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Εκδήλωση Παπαμιχαήλ για τις γυναίκες

ΣΕΛ. 5

Σας προσκαλώ όλους,
σήμερα Σάββατο 13 Απριλίου 2019
και ώρα 8.00 μ.μ.
στην αίθουσα εκδηλώσεων Αφροδίτη
(Οιχαλία) στην επίσημη παρουσίαση
του Συνδυασμού και του Προγράμματός μας.
Οι συνεργάτες μου και εγώ
θα σας εκθέσουμε τις σκέψεις,
τους προβληματισμούς
και τις απόψεις μας,
σε έναν ανοιχτό διάλογο μαζί σας.
Το δυνατό παρόν από εσάς,
θα είναι το Νέο Ξεκίνημα για τον τόπο μας.
Ένα Νέο Ξεκίνημα, για τον Δήμο Φαρκαδόνας.
Με τιμή
Μιχάλης Μπαγιώτης
υποψήφιος Δήμαρχος Φαρκαδόνας

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

Νεκρός ένας Έλληνας κρατούμενος 66 ετών

Η ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ σας ενημερώνει ότι ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής Δηλώσεων ΟΣΔΕ 2019.
Απαραίτητο δικαιολογητικό ο κωδικός εξουσιοδότησης που παράγεται με τους κωδικούς taxisnet.
Οι Γεωπόνοι της εταιρίας μας σας περιμένουν
για άμεση ενημέρωση και εξυπηρέτησή σας, με
αξιοπιστία όπως κάθε χρόνο.
Σωκράτους 33
Τηλ.: 24310 78128, 24310 78129

Συγγρού 28
Επικοινωνία: 24310 74480, 24310 20017

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(κωδικός αγγελίας: 190405/1)

ζητά να προσλάβει για τo εργοστάσιο
του Ομίλου της στα Τρίκαλα
1. Διπλωματούχους Πολυτεχνικών Σχολών Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς, Μηχανολόγους Μηχανικούς,
Χημικούς Μηχανικούς, Μηχανικούς Παραγωγής & Διοίκησης
2. Πτυχιούχους Σχολών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
-Ηλεκτρολόγους, Μηχανολόγους, Ηλεκτρονικούς, Αυτοματιστές- για τη στελέχωση θέσεων στο τεχνικό τμήμα, στα τμήματα παραγωγής, logistics

ΣΕΛ.
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ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΣΔΕ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 2019
Για τη σωστή προετοιμασία και την έγκυρη υποβολή της δήλωσης απαιτείται o κωδικός εξουσιοδότησης που παράγεται από τoυς κωδικούς
taxisnet καθώς και η προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών.
Η υποβολή θα γίνεται τόσο στα γραφεία του Συνεταιρισμού μας όσο και στα εξωτερικά συνεργεία (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: 24310 33293

Διανομή κατ’ οίκον
στη φθηνότερη τιμή της αγοράς

Τηλ. επικ.: 24310

88138

Αρ. Πιστ. 506925 QM08

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

CMYK

ΣΑΒΒΑΤΟ
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Σαν Σήμερα
1924
Δημοψήφισμα για το ΠολιτειακόδιεξάγεταιστηνΕλλάδα.
Μεποσοστό69,95%,οιΈλληνες τάσσονται υπέρ της ΑβασίλευτηςΔημοκρατίας.
1924
Ιδρύεται στην Αθήνα από
πρόσφυγεςτηςΚωνσταντινούποληςηΑθλητικήΈνωσηΚωνσταντινούπολης, που πρωταγωνιστείστααθλητικάδρώμενα
μετααρχικάΑΕΚ.
1943
Ομαδικοίτάφοι4.000πολωνών πολιτών και αξιωματικών
ανακαλύπτονταιαπότουςΝαζί
στο δάσος Κατίν της Ρωσίας.
ΟιΣοβιετικοίαρνούνταιότιευθύνονταιγιατιςεκτελέσειςκαι
κατηγορούν του Γερμανούς.
Τελικά,οΜιχαήλΓκορμπατσόφ
θαπαραδεχθείτο1990τηνευθύνητωνσοβιετικώνμυστικών
υπηρεσιών(NKVD)γιατησφαγή, που έγινε με διαταγή του
Στάλιντο1940.
1970
Ολοκληρώνεται η δίκη της
αντιστασιακήςοργάνωσης«ΔημοκρατικήΆμυνα»,ηοποίαεξελίχθηκε σε δριμύ «κατηγορώ»
κατά της Χούντας, τόσο από
τουςκατηγορούμενους,όσοκι
απότουςμάρτυρεςυπεράσπισης.Μεταξύτωνκαταδικασθέντων:ΣάκηςΚαράγιωργας(ισόβια),Γ.Α.Μαγκάκης(18χρόνια), Νίκος Κωσταντόπουλος
(8 χρόνια) και Χρήστος Πρωτόπαππας(8χρόνια).

Έ

Aνερμάτιστη η τακτική
των αρχών της πόλης

Toυ
Γιώργου Γκάγκα

κουβεντιαστό, αλλά µε
γραπτές εγγυήσεις.
Κίνδυνος θάνατος οι
εκατοντάδες παραλείψεις σ' όλο το φάσµα διοίκησής τους, π.χ. οι ξεθωριασµένες σηµάνσεις
των διαβάσεων, πινακίδων και οι ονοµασίες
οδών ανύπαρκτες.
Η πόλη ξέµεινε πλέον
από “έξυπνες” ιδέες. Για
παράδειγµα η καθαριότητα πρώτιστου αγαθού
στο “µεγαλείο της”, οι
λακκούβες στους δρόµους (χιλιάδες) εγκυµονούν άµεσα κινδύνους,
οι κοινόχρηστοι χώροι
(πλατείες, πάρκα, αλάνες) αφηµένα στο έλεος
του χρόνου, τα πεζοδρό-

µια στο κακό τους χάλι.
Και επειδή λείπουν οι
“έξυπνες” ιδέες τους, οι
πολίτες βιώνουν καταστάσεις µεσαίωνα. Ακριβώς γι' αυτό διεκδικούµε
την πρωτιά έναντι των
άλλων χωρών, για τις ιδεοληψίες µας.
Η νωθρότητά µας επέφερε την εξαφάνιση (καταστροφή) της παραδοσιακής εικόνας της πόλης στην εποχή που ζούµε, όπου αλλοτριώθηκαν
τα πάντα, ωσάν το πέρασµα καταστροφικής
καταιγίδας σκεπάζοντας
την πολιτιστική κληρονοµιά µας, µε απλά λόγια
έχουµε χάσει την ταυτότητά µας.
Οι βολονταριστικές
τους ατάκες κτυπητά σηµάδια οπισθοδρόµησης,
αναλύοντας κανείς για
να δει αν απέµεινε κάτι
από το παλαιό παρελθόν,
σίγουρα θα υποστεί σοκ,
διότι οι όποιες αλλαγές
δόµησης, µε την εφεύρεση της δόλιας αντιπαροχής,δηµιούργησε τα
ανήλιαγα στενά ως η (συνοικία το όνειρο).
Προς τούτο, δεν θα
πρέπει να επαιρώµαστε
ότι διεκδικούµε την “έξυ-

πνη” ιδέα ως πόλη.
Όταν οι αρχές στερούνται έξυπνων ιδεών
υλοποίησης των ανάλογων κοινωνικών δοµών.
Επιπλέον οι τοµές των
δρόµων (∆ΕΗ-ΟΤΕ-Αποχέτευσης και τελευταία
οι του Αερίου) µε τις ανισοϋψείς επιφάνειες σε
δρόµους πεζόδροµους
κ.α. κατέστησαν άκρως
επικίνδυνες, ώστε οι κίνδυνοι να είναι άµεσοι, οι
δε κραδασµοί να τραντάζουν ακόµη και σπίτια,
λες και έγινε κάποια σεισµική δόνηση.
Τέλος θα πρέπει οι πολίτες της πόλης και της
περιφέρειας να ευαισθητοποιηθούν ώστε να µην
συµβούν ό,τι στο παρελθόν.
Μάλιστα εν όψη εκλογών, να κάνουν πράξη
τα όνειρα για µια πόλη
και περιφέρεια που να
µπορούν να καµαρώνουν
για τις νέες ιδέες ανάπτυξης και παρουσίασης
σε κείνους που θέλουν
να µας επισκεφθούν, επιπλέον έχουµε χρέος να
αφήσουµε παρακαταθήκη και στους απογόνους
µας.

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

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

Το Άγγελμα
```
Πιο υγιής οφειλέτης
η Ελλάδα
από τις ΗΠΑ;

Για ενηµερωτικά κείµενα
και δελτία τύπου στο e-mail:
syntaktes.plogos@gmail.com

```
(Γίναμε…
υπερδύναμη
με τα χρέη

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)

της ημέρας

Die Welt:

Θεµιστοκλέους 34 • Τρίκαλα 42100
Τηλ. (24310) 24.230, 23.727
• FAX: (24310) 24953
Ε- mail:plogos@otenet.gr
ΑΦΜ. 999472292• ∆ΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
AP.M.A.E. 54546/33/B/03/07
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Υπάρχουν χειρότεροι
του «σουλτάνου»...

ναεπιπλέον
πόνημαγια
ότι
συμβαίνουνστην
πόληκαιπεριφέρεια.
Πράγματισανπόλη
του21ουαιώναμε
τις“έξυπνες”ιδέες
θα'πρεπενα
ξεχωρίζειτωνάλλων
τουελλαδικού
χώρου,όμως
μείναμεουραγοί,
μένονταςσε
προαιώνιαεποχή.

Τα αίτια ανήκουν σ' αυτούς που µας διοίκησαν
για δεκάδες χρόνια, οι
οποίοι ποτέ µα ποτέ δεν
στάθηκαν στο ύψος
τους, για κείνα που εξήγγειλαν από τα µπαλκόνια,
τάζοντας λαγούς µε πετραχήλια.
Όταν όµως τα αποτελέσµατα ήσαν ευνοϊκά,
την εποµένη των εκλογών εφόσον έπαιρναν
την εντολή γινόντουσαν
άφαντοι (µαύρος καπνός).
Βέβαια, τα προβλήµατα δεν είναι δυνατόν να
απαριθµιστούν σ' αυτό
το πόνηµα, χρειάζεται
χρόνος και έρευνα.
Προς τούτο οι πολίτες
έχουν υποχρέωση να
ασχοληθούν κάποτε για
τα προβλήµατα που χρίζουν προσοχή-προτεραιότητα, έλα όµως που
ποτέ δεν έλαβαν σάρκα
και οστά, µάλιστα εν όψη
εκλογών, όχι βέβαια στο
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Το νερό σβήνει
Ρέγκλινγκ:

