυνοι από τον νομό θα φύγουν οι
καλύτερες εικόνες τόσο στο αγωνιστικό όσο και στο οργανωτικό σκέλος μαζί με αυτό της φιλοξενίας.
* Και στις αρχές του Μάη όμως υπάρχει κύμα αθλητικής
δράσης. Στις 5 του συγκεκριμένου μήνα ετοιμάστηκε με
μεράκι για πρώτη φορά αγώνας τρεξίματος στην καρδιά
της πόλης, που θα περάσει σημαντικά μηνύματα για
όσους πρόσφεραν σε πολιτισμό και αθλητισμό. Λεπτομέρειες για το θέμα στην συνέντευξη που φιλοξενείται σε
άλλη σελίδα.
* Την ίδια μέρα αγώνας δρόμου ετοιμάστηκε στο Κεφαλόβρυσο. Είναι φανερό ότι οι Τρικαλινοί βάζουν υγιεινές συνήθειες στην καθημερινότητά τους και πολύ καλά πράττουν,
ενώ τα οφέλη θα φανούν σύντομα.
* Εχουμε όμως συνέχεια. Ετσι στις 12 Μάη σχεδιάστηκε ο
δικός μας ποδηλατικός γύρος στη μνήμη Β. Τσαρουχά,
που θα γεμίσει την πόλη με τα αγαπημένα δίτροχα.
* Επίσης την ίδια μέρα φαίνεται πως θα πραγματοποιηθεί
και η καθιερωμένη αθλητική συνάντηση του «Αθηνά»,
που δίνει την δυνατότητα στους μαθητές να αλλάξουν
παραστάσεις.
* Χάρηκαν την συμμετοχή στο 7ο baby cup τα ταλεντάκια
του ΖΕΥΣ.

03.30: COSMOTE SPORT 7 HD
Dallas Mavericks-Phoenix Suns, NBA
04:30 COSMOTE SPORT 4 HD
Oklahoma City Thunder - Houston
Rockets, NBA
15:00 ΕΡΤ Play2
Κύμη - Ηφαιστος
Basket League
15:00 ΕΡΤ Sports HD
Παράλληλες μεταδόσεις
Basket League
15:30 ΕΡΤ Play4
Ρέθυμνο - Κολοσσός, Basket League
15:45 ΕΡΤ Play1
ΠΑΟΚ-Πανιώνιος, Basket League
15:45 ΕΡΤ Play3
Χολαργός-Αρης, Basket League
16:15 FOX Sports
Scheldeprijs, Ποδηλασία
16:30 Eurosport 1
Γύρος της χώρας των Βάσκων
Ποδηλασία
17:00 ΕΡΤ3

Ποσειδώνας Μηχανιώνας - Θερμαϊκός Θέρμης, Τελικός ΕΠΣΜ
18:00 ΕΡΤ Sports HD
Περιστέρι-Ολυμπιακός, Basket League
18:00 ΕΡΤ3
Ελλάδα - Τουρκία
Προκριματικά Euro 2020
19:00 COSMOTE SPORT 6 HD
Ζενίτ Καζάν - Περούτζια
CEV Champions League Ανδρών
19:30 Eurosport 1
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, Γεωργία
19:30 COSMOTE SPORT 4 HD
ΑΕΚ - Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ
Basket League
20:15 COSMOTE SPORT 8 HD
Γαλατασαράι - Τόφας
TBF Basketball Super League
22:00 COSMOTE SPORT 2 HD
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Μπαρτσελόνα, UEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 1 HD
Αγιαξ - Γιουβέντους

τοπικά
η Παρασκευή 12
Απριλίου 2019, στις 6 το
απόγευμα, η Δημοτική
Βιβλιοθήκη Τρικάλων
διοργανώνει μια ιδιαίτερη
παρουσίαση του νέου
παιδικού βιβλίου «Σ’
ευχαριστώ γιαγιά» από τις
εκδόσεις ‘ΑΓΚΥΡΑ’ της
συμπολίτισσας Σούλας
Τσιάτσιου - Ρακοβίτη σε
εικονογράφηση της
Κατερίνας Χαδουλού.

Τ

ΤΕΤΑΡΤΗ
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Παρουσίαση παιδικού βιβλίου
στη Δημοτική Βιβλιοθήκη
στις σπουδές της στο τμήμα Ισπανικής Φιλολογίας του ΕΚΠΑ. Τον
υπόλοιπο χρόνο της , τον αφιερώνει στην ανάγνωση βιβλίων ποικίλης ύλης και φυσικά στη συγγραφή. Προς το παρόν ασχολείται με
τη συγγραφή παιδικού βιβλίου,
πράγμα με το οποίο δηλώνει απόλυτη ταύτιση, καθώς είναι ένας έμμεσος τρόπος να ψυχαγωγήσει, να
γαλουχήσει και γιατί όχι, να εκπαιδεύσει παιδικές ψυχές.
• Μανουσάκη Αφροδίτη
Η Αφροδίτη Μανουσάκη γεννήθηκε στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας, μεγάλωσε στην Κρήτη, σπούδασε Πληροφορική στην Αθήνα
και τώρα ζει με την οικογένειά της
στα Τρίκαλα Θεσσαλίας.
Ως φοιτήτρια, ασχολήθηκε ερασιτεχνικά με τη ζωγραφική και το
θέατρο. Το 2016 εκδόθηκε το μυθιστόρημά της ‘ Αν δεν πετάξεις,
θα χαθείς’, το οποίο πήρε το πρώτο βραβείο αισθηματικού μυθιστορήματος στα «ΣΙΚΕΛΙΑΝΑ» και
τρίτο βραβείο μυθιστορήματος
στον διαγωνισμό «ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΣΕΛΙΔΑ».
Και πρόσφατα κυκλοφόρησε
το βιβλίο της «Ακίνδυνος» από τις

Η παρουσίαση απευθύνεται σε
γονείς και παιδιά πάνω από πέντε
ετών και θα περιλαμβάνει την ανάγνωση του παραμυθιού από τη
συγγραφέα, δραστηριότητες- παιχνίδι με στόχο την παραγωγή «Δημιουργικού Λόγου» από τη συγγραφέα Αφροδίτη Μανουσάκη και
θεατρικό παιχνίδι από την εμψυχώτρια Βάσω Γκουγκαρά.
Στο βιβλίο γίνεται μια τρυφερή
προσέγγιση της σχέσης της εγγονής με τη γιαγιά σε ένα περιβάλλον
όπου αναδεικνύεται η αγάπη των
συγγενικών προσώπων, η ομορφιά
και η ωφέλεια της φύσης και της
υγιεινής διατροφής.
Λίγα λόγια για τους συντελεστές
της εκδήλωσης
• Η Σούλα Τσιάτσιου γεννήθηκε στα Τρίκαλα, είναι παντρεμένη
και μητέρα ενός δεκαοχτάχρονου
κοριτσιού.
Ο χρόνος της μοιράζεται ανάμεσα στην διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας, καθώς διευθύνει
δύο Κέντρα Ξένων Γλωσσών, και

εκδόσεις Πνοή.
Συμμετέχει στη συλλογή μικρών
αφηγήσεων των φοιτητών του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών Δημιουργικής Γραφής, ΕΑΠΠΔΜ, με θέμα τα «Ομιλούντα Κτίρια», που αναμένεται να κυκλοφορήσει σύντομα.
• Γκουγκαρά Βάσω
Η Γκουγκαρά Βάσω, γεννήθηκε στο Μεγαλοχώρι Τρικάλων,
όπου και δραστηριοποιείται τα τελευταία χρόνια. Σπουδάζοντας στο
Οικονομικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, αρχίζει να
ασχολείται με το θέατρο, ως ηθοποιός σε θεατρικές ομάδες, αλλά
και ως σπουδάστρια σε κύκλους
σεμιναρίων θεατρικής αγωγής, θεατρικού παιχνιδιού και εμψύχωσης ομάδων (1997-2019).
Παράλληλα ασχολείται και με
την συγγραφή παραμυθιών τα
οποία και χρησιμοποιεί σαν εργαλείο στις θεατρικές της ομάδες.
Δραστηριοποιήθηκε στο Μύλο των
Ξωτικών ως παραμυθού, είναι
υπεύθυνη του Πολιτιστικού Συλλόγου Μεγαλοχωρίου και μέλος
της θεατρικής ομάδας του Δημοτικού Θεατρικού Εργαστηρίου.

Το νέο βιβλίο του Ανδρέα Αργυρόπουλου στο Μουσείο Τσιτσάνη
Θεός, οι Νέοι
και άλλες Rock
‘n Roll ιστορίες»

είναι το νέο βιβλίο του Διευθυντή του 7ου Γυμνασίου
Τρικάλων ,Ανδρέα Αργυρό-

«Ο
Ακροστιχίδα

Αφιερωμένη στον επιστήθιο φίλο,
συμμαθητή και συνεργάτη
φροντιστή και τιμημένο πρώην Βουλευτή,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΓΕΩΡΓΟΛΙΟ
που φτερούγισε στους ουρανούς.
Καμάρι ξέχωρο και διαλεχτό ολόκληρου Νομού
Ωραίος, πάντα γελαστός, πανύψηλη κορφή βουνού
Νάματα Μαθηματικών στο πνεύμα σου κυλούσαν
Σε θαύμαζαν, σε παίνευαν κι όλοι για σε μιλούσαν
Τίμιος, ευγενικός και πρόσχαρος στης ζήσης τα πεδία
Απ' το Γυμνάσιο φίλος-συμμαθητής μ' ευρύτατη παιδεία.
Ντόμπρος, ευχάριστος κι αγνός, διαμάντι ξάστερο κι αγνό
Τις δυσκολίες της ζωής τις έδιωχνες με τρόπο στιβαρό.
Ίσια, ανεπιτήδευτα με στάση πάντα σταθερή
Νεο-εφευρέτης τολμηρός με υψηλή αποστολή
Ολα του κόσμου ήθελες να είναι τίμια κι αγνά
Σταυραετός του Κόζιακα, κοιτούσες πιο μακριά!
Γεμάτος προτερήματα και του Θεού τα ρήματα
Εσένα ομορφοστόλιζαν και δεν υπήρχαν κρίματα.
Ω! πώς να βρω κατάλληλα τα λόγια να εξυμνήσω
Ρηγόπουλο, αετόπουλο και πια να μη δακρύσω;
Γενναίος ήσουν στη ζωή του Τσαγαλιού ξεφτέρι
Ολο χαμόγελα ζεστά κι αγνά, πανάλαφρο αέρι
Λαμπρός, ισιόκορμος λεβεντονιός, με μια περίσσεια χάρη
Ισιος, βαθειά στοχαστικός και άτρομος με θάρρη.
Οσοι σε γνώρισαν πονούν και χύνουν ένα δάκρυ
Σε σε, που στα Μαγιάπριλα ο Χάροντας σε πήρε
στου Πειραιά μιαν άκρη...
ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ ΣΟΥ
Ο φίλος και συμμαθητής σου!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛ. ΖΙΑΚΑΣ

πουλου, που κυκλοφόρησε
από τις εκδόσεις ΑΡΜΟΣ. Το
βιβλίο θα παρουσιαστεί στο
Μουσείο Τσιτσάνη στις 17
Απριλίου 2019, στις 19:30
Στον πρόλογο του βιβλίου
ο συγγραφέας αναφέρει «Συζητήσεις στην τάξη, μεταμεσονύχτια διαβάσματα, κουβέντες με φοιτητικές συντροφιές, με συναδέλφους
θεολόγους και όχι μόνο, ταινίες, προσωπικές εξομολογήσεις, καρδιακές καταθέσεις μεταφέρονται στις λιγοστές σελίδες αυτού του βιβλίου με την ελπίδα της μικρής αλλά ουσιαστικής συμβολής στο ζήτημα της σχέσης των νέων με το Θεό.
Μια σχέση που όταν είναι
αυθεντική , είναι εντελώς
ροκ. Αντισυμβατική, αγνή,
όμορφη, μια σχέση που δε
γνωρίζει όρια, που σε μαθαίνει να πετάς, να χαίρεσαι,
να αγαπάς, να λυτρώνεσαι».
Στο βιβλίο μεταξύ των άλλων διαβάζουμε «Οι χριστιανοί νέοι δε μπορεί να είναι τα
καλά παιδιά μιας κοινωνίας,
που οι αξίες της είναι ο εύκολος πλουτισμός, ο ατομικισμός, ο χυδαίος υλισμός, η
κοινωνική ανέλιξη με κάθε
τρόπο κ.λπ.
Δε μπορούν να αποδέχονται μια κοινωνία που η αξιοπρέπεια, η συλλογικότητα,
η αξιοκρατία, η υπόληψη, η
συνευθύνη βρίσκονται στο
περιθώριο. Οφείλουν να είναι
η πνευματική αλητεία της

κοινωνίας».