τη φωτιά που έχει ανάψει
σε ένα σπίτι· και τα δάκρυα
στην προσευχή σβήνουν

Τα χειρότερα βρίσκονται
πίσω για την Ελλάδα

τις πονηρές επιθυµίες.

```

ΕφραίμοΣύρος

(Και εμείς
γιατί δεν το βλέπουμε;)

Το ανέκδοτο της ημέρας
Σε ένα τσίρκο παρουσιάζεται το εξής καταπληκτικό νούµερο:
Ένα αρνάκι και ένα λιοντάρι ζουν ειρηνικά µέσα στο ίδιο κλουβί. -"Μα, αυτό είναι καταπληκτικό", αναφώνησαν όλοι οι θεατές.
"Πως καταφέρατε αυτό τον καταπληκτικό άθλο;" ρωτά ένας θεατής
τον θηριοδαµαστή.
"Είναι πολύ απλό. Αλλάζουµε αρνάκι κάθε µέρα!", απαντά
ο θηριοδαµαστής.

Γενική πρόγνωση για σήμερα

Ο ΚΑΙΡΟΣ
Σ Η Μ Ε Ρ Α

Σάββατο 13/4/2019
ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ∆ΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ
ΜΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ
ΤΙΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ
ΩΡΕΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙ∆ΕΣ ΚΥΡΙΩΣ
ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ. ΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΓΑ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ.
ΑΝΕΜΟΙ:ΑΠΟ ΝΟΤΙΕΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 3 ΜΕ 4
ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ∆ΥΤΙΚΟΙ 4 ΜΕ 5
ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΑ ΕΩΣ 6 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ:ΑΠΟ 09 ΕΩΣ 21 ΒΑΘΜΟΥΣ
ΚΕΛΣΙΟΥ.

Απέναντι στην τουρκική ∆εξιά,
όµως, και όσα ανθελληνικά εκείνη κηρύττει, δεν υπάρχουν περιθώρια για
«wishful thinking».
Χαµένοι µέσα σε αυταπάτες ηµεδαπής εµπνεύσεως, οι εν Ελλάδι τείνουµε
συχνά να προβάλλουµε τους (ευσεβείς
ή µη) πόθους µας πάνω στις διεθνείς
εξελίξεις, σαν να πρόκειται για γεγονότα («wishful thinking»).
Κάπως έτσι, κινούµενοι ανάµεσα
στην ακατανίκητη γοητεία των πρόωρων πανηγυρισµών και την αβάσταχτη ελαφρότητα του έχειν άποψη, κάποιοι εξ ηµών βρέθηκαν να πανηγυρίζουν... ωσάν ελληνική νίκη τις
ρωγµές που επέφεραν στην κυριαρχία
του Ερντογάν οι δηµοτικές εκλογές
της 31ης Μαρτίου.
Στο ίδιο πνεύµα, άλλοι βρίσκονται
πια να ελπίζουν ακόµη και σε µια ενδεχόµενη έξωση της Τουρκίας από
το ΝΑΤΟ ή σε µια προοπτική ένταξη
της Κύπρου σε αυτό.
Ο εχθρός του εχθρού, όµως, δεν
είναι απαραιτήτως φίλος. Και ό,τι βλάπτει τον Ερντογάν δεν ωφελεί, οπωσδήποτε, την Ελλάδα. Οι ΗΠΑ κοντράρονται µε την Τουρκία για τους ρωσικούς S-400, αλλά στην πράξη ανησυχούν για την Κίνα και τους νέους
δρόµους του µεταξιού. Οσο για το
ΝΑΤΟ, εκείνο έχει στο παρελθόν αποδειχθεί δύσκαµπτο, απρόθυµο ή...
διαρρηγµένο.
Ο νικητής των δηµοτικών εκλογών
στην Κωνσταντινούπολη, Εκρέµ
Ιµάµογλου, που πολλοί έσπευσαν να
παιανίσουν, δεν είναι φίλος της Ελλάδας.
Μπορεί να βρέθηκε προ ετών στα
Γιαννιτσά, να χορεύει ποντιακούς χορούς µέσα σε κλίµα εορταστικής συνύπαρξης. Προέρχεται, όµως, από το
κεµαλικό (CHP), κορυφαία στελέχη
του οποίου υποστηρίζουν εδώ και
χρόνια ότι η Ελλάδα κατέχει παρανόµως δεκάδες νησιά.
Οσο για τις ρωγµές στην ηγεµονία
του Ερντογάν που επέφεραν οι δηµοτικές εκλογές, εκείνες επήλθαν µεν,
συνοδευόµενες όµως και από άλλα
ανησυχητικά στοιχεία.
Το ισλαµοσυντηρητικό AKP έχασε
τις µεγάλες πόλεις, πλην όµως παρέµεινε κυρίαρχο σε εθνικό επίπεδο,
µε 44,33%.
Εάν σε αυτό προσθέσει κανείς τα
ποσοστά της συµπολιτευόµενης και
αντιπολιτευόµενης ακροδεξιάς (MHP,
Καλό Κόµµα), τότε το συνολικό ποσοστό των ισλαµοεθνικιστών στη γείτονα ανέρχεται σε... 59,1%.
Εάν σε αυτό προσθέσει κανείς και
τη δεξιά πτέρυγα του κεµαλικού CHP
(ο νέος δήµαρχος Αγκυρας, Μανσούρ
Γιαβάς, προέρχεται από τους εθνικιστές), τότε η διαχρονική ηγεµονία
της τουρκικής ∆εξιάς για την οποία
µιλά ο Χαλίλ Καραβελί στο βιβλίο
«Τουρκία: Μοντέλο αυταρχικού κράτους» καθίσταται... αδιαµφισβήτητη.
Απέναντι στην τουρκική ∆εξιά,
όµως, και όσα ανθελληνικά εκείνη κηρύττει, δεν υπάρχουν περιθώρια για
«wishful thinking». Το «wishful thinking»,
άλλωστε, δεν συνιστά στρατηγική.

Του Γιώργου Σκαφιδά
από το «ΕΘΝΟΣ»

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

ΣΑΒΒΑΤΟ

Η υποψήφια ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ–
Προοδευτική Συμμαχία Άννα Τσάτσου –
Παπαδημητρίου στα Τρίκαλα
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Το ΑΤΑΚ
στο ΟΣΔΕ 2019
Δεν περιλαμβάνουν ιδιαίτερες
αλλαγές σε σχέση με πέρσι ως
προς τη διαδικασία καταχώρησης
των στοιχείων κατά την υποβολή
των δηλώσεων ΟΣΔΕ 2019 οι οδηγίες που εξέδωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ.
Για ένα ζήτημα που ενδιαφέρει
πολλούς αγρότες, το ΑΤΑΚ και
την αναγραφή του ή όχι στην δήλωση αναφέρεται ότι σε σχέση με
τα παραστατικά χρήσης ενοικιαζόμενων αγροτεμαχίων, απαιτούνται αντίγραφα των ιδιωτικών συμφωνητικών μίσθωσης αγροτεμαχίων με προαιρετική την αναγραφή
του ΑΤΑΚ του αγροτεμαχίου του
ιδιοκτήτη.
Υπενθυμίζεται ότι για τα ιδιόκτητα αγροτεμάχια είναι υποχρεωτική η αναγραφή του ΑΤΑΚ, αλλά
δεν υπάρχει πρόβλημα, καθότι
σχεδόν στο 100% είναι καλυμμένα.

Η υποψήφια ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία
Άννα Τσάτσου – Παπαδημητρίου επισκέπτεται σήμερα τα Τρίκαλα, στο
πλαίσιο του προεκλογικού αγώνα για τις ευρωεκλογές, μετά από πρωτοβουλία της ΝΕ Τρικάλων του κόμματος.
Το πρόγραμμα της επίσκεψής της έχει ως εξής:
Στις 10:30 στο Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Τρικκαίων.
Στις 11:30 στο ξενοδοχείο «Πανελλήνιον» θα συναντηθεί με τη Ν.Ε.
Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ και τους υποψήφιους δημοτικούς και περιφερειακούς συμβούλους.
Στις 12:30, στον ίδιο χώρο, θα δώσει συνέντευξη τύπου στα τοπικά ΜΜΕ.
Στις 19:00 θα επισκεφθεί την Πύλη και θα συναντηθεί με τα μέλη του
ΣΥΡΙΖΑ στα γραφεία της τοπικής οργάνωσης.

∫ Μ.α.Μπ.

Μηδαμινή συμμετοχή
Μόλις 25 άτομα – ποσοστό 2,5% - συμμετείχαν στη χθεσινή
απεργία που κήρυξε η ΟΛΜΕ ενάντια στο νομοσχέδιο για το Νέο
Λύκειο. Η εικόνα απογοητευτική, δεδομένου ότι η τοπική ΕΛΜΕ
αριθμεί περίπου 1000 μέλη, ενώ λόγω της βροχής δεν πραγματοποιήθηκε η κινητοποίηση που είχε προγραμματιστεί στην
πλατεία Ρήγα Φεραίου.

Άντε στο … καλό σου!

∫Ε.Κ.

Η πρώτη γεύση
της άνοιξης…
Είναι γεγονός ότι φέτος ο χειμώνας
συνεχίζει να δείχνει την… δύναμή του!
Παρόλα αυτά η άνοιξη αντιστέκεται
και μέσα στο κλίμα αυτό δείχνει και την
ομορφιά τους.
Το ανθισμένο δέντρο είναι η καλύτερη απόδειξη, ενώ με φόντο τον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου
αποκτά ακόμη πιο αισιόδοξο τόνο. Η
πρώτη γεύση της άνοιξης είναι εδώ, ας
κάνουμε υπομονή και σύντομα να
απολαύσουμε τις ομορφιές της…

∫ Μ.α.Μπ.

Ανακάλυψαν τον κόσμο της ενημέρωσης
Τι και εάν διανύουμε την εποχή των
μέσω κοινωνικής δικτύωσης και των
ιστοσελίδων, όπου με το πάτημα ενός
κουμπιού, μπορούμε να έχουμε όλες τις
ειδήσεις στην οθόνη είτε του κινητού,
είτε του υπολογιστή; Ο κόσμος της έντυπης ενημέρωσης θα κατέχει πάντα το
δικό του ξεχωριστό κομμάτι στη συνείδηση, αλλά και στην επιλογή των
αναγνωστών.
Παράδειγμα; Οι μαθητές της Α’ και
Β’ τάξης του 9ου Γυμνασίου Τρικάλων
που χθες θέλησαν να επισκεφθούν τα
γραφεία του Πρωινού Λόγου, λίγο πριν
παρουσιάσουν τα έργα τους, στο 9 Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας. Τα παιδιά συνοδευόμενα από τον
καθηγητή Πληροφορικής κ. Στέφανο Μπουλογιώργο ανακάλυψαν τον τρόπο που η είδηση, μετατρέπεται σε ρεπορτάζ
και στη συνέχεια παραδίδεται μέσω έντυπης μορφής στους αναγνώστες.

∫Ε.Κ.

∫χρ.παπ.

Καταγγελία 13χρονης
μαθήτριας για ομαδική
σεξουαλική παρενόχληση
Μία σοβαρότατη καταγγελία διερευνάται από τις Αρχές της Λάρισας. Αφορά ομαδική σεξουαλική παρενόχληση μίας μαθήτριας
γυμνασίου σε σχολείο περιφερειακού δήμου της Λάρισας.
Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr, η πρωτοφανής υπόθεση αφορά σε Γυμνάσιο "Καλλικρατικού Δήμου", εκεί όπου –
όπως καταγγέλθηκε – μία μαθήτρια μόλις 13 ετών έπεσε θύμα σεξουαλικής επίθεσης από συμμαθητές της.
Σχετική καταγγελία κατά τις ίδιες πληροφορίες έχει γίνει ήδη
στην υποδιεύθυνση Ασφάλειας Λάρισας, η οποία διερευνά το περιστατικό, για το οποίο φέρεται να έχει παρέμβει ήδη και εισαγγελικός λειτουργός.
Σημαντικό σημείο της ιστορίας είναι η πληροφορία πως το συμβάν ή μέρος του, φέρεται να έχει βιντεοσκοπηθεί, όπως αναφέρει ο ιστότοπος onlarissa.gr.

∫χρ.παπ.

CMYK

4 σελίδα

ΣΑΒΒΑΤΟ

13

Στο Κέντρο Υγείας
Καλαμπάκας
Μιχαλάκης - Μπουτίνας
•Σχεδιάζουν την επόμενη ημέρα
του νοσηλευτικού ιδρύματος το οποίο
θ’ ανακαινιστεί σε λίγους μήνες

ον χώρο του Κέντρου Υγείας Καλαμπάκας
επισκέφτηκαν την Πέμπτη ο
Αντιπεριφερειάρχης της ΠΕ Τρικάλων κ.
Χρήστος Μιχαλάκης και ο Εντεταλμένος
σύμβουλος σε θέματα Τουρισμού της ΠΕ
Θεσσαλίας κ. Γιάννης Μπουτίνας προκειμένου
να συναντηθούν και να μιλήσουν με την
διοίκηση του Κέντρου Υγείας, το ιατρικό και
νοσηλευτικό προσωπικό και το προσωπικό του
ΕΚΑΒ, εν όψη των παρεμβάσεων ανακαίνισης,
που θα γίνουν στον εσωτερικό και εξωτερικό
χώρο του Κέντρου, στους προσεχείς μήνες.

Τ

Του

Γιώργου Χρ. Σιαμουρέλη

✉ grgsiamourelis@gmail.com
Οι συζητήσεις αποδείχτηκαν πολύς σημαντικές
όπως μας ενημερώσεων τόσο ο κ. Μιχαλάκης όσο και
ο κ. Μπουτίνας, καθώς τέθηκαν και θέματα που στο
παρελθόν δεν είχαν συζητηθεί, όπως για παράδειγμα η δημιουργία ενός ξεχωριστού χώρου στέγασης
για τους υπαλλήλους του ΕΚΑΒ.
Οι υπάλληλοι οι οποίοι στεγάζονται στον χώρο του
Κέντρου Υγείας, ζήτησαν από τους δυο άνδρες, να
γίνει ένα ξεχωριστός χώρος για την στέγασή τους και
το αίτημα τους έγινε φυσικά δεκτό.
Επίσης θα γίνουν παρεμβάσεις στον εξωτερικό
χώρο του Κέντρου Υγείας, αλλά και σ’ ένα μεγάλο
χώρο στάθμευσης στην Εθνική οδό, όπου λιμνάζουν
νερά και αποτελεί εστία μολύνσεων.
Επίσης, σε όλο το οδικό δίκτυο των Μετεώρων θα
τοποθετηθεί σήμανση, που να οδηγεί τους επισκέπτες
στο Κέντρο Υγείας.
Να σημειώσουμε ότι οι εσωτερικοί χώροι του Κέντρου Υγείας, θα ανακαινιστούν σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει εγκριθεί από την Περιφέρεια ύψους
300 χιλ. ευρώ. Ο κ. Μιχαλάκης μας ενημέρωσε ότι:
«έχουν προχωρήσει τα τεχνικά δελτία προς τη διαχειριστική Αρχή. Εχουν γίνει οι παρατηρήσεις και
οδεύουμε προς την τελική ευθεία για τη δημοπράτηση του έργου της ανακαίνιση του Κέντρου Υγείας
Καλαμπάκας, το οποίο αναβαθμίζουμε και εξοπλίζουμε προς όφελος όλων των πολιτών».

Delivery

από τις 2 το μεσημέρι
μέχρι τις 12.30 το βράδυ

τοπικά
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Β. Τσιτσάνη 44
24310 20700,
24310 20702

Το έργο για την ανάπλαση της λαϊκής αγοράς από το Πράσινο Ταμείο
υχάριστα είναι τα
νέα για το έργο
που αφορά στην
ανάπλαση της λαϊκής
αγοράς της πόλης,
καθώς εγκρίθηκε το έργο
προς ένταξη στο
πρόγραμμα «Αστική
Αναζωογόνηση 2019» του
Πράσινου Ταμείου.

Ε

Με το έργο αυτό θα δοθεί
νέα όψη στο κέντρο των Τρικάλων και ειδικότερα στη λαϊκή αγορά, ενώ σύμφωνα με τη
δημοτική αρχή στόχος είναι να
προσφερθεί βελτιωμένη εικόνα για όλους, καλύτερες υπηρεσίες για τους πολίτες και
τους παραγωγούς, διευκολύνσεις και βελτίωση του κυκλοφοριακού.
Η σχετική απόφαση ανακοινώθηκε επισήμως χθες το
μεσημέρι και όπως έγινε γνωστό ο Δήμος Τρικκαίων θα
δώσει από δικούς του πόρους
380.730€ και θα ενισχυθεί με
204.270 € από το «Πράσινο
Ταμείο». Πρόκειται τον Άξονα
Προτεραιότητας 1 «Αστική
Αναζωογόνηση 2019» του
Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» του εν
λόγω Ταμείου.
Συγκεκριμένα, τα χρήματα
θα δοθούν για την επέκταση
πλακοστρώσεων πλακοστρώσεις σε όλες τις νησίδες, δημιουργώντας άνετα πεζοδρόμια πλάτους 5-5,35 μ., με νέες
πλάκες μωσαϊκού τύπου, τις
τοπικές διαπλατύνσεις των
πεζοδρομίων στις διασταυρώσεις. Εξασφαλίζονται χώροι στάθμευσης και ενοποίηση των πεζοδρομίων επί της
οδού Πλούτωνος, με την
οποία θα διασφαλίζεται και η
διέλευση των οχημάτων στο
σημείο αυτό, την ενοποίηση

Πήρε το πράσινο φως
Με το έργο αυτό θα δοθεί νέα όψη στο κέντρο
των Τρικάλων και ειδικότερα στη λαϊκή αγορά

των τριών νησίδων και κατάργηση του εγκάρσιου δρόμο, με νέα πλατεία, που δίνει
τη δυνατότητα και για άλλες
χρήσεις (περιοδικές εκθέσεις,
δρώμενα πολιτισμού και αναψυχής) στις ώρες μη λειτουργίας της λαϊκής αγοράς
και τη διευθέτηση του χώρου
των πάγκων των παραγωγών,
που θα είναι πλέον ενιαίοι.
Όπως σημειώνει η δημοτική
Αρχή «μετά από συντονισμένες προσπάθειες, έχοντας ξε-

περάσει σκόπελο με τεχνικό
ζήτημα που ανέκυψε και έχοντας εξασφαλίσει τα χρήματα, προχωρά. Προχωρά και
αλλάζει ένα από τα δύο μεγάλα τμήματα του κέντρου
της πόλης. Αυτό της λαϊκή
αγοράς, που επί χρόνια παρέμενε αγκάθι και σημείο τριβής και εντάσεων, ανάμεσα σε
συμπολίτες. Πλέον, ο Δήμος
Τρικκαίων προσφέρει βελτιωμένη εικόνα για όλους, καλύτερες υπηρεσίες για τους πο-

λίτες και τους παραγωγούς,
διευκολύνσεις και βελτίωση
του κυκλοφοριακού» και υπογραμμίζει ότι «η συνεργασία
για μια καλύτερη πόλη, επετεύχθη μέσω διαβουλεύσεων
που προηγήθηκαν με τους
φορείς και τους πολίτες, σε
διά ζώσης συναντήσεις και
από την ιστοσελίδα του Δήμου. Πλέον, αφού λύθηκαν
τα τεχνικά ζητήματα, απομένει
η δημοπράτηση του έργου».
Ε.Κ.

Θα υλοποιηθεί το επόμενο διάστημα από το Δήμο Τρικκαίων και φιλοζωικές οργανώσεις

Νέο πρόγραμμα στειρώσεων
•Η διαδικασία γίνει από τις 8 έως και 16 Μαΐου στο χώρο του Δημοτικού Κτηνιατρείου
ια γνώμονα την αγάπη και
τη φροντίδα για τα
συμπαθή τετράποδα
αναμένεται να πραγματοποιηθεί για
ακόμα μια φορά πρόγραμμα
μαζικών στειρώσεων από το Δήμο
Τρικκαίων και το Πολιτιστικό &
Φιλοζωικό Εθελοντικό Σωματείο Ν.
Τρικάλων «ARTEMIS».

Μ

Η διαδικασία γίνει από τις 8 έως και 16
Μαΐου στο χώρο του Δημοτικού Κτηνιατρείου με τη συμβολή Γερμανών εθελοντών κτηνιάτρων των Σωματείων TierInsel - Umut Evi e.V. & Förderverein Arche
Noah Kreta e.V.
Σύμφωνα με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο
Τρικκαίων κ. Κώστα Ψύχο θα στειρωθούν
περίπου 200 σκυλιά και 100 γάτες (300
ζώα περίπου), ενώ ζήτησε τη συνδρομή
των δημοτών, στην προσπάθεια αυτή.
«Λαμβάνοντας υπόψη το μείζον θέμα
που έχει προκύψει με τη διαρκώς αυξανόμενη παρουσία αδέσποτων ζώων συντροφιάς στα γεωγραφικά όρια του Δήμου, εστιάζουμε στην αντιμετώπιση & επίλυση των επιπτώσεων του φαινομένου
αυτού έχοντας ως στόχο τόσο τη συνολική φροντίδα των αδέσποτων ζώων όσο
και την ποιότητα ζωής των δημοτών» ανέφερε ο κ. Ψύχος.
Παράλληλα, ζήτησε από τους δημότες

να ενημερώσουν την αρμόδια υπηρεσία
του Δήμου για τα σημεία που βρίσκονται
αδέσποτα ζώα, ώστε οι υπάλληλου να
προχωρήσουν στην περισυλλογή τους
ενόψει του προγράμματος στειρώσεων.
Σε ό,τι αφορά στο νέο πρόγραμμα στείρωσης μέλη των Σωματείων εθελοντές
οδηγοί μεταφέρουν τα ζώα από και προς
τα σημεία περισυλλογής –επανένταξης
και συνοδοί τα μεταφέρουν στο χώρο
αποθεραπείας.
Επίσης, το ίδιο διάστημα θα «τρέχει»
και πρόγραμμα υιοθεσίας για τα αδέσποτα, δηλαδή όταν θα τελειώσει η διαδικασία και το ζώο θα έχει εμβολιαστεί,
τσιπαριστεί κ.ο.κ. μπορεί ο οποιοσδήποτε να επιλέξει κάποιο αδέσποτο και να
του χαρίσει ένα χώρο φιλοξενίας.

Δράσεις
Ωστόσο, η προσπάθεια της δημοτικής
Αρχής στο να δοθεί μια λύση στο ζήτημα

των αδέσποτων δε σταματά εδώ, διότι θα
υλοποιηθεί ακόμα ένα πρόγραμμα στειρώσεων στις αρχές του Ιουνίου με τη συνδρομή Ελλήνων κτηνιάτρων.
Ταυτόχρονα, προχωρούν οι διαδικασίες
για την επιλογή του χώρου που φιλοξενήσει τα αδέσποτα της περιοχής, καθώς
ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός για την επιλογή του αναδόχου και τις επόμενες ημέρες θα ανοίξει ο φάκελος με τις προσφορές.
Κατά τον κ. Ψύχο το καταφύγιο δε θα
είναι άσυλο, απλά θα είναι ο χώρος που
θα φιλοξενεί τα αδέσποτα και στη συνέχεια – όπως ορίζει ο νόμος- θα επιστρέφουν στο σημείο όπου έγινε η περισυλλογή τους.
Να υπενθυμιστεί ότι τον περασμένο Δεκέμβριο, ο Δήμος Τρικκαίων απέκτησε αυτοκίνητο που είναι υπεύθυνο για την περισυλλογή και τη μεταφορά των αδέσποτών προς και από το κυνοκομείο.
Σημειωτέον, στις προθέσεις της δημοτικής Αρχής είναι η δημιουργία πάρκων
για ζώα, ενώ μέσα στο 2019 θα ξεκινήσει
και το πρόγραμμα ενημέρωσης των παιδιών, σε συνεργασία με τις φιλοζωικές
οργανώσεις. Η αρχή θα γίνει με τα Λύκεια
και το πρόγραμμα θα επεκταθεί και στα
Δημοτικά Σχολεία.
Ευαγγελία Κάκια

τοπικά

Παρουσία Δημάρχου Δήμου Μετεώρων
στην επετειακή εκδήλωση
της ΕΔΑ Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας

Ο

Δήμαρχος του
Δήμου Μετεώρων
κ. Χρήστος
Σινάνης παραβρέθηκε
στην επετειακή εκδήλωση
που διοργάνωσε η ΕΔΑ
ΘΕΣΣ για τα 20 χρόνια
παρουσίας του φυσικού
αερίου στη Θεσσαλονίκη
και τη Θεσσαλία.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Δήμαρχος Μετεώρων συμμετείχε στην απονομή
βραβείων προς τους υπαλλήλους της εταιρείας, ενώ είχε
την ευκαιρία να συνομιλήσει
με στελέχη της ΕΔΑ ΘΕΣΣ
σχετικά με τα σχέδια επέκτασης του δικτύου φυσικού αερίου στον Δήμο Μετεώρων.
Ήδη από το 2017, το Δημοτικό Διαμέρισμα της Καλαμπάκας αποτελεί μέρος του δικτύου διανομής και παροχής
φυσικού αερίου της ΕΔΑ
ΘΕΣΣ, με τις εργασίες σύνδεσης των καταναλωτών να
συνεχίζονται σε καθημερινή
βάση.

Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι η επέκταση του δικτύου με σκοπό να καλυφθεί
η περιοχή, δίνοντας τη δυνατότητα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις να επωφεληθούν
τα οφέλη του φυσικού αερίου
ως την οικονομικότερη, φιλικότερη προς το περιβάλλον
και καλύτερης ποιότητας πηγή
ενέργειας.
Πρόκειται για μια από τις
μεγαλύτερες επενδύσεις που
πραγματοποιούνται στον Δήμο
Μετεώρων η οποία δημιουργεί
νέες θέσεις εργασίας, επιφέρει οικονομικά οφέλη για τους
καταναλωτές και εντάσσει την
Καλαμπάκα στον ενεργειακό
χάρτη της χώρας.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη και
μεταδόθηκε ταυτόχρονα,
μέσω δορυφορικής σύνδεσης,
στη Λάρισα στον χώρο του
Ξενοδοχείου Διβάνη, την Πέμπτη 11 Απριλίου 2019.
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

Υπεροχή βραδιά για τις γυναίκες από τον συνδυασμό
«Ανάπτυξη Τώρα» του Γιάννη Παπαμιχαήλ

Μ

ια υπέροχη βραδιά για τις γυναίκες, οργάνωσαν το
βράδυ της Πέμπτης, οι γυναίκες του συνδυασμού
«Ανεξάρτητος Δήμος» του κ. Γιάννη Παπαμιχαήλ.
Εκτιμώντας τον σημαντικό ρόλο της γυναίκας στη ζωή μας,
οργανώθηκε βραδιά φιλικής γνωριμίας, με τη συνοδεία ωραίας
μουσικής και του φιλικού περιβάλλοντος του Coffee – wine bar
«Feel The Rocks»…
Η εκδήλωση πήγε υπέροχα και τιμήθηκε δεόντως από τις γυναίκες, της Καλαμπάκας και όχι μόνο, οι οποίες είχαν πολλά να

πουν γύρω από διάφορα θέματα, αλλά και σε θέματα που
άπτονται της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Το παρών έδωσε φυσικά και ο υποψήφιος Δήμαρχος Καλαμπάκας κ. Γιάννης Παπαμιχαήλ ο οποίος ευχαρίστησε όλες τις
γυναίκες για την παρουσία τους αλλά και τους συνεργάτες του,
για τον καλό και δυναμικό αγώνα και για τη στήριξη.
«Με τη δύναμη των γυναικών, ο τόπος μας μπορεί να γίνει
ομορφότερος και καλύτερος» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Γιώργος Χρ. Σιαμουρέλης
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Στελεχώνουμε
τον Δήμο Μετεώρων
με υπηρεσίες στο πλευρό
του πολίτη

Στον χαιρετισμό του,
κατά την ανάληψη των
καθηκόντων, το 2014, ο
νυν Δήμαρχος του Δήμου
Μετεώρων και, σήμερα,
εκ νέου υποψήφιος κ.
Χρήστος Σινάνης είχε δηλώσει:
«Ο Δήμος με όλες του
τις δυνάμεις σε συνεργασία με τους επιστημονικούς φορείς, τους φορείς της πόλης και κυρίως τους απλούς ανθρώπους στα
χωριά και την πόλη, που ξέρουν από φτώχεια αλλά και
από αξιοπρέπεια και αλληλεγγύη, θα χτίσει ένα δίχτυ
προστασίας και φροντίδας, σε όσους συμπολίτες μας
υποφέρουν».
Δεν μείναμε στα λόγια. Προχωρήσαμε σε πράξεις. Το
2017 ξεκίνησαν να λειτουργούν το Κέντρο Κοινότητας
και το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Μετεώρων.
Δύο κοινωνικές δομές στο πλευρό των δημοτών και
κυρίως σε όσους ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
Το Κέντρο Κοινότητας συστήθηκε με σκοπό να προσφέρει μια σειρά από δωρεάν υπηρεσίες σε οικογένειες,
άτομα και παιδιά που διαβιούν σε συνθήκες δύσκολης
οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης, υφίστανται διακρίσειςκάθε μορφής, και βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού.
Το ΚΕΠ Υγείαςδημιουργήθηκε σε συνεργασία με το
Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής
Υγείας και είναι υπεύθυνο για την ενημέρωση και κινητοποίηση των δημοτών σε θέματα προαγωγής υγείας,
προσυμπτωματικού ελέγχου και προώθησης υγειών συμπεριφορών.
Και οι δύο δημοτικές δομές ανέπτυξαν αξιοσημείωτη
δράση παρά τα λιγοστά πρώτα χρόνια της λειτουργίας
τους.
Το Κέντρο Κοινότητας ανέπτυξε ένα δίκτυο συνεργασίας
20 φορέων και δομών παροχής υπηρεσιών κοινωνικής
πολιτικής και διοργάνωσε με επιτυχία μία σειρά εκδηλώσεων ενημέρωσης και υποστήριξης των πολιτών:
Διεξαγωγή προληπτικού ελέγχου & ανευρύσματος
κοιλιακής αορτής
Διεξαγωγή προληπτικού ιατρικού – οδοντιατρικού
ελέγχου
Διεξαγωγή Δωρεάν Μαστογραφικού Ελέγχου
Διεξαγωγή προληπτικών εξετάσεων σε ωφελούμενος
ΤΕΒΑ
Εκδήλωση ενημέρωσης για τον σακχαρώδη διαβήτη
τύπου 2
Συγκέντρωση αναγκαίων ειδών για τους πληγέντες
της Αττικής
Διεξαγωγή εκδήλωσης «Πασχαλινή Αγκαλιά»
Διεξαγωγή σεμιναρίου εκπαίδευσης ενηλίκων ανέργων
δημοτών στις εναλλακτικές μορφές εύρεσης εργασίας
Εργαστήριο Αναγνώρισης Θυμάτων Εμπορίας Ανθρώπων
Αρωγός στη δράση του, υπήρξε και το ΚΕΠ Υγείας
Καλαμπάκας. Το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό
του υποδέχεται καθημερινά όλους τους πολίτες ανεξαρτήτου ασφαλιστικής ικανότητας και τους βοηθά στην
αναζήτηση των κατάλληλων φορέων για τη διεξαγωγή
των ενδεδειγμένων προληπτικών εξετάσεων σε σχέση
με την ηλικία, το φύλο και το οικογενειακό τους ιστορικό.
Για τον Χρήστο Σινάνη και τους συνεργάτες του, ασκώ
κοινωνική πολιτική σημαίνει δημιουργώ κοινωνικές δομές,
τις στελεχώνω με εξειδικευμένο προσωπικό, συνεργάζομαι
με όλους τους φορείς σε τοπικό, περιφερειακό και
εθνικό επίπεδο, και παρέχω τις υπηρεσίες κοινωνικής
προστασίας που χρειάζεται ο πολίτης του Δήμου Μετεώρων.

6 σελίδα
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Παρουσιάστηκαν έργα ψηφιακής δημιουργίας που δημιουργήθηκαν στα μαθήματα πληροφορικής όλων των βαθμίδων

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε χθες το 9ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας

Οι μαθητές δημιουργούν, η τεχνολογία δίνει τη δυνατότητα
Το πρόγραμμα περιλάμβανε ενδιαφέρουσες ομιλίες, πρωτότυπα εργαστήρια και διαδραστικές δραστηριότητες

Μ

εράκι, φαντασία και
διάθεση για
δημιουργία. Αυτό
ήταν το τρίπτυχο του 9ου
Μαθητικό Φεστιβάλ
Ψηφιακής Δημιουργίας που
πραγματοποιήθηκε χθες το
πρωί και πήραν μέρος
σχολεία, όλων των
βαθμίδων.
Το φεστιβάλ έλαβε χώρα στο
χώρο του Μουσείου «Τσιτσάνη»
και διοργανώθηκε από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων, με τους μαθητές να παρουσιάζουν τις δημιουργίες που υλοποίησαν στα μαθήματα Πληροφορικής, με τη
βοήθεια των εκπαιδευτικών τους.
Το πρόγραμμα περιλάμβανε
ενδιαφέρουσες ομιλίες, πρωτότυπα εργαστήρια και διαδραστικές δραστηριότητες με το ενδιαφέρον μαθητών και επισκεπτών
να διατηρείται αμείωτο, καθ’ όλη
τη διάρκεια της παρουσίασης των
έργων που παρουσιάστηκαν.
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
Στο φεστιβάλ συμμετείχαν το
2ο ΣΔΕ Φυλακών όπου θα παρουσιάσει 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 γελοι-

ογραφίες 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 Φλαμουλί-

ου
«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
«RoboEaster», 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.

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

Δεν ήταν προσκλητήριο,
εξέφρασα πολιτική άποψη
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Ένας χρόνος από
την απώλεια του Ήρωα
Γεωργίου Μπαλταδώρου

•Ο Σάκης Παπαδόπουλος έδωσε συνέχεια στο θέμα
«Γιώργος Οικονόμου» απαντώντας στην κριτική της Χρύσας Ντιντή
ο σίριαλ με την
«πρόσκληση» του
βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ
Τρικάλων Σάκη
Παπαδόπουλου προς τον
Γιώργο Οικονόμου, ώστε
ο ίδιος αντί για το ΚΙΝΑΛ
να επιλέξει το κυβερνών
κόμμα έφερε νέα
πολιτική ένταση.

μας και τα του οίκου του,
τους δώσαμε αξία και χωρίς
να έχουν στελέχη δικά τους
κρύβονται πίσω από δικά μας
μέλη και στελέχη στην τοπική
αυτοδιοίκηση. Η στάση του
Σάκη Παπαδόπουλου έχει γενικά εκνευρίσει, πρόκειται για
έναν πολιτικό τσαμπουκά που
δείχνει μια διάθεση να διαλύσουν το δικό μας κόμμα, ενώ
στην ουσία το δικό τους κόμμα είναι που διαλύεται.»

Τ

του Χριστόφορου

Παπαθανασίου
Την σκυτάλη πήρε η υποψήφια βουλευτής με το ΚΙΝΑΛ
στα Τρίκαλα Χρύσα Ντιντή, η
οποία δήλωσε ενοχλημένη
από την κίνηση του κ. Παπαδόπουλου. Η απάντηση ήρθε
λίγη ώρα αργότερα, τονίζοντας ότι η τοποθέτησή του
ήταν πολιτική και με αφορμή
τις εξελίξεις στο χώρο της
κεντροαριστεράς.

Η θέση της Ντινή
Το σχόλιο της για το άνοιγμα του βουλευτή Σάκη Παπαδόπουλου στον Γιώργο
Οικονόμου και το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ έκανε μιλώντας στη Λέσχη 97,6 η υποψήφια βουλευτής του ΚΙ-

ι οδηγίες και οι
λεπτομέρειες που
αφορούν στην
εγγραφή των μαθητών σε
νηπιαγωγεία και
δημοτικά σχολεία
δόθηκαν χθες από το
Υπουργείο Παιδείας,
μέσω σχετικών
εγκυκλίων.

Ο

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται οι αιτήσεις εγγραφών
στα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία για τη σχολική
χρονιά 2019-20 θα πραγματοποιηθού ν από 6 έως 20
Μαΐου 2019.
Εγγραφέ ς μετά τις 21
Μαΐου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειά ζ ονται την
έγκριση του Διευθυντή/ντριας
της Πρωτοβά θ μιας Εκπαίδευσης.
Συγκριμένα, στα Νηπιαγωγεί α , για το σχολικό έ τ ος
2019-20, θα φοιτήσουν μαθητές που έχουν συμπληρώσει
τη νόμιμη ηλικία εγγραφής,

Η κ. Χρύσα Ντιντή

Η απάντηση
Παπαδόπουλου

Ο κ. Σάκης Παπαδόπουλος

ΝΑΛ Χρύσα Ντιντή:
«Εμένα η συμπεριφορά του
Σάκη Παπαδόπουλου με ενόχλησε σφόδρα. Είναι πολιτικά
απαράδεκτο αυτό που έκανε,