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΥ
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ
Ο Ανδρέας Αργυρόπουλος
εργάζεται ως θεολόγος καθηγητής για περισσότερα
από τριάντα χρόνια στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
.Υπηρέτησε ως Σχολικός
Σύμβουλος Θεολόγων στις
Περιφέρειες του Βορείου Αιγαίου και της Δυτικής Μακεδονίας και ως Διευθυντής
στο Ελληνικό Λύκειο Waiblingen στη Γερμανία. Διετέ-

λεσε Πρόεδρος του «Πανελληνίου Θεολογικού Συνδέσμου ΚΑΙΡΟΣ για την Αναβάθμιση της Θρησκευτικής
Εκπαίδευσης». Είναι κάτοχος δύο Mεταπτυχιακών Διπλωμάτων (Θεολογική Σχολή
Α.Π.Θ.).
Έχει εκδώσει τα βιβλία:
Χριστιανοί και πολιτική δράση κατά την περίοδο της δικτατορίας (1967-1974), εκδ.
Ψηφίδα, Αθήνα 2007, Το επαναστατικό μήνυμα των Τριών
Ιεραρχών, Αθήνα 2009, Θρη-

σκειολογική Βιβλιογραφία
εκδ. Αρμός, Αθήνα 2009, Η
θεολογία της Απελευθέρωσης στο μάθημα των Θρησκευτικών, Αθήνα 2011, Θεολογία και Οικολογία, Συμβολή στην περιβαλλοντική
αγωγή και την αειφόρο ανάπτυξη, Αθήνα 2011, Ένας
άγιος της άγονης γραμμής,
Οσιομάρτυς Νεόφυτος ο
Αμοργίνος, εκδ. Αρμός, Αθήνα 2017 κ.ά. Είναι διαχειριστής του ιστολογίου «Η θεολογία μεσοπέλαγα».
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Κυρ. Μητσοτάκης: Θέλω να μετατρέψω
την Ελλάδα σε ένα πραγματικό «success story»
Γ
εύμα εργασίας με τους πρέσβεις
των κρατών-μελών της ΕΕ είχε
σήμερα το πρωί ο πρόεδρος της
Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος
Μητσοτάκης, με πρωτοβουλία του
Ρουμάνου πρέσβη, η χώρα του οποίου
ασκεί την προεδρία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο κ.
Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να ενημερώσει εφ' όλης της ύλης -ενόψει και των
επικείμενων εκλογών- τους εκπροσώπους
των εταίρων στην ΕΕ για τις θέσεις της
Νέας Δημοκρατίας.
Σύμφωνα με ενημέρωση από τη ΝΔ, ο
Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε σε σειρά
ερωτήσεων που του τέθηκαν και αφορούσαν
την οικονομία, το μεταρρυθμιστικό σχέδιο
της Νέας Δημοκρατίας, την εξωτερική πολιτική και, φυσικά, τις ευρωπαϊκές εξελίξεις,
ενώ κατέστησε σαφές πως η επόμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα εφαρμόσει εκείνο το μείγμα πολιτικής που θα
βγάλει τη χώρα οριστικά από την κρίση και
θα επιτρέψει στους πολίτες να ανασάνουν
από την υπερφορολόγηση που επέβαλε η
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
Αναφερόμενος στα θέματα της οικονομίας, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας
επισήμανε πως θέλει να μετατρέψει την
Ελλάδα σε ένα πραγματικό «success story».
Όπως είπε, ο σημερινός ρυθμός ανάπτυξης, της τάξης του 2%, δεν αρκεί για να
επιτευχθεί αυτός ο στόχος και έθεσε ως
πρώτη προτεραιότητα της επόμενης κυ-

Ο πρόεδρος της ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης στο γεύμα εργασίας
με τους πρέσβεις των κρατών-μελών της ΕΕ
βέρνησης την ενίσχυση της ανάπτυξης της
οικονομίας και τη δημιουργία πολλών και
καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας.
Ακόμη, ο κ. Μητσοτάκης επέστησε την
προσοχή των πρέσβεων στην ευελιξία που
θα πρέπει να επιδείξουν τα κράτη-μέλη
αναφορικά με τους δημοσιονομικούς στόχους, αλλά και τους τρόπους που αυτοί θα
επιτευχθούν.
Όπως τόνισε, η Νέα Δημοκρατία θα είναι

μία κυβέρνηση με ξεκάθαρο μεταρρυθμιστικό πρόσημο και δεδομένης της ανοχής
που επέδειξαν οι εταίροι μας σε μία κυβέρνηση που το 2015 κόντεψε να οδηγήσει τη
χώρα στον γκρεμό, αναμένει την κατανόησή
τους στην αλλαγή παραμέτρων της συμφωνίας που άλλωστε διαπραγματεύτηκε ο
κ. Τσίπρας.
Ο κ. Μητσοτάκης κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ
για όψιμη και υποκριτική επίκληση του κιν-

δύνου της Ακροδεξιάς, καθώς επισήμανε
πως, τόσα χρόνια, ο κ. Τσίπρας συγκυβερνούσε με τον κ. Καμμένο. Σημείωσε, ακόμη,
πως η κυβέρνηση του κ. Τσίπρα συστηματικά
υπονομεύει τη Δημοκρατία.
Η σκευωρία της Novartis, στην οποία η
κυβέρνηση ενέπλεξε 10 πολιτικά πρόσωπα,
είναι, δυστυχώς, μόνο ένα ενδεικτικό παράδειγμα της αντίληψης που χαρακτηρίζει
την κυβέρνηση για τους θεσμούς και το
κράτος δικαίου, είπε ο πρόεδρος της ΝΔ.
Αναφορικά με τη Συμφωνία των Πρεσπών,
ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι ως πρωθυπουργός θα κάνει ό,τι περνά από το χέρι
του για να αμβλύνει τις συνέπειες της. Θα
δώσει έμφαση στη διασφάλιση των συμφερόντων των ελληνικών επιχειρήσεων,
που χρησιμοποιούν το brand «μακεδονικός».
Ενώ υπογράμμισε τη σημασία που αποδίδει στην κατοχύρωση της ελληνικότητας
του μακεδονικού πολιτισμού.
Τέλος, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας
τόνισε πως η κάλπη των ευρωεκλογών θα
στείλει ισχυρό μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις.
Οι Έλληνες πολίτες έχουν να ψηφίσουν
4 χρόνια και στις ευρωεκλογές θα εκφράσουν τόσο την αποδοκιμασία τους κατά
της κυβέρνησης όσο και τη στήριξή τους
στο σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας, είπε
και πρόσθεσε ότι «θα είναι ο πρώτος γύρος
για τις εθνικές εκλογές που ακολουθούν».

Δ. Αβραμόπουλος: Οι έλεγχοι στα σύνορα των κρατών
που ανήκουν στον χώρο Σένγκεν πρέπει να τερματιστούν

Ο

Η Αυστρία άρχισε να διεξάγει ξανά ελέγχους στα σύνορά

επίτροπος Μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής
Ένωσης Δημήτρης Αβραμόπουλος
προέτρεψε τη Γερμανία και άλλες
ευρωπαϊκές χώρες να τερματίσουν τους ελέγχους
σε πρόσωπα που φθάνουν στα σύνορά τους από
άλλα κράτη-μέλη του Χώρου Σένγκεν.

Εάν η συμφωνία Σένγκεν πάψει να εφαρμόζεται, η Ε.Ε.
διατρέχει κίνδυνο ακόμη και να πεθάνει, προειδοποίησε ο
κ. Αβραμόπουλος κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο ινστιτούτο μελετών Atlantic Council της Ουάσινγκτον.
Ο ευρωπαίος επίτροπος επισήμανε ότι η Κομισιόν δεν
είναι διατεθειμένη να εγκρίνει την παράταση των ελέγχων
σε πρόσωπα που αφίκνυνται σε οποιαδήποτε από τις 22
χώρες που ανήκουν στον Χώρο Σένγκεν προερχόμενα
από κάποια από τις υπόλοιπες και ότι η συμφωνία Σένγκεν
πρέπει να ξαναρχίσει να εφαρμόζεται όπως προβλέπεται.
Με βάση τη συμφωνία, δεν γίνονται έλεγχοι σε πρόσωπα
που κινούνται εντός του Χώρου Σένγκεν.
Στη συμφωνία έχουν ενταχθεί 22 κράτη-μέλη της Ε.Ε.
και άλλα τέσσερα ευρωπαϊκά κράτη.

της με την Ουγγαρία και τη Σλοβενία πριν από τριάμισι
χρόνια.
Η Γερμανία προχωρά επίσης σε ελέγχους στα σύνορά
της με την Αυστρία από τα τέλη του 2015.
Η Δανία, η Νορβηγία και η Γαλλία κάνουν κι αυτές
ελέγχους σε πρόσωπα που αφίκνυνται από άλλα κράτη
που ανήκουν στον Χώρο Σένγκεν.
Η επανέναρξη των συνοριακών ελέγχων καταγράφηκε
στην κορύφωση της κρίσης των προσφύγων και των μεταναστών, όταν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι κινούνταν
προς κράτη της δυτικής Ευρώπης μέσω της λεγόμενης
Βαλκανικής οδού.
Ο κ. Αβραμόπουλος έκρινε ότι εσωτερικές πολιτικές
σκοπιμότητες έπαιξαν ρόλο στις αποφάσεις των κυβερνήσεων των χωρών αυτών να ξαναρχίσουν ελέγχους στα

Ο επίτροπος Μετανάστευσης της Ε.Ε. Δημήτρης Αβραμόπουλος
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Τζανακόπουλος για Novartis:
Ενα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα
από συστάσεως του ελληνικού κράτους
την εισαγωγική του
τοποθέτηση ο
κυβερνητικός
εκπρόσωπος και υπουργός
Επικρατείας Δημήτρης
Τζανακόπουλος μίλησε για
την υπόθεση Novartis, «μια
υπόθεση που από την πρώτη
στιγμή κατατρομοκράτησε τις
δυνάμεις του παλιού
καθεστώτος και οδήγησε σε
αντιδράσεις οι οποίες είναι
ενδεικτικές της νοοτροπίας
αυτού του καθεστώτος», ότι
αποτελούν τους ιδιοκτήτες
της χώρας και των θεσμών.

Σ

«Οι ίδιοι», συνέχισε, «που υπερασπίζονται στα λόγια την ανεξαρτησία των δικαστικών αρχών,
και επαναλαμβάνουν διαρκώς τον
σεβασμό και την εμπιστοσύνη τους
στην ελληνική Δικαιοσύνη δεν δίστασαν από την πρώτη στιγμή να
την εξυβρίσουν, να μηνύσουν εισαγγελικούς και δικαστικούς λειτουργούς, να απειλήσουν μάρτυρες, να προαναγγείλουν την εξόντωση πολιτικών τους αντιπάλων, να
μιλήσουν για σκευωρίες και στημένες δίκες.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Δημήτρης Τζανακόπουλος
Προφανώς είχαν και εξακολουθούν να έχουν τους λόγους να είναι πανικόβλητοι», σχολίασε επιπλέον, «καθώς όλος ο λαός γνωρίζει ότι έστηναν δουλειές, ότι
έβαζαν χέρι στο δημόσιο χρήμα
παρασιτώντας σε βάρος του ελληνικού λαού, ότι υπηρετούσαν
και συνεχίζουν να υπηρετούν δου-

λικά τα επιχειρηματικά συμφέροντα από τα οποία εξαρτώνται.
Με αποτέλεσμα να οδηγήσουν
τη χώρα στη χρεοκοπία και τα
μνημόνια το 2010», είπε ο Δ. Τζανακόπουλος και εξήγησε εν συνεχεία:
«Αδυνατούν να κατανοήσουν ότι
οι πολιτικές ευθύνες που τους έχει

αποδώσει ο ελληνικός λαός για τη
χρεοκοπία της χώρας, δεν είναι
συγκυριακό φαινόμενο. Αδυνατούν να κατανοήσουν ότι η Ελλάδα αποτελεί κράτος δικαίου, με νόμους και κανόνες που δεν εφαρμόζονται κατά το δοκούν, με δικαστικούς λειτουργούς που δε λειτουργούν κατά παραγγελία κανενός. Είναι όμως ίδιον των εκπροσώπων της πολιτικής και επιχειρηματικής ελίτ που παριστάνουν
τους ευγενείς αστούς και τους πολιτισμένους να μεταμορφώνονται
ακαριαία σε υβριστές και συκοφάντες όταν οι ίδιοι ελέγχονται.
Πρέπει όμως να καταλάβουν -και
θα το καταλάβουν- ότι σε μια δημοκρατία και σε ένα κράτος δικαίου τίποτα δεν τους διαφοροποιεί από όλους τους υπόλοιπους
πολίτες.
Ότι τα αριστοκρατικά τους κεκτημένα ανήκουν στο παρελθόν. Οι
αντιδράσεις τους εξάλλου είναι
ακριβώς που τους εκθέτουν ανεπανόρθωτα.
Γι' αυτό το λόγο το κρίσιμο σήμερα είναι η ελληνική Δικαιοσύνη
να αφεθεί απερίσπαστη να ολοκληρώσει την έρευνα της. Οι αθώοι

να αθωωθούν και οι υπόλοιποι να
κληθούν να δώσουν λόγο για όσα
έχουν διαπράξει», κατέληξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Ερωτηθείς πάντως τη δήλωση
που είχε κάνει ο αν. υπουργός Δικαιοσύνης Δημήτρης Παπαγγελόπουλος περί του μεγέθους του
σκανδάλου Novartis, «το μεγαλύτερο από συστάσεως του ελληνικού κράτους», ο κ. Τζανακόπουλος
ήταν κατηγορηματικός
: «Βεβαίως η Novartis αποτελεί
ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα,
ίσως το μεγαλύτερο σκάνδαλο
από συστάσεως του ελληνικού
κράτους». Εκτίμησε δε, ότι το κόστος της υπόθεσης αυτής για το
ελληνικό Δημόσιο μπορεί να άγγιξε τα 23 δισ. ευρώ.
Σε άλλη ερώτηση, ο κ. Τζανακόπουλος επιτέθηκε στο κόμμα της
αξιωματικής αντιπολίτευσης γιατί
με απαράδεκτες παρεμβάσεις,
όπως είπε, επιχειρεί να δημιουργήσει την αίσθηση ότι είναι στημένη η υπόθεση.
Με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο
να διατυπώνει την πεποίθησή του
ότι οι λειτουργοί της Δικαιοσύνης
δεν πρόκειται να φοβηθούν.

Σκουρλέτης: Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία
είναι μια προσ πάθεια που εμπνέει τον κόσ μο
ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι μια
προσπάθεια που εμπνέει και
συσπειρώνει τον κόσμο. Η
συσπείρωση δυνάμεων της
Αριστεράς, της Οικολογίας
και της Κεντροαριστεράς,
όσο και της Σοσιαλδημοκρατίας, που οριοθετείται από
τον νεοφιλελευθερισμό, μιλάει στην καρδιά του κόσμου», τόνισε ο γραμματέας
της Κεντρικής Επιτροπής του
ΣΥΡΙΖΑ, Πάνος Σκουρλέτης.
Αναφερόμενος στη συγκέντρωση για μια μεγάλη
Προοδευτική Συμμαχία το περασμένο Σάββατο στο Γαλάτσι, είπε ότι ήταν η μεγαλύ-

«Ο

τερη που έχει γίνει σε κλειστό
χώρο από το 2015 και μετά,
από τον ΣΥΡΙΖΑ και από οποιοδήποτε άλλο κόμμα.
«Η αξία αυτού του εγχειρήματος είναι ότι δεν πρόκειται για έναν νέο πολιτικό
φορέα, πολύ δε περισσότερο
δεν πρόκειται για έναν νέο
πολιτικό φορέα που πάει να
υποκαταστήσει το χώρο της
Κεντροαριστεράς ή της Σοσιαλδημοκρατίας», σημείωσε
και πρόσθεσε:
«Η αξία είναι ότι κατορθώνει να βάλει σε ένα νέο ευρύ
προγραμματικό πλαίσιο, δυνάμεις της Αριστεράς, δυνάμεις της Οικολογίας, δυνάμεις του κεντροαριστερού,

Ο Γραμματέας της Κεντρικής
Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ,
Πάνος Σκουρλέτης
σοσιαλδημοκρατικού χώρου».
Για τις ευρωεκλογές της

26ης Μαΐου, είπε ότι το διακύβευμα είναι πολύ μεγάλο
και για την Ελλάδα και για την
Ευρώπη και παρατήρησε:
«Η ακραία λιτότητα έδιωξε
τον κόσμο προς την Ακροδεξιά. Και την ακραία λιτότητα,
από κοινού την εφάρμοσαν οι
σοσιαλδημοκράτες με τους
χριστιανοδημοκράτες.
Τώρα, είμαστε στην ευτυχή
συγκυρία, πολιτικά ευτυχή
συγκυρία, ότι ένα κομμάτι
της ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας και κατ' αντιστοιχία
αυτές οι δυνάμεις που ήταν
χθες στο Γαλάτσι, λένε ότι
"πρέπει να πάρουμε διαζύγιο
από τον νεοφιλελευθερισμό,
οριοθετούμαστε". Είναι αυτό

ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
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Με συνέπεια εκεί
που μας χρειάζεστε
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ταπητοκαθαριστηρίων
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που δεν κάνει η κυρία Γεννηματά».
Όσο για τις εθνικές εκλογές. τόνισε πως θα είναι "επί
ίσοις όροις" όποτε και αν αυτές γίνουν.
Επίσης, ο κ. Σκουρλέτης
κατήγγειλε ότι «ζούμε στις
συνθήκες της "δικτατορίας"
ορισμένων μέσων μαζικής
ενημέρωσης» και υπογράμμισε: «Ποτέ άλλοτε στην Ελλάδα δεν υπήρχε μια τόσο νοθευμένη πολιτική αντιπαράθεση στη βάση των λεγόμενων fake news.
Δίνονται εκατοντάδες χιλιάδες, χρήματα για να φτιάχνονται πλαστές ειδήσεις κυρίως μέσω του διαδικτύου.

Αυτό είναι το χαρακτηριστικό. Και ξέρετε κάτι; Η μία
από τις πλευρές της αντιπαράθεσης αυτών των εκλογών, των ευρωεκλογών και
των εθνικών, είναι και αυτή.
Αν θέλουμε μια δημοκρατία, πλουραλιστική, να διαφυλάσσει την υπόθεση της
ενημέρωσης ή θέλουμε τους
ολιγάρχες να παρεμβαίνουν
παντού.
Και βρισκόμαστε αυτή τη
στιγμή που ένας επιχειρηματίας, υπόδικος, να έχει πάνω
από 10 Μέσα.
Αυτό τι είναι; Δεν είναι
"μπερλουσκονισμός". Δεν είναι νόθευση της δημοκρατίας;»

32 σελίδα

ΤΕΤΑΡΤΗ

10

τοπικά

ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ
Ύψωμα 731
ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ Α
(ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ)

Δυστυχώς από τον 11ο αιώνα στις ανατολικές περιοχές
της Μ. Ασίας και του Πόντου
εισβάλουν και εδραιώνονται
διάφορα Τουρκικά φύλλα, με
σπουδαιότερα τους Σελτζούκους, τους Τουρκομάνους
και τους Ντανισμεντίδες. Την
περιοχή υπερασπίζονται με
επιτυχία οι δούκες της οικογένειας των Γαβράδων γιατί
λόγω της αποστάσεως από
την Κωνσταντινούπολη δεν
υπήρχαν στην περιοχή στρατιωτικές δυνάμεις.
Το 1204 οι σταυροφόροι
της Δ ' Σταυροφορίας αντί
να ελευθερώσουν τους Αγίους Τόπους, όπως διακήρυξαν, ρήμαξαν όλη την Ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Τότε
δημιουργήθηκε η αυτοκρατορία της Νίκαιας, το Δεσποτάτο της Ηπείρου και η αυτοκρατορία της Τραπεζούντας με πρώτο αυτοκράτορα
τον Αλέξιο τον Κομνηνό. 257
χρόνια διήρκεσε η αυτοκρατορία αυτή του Πόντου όταν
στις 15 Αυγούστου του 1461
ο Μωάμεθ ο Β' κατέλαβε την
Τραπεζούντα.
Σε όλη την διάρκεια της
Οθωμανικής κυριαρχίας γίνονται προσπάθειες εξισλαμισμού των Ελλήνων. Πολλοί
εξισλαμίζονται επιφανειακά
διατηρώντας κρυφά την Χριστιανική τους πίστη, είναι οι
λεγόμενοι κρυπτοχριστιανοί
που υπάρχουν χιλιάδες έως
τις μέρες μας. Ευτυχώς την
περίοδο αυτή οι Ρώσοι βρίσκονται σε συνεχείς πολέμους με τους Οθωμανούς
και στις συνθήκες τους θέτουν όρους προστασίας των
χριστιανών και έτσι υπήρχαν
και περίοδοι ηρεμίας για τους
Έλληνες του Πόντου.
Ώσπου έρχονται οι σκοτεινές μέρες της γενοκτονίας
και του ξεριζωμού. Τα μαύρα
σύννεφα στον ουρανό του
Πόντου εμφανίστηκαν το
1916 αφού είχε συντελεστεί
η γενοκτονία των Αρμενίων.
Ας δούμε τις βαθύτερες αιτίες της τραγωδίας που δεν
είναι ένα μεμονωμένο γεγονός αποκομμένο από τις γενικότερες γεωστρατηγικές
εξελίξεις στην περιοχή. Είναι
άρρηκτα συνδεδεμένος ο ξε-

πρωτ. Αθανασίου Πολ. Τύμπα, Θεολόγου – Μουσικού
ριζωμός με την Γενοκτονία
από τους Τούρκους όλων
των χριστιανών πληθυσμών
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας από την Θράκη έως την
Μικρασιατική Ανατολία στα
πλαίσια του λεγόμενου Ανατολικού Ζητήματος.
Το Ανατολικό Ζήτημα προκύπτει όταν οι ευρωπαϊκές
δυνάμεις, μπροστά στην επιταχυνόμενη παρακμή της
οθωμανικής αυτοκρατορίας,
προβάλλουν αξιώσεις και επιχειρούν κάθε είδους διείσδυση στην Aνατολική Μεσόγειο. Ο έλεγχος των πηγών
του πετρελαίου και φυσικού
αερίου και η ασφάλεια της
απρόσκοπτης ροής του προς
την Δύση, αποτελούσε αντικείμενο διένεξης των ιμπεριαλιστικών δυνάμενων στις
οποίες εμπλέκονταν και τα
κράτη της περιοχής. Ήταν η
εποχή της βιομηχανικής επανάστασης και οι υδρογονάνθρακες από τότε αποτελούσαν στρατηγική πηγή ενέργειας, όπως ακριβώς και σήμερα.
Σ’ αυτά τα πλαίσια αναπτύσσεται ο ανταγωνισμός
ανάμεσα στις δυτικές δυνάμεις Αγγλία, Γαλλία και Γερμανία εναντίον της Ρωσίας,
η οποία προσπαθεί να προσεταιριστεί τους χριστιανικούς πληθυσμούς της Αυτοκρατορίας για να πετύχει
τους στόχους της, που ήταν
και είναι ανέκαθεν η κάθοδος
στην Μεσόγειο. Αυτήν την
πολιτική της Ρωσίας απεφάσισε στις αρχές του 20ού αιώνα να εμποδίσει με κάθε
τρόπο και μέσο η Γερμανία,
συμβουλεύοντας τους Νεότουρκους να εξαφανίσουν
τους χριστιανικούς πληθυσμούς της επικράτειάς της
κι’ έτσι να θέσουν φραγμό
στην κάθοδο της Ρωσίας στα
εδάφη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Δίνουν έτσι τη
δυνατότητα στους δυτικούς
να δημιουργήσουν ένα απροσπέραστο ανάχωμα στις
στρατηγικές επιδιώξεις της
Ρωσίας για την κάθοδο στην
Μεσόγειο και την Μέση Ανατολή. Πράγμα που ισχύει και
σήμερα με την συμμετοχή

και των Αμερικανών.
Οι πολιτικοί μας έχουν συνειδητοποιήσει ότι το Ανατολικό Ζήτημα δεν έχει λήξει
ακόμη; Μήπως οι σημερινές
διενέξεις των ισχυρών στο
χώρο της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής δε θυμίζουν τα τραγικά
γεγονότα στις αρχές του
20ου αιώνα; Η αλλαγή κι επαναχάραξη συνόρων, οι Γενοκτονίες, οι εθνοκαθάρσεις
των Ορθόδοξων Γιουγκοσλάβων, των Ελληνοκυπρίων
το 1974, η κατοχή του βορείου τμήματος την Κύπρου,
η προσπάθεια νομιμοποίησης
μονομερών τουρκικών αναθεωρητικών διεκδικήσεων
στο Αιγαίο και την Θράκη και
ο μεγαλοϊδεατισμός την Αλβανίας με βλέψεις προς την
Ήπειρο την αποκαλούμενη
απ’ αυτούς Τσαμουριά συνεχίζουν να τροφοδοτούν το
Ανατολικό Ζήτημα του οποίου
την κατάληξη μόνον ο Θεός
γνωρίζει.
Θα ήταν παράληψη εδώ
να μην αναφερθούμε και στις
επεκτατικές βλέψεις των Σκοπιανών στην ελληνική Μακεδονία που οι φιλοευρωπαίοι
και διεθνιστές πολιτικοί μας
την παράδωσαν αμαχητί με
τη συμφωνία των Πρεσπών.
Και για να μην πει κάποιος
ότι κάνω πόλεμο στην σημερινή κυβέρνηση, ως γνήσιος
μαθητής του ιστορικού π. Γεωργίου Μεταλληνού με τα
κριτήρια που μου έδωσε θα
πω με σιγουριά, ότι και η σημερινή αντιπολίτευση το ίδιο
θα έκανε αν ήταν στην Κυβέρνηση. Όλοι όμως ως ψηφοφόροι έχουμε ο καθένας
την ανάλογη ευθύνη. Είναι
ντροπή για τους νεοέλληνες
να προσέρχονται στις εθνικές
εκλογές μόνον το 55%.
(ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ).
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΧΩΡ/ΞΙΑΣ &
ΠΟΛ. ΣΧΕΔ/ΜΟΥ
Αριθ. πρωτ.: ΟΙΚ. 10238
Ταχ. Δ/νση: Ασκληπιού 18
Ταχ. Κωδ.: 42131
Πληροφορίες: Δ. Κωστοπούλου,
Μαρία Μπερσίμη
Τηλ.: 24313-51216, 2431351269
Fax: 24313-51248