όταν ένα στέλεχος είναι ήδη
ανακοινωμένο από το ΚΙΝΑΛ
να βγαίνει δημόσια να του
απευθύνει πρόσκληση να συμμετέχει στο ψηφοδέλτιο του
ΣΥΡΙΖΑ. Τον Σάκη Παπαδόπουλο τον έχουμε τιμήσει ως
χώρος, σαν αντινομάρχη και
σαν τον ίδιο υποψήφιο Νομάρχη, και κάνει τώρα κάτι
απαράδεκτο. Πήραν τα μυαλά
τους αέρα και υπερβήκανε
τα εσκαμμένα. Τα του οίκου

Άμεση ήταν και η απάντηση
του Σάκη Παπαδόπουλου:
«Δεν είπα ποτέ ότι εγώ συγκροτώ το ψηφοδέλτιο, αλλά
δεν έχουμε και δικαίωμα άποψης οι βουλευτές; Έχω τη
γνώμη μου και την εκφράζω,
από τις απόψεις μας θα μας
κρίνουν άλλωστε και οι πολίτες. Γνωρίζω ότι και ορισμένα
κεντρικά στελέχη του ΚΙΝΑΛ
ενοχλήθηκαν από τη δική μου
δήλωση, νομίζοντας ότι κάνουμε γενικό προσκλητήριο
στο χώρο τους. Εγώ το μόνο
που λέω είναι η ιδεολογικοπολιτική μου άποψη, δεν έκανα κανένα προσκλητήριο.

Και για το ζήτημα που έθεσε η κα. Ντιντή, ναι είναι λογικό το κόμμα που κυβερνά να
έχει πάρει αέρα στα μυαλά
του, όχι αυτοί. Μετράνε τώρα
πόσα στελέχη μας μπήκανε
στο ψηφοδέλτιο του Κρεμμύδα, ενώ σε άλλη χρονική στιγμή η ίδια η κα. Ντιντή ήθελε να
είναι επικεφαλής ενωτικού ψηφοδελτίου και μας είχε καλέσει να τη βοηθήσουμε. Εγώ το
χώρο του ΠΑΣΟΚ τον έχω σεβαστεί διαχρονικά και το απέδειξε η πορεία μου, δεν μπορεί να μας λέει τώρα η κα.
Ντιντή ότι μας κάνει και τη
χάρη».

Στις 12 Απριλίου του 2018, μια μέρα σαν τη χθεσινή, το αεροσκάφος τύπου Mirage 2000-5 που οδηγούσε ο Αθάνατος χειριστής Μιράζ της 331 Μοίρας της 114 Πτέρυγας Μάχης, Γεώργιος Μπαλταδώρος, κατέπεσε ανοιχτά της Σκύρου.
Το αεροσκάφος του, ανακηρυχθέντος μετά θάνατον στον βαθμό
του Αντιπτεράρχου, Γεωργίου Μπαλταδώρου, συμμετείχε σε επιχείρηση αναχαίτισης τουρκικών αεροσκαφών που είχαν παραβιάσει
τον εθνικό εναέριο χώρο, είχε απογειωθεί από τη βάση της Σκύρου
για να αναχαιτίσει τουρκικό αεροσκάφος στη Μυτιλήνη και κατά την
επιστροφή στη βάση έπεσε στα ανοιχτά της Σκύρου.
Ο σμηναγός Γεώργιος Μπαλταδώρος είχε μιλήσει στην στρατιωτική εκπομπή της ΕΡΤ «Αρετή και Τόλμη», σε αφιέρωμα για τους
«Φρουρούς του Αιγαίου» στις 3 Δεκεμβρίου του 2017.
Είχε περιγράψει στην εκπομπή την ετοιμότητα των πιλότων σε περίπτωση συναγερμού αλλά και για τους κινδύνους της αποστολής του.
«Είμαστε πάντα έτοιμοι. Σίγουρα υπάρχει κίνδυνος, άσχετα αν τις περισσότερες φορές δεν έχει γίνει τίποτα. Αλλά δεν ξέρουμε σήμερα
ή αύριο αν έχουν σκοπό να κάνουν κάτι οι απέναντι» ανέφερε.
Στη μνήμη του τελέσθηκε επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων, στην 135 Σμηναρχία Μάχης (135ΣΜ), στην αεροπορική
βάση Σκύρου. Ο Γιώργος Μπαλταδώρος, έχασε τη ζωή του κατά την
εκτέλεση του καθήκοντος, στις 12 Απριλίου 2018, όταν συνετρίβη το
Mirage-2000-5 στο οποίο επέβαινε, εννέα ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Σκύρου.
Στην τελετή προς τιμήν του Γιώργου Μπαλταδώρου παραβρέθηκαν μέλη της οικογένειας, ο διευθυντής του Β’ Κλάδου του ΑΤΑ ταξίαρχος Γρηγόριος Θεοχαρίδης, αντιπροσωπείες αξιωματικών του Αρχηγείου, της 114 πτέρυγας Μάχης και της 135ΣΜ, οι διοικητές των
μονάδων Ενόπλων Δυνάμεων Φρουράς Σκύρου, εκπρόσωποι του Πανελλήνιου Συλλόγου Οικογενειών Πεσόντων Αεροπόρων και της Ένωσης Απόστρατων Αξιωματικών Ευβοίας και Βοιωτίας, καθώς και τοπικές πολιτειακές και θρησκευτικές αρχές.

Οι εγγραφές σε νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία

Από τις 6 έως τις 20 Μαΐου
όπως αυτή ορίζεται στις σχετικές διατάξεις της παρ.3β,
του ά ρ θρου 33 του ν.
4521/2018 (ΦΕΚ 38 Α).
Σύμφωνα με αυτές, στα Νηπιαγωγεία εγγράφονται μαθητές/τριες που την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής
συμπληρώνουν την ηλικία των
τεσσάρων (4) ετών. Συγκεκριμένα, εγγράφονται στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος
2019-20, μαθητές γεννημένοι
το 2014 και το 2015 και τα Νηπιαγωγεία υποχρεούνται να
δεχτούν όλες τις αιτήσεις νηπίων και προνηπίων που έχουν
γεννηθεί αυτά τα έτη. Στους
Δήμους που αναφέρονται στο
κεφάλαιο Η ́ της παρούσης εγκυκλίου, η φοίτηση των νηπίων
που συμπληρώ ν ουν ηλικί α
τεσσά ρ ων (4) ετώ ν στο

•Χθες
εκδόθηκαν από
το Υπουργείο
Παιδείας
οι σχετικές
εγκύκλιοι
για την όλη
διαδικασία
πλαί σ ιο της υποχρεωτικής
δί χ ρονης προσχολική ς εκπαίδευσης από το σχολικό
έτος 2019-2020, καθορίζεται
σύμφωνα με τις προβλέψεις

της παρ. 4 του άρθρου 3 του
νόμου 1566/1985 (ΦΕΚ 167Α),
όπως αντικαταστάθηκε με την
περ. γ ́ της παρ. 3 του άρθρου
33 του νόμου 4521/2018 (ΦΕΚ

38Α).
Τη Δευτέρα 10 Ιουνίου οι
γονείς ενημερώνονται από τη
Δ/νση του νηπιαγωγείου στο
οποίο έχει κατατεθεί η αίτηση

εγγραφής για το νηπιαγωγείο
φοίτησης των τέκνων τους
και την Πέμπτη 13 Ιουνίου
2019 συγκροτού ν ται τα
τμήματα του Νηπιαγωγείου
για το σχολικό έτος 20192020 (πρωινό υποχρεωτικό
και προαιρετικό ολοήμερο).
Σε ό,τι αφορά στα δημοτικά,
οι αιτήσεις εγγραφών για το
σχολικό έτος 2019-2020 θα
πραγματοποιηθούν από 6 έως
20 Μαΐου 2019. Επισημαίνεται
ότι τη σχολική χρονιά 20192020 στην Α’ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν
οι μαθητές που γεννήθηκαν
από 1-1-2013 έως και 31-122013.
Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης συγκροτείται σε κάθε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τριμελής Επιτροπή
που είναι αρμόδια για τη διενέργεια των εγγραφών των
μαθητών στα δημοτικά σχολεία.
Ε.Κ.
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Από τους πολίτες του ν. Τρικάλων

Από τους δικαιούχους του προγράμματος
σπάνιων φυλών, μέχρι 25/4/2019

Αναπτύσσεται λογική
ανακύκλωσης

Υποβολή παραστατικών
για λήψη ενίσχυσης

Ν

α υποβάλλουν τα απαραίτητα παραστατικά
έως 25 Απριλίου 2019 προκειμένου να
λάβουν την προβλεπόμενη ενίσχυση,
καλούνται οι αγρότες που έχουν ενταχθεί στο
πρόγραμμα διατήρησης σπάνιων φυλών αγροτικών
ζώων.

Με τα στοιχεία που θα καταθέσουν οι παραγωγοί, θα
ενημερωθούν τα μητρώα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα μητρώα υποβάλλονται από 05/04 έως και 25/04 εκάστου έτους εφαρμογής. Εξαίρεση αποτελεί το πρώτο έτος εφαρμογής για
το οποίο τα μητρώα υποβάλλονται από 15/04/2019 έως
και 03/05/2019.
Οι δικαιούχοι μετά τη λήξη του κάθε έτους εφαρμογής
οφείλουν να προσκομίσουν τα παραστατικά συμμόρφωσης
των ειδικών διατάξεων που τεκμηριώνουν την τήρηση
των προϋποθέσεων των κριτηρίων επιλεξιμότητας για
την καταβολή της ενίσχυσης
καθώς και την τήρηση των ειδικών δεσμεύσεων της
Δράσης για κάθε έτος εφαρμογής.
Σε αυτό το πλαίσιο οφείλουν να προσκομίσουν αντίγραφα
των ενημερωμένων χειρόγραφων μητρώων καταγραφής
για όλες τις εκμεταλλεύσεις των αιγοπροβάτων και των
χοιροειδών στις αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες του
ΟΠΕΚΕΠΕ προκειμένου οι ελεγκτές να προβούν στον
προβλεπόμενο διοικητικό έλεγχο πληρωμής.
Το πρόγραμμα διατήρησης σπάνιων φυλών αγροτικών
ζώων έχει ως στόχο την στήριξη των κτηνοτρόφων με
ενίσχυση τόσο για τα αρσενικά όσο και για τα θηλυκά
αναπαραγωγικά ζώα των αυτόχθονων φυλών που κινδυνεύουν με εξαφάνιση. Οι δικαιούχοι δεσμεύονται για τη
διατήρηση ή αύξηση του αριθμού των επιλέξιμων ζώων
για μία πενταετία. Για τον υπολογισμό της ενίσχυσης
λαμβάνεται υπόψη η απώλεια εισοδήματος και το πρόσθετο
κόστος ανά Μονάδα Μεγάλου Ζώου (ΜΜΖ) διατηρούμενης
τοπικής φυλής. Ως ανώτατο ποσό ενίσχυσης ορίζεται το
ποσό των 200 ευρώ ανά μονάδα ζωικού κεφαλαίου ανά
έτος.
Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο πρόγραμμα ενισχύονται:
•Τα θηλυκά βοοειδή ηλικίας άνω των έξι μηνών
•Τα θηλυκά αιγοπρόβατα ηλικίας άνω του ενός έτους
•Αρσενικά και θηλυκά χοιροειδή
•Αρσενικά και θηλυκά ιπποειδή άνω των έξι μηνών
Ματθαίος Μπίνας

Ά

ρχισε από χθες
ουσιαστικά η
διαδικασία
υποβολής δηλώσεων
ΟΣΔΕ 2019, σύμφωνα με
τον πρόεδρο της ΕΑΣ
Καλαμπάκας “ΜΕΤΕΩΡΑ”
Δημήτρη Κόττη.

Όπως έγινε γνωστό προχθές
από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, πρώτη ημέρα έναρξης της διαδικασίας, η
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων είναι η
15η Μαΐου, κάτι που αγχώνει
τους παραγωγούς, λόγω της
μικρής διάρκειας, καθώς πέρυσι
είχε αρχίσει τον Φεβρουάριο
και τελικά ολοκληρώθηκε τον
Ιούνιο μετά από παράταση, η
οποία ελπίζεται να δοθεί και
φέτος.
«Το χρονικό διάστημα υποβολής δηλώσεων ΟΣΔΕ 2019
φέτος είναι όντως μικρό, όμως
είμαστε έτοιμοι, οργανωμένοι
και έχουμε ενημερωθεί πλήρως
από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Λάρισα, οπότε, έχοντας και την γνώση και την εμπειρία των προηγούμενων ετών, θεωρώ πως
θα τα καταφέρουμε έγκαιρα»
τονίζει ο κ. Κόττης, ο οποίος
ωστόσο υπογραμμίζει απευθυνόμενος στους γεωργούς και
στους κτηνοτρόφους: «Καλό είναι να σπεύσουν οι παραγωγοί
για την διαδικασία και να μην
το αφήσουν για την τελευταία
στιγμή. Θα πάρουν αριθμό προτεραιότητας, οδηγίες και θα
κληθούν να προσέλθουν συγ-

•Έχει βελτιωθεί κατά πολύ η κατάσταση στους μπλε κάδους

Φ

αίνεται πως η
ανακύκλωση έχει
εισέλθει στην
συνείδηση των πολιτών
του ν. Τρικάλων.
Σύμφωνα με όσα αναφέρουν εργαζόμενοι στην ΠΑΔΥΘ (Περιβαλλοντική Αναπτυξιακή Δυτικής Θεσσαλίας),
τα τελευταία χρόνια καταγράφεται μεγάλη αλλαγή στην
σύνθεση του περιεχομένου
των μπλε κάδων της ανακύκλωσης, καθώς πλέον οι πολίτες αποθέτουν σ’ αυτούς
ανακυκλώσιμα υλικά (πλαστικά, γυάλινα, κλπ), διαχωρίζοντάς τα από τα σκουπίδια
που απορρίπτουν στους πράσινους κάδους.
«Η κατάσταση έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Παλαιότερα
απορρίπτονταν σκουπίδια και
ανακυκλώσιμα υλικά στους
μπλε κάδους και στην διαλογή
βρίσκαμε ότι μπορεί να φανταστεί κάποιος, ενώ η υγεία,
τόσο των εργαζομένων της
συλλογής, όσο και της διαλογής κινδύνευε, λόγω επικίνδυνων αντικειμένων, όπως
σύριγγες» τονίζουν υπάλληλοι
της ΠΑΔΥΘ, υπογραμμίζοντας
«τώρα όμως αντιμετωπίζουμε
μία άλλη κατάσταση, όχι άριστη ακόμη, αλλά πολύ καλή,
γεγονός που έχει θετικές συνέπειες για όλους, αφού οι

Δήμοι ξοδεύουν μικρότερα
ποσά για την αποκομιδή απορριμμάτων και ασφαλώς προστατεύεται το περιβάλλον».

Τα χωριά “οδηγούν”
Μάλιστα, όπως επισημαίνουν εργαζόμενοι στην ΠΑΔΥΘ, αποδεικνύεται πως οι
κάτοικοι των χωριών, πεδινών

και ορεινών, είναι πιο συνειδητοποιημένοι απ’ τους συμπολίτες τους στα Τρίκαλα,
καθώς οι μπλε κάδοι στα πρώτα συνήθως έχουν 100% ανακυκλώσιμα υλικά, ενώ στην
πόλη κυμαίνεται από 80% 90%, ανάλογα με την γειτονιά
και επιπλέον, στα χωριά βρί-

σκουμε ακόμη και πλυμένα
υλικά, όπως για παράδειγμα
ένα μπουκάλι συσκευασίας
πολτού τομάτας, το οποίο είναι πεντακάθαρο, χωρίς ίχνος
του περιεχομένου του που
έχει καταναλωθεί, ενώ ακόμη
και τον χειμώνα σε ορεινές
κοινότητες με ελάχιστο και
γερασμένο πληθυσμό, οι μπλε
κάδοι γεμίζουν κανονικά και
όπως προβλέπεται.
«Μακάρι να συνεχιστεί αυτή
η κατάσταση και να βελτιωθεί
ακόμη πιο πολύ φτάνοντας
στο άριστα, διότι είναι προς
το συμφέρον όλων μας η ανακύκλωση και κυρίως των παιδιών μας, αφενός από οικονομικής άποψης και αφετέρου
από περιβαλλοντικής» σημειώνουν εργαζόμενοι στην ΠΑΔΥΘ, αναφέροντας πως το
2006 που ξεκίνησε το εγχείρημα, το 60% των υλικών
στους μπλε κάδους ήταν
σκουπίδια και μόλις το 40%
ανακυκλώσιμα.
Κύριος φορέας διαχείρισης
των απορριμμάτων που αποβάλλονται από τους πολίτες
στους γνωστούς μπλε κάδους, που βρίσκονται πλέον
στο μεγαλύτερο μέρος του
ν. Τρικάλων, είναι η ΠΑΔΥΘ,
η οποία λαμβάνει υλικά από
τις Περιφερειακές Ενότητες
(ΠΕ) Τρικάλων και Καρδίτσας.
Ματθαίος Μπίνας

Βάσει του σχετικού εντύπου του ΟΠΕΚΕΠΕ

Βασικές οδηγίες
για τις δηλώσεις ΟΣΔΕ 2019
•Είμαστε έτοιμοι και έχουμε την γνώση να περαιώσουμε επιτυχώς την
διαδικασία και φέτος, δηλώνει ο πρόεδρος της ΕΑΣΚ “ΜΕΤΕΩΡΑ” Δημ. Κόττης
κεκριμένη ημερομηνία και ώρα
για την δήλωση. Έτσι μόνο μπορούμε να τα καταφέρουμε».

Βασικές οδηγίες
Από τον ΟΠΕΚΕΠΕ δίνονται
οδηγίες προς τους παραγωγούς για την διαδικασία υποβολής
δηλώσεων
ΟΣΔΕ
2019(Ενιαία Ενίσχυση), από τις
οποίες οι βασικές είναι οι εξής:
Η Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης
2019 υποβάλλεται οε ηλεκτρονική μορφή στον ΟΠΕΚΕΠΕ
από τον ίδιο τον παραγωγό ή
από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του:
- Απευθείας στον ΟΠΕΚΕΠΕ
μέσω online συστήματος, στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση
www.opekepe.gr
Επισημαίνεται, ότι η υπηρεσία
αυτή είναι δωρεάν και διαθέσιμη
για όλους τους παραγωγούς.
-Μέσω ενός πιστοποιημένου
Κέντρου Υποβολής Αιτήσεων

(ΚΥΔ) της επιλογής του που
έχει πιστοποιηθεί για τη γεωγραφική περιοχή στην οποία
ανήκει η έδρα της αγροτικής
του εκμετάλλευσης.
Ο παραγωγός προκειμένου
να υποβάλλει την Ενιαία Αίτηση
Ενίσχυσης 2019 θα πρέπει υποχρεωτικά να τακτοποιηθεί μέσω
taxisnet προκειμένου να πιστοποιηθεί η ταυτότητα του.
Συγκεκριμένα, εάν επιθυμεί
να υποβάλλει μόνος του μέσω
του online συστήματος την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2019 μεταβαίνει στην ιστοσελίδα
www.opekepe.gr όπου συμπληρώνοντας τα σχετικά στοιχεία
εγγράφεται στο σύστημα και
ακολουθεί τη διαδικασία πιστοποίησης μέσω taxisnet. Παραγωγοί που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στο σύστημα από προηγούμενα έτη (2014-2018) ή
έχουν υποβάλλει αίτηση στα
αγροτοπεριβαλλοντικά μέτρα

(Βιολογικές Καλλιέργειες, Κομφούζιο, Νιτρορύπανση) για την
είσοδο τους μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα τελευταία επικαιροπσιημένα στοιχεία ταυτοποίησης (όνομα χρήστη, κωδικό).
Η καταληκτική ημερομηνία
εμπρόθεσμης υποβολής της
ενιαίας αίτησης είναι η 15η Μαΐου κάθε ημερολογιακού έτους.
Επισημαίνεται ότι, όταν η
λήξη της προθεσμίας για την
υποβολή αίτησης ενίσχυσης ή
δικαιολογητικών εγγράφων,
συμβάσεων ή δηλώσεων ή της
προθεσμίας για τις τροποποιήσεις της ενιαίας αίτησης ή τελευταία πιθανή ημερομηνία εκπρόθεσμης υποβολής συμπίπτει
με αργία, Σάββατο ή Κυριακή,
τότε θεωρείται ότι συμπίπτει
με την πρώτη επόμενη εργάσιμη
ημέρα.
Εκτός από τις περιπτώσεις
ανωτέρας βίας και τις εξαιρε-

τικές περιστάσεις η υποβολή
μετά την 15η Μαΐου 2019:
α) της αίτησης ενίσχυσης συνεπάγεται μείωση των ποσών
που ο κάτοχος εκμετάλλευσης
θα είχε δικαίωμα να λάβει ως
ενίσχυση, κατά 1% ανά εργάσιμη ημέρα.
β) της αίτησης χορήγησης
δικαιωμάτων ενίσχυσης συνεπάγεται μείωση των ποσών που
πρέπει να καταβληθούν. σε σχέση με δικαιώματα ενίσχυσης
που χορηγούνται για πρώτη
φορά το 2019 στον δικαιούχο,
κατά 3 % ανά εργάσιμη ημέρα.
Σε περίπτωση καθυστέρησης
μεγαλύτερης των 25 ημερολογιακών ημερών (δηλαδή υποβολής της αίτησης μετά την
Δευτέρα 10 Ιουνίου 2019, η αίτηση θεωρείται απαράδεκτη.
3. Σε δεόντως αιτιολογημένες
περιπτώσεις ο γεωργός επιτρέπεται να τροποποιεί τη δήλωση
του με την προϋπόθεση ότι δια-

Ο πρόεδρος της ΕΑΣ
Καλαμπάκας “ΜΕΤΕΩΡΑ”
Δημήτρης Κόττης
τηρεί τουλάχιστον τον αριθμό
των εκταρίων που αντιστοιχούν
στα δικαιώματα ενίσχυσης του
και τηρεί τους όρους χορήγησης της ενίσχυσης στο πλαίσιο
του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης για τη συγκεκριμένη
έκταση.
4. Για το 2019, η τελική ημερομηνία υποβολής τροποποίησης είναι η Παρασκευή 31"
Μαΐου. Εκτός από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας και τις εξαιρετικές περιστάσεις, η υποβολή
τροποποίησης της ενιαίας αίτησης μετά την 31η Μαΐου και
μέχρι την Δευτέρα 10 Ιουνίου,
συνεπάγεται μείωση κατά 1%
ανά εργάσιμη ημέρα των ποσών
που σχετίζονται με την πραγματική χρήση των συγκεκριμένων αγροτεμαχίων.
Ματθαίος Μπίνας

τοπικά
εκρός
μεταφέρθηκε χθες
το πρωί με
ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
στο νοσοκομείο
Τρικάλων άνδρας ηλικίας
άνω των 66 ετών, με τα
αρχικά Δ.Κ.,
κρατούμενος των
φυλακών Τρικάλων. Το
θύμα δέχθηκε επίθεση
από ένας 55χρόνο
συγκρατούμενό του που
σύμφωνα με
πληροφορίες βρισκόταν
σε κατάσταση αμόκ.

Ν

Δολοφονία στις
φυλακές Τρικάλων
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Γενική Συνέλευση και
αρχαιρεσίες στον Κυνηγετικό
Σύλλογο Καλαμπάκας

•Νεκρός ένας Έλληνας κρατούμενος 66 ετών
που δέχτηκε επίθεση από Αλβανό συγκρατούμενό του

του Χριστόφορου

Παπαθανασίου
Το περιστατικό συνέβη στο
θάλαμο υποδοχής και όχι στις
κανονικές πτέρυγες των φυλακών. Το θύμα, ένας 66χρονος Έλληνας, είχε μεταβεί
πριν από μια εβδομάδα στις
φυλακές Τρικάλων και αντιμετώπιζε ποινή φυλάκισης δώδεκα μηνών.
Ο Αλβανός δράστης, που
βρισκόταν στο σωφρονιστικό
κατάστημα από το Μάρτιο και
χθες θα υπέγραφε την αίτηση
αποφυλάκισης του, σύμφωνα
με πληροφορίες κατελήφθη
από αμόκ και άρχισε να χτυπά
το κεφάλι του θύματος βίαια.
Μέχρι να προλάβουν να παρέμβουν οι φύλακες το θύμα
έπεσε νεκρό.
Θύμα και δράστης συμβίωναν μαζί το προηγούμενο διάστημα χωρίς προβλήματα.

H επίσημη
ανακοίνωση
της αστυνομίας
Για την δολοφονία στις φυλακές Τρικάλων υπήρξε και η
επίσημη ανακοίνωση της
Αστυνομίας που αναφέρει:
«Το Τμήμα Ασφάλειας Τρικάλων επελήφθη της αστυνο-

μικής έρευνας για υπόθεση
ανθρωποκτονίας 66χρονου
κρατουμένου στο Κατάστημα Κράτησης Τρικάλων, που
έλαβε χώρα χθες το πρωί.
Στο πλαίσιο αυτό συνελήφθη ως δράστης 55χρονος
αλλοδαπός, ομοίως κρατούμενος στο ίδιο Κατάστημα
Κράτησης, σε βάρος του οποί-

ου σχηματίστηκε δικογραφία
για ανθρωποκτονία, καθώς
σύμφωνα με τα στοιχεία της
έρευνας επιτέθηκε στον
66χρονο, από άγνωστη αιτία,
και τον τραυμάτισε θανάσιμα.
Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί
στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Τρικάλων».

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας με 240.000 ευρώ

Συντηρεί και βελτιώνει το οδικό δίκτυο
των δήμων Τρικκαίων και Καλαμπάκας
Στη συντήρηση του οδικού δικτύου των Δήμων Τρικκαίων και
Καλαμπάκας αρμοδιότητας της
Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων προχωρά το επόμενο διάστημα η Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Πιο συγκεκριμένα ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός υπέγραψε τη σύμβαση με
τον ανάδοχο του έργου «Συντήρηση και Βελτίωση Οδικού Δι-

κτύου Δήμων Τρικκαίων και Καλαμπάκας αρμοδιοτήτων Π.Ε. Τρικάλων», συνολικού προϋπολογισμού 240.000 ευρώ.
«Σε συνεργασία με τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Τρικάλων Χρήστο Μιχαλάκη, τους Περιφερειακούς Συμβούλους και τις υπηρεσίες μας προχωράμε στην συντήρηση και βελτίωση του οδικού
δικτύου των Δήμων Τρικκαίων και

Καλαμπάκας. Πρόκειται για συντηρήσεις και βελτιώσεις απολύτως απαραίτητες για την μείωση
της επικινδυνότητας στις μετακινήσεις των πολιτών. Έργο στο
οποίο διεισδύουν οι επιθυμίες
των κατοίκων της περιοχής. Τα
έργα προσφέρουν μια σημαντική
κινητικότητα στην τοπική οικονομία και κοινωνία και δημιουργούν
νέες θέσεις εργασίας» υποστήρι-

ξε σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός.
Αντικείμενο του έργο αποτελούν η συντήρηση και βελτίωση
του οδικού δικτύου στις περιοχές
Δήμων Τρικκαίων και Καλαμπάκας, αρμοδιότητας Π.Ε. Τρικάλων. Προβλέπονται εργασίες χωματουργικών, μικρών τεχνικών,
οδοστρωσίας και ασφαλτικών.

Σε αρχαιρεσίες προχωρά ο Κυνηγετικός Σύλλογος Καλαμπάκας την Κυριακή 14 Απριλίου το πρωί στο Πολιτιστικό
Κέντρο Καλαμπάκας.
Οι αρχαιρεσίες θα ξεκινήσουν από το πρωί και καλούνται
όλη η κυνηγετική «οικογένεια» της Καλαμπάκας, να ψηφίσει
το νέο διοικητικό συμβούλιο. Υποψήφιοι θα είναι το
απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και αλλά πρόσωπα, σε ενιαίο πάντα ψηφοδέλτιο.
Εκτός των αρχαιρεσιών θα πραγματοποιηθεί φυσικά και
η Γενική Συνέλευση, όπου θα γίνει ο Οικονομικός και Διοικητικό Απολογισμό, θα τεθεί προς έγκριση ο Προϋπολογισμός τους 2019, ενώ θα γίνουν και εισηγήσεις και προτάσεις των μελών.

Η ανακοίνωση
Το Δ/Σ του Κυνηγετικού Συλλόγου Καλαμπάκας καλεί τα
μέλη του στη Γενική Συνέλευση και Αρχαιρεσίες που θα
πραγματοποιηθεί την Κυριακή 14/04/2019 στην αίθουσα
του Πολιτιστικού κέντρου Δήμου Μετεώρων.
Τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης είναι:
-Απολογισμός του Οικονομικού έτους 2018
-Προϋπολογισμός του Οικονομικού έτους 2019
-Εισηγήσεις – Προτάσεις
-Εκλογές για την ανάδειξη του νέου Δ/Σ και της Ελεγκτικής Επιτροπής
Γιώργος Χρ. Σιαμουρέλης

Τα δικαιώματα
της Γυναίκας με Αναπηρία

Το θέμα «Γυναίκα με Αναπηρία» προκαλεί πάντα αυξημένο ενδιαφέρον, αλλά όταν υπάρχει η ανάλυση σ’ αυτό
το καυτό θέμα, τότε προφανώς και με περισσότερο ενδιαφέρον όλοι μπορούν να βγάλουν χρήσιμα συμπεράσματα.
Πραγματοποιήθηκε, τη Δευτέρα 8 Απριλίου 2019, και
ώρα 12:15μμ στο χώρο του Δημοτικού Συμβουλίου Δημαρχείου Φαρκαδόνας, ενημερωτική εκδήλωση με τίτλο
«Γυναίκα και Αναπηρία: Ψυχολογία/Δικαιώματα/ Εργασία».
Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Φαρκαδόνας και την Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής και Προγραμματισμού με αφορμή την Παγκόσμια
Ημέρα Υγείας στις 7 Απριλίου και στο πλαίσιο δικτύωσης
με την ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α και το Κέντρο Υγείας Φαρκαδόνας.
Την εκδήλωση χαιρέτησαν ο Δήμαρχος Φαρκαδόνας
Αθανάσιος Μεριβάκης και ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και
Κοινωνικής Πολιτικής Ηλίας Καραμάνος, ενώ παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ιωάννης
Αναγνώστου, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Κωνσταντίνος Κοσμάς και ο προϊστάμενος Τμήματος Προγραμματισμού Κώστας Ασίκης. Ο καθένας τους επισήμανε τη σημασία της στήριξης, απ’ την πλευρά της πολιτείας, των γυναικών που αντιμετωπίζουν προβλήματα αναπηρίας καθώς
και των γυναικών φροντιστών ατόμων με αναπηρία.
ΧΡ. ΠΑΠ.

10 σελίδα
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ΤΡΙΚΚΗ Κέντρο
Χορού Τρικάλων για
7η συνεχή χρονιά
διοργανώνει το Πανελλήνιο
Φεστιβάλ Παραδοσιακών
Χορών το Σάββατο 20
Απριλίου. Η εκδήλωση θα
πραγματοποιηθεί στην
κεντρική πλατεία των
Τρικάλων το πρωί 11.00
έως 13.00 και το απόγευμα
18.00 έως 21.30.

τοπικά

ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

7η Γιορτή Χορού- Πανελλήνιο
Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών
το Σάββατο 20 Απριλίου από την ΤΡΙΚΚΗ
λος Θέρμου, Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος “Οι Κρηταγενείς”, Χορευτικός Λαογραφικός
Όμιλος Λιβαδειάς, Μορφωτικός
Πολιτιστικός Σύλλογος Λητής
Θεσσαλονίκης, Μορφωτικός
Σύλλογος Γαργαλιάνων, Χορευτική Ομάδα Αρτέμιδος - Σπάτων
“Ωθώ-Πατώ”, Πολιτιστικός Σύλλογος Αυλιωτών Κέρκυρας, Χορευτικό Εργαστήρι Μορφωτικού
Συλλόγου Νέας Κίου, Σωματείο
«Στα χρώματα της παράδοσης»,
Μορφωτικός Σύλλογος Θεσπρωτικού, Χορευτική Ομάδα Νεανικής Εστίας Αγίου Γεωργίου
Ασβεστοχωρίου, Πολιτιστικός
Μορφωτικός Σύλλογος Αστυπάλαιας, Πολιτιστικός Σύλλογος
Γαλατά «Οι φίλοι της παράδοσης» και ο Χορευτικός Λαογραφικός Όμιλος Μαρκόπουλου
“Μυρρινούς”. Η εκδήλωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της
Περιφέρειας Θεσσαλίας-Περιφερειακή ενότητα Τρικάλων.

Στο Φεστιβάλ θα συμμετέχουν
22 χορευτικοί σύλλογοι από διάφορα μέρη της Ελλάδας και θα
παρουσιάσουν χορούς, τραγούδια και φορεσιές του τόπου
τους. ΟΙ σύλλογοι που θα συμμετέχουν είναι: «ΤΡΙΚΚΗ» Κέντρο
Χορού Τρικάλων, Λύκειον Ελληνίδων Άργους-Περιφερειακό
Τμήμα Κουτσοποδίου, Χορευτικό
Τμήμα Εκπαιδευτήρια Αναγέννηση Πάτρας, Χορευτικό Πολιτιστικού Συλλόγου Αντιρρίου
«Το Καστέλι», Ομάδα Γυναικών
ΑπόΔΡΑΣΗ Νέας Μάκρης, Πολιτιστικός σύλλογος Γοργόπης
«Η Γόρτυνα», Εκπολιτιστικός
Σύλλογος Νέων Μεταμόρφωσης
Ιωαννίνων, Εξωραϊστικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος “Αγία Τριάδα” Νίκαιας, Εκπολιτιστικός Όμι-

Με τον «Όμιλο Φίλων
της Θεσσαλικής Ιστορίας»
συναντήθηκε
ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

Συνάντηση με τον πρόεδρο και μέλη του «Ομίλου
Φίλων της Θεσσαλικής Ιστορίας» είχε ο Περιφερειάρχης
Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Η συνάντηση ήταν εθιμοτυπικού χαρακτήρα και ο κ. Αγοραστός ενημέρωσε
για τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει και θα συνεχίσει
να στηρίζει η Περιφέρεια, προς την κατεύθυνση της διαφύλαξης, διάδοσης και προβολής της θεσσαλικής ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.
«Ιστορία και πολιτισμός αποτελούν πολύτιμο οικονομικό
και κοινωνικό κεφάλαιο με ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική.
Σύμφωνα με διεθνή έρευνα οι επενδύσεις σε πολιτιστικές
δράσεις δημιουργούν εισόδημα 3,5 φορές πάνω από το
ποσό που δαπανάται» σημείωσε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας. Παράλληλα ο κ. Αγοραστός παρουσίασε το πρωτοπόρο σχέδιο της Περιφέρειας για την ανάδειξη των
ενάλιων αρχαιολογικών θησαυρών της Θεσσαλίας, με τη
δημιουργία υποβρυχίων μουσείων.
Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Πρόεδρος του Ομίλου
Φίλων Θεσσαλικής Ιστορίας Κ. Σπανός και τα μέλη κ.κ. Β.
Ρηγόπουλος, Θ. Μπετχαβές, Κ. Μπρούζας, Β. Θεοδωρόπουλος και Τ. Αναστασίου.

ΞΕΚΙΝΗΣΑΜΕ

“ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ”
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ • ΨΗΣΤΑΡΙΑ

Τηλ.: 24310 30268

Σουβλάκι

1€

Λουκάνικο

1€

Κοτόπουλο σουβλάκι 1€

Έναντι Τεχνική Σχολής

Πίτα σουβλάκι 2€

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

Αφιέρωμα στην Ημέρα
των Ρομά στο 5ο Γυμνάσιο
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Επισκευές στη γέφυρα Γκίκα με μικρές
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
την επισκευή
σημείων της
γέφυρας Γκίκα
προχωρά ο Δήμος
Τρικκαίων. Επί πέντε
ημέρες, από τη Δευτέρα
15 μέχρι και την
Παρασκευή 19 Απριλίου
2019, θα
πραγματοποιηθούν
εργασίες που θα
επιφέρουν αλλαγές στην
κίνηση των οχημάτων
στην πόλη των Τρικάλων.

Σ

Η 8η Απριλίου αποτελεί μέρα γιορτής για τους τσιγγάνους όλου
του κόσμου σε ανάμνηση του Πρώτου Παγκόσμιου Συνεδρίου
τους, που έγινε στο Λονδίνο στις 8 Απριλίου 1971 και έθεσε τις βάσεις για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους από τη διεθνή κοινότητα. Με αφορμή αυτήν την ημέρα, στο 5ο Γυμνάσιο προβλήθηκε ντοκιμαντέρ με θέμα τη ζωή των Ρομά για να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές/τριες σε θέματα ανθρώπινων δικαιωμάτων