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Delivery

Β. Τσιτσάνη 44
από τις 2 το μεσημέρι 24310 20700,
μέχρι τις 12.30 το βράδυ 24310 20702

Στα πλαίσια ολοκλήρωσης της πράξης εφαρμογής της περιοχής «ΠΥΡΓΕΤΟΣ-ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ» του Δήμου
Τρικκαίων, καλούνται οι φερόμενοι
ιδιοκτήτες, αφού λάβουν γνώση των
στοιχείων της Ανάρτησης έτους 2019,
της μελέτης πράξης εφαρμογής της
περιοχής «ΠΥΡΓΕΤΟΣ-ΑΜΠΕΛΟKHΠΟΙ» (πίνακες και διαγράμματα), στα
οποία περιλαμβάνεται η αποτύπωση,
κτηματογράφηση και τακτοποίηση των
ιδιοκτησιών της περιοχής αυτής, να
υποβάλλουν τις τυχόν ενστάσεις τους,
μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15)
ημερών, από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης.
Πληροφορίες
Κτίριο Δημαρχείου, οδός Ασκληπιού
18, 2ος όροφος
Ώρες εξυπηρέτησης (10:00π.μ.12:00 π.μ.)
Τρίκαλα 08-04-2019
Ε.Δ.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΑΤΑΕΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

πό τις 8 έως 23
Μαρτίου 1941, εκεί
ψηλά στα βουνά της
Αλβανίας, νέα παιδιά από
Τρίκαλα και Καρδίτσα
έδωσαν ένα απίστευτο
μάθημα στους υπερόπτες
Ιταλούς, στα αεροπλάνα
τους, στα κανόνια τους και,
κυρίως, στον ίδιο τον
αρχηγό τους, τον Μουσολίνι.

Ήταν τα μέλη του 5ου συντάγματος Τρικάλων, με διοικητή
των Ταγματάρχη Δημήτριο Κασλά, τα οποία πέρα από κάθε πρακτικό υπολογισμό, στρατιωτική
λογική ή παρανοϊκή ελπίδα, όχι
μόνο κατάφεραν να αντισταθούν
στους επιτιθέμενους Ιταλούς,
αλλά κατάφεραν να περάσουν
στην αντεπίθεση.
Η τελευταία διαταγή του ταγματάρχη Κασλά, μόνο με τη λακωνική ευχή της μάνας προς τον
γιο μπορεί να συγκριθεί: «Ή ταν
ή επί τας»: «Επί των κατεχομένων
θέσεων θα αμυνθώμεν μέχρι
εσχάτων. Προμηνύεται λυσσώδης
επίθεσις του εχθρού, η οποία
οπωσδήποτε θα αποκρουσθή και
θα συντριβή. Τότε μόνον θα διέλθη ο εχθρός εκ της τοποθεσίας
μας, όταν αποθάνωμεν άπαντες
επί των θέσεών μας. Ουδείς θα
κινηθή προς τα οπίσω. Πάντες
θα αποθάνωσι επί των θέσεών
των».
Εν ολίγοις, οι Ιταλοί δεν είχαν
απέναντί τους απλούς στρατιώτες, αλλά άντρες σε αποστολή
αυτοκτονίας. Άντρες οι οποίοι είχαν αποφασίσει να πεθάνουν. Και
ακριβώς επειδή είχαν πάρει αυτή
την απόφαση, ήταν ανίκητοι. Αυτό
που συνέβη στο ύψωμα 731 την
επομένη της διαταγής ήταν πέρα
από κάθε φαντασία. Οι Ιταλοί διέ-

θεταν 400.000 άνδρες, 400 κανόνια και 200 αεροπλάνα στην
περιοχή. Τέτοια συγκέντρωση έμψυχου και άψυχου υλικού σε τόσο
μικρό χώρο δεν έχει ξαναγίνει
στην παγκόσμια ιστορία. Το ύψωμα δέχθηκε περισσότερες από
100.000 οβίδες κανονιών μέσα
σε 5 ημέρες.
Εκατό χιλιάδες οβίδες!!
Η πυκνότητα πυρός μόνο με
τους βομβαρδισμούς στο Βερντέν
στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο
μπορεί να συγκριθεί. Μετά την
πρώτη ομοβροντία βομβαρδισμών, οι Ιταλοί πίστευαν πως
ήταν σχεδόν αδύνατο να υπάρχει
έστω και ένας ζωντανός στρατιώτης στο ύψωμα.
Κι όμως...
Όταν εφόρμησαν βρέθηκαν
απέναντι σε μία δυσάρεστη έκπληξη. Οι Τρικαλινοί και Καρδιτσιώτες υπερασπιστές του υψώματος ήταν εκεί και κυριολεκτικά
τους θέριζαν. Ο τόπος στις πλαγιές του υψώματος γέμισε κορμιά
νεκρών Ιταλών. Το ίδιο σκηνικό
επαναλήφθηκε και τις επόμενες
μέρες. Το μένος των Ιταλών ήταν
τέτοιο που βομβάρδιζαν το ύψωμα την ίδια στιγμή που Ιταλοί
στρατιώτες έκαναν εφόρμηση,
με αποτέλεσμα πολλοί να κομματιάζονται από τις ίδιες τους
τις οβίδες. Τα πυρομαχικά των
Ελλήνων τελείωναν και αντιμετώπιζαν τους Ιταλούς με ξιφολόγχες, βόμβες Μολότοφ, με πέτρες, με γυμνά χέρια. Πρώτος
στη μάχη, πάντα ο ταγματάρχης
Δημήτριος Κασλάς. Μαζί με τους
στρατιώτες του. Ως άλλος Λεωνίδας.
Σκηνικό αρχαίας μάχης σε τόπο
μια σπιθαμή!
Το ύψωμα άντεξε, δεν έπεσε.
Οι Τρικαλινοί και Καρδιτσιώτες

Του Άγη Βερούτη *
υπερασπιστές του «μπήκαν ζωσμένοι με φλόγες στο θρύλο»
κατά παράφραση των γραφομένων από τον ακαδημαϊκό και στρατιώτη το 1940, Άγγελο Τερζάκη.
Το ύψωμα 731 πλέον δεν υπάρχει. Ή, μάλλον... υπάρχει, αλλά
ονομάζεται 726. Πέντε μέτρα έχασε από τις βόμβες των Ιταλών!
Αν λοιπόν η σημερινή ελληνική
κυβέρνηση θελήσει να αλλάξει
το όνομα του 5ου Συντάγματος
Τρικάλων και να μετονομάσει με
σκοπό να τιμήσει το όνομα ενός
αριστερού αξιωματικού, ας επιλέξει το όνομα του ηρωικού και
κυνηγημένου μεταπολεμικά, Ταξιάρχου Δημητρίου Κασλά.
Το όνομα ενός πραγματικού
ήρωα και όχι ενός, όπως δεν δίστασε να τον χαρακτηρίσει και
να του το πει κατάμουτρα ο Γεώργιος Καρτάλης, «στρατηγού
διά εμπτυσμού»! (εμπτυσμός=ροχάλα)
Λίγο σεβασμό, τέλος πάντων!
Δεν θα διαλύσετε όλα τα ιερά
και όσια επειδή μπήκατε κυβέρνηση!
*Ο κ. Άγης Βερούτης είναι μηχανολόγος μηχανικός, αρθρογράφος, μικρομεσαίος επιχειρηματίας και είναι
υποψήφιος στις Ευρωεκλογές με τη
Νέα Δημοκρατία.

τοπικά
του π.δ 112/2012, εφόσον στη νέα αυτή άδεια δεν αναγράφεται
η αρχική άδεια και η ημεροχρονολογία κτήσης αυτής, 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.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε κάθε περίπτωση οι ανωτέρω άδειες πρέπει να είναι σε ισχύ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
Ν.Π.Ι.Δ. Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
Αρ. Πρωτ. 1255
Ταχ. Δ/νση Ν. Πλαστήρα 44Β
Τ.Κ. 420-31
Τηλ.: 2433023226
Fax : 2433023227
Πληροφορίες: Δ. Μπότη
Email: deyafar@otenet.gr
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2019
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Φαρκαδόνας, που εδρεύει στη Φαρκαδόνα Ν. Τρικάλων, 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)
Έδρα
υπηρεσίας

Κωδικός
θέσης

Υπηρεσία
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Δημοτική Επιχείρηση
Ύδρευσης
Αποχέτευσης
Φαρκαδόνας

Φαρκαδόνα Δ.Ε. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
(Ν. Τρικάλων)

8 μήνες

1
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Δημοτική Επιχείρηση
Ύδρευσης
Αποχέτευσης
Φαρκαδόνας

Φαρκαδόνα
(Ν. Τρικάλων)

Δ.Ε.ΒΟΗΘΟΣ
ΤΕΧΝΙΤΗ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ

8 μήνες

1
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Δημοτική Επιχείρηση
Ύδρευσης
Αποχέτευσης
Φαρκαδόνας

Φαρκαδόνα
(Ν. Τρικάλων)

Δ.Ε. Χειριστών
Μηχανημάτων
έργου (JCB)

8 μήνες

1
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Δημοτική Επιχείρηση
Ύδρευσης
Αποχέτευσης
Φαρκαδόνας

Φαρκαδόνα
(Ν. Τρικάλων)

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΩΝ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

8 μήνες

3

Ειδικότητα

Διάρκεια Αριθμός
σύμβασης ατόμων

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης
101

ΤΕΤΑΡΤΗ

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα
(τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη υδραυλικού τουλάχιστον
Α’ τάξης ειδικότητας 1ης ή άδεια Αρχιτεχνίτη υδραυλικού του π.δ.
112/2012 όπως ισχύει*,
β) 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.
Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ 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 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 άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη υδραυλικού τουλάχιστον
Α’ τάξης ειδικότητας 1ης ή άδεια Αρχιτεχνίτη υδραυλικού του π.δ.
112/2012 όπως ισχύει*,
β) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης
κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής. 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 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 άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη υδραυλικού τουλάχιστον
Α’ τάξης ειδικότητας 1ης ή άδεια Αρχιτεχνίτη υδραυλικού του π.δ.
112/2012 όπως ισχύει*,
β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής 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.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη υδραυλικού τουλάχιστον
Α’ τάξης ειδικότητας 1ης ή άδεια Αρχιτεχνίτη υδραυλικού του π.δ.
112/2012 όπως ισχύει*,
β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής 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 έξι (6) μηνών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας.
(*)ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος βοηθού τεχνίτη υδραυλικού ή
Βεβαίωση Αναγγελίας Τεχνίτη Υδραυλικού (1ης ή 2ης ειδικότητας) του π.δ. 112/2012 όπως ισχύει*,
β) 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.
Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ 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 άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση αναγγελίας 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 άσκησης επαγγέλματος βοηθού τεχνίτη υδραυλικού ή
βεβαίωση αναγγελίας Τεχνίτη Υδραυλικού (1ης ή 2ης ειδικότητας)
του π.δ. 112/2012 όπως ισχύει *,
β) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης
κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής. 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 άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση
αναγγελίας 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 άσκησης επαγγέλματος βοηθού τεχνίτη υδραυλικού ή
βεβαίωση αναγγελίας Τεχνίτη Υδραυλικού (1ης ή 2ης ειδικότητας)
του π.δ. 112/2012 όπως ισχύει*,
β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής 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 άσκησης επαγγέλματος, ή βεβαίωσης
αναγγελίας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος βοηθού τεχνίτη υδραυλικού ή
Βεβαίωση Αναγγελίας Τεχνίτη Υδραυλικού (1ης ή 2ης ειδικότητας) του π.δ. 112/2012 όπως ισχύει *,
β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής 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 έξι (6) μηνών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας άσκησης επαγγέλματος, βεβαίωσης
αναγγελίας
(*)ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει
του π.δ 112/2012, εφόσον στη νέα αυτή άδεια δεν αναγράφεται
η αρχική άδεια και η ημεροχρονολογία κτήσης αυτής, 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.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε κάθε περίπτωση οι ανωτέρω άδειες πρέπει να είναι σε ισχύ.
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
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 υπ’ αριθ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4
(Η)/5.3.2013 απόφασης, όπως τροποποιήθηκε-συμπληρώθηκε 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 άσκησης επαγγέλματος.
Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ 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
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 υπ’ αριθ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4
(Η)/5.3.2013 απόφασης, όπως τροποποιήθηκε-συμπληρώθηκε 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.
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1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, ο
οποίος οδηγεί στην απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος.
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
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 υπ’ αριθ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4
(Η)/5.3.2013 απόφασης, όπως τροποποιήθηκε-συμπληρώθηκε και
ισχύει (*),
β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική,
γ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης
(απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν
αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου)
ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του
Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος 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
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 υπ’αριθ. οικ.1032/166/
Φ.Γ.9.6.4(Η)/5.3.2013 απόφασης, όπως τροποποιήθηκε-συμπληρώθηκε και ισχύει (*),
β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική,
γ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης
(απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν
αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου)
ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του
Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος 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 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 ημεροχρονολογία κτήσης αυτής, 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.
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Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του
Ν. 2527/1997)