και να τους βοηθήσει να αναπτύξουν στάσεις και συμπεριφορές
θετικές και δεκτικές προς το διαφορετικό.
Ακολούθησε συζήτηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα ώστε οι
μαθητές να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη, να διακρίνουν τις
ρατσιστικές στάσεις στην καθημερινή τους ζωή και να αποκτήσουν συνείδηση ώστε να προασπίζονται τις αξίες σεβασμού και
αποδοχής της διαφορετικότητας.
Τέλος έγραψαν συνθήματα εμπνεόμενοι από την όλη εκδήλωση και όλοι κατέληξαν πως «όλοι είμαστε διαφορετικοί και όλοι
είμαστε ίσοι»

Οι εργασίες είναι απαραίτητες, καθώς η γέφυρα χρήζει «ανακατασκευής αρμών
διαστολής του καταστρώματος». Αυτό θα γίνει με την εγκατάσταση τεσσάρων αρμών
στον κατάστρωμα. Δηλαδή,
πλέον, ο Δήμος Τρικκαίων
παρεμβαίνει, αφ’ ενός για να
λυθεί το πρόβλημα στην
άσφαλτο των αρμών που δημιουργούν προβλήματα στις αναρτήσεις των οχημάτων, αφ’ ετέρου για να προστατεύσει τη γέφυρα.
Αυτές οι εργασίες σημαίνουν αλλαγές στην κίνηση των οχημάτων.
Συγκεκριμένα, όλη την εβδομάδα από Δευτέρα 15 μέχρι και
Παρασκευή 19 Απριλίου, η κίνηση των οχημάτων θα διεξάγεται ως εξής:
1. Από την οδό Β. Τσιτσάνη προς τον κόμβο του Αγ. Κων/νου
τα οχήματα θα κινούνται κανονικά, ανεξαρτήτως του ποιο ρεύμα θα είναι κλειστό στη γέφυρα.

2. Η κυκλοφορία από τον κόμβο Αγ. Κων/νου προς τη Β. Τσιτσάνη θα εκτρέπεται μέσω των οδών Όθωνος και Ιακωβάκη καθ’
όλη τη διάρκεια των εργασιών.
Δηλαδή, οι κατευθυνόμενοι από Μουσείο Τσιτσάνη προς Δικαστήρια, Επιμελητήριο και λοιπά σημεία, θα κάνουν παράκαμψη μέσω της οοδού Οθωνος, από την πλατεία του παλιού
ΚΤΕΛ. Αντιθέτως, όσοι μέσω της Ελευθερίου Βενιζέλου θα μεταβαίνουν προς Μουσείο Τσιτσάνη και οδό Καρδίτσης, θα συνεχίζουν κανονικά τη διαδρομή τους.

ΤΩΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ
ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ 5

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

CMYK

12 σελίδα

ΣΑΒΒΑΤΟ

13

τοπικά

ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

Σημαντική εκδήλωση
για τη Σκλήρυνση κατά
Πλάκας στα Τρίκαλα
Μία σημαντική εκδήλωση για τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας οργανώνει αύριο Κυριακή 14 Απριλίου, στο Art
Gallery Hotel, και ώρα 11:30 π.μ. η Ελληνική Εταιρία για
τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας, με ομιλητές επιστήμονες
διαφόρων ειδικοτήτων, που θα αναφερθούν σε επιπτώσεις της πάθησης και τρόπους αντιμετώπισης της.
Συγκεκριμένα, υπό την προεδρεία του κ. Αναστάσιου Ωρολογά, Προέδρου της ΕΕΣΚΠ και Ομότιμου καθηγητή Νευρολογίας Α.Π.Θ., θα μιλήσουν
•ο Επίκουρος Καθηγητής Νευρολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Ευθύμιος Δαρδιώτης για τις νεότερες
θεραπευτικές εξελίξεις στην Πολλαπλή Σκλήρυνση,
•η φυσικοθεραπεύτρια Βασιλική Τσολακοπούλου με
θέμα την πρόληψη των πτώσεων στα άτομα με Σκλήρυνση κατά Πλάκας και η
•εργοφυσιολόγος Αργυρώ Κρασέ για την παροχή
Κλινικής Θεραπευτικής Ασκησης σε ασθενείς με ΣΚΠ και
την έρευνα που έχει πραγματοποιήσει πάνω στο ζήτημα αυτό.
Είναι γνωστό ότι η Σκλήρυνση κατά Πλάκας είναι η πιο
συχνή νευρολογική ασθένεια που πλήττει νεαρούς
ενήλικες. Σε όλο τον κόσμο υπάρχουν περίπου 2,5 εκατομμύρια ασθενείς, στην Ευρώπη 700.000 και στην Ελλάδα υπολογίζονται πάνω από 12.000.
Αν και η αιτιολογία της δεν είναι ακόμη γνωστή και δεν
έχει βρεθεί η τελική θεραπεία, τα τελευταία 25 χρόνια
έχουν εφευρεθεί πάνω από 12 φάρμακα που φρενάρουν
σε μεγάλο βαθμό την εξέλιξη της νόσου και προσφέρουν
υψηλή ποιότητα ζωής στους ασθενείς με ΣΚΠ.
Η Ελληνική Εταιρία για την Σκλήρυνση κατά Πλάκας,
στα 27 χρόνια της δράσης της, εκπροσωπεί την χώρα
μας στους διεθνείς οργανισμούς, έχει προωθήσει νομοθετήματα στην Ελλάδα, πραγματοποιεί δραστηριότητες που βοηθούν τους ασθενείς με ΣΚΠ και τους συγγενείς τους (άθληση, φυσιοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, καλλιτεχνική έκφραση κτλ). Επίσης, έχει πραγματοποιήσει δεκάδες εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα,
ενημερώνοντας με επιστημονικό τρόπο για την πάθηση, την φύση της και τον τρόπο που αυτή αντιμετωπίζεται. Ταυτόχρονα, έχει διαλύσει αρκετούς μύθους γύρω
από αυτή. Σήμερα είναι πια γνωστό σε όλους ότι η ΣΚΠ
δεν είναι θανατηφόρα, κληρονομική ή μεταδοτική.
Η εκδήλωση της 14ης Απριλίου εντάσσεται σε αυτήν
την αλυσίδα εκδηλώσεων και είναι ανοιχτή σε ασθενείς,
συγγενείς, επαγγελματίες υγείας, αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Δικηγορικός Σύλλογος Τρικάλων διοργανώνει το Σάββατο 13 Απριλίου 2019 και ώρα 10.00 π.μ. στην αίθουσα του
Κέντρου Ιστορίας και Πολιτισμού Κλιάφα επί της οδού Ομήρου και Θεμιστοκλέους αρ. 12 επιστημονική εκδήλωση προς
τιμή του αειμνήστου Καθηγητή της Πολιτικής Δικονομίας
της Νομικής Σχολής Αθηνών και Ακαδημαϊκού Γεωργίου Μητσόπουλου, καταγόμενου από τα Τρίκαλα.
Την εκδήλωση αυτή θα τιμήσουν με την παρουσία τους,
εκτός των άλλων, ο κ. Γεώργιος Αποστολάκης, Αρεοπαγίτης, η Β’ Πρόεδρος Πρωτοδικών Τρικάλων κα Φανή Βακράτσα, ο κ. Νικόλαος Κλαμαρής, Καθηγητής Πολιτικής Δικονομίας της Νομικής Σχολής Αθηνών, ο οποίος, ως εισηγητής, θα αναπτύξει και το σχετικό νομικό θέμα που αφορά τις πρόσφατες τροποποιήσεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και η κα Έφη Γ. Μητσοπούλου, Δικηγόρος Αθηνών, στην οποία ο Δικηγορικός Σύλλογος Τρικάλων θα απονείμει αναμνηστική πλακέτα, προς τιμή του αειμνήστου πατρός της Γεωργίου Μητσόπουλου.
Για τον Δικηγορικό Σύλλογο Τρικάλων
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Νικόλαος Γουγουλάκης
Γεώργιος Τσαγκούλης

Η Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού
Βιβλίου στο 6ο Γυμνάσιο Τρικάλων
ιμώντας την
Παγκόσμια Ημέρα
Παιδικού Βιβλίου το
6ο Γυμνάσιο Τρικάλων
οργάνωσε και υλοποίησε
δράσεις, στις οποίες
συμμετείχε συλλογικά η
σχολική κοινότητα,
μαθητές, εκπαιδευτικοί
και εκπρόσωποι του
Συλλόγου Γονέων και
Κηδεμόνων του
σχολείου.

Τ

Αρχικά, οι μαθητές και οι
μαθήτριες κάθε τμήματος φιλοτέχνησαν πρωτότυπα κολάζ με θέμα το βιβλίο, αφορμώμενοι από το μήνυμα για
την ημέρα αυτή του διεθνούς
φήμης Λιθουανού εικονογράφου και συγγραφέα Κεστούτις
Κασπαραβίτσιους, το οποίο
αναγνώστηκε και συζητήθηκε
σε κάθε τάξη. Ακολούθως, οι
δημιουργίες των παιδιών παρουσιάστηκαν στην Αίθουσα
Εκδηλώσεων του σχολείου,
όπου ένας εκπρόσωπος από
κάθε τμήμα αναφέρθηκε στις
πηγές έμπνευσης και στα μηνύματα του κολάζ του τμήματός του.
Στην ίδια εκδήλωση έγινε
βράβευση των μαθητών και
μαθητριών που συμμετείχαν
σε ενδοσχολικό λογοτεχνικό
διαγωνισμό του 6ου Γυμνασίου. Στον διαγωνισμό αυτό διακρίθηκε η μαθήτρια της Β τάξης Παρασκευή Πατρίκη του
Αποστόλου, που απέσπασε
το 1ο βραβείο, με έπαθλοπροσφορά από τον Σύλλογο
Γονέων-Κηδεμόνων του σχο-

λείου. Ο Σύλλογος Γονέων,
διά της προέδρου του κ. Φανής Κωσταρέλου-Στεργιούλη,
απένειμε επίσης τιμητικά συμβολικά έπαθλα και στους άλλους έντεκα συμμετέχοντες
στον διαγωνισμό μαθητές και
μαθήτριες. Την απονομή των
επάθλων, καθώς και των σχετικών έντυπων Βραβείων και
Βεβαιώσεων Συμμετοχής, έκανε ο Διευθυντής του σχολείου
κ. Ι. Μιχάλης. Ο ίδιος επέδωσε και “Επαίνους Φιλαναγνωσίας”, καθώς και από ένα βιβλίο ως αναμνηστικό δώρο

ΙΕΚ Τρικάλων

Εκπαιδευτική επίσκεψη
στη Θεσσαλονίκη

Τη Δευτέρα 08-04-2018 τα τμήματα Βοηθός Βρεοφονηπιοκόμων,
Τεχνικός Λογισμικού Η/Υ, Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας, Προπονητής Αθλημάτων και Φύλακας
Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων με συνοδούς εκπαιδευτές
πραγματοποίησαν εκπαιδευτική επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη σε φορείς αντίστοιχους με την ειδικότητά τους με σκοπό να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να αποκτήσουν βιωματικές επαγγελματικές εμπειρίες.

εκ μέρους του Σχολείου,
στους μαθητές-μαθήτριες που
ανέγνωσαν τα περισσότερα
βιβλία μεταξύ των συμμαθητών τους από τη Σχολική Δανειστική Βιβλιοθήκη κατά το
διάστημα Σεπτέμβριος 2018 –
Μάρτιος 2019, και είναι οι
εξής: Μαθήτρια από την Α
τάξη– Ελένη Καλιακούδα,
τάξη Β – Νεκτάριος Τύμπας,
τάξη Γ. Στον έναν από τους
παραπάνω διακριθέντες μαθητές η προσφορά βιβλίου
έγινε από τον κ. Ν. Μάντζιο,
εκπαιδευτικό του σχολείου

και συγγραφέα, ο οποίος και
αναφερόμενος στον Χανς Κρίστιαν Άντερσεν προέτρεψε
τους μαθητές στη φιλαναγνωσία. Για το θέμα και το
νόημα του εορτασμού της
Παγκόσμιας Ημέρας Παιδικού Βιβλίου μίλησε στους παρευρισκομένους ο Διευθυντής του Σχολείου κ. Ι. Μιχάλης.
Η όλη εκδήλωση, την οποία
συντόνισε η Υποδιευθύντρια
του σχολείου κ. Ευαγγ. Μινάρδου, ήταν λιτή αλλά ουσιαστική και κέρδισε το ενδιαφέρον όλων των συμμετεχόντων. Κυρίως, όμως, απέδωσε το νόημα και τη σημασία
του εορτασμού της ημέρας
αυτής και υπήρξε αφορμή και
ερέθισμα για ενίσχυση της
δημιουργικότητας και της
δραστηριοποίησης των μαθητών στον χώρο της λογοτεχνίας και του βιβλίου γενικότερα, τόσο ως προς την
ανάγνωση όσο και ως προς τη
γραφή.
Από το 6ο Γυμνάσιο
Τρικάλων

Προβολή ταινίας
“Ο Ηρακλής,
ο Αχελώος και
η Μεσοχώρα”,
η καινούρια ταινία - ντοκιμαντέρ του τρικαλινού σκηνοθέτη
Δημή τρη Κουτσιαμπασά κ ου
θα προβληθεί
στα Τρίκαλα,
στον Δημοτικό
Κινηματογράφο, στις 19.30,
την Τετάρτη 17
Απριλίου 2019.
Είσοδος Ελευθερη.
Το ντοκιμαντέρ, που πρόσφατα έκανε
πρεμιέρα στο
επίσημο πρόγραμμα του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, αφορά στην ιστορία του φράγματος της Μεσοχώρας και συμμετέχουν κάτοικοι του χωριού καθώς και εκπρόσωποι επίσημων φορέων.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
Σενάριο – Σκηνοθεσία - Δημήτρης Κουτσιαμπασάκος
Διεύθυνση Παραγωγής - Μιχάλης Δημητρακάκος
Διεύθυνση Φωτογραφίας - Γιώργος Παπαιωάννου
Μοντάζ - Γιώργος Σαβόγλου
Σύμβουλος μοντάζ - Απόστολος Καρακάσης
Ειδικός σύμβουλος - Γιάννης Τασιόπουλος-φιλόλογος
Μουσική - Βαγγέλης Φάμπας
Μίξη Ήχου - Βασίλης Βασιλάκης
Ηχοληψία - Νίκος Παλιατσούδης - Αντώνης Κυπραίος Γιώργος Πετρουτσάς
Παραγωγή: ΕΡΤ Α.Ε
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AO ΤΡΙΚΑΛΑ

ΜΠΑΣΚΕΤ

Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

ΣΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ

ΤΟ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ

ΣΕ ΓΝΩΣΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Ο ΑΟΤ βάζει τις τελευταίες πινελιές
για να ψάξει απόδραση από την έδρα
του Απόλλωνα Λ. (σελ 5)

Οι έφηβοι της Φαλώρειας θα ψάξουν
με όλες τις δυνάμεις την κούπα
απέναντι στους Αετούς (σελ 4)

Συνεχίζεται και σήμερα
η δραστηριότητα στην Α’ ΕΠΣΤ
με ενδιαφέροντα παιχνίδια (σελ 7)

4 Ο χθεσινός αγώνας σχολικού χάντμπολ ταξίδεψε τους φίλους
του είδους σε χρόνια δοξασμένα όσον αφορά το άθλημα. Τα παιδιά
του 4ου ΓΕΛ είχαν ουσία κερδίζοντας 18-12 το 2ο ΕΠΑΛ Καρδίτσας
(σελ. 4)
CMYK
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Μ

ε το που βγήκε
στον αέρα η
είδηση για την
διεξαγωγή μιας
πολυσύνθετης εκδήλωσης
στο Κεφαλόβρυσο οι λάτρεις
του είδους έσπευσαν να
μπουν για τα καλά στο
πνεύμα της υπόθεσης.

Μετρούν αντίστροφα
Με μεγάλη αδημονία περιμένουν οι φίλοι της καλαθοσφαίρισης
την εκδήλωση 3χ3, που θα φιλοξενηθεί στο Κεφαλόβρυσο

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Εντρύφησαν λοιπόν στα ιδιαίτερα στοιχεία της εκδήλωσης,
ενώ συνέλεξαν και τις απαραίτητες λεπτομέρειες.
Σε κάθε περίπτωση άνοιξε η
όρεξη, αφού το 3χ3 μιλάει στην
καρδιά του κόσμου.
Είναι ίσως ο ρυθμός που συνεπαίρνει μικρούς και μεγάλους,
οπότε άρχισαν να μετρούν αντίστροφα για τις 4 και 5 Μάη.
Στις συγκεκριμένες ημερομηνίες η έδρα του αγώνα θα γνωρίσει μεγάλες πιένες και συνάμα
ενέργεια και ενθουσιασμό.
Αν κα είναι νωρίς φαίνεται ότι
θα προκύψουν μαζεμένα ντέρμπι,
αφού οι λάτρεις του είδους παίρνουν την παρέα τους και σχηματίζουν καλές ομάδες.
Την ώρα της αλήθειας κανένας
δεν θέλει να χάνει, οπότε άπαντες
θα πλειοδοτήσουν σε εμπνεύσεις.
Διαφαίνεται συνεπώς ότι θα προκύψει ένα μωσαϊκό γεμάτων αγώνων, όπου τα μεγάλα καλάθια θα
πέφτουν μαζεμένα, ενώ η διορατικότητα μπορεί να κάνει την διαφορά.
Κοντά σε όλα αυτά προσθέστε
και την φυσική κατάσταση, οπότε
το συνολικό πακέτο θα είναι ελκυστικό. Οι προπονήσεις φυσικά
καλά κρατούν αλλά άπαντες ξέρουν ότι η ουσία βρίσκεται στα
επίσημα.
Από την πλευρά τους οι διοργανωτές βλέπουν με ιδιαίτερη
ικανοποίηση ότι οι συμμετοχές
αυξάνονται και πληθύνονται. Το
γεγονός τους δίνει δύναμη να
συνεχίσουν την προσπάθεια.
Βρίσκονται συνεπώς στο τρέξιμο για να σχεδιάσουν τα πάντα
στην εντέλεια.
Υπόσχονται δε μοναδικές συγκινήσεις.
Να μην ξεχάσουμε όμως και
τον αγώνα υγείας που συμπληρώνει την γιορτή ενώ θα γίνουν
και εκδηλώσεις αναψυχής για την
ανάδειξη της Λίμνης Γκιτζή.
Η καρδιά των σπορ λοιπόν θα
χτυπήσει στην συγκεκριμένη Τρικαλινή γωνιά.
Στις 11:00 ξεκινά ο Παραλίμνιος
Δρόμος Υγείας με συμμετοχή
ελεύθερη για όλες τις ηλικίες. Ο
περιβάλλον χώρος της αναβαθμισμένης λίμνης Γκιτζή θα γεμίζει
το μάτι του δρομέα, μικρού και
μεγάλου, που θα τρέχει γύρω
από τη λίμνη. Οι δρομείς θα έχουν
την ανάμνηση και ικανοποίηση
ότι ήταν οι πρώτοι που έτρεξαν
και βοήθησαν στην υλοποίηση
της δράσης ως ετήσιο θεσμό,
θεσμό με κύρος με γνώμονα την
άθληση και τη φύση.Επιπρόσθετο
θέλγητρο η ύπαρξη βαρκών.
Έπειτα στον εγγύς χώρο θα βρίσκεται η ΑΣΑΚ, η ακαδημία τοξοβολίας από την Καρδίτσα με εμπειρία σε ανάλογα δρώμενα ώστε
όλοι μας να γνωρίσουμε το αρ-

Οι αιτήσεις συμμετοχή φτάνουν με γοργό ρυθμό στα χέρια του κοινού

Εντυπωσιακή είναι η ανταπόκριση στο κάλεσμα για το 3χ3
χαιότερο ολυμπιακό άθλημα. Όλοι
μας θα δοκιμάσουμε με το τόξο!
Στο χώρο θα βρίσκεται και η Σκακιστική Κίνηση Τρικάλων με σκακιέρες για να γίνουμε όλοι Κασπάροφ στη θση του Κασπάροφ.
Σύλλογοι όπως ο ΑΣΤ Ηρακλής
και η ΑΠΣ Ελληνορωμαϊκή πάλη
θα πράξουν βιωματικά στο τόπο
διεξαγωγής. Η αγάπη μας για
ποιοτική βόλτα στο Κεφαλόβρυσο
δημιούργησε αυτό το γεγονός
με βάση υποστήριξης τους εθελοντές και χορηγούς μας.
Χρηστικά στοιχεία
Η επανάληψη είναι μητέρα της
μαθήσεως, οπότε φιλοξενούμε
τα απαραίτητα χρηστικά στοιχεία
όσον αφορά τους όρους δράσης.
ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ
3on3 ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ
(Κάθε διαγωνιζόμενος με την
συμπλήρωση της συμμετοχής του
σημαίνει ότι αποδέχεται τους παρακάτω κανόνες)

Μεγάλα παιχνίδια περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα αγώνων της
ΕΣΚΑΘ ,ενώ τρέχει και η διοργάνωση των εργαζομένων.
Αναλυτικά:
ΣΑΒΒΑΤΟ 13/04/2019
1) ΚΛ.ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚ: 17:30 ΡΑΞΑ-ΣΜΑΚ.ΚΚ(ΕΡΓ)
Δ/ΤΕΣ: ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ Β.-ΧΛΩΡΟΣ ΧΡ.
ΚΡΙΤΕΣ: ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΣ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
2) ΚΛ. ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚ: 19:00 ΚΑΡΔΙΑ ΠΑΙΔ-ΦΑΡΚΑΔΟΝΑ(ΕΡΓ)
Δ/ΤΕΣ: ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ ΧΡ.- ΧΛΩΡΟΣ ΧΡ.
ΚΡΙΤΕΣ: ΖΑΧΑΡΙΑ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
3) ΔΗΜ.ΚΛ. ΤΡΙΚ: 19:00 ΦΙΛΥΡΑ-ΜΟΛΕΤ (ΕΡΓ)
Δ/ΤΕΣ: ΚΥΡΙΤΣΗΣ - ΛΙΛΗΣ
ΚΡΙΤΕΣ: ΜΕΡΤΣΙΩΤΗ-ΧΛΩΡΟΣ Ν.
4) ΚΛ.ΑΜΠΕΛΩΝΑ: 18:30 ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ - ΓΟΜΦΟΙ(ΑΓΩΝΑΣ ΚΑΤ/ΞΗΣ
Α1)
Δ/ΤΕΣ: ΞΕΡΑΣ-ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ομάδες μπορούν να είναι
μικτές και ανεξαρτήτως φύλου .
Μικρότερο όριο ηλικίας τα 13
έτη. Δεν υφίστανται περαιτέρω
όρια ηλικίας καθώς δεν υπάρχουν
ηλικιακοί διαχωρισμοί ομάδων
στο συγκεκριμένο τουρνουά. Τόπος διεξαγωγής Μπασκετάκια,
Κεφαλοβρύσου Τρικάλων.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙΚΤΩΝ
Κάθε ομάδα υποχρεούται να
έχει 4 παίκτες (ένας αναπληρωματικός δηλαδή). Μετά την έναρξη του παιχνιδιού η ομάδα έχει
δικαίωμα να συνεχίζει να
παίζει και με 1 παίκτη στο γήπεδο αν προκύψουν συνθήκες.
ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ
Κανείς παίκτης δεν επιτρέπεται
να φοράει μεταλλικά αντικείμενα
όπως αλυσίδα κ.α αφού αποτελούν κίνδυνο για τη σωματική
ακεραιότητα των αντιπάλων. Συνιστάται ομοιόμορφη ενδυμασία
παικτών κάθε ομάδας. Μπορεί η

κάθε ομάδα να έχει το χορηγό
της στην ενδυμασία της.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Οι ομάδες θα χωριστούν σε
ομίλους (brackets). Ανάλυση
υπάρχει πίσω.Oι νικητές των αρχικών 12 ομίλων σχηματίζουν 4
νέους την επόμενη ημέρα με την
προσθήκη της sb δηλ. της δεύτερης καλύτερης ομάδας ανά
τρία γκρούπ. Ειδική επιβράβευση
θα υπάρξει για την #fairplay ομάδα(λιγότερα φάουλ) του
stageB που μαζί με τους νικητές
θα κερδίσουν το δικαίωμα δωρεάν
συμμετοχής στο επόμενο τουρνουά. Σε περίπτωση ισοβαθμίας
μετριούνται:το μεταξύ τους
ματς(αν υπάρχει),μετά όλα τα
παιχνίδια τους και προκύπτει η
διαφορά πόντων, έπεται η καλύτερη επίθεση και τελευταίο κριτήριο τα λιγότερα φάουλ σε σύνολο αγώνων. Τα κριτήρια είναι
κλιμακωτά εφόσον χρειαστούν
όλα ή μερικά. Αν πάλι υπάρχει
ισοβαθμία, πάμε σε πρόσθετο
αγώνα μεταξύ των ομάδων. Κάθε
ομάδα είναι υποχρεωμένη να βρίσκεται στο τόπο διεξαγωγής 30
λεπτά πριν τη καθορισμένη ώρα
αγώνα τους. Οι ομάδες θα πληροφορηθούν τις ώρες αγώνων
τους εγκαίρως από τους διοργανωτές πριν την έναρξη του τουρνουά.
ΠΟΝΤΟΙ
Κάθε καλάθι που θα σημειώνεται πίσω από την γραμμή των 3πόντων θα μετράει ως 2ποντο
και κάθε άλλο ως 1π.
ΦΑΟΥΛ
Στο πέμπτο ομαδικό φάουλ
εκτελείται αυτόματα ελεύθερη
βολή. Δεν υφίσταται αποβολή
παίκτη λόγω συμπλήρωσης συγ-

κεκριμένου αριθμού ατομικών φάουλ. Σε φάουλ που γίνεται σε
προσπάθεια για σουτ εκτελείται
ελεύθερη βολή. Σε περίπτωση
που υπάρξει φάουλ σε προσπάθεια σουτ το οποίο είναι εύστοχο,
καταλογίζεται ο πόντος και το
φάουλ αλλά η ελεύθερη βολή
δεν εκτελείται και η μπάλα αλλάζει
κατοχή κανονικά.Στην ελεύθερη
βολή δεν υπάρχει ριμπάουντ, ανεξαρτήτως αποτελέσματος της βολής η μπάλα αλλάζει αυτόματα
κατοχή. Υπάρχουν τα εξής φάουλ:
Τεχνική ποινή: Θα δίδεται για
κάθε συμπεριφορά η οποία δεν
είναι μέσα στο αθλητικό πνεύμα
(βρισιές, άσχημη συμπεριφορά
προς τους διαιτητές κ.α.).
Κάθε τεχνική ποινή θα έχει σαν
αποτέλεσμα την εκτέλεση μίας
βολής φάουλ και κατοχή υπέρ
του αντιπάλου.
Αντιαθλητικό Φάουλ: Σε περίπτωση αντιαθλητικού (κατά την
κρίση του διαιτητή) φάουλ θα δίδεται αυτόματα ένας πόντος και
κατοχή υπέρ της ομάδας που το
κέρδισε. Αντιαθλητικό είναι και
κάθε φάουλ που γίνεται με εμφανή σκοπό να σταματήσει αντικανονικά έναν παίκτη ο οποίος
βρίσκεται μόνος του σε προφανή
θέση για να σκοράρει, την στιγμή
που ο αμυνόμενος δεν έχει καμία
διάθεση να αμυνθεί πάνω στην
μπάλα.
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ
Η καθυστέρηση απαγορεύεται.
Όταν ο διαιτητής κρίνει ότι μία
ομάδα δεν παίζει με σκοπό να
σκοράρει αλλά να καθυστερήσει
το παιχνίδι, τότε δέχεται τεχνική
ποινή με τις αντίστοιχες συνέπειες
κάθε τεχνικής ποινής.
ΚΑΤΟΧΗ ΞΕΚΙΝΗΜΑΤΟΣ
Η πρώτη κατοχή αποφασίζεται
με το στρίψιμο νομίσματος
ΠΟΤΕ ΛΗΓΕΙ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
Κάθε παιχνίδι κρίνεται στους
16πόντους. Η πρώτη ομάδα που
θα σημειώσει 16 πόντους ανακηρύσσεται αυτομάτως νικήτρια
(δεν είναι αναγκαία η διαφορά 2
πόντων από την αντίπαλο ομάδα).
Στην περίπτωση που έχουν περάσει 20 λεπτά (μεικτός χρόνος),
χωρίς κάποια ομάδα να έχει σημειώσει 16 πόντους τότε ο αγώνας διακόπτεται με την λήξη της
τρέχουσας κατοχής και νικήτρια
ανακηρύσσεται η ομάδα που προηγείται.
Αν ο αγώνας είναι ισόπαλος
δίλεπτη παράταση παίζεται. Αν
και η παράταση λήξει ισόπαλη
εκτελείται από μία βολή για κάθε
ομάδα μέχρι να σκοράρει η
μία και να αστοχήσει η άλλη.
Ο ίδιος παίκτης δεν μπορεί να
σουτάρει δεύτερη βολή πρίν σουτάρουν όλοι οι συμπαίκτες του.
ΠΑΣΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
Κάθε κατοχή ξεκινάει με πάσα
της μπάλας από την αμυνόμενη
ομάδα στην επιτιθέμενη. Με το

που γίνεται η πάσα η κατοχή ξεκινάει.
ΚΑΤΟΧΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΛΑΘΙ
Μετά από καλάθι η κατοχή πηγαίνει στην αμυνόμενη ομάδα
(εκτός από τις περιπτώσεις των
τεχνικών ποινών κτλ). Η κατοχή
ξεκινάει με «πάσα έναρξης»
ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΟΧΗΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΑΘΙ
Αν η κατοχή μπάλας αλλάξει
χωρίς να μπει καλάθι (αμυντικό
ριμπάουντ, κλέψιμο, λάθος και
μπάλα εκτός γηπέδου) τότε η
ομάδα που πήρε την μπάλα, είναι
υποχρεωμένη να βγάλει την μπάλα εκτός της γραμμής των τριών
πόντων είτε με πάσα είτε με ντρίπλα ώστε να μετράει η κατοχή.
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΟΥΤ
Όταν η μπάλα βγει εκτός γηπέδου, τότε η καινούρια κατοχή
ασχέτως με το για ποια ομάδα
είναι, ξεκινάει με «πάσα έναρξης»
ΤΖΑΜΠΟΛ
Η μπάλα δίνεται στην ομάδα
που κέρδισε το στρίψιμο του νομίσματος και σε κάθε τζάμπολ
μετά η κατοχή πηγαίνει εναλλάξ
σε σχέση με το προηγούμενο
τζάμπολ
ΑΛΛΑΓΕΣ
Οι αλλαγές γίνονται μόνο πριν
από «πάσα έναρξης».
ΤΑΙΜ ΑΟΥΤ
Επιτρέπεται 1 ταιμ-άουτ 30 δευτερολέπτων για κάθε ομάδα.Ο
χρόνος του τάιμ άουτ είναι η μοναδική περίπτωση στον αγώνα
που ο χρόνος παγώνει.
Εξαίρεση στον κανόνα χρόνου
μπορεί να υπάρξει κατά την κρίση
του διαιτητή και των διοργανωτών.
ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ
Σε περίπτωση οποιασδήποτε
διαφωνίας μετράει η απόφαση
των διαιτητών και των διοργανωτών. Οποιαδήποτε απόφαση λαμβάνεται με αυτόν τον τρόπο είναι
τελεσίδικη.
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ
Σε περίπτωση που υπάρχει πληγή αίματος, ή αίμα σε ρούχα κάποιου διαγωνιζομένου αυτός θα
πρέπει να γίνει αλλαγή και να
φροντίσει την πληγή και να αλλάξει ρούχο. Ο διαιτητής μπορεί
να σταματήσει το παιχνίδι όταν
κρίνει ότι για οποιονδήποτε λόγο
τίθεται σε κίνδυνο η υγεία των
αθλητών και να αποφασιστεί από
τους διοργανωτές το αποτέλεσμα.
Κάθε συμμετοχή παίκτη αυτόματα
σημαίνει ότι δεν αντιμετωπίζει
πρόβλημα υγείας.
ΓΕΝΙΚΑ
Οι διαγωνιζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να τηρούν το ευ αγωνίζεσθε, να σέβονται τους διοργανωτές και τους αντιπάλους. Οι
διοργανωτές έχουν το
δικαίωμα να αποβάλουν οποιονδήποτε παίκτη ή ομάδα πιστεύουν οι ίδιοι ότι δεν ακολουθεί
τους κανόνες ορθής συμπεριφοράς. Οι διοργανωτές έχουν δικαίωμα να προβούν σε οποιαδήποτε τροποποίηση του προγράμματος ή άλλου θέματος εφόσον
προκύψουν συνθήκες.Επιβεβαίωση μέσω ταυτότητας ή άλλου
αποδεικτικού για οποιονδήποτε
παίκτη παράλληλα με υπογραφή
στην αίτηση και αν είναι ανήλικοι
τότε στην αίτηση απαιτείται υπογραφή κηδεμόνα.

Μπασκετική δράση
5) ΚΛ. ΠΑΛΑΜΑ: 17:30 ΑΕΤΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΑΣΚ ΦΑΛΩΡΕΙΑ(ΤΕΛ.ΕΦΗΒ)
Δ/ΤΕΣ:ΤΣΟΥΜΑΧΙΔΗΣ-ΔΟΛΓΥΡΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 14/04/2019
1) ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ: 19:00 ΦΟΙΒΟΣ – ΦΑΛΩΡΕΙΑ(Α1)
Δ/ΤΕΣ:ΠΑΓΩΝΗΣ-ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ ΧΡ.
2) ΚΛ.ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚ:16:30 ΓΟΝΕΙΣ 10ου -ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ(ΕΡΓ)
Δ/ΤΕΣ: ΚΥΡΙΤΣΗΣ - ΤΖΙΑΤΖΙΑΣ
ΚΡΙΤΕΣ:ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ – ΧΛΩΡΟΣ
3) ΚΛ.ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚ: 18:00 ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ- ROSSONERO(ΕΡΓ)
Δ/ΤΕΣ:ΔΗΜΟΥΛΑΣ-ΤΑΜΠΟΥΡΑΣ
ΚΡΙΤΕΣ: ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ - ΡΕΝΤΖΕΛΑΣ
4) ΚΛ.ΚΑΛ/ΚΑΣ: 17:00 ΚΑΛ/ΚΑ-ΑΓΣ ΙΩΑΝ.(Γ’ΕΘΝ))

Δ/ΤΕΣ:ΓΑΖΕΤΑΣΑΘ.-ΛΟYΛΟΥΔΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝ.
ΚΡΙΤΕΣ: ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΤΑΜΟΥ-ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ-ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ Κ.
ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΣ: ΧΛΩΡΟΣ Ν.
5) ΕΑΚ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ:11:00 ΑΠΟΛ.ΚΑΡΔ-ΟΛ.ΚΑΡΔ(ΜΙΝΙ)
Δ/ΤΕΣ:ΡΑΝΤΟΣ Ζ.
6) ΕΑΚ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ: 12:00 ΑΠΟΛ.ΚΑΡΔ-ΟΛ.ΚΑΡΔ(ΠΑΜ)
Δ/ΤΕΣ: ΡΑΝΤΟΣ Ζ.
7) ΕΑΚ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ: 19:00 ΚΒΑ-ΠΑΣΣΙΑΛΗΣ (ΜΙΝΙ)
Δ/ΤΕΣ: ΤΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ.
*Εκκίνηση και στα μίνι. Την πρώτη αγωνιστική παίζουν: Αίολος Β’Σπάρτακος, ΑΕΤ- Κρόνος. Σε άλλο θέμα σημαντικές διακρίσεις
ΣΟΧΤ στο κύπελλο αναρρίχησης.

τοπιΚΑ

Σπουδαία
εκπροσώπηση
Μέλη του Συλλόγου δρομέων έτρεξαν
στον μαραθώνιο του Ρότερνταμ
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Αν και έχουν πολύ δύσκολη αποστολή οι Γόμφοι θα τα παίξουν όλα
για όλα σήμερα στον Αμπελώνα για την μεγάλη υπέρβαση στα πλέϊ οφ

Μ

ιλώντας με
ειδικούς της
καλαθοσφαίρισ
ης και όχι
μόνον σημειώνουν σε
όλους τους τόνους ότι
πολλές φορές η κανονική
διάρκεια ενός
πρωταθλήματος δεν έχει
καμία σχέση με την
διαδικασία των πλέϊ οφ.

Του Αρη Κόντα

Εδώ και καιρό τα μέλη του Συλλόγου Δρομέων
παίζουν δυναμικά και εκτός των τειχών.
Το ενημερωτικό κείμενο αναφέρει:
Άλλη μια ομαδική αποστολή μελών του Συλλόγου
Δρομέων Τρικάλων στο εξωτερικό!Αυτήν την φορά
στον Μαραθώνιο του μεγαλύτερου λιμανιού της Ευρώπης ,στην πόλη Ρότερνταμ! Εννέα μέλη μας λοιπόν
ταξίδεψαν αεροπορικώς και βρέθηκαν στην πανέμορφη
πόλη της Ολλανδίας από την Παρασκευή για τετραήμερη
εκδρομή.
Την Κυριακή το πρωί οι δρομείς μας μαζί άλλους
περίπου 17000 βρέθηκαν στην εκκίνηση του Μαραθωνίου .Ο αγώνας ξεκινά και τερματίζει στον Κοολσίνγκελ
(Coolsingel), κεντρικό δρόμο της πόλης μπροστά από
την γέφυρα του Εράσμους,σήμα κατατεθέν της πόλης.
Ο συγκεκριμένος Μαραθώνιος είναι από τους πιο γρήγορους του κόσμου και μάλιστα η συγκεκριμένη διοργάνωση είχε το Παγκόσμιο Ρέκορ Μαραθωνίου για 13
χρόνια, από το 1985 ως το 1988 από τον Κάρλος
Λόπες (2:07:12) και από το 1988 έως το 1998 από τον
Μπελαϋνέχ Ντινσαμό (2:06:50) .
Πέντε μέλη μας λοιπόν στάθηκαν στην εκκίνηση και
διέσχισαν 42,195 μέτρα στην πανέμορφη πόλη περνώντας γέφυρες ,κανάλια και δίπλα από την πανέμορφη
λίμνη Kralingse Plas .
Οι καιρικές συνθήκες δεν ήταν ευνοϊκές κατά την
διάρκεια του αγώνα καθώς επικρατούσε έντονη ζέστη
με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολλά προβλήματα αφυδάτωσης .
Δυστυχώς προβλήματα αφυδάτωσης επηρέασαν και
2 από τους πέντε δρομείς μας. Την καλύτερη επίδοση
εξ αυτών πέτυχαν ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου μας
,ο Χρήστος Λίπας και ο Δημήτρης Νταούλας που
έτρεξαν όλη την διαδρομή μαζί .
Τερμάτισαν σε 3:38:06 ,χρόνο που αποτελεί νέο ατομικό ρεκόρ για τον Χρήστο ,ενώ ο Δημήτρης έκανε
έναν συντηρητικό για τα δεδομένα του αγώνα καθώς
δεν είχε καταφέρει να ολοκληρώσει την προετοιμασία
του όπως θα ήθελε .
Την αμέσως καλύτερη επίδοση πέτυχε ο Κώστας Βενέτης καθώς τερμάτισε σε 3:56:19. Οι άλλοι δύο
δρομείς μας ο Παύλος Δίπλας και ο Κώστας Μαγκούφης
όπως προείπαμε αντιμετώπισαν προβλήματα κατά την
διάρκεια του αγώνα και δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν τον αγώνα .
Τα κορίτσια της παρέας αν και είναι ενεργά μέλη
του Συλλόγου μας ,αποφάσισαν αυτή την φορά να μην
συμμετάσχουν σε κάποιο αγώνισμα.
Έτσι η Γεωργία Σέρρα, η Φένια Βοτσιου ,η Χριστίνα
Μπυρου και Βενέτη Βίκυ ζήσανε την γιορτή του Μαραθωνίου σαν θεατές !
Τα μέλη μας επέστρεψαν την Τρίτη στην πόλη μας,
μετά από τετραήμερο ταξίδι και όπως μας είπαν έζησαν
μια μοναδική εμπειρία που θα τους μείνει αξέχαστη
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Εκεί μπαίνει στην εξίσωση
το πρέπει, ενώ δεν υπάρχουν
περιθώρια για διορθωτικές κινήσεις, όπως συμβαίνει στην
ροή του πρωταθλήματος.
Από ένα διάστημα και μετά
φάνηκε ότι οι Γόμφοι θα έπρεπε να ψάξουν μια μεγάλη
υπέρβαση στην καινούργια
ροή πραγμάτων.
Γιατί δεν είναι εύκολο να
κερδίζει κανείς κάθε μέρα
εκτός έδρας ομάδες επιπέδου
Αμπελώνα.
Όμως οι παίκτες του εκπροσώπου μας είναι σκληρά καρύδια και έδειξαν κατά την
διάρκεια της χρονιάς ότι έχουν
μια αξιοσημείωτη έφεση στο
ανακάτεμα της τράπουλας και
των συσχετισμών.
Ένα παιχνίδι άλλωστε είναι
αυτό οπότε θα τα δώσουν όλα
για όλα σήμερα στις 18.30
στον Αμπελώνα για να ξεπεράσουν και τα πιο τρελά τους
όνειρα.
Τα «Βουβάλια» διαθέτουν
ξεκάθαρη φιλοσοφία την οποία
θα σπεύσουν να υπηρετήσουν
με συνέπεια για μια ακόμη
φορά. Εννοείται ότι δεν περισσεύει κανείς και άπαντες
καλούνται να δώσουν ότι έχουν
και δεν έχουν για να γράψουν
ιστορία.
Στο πλαίσιο αυτό οι περιφερειακοί θα χρειαστεί να διαβάσουν άριστα όλα τα δεδομένα του αγώνα, να κατευθύνουν και να οργανώσουν σωστά αλλά και να πυροβολούν
σε πρώτη ευκαιρία.
Οσο για τους ψηλούς συνειδητοποίησαν ότι χρειάζεται
να ματώσουν στο ζωγραφιστό
για να κερδίσουν το συγκριτικό
πλεονέκτημα.
Φυσικά προετοιμάστηκαν
όσο καλύτερα μπορούσαν δίνοντας κύκλο φιλικών.
Το έμψυχο δυναμικό λοιπόν
είναι καλά διαβασμένο, έχει
το απαραίτητο ηθικό και ελπίζει
ότι θα βρεθεί στην μέρα του
για να πάρει ότι του αναλογεί.
Δίνοντας το στίγμα του ο
κόουτς Μάκης Αλεξίου ανέφερε στην «Σέντρα» «Σε νοκ
άουτ παιχνίδι εκ των πραγμάτων θα υπάρχει άγχος, οπότε
θα πρέπει να κάνουμε σωστή
διαχείριση.
Απέναντί μας έχουμε μια γεμάτη ομάδα που τρέχει απίστευτη αλυσίδα αποτελεσμάτων αφού μετά την ήττα από
εμάς στον πρώτο γύρο συνέχισε ακάθεκτη.
Επίσης είναι ψημένη σε με-

Οι Γόμφοι θα προσπαθήσουν να χτυπήσουν
στα ίσα το μεγάλο ματς στον Αμπελώνα
γάλες διοργανώσεις όπως F4,
οπότε ο σεβασμός μας είναι
δεδομένος.
Συνεπώς πρέπει να δείξουμε
καθαρό μυαλό, συγκέντρωση
και διάρκεια στο παιχνίδι αλλά
και τεράστια ψυχικά αποθέματα.
Οδηγός μας θα είναι οι προηγούμενες εκτός έδρας νίκες
και θα μοχθήσουμε για το καλύτερο».
Πάντως οι δυο ομάδες έκλεισαν την κανονική διάρκεια της
Α1 σπάζοντας την κατοστάρα(οι Γόμφοι με Μουζάκι).
Αν το άγχος δεν κυριαρχήσει
τότε θα γίνει πολύ μεγάλο παιχνίδι.
Να θυμίσουμε ότι ο Αμπελώνας επικράτησε του Γ.Σ.Νίκαιας με 100-67 για την τελευταία αγωνιστική του δευτέρου ομίλου της Α1 ΕΣΚΑΘ .
Η ομάδα του κ.Γιαννόπουλου μετά την νίκη αυτή τερματίστε στη δεύτερη θέση του
βαθμολογικού πίνακα.
Για την ιστορία τα στατιστικά
στοιχεία εκείνου του ματς
ήταν:
Τα δεκάλεπτα: 19-24, 4837, 76-56, 100-67.
Γ.Σ.Αμπελώνα (Γιαννόπουλος): Τεκούσης Β. 11(1), Μπιζιάκης 8, Γκανέτσας 22(3), Μανώλας 4, Κοτσώνας 14, Κονδυλόπουλος 24(3), Τσακνάκης
9(3), Βλησσαρούλης 4, Τεκούσης Ε. 2, Τεκούσης Π 2 .
Όπως γίνεται αντιληπτό στην
Λαρισινή ομάδα αγωνίζονται
αξιόλογοι παίκτες και οι γνωστοί μας: Γκανέτσας, Βλησσαρούλης.

Γνωρίζονται εξαιρετικά
Ακρως συναρπαστικά ήταν
τα δυο φετινά παιχνίδια των
ομάδων και με έντονα συναισθήματα.
Οι νίκες μοιράστηκαν με
σπάσιμο εδρών.
Ας θυμηθούμε τα πεπραγμένα με την βοήθεια του αρχείου της «Σέντρας».
Φαίνεται ότι οι Γόμφοι έχουν
βρει την συνταγή για να πετυχαίνουν μεγάλες εκτός έδρας
νίκες.
Αρχικά το διέπραξαν στους
Σοφάδες αλλά το Σάββατο 1η
Δεκέμβρη 2018 πέτυχαν μια
ακόμη μεγαλύτερη απόδραση
από την έδρα του Αμπελώνα.
Οι γνώστες του χώρου ξέρουν πολύ καλά ότι οι Λαρισαίοι στο σπίτι τους δεν δίνουν
δικαιώματα αλλά η Τρικαλινή
ομάδα χωρίς άγχος, με μεγάλο

πάθος και άγνοια κινδύνου
έφτασε στο τεράστιο διπλό με
67-69.
Να σημειώσουμε ότι ο Αμπελώνας από την πρώτη στιγμή δεν έκρυψε τις υψηλές του
βλέψεις, σε δυο θεσμούς.
Όμως τα «Βουβάλια» ήταν
καλά διαβασμένα και παρότι
πήγαν να γκρεμίσουν την καρδάρα με το γάλα τελικά έκαναν
ονειρεμένο επίλογο.
Σίγουρα τέτοια διπλά ανεβάζουν την ψυχολογία αλλά
κανένα ομάδα δεν κρίνεται
από ένα- δυο διπλά όσο μεγάλα και να είναι.
Χρειάζεται λοιπόν ανάλογη
συνέχεια όπως και έγινε.
Αναλύοντας κανείς το παιχνίδι σημειώνει ότι οι Γόμφοι
είχαν πλάνο και σημάδεψαν
τις αντίπαλες αδυναμίες.
Προσπάθησαν λοιπόν και τα
κατάφεραν σε μεγάλο βαθμό
να μεταφέρουν την μπάλα κοντά στο καλάθι και να φθείρουν
τους αντιπάλους.
Σιγά- σιγά άνοιξε η όρεξη
και ήταν εμφανές ότι οι φιλοξενούμενοι ήταν στην μέρα
τους και κυρίως στο κλίμα του
παιχνιδιού.
Ενδεικτικό είναι το καλό ξεκίνημα και νωρίς ξέφυγαν με
8 πόντους.
Όμως ο Αμπελώνας είναι
ποιοτικός και σκληροτράχηλος, οπότε επέστρεψε και οι
δυο ομάδες πήγαιναν πόντοπόντο για μεγάλο διάστημα.
Στην τελική ευθεία και 4 λεπτά έκαναν νέο ξεπέταγμα,
ενώ 2 λεπτά περίπου πριν την
λήξη ήταν μπροστά 7 πόντους.
Εκεί όμως πήγαν να γίνουν
ιδανικοί αυτόχειρες, αφού έκαναν λάθη στην πίεση με αποτέλεσμα οι Λαρισαίοι να πλησιάσουν ξανά.
Όμως κάτι η ψυχραιμία του
καυτού Δ. Ψύρρα στις βολές
κάτι ορισμένα κρίσιμα επιθετικά ριμπάουντ έδωσαν το δικαίωμα στους Γόμφους να φύγουν με ψηλά το κεφάλι.
Τα δεκάλεπτα: 16-19, 3533, 49-52, 67-69
Αμπελώνας (Γιαννόπουλος):
Τεκούσης Β. 14(3), Γκαμπέτας
, Τσολάκης , Γκανέτσας 8(1),
Μανώλας , Κοτσώνας 22, Κονδυλόπουλος 12(1), Τσακνάκης
5(1), Βλησσαρούλης , Τεκούσης Ε. , Καραγιάννης , Αποστολάκης 7 .
Γόμφοι :(Αλεξίου-Πλακιάς)
Καγιαμανίδης 10(1), Λιάσκος
, Ζαχόπουλος 2, Ροδόπουλος

13, Τσίγκας 1, Ψύρρας Δ.22(5),
Μάρκος , Οικονόμου , Ανδρέου
2, Στρακάτσαλος 13, Κουρέπης 6.
Όλα τα ωραία κάποια στιγμή
τελειώνουν αν και οι συντελεστές των Γόμφων πίστευαν ότι
θα μπορούσαν να βρουν το
κουμπί και του Αμπελώνα.
Ωστόσο ήταν φανερό ότι τα
«βουβάλια» δεν ήταν στην
μέρα τους(Σάββατο 3 Μάρτη
2019).
Πολύ απλά δεν είχαν την
γνωστή ορμητικότητα προηγούμενων παιχνιδιών και κυρίως την αποτελεσματικότητα.
Γιατί όταν οι μηχανές του
σωματείου έπαιρναν μπροστά
τότε οι παίκτες συνδύαζαν ουσία και θέαμα.
Απλά η κακή εμφάνιση ήρθε
σ’ένα σημαντικό παιχνίδι, που
αν είχε θετικό πρόσημο τότε
θα μιλούσαμε για άλλα πράγματα.
Όμως ακόμη και με την ήττα
οι Γόμφοι θα σπεύσουν να
εξαντλήσουν τις πιθανότητες
οπότε έφτασε το πλήρωμα του
χρόνου οι δυο ομάδες να τα
πουν εκ νέου μεταξύ τους.
Πάντως στον φετινό μαραθώνιο η ομάδα του Μ. Αλεξίου
έχει δείξει ότι αν της βγουν
πράγματα μπορεί να κερδίσει
τον καθέναν εντός και εκτός.
Οσον αφορά τον αγώνα το
τελικό σκορ δείχνει την εικόνα.
Οι άμυνες είχαν τον πρώτο
λόγο, ενώ δεν βγήκαν τα μαζεμένα μεγάλα καλάθια άλλων
συναντήσεων.
Ο εκπρόσωπός μας εμφανίστηκε άστοχος και νευρικός,
οπότε άλλο που δεν ήθελε ο
Αμπελώνας για να ανατρέψει
τα δεδομένα.
Τελικά κέρδισε με το ίδιο
εύρος που είχε χάσει σπίτι του
στον πρώτο γύρο(67-69).
Τα βαριά χαρτιά του κατάφεραν να κρατήσουν όσο χρειάζονταν τα αντίστοιχα των Γόμφων και έτσι αποχώρησαν στεγνά.
Ο εκπρόσωπός μας είχε ένα
προβάδισμα στο πρώτο δεκάλεπτο αλλά στην συνέχεια οι
Λαρισαίοι πήραν τα ηνία.
Στην γ’ περίοδο άνοιξαν την
ψαλίδα στους 11 πόντους. Εκεί
τα «βουβάλια» έκαναν μια τελευταία προσπάθεια και μάζεψαν την διαφορά αλλά δεν
μπόρεσαν το κάτι παραπάνω.
Τα δεκάλεπτα: 13-9, 19-27,
32-38, 47-49.
Διαιτητές:Παγώνης Ξέρας
Γόμφοι :(Αλεξίου) Καγιαμανίδης 7(1), Λιάσκος , Ζαχόπουλος , Ροδόπουλος 8, Τσίγκας 2, Κουρμέντζας 2, Ανδρέου , Ψύρρας Δ.16(2), Μάρκος
, Κουρέπης 8(1), Στρακάτσαλος 4.
Γ.Σ.Αμπελώνα (Γιαννόπουλος): Τεκούσης Β. , Κονδυλόπουλος 13, Γκανέτσας 8, Τεκούσης Ε. 3(1), Μανώλας 6(1),
Κοτσώνας 7(1), Τσακνάκης 1,
Βλησσαρούλης , Τεκούσης Π.
, Αποστολάκης 11.
• Σε παιχνίδι εφηβικού Ικαροι- Δαναοί 74-84.
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όσο αλήθεια
έλειψαν στο
Τρικαλινό κοινό
οι εικόνες και οι
πλούσιες παραστάσεις,
που προσφέρει από την
φύση του το χάντμπολ;

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε
ότι η περιοχή μας είχε μεγάλη
παράδοση και στο συγκεκριμένο άθλημα.
Θυμόμαστε την εποχή, που
το υλικό ήταν τόσο πλούσιο,
οπότε αφιερώναμε «σεντόνια»
ολόκληρα, όπως δηλαδή λέγονται τα μεγάλα σε έκταση
δημοσιογραφικά κείμενα.
Χωρίς υπερβολή το ένα μεγάλο παιχνίδι διαδεχόταν το
άλλο, οπότε οι αναλύσεις ήταν
απολαυστικές, ενώ δηλώσεις
έπαιζαν παντού.
Ειδικά κάποια παιχνίδια οι
συμπολίτες φίλαθλοι δεν τα
ξεχνούν με τίποτα όσα χρόνια
και να περάσουν.
Ενδεικτικά αναφέρουμε τις
αξέχαστες συναντήσεις του
ΓΣΤ με τον Ιωνικό Λαμίας,
που ανέδειξαν την ομορφιά
του είδους.
Οσο για τους παίκτες που
υπηρέτησαν τον χώρο έδιναν
πάντα το 100% και αρνούνταν
να χάσουν.
Δυστυχώς όμως ο κύκλος
έκλεισε και στην πορεία έκανε
μια προσπάθεια η ΑΕΤ για να
βγάλει ξανά το άθλημα στο
προσκήνιο.
Από’ κει και πέρα ωστόσο
η κάνουλα έκλεισε, ενώ οι πιστοί του είδους θυμούνται
τους κανονισμούς του αθλήματος κυρίως μέσα από τις
σχολικές αναμετρήσεις.
Οσοι ξέρουν σημειώνουν
ότι σε αρκετά παιδιά υπάρχει
κάτι σαν κρυφός έρωτας για
το χάντμπολ. Φροντίζουν λοιπόν να μελετούν όσο καλύτερα μπορούν τα δεδομένα προκειμένου να μπαίνουν στο πετσί του ρόλου τους.
Και μολονότι δεν έχουν στα
χέρια τους μαζεμένους αγώνες αρκούν οι προπονήσεις
που γίνονται για να αναδείξουν τις αρετές τους.
Η δεκτικότητα του έμψυχου

Στα δάχτυλα….
Τα σχολικά νιάτα έδειξαν ότι κατέχουν καλά τα μυστικά του χάντμπολ
με το 4ο ΓΕΛ να κερδίζει 18-12 το 2ο ΕΠΑΛ Καρδίτσας

Η ομάδα του 4ου ΓΕΛ όπως παρατάχθηκε στον χθεσινό αγώνα

σε άλλη βάση.
Πάντως χθες το άρωμα της
νοσταλγίας ήταν έντονο στο
Δημοτικό κλειστό.
Ο χώρος ετοιμάστηκε με
συνοπτικές διαδικασίες για
το παιχνίδι. Οσοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα φρόντισαν
να μην χάσουν ούτε δευτερόλεπτο από την ιεροτελεστία.
Από την προθέρμανση ακόμη κάποιο έμπειρο μάτι διαπίστωνε τις αρετές και την
θέληση των παικτών.
Στην πράξη πια τα παιδιά
έσπευσαν να υποστηρίξουν
όσο καλύτερα μπορούσαν τις
θέσεις τους φτάνοντας στον
αντικειμενικό στόχο.
Όπως και να’χει φώναξαν
παρών φέρνοντας ξανά το
χάντμπολ στο προσκήνιο.

Ταιριάζει γάντι

Για μια ακόμη φορά η κερκίδα έφτιαξε ατμόσφαιρα
δυναμικού είναι εντυπωσιακή
και οι πρωταγωνιστές αφομοιώνουν ακόμη και τα λεγόμενα ψιλά γράμματα του σπορ
με κινηματογραφική ταχύτητα.
Ετσι όταν μπαίνουν στον
αγωνιστικό χώρο ξέρουν πώς
να απλωθούν, ενώ διακρίνονται για τα γερά πατήματα, το
ομαδικό πνεύμα και το ατομικό ταλέντο.
Μακάρι λοιπόν οι σχολικοί
αγώνες να δώσουν την σπίθα
και το ερέθισμα για να φτια-

χτεί εκ νέου μια ομάδα, που
θα φέρει ξανά το χάντμπολ
στο προσκήνιο. Σίγουρα δεν
είναι και το πιο εύκολο πράγμα
στον κόσμο από την άποψη
ότι όλες οι εποχές δεν είναι
οι ίδιες, ενώ λείπουν και οι
κράχτες, που θα οδηγήσουν
τον νεαρόκοσμο στα κλειστά.
Σε κάθε περίπτωση όμως
οι Τρικαλινοί που αγαπούν
τον αθλητισμό ξέρουν να ξεπερνούν τον εαυτό τους, οπότε αν γίνει η αρχή τότε η συνέχεια της υπόθεσης θα τεθεί

Με τα καλημέρα φάνηκε ότι
το άθλημα ταιριάζει γάντι στο
έμψυχο δυναμικό του 4ου
ΓΕΛ, που διασταύρωσε τα
ξίφη με
Οι πρωταγωνιστές μπήκαν
στον αγωνιστικό κάνοντας θετικές σκέψεις, ενώ κατέθεσαν
πάθος και αλτρουϊσμό.
Γρήγορα λοιπόν η συνάντηση απέκτησε ρυθμό, ενώ
οι εμπνεύσεις είχαν την τιμητική τους.
Πρόκειται πάντως για ένα
εξόχως θεαματικό άθλημα στο
οποίο αν οι ομάδες βρουν
ρυθμό τότε μπορούν να σκοράρουν κατά βούληση και να
προσφέρουν φάσεις για σεμινάρια.
Δεν έλειψαν λοιπόν οι υποδειγματικές άμυνες, οι αξιόλογες συνεργασίες αλλά και
τα καταπληκτικά τελειώματα.
Γενικά οι πρωταγωνιστές
κατέθεσαν μπόλικη ενέργεια,
πίεσαν όσο μπορούσαν, οπότε

Οι απαραίτητες οδηγίες πριν την έναρξη της δράσης

Ωραίο παιχνίδι πραγματοποιήθηκε χθες στο Δημοτικό κλειστό
βγήκαν με ταχύτητα και σθένος στις αντεπιθέσεις.
Υπό το πρίσμα αυτό και οι
θεατές μπήκαν γρήγορα στο
πνεύμα, οπότε επανέλαβαν
πολλές φορές τις θέσεις των
παικτών.
Αναφερόμαστε λοιπόν στα
εξτρέμ, στα ίντερ, στον πίβοτ,
στον κεντρικό. Εκτενέστερη
ανάλυση φυσικά δεν χρειάζεται.
Πάντως το έμψυχο δυναμικό μιλούσε την ίδια γλώσσα
όσον αφορά το άθλημα, οπότε
η μπάλα άλλαξε πολλές φορές χέρια με τον τρόπο που
έπρεπε.
Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι η οικογένεια του 4ου ΓΕΛ
διάγει τα πολύ καλά φεγγάρια
της. Είναι νωπές λοιπόν οι
αναμνήσεις από την προέλαση των αγοριών στο
βόλεϊ(χθες έγινε ο αγώνας
Λαμίας- Χαλκίδας με τον νικητή να έρχεται Τρίκαλα).
Μετά την παρένθεση αυτή
επιστροφή στο χάντμπολ
όπου οι παίκτες μπήκαν με
όρεξη στο παρκέ και ζέσταναν

Το θέλουν πολύ

Αρωμα
πάλης

Οι έφηβοι της Φαλώρειας θα τα δώσουν όλα για όλα στον σημερινό
τελικό Θεσσαλίας απέναντι στους Αετούς Λάρισας
Με νωπές ακόμη τις αναμνήσεις από
την επιτυχία στον ημιτελικό Θεσσαλίας
απέναντι στον ΑΣ. Καρδίτσας οι έφηβοι
της Φαλώρειας μπήκαν ξανά στην πρίζα
αφού έχουν μπροστά τους την μεγαλύτερη
πρόκληση μέχρι την επόμενη.
Σήμερα στις 17.30 λοιπόν στο γνώριμο
πια κλειστό Παλαμά αντιμετωπίζουν στον
τελικό τους Αετούς(Σπάρτακο) Λάρισας
και φυσικό είναι από την στιγμή που έφτασαν μέχρι εδώ να ψάχνουν τον καλύτερο
δυνατό επίλογο και συνάμα το κερασάκι
στην τούρτα.
Διότι ο καθένας αντιλαμβάνεται ότι η
πρωτιά σε επίπεδο Θεσσαλίας αποτελεί
τίτλο τιμής και αποκτά εξέχουσα θέση
στην ιστορία κάθε ομάδας.
Πολύ σωστά οι νεαροί πορτοκαλί δεν
αλλάζουν την τακτική και την φιλοσοφία
τους. Οι χαμηλοί τόνοι είναι απαραίτητοι,
αφού ειδικά σε τέτοιες ηλικίες φτάνουν
ορισμένα μικρά πράγματα για να δυσκολέψουν την ζωή.
Γενικά είναι σημαντικό τα τοπικά συγ-

κροτήματα να μιλούν με πράξεις στους
αγωνιστικούς χώρους.
Φυσικά ο σεβασμός προς τον αντίπαλο
είναι δεδομένος, αφού εκπροσωπεί μια
πραγματικά μεγάλη και σπουδαία σχολή.
Όλα δείχνουν λοιπόν ότι θα πραγματοποιηθεί ένα μεγάλο παιχνίδι, που θα αποζημιώσει τους πάντες σε επίπεδο θεάματος.
Ακόμη όμως και να το σκορ δεν ανοίξει
αφού είναι δεδομένη η πίεση σίγουρα οι
αθλητές θα καταθέσουν κάθε ικμάδα των
δυνάμεών τους.
Πολύ σωστά το επιτελείο της Φαλώρειας
κοίταξε την δική του δουλειά και στον
λίγο χρόνο που είχε στην διάθεσή του
φρόντισε να αποκρυπτογραφήσει όσο καλύτερα μπορούσε τους Αετούς.
Σίγουρα εντόπισε τα δυνατά στοιχεία
αλλά και τις αδυναμίες, οπότε έδωσε τις
απαραίτητες οδηγίες στο έμψυχο δυναμικό.
H εμπειρία δείχνει πως ο έλεγχος συναισθημάτων είναι μεγάλη υπόθεση σε τέ-

το κοινό. Τα χαμόγελα ήταν
για την τοπική ομάδα που επικράτησε 18-12. Στο ημίχρονο
οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν, ενώ κάποια στιγμή στην
επανάληψη πέρασαν με 2
γκολ.
Εκεί όμως τα παιδιά του Δ.
Αναγνώστου έδειξαν χαρακτήρα και πήραν αυτό που
ήθελαν, οπότε ετοιμάζονται
για παιχνίδι στον Βόλο.
4ο ΓΕΛ Τρικάλων (Αναγνώστου. Δ): Οικονόμου, Παπαβασιλείου, Παπακωνσταντίνου, Τσακίρης, Καράς, Μοσχόπουλος, Μπαζαγόρας,
Βουτσάς, Δεληλίγκας, Δήμου,
Παπαευθυμίου, Σουλεϊμάνης,
Στρίνου, Κοτρτώτσιος
2ο ΕΠΑΛ Καρδίτσας(Μάττας. Ε): Αργυρόπουλος, Λαγός, Διαμαντόπουλος, Κάγια,
Μαντζιάρας, Γεράσης, Ξώλιας
Δ.Σ, Ξώλιας Δ.Β, Παπαδόπουλος, Πετσογιάννης, Πολυγένης, Σιακάρας, Τασιόπουλος,
Φωτόπουλος.

Αξιοποιώντας ταλέντο και παραστάσεις το εφηβικό
της Φαλώρειας θα κυνηγήσει τον τίτλο στην Θεσσαλία
τοια ματς. Γιατί για μεγάλο διάστημα τα
συγκροτήματα πορεύονται χέρι- χέρι. Συνεπώς η Φαλώρεια καλείται να ανιχνεύσει
σωστά όλες τις καταστάσεις και να μιλήσει
την στιγμή που πρέπει.
Ασφαλώς τα Τρικαλινά ταλέντα συνειδητοποίησαν ότι στην προκειμένη περίπτωση δεν αρκεί συμβατική εμφάνιση. Συνεπώς είναι αδήριτη ανάγκη να γίνει μια
παρουσία βγαλμένη από τα καλύτερα της
Φαλώρειας.
Αυτό σημαίνει ότι η τοπική ρακέτα χρειάζεται να μετατραπεί σε απόρθητο κάστρο
CMYK

και οι αθλητές να μην δώσουν στους αντιπάλους ευκαιρίες για δεύτερες επιθέσεις.
Οσον αφορά το εκτελεστικό κομμάτι η
πολυφωνία και οι πορτοκαλί παραστάσεις
μπορούν να φέρουν τα απαραίτητα μεγάλα
καλάθια, που θα δώσουν την απαραίτητη
ώθηση για το όνειρο.
Ηδη πάντως έγιναν γνωστοί οι αντίπαλοι
στην β’φάση, που θα πραγματοποιηθεί
στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης.
Ο πρωταθλητής Θεσσαλίας, που οι Τρικαλινοί εύχονται να είναι η Φαλώρεια θα
αντιμετωπίσει στην πρεμιέρα τον Πιερικό.

Εντονη κινητικότητα καταγράφεται στον χώρο της
πάλης με τους Τρικαλινούς
να βγαίνουν ξανά μπροστά.
Σήμερα διεξάγεται το
Πανελλήνιο Παμπαίδων
στον Βόλο, ενώ την Τρίτη
το Πανελλήνιο σχολικό
στην πρωτεύουσα της Μαγνησίας.
Εξάλλου στην προετοιμασία του κλιμακίου Εθνικής παμπαίδων που ξεκινάει στις 22/4 μετέχουν οι:
Ζαϊράκης. Ηλ(ΣΒΑΤ), Κοντοβουνήσιος. Γρ(ΑΣΤ), Καφρίτσας. Κ(ΑΠΣΤ).
Εννοείται ότι όλοι θα κάνουν κατάθεση ψυχής για
να επιβεβαιώσουν την τοπική παράδοση.
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Σε θέση μάχης

Γ

ια την παραμονή
στη Φούτμπολ
Λιγκ –έστω και
αν πλέον θα
είναι 3η στην τάξη
κατηγορία - παλεύουν
τα Τρίκαλα, που
προετοιμάζονται για το
εκτός έδρας παιχνίδι της
Κυριακής) ενάντια στον
Απόλλωνα Λάρισας.
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Στον ΑΟ Τρίκαλα ξέρουν ότι αύριο έχουν μπροστά τους ένα παιχνίδι επιβίωσης
4ος: Θεοχάρης (Θεσσαλίας)
Σπάρτη - Δόξα Δράμας
(16:00, Δημ. Στάδιο Σπάρτης)
Διαιτητής: Τσαγκαράκης
(Χανίων)
Βοηθοί: Κύριος (Αρκαδίας),
Κομισοπούλου (Χανίων)
4ος: Αντωνίου (Αν. Αττικής)
Εργοτέλης - Ηρακλής
(16:00, Παγκρήτιο Στάδιο)
Διαιτητής: Δραγάτης (Αν.
Αττικής)
Βοηθοί: Κάλλης (Αν. Αττικής), Δελλής (Βοιωτίας)

Του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
xristoforospap@gmail.com

Οι παίκτες του Μίλος Κόστιτς, πάντως, θα παραταχθούν στη Φιλιππούπολη με
ανεβασμένη ψυχολογία, καθώς την Πέμπτη ο μεγαλομέτοχος Ηλίας Αϊβάζογλου προχώρησε σε πληρωμές κι έτσι
οι «κυανέρυθροι» θα παίξουν
με γεμάτες τις τσέπες στην
αναμέτρηση της 27ης αγωνιστικής.
Ωστόσο, για τον Μίλος Κόστιτς ο καταρτισμός της
11άδας θα είναι δύσκολος εν
όψει της αναμέτρησης στη
Φιλιππούπολη με τον Απόλλωνα Λάρισας, αφού δεν μπορεί να υπολογίζει τους τιμρημένους Μαρκόφσκι, Τσιάρα
και Τσιμίκα. Και οι τρεις συμ-

Κυριακή 14 Απριλίου

Ο ΑΟ Τρίκαλα έχει μπροστά του ένα παιχνίδι που μπορεί να αποδειχτεί κλειδί για το μέλλον του
πλήρωσαν κίτρινες κάρτες και
δηλώθηκαν να μην αγωνιστούν στη συγκεκριμένη ανα-
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ΜΠΑΚΩΣΗΣ
EΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

μέτρηση.
Αντίθετα επανέρχεται ο Γκότοβος, ο οποίος εξέτισε την
ποινή του.
Ο ΑΟΤ θα έχει και τη συμπαράσταση των οπαδών του,
καθώς οι γηπεδούχοι παραχώρησαν θύρα και η τιμή των
εισιτηρίων είναι στα 10 ευρώ.

τίας), Πήττας (Ηλείας)
4ος: Μπακογιάννης (Αθήνας)
Αιγινιακός - Πλατανιάς
(15:00, «Γ. Παραλυκίδης»)
Διαιτητής: Κουκούλας (Λέσβου)
Βοηθοί: Καμπερίδης (Καβάλας), Σακκάς (Θεσσαλίας)

Απόλλων Λάρισας - Τρίκαλα
(15:00 ΕΡΤ3, Γήπεδο Φιλιππούπολης)
Διαιτητής: Πολυχρόνης
(Πιερίας)
Βοηθοί: Αρμακόλας (Κυκλάδων), Χρηστάκος (Πειραιά)
4ος: Μπεκιάρης (Καρδίτσας)
Απόλλων Πόντου - Καραϊσκάκης Άρτας (16:00, Γήπεδο
Καλαμαριάς)
Διαιτητής: Τσακαλίδης
(Χαλκιδικής)
Βοηθοί: Γούτας (Χαλκιδικής), Πουλικίδης (Δράμας)
Κισσαμικός-Αήττητος 3-0 α.α.
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Οριστική
αποβολή
Αήττητου
Τετέλεσται... Ο Αήττητος Σπάτων γνώριζε
ότι οι πιθανότητες για
δικαίωση στο Διαιτητικό Δικαστήριο ήταν
ελάχιστες και αυτό
αποδείχτηκε την Πέμπτη (11/04).
Η ΕΠΟ έστειλε έγγραφο στην ΠΑΕ και
την ενημερώνει ότι η
προσφυγή του απορρίφθηκε, οπότε ισχύει
η πρωτόδικη απόφαση αποβολής του από
το πρωτάθλημα.
Η προσφυγή της
ομάδας των Μεσογείων είχε συζητηθεί στις
2 Απριλίου και έπειτα
από εννέα ημέρες εκδόθηκε η απόφαση
βάσει της οποίας ο
Αήττητος
Σπάτων
αποβάλλεται από το
πρωτάθλημα λόγω μη
κάλυψης του μετοχικού κεφαλαίου.

Ξανά σε λειτουργία
η ιστοσελίδα
της ΠΑΕ ΑΟ Τρίκαλα
Μετά από πολύ καιρό, ο
ιστότοπος της ΠΑΕ Α Ο Τρίκαλα είναι και πάλι στο διαδίκτυο διαθέσιμη για τους φίλους της ομάδας, στην ηλεκτρονική
διεύθυνση
aotrikala.gr

Ανοίγει σήμερα
η 27η αγωνιστική
Με την πλειοψηφία των
αγώνων της 27ης αγωνιστικής
να γίνεται σήμερα οι ομάδες
της Φούτμπολ Λιγκ ετοιμάζονται για την αγωνιστική δράση. Αναλυτικά:

Σάββατο 13 Απριλίου

ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ

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

Κέρκυρα - Ηρόδοτος (15:00,
ΕΑΚ Κέρκυρας)
Διαιτητής: Μπαΐλης (Πρέβεζας/Λευκάδας)
Βοηθοί: Φραγκούλης (Πρέβεζας/Λευκάδας), Γιάντσης
(Ημαθίας)
4ος: Μαλούτας (Ημαθίας)
Παναχαϊκή - Βόλος (15:00
ΕΡΤ3, Γήπεδο Αγυιάς)
Διαιτητής: Τσουκαλάς (Αθήνας)
Βοηθοί: Τίκας (Θεσπρω-

Ξ εκ ίν ησ α ν
τα μ α θ ήμ α τα
στ ην μ ικ ρή π ισ ίν α
3 Ο σύλλογος μας έχει την ικανότητα να διδάξει στα παιδιά σας την τεχνική και την

Ψητοπωλείο

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!

Η ΛΑΚΑ

ΥΠΕΥΘΥΝOI ΠΡΟΠΟΝΗΤEΣ:

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

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

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΚΑΣ: 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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Επιμορφωτικό
σεμινάριο
•Σήμερα και αύριο
στο ξενοδοχείο «Ντίνας»
Η Ε.Π.Ο. με την υποστήριξη της UEFA και την συμμετοχή της ΕΠΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ θα πραγματοποιήσει σήμερα και αύριο στο ξενοδοχείο «ΝΤΙΝΑΣ» και ώρες
14.00-20.00 ένα νέο πρόγραμμα επιμόρφωσης, το
επονομαζόμενο «σχολή UEFA D».

Τα βλέμματα στο ντέρμπι
•Η Λυγαριά φιλοξενεί αύριο την Θεόπετρα
εχωρίζει το ντέρμπι
ανάμεσα στη Λυγαριά και
την Θεόπετρα, οπότε λογικό
είναι να είναι στραμμένα
στο συγκεκριμένο παιχνίδι, τα
βλέμματα των φιλάθλων. Αναλυτικά
οι αυριανοί αγώνες:

Ξ

Του ΠANOΥ ΓIΔOΠOYΛOΥ
gidopoulosp@yahoo.gr

Τμήματα υποδομής

Η δράση
των «μικρών»
Για τα τμήματα υποδομής Κ 14 και Κ 12 της ΕΠΣΤ
θα γίνουν το Σαββατοκύριακο οι παρακάτω αγώνες:

ΟΙ ΣΗΜΕΡΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ (Κ 14)

1ος Ομιλος-ΩΡΑ 11:00
Γηπ. Φλαμουλιου: ΑΟΤ – Ακαδημια 1
Διαιτ. Μπαλας (Σινδρος – Αργυροπουλος)
Γηπ. Λογγακιου: Μεγαλ/ρι – Ακ Αμπελακιων
Διαιτ. Τουλουμης (Μαρκοπουλος – Σακκας)
Δημητρα α – Αχιλλέας
3-0α.α
Ρεπό: Πετρωτό

2ος Ομιλος-ΩΡΑ 11:00
Γηπ. Πυργου: Πύργος – Πορταικός
Διαιτ. Τζιοτζιος (Πλοκας – Αβρααμ Β)
Γηπ. Μπαλκουρας: Δημητρα β – Μετεωρα
Διαιτ. Ντινος (Κωστηρας – Κουτσαγιας)
ΑΕΤ – Βαλτινό
3-0
Πυργετός – Αγία Μονη
3-0

ΟΙ ΑΥΡΙΑΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ Κ 12

1ος Ομιλος-ΩΡΑ 11:00
Γηπ. Πυργου: Πύργος α – Δημητρα α
Διαιτ. Μαρκοπουλος
Γηπ. Ακαδημιας: Ακαδημια 1α – ΑΟΤ
Διαιτ. Αβρααμ
Γηπ. Football Factory: Καρυες – Αγ. Μονη
Διαιτ. Σακκας
Γηπ. Νεοχωριου: Νεοχωρι – Μεγαλ/ρι
Διαιτ. Μουστακας
Γηπ. Μπαρας: Αχιλλέας – Ακ Αμπελακιων
Διαιτ. Κουτσαγιας
Ρεπό: Μετεωρα α

Γ’ Ερασιτεχνική

Αύριο το ντέρμπι
Αύριο το απόγευμα θα γίνει το ντέρμπι κορυφής
ανάμεσα στο Γενέσι και τον Πρόδρομο. Το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου:

ΟΙ ΣΗΜΕΡΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

1ος Ομιλος-ΩΡΑ 16:00
Γηπ. Αποστόλων: Απόστολοι – Λεπτοκαρυα)
Διαιτ. Ανδριοπουλος (Καπερωνης – Κατσογιαννος
Γηπ. Μεγαλ/ριου: Πατουλια – Διαλεχτό
Διαιτ. Μουστακας (Κυρατζουλης – Τοτης)

2ος Ομιλος-ΩΡΑ 16:00
Γηπ. Μπελετσιου: Μπελετσι – Λιλή
Διαιτ. Μαργιωλης (Καψουρας – Ράτζας)

Ο αυριανός αγώνας

2ος Ομιλος-ΩΡΑ 16:00
Γηπ. Πρίνους: Γενεσι – Πρόδρομος
Διαιτ. Κουτσαγιας (Τουλουμης – Κωστηρας)

1ος ΟΜΙΛΟΣ (11π.μ)
Ξανά στα γήπεδα οι ομάδες του 1ου
ομίλου, μετά την προχθεσινή δράση.
Για την ακρίβεια μόνο οι Παραληθαίοι
θα ξεκουραστούν αφού έχουν το ρεπό
τους και αυτό θα δώσει την ευκαιρία
στο πρωτοπόρο Ριζαριό, εφόσον κερδίσει το Πετρωτό, να αυξήσει τη διαφορά.
Από κει και πέρα το ενδιαφέρον
στρέφεται στην προσπάθεια που κάνουν οι ομάδες Καρυές και Ζάρκο, οι
οποίες έχουν στόχο την 3η θέση, μήπως
και προκύψει μπαράζ ή απευθείας άνοδο για τις τρίτες ομάδες.
Οι Καρυές προέρχονται από ήττα στο
Πετρωτό και αύριο θα παίξουν στο
Κηπάκι σε ένα δύσκολο παιχνίδι, ενώ το
Ζάρκο θα φιλοξενήσει στο γειτονικό
ντέρμπι το Γριζάνο.
Οι διαιτητές των αυριανών αγώνων:
Γηπ. Κηπακιου ΑΕΤ: Κηπακι – Καρυες
Διαιτ. Κουτσαγιας (Μανουρας Ν –
Τζιοτζιος)
Γηπ. Κεραμιδιου: Κεραμίδι – Κρηνη
Διαιτ. Μανασης Μ (Μαργιωλης –
Κωστηρας)
Γηπ. Ριζαριου: Ριζαριο – Πετρωτό
Διαιτ. Ζησης (Πετσας – Νταλουκας)
Γηπ. Αρδανιου: Αρδανι – Λόγγος
Διαιτ. Σταφυλας (Μπαλας – Πλοκας)
Γηπ. Αγ. Κυριακής: Αγ. Κυριακη –
Ακαδημια 1
Διαιτ. Μανασης Κ (Λεωνιδας Κ – Καλογριας)
Γηπ. Οικουμενιου: Οικουμενιος –
Βασιλικη
Διαιτ. Τουλουμης (Παφης – Σινδρος)
Γηπ. Ζάρκου: Ζάρκο – Γριζάνο
Διαιτ. Κοντινος (Κωτουλας- Παπαγεωργοπουλος)
Γηπ. Καρυων: Ακ Αμπελακιων –
Αστερας
Διαιτ. Ντινος (Καψουρας – Καπερωνης)