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

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: Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ, Ν. Πλαστήρα 44Β, Τ.Κ.42031, Φαρκαδόνα, απευθύνοντάς την στη
Διεύθυνση Διοικητικού, υπόψη κας Δέσποινας Μπότη (τηλ. επικοινωνίας:
2433023226).
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.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας
μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως
σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ’ εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην
ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και
θέσεις κατηγορίας ΥΕ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης). Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ)
που επιδιώκει.
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 της υπηρεσίας μας και στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Φαρκαδόνας, 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.
Φαρκαδόνα: 07 /12/2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΡΙΒΑΚΗΣ
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ΤΕΤΑΡΤΗ
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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

07:40 Οι Πειρατές της Διπλανής Πόρτας
E50 (Ε)
08:00 Αναζητώντας τη Χαμένη Εικόνα
(Ε)
09:30 Greek Town E3 (Ε)
10:30 Γυναίκες και Τέχνη E3
11:30 Grand Tours of Scotland Κ2 (Ε)
12:00 Grand Tours of Scotland Κ2 Ε2 (Ε)
12:30 28 Φορές Ευρώπη (Ε)
13:30 Ταξιδεύοντας με τον Τζάστιν E41
(Ε)
13:45 Ταξιδεύοντας με τον Τζάστιν E42
(Ε)
14:00 Γιάκαρι E52 (Ε)
14:15 Γιάκαρι E63
14:30 1000 Χρώματα του Χρήστου E3
(Ε)
15:00 'Eξι Αδελφές Κ5 Ε39 (Ε)
16:00 'Eξι Αδελφές Κ5 Ε40 (Ε)
17:00 Η Ζαβολιάρα
18:30 Ο Παράδεισος των Κυριών Κ2 Ε37
19:30 Ο Παράδεισος των Κυριών Κ2 Ε38
20:30 Τα Στέκια Κ3 Ε1 (Ε)
21:30 Στα Άκρα Κ16
22:30 Η Εξαφάνιση Κ2 Ε3
23:30 Η Νύχτα του Σαν Λορέντζο (La
Notte di San Lorenzo)
23:45 Προς την Ελευθερία

07:00
08:00
09:00
10:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
18:00
19:00
21:45
22:00
23:00
00:00

Ο Τόπος της Καρδιάς μας (Ε)
Οι Απίθανες E65 (Ε)
Απίθανα Ταξίδια με Τρένο Κ3 Ε6
ΕπιΚοινωνία
Οι Καλύτερες Αγορές της Γης Κ2
Ε7 (Ε)
Ειδήσεις
Απίθανα Ταξίδια με Τρένο Κ3 Ε6
(Ε)
Ο Τόπος της Καρδιάς μας Κ4 Ε14
Οι Καλύτερες Αγορές της Γης Κ2
Ε7 (Ε)
Αγώνας
Η Τεχνολογία του Πρωταθλητή
Καιρός με τον Σάκη
Αρναούτογλου
Ειδήσεις
Η Καθαρίστρια E3
Βρώμικο Χρήμα

06:00 Καλημέρα Ελλάδα

τηλεόραση

ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
10:00 Το Πρωινό
13:00 ANT1 News
14:00 Κωνσταντίνου και Ελένης Κ1 Ε19
(Ε)
15:00 Ρουκ Ζουκ
16:00 Κάτι Ψήνεται
17:15 ΑΝΤ1 News - Δελτίο στη
Νοηματική Γλώσσα
17:30 Still Standing
18:30 Γυναίκα Χωρίς 'Oνομα E136
19:30 ANT1 News
20:45 Η Επιστροφή E115
21:45 Μην Ψαρώνεις E20
22:45 Πέτα τη Φριτέζα
23:45 Τhe 2night Show Κ3

07:30
09:00
12:00
14:00
15:00
15:50
17:30
18:30
18:40
19:50
21:00
23:00

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

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

07:00
08:00
09:00
14:00
15:00
17:00
18:00
18:05
19:00
20:00
21:00
21:30

Shopping Star (Ε)
Στη Φωλιά των Κου Κου
Αλήθειες με τη Ζήνα
Ντετέκτιβ Μονκ Κ8 Ε13
Star News
Shopping Star
Elif Κ2 Ε312
Ειδήσεις στη Νοηματική Γλώσσα
Τροχός της Τύχης
Star News
MasterChef 3
Οι Ρυθμιστές

Happy Day στον Alpha
Alpha Ρεπορτάζ
Ειδήσεις
Ελένη
Και Δειλός και Τολμηρός
Δελτίο Ειδήσεων στη Νοηματική
Γλώσσα
Το Σόι σου Κ3 Ε52 (Ε)
Deal
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
'Eλα στη Θέση μου Κ3 Ε133
Μην Αρχίζεις τη Μουρμούρα Κ6
Ε48
Το Τατουάζ Κ2 Ε215

Σήμερα
Αταίριαστοι
Μαζί Σου
Οι Ειδήσεις του ΣΚΑΪ
Power of Love
Δελτίο στη Νοηματική
Μαύρη Θάλασσα E23
Τα Νέα του ΣΚΑΪ
Survivor
Ρουά Ματ

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

ΔIANYKTEPEYONTA ΦAPMAKEIA
8 πρωί – 2 μεσημέρι και 5 απόγευμα
έως 8 πρωί επομένης
Μάνος Νίκος
Τσιτσάνη & Μιαούλη ,2431028876
08:00 π.μ. – 23:00 μ.μ.
Βαρελά Χρυσούλα
Απόλλωνος 25, 2431031180

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

22:30 Αγροτόραμα
23:30 Δυνατά και Ελληνικά
00:30 Δελτίο Ειδήσεων (Ε)

07.45 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
08.20 «Καλημέρα Θεσσαλία»
09.30 Τελεμάρκετινγκ
10.30 Παιδικό πρόγραμμα «Η Παναγία
των Παρισίων»
12.00 «Μη μου πεις»
13.00 ΤΕΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
14.00 Ντοκυμαντέρ «Η ζωή στους
πάγους»
14.40 Το Μαγκαζίνο της Θεσσαλίας
16.00 Τελεμαρκετινγκ
17.00 «Η Ωρα της Μαγνησίας»
18.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
18.40 Τελεμάρκετινγκ
19.00 «Καρέ- καρέ μαθήματα σκίτσου»
(Ε)
19.30 «Θεσσαλών Γη»
21.00 Γεγονότα –Δελτίο ειδήσεων
21.45 Τravel Guide
22.30 Ντοκυμαντέρ «Πρέβεζα, η γοητεία
των αντιθέσεων»
23.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
23.40 «Καλημέρα Θεσσαλία»

08.30 ΠΡΩΙΝΗ ΑΤΖΕΝΤΑ
10.00 ASTRA MARKET
15.00 ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ
17.00 ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΙ ΡΗΞΗ
18.0 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19.00 ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
20.30 ASTRA MARKET
22.00 ΠΟΛΙΤΙΚΟ FORUM

07.00 - 08.00 Κινούμενα Σχέδια
08.00 – 09.00 Χρώματα Ελλάδας
09.00 – 10.00 Όλο Υγεία
10.00 – 12.00 Τηλεπωλήσεις
12.00 – 13.00 Δρόμοι της Παράδοσης
13.00 – 15.00 Τηλεπωλήσεις
15.00 – 16.00 Ορθά – Κοφτά
16.00 – 18.00 Τηλεπωλήσεις
18.00 – 18.30 Δελτίο Ειδήσεων
18.30 – 19.30 Κόντρα και Ρήξη
19.30 – 20.00 Κοινωνική σειρά
20.00 – 20.30 Δελτίο Ειδήσεων
20.30 – 22.00 Εκ Βαθέων
22.00 – 23.00 Ανατρεπτικό Δελτίο
23.00 – 00.00 Κόντρα και Ρήξη
00.00 – 00.30 Δελτίο Ειδήσεων

07:00
09:45
13:00
14:00
15:00
16:45
17:15
17:25
18:55
20:00
21:00
23:15
00:15

Ώρα Ελλάδος 07:00
Ευτυχείτε!
Μεσημεριάτικα
Open News - Μεσημεριανό Δελτίο
Για την Παρέα
Η Ζηλιάρα
Open News στη Νοηματική
Η Ζηλιάρα
Open News
Macgyver
Εθελοντής στον 'Eρωτα
Ου Φονεύσεις
Criminal Minds Κ8

ΚΡΙΟΣ: Ειδικά σήμερα και τις επόμενες 3-4 μέρες καλό θα ήταν να είστε μεθοδικοί και εστιασμένοι στις υποχρεώσεις που έχετε αναλάβει. Ενδεχόμενες παρεκκλίσεις δύσκολα θα περάσουν απαρατήρητες, για να μην πω ατιμώρητες.
ΤΑΥΡΟΣ: Ενδεχομένως να θεωρήσετε ότι εξωγενείς παράγοντες στέκονται εμπόδιο στα σχέδια σας ή ότι κάποιοι αναλαμβάνουν ρόλο δικαστή στη ζωή σας, χωρίς στην πραγματικότητα να τους πέφτει λόγος.
ΔΙΔΥΜΟΙ: Αυτές τις μέρες που δεχόμαστε την
επιρροή του τετραγώνου του Ήλιου με τον Κρόνο θα πρέπει να προσέξετε τις…διαρροές χρήματος.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Είστε από τους πλέον εκτεθειμένους στην επιρροή του τετραγώνου ΉλιουΚρόνου γεγονός που μπορεί να σας δημιουργήσει προβλήματα στο γάμο, τη σχέση ή
κάποια συνεργασία.
ΛΕΩΝ: Η καθημερινότητα αυτές τις μέρες θα
είναι αρκετά απαιτητική, γεμάτη υποχρεώσεις
και εμπόδια κυρίως σε εργασιακό επίπεδο που
όμως θα σας αναγκάσουν να βρείτε λύσεις και
να αποδείξετε ότι μπορείτε να είστε αποτελεσματικοί και στα δύσκολα.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Αυτό το τετράγωνο του Ήλιου με
τον Κρόνο μπορεί να κρύβει απογοητεύσεις κυρίως όσον αφορά στα ερωτικά σας, όπου μπορεί να νιώσετε μια συναισθηματική ψυχρότητα ανάμεσα σε σας και το ταίρι σας ή να μιλάμε και για ξεκάθαρη ερωτική απογοήτευση
από κάποιον στον οποίο πιστέψατε ότι μπορούσατε να επενδύσετε.

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
στο Μύλο Ματσόπουλου

OΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Ο δούκας της είναι ένα
από τα πρόσωπα του «Ριγκολέτο».
2. Μορφή αποκατάστασης
(γεν.).
3. Λείπει από τους θερινούς μήνες - Τίτλος κινηματογραφικής επιτυχίας του
Τσάρλι Τσάπλιν (χωρίς άρθρο).
4. Προτάσσεται γυναικείου
ονόματος - Συντάσσεται
πάντοτε με γενική.
5. Μοιάζει πολύ (ουδ.).
6. Ομόηχα φωνήεντα -Αρχικά εταιρικού τύπου -Κόρη
του Ουρανού και της Γαίας.
7. Ενας από τους μεγάλους ζωγράφους της ιταλικής Αναγέννησης.
8. Αναφέρεται και για τη γρίπη - Για
άλλους δαπάνη, για άλλους έσοδο.
9. Ο Ιάπωνας σκηνοθέτης της ταινίας «Η τελετή» -Πηγάζει από τις
Βερνικές Αλπεις.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Πρόσωπο από την τραγωδία του
Σαίξπηρ «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» (αιτ.).
2. Εργο του Λατίνου αυτού συγγραφέα είναι οι «Μεταμορφώσει».
3. Ιαπωνικό παραδοσιακό θέατρο Ιδιαίτερο το γαλλικό - Αρθρο μιας διαλέκτου μας.
4. «Ο... θάνατος ενός αναρχικού»,
τίτλος θεατρικού έργου του Ντάριο
Φο.
5. Από τα τρία... τρία - Τα επιφυλάσσουν οι πόλεμοι.
6. Τίτλος ποιητικής συλλογής του

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

Το βραβευμένο ελληνικό
σινεμά στην πόλη μας
Οι ώρα προβολής
είναι 20.00
Η τιμή του εισιτήριου
Κωστή Παλαμά -Συμπληρώνουν τα
ονόματα αθλητικών σωματείων.
7. Επαναλαμβανόμενο εκφράζει
αντίθεση (αντιστρ.) - «Εμαζεύτηκαν
τα... κι έβγαλαν το μπούφο πρώτο»,
λέει μία παροιμία μας.
8. Αρχαίο επίρρημα με τη σημασία
του «πάλαι ποτέ» (αντιστρ.) - Εδρασε,
κατά το παρελθόν, στην Κύπρο (αρχικά).
9. Ενας ειδικός καπνός -Βρίσκονται
στη σειρά στη... σειρά.
ΛΥΣΗ (9-4-2019)
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ.: 1. ΚΑΤΑΠΛΟΥΣ 2.
ΑΦΗΓΟΥΜΑΙ 3. ΤΩΒΙΑΣ - ΣΚ 4. ΡΕΝΑΙΕ 5. ΡΙΝ -ΛΗΜΜΑ 6. ΡΑΝΙΔΑ - ΛΙ 7.
ΟΡΥΧΕΙΑ 8. ΥΛ - ΑΤΟΜΩΝ 9. ΣΕΜΝΟΣ - ΝΟ ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΚΑΤΑΡΡΟΥΣ 2. ΑΦΩΝΙΑ - ΛΕ 3. ΤΗΒΕΝΝΟ
4. ΡΙΓΑ - ΙΡΑΝ 5. ΠΟΑ - ΑΔΥΤΟ 6. ΛΥΣΙΜΑΧΟΣ 7. ΟΜ - ΕΜ - ΕΜ 8. ΥΑΣ ΗΛΙΩΝ 9. ΣΙΚΕΛΙΑΝΟ

Για να γυμνάζεται
το μυαλό σας
Πώς παίζεται
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για κάθε προβολή είναι
2 ευρώ.
Σάββατο 6/4 και Κυριακή
7/4

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

Sudoku

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

ΔPOMOΛOΓIA OΣE τηλ.: 24310 27529

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

TELEMACHOS CINEMA

CINE –ΜΥΛΟΣ

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.