Ρεπό: Παραληθαίοι

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

Β
62
61
51
50
43
42
38
34
33
28
27
26
25
24
23
18
4

Ν
20
19
16
15
12
12
10
10
10
8
8
7
7
7
7
4
1

Ι
2
4
3
5
7
6
8
4
3
4
3
5
4
3
2
6
1

Η ΤΕΡΜ.
2 84-20
2 85-22
5 52-28
4 45-24
6 52-32
6 56-36
7 32-31
11 52-50
12 47-46
13 40-52
13 27-42
12 36-52
13 30-38
14 23-43
16 26-52
15 22-64
22 17-94

2ος ΟΜΙΛΟΣ (4μ.μ)
Με ντέρμπι… ανόδου συνεχίζεται αύριο η δράση στον 2ο όμιλο της κατη-

Η Θεόπετρα θα παίξει στη Λυγαριά με τις δύο ομάδες να βλέπουν μόνο νίκη
γορίας. Η Λυγαριά φιλοξενεί την Θεόπετρα με τις δύο ομάδες να βρίσκονται
στην 3η και 2η θέση, αντίστοιχα. Αν και
οι αγωνιστικές που απομένουν είναι αρκετές, όλοι καταλαβαίνουν πως το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης αναμέτρησης έχει ιδιαίτερη σημασία, τόσο
βαθμολογικά όσο και ψυχολογικά.
Η νικήτρια ομάδα θα πάρει ένα προβάδισμα για τη συνέχεια, ενώ αν οι φιλοξενούμενοι φύγουν με το τρίποντο,
πιθανότατα θ’ αγκαλιάσουν την άνοδο
καθώς η διαφορά θα φτάσει στους πέντε βαθμούς. Αν κερδίσει η Λυγαριά, θα
βρεθεί έναν βαθμό μπροστά και η προσπάθεια θα αποκτήσει έντονο ενδιαφέρον. Λογικό λοιπόν είναι να θέλουν
τη νίκη και οι δύο ομάδες.
Οσο για την πρωτοπόρο Ενωση Δ.Μ;
Θα παίξει στο Παλαιομονάστηρο με το
Ροπωτό και απ’ αυτή εξαρτάται το
αποτέλεσμα.
Ο Ασπρόβαλτος θα παρακολουθήσει
τις εξελίξεις εκτός γηπέδου, αφού έχει
ρεπό.
Οι διαιτητές των αυριανών αγώνων:
Γηπ. Φωτεινου: Φωτεινό – Πιαλεία
Διαιτ. Παφης (Ντινος – Καπερωνης)
Γηπ. Λυγαριας: Λυγαρια – Θεοπετρα
Διαιτ. Κοντινος (Νταλουκας – Κωτουλας)
Γηπ. Γόμφων: Γόμφοι – Τζουρτζια
Διαιτ. Αποστολου (Ανδριοπουλος –

Καψουρας)
Γηπ. Δενδρ/ριου: Δενδρ/ρι – Βυτουμας
Διαιτ. Μανασης Κ (Μπαλας – Λεωνιδας Κ)
Γηπ. Πρίνους: Πρίνος – Χρυσομηλια
Διαιτ. Τζιοτζιος (Καλογριας – Μαργιωλης)
Γηπ. Παλ/ρου: Ροπωτό – Δροσερό
Διαιτ. Δουλοπουλος (Μανασης –
Σταφυλάς)
Φιλύρα – Βαλτινο
0-3 α.α
Κεφ/κος – Παλ/ρο
0-3 α.α
Ρεπό: Ασπροβαλτος

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ
1 Ενωση Δ.Μ
2 Θεόπετρα
3 Λυγαριά
4 Ασπρόβαλτος
5 Πιαλεία
6 Πρίνος
7 Παλ/ρο
8 Βαλτινό
9 Βυτουμάς
10 Δενδροχώρι
11 Τζούρτζια
12 Ροπωτό
13 Γόμφοι
14 Χρυσομηλιά
15 Φωτεινό
16 Κεφ/κός
17 Φιλύρα

Β
61
56
54
52
47
45
43
42
36
29
27
27
24
19
19
0
0

ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ 1986-1987
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: A’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ-ΘΕΣΗ: 14η
ΒΑΣΙΚΟ ΡΟΣΤΕΡ: Δ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, Λ. ΖΑΦΕΙΡΗΣ, Η.
ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ, Γ. ΒΑΒΙΤΣΑΣ, Κ.
ΤΣΑΡΑΠΑΤΣΑΝΗΣ, Γ. ΖΙΑΚΑΣ,
Α. ΠΑΠΙΑΣ, Δ. ΒΑΒΙΤΣΑΣ, Γ.
ΓΚΙΝΗΣ, Π. ΠΑΝΑΓΟΣ, Γ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ – Α. ΖΑΦΕΙΡΗΣ, Β.
ΤΣΙΑΜΗΣ, ΑΧ. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ,
Δ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, Η. ΤΣΑΒΕΑΣ,
ΣΤΕΡΓΙΟΥ, Α. ΕΞΑΡΧΟΥ, Κ.
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ, Θ. ΤΣΑΡΑΠΑΤΣΑΝΗΣ, ΖΟΡΜΠΑΣ, Α. ΚΑΝΤΖΟΥΡΑΣ.
ΠΡΩΤΟΣ ΣΚΟΡΕΡ ΟΜΑΔΑΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ [23] γκολ

Του Θ. Αλεξιάδη

Ν
20
18
17
17
15
14
12
13
11
9
9
8
8
6
6
0
0

Ι
1
2
3
1
2
3
7
3
3
2
0
3
0
1
1
1
1

Η ΤΕΡΜ.
2 83-21
3 71-25
3 75-22
6 62-25
7 58-29
7 54-30
4 43-20
8 56-38
9 53-50
12 38-64
15 37-50
12 33-46
16 32-72
17 40-70
17 29-67
22
0-66
23
0-69

Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
ο ξεκάθαρο
προβάδισμα του
Νεοχωρίου στο
φετινό
πρωτάθλημα αλλά και ο
σίγουρος υποβιβασμός
του Αχιλλέα, του Γλίνους
και της ΑΕΤ έχουν
αποδυναμώσει
ανησυχητικά την
διοργάνωση,
περιορίζοντας έτσι στο
ελάχιστο το ενδιαφέρον,
όχι μόνο των φιλάθλων οι
οποίοι έχουν αραιώσει
αισθητά από τα γήπεδα
αλλά και των ίδιων των
ποδοσφαιριστών οι οποίοι
κάνουν «αγγαρεία».
Φανταστείτε λοιπόν στα
επόμενα παιχνίδια, όταν
ανέβει η θερμοκρασία…

Τ

Του ΠANOΥ
ΓIΔOΠOYΛOΥ
gidopoulosp@yahoo.gr
Μ’ αυτά και μ’ αυτά σήμερα
(4μ.μ) θα διεξαχθεί η 29η αγωνιστική, ενώ η συνέχεια θα είναι… κοντινή αφού την ερχόμενη Τρίτη θα υπάρξει και
πάλι δράση.
Στο σημερινό πρόγραμμα,
ξεχωρίζει το παιχνίδι γοήτρου
ανάμεσα στο Καστράκι και το
πρωτοπόρο Νεοχώρι, δύο
ομάδες που θα παίξουν για το
γόητρό τους, αν και ο «Διγενής» επιδιώκει την γρήγορη
μαθηματική επιτυχία της ανό-
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Για το γόητρο και μόνο
Ο «Διγενής» αγωνίζεται στο Καστράκι
δου, ώστε να χαλαρώσει με
την… ησυχία του.
Ο «Βράχος» θα καταβάλλει
κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να προσθέσει στο
ενεργητικό του μια νίκη επί
των… πρωταθλητών. Ετσι για
την ιστορία.
Η δεύτερη της βαθμολογίας Πηγή θα φιλοξενήσει τον
Πυργετό με τους γηπεδούχους να συνεχίζουν την προσπάθεια προκειμένου να μείνουν στην δεύτερη θέση, ενώ
ο «Δικέφαλος» παίζει χωρίς
κανένα άγχος.
Η Φήκη πλησιάζει την Πηγή
και προσπαθεί να την ξεπεράσει. Σήμερα η ομάδα του
Τάκη Ρούσσα θα παίξει στο
Λογγάκι με την Δήμητρα
Απόλλων η οποία συνεχίζει
να «χτίζει» την ομάδα για τον
χρόνο χρησιμοποιώντας νεαρούς παίκτες.
Το Κεφαλόβρυσο θα παίξει
στο γήπεδο Κηπακίου (ΑΕΤ)
με την Αγία Μονή. Οι φιλοξενούμενοι ήδη έχουν πετύχει
μια θετική παρουσία στο πρωτάθλημα και προσπαθούν να
την «προστατεύσουν» οπότε
θα παίξουν για τη νίκη, απέ-

Δυνατό παιχνίδι αναμένεται να γίνει στα Καλύβια με την
τοπική ομάδα να φιλοξενεί τα
Σαράγια, ενώ η Κρύα Βρύση
θα παίξει στη Μπάρα.
Πορταϊκός και Ταξιάρχες
θα κερδίσουν στα χαρτιά Γλίνος και ΑΕΤ, αντίστοιχα.

ναντι στον «Αρη» ο οποίος
ψάχνει το τρίποντο γοήτρου.
Στον Πύργο θα βρεθεί το
Μεγαλοχώρι αντιμετωπίζοντας την ομάδα του Βαγγέλη
Τσιούκα. Η «Θύελλα» επιδιώκει να τερματίσει μια θέση
πιο πάνω, αλλά η διαφορά είναι αισθητή από την τέταρτη
θέση. Η προσπάθεια ωστόσο
συνεχίζεται…

Το Νεοχώρι θα παίξει
στο Καστράκι, ενώ
η Αγία Μονή θα φιλοξενήσει
στο Κηπάκι το Κεφαλόβρυσο

Οι διαιτητές των σημερινών (4 μ.μ.)
αναμετρήσεων είναι οι παρακάτω:
Γηπ. Πηγης: Πηγη – Πυργετός
Διαιτ. Κουτσαγιας (Μανουρας Ν – Σταφυλας)
Γηπ. Πύργου: Πύργος – Μεγαλ/ρι
Διαιτ. Κοντινος (Τουλουμης – Ντινος)
Γηπ. Μπάρας: Αχιλλέας – Κρύα Βρύση
Διαιτ. Κωτουλας (Καλογριας – Τζιοτζιος)
Γηπ. Καλυβίων: Καλύβια – Σαραγια
Διαιτ. Πετσας (Παπαγεωργοπουλος – Αποστολου)
Γηπ. Λογγακιου: Δημητρα – Φήκη
Διαιτ. Δουλοπουλος (Μανασης Μ – Παφης)
Γηπ. Κηπακιου ΑΕΤ: Αγία Μονη – Κεφαλ/σο
Διαιτ. Ζησης (Νταλουκας – Αλεξοπουλος)
Γηπ. Καστρακίου: Καστράκι – Νεοχωρι
Διαιτ. Μανασης Κ (Μπαλας – Λεωνιδας Κ)
Γλύνος – Πορταϊκός
ΑΕΤ – Ταξιάρχες

Η ΒαθμoλoγΙα

0-3
0-3

ΟΜΑΔΕΣ

Β

Ν

Ι Η

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

79
68
65
59
53
51
49
46
40
37
36
33
33
28
27
12
0
0

26
21
21
18
16
15
15
15
11
10
10
9
10
8
8
3
0
0

1
5
2
5
5
6
4
1
7
7
6
6
3
4
3
3
2
2

Νεοχώρι
Πηγή
Φήκη
Κεφαλόβρυσο
Μεγαλοχώρι
Καστράκι
Δήμητρα Απόλλων
Σαράγια
Πυργετός
Καλύβια
Πορταϊκός
Αγία Μονή
Ταξιάρχες
Κρύα Βρύση
Πύργος
Αχιλλέας
ΑΕΤ
Γλίνος

1
2
5
5
7
7
9
12
10
11
12
13
15
16
17
22
26
26

ΤΕΡΜ.
96-6
55-15
61-18
60-23
57-30
61-23
61-42
45-40
39-36
31-32
32-49
36-41
36-42
29-53
33-46
23-97
0-78
3-87

Η ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ 29 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
ης

ΠΗΓΗ – ΠΥΡΓΕΤΟΣ
1976-1977
1979-1980
1980-1981
1984-1985
1985-1986
1993-1994
1995-1996
1996-1997
1998-1999
1999-2000
2004-2005
2006-2007
2010-2011
2011-2012
2017-2018

Γ’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΝΧΙΚΗ
Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

3-5
2-2
0-1
5-2
2-1
4-0
2-0
1-0
0-0
0-0
4-0
5-2
2-1
0-4
1-0

……….
……….
Σιμιτζής
………
Χάμος, Ρήγας – Γούσιος
Θ.Κράβαρης [2], Χάμος, Παντζάγιας
Κουρκούνης, Σβάνας
Σβάνας

Ξαγαράς [3], Παπαδάκης
……….
Θ.Τσίγκας, Νάκος – αυτογκόλ
Παυλής, Μπαλάφας, Τσιανάκας, Τεντολούρης
Μπαμπούρης

ΠΥΡΓΟΣ – ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ
1978-1979 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-1 Χρυσοχόος – Θ.Μακρής
1979-1980 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-1 Σκανδάλης – Βακουφτσής
1980-1981 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-3 Παπανικολάου – Παπαγεωργίου, Ράκος,
Βακουφτσής
1985-1986 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-1 ……………..
1986-1987 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-0
1989-1990 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-3 Παπαγεωργίου, Πλεξίδας, Παπαδημητρίου
1997-1998 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-1 Χασιώτης
1999-2000 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-2 Πλεξίδας, Χασιώτης
2002-2003 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-4 Καρνάβας, Ευθυμίου – Γ.Ιακωβάκης,
Χασιώτης, Μπαλντούνας, Ανδρέου
2006-2007 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-3 α.α.
2012-2013 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 3-1 Μιχαήλ, Αγγελής, Ντερής – Σ.Ανδρέου
2015-2016 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 4-1 Ζαχαράκης, Τσιγάρας, Τσάγκρης,
Τατσιόπουλος – Φ.Ζαχαράκης

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΑΡΑΣ – ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ
1980-1981 Γ’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-1 Παπαγιάννης
2004-2005 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 3-1 Κράβαρης [3] – Τρικάλης

2007-2008 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 3-2 Π.Σιακαβάρας, Τζέγκας, Βουκουλαϊ –
Πασιάκος [2]
2010-2011 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-1 Παπαγεωργίου – Τσακνάκης
2011-2012 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-2 Πράππας – Τσίτσαρης [2]
2012-2013 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-2 Αληστήρας – Καλτσούδας, Β.Αλμπάνης
2013-2014 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-0 Τσουλαϊ, Τριγώνης
2014-2015 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΝΧΙΚΗ 0-0
2017-2018 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-1 Κουβελάς, Μήντσης – Σκρέκας

Μ.ΚΑΛΥΒΙΑ – ΣΑΡΑΓΙΑ
1979-1980
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985

Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

2-0
3-1
1-0
6-3
2-0
4-2

1989-1990
1990-1991
1998-1999
2000-2001
2002-2003
2003-2004
2014-2015
2017-2018

Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

3-1
6-3
2-2
2-3
2-1
6-0
1-3
3-1

Παπαχρήστος, Τζόγιας
……………..
Κ.Γεροδημόπουλος
…………
Ε.Γαβρίτσας [2]
Παπαχρήστος [2], Ε.Γαβρίτσας [2] –
Παζαρακιώτης, Τσίνας
…………….
……………..
Βουτηρέας, Μπολούτσος – αυτογκόλ, Ζώζιας
Αργύρης [2] – Μόκκας [2], Καρανίκας
Σκουφάς, Ν.Καρανίκας – Δημήτρης
Ντίνος [3], Χιώτης, Α.Χαχάμης, Καρανίκας
Μπίχτας – Παρθένης [2], Κρίκας
Οικονόμου [2], Καρανίκας –Τζέγκας

ΔΗΜΗΤΡΑ – ΦΗΚΗ
1982-1983 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 4-2 Βράντζας [2], Κωττούλας, Παπαμιχαήλ –
Αθανασίου, Χριστάκος
1983-1984 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-1 Κωττούλας – Μπαμπούρης
2000-2001 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-1 Αγραφιώτης [2] – Τσιρογιάννης
2001-2002 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 3-1 Καραβαγγέλης, Φιλιός, Κανιούρας – Μακρής
2009-2010 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-0 Μπαρμπαρούσης [2]
2010-2011 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-3 Καρυδόπουλος, Καραστέργιος – Κ.Γιούβρης
[2], Μακρής
2011-2012 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-0 Παπανδρέου
2013-2014 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-2 Ρούκας [2] – Χασιώτης [2]
2014-2015 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 3-1 Τσιγάρας, Φασούλας, Τσικρικάς – Τζοβάρας

2015-2016 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-2 Σκόνδρας, Τσικρικάς
2016-2017 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-3 Ρούκας, Τσερέπης, Στεφόπουλος
2017-2018 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-0 Ψύρρας, Καραγκούνης

ΑΓΙΑ ΜΟΝΗ – ΜΙΚΡΟ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ
1982-1983 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 4-0 Δ.Παζαϊτης, Ζήκος, Φαρμάκης, Καλαμποκίνης
1986-1987 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 5-3 Ζήκος [2], Γαλάνης, Καλαμποκίνης, Αλεξίου –
Ντιντής, Γρηγορίου, Χ.Γκουλιόπουλος
1987-1988 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 3-1 Καλαμποκίνης, Ζήκος, Γρίβας – Μάμαλης
1988-1989 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 3-3 Γρίβας, Παζαϊτης, Γ.Μόκκας – Γρηγορίου,
Καρανίκας, Λ.Γκολίτος
1989-1990 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 3-2 Α.Μόκκας, Κάβαλος, Αλεξίου – Ρεντζελάς,
Μάμαλης
1996-1997 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 4-1 Σουλιώτης [2], Μακρής, Καλαμποκίνης –
Γουλόπουλος
2005-2006 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-1 Αναστογιάννης
2007-2008 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 3-2 Καραθάνος [2], Καραγέωργος –
Γκουλιόπουλος, Δ.Ντιντής
2008-2009 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-3 α.α.
2014-2015 Γ’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-0 Αντωνόπουλος, Κρούπης
2015-2016 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-0 Ξαγαράς [2]

ΚΑΣΤΡΑΚΙ – ΝΕΟΧΩΡΙ
1996-1997 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-3 Τσιόβολος, Καλόγηρος, Θωμάς
2003-2004 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-3 Ρίζος, Μιχαήλ – Δ.Παπαευθυμίου,
Λαμπαδάρης, Ντέλλας
2004-2005 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-1 Ρίζος – Α.Παπαευθυμίου
2005-2006 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-0
2006-2007 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 4-2 Κεραμάς, Μπαταγιάννης, Βαβίτσας,
Παπαβασιλείου – Ρίζος [2]
2010-2011 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 5-1 Κόκκοβας [2], Ράτζας [2], Κουλουκτσής –
Μιχαήλ
2011-2012 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 3-1 Τσικρικάς [2], Βλάχος – Μιχαήλ
2015-2016 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-3 Μακρής, Ντόσας, Λαγκαδινός
2016-2017 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-2 Γραβάνης – Τσιούκας, Γκαντιάς
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Γράφουν εμπειρίες
•Τα ταλέντα του Ποδηλατικού συλλόγου Τρικάλων
συνέχισαν την αγωνιστική δράση με επιτυχία

Στιγμιότυπα από την πρόσφατη δράση του Ποδηλατικού συλλόγου στον Κίσσαβο

Α

π’ όποια πλευρά
και να το εξετάσει
κανείς οι
συνεχείς αγώνες
βάζουν καλύτερα τη
νεολαία στο πνεύμα του
αθλήματος που υπηρετεί
και κινείται με μεγαλύτερη
άνεση.

Πραγματικά όσοι χτίζουν με
υπομονή θα δικαιωθούν στο διάβα του χρόνου.
Το ενημερωτικό κείμενο αναφέρει:
Ένα ακόμη επιτυχημένο Σαββατοκύριακο έκλεισε για τον
σύλλογο μας. Πιο συγκεκριμένα
το Σάββατο 6/4 οι αθλητές μας
μετέβησαν στην περιοχή του
Κισσάβου για ένα ανηφορικό
χρονόμετρο και τα αποτελέσματα ήταν τα εξής στην κατηγορία
παμπαίδων: 3ος Μπαλός, 6ος
Σιδέρης, 11ος Σουγκάρης, 13ος
Μάντζιος και 14ος Ντανοβασίλης. Στην κατηγορία παίδων:
6ος Κουτσιβέτας, 8ος Ποτήρης
και 11ος Τυφαρίκης.
Την Κυριακή συνέχεια είχε ο
αγώνας αντοχής, όπου συμμετείχαμε στην κατηγορία Παίδων
με τους: Κουτσιβέτα, Τυφαρίκη
και Ποτήρη καταλαμβάνοντας
την 9η,11η και 13η θέση αντίστοιχα. Επίσης συμμετοχή είχαμε με ακόμη δυο αθλητές:
Κωστογλούδης κατηγορία ανδρών 45ος και Βαρσάνης κατηγορία Μαστερ Α 9ος.
Την αυλαία των επιτυχιών
έκλεισαν οι δυο αθλητές μας
Τσατσαρώνης και Λαγός οι οποί-

οι είχαν μεταβεί στην Σπάρτη
για τον διασυλλογικό αγώνα
ορεινής ποδηλασίας (ο οποίος
αποτελούσε και κριτήριο για την
εθνική ομάδα MTB), με τον Τσατσαρώνη να διασχίζει τον τερματισμό στην 4η θέση ενώ ο
Λαγός στην 10η, σε έναν αγώνα
με βροχή καθ' όλη την διαρκεία
του!!!!! Ένα μεγάλο ΜΠΡΑΒΟ

σε όλα τα παιδιά για την προσπάθεια τους!!!!
Την ομάδα στηρίζουν επιχειρήσεις της περιοχής μας που
αγαπάνε τον αθλητισμό και ιδιαίτερα την ποδηλασία. Ευχαριστούμε τους χορηγούς μας για
την πολύτιμη βοήθεια που μας
προσφέρουν.
ΟΡΘΟΠΕΤΑΛΙΑ (ποδηλατικό

κατάστημα Λάρισας), ΜΠΟΤΗΣ
(πρατήρια υγρών καυσίμων),
PROMIST (ασφάλειες), Δ.ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ (πρακτορείο ΟΠΑΠ), 3G
(ψηφιακές εκτυπώσεις), ΕΦΗ
ΠΑΛΑΤΟΥ (φυσιοθεραπεία – βελονισμός).
Οι ποδηλατικές δράσεις της
ομάδας μας συνεχίζονται και
την επόμενη Κυριακή 14 Απριλίου, με το πρωτάθλημα κεντρικής Ελλάδας στην ατομική χρονομέτρηση. Οι αγώνες θα διεξαχθούν στον Βόλο και η ομάδα
μας θα συμμετάσχει με περίπου
20 ποδηλάτες από την ποδηλατική ακαδημία του συλλόγου.
Η ποδηλατική ακαδημία της
ομάδας λειτουργεί με περίπου
35 - 40 παιδιά. Χωρίζεται σε τέσσερα τμήματα, ανάλογα την ηλικία και την ποδηλατική εμπειρία
και στοχεύει στην άθληση, στην
βελτίωση της ικανότητας οδήγησης και την εκμάθηση οδιγικής
συμπεριφοράς.
Με το ποδήλατο αθλείσαι, μαθαίνεις οδήγηση, ζεις στην φύση,
χαίρεσαι την ζωή!!!
Επικοινωνία για εγγραφές και
συμμετοχή στην ακαδημία ποδηλασίας:
Τηλέφωνα: Συνόδης Στράτος
(6943137100) - Ζιντζόβας Ηλίας
(6986010785) – Ταμανάκιας Μιχάλης (6989154306). Υπεύθυνοι
προπονητικού και αγωνιστικού
σχεδιασμού.
Facebook: https://www.facebook.com/Podilatikos.Trikalon.cy
cling.club/
Email:podilasiatrikalon@yahoo.gr

Τρέχουν οι εγγραφές
•Ειδική ομάδα μεταφέρει τα κατάλληλα
μηνύματα για το Τρίκαλα Run city

Μ

ε ποδήλατα του Δήμου Τρικκαίων οι
παλιές πρωταθλήτριες του ΓΣ Τρικάλων
Αναστασία Μυλωνά, Βαρβάρα Λυμπίσιου,
Χρύσα Μυλωνά και Βίβιαν Γρατσάνη μαζί
με το μέλος της οργανωτικής επιτροπής Χρύσα
Κούζα εξέδραμαν στα σχολεία των Τρικάλων.

Με την σχετική άδεια της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Τρικάλων που στηρίζει το Trikala City Run που θα διεξαχθεί
στις 5 Μαϊου στα Τρίκαλα, μίλησαν στους μαθητές και
τους διένειμαν έντυπα συμμετοχής για τον αγώνα των
1000 μέτρων.
Εγγραφές για τον αγώνα των 5 χιλιομέτρων γίνονται στο
www.trikalacityrun.gr.

Στιγμιότυπο από την εξόρμηση στα σχολεία για την μεγάλη
γιορτή αθλητισμού και πολιτισμού
CMYK

* Κομβικές υποχρεώσεις υπάρχουν μπροστά το διήμερο
τόσο για ομάδες, όσο και για άτομα. Συνεπώς θα ψάξουν
την απαιτούμενη αποτελεσματικότητα για να περάσουν
στην θέση οδηγού. Απ’ όποια πλευρά και να το εξετάσει
κανείς στα Τρίκαλα υπάρχουν πολλοί αθλητικοί πρεσβευτές
και μάλιστα σε πολλά μέτωπα.
* Στο μπάσκετ το κίνητρο είναι υψηλό για συγκεκριμένους
εκπροσώπους μας, που έχουν μπροστά τους σημαντικές
αγωνιστικές προκλήσεις. Ολη την χρονιά ξόδεψαν τεράστια
ενέργεια για να φτάσουν μέχρι εδώ και είναι λογικό να
θέλουν να κερδίσουν το στοίχημα βάζοντας το κερασάκι
στην τούρτα.
* Οι Γόμφοι κατά την διάρκεια της μίνι προετοιμασίας τους
κράτησαν αρκετά από τα δυνατά στοιχεία που τους χαρακτηρίζουν και προσπάθησαν να προσθέσουν και ορισμένα
νέα plays, που λένε και οι βαθιά γνωρίζοντες το άθλημα.
* Βέβαια το ζητούμενο είναι να ξεδιπλωθούν όλα αυτά τα
συστήματα στην πράξη και οι αθλητές να βγάλουν τις
επιθυμητές συνεργασίες, που θα μεταφέρουν την πίεση
στους αντιπάλους.
* Με την ευκαιρία να σημειώσουμε ότι το συγκεκριμένο
ματς ήταν να ξεκινήσει στις 18.00 αλλά τελικά μετατέθηκε
μισή ώρα πίσω. Κρίθηκε καλύτερο να πέσει περισσότερο
ο ήλιος για να διευκολυνθούν οι αθλητές στο παιχνίδι
τους. Εννοείται ότι συμπολίτες φίλοι του μπάσκετ θα
ενημερώνονται τακτικά για την εξέλιξη της αναμέτρησης.
* Από την πλευρά τους οι άνθρωποι του Αμπελώνα όπως
ήταν λογικό έκαναν κάλεσμα στον κόσμο για να στηρίξει
την ομάδα. Μάλιστα στην ανακοίνωση αναφέρουν ότι
πρόκειται για το παιχνίδι της χρονιάς.
* Παράλληλα επιδαψίλευσαν θετικά λόγια για τους Γόμφους
για τους οποίους υπογράμμισαν ότι διαθέτουν μια από τις
καλύτερες ομάδες της κατηγορίας.
* Τα «Βουβάλια» πάντως έδειξαν φέτος ότι έχουν έφεση
στα μεγάλα διπλά και μακάρι στην πιο σημαντική φετινή
αποστολή να μπορέσουν να συντηρήσουν την παράδοση.
Ολοι στην ομάδα βέβαια γνωρίζουν πως πρέπει να κάνουν
το τέλειο παιχνίδι.
* Τέλος εποχής φαίνεται ότι προκύπτει για συγκεκριμένα
σωματεία της Α1 ΕΣΑΚΕ τα οποία το ευρύ κοινό τα είχε
συνηθίσει χρόνια τώρα να ξεδιπλώνουν το ταλέντο τους
απέναντι στα βαριά χαρτιά του χώρου.
* Στην κατηγορία αυτή εμπίπτει ο Κολοσσός που μετά την
τελευταία απώλεια ουσιαστικά αναζητεί κάποιο θαύμα,
που και αυτό δεν είναι σίγουρο ότι θα φτάσει, καθώς δεν
παίζει μόνος του.
* Το θέμα είναι ότι όσες ομάδες υποβιβάζονται από την
πρώτη κατηγορία πολύ δύσκολα σηκώνουν κεφάλι στο
μέλλον και αρκετές μάλιστα χάνονται τελείως από το
προσκήνιο. Μεταξύ άλλων να αναφέρουμε ότι ο Κόροιβος
που έπεσε πέρυσι αρκείται σε μια μικρομεσαία πορεία
στην Α2.
* Και το προηγούμενο τριήμερο έβρεχε και αυτό παρουσιάζει
την ίδια περίπου εικόνα. Ετσι τα παιδιά του στίβου σφίγγουν
τα δόντια και κάνουν υπομονή για να πάρουν το πράσινο
φως. Όταν γίνει αυτό οι καλές επιδόσεις δεν λείπουν.
Φυσικά το καλαντάρι στο επόμενο διάστημα είναι γεμάτο.
* Ζεστά υποδέχονται οι Τρικαλινοί μαθητές την αντιπροσωπεία του Trikala city run. Ο ενθουσιασμός είναι μεγάλος
και όλα δείχνουν ότι στις 5 Μάη θα προκύψουν μεγάλες
πιένες στο κέντρο πόλης.

09:00 ΕΡΤ Sports HD
Formula 1, Grand Prix Κίνας
Κατατακτήριες δοκιμές
14:00 COSMOTE SPORT 8 HD
Μαγδεμβούργο - Ντάρμσταντ
14:00 COSMOTE SPORT 2 HD
Εσπανιόλ - Αλαβές
14:30 COSMOTE SPORT 1 HD
Τότεναμ - Χάντερσφιλντ
15:00 ΕΡΤ3
Παναχαϊκή - Βόλος
15:15 ΕΡΤ Sports HD
Παράλληλες μεταδόσεις
15:45 ΕΡΤ Play4
Λαύριο - Χολαργός
15:45 ΕΡΤ Play3
Ηφαιστος - Ρέθυμνο
15:45 ΕΡΤ Play2
Κολοσσός Ρόδου - Περιστέρι
15:45 ΕΡΤ Play1
Πανιώνιος - ΑΕΚ
15:45 COSMOTE SPORT 5 HD
Παναθηναϊκός - Προμηθέας
15:45 COSMOTE SPORT 4 HD
Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ
16:00 Novasports 1HD

ΣΠΑΛ - Γιουβέντους
16:30 COSMOTE SPORT 8 HD
Βέρντερ Βρέμης - Φράιμπουργκ
16:30 COSMOTE SPORT 6 HD
Αννόβερο - Γκλάντμπαχ
16:30 COSMOTE SPORT 3 HD
Στουτγάρδη - Λεβερκούζεν
16:30 COSMOTE SPORT 2 HD
Λειψία - Βόλφσμπουργκ
17:00 Novasports 3HD
Σέφιλντ Γιουνάιτεντ - Μίλγουολ
17:15 COSMOTE SPORT 1 HD
Ουέσκα - Μπαρτσελόνα
18:00 ΕΡΤ Sports HD
ΠΑΟΚ - Α.Ο.Π.Κηφισιάς
18:00 Novasports 2HD
Μαρσέιγ - Νιμ
19:00 COSMOTE SPORT 6 HD
Σαραγόσα - Μπαρτσελόνα
19:00 Novasports 1HD
Ρόμα - Ουντινέζε
19:30 COSMOTE SPORT 1 HD
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Γουέστ Χαμ

19:30 COSMOTE SPORT 3 HD
Ντόρτμουντ - Μάιντς
19:30 COSMOTE SPORT 2 HD
Ατλέτικο Μαδρίτης - Θέλτα
19:30 Novasports 4HD
Αγιαξ - Εξέλσιορ
19:30 Novasports 3HD
Λιντς - Σέφιλντ Γουένσντεϊ
20:00 COSMOTE SPORT 8 HD
Πορτιμονένσε - Πόρτο
20:30 ΕΡΤ Sports HD
Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Α.Ο.Φοίνικας Σύρου
21:00 Novasports 2HD
Μονακό - Ρεμς
21:30 Novasports 1HD
Μίλαν - Λάτσιο
21:30 COSMOTE SPORT 9 HD
Μόντσα - Μπούστο Αρσίτσιο
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD
Σεβίλλη - Μπέτις
21:45 Novasports 4HD
Φέγενορντ - Χεράκλες
22:30 COSMOTE SPORT 8 HD
Αβες - Σπόρτινγκ Λισσαβώνας

τοπικά
Μέρος 1ο
Οι βασικοί στόχοι του εγκεκριμένου αυτού Ευρωπαϊκού
προγράμματος για το σχολείο
μας είναι να προάγει την ελευθερία, την ανεκτικότητα και την
καταπολέμηση των διακρίσεων
μέσα στην εκπαίδευση, ενισχύοντας τις διεθνείς σχέσεις
και την αλληλοκατανόηση όπως
επίσης και την αυτογνωσία. Επιπρόσθετα έχει σα στόχο να
προβληματίσει την εκπαιδευτική κοινότητα των εμπλεκομένων
6 χωρών Ισπανίας, Πολωνίας,
Γερμανίας, Ουγγαρίας, Γαλλίας
και Ελλάδας στο θέμα των μεταναστών και των προσφύγων
που προέρχονται κυρίως από
τρίτες χώρες, συμμετέχοντας
στην προσπάθεια της ένταξής
τους στην Ευρωπαϊκή κοινότητα. Η διάρκεια του προγράμματος είναι τρία χρόνια και προβλέπονται μετακινήσεις μαθητών και καθηγητών στις χώρες
που συμμετέχουν. Η δεύτερη
μετακίνηση πραγματοποιήθηκε
στη Γερμανία με συμμετοχή 6
μαθητών της Α’ Λυκείου και 2
εκπαιδευτικών του σχολείου
μας.

Κυριακή 24
Μαρτίου 2019
Πρώτος προορισμός μας η
πολιτιστική επίσκεψη στον Μέλανα Δρυμό, ένα μεγάλο και
ταυτόχρονα εντυπωσιακό δάσος στη νοτιοδυτική Γερμανία.
Η εκδρομή αυτή ήταν το μέσο
για την πρώτη επαφή με τις
υπόλοιπες ομάδες, με τα μέλη
των οποίων επρόκειτο να γίνουμε φίλοι καρδιάς. Ξεκινήσαμε λοιπόν την πεζοπορία μας
στο δάσος και ο θαυμασμός
μας για το τοπίο γύρω μας μεγάλωνε λεπτό με λεπτό. Πανύψηλα δέντρα, σκούρα χρώματα,
μικρά μονοπάτια, χιόνι και ζεστή
μεταξύ μας ατμόσφαιρα. Έτσι
πέρασε το πρώτο αυτό πρωινό
της εβδομάδας. Το μεσημέρι
μας βρήκε σε ένα γραφικό
εστιατόριο στο δάσος, όπου
πήραμε μια γεύση της γερμανικής παραδοσιακής κουζίνας.
Η εκδρομή μας έκλεισε με τον
καλύτερο τρόπο για όλους, μαθητές και ενήλικες, καθώς στιγμές χαλάρωσης περίμεναν όλη
την ομάδα του Erasmus+ στο
Βadeparadies Schwarzwald,
στιγμές ανεμελιάς που βοήθησαν όλους μας να αποβάλουμε
την κούραση και να δεθούμε με
τα υπόλοιπα παιδιά. Αργότερα
το βραδάκι πήραμε τον δρόμο
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«Join the European table»

Δ. Τρικκαίων: Πασχαλινή
ERASMUS+ 3ο ΓΕΛ Τρικάλων “ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ” γιορτή για… δύο ηλικίες
Μια όμορφη πασχαλινή γιορτή διοργανώνει το Ε παράρτημα ΚΑΠΗ του Δήμου Τρικκαίων, με τη συνεργασία
μαθητών/τριών του 10ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων.
Οι δύο ηλικίες συναντώνται στον χώρο του Ε’ ΚΑΠΗ την
Τετάρτη 17 Απριλίου 2019 στις 10:30, με μια γιορτή – έκπληξη.
Δωράκια με λαμπάδες και ενθύμια, κατασκευές από
πηλό, χειροτεχνία από τα ααντίστοιχα τμήματα του ΚΑΠΗ,
τραγούδια από τη χορωδία του ΚΑΠΗ, κάλαντα και τραγούδια του Πάσχα από τους μαθητές/τριες του σχολείου,
συνθέτουν μια γιορτή που υποδέχεται το Πάσχα και ανατέμνει την Ανοιξη.
Οι γηραιότεροι και οι νεότεροι σε ηλικία συναντώνται και
γιορτάζουν, διδάσκοντας οι μεν τους δε, διατηρώντας ήθη
και έθιμα των Τρικάλων. Η γιορτή απευθύνεται στους φίλους και τα μέλη του Ε ΚΑΠΗ.
````````````````````````

ΜΠΑΤΑΞΗΔΕΣ;

Σάββατο 23 Μαρτίου
2019
Μια αξέχαστη εμπειρία ξεκίνησε για εμάς, έξι μαθητές του
3oυ ΓΕΛ Τρικάλων “ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΕΛΥΤΗΣ’ και τους συνοδούς
καθηγητές μας, την κυρία Μαρία Σαμαρά και τον κύριο Λάζαρο Κουκουλέτσο. Πρόκειται
για το ταξίδι με το πρόγραμμα
«Join the European table»
ERASMUS+ πάνω στο οποίο
δουλεύαμε όλη την σχολική
χρονιά, με τελικό προορισμό
την πανέμορφη πόλη Lahr της
Γερμανίας. Στη συνάντηση αυτή
του προγράμματος θα έπαιρναν
μέρος ομάδες έξι μαθητών από
τη Γαλλία, τη Γερμανία, την
Ισπανία, την Ουγγαρία, την Πολωνία και την Ελλάδα. Αεροπορικώς μεταβήκαμε στο Lahr. Η
πόλη αυτή, οικεία και ζεστή,
έμοιαζε λες και μας περίμενε.
Φτάνοντας συναντήσαμε για
πρώτη φορά τις οικογένειες
που θα μας φιλοξενούσαν χαρίζοντάς μας την ευκαιρία να
αποκτήσουμε αναμνήσεις μιας
ζωής. Η γνωριμία αυτή μας
έδωσε περαιτέρω ενθουσιασμό
για ό,τι θα ακολουθούσε τις
υπόλοιπες ημέρες.