ΖΥΓΟΣ: Κομβικής σημασίας είναι το τετράγωνο
που πραγματοποιείται ανάμεσα στον Ήλιο και
τον Κρόνο αυτές τις μέρες που θα γεμίσει τη
βδομάδα σας από υποχρεώσεις και εμπόδια
που δεν περιμένατε.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Κομβικής σημασίας είναι το τετράγωνο που πραγματοποιείται ανάμεσα στον
Ήλιο και τον Κρόνο αυτές τις μέρες που θα
γεμίσει τη βδομάδα σας από υποχρεώσεις και
εμπόδια που δεν περιμένατε.
ΤΟΞΟΤΗΣ: Ο Κρόνος σχηματίζοντας αυτό το
τετράγωνο με τον Ήλιο μέχρι το τέλος περίπου της εβδομάδας έρχεται να σας δείξει τα
δόντια του και να σας κόψει λίγο τη χαρά φέρνοντας σας αντιμέτωπους με οικονομικά θέματα.
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Μπορεί να νιώσετε πιεστικά μέσα
στο οικογενειακό σας περιβάλλον, όπου θα
προκύψουν ζητήματα που θα απαιτήσουν αρκετό από τον πολύτιμο χρόνο σας ενώ την προσοχή σας μπορεί να αποσπάσουν και άτομα μεγαλύτερης ηλικίας.
ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Φροντίστε αυτές τις μέρες που
βρισκόμαστε υπό την επιρροή του τετραγώνου του Ήλιου με τον Κρόνο να είστε πολύ επιφυλακτικοί με τις πληροφορίες και τα ερεθίσματα που δέχεστε γενικότερα. Προσπαθήστε
να ξέρετε ποιανού τη γνώμη ζητάτε.
ΙΧΘΕΙΣ: Οι φιλικές σας σχέσεις, η εμπλοκή σας
σε κάποιες ομάδες, αλλά και γενικότερα η κοινωνική σας ζωή αυτές τις μέρες που βρισκόμαστε υπό την επιρροή του τετραγώνου του
Ήλιου με τον Κρόνο τείνει να μην είναι τόσο
ευχάριστη.

2
3

Eπιμέλεια
I. Tσιμπερδώνη

1 έως 9 και κάθε οριζόντια και κάθε κάθετη στήλη να
έχει όλους τους αριθμούς από 1 μέχρι 9.
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Πτώση 0,06%
στο Χρηματιστήριο
Εικόνα σταθεροποίησης παρουσίασε στο κλείσιμο της
χθεσινής συνεδρίασης η χρηματιστηριακή αγορά, η
οποία συσσώρευσε στα επίπεδα των 750 μονάδων, σε
μία κίνηση να «χωνέψει» τα υψηλά 8 μηνών.
Αυξημένος ήταν ο τζίρος, ενώ υπεραπέδωσαν οι μετοχές της Alpha Bank και της Πειραιώς.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 753,16 μονάδες,
σημειώνοντας οριακή πτώση 0,06%.
Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις
750,92 μονάδες (-0,35%)
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
και υψηλότερη τιμή στις
. 753,16
758,93 μονάδες (+0,71%).
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 74,382
εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 35.553.171 μετο0,06%
χές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε
ΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ
οριακή άνοδο σε ποσοστό
0,05%, ενώ ο δείκτης της
μεσαίας κεφαλαιοποίησης
υποχώρησε σε ποσοστό 1,50%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Alpha Bank
(+3,21%), της Πειραιώς (+2,83%), της Lamda Development (+2,69%) και του ΟΠΑΠ (+1,40%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Ελλάκτωρ (-2,33%), της Grivalia Properties (1,99%), της ΔΕΗ (-1,75%) και της Eurobank (-1,35%).
Από τους επιμέρους δείκτες, τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι δείκτες του Εμπορίου (+3,74%) και των Ταξιδιών (+1,14%),
ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσαν οι δείκτες
της Τεχνολογίας (-2,38%) και της Ακίνητης Περιουσίας
(-0,82%).
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 10.256.760 και
6.972.773 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Alpha
Bank με 10,045 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 9,902 εκατ.
ευρώ
Ανοδικά κινήθηκαν 47 μετοχές, 59 πτωτικά και 30 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Επίλεκτος+20,00% και Μπήτρος Συμμετοχών+18,09%, ενώ
τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Φιερατέξ-25,24% και Lavipharm-11,11%.

Ê

Γ.Δ

Πρόωρη αποπληρωμή των ακριβών
δανείων του ΔΝΤ προανήγγειλε
ο Ευ. Τσακαλώτος
Τ
ην πρόωρη
αποπληρωμή των
«ακριβών» δανείων
που έχουν συναφθεί με το
ΔΝΤ προανήγγειλε ο
υπουργός Οικονομικών,
Ευκλείδης Τσακαλώτος.
Αναφερόμενος επίσης στη
ρύθμιση για τις
ληξιπρόθεσμες οφειλές
προς την εφορία, εκτίμησε
ότι αυτή δεν θα αργήσει,
κάνοντας λόγο για ένα
«έξυπνο σύστημα», στο
οποίο θα μπαίνουν όσοι
έχουν πραγματική ανάγκη
και όχι οι κακοπληρωτές.

Ο υπουργός Οικονομικών
Τσακαλώτος, επανέλαβε ότι η
κυβέρνηση θα διαπραγματευτεί
την πρόωρη αποπληρωμή του
χρέους προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, δεδομένου ότι
πρόκειται -όπως είπε- για ένα
πολύ ακριβό χρέος. «Ιδιαίτερα
(για) ένα μεγάλο κομμάτι, 3-4
δισ. ευρώ, (το επιτόκιο) είναι 5%
και, ενώ εμείς μπορούμε τώρα
να δανειστούμε με 3,4% και τα
δάνεια του ΕSM είναι με 1,5%.
Άρα όταν αγοράζεις πρόωρα,
βοηθάς να αναδιαρθρωθεί το
χρέος και να υπάρχουν περισσότερες δαπάνες και για μείωση φόρων και για κοινωνικές
δαπάνες», σημείωσε.
Για τη ρύθμιση των 120 δόσεων, εκτίμησε ότι αυτή δεν θα
αργήσει και εξήγησε: «Για τις
120 δόσεις ποτέ δεν είπα ότι θα
είναι χαμηλά ο πήχης, αλλά ότι
πρέπει να κάνουμε ένα έξυπνο
σύστημα, όπου μπαίνουν όσοι
έχουν πραγματική ανάγκη (...)
γιατί παλαιότερα έμπαιναν σε
τέτοια συστήματα κι άνθρωποι
που είχαν χρήματα. Πρέπει να
προστατέψουμε αυτούς που
έχουν πραγματική ανάγκη και
τους καλοπληρωτές» είπε και
διευκρίνισε ότι οι 120 δόσεις

Για τη μείωση του
αφορολόγητου

Ο υπουργός Οικονομικών,
Ευκλείδης Τσακαλώτος
δεν είναι εντός της σφαίρας της
διαπραγμάτευσης με τους θεσμούς.
Ως προς την πλατφόρμα για
τα «κόκκινα» στεγαστικά δάνεια και ερωτηθείς αν ο αυτοματοποιημένος χαρακτήρας
της ενδέχεται να οδηγήσει σε
απώλεια του κοινωνικού χαρακτήρα της ρύθμισης, καθώς
δεν θα υπάρχει η διαπροσωπική επαφή, ο κ.Τσακαλώτος,
αφού επισήμανε ότι η πλατφόρμα «θα δουλέψει πάρα
πολύ γρήγορα», εξήγησε ότι
«το τετ- α- τετ δια ζώσης αργεί
πάρα πολύ, και αργεί και για
τους δανειολήπτες και για τις
τράπεζες, που θέλουν τα «κόκκινα» δάνεια να πρασινίσουν.
Κι αυτό (το να γίνεται η διαδικασία γρήγορα) είναι σημαντικό όχι μόνο για τους δανειολήπτες, που έχουν ένα στεγαστικό δάνειο και δυσκολεύονται να το αποπληρώσουν,
αλλά και τα νέα ζευγάρια που
θέλουν να πάρουν δάνεια. Η πολιτική της κυβέρνησης είναι να
μπορεί να βοηθήσει τις τράπεζες να μειώσουν τα κόκκινα
δάνεια, ώστε να μπορούν και τα
νέα ζευγάρια να πάρουν δάνεια»

Κληθείς να σχολιάσει αν η κυβέρνηση θα δώσει από τώρα
μάχη ώστε να μην υπάρξει αλλαγή στο ύψος του αφορολόγητου στις 31 Δεκεμβρίου, ο
υπουργός Οικονομικών απάντησε ότι το ερώτημα αυτό «δεν
είναι της ώρας» να απαντηθεί:
«Η δική μου θέση (ως προς
τη μείωση του αφορολόγητου)
είναι η ίδια που ήταν πέρυσι τέτοια εποχή, αν με ρωτούσατε
αν θα μειωθούν οι συντάξεις.
Τότε έλεγα κάθε πράγμα στην
ώρα του και τελικά δεν μειώθηκαν οι συντάξεις. Δεν είναι
της ώρας.
Η κυβέρνηση σε όλα αυτά
διαπραγματεύεται, νομίζω με
καλό τάιμινγκ, ιδιαίτερα τα τελευταία δύο χρόνια, και προφανώς ακούει την κοινωνία
όταν λέει ότι θα ήταν πολύ
προβληματική μια μείωση του
αφορολόγητου.

«Όσο πιο αργά, τόσο πιο
καλά» για τις εθνικές
εκλογές
Σχετικά με το πότε θα γίνουν οι εθνικές εκλογές, είπε
χαρακτηριστικά "όποτε αποφασίσει ο πρωθυπουργός", διευκρινίζοντας ωστόσο πως η
δική του θέση είναι όσο πιο
αργά, τόσο πιο καλά. "Για μένα,
κάθε μήνας που περνά είναι καλύτερα τα πράγματα για τον κόσμο.
Τον Σεπτέμβριο θα είναι πιο
πολλοί αυτοί που θα έχουν
δουλειά, θα είναι άλλη μια χρονιά με καλό τουρισμό, θα έχουν
φτιαχτεί και άλλες εταιρείες"
σημείωσε.
Όσον αφορά τις συγκρίσεις
που γίνονται κατά καιρούς με
την Πορτογαλία, σε ό,τι αφορά
την ανάκαμψη, ο κ. Τσακαλώτος υπογράμμισε ότι δεν μπορείς να συγκρίνεις μια χώρα
που βγήκε από το μνημόνιο
πριν από τρία χρόνια, με μία την Ελλάδα- που εξήλθε πριν
από μόλις έξι μήνες.
«Πήραμε μια χώρα με 28%
ανεργία, που τώρα μειώθηκε
στο 17%, που δεν είχε ανάπτυ-

ξη και έχει ανάπτυξη, που δεν
είχε βιώσιμο χρέος και τώρα
έχουμε χρέος που είναι βιώσιμο και έχουμε 15 χρόνια μπροστά μας που (θα) πληρώνουμε
λιγότερο από την Πορτογαλία,
αφήνουμε σε οποιαδήποτε μελλοντική κυβέρνηση, δική μας ή
της αντιπολίτευσης, μια καβάντζα 35 δισ. ώστε να μην βρεθεί η χώρα σε κρίση» υπογράμμισε, όσον αφορά την κριτική ότι η κυβέρνηση δεν έχει
πετύχει σημαντικές προόδους.

Για το άνοιγμα του
ΣΥΡΙΖΑ προς στελέχη
άλλων κομμάτων
Σχολιάζοντας το άνοιγμα του
ΣΥΡΙΖΑ προς τα πρώην στελέχη του ΠΑΣΟΚ και άλλων κομμάτων, ο υπουργός Οικονομικών τόνισε: «Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει
στόχο να γίνει ένα κόμμα «σούπα», που οποιοσδήποτε, με
οποιαδήποτε άποψη, θα μπει
μέσα.
Θα συζητάμε με ανθρώπους
που προέρχονται και από την
οικολογική συνιστώσα και από
τη σοσιαλδημοκρατία". Ξεκαθάρισε ότι κάθε συνεργαζόμενη δύναμη θα διατηρήσει την
οντότητά της και τόνισε ότι "Ο
ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει στις εκλογές
ως Αριστερά».

Για τη Συμφωνία
των Πρεσπών
Για τη Συμφωνία των Πρεσπών και την κριτική που ασκείται σε αυτήν στη Βόρεια Ελλάδα, ο κ.Τσακαλώτος εξέφρασε
την πεποίθηση ότι η συγκεκριμένη περιοχή θα κερδίσει πιο
πολλά από την Κρήτη, την Πελοπόννησο ή την Πρέβεζα. «Γιατί; Γιατί κοιτάξτε έναν χάρτη,
πού βρίσκεται η Θεσσαλονίκη.
Υπάρχει περίπτωση να κερδίσει η Θεσσαλονίκη κοιτάζοντας προς το νότο και ανταγωνιζόμενη την Αθήνα;
Οταν ήταν συμβασιλεύουσα,
γιατί ήταν; Το επιχείρημά μου,
καλοπροαίρετα, είναι πως θεωρώ ότι (η συμφωνία) έχει
πάρα πολύ μεγάλες προοτπικές, ιδιαίτερα για Θεσσαλονίκη»
υπογράμμισε.

Σε προσιτές τιμές

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

ΤΗΛ:

24310-29072
697-6670157
TPIKΑΛA

ANAΛAMBANOYME ΣYNTHPHΣEIΣ
ΠOΛYKATOIKIΩN

36 σελίδα
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«Μπλόκο» ΣτΕ στην αναδρομική
φορολόγηση εταιρειών και επιχειρήσεων
ντισυνταγματική έκρινε η Ολομέλεια
του Συμβουλίου της Επικρατείας
(ΣτΕ) την αναδρομική φορολόγηση
των επισφαλών απαιτήσεων των εταιρειών
και επιχειρήσεων έναντι των τρίτων. Η
Ολομέλεια συντάχθηκε με αποφάσεις που
είχε εκδώσει για το ίδιο θέμα
(2238/2339/2018) το Β’ Τμήμα του ΣτΕ.

Α

Όπως έκρινε η Ολομέλεια η διάταξη του άρθρου 9 παράγραφος 4 του ν. 3296/2004 (φορολόγηση λογαριασμού 44.11 «Προβλέψεις για
επισφαλείς απαιτήσεις») αντίκειται στο άρθρο 78
παράγραφος 2 του Συντάγματος που εξειδικεύει την αρχή της ασφάλειας δικαίου.
Τόσο η Ολομέλεια όσο και το Β' Τμήμα του ΣτΕ
ασχολήθηκαν με το συγκεκριμένο ζήτημα, κατόπιν
προσφυγής που είχαν καταθέσει Ανώνυμες Εταιρείες κατά του υπουργείου Οικονομικών. Για μια
από αυτές τις Ανώνυμες Εταιρείες υπήρξε επισφαλής απαίτηση ύψους 678.409 ευρώ και φορολογήθηκε αυτοτελώς. Τελικά, η εταιρεία κλήθηκε να πληρώσει φόρο 169.601 ευρώ.
Ωστόσο, η εταιρεία είχε καταθέσει δήλωση επιφύλαξη στην σχετική πράξη της Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης η οποία όμως απορρίφθηκε με το αιτιολογικό ότι δεν αποτελεί αναδρομική φορολόγηση, αλλά φορολόγηση καθαρού εισοδήματος.

Ως επισφαλής απαίτηση θεωρείται απαίτηση
που μπορεί να έχει μια εταιρεία έναντι άλλης, της
οποίας ωστόσο οι οικονομικοί δείκτες δεν ευημερούν. Στο πλαίσιο οικονομικής συναλλαγής που
μπορεί να υπάρξει αν η πρώτη εταιρεία κινδυνεύει
να μην εισπράξει από τη δεύτερη (λόγω του ότι
η τελευταία αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα), τότε η απαίτησή της θεωρείται επισφαλής.
Σε περίπτωση που η επισφαλής απαίτηση ικανοποιηθεί μετά από κάποιο χρονικό διάστημα τότε
το ποσό απαίτησης υπόκεινται κανονικά σε
φόρο. Στην περίπτωση που δεν εξοφληθεί η απαίτηση (π.χ γιατί η εταιρεία που έχει την οφειλή
έκλεισε), η αρμόδια Δ.Ο.Υ. φορολογεί το ποσό
της απαίτησης αναδρομικά, αυτοτελώς και με
συντελεστή 25%.

Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων
Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων αποφασίζει:
- Την προσωρινή διακοπή
κυκλοφορίας οχημάτων για
σήμερα Τετάρτη 10/04/2019
και κατά τις ώρες από 08:00’
έως 11:00’, στην ενταύθα οδό
Αβέρωφ αρ.20 και στο τμήμα
αυτής μεταξύ των ενταύθα
οδών Ζάππα και Πτολεμαίου,
προκειμένου διευκολυνθεί μεταφορά οικοσκευής, σε υφιστάμενη πολυκατοικία.
- Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από παρακαμπτήριες
οδούς σύμφωνα με τις υποδείξεις των τροχονόμων ή την
προς τούτο υπάρχουσα σήμανση.
- Με μέριμνα και ευθύνη των
εκτελούντων τις εργασίες, σε

συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Τρικάλων, να τοποθετηθούν κατά περίπτωση οι ανάλογες πινακίδες σήμανσης,
αναγγελίας κινδύνου κ.λπ.
- Η παρούσα απόφαση είναι
προσωρινή και ισχύει μόνο,
από την ανάρτησή της στο
διαδίκτυο και την τοποθέτηση
της σχετικής κατά τα ανωτέρω
σήμανσης για το προειρημένο
χρονικό διάστημα.
Η ισχύς της παρούσας στην
εδαφική δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων, αρχίζει:
• μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας, από
το Διοικητή του Τμήματος Τροχαίας Τρικάλων και του υπεύθυνου εκτέλεσης εργασιών,
για την ορθότητα της τοποθέ-

τησης της προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης και
για την αναγκαιότητα λήψης
τυχόν πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής σήμανσης.
• από τη δημοσίευσή της,
σύμφωνα με το άρθρο 109
του Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ. και
την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4
Ν.3861/2010.
- Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με
τις ποινές που ορίζονται από
τον Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.), όπως
τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και
με τις εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις.
- Η εκτέλεση της παρούσης
ανατίθεται στο προσωπικό της
Ελληνικής Αστυνομίας.

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: 9.00, 12.00, 15.00

6.30, 10.30, 13.30, 16.00, 20.00

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

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 - ΘΕΣΣ/ΚΗ

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

Ακολουθία
Μεγάλου
Κανόνος και
στη συνέχεια
Προηγιασμένη
Θεία Λειτουργία
Σήμερα Τετάρτη 10
Απριλίου 2019 7:30-11:30
το βράδυ, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Τρικάλων ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Τρίκκης και Σταγών κ.
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ θα τελέσει την Ακολουθία του Μεγάλου Κανόνος εν συνεχεία Ιερά Αγρυπνία με
Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων.

Βραδινή
Ακολουθία
Ακαθίστου
Ύμνου και
στη συνέχεια
Αρχιερατική
Θεία Λειτουργία
Την Παρασκευή 12
Απριλίου 2019 στις 9:15 το
βράδυ, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Τρικάλων ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Τρίκκης και Σταγών κ.
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ θα τελέσει την Ακολουθία του
Ακαθίστου Ύμνου και εν
συνεχεία την Θεία Λειτουργία έως τις 12:30 π.μ..
Η βραδινή Ακολουθία
του Ακαθίστου Ύμνου με
την Θεία Λειτουργία αποτελεί ευκαιρία κυρίως για
όσους πιστούς χριστιανούς μας εργάζονται ή
κωλύονται να συμμετάσχουν στην πρώτη ακολουθία.

Ο τελευταίος
Κατανυκτικός
Εσπερινός
στην πόλη
των Τρικάλων
Ο τελευταίος Κατανυκτικός Εσπερινός της Μητροπόλεώς μας την Κυριακή 14 Απριλίου 2019 θα
τελεσθεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Τρικάλων ώρα
6:00 μ.μ..
Κατ’ αυτόν θα Χοροστατήσει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσόστομος και θα ομιλήσει
καταλλήλως ο Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος και
Υπεύθυνος Νεότητος της
Ιεράς Μητροπόλεως Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων Πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Μουρτζανός προς
ωφέλεια όλων και πνευματικό ανεφοδιασμό.

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!

Προσκυνηματική εκδρομή
Σάββατο 13 Απριλίου 2019
Προγραμματίζει ο Ιερός Ναός Αγίου
Νεκταρίου Τρικάλων
1) Παναγία Σκριπού στον Ορχομενό Βοιωτίας
2) Ι. Μ. Αγίου Νικολάου Καμπιών
3) Ι. Μ. Αγίας Παρασκευής Κορώνειας (για τον Εσπερινό)
4) Ι. Μ. Αγίου Παντελεήμωνος Κοκκιναρά Ν. Πεντέλης (για
την Ιερά Αγρυπνία)
Αναχώρηση το Σάββατο στις 12:00 το μεσημέρι.
Επιστροφή στα Τρίκαλα μετά το πέρας της Αγρυπνίας περίπου 1:30π.μ
Δηλώσεις συμμετοχής στον Ιερό Ναό και στον π. Κωνσταντίνο ή στο τηλ. 24310 31454.

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.

Διήμερη εκδρομή
Συλλόγου Αργιθεατών Τρικάλων
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.

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.

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

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΕΤΑ

ΜΑΚΡΗ

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

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

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ σε ασυναγώνιστες τιμές με όλες τις αεροπορικές εταιρείες

-

-ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

Έχουμε την γνώση και την εμπειρία να σας προσφέρουμε το ταξίδι που ονειρεύεστε.
Πληροφορίες, προγράμματα και κρατήσεις στο γραφείο μας.
ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΕΤΑ ΜΑΚΡΗ
Ν. & Ρ. Παππά 4 (Έναντι Ι.Ν. Αγίου Νικολάου) 42132 Τρίκαλα. Tηλ.: 24310 78335
Α.Φ.Μ. 100276020 Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ/Αρ. MH.T.E. 0727E61004600/e-mail: monpro@otenet.gr

Τηλ. 24310 23564-23646
Τσιτσάνη 21 - Τρίκαλα

AM.EOT 0727E60000012200

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
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

Ημερήσια εκδρομή στις δίδυμες λίμνες Αλμυρού, λίμνη Κάρλα
και Βόλο στις 14-4-19 σε συνεργασία με το ΦΙ.ΛΟ.Σ Τρικάλων.
Τετραήμερη εκδρομή στην Κωνσταντινούπολη – Βόσπορο
και Πριγκηπόνησσα 30/4 έως 3/5. Αναχώρηση 29/4 βράδυ.

Απογευματινή εκδρομή το Σάββατο 20 Απριλίου 2019

Πρωτομαγιά στην ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ, Σπάρτη, Γύθειο,
Μυστράς, Ναύπλιο από 30/4 έως 2/5.

ΡΟΥΜΑΝΙΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

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

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

Τριήμερη εκδρομή ΣΥΡΟΣ – ΤΗΝΟΣ του Αγίου Πνεύματος
(και οι 2 διανυκτερεύσεις θα γίνουν στην Σύρο)15 έως 17/6.
Αναχώρηση 15/6 βράδυ.

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΧΡΥΣΙΝΟΥ στα ΑΜΠΕΛΙΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

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

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

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.

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

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

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

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

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

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ

σελίδα 37

(A.M. EOT 0727661-005461)

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

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

ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

ΠΟΛΥΓΕΝΗΣ ΔΗΜΗΡΗΣ ΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ

ΕΛΛΑΔΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΕΛΛΑΔΑ

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

10

ΤΕΤΑΡΤΗ

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

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

ΤΗΛ.:2431 035577 - 22428• FAX: 2431 079293 • KIN.: 6977 589449
www.chictravel.com.gr | email: info@chictravel.com.gr
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ 0727 Ε600000 17 100

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

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

ΛΙΠΑΣ TRAVEL

«ΜΑΓΕΥΤΙΚΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ»
Από 2-5/05/2019
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ - ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗΣΑ»
Από 2-5/05/2019
«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.

ΜΗ.Τ.Ε.: 0727Ε60000015600

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

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

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

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

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 σήμερα 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.
Αύριο 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
«Σεις είσθε το άλας της γης·
εάν το άλας διαφθαρή...εις ουδέν πλέον χρησιμεύει» (Ματθ.
5:13)
Το αλάτι διάλεξε ο Χριστός
για να παρομοιάσει τους δικούς Του. Δεν είπε: Είστε το
χρυσάφι του κόσμου αλλά τους
παρομοίωσε με ένα υλικό κοινό
και προσιτό σε όλους. Το κύριο
μήνυμα αυτής της παρομοίωσης είναι η ευεργετική επίδραση που πρέπει να έχει ο χριστιανός στο περιβάλλον του. Το
αλάτι συντηρεί και προλαμβάνει
τη σήψη. Ανάλογη αλλά πολύ
μεγαλύτερη αξία έχει το πνευματικό αλάτι, η ζωή του χριστιανού και τα λόγια του. Γι'

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

Στην εξοδιο ακολουθία του
πρ. Βουλευτού Τρικάλων Κώστα ΓΙΟΡΓΟΛΙΟΥ, στην Αθήνα,
παραβρέθηκε ο Ηλίας Βλαχογιάννης.
Ο Κώστας ΓΙΟΡΓΟΛΙΟΣ υπήρξε ένας σπουδαίος πολιτικός και
ένας εξαίρετος άνθρωπος και
οικογενειαρχης.
Υπηρέτησε με συνέπεια τους
πολίτες του τόπου μας, σταθερός στις αρχές του και στις ιδέες του.
Έντιμος, ακέραιος, ενάρετος,
ταπεινός, ανθρώπινος.
Με σεβασμό και εκτίμηση
στους πολιτικούς του αντιπάλους.
Με αλληλεγγύη και συναδεδελφικη εκτίμηση, για τους συναγωνιστές του.
Πιστός στις ιδέες της Παράταξης, την οποία υπηρέτησε απ
όποιο μετερίζι του ζητήθηκε....
Όταν στο Δήμο Τρικκαιων, επι
παντοδυναμίας ΠΑΣΟΚ, δεν επιθυμούσε κανείς να τεθεί επικεφαλής της φιλελεύθερης Παράταξης, εκείνος το έπραξε....
Όπως και αργότερα, στη Νο-

μαρχιακή Αυτοδιοίκηση Τρικάλων....
Έβαζε πάντα το εμείς, πάνω
από το εγώ....
Κι όταν τον αδικούσαν, δεν
απαντούσε στις προκλήσεις....
Ακόμη και στα χτυπήματα κάτω
απ τη ζώνη, κάτι, δυστυχώς, σύνηθες στην πολιτική ζωή...
Τον διαδέχθηκα ως επικεφαλής της Παράταξης για την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και γνώρισα το σπουδαίο χαρακτήρα
του και τη μεγαλείο της ψυχής
του..... Με συμβούλευσε, με βοήθησε, μου συμπαρασταθηκε.... Κι
όταν κερδίσαμε, το πανηγύρισε
μεσα απ την καρδιά του....
Δημιούργησε μια σπουδαία
οικογένεια, με αρχές και αξίες.
Με τίμησε με την εκτίμηση
του....
Αιωνία του η μνήμη....
Ας είναι ελαφρύ το χώμα της
Αθηναϊκής γης, που τον σκεπάζει.

Ηλίας Γ. Βλαχογιάννης,
πρ. Νομάρχης και βουλευτής
Τρικάλων, Συντονιστής του
Τομέα Προστασίας του Πολίτη
της Νέας Δημοκρατίας

Ομιλία στην Γ.Ε.Χ.Α
Ζωγράφου 1
πεζόδρομος (έναντι

Αύριο 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
Αύριο 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».

Δημοτικής Βιβλιοθήκης)
τηλ.: 24310

78435 •
835 554

what’s up: 6986

ΤΟ ΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Μπιφτέκια μόσχου με ατομική σαλάτα .....................................5,50 €
Τας κεμπάπ ή μπεκρή μεζέ.......................................................5,00 €
Παστίτσιο ή λαζάνια..................................................................5,00 €
Κοτόπουλο σνίτσελ φούρνου ....................................................5,00 €
Φασόλια ή ρεβύθια φουρνιστά..................................................4,50 €
Μανιτάρια σε σάλτσα κρασιού με ρύζι ή ζυμαρικό....................4,50 €
Κεφτεδάκια με πατάτες ............................................................5,00 €
Μπακαλιάρο σκορδαλιά με χόρτα εποχής.................................6,00 €

ΝηΣΤΙΣΙΜΑ ΦΑΓηΤΑ ΣΑΡΑΚΟΣΤηΣ

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

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

ΣΑΛΑΤΕΣ
Μαυρομάτικα σαλάτα ..........3,50 €
Ρεβυθοσαλάτα ....................3,50 €
Πατατοσαλάτα.....................3,50 €
Μελιτζανοσαλάτα................3,50 €
Πολίτικη με ελιές................3,50 €
Μαρούλι..............................3,00 €

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

Κρεατικά της ώρας, θαλασσινά και ψάρια καθημερινά

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

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

• μπούτι κοτόπουλο με σάλτσα μπύρας
• μοσχάρι λεμονάτο
• μεσογειακή μακαρονάδα
• ρεβύθια φούρνου
• γεμιστά

αυτό το Ευαγγέλιο μας συμβουλεύει: «Τα λόγια σας να είναι πάντοτε με χάρη αρτυμένα
με αλάτι» (Κολοσ.4:5). Το αλάτι ακόμα δίνει νοστιμιά. Γίνεται
απαραίτητο σε μια ζωή που η
αμαρτία την έχει καταντήσει
άνοστη, χωρίς κατανόηση αλλά
και επικίνδυνη, εξαιτίας της ηθικής σήψης. Το αλάτι όμως για
να δράσει πρέπει να διαλυθεί,
να λιώσει. Έτσι και το «Εγώ» του
πιστού, πρέπει να διαλυθεί με
ταπείνωση μέσα στην αγάπη
του Χριστού ώστε να δείξει
στους συνανθρώπους του πόσο
ανάγκη έχουν τη σωτηρία που
ο Χριστός τους προσφέρει.
Αποστολή αλλά και ευθύνη!

Λίγα λόγια στη μνήμη
του Κώστα ΓΙΟΡΓΟΛΙΟΥ

•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
† ΚΗΔΕΙEΣ

† ΠΕΝΘΗ

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

Την πολυαγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα, γιαγιά, αδελφή και θεία

ΘΩΜΑ ΤΣΙΟΥΜΑ

ΑΡΤΕΜΙΣ ΧΑΡΙΛ.
ΣΑΚΟΡΑΦΑ

Ετών 79
Θανόντα κηδεύουμε σήμερα Τετάρτη 10
Απριλίου 2019 και ώρα 4:00μ.μ. εκ του Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής, στο χωριό
Αγίου Προκοπίου Πύλης Τρικάλων.
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.
Άγιος Προκόπιος Πύλης Τρικάλων 10-4-2019
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Ειρήνη. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Δημήτριος και Φωτεινή Τσιούμα, Σωτήριος Τσιούμας. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ. ΤΑ
ΑΝΗΨΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Σημ.: 1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής στο χωριό Αγίου Προκοπίου σήμερα Τετάρτη
10/4/2019 και ώρα 3:30μ.μ.
2) Ο καφές θα δοθεί στην ταβέρνα του κ.Τσιούτσια.
3) Αντί στεφάνων τα χρήματα να δοθούν στον Ιερό Ναό Αγίας
Παρασκευής.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών “Πλιάτσικας”.
Την αγαπημένη μας μητέρα γιαγιά και
θεία

ΑΡΕΤΗ ΜΠΛΑΝΤΗ
Ετών 95
Θανούσα κηδεύουμε σήμερα Τετάρτη
10 Απριίου 2019 και ώρα 11.00π.μ. εκ του
Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής Κονισκού
Καλαμπάκας.
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και να συνοδέυσουν την εκφορά της.
Κονισκός Καλαμπάκας 10-4-2019
ΤΑ ΤΕΚΝΑ Φαντίνα και Χαράλαμπος Κουτούμπας, Κατερίνα Λάσχου. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Σημείωση: Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Κονισκού σήμερα Τετάρτη 10/4/2019 και ώρα 10.00
το πρωί.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών “Χρήστος Παναγιώτου”.

Ετών 86
Θανούσα κηδεύσαμε χθες Τρίτη 9 Απριλίου 2019 και ώρα 6.00 μ.μ., εκ του Ιερού
Ναού Αγίας Μαρίνας Τρικάλων.
Όλους όσοι μας συμπαραστάθηκαν καθ' οιονδήποτε τρόπο
στο πένθος μας
Ευχαριστούμε θερμά
Τρίκαλα 10-4-2019
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Χαρίλαος Σακοράφας. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Αγγελική Σακοράφα - Γιαννίτση, Γεώργιος και Αδελαΐδα Σακοράφα. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Χριστίνα, Χαρίλαος, Άρτεμις, Ελένη, Χαρίλαος. ΤΑ
ΑΔΕΛΦΙΑ: Αριστείδης και Μαίρη Γκότση, Βασίλειος και Ευθυμία
Σακοράφα, Μαρία Σακοράφα. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Την τελετή επιμελήθηκε το γραφείο τελετών “Παναγιώτου”.

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

ΤΕΤΑΡΤΗ
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σελίδα 39

† MNHMOΣΥΝO
Τελούμε το Σάββατο 13 Απριλίου 2019
στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Καταφύτου Καλαμπάκας 40ήμερο μνημόσυνο
για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας συζύγου, μητέρας, γιαγιάς,
αδελφής και θείας

ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΣΙΑΚΑΛΟΥ
Παρακαλούμε όσους τιμούν την μνήμη της, να παρευρεθούν
και να προσευχηθούν μαζί μας, για την ανάπαυση της ψυχής
της.
Κατάφυτο Καλαμπάκας
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Δημήτριος Τσιάκαλος. ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Κων/νια και
Χρήστος Αργυρόπουλος, Ευθαλία και Αθανάσιος Χασιώτης,
Κων/νος και Γιώτα Τσιάκαλου, Γεωργία και Κων/νος Αναστασίου. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Βάιος, Μαρία, Χρήστος, Βάια, Σταματία,
Θεόδωρος, Κωνσταντίνα. ΤΟ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟ: Δούκισα. ΤΑ
ΑΔΕΛΦΙΑ. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

Tην Πέμπτη

Ομιλία στον Αγ. Αθανάσιο
Aύριο 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.

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.

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

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

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

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

Συμμετοχή Κατρούγκαλου στην τριμερή
Ελλάδας-Κύπρου-Λιβάνου στη Βηρυττό
Σ

τις εργασίες της τριμερούς υπουργικής συναντήσεως Ελλάδος-Κύπρου-Λιβάνου, που θα πραγματοποιηθεί αύριο στην πρωτεύουσα του Λιβάνου Βηρυτό η Ελλάδα θα εκπροσωπηθεί από
τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Κατρούγκαλο, ο οποίος θα έχει συνομιλίες με
τους ομολόγους του της Κυπριακής Δημοκρατίας, Ν. Χριστοδουλίδη, και του Λιβάνου,
G. Bassil.
Στο πλαίσιο της διευρύνσεως της επιτυ-

χούς ως σήμερα πολιτικής των τριεθνών συνεργασιών με χώρες της περιοχής (ΕλλάδαΚύπρος-Ισραήλ, Ελλάδα-Κύπρος-Αίγυπτος
κλπ), οι τρεις ΥΠΕΞ, ως επικεφαλής των αντιστοίχων αντιπροσωπειών τους, θα συζητήσουν τις πρόσφατες εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου,
ενώ θα εστιάσουν, όπως σημείωναν πηγές
του ελληνικού ΥΠΕΞ, «στις δυνατότητες
ενισχυμένης συνεργασίας σε τομείς που
άπτονται της ασφάλειας και της σταθερό-

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Κατρούγκαλος
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ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

«ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ»
Παιδής Θεόδωρος

ΓΑΜΒΕΤΑ 15 ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΗΛ:

τητας, της αμοιβαία επωφελούς οικονομικής
ανάπτυξης, στον τουρισμό, καθώς και στην
εκπαίδευση».
Αξίζει να σημειωθεί ότι στο περιθώριο της
συναντήσεως ο Έλληνας ΥΠΕΞ θα έχει διμερή συνάντηση με τον Λιβανέζο ομόλογό
του Gebran Bassil, με τον οποίο και θα συζητήσουν θέματα περιφερειακού ενδιαφέροντος, με έμφαση στην ενίσχυση των διμερών σχέσεων, ιδίως στον πολιτιστικόμορφωτικό τομέα και στον τουρισμό.

2431071936

CMYK