ΣΑΒΒΑΤΟ

της επιστροφής, φτάνοντας γεμάτοι εμπειρίες πίσω στην πόλη
του Lahr. Έτσι τελείωσε η πρώτη ημέρα της εβδομάδας, αλλά
επρόκειτο να ακολουθήσουν
και άλλες που θα μας έμεναν
εξίσου αξέχαστες.

Δευτέρα 25 Μαρτίου
2019
Την Δευτέρα στις 8:30 π.μ.
έγινε άφιξη όλων των συμμετεχόντων του προγράμματος στον
χώρο του σχολείου. Η κα
Gabrielle Budig (συντονίστρια
της Γερμανίας) μας καλωσόρισε με έναν εισαγωγικό λόγο
και ξεκίνησαν οι παρουσιάσεις
των χωρών για τις οποίες είχαν
συνεργαστεί όλα τα παιδιά,
ώστε να προκύψει ένα άρτιο
αποτέλεσμα. Αργότερα χωριστήκαμε σε μικτές ομάδες, μας
γνωστοποιήθηκαν οι αρμοδιότητές μας, όλες σχετικές με
την ενσωμάτωση και τις συνθήκες διαβίωσης των προσφύγων στη Γερμανία. Πιο συγκεκριμένα η ομάδα στην οποία
ήμουν μέλος εγώ ήταν εκείνη η
οποία θα έπρεπε την επόμενη
ημέρα, μαζί με κάποιους καθηγητές, να πάρει συνέντευξη
από πρόσφυγες οι οποίοι δούλευαν στο εστιατόριο Rebstock.
Θα τους κάναμε κάποιες ερωτήσεις σχετικά με τη ζωή τους
πριν και μετά τον πόλεμο στη
Συρία, θα βγάζαμε φωτογραφίες και ύστερα θα εντάσσαμε
όλο το υλικό σε ένα σύντομο
βίντεο περιγράφοντας τα όσα
μας είπαν οι πρόσφυγες. Τέλος,
μοιράστηκε σε όλους το πρόγραμμα των επόμενων ημερών
και μετά από λίγο αποχωρήσαμε για τα καταλύματά μας.

ενός ξύλινου κοινού τραπεζιού
(σύμβολο του προγράμματος),
άλλη ενός τραπεζομάντηλου
που θα το κάλυπτε και οι υπόλοιποι για τη δημιουργία ηλεκτρονικού βιβλίου ebook. Από
τον χώρο του σχολείου κατευθυνθήκαμε στον αντίστοιχο προορισμό μας, εμείς συγκεκριμένα στο κατάστημα πώλησης μεταχειρισμένων ειδών AWO, που
ήταν εκεί κοντά. Γνωρίσαμε τον
πρόσφυγα από τον οποίο θα
παίρναμε συνέντευξη, τον Ντέιβιντ από την Ερυθραία. Μετά
από μια αναλυτική ξενάγηση
στον χώρο εργασίας του, ήρθε
η ώρα της συνέντευξης, κατά
την οποία ο Ντέιβιντ ερωτήθηκε για πολλά θέματα σχετικά με
την ζωή του πριν και μετά το ταξίδι του για ένα καλύτερο μέλλον στη Γερμανία. Την ώρα της
συνέντευξης ο καθένας από
εμάς είχε αναλάβει συγκεκριμένη εργασία, όπως η κάλυψη
φωτογραφικού υλικού, η συλλογή σημειώσεων και φυσικά το
προφορικό κομμάτι της δράσης. Στη συζήτηση ο Ντέιβιντ
ήταν άνετος. Απαντούσε πρόθυμα στις ερωτήσεις μας και
ήμασταν πολύ χαρούμενοι που
μας δόθηκε η δυνατότητα να
γνωρίσουμε ένα τέτοιο άτομο
με ένα τόσο έντονο και σκληρό
παρελθόν. Γυρνώντας στο σχολείο συγκεντρώσαμε όλο το
υλικό που συλλέχθηκε την ώρα
της συνέντευξης. Η ημέρα μας
τελείωσε εκεί καθώς αργότερα
φάγαμε στο εστιατόριο του
σχολείου και συνεχίσαμε το
απόγευμά μας με τους οικοδεσπότες μας.

Τρίτη 26 Μαρτίου 2019

Τετάρτη 27
Μαρτίου 2019

Την Τρίτη, αφού φτάσαμε
στον χώρο του σχολείου, χωριστήκαμε στις ομάδες, που είχαμε τοποθετηθεί την προηγούμενη ημέρα. Η κάθε ομάδα
είχε συγκεκριμένο στόχο: τρεις
ήταν υπεύθυνες για τη διεξαγωγή συνεντεύξεων με πρόσφυγες, μια για τη δημιουργία

Η Τετάρτη κύλησε ομαλά και
ήταν μια αρκετά παραγωγική
μέρα. Ξεκινήσαμε την μέρα μας
συνεχίζοντας στο σχολείο τα εργαστήρια της προηγούμενης
μέρας. Η περισσότερη δουλειά
είχε ήδη γίνει, οπότε το μόνο
που έμενε να κάνουμε ήταν να
ετοιμάσουμε βίντεο όπου θα

παρουσιάζαμε την δουλειά μας.
Το απόγευμα, συναντηθήκαμε
στον σταθμό του τρένου και
ξεκινήσαμε για την όμορφη
πόλη του Φράιμπουργκ. Εκεί
είδαμε πολλά αξιοθέατα, το σημαντικότερο από τα οποία ήταν
ο Καθεδρικός Ναός του Φράιμπουργκ, γνωστός για το καμπαναριό του που έχει 16 καμπάνες. Το βράδυ δειπνήσαμε σε
ένα μοντέρνο εστιατόριο και
ήταν ο καλύτερος τρόπος για να
κλείσει η μέρα.

Πέμπτη 28 Μαρτίου 2019
Λίγο πριν τη λήξη της ευρωπαϊκής κινητικότητας του προγράμματός μας στα νότια της
Γερμανίας, το Στρασβούργο
αποτελούσε τη μεγαλύτερη πολιτιστική μας επίσκεψη. Αυτή η
πανέμορφη και πολύχρωμη
πόλη της βορειοανατολικής
Γαλλίας, είναι πρωτεύουσα της
Αλσατίας και εκτείνεται κατά
μήκος του Ρήνου, στα σύνορα
Γαλλίας - Γερμανίας. Καθώς
και οι δυο χώρες ανήκουν στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν υπάρχουν μεταξύ τους σύνορα και
έτσι μέσα σε λίγα λεπτά, περνώντας την γέφυρα Pontde l’
Europe βρεθήκαμε στην «πρωτεύουσα της Ευρώπης», το
Στρασβούργο.
Πρώτα απ’ όλα θαυμάσαμε το
άγαλμα του περίφημου Γερμανού ποιητή και επιστήμονα Γιόχαν Βόλφγκανγκ Γκαίτε, ένα
μνημείο το οποίο μαρτυρεί την
έντονη ιστορική πορεία της πόλης και αισθητοποιεί την μεγάλη ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά της. Στη συνέχεια είχαμε την ευκαιρία να δοκιμάσουμε την φημισμένη γαλλική
κουζίνα και, πιο συγκεκριμένα,
το ξεχωριστό και παντού πλέον
διαδεδομένο γαλλικό πρωινό.
Γαλλική μπαγκέτα με μαρμελάδα φράουλα, κρουασάν σοκολάτα, χυμός πορτοκάλι και
γαλλικός καφές ήταν όλα αυτά
που χρειαζόμασταν για να προετοιμαστούμε για αυτό που ακολουθούσε.
Έπειτα, περπατώντας και κοιτώντας τις ανθισμένες αμυγδαλιές βρεθήκαμε μπροστά
στο Palais Universitaire, ένα φημισμένο και ογκώδες κτήριο
που για δεκαετίες λειτουργούσε ως το κεντρικό του Πανεπιστήμιου του Στρασβούργου. Η
κεντρική του αίθουσα ή αλλιώς
Aula μάγεψε τους περισσότερους με το μέγεθος και την
αρχιτεκτονική της.
Συνεχίζεται

Τι γίνεται νοικοκυραίοι; που χρωστάτε εκατομμύρια
πότε θα τα ξεχρεώστε για να νιώσουμε ασφάλεια
μας φορτώσατε με άγχος, κάνατε και λάθη, μύρια
πεταγόμαστε στον ύπνο γιατί νιώθουμ' ανασφάλεια.
```
Μα δεν ξέρετε πως πρέπει να πληρώσετε τα χρέη;
και τα δανικά που παίρνει ο καθένας τα επιστρέφει!
Συνεπείς να είστε πρώτα για να είσαστε ωραίοι
σεβασμό στα πρόσωπό σας ο καθένας τους θα τρέφει.
```
Πιθανών εσείς θαρρείτε, την αγάπη αδυναμία
κι από πάνω τους περνάτε για ηλίθιους νομίζω
και θαρρείτε τον εαυτό σας, να 'χει παντοδυναμία.
Να αλλάξετε τι ρότα, σας το λέω, δεν ελπίζω.
```
Είναι μία ευκαιρία να γνωρίστε την Ελλάδα,
το φιλότιμο που έχουν, όσοι στα χωριά μας ζούνε
Είν’ αυτοί, όπου κρατούνε αναμένει να 'ναι η δάδα
της τιμής για την πατρίδα, όταν κάποιοι την πωλούνε.
```
Μα χρωστάτε στο λαό μας, μια εξήγηση μεγάλη
πρέπει όλοι να πειστούνε, με τα δάνεια τι θα γίνει
πότε θα τα ξεπληρώστε, ανοχή δεν έχει άλλη
Ούτε ψέματα να πείτε, όπως έχει ξαναγίνει.
```
Όλα τα εκατομμύρια, είναι λεν' εκατοντάδες
τα σκορπούσατε αβέρτα, με χαϊδέματα και γέλια
έτσι παίρνατε τις ψήφους κάνοντας τους χουβαρντάδες
μην μιλάτε αν δεν πληρώστε, βάλτε την ουρά στα σκέλια
```
Λένε, οι πρωτοκλασάτοι κι όσοι έχουνε ευθύνες,
να τα βάλουν απ την τσέπη, για να σβήσουν οι κομπίνες.
Πρέπει όλοι στην Ελλάδα να πληρώνουνε τα χρέη
πρώτα εσείς που κυβερνάτε, κι όχι μόνο, οι μοιραίοι.
```
Να διαλέξουμε σαν έρθουν εκλογές. τους ίδιους πρέπει
που το σύστημα για χρόνια προς την ανομία ρέπει
νέα δάνεια αν θα πάρουν στην καμπούρα θα φορτώσουν
του λαού που θα ψηφίσει, κι έτσι πάλι θα τους σώσουν.
10 Απρίλη 2019
Μίμης Οικονόμου

30 σελίδα

ΣΑΒΒΑΤΟ
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Κυρ. Μητσοτάκης: «Με κυβέρνηση
της Νέας Δημοκρατίας τα άβατα τελειώνουν»

Μ

ήνυμα πώς στις εκλογές στις
26 Μαΐου θα αναμετρηθούν η
αλήθεια με το ψέμα, η
πρόοδος με την καθήλωση και ο
εκσυγχρονισμός με την καθυστέρηση,
έστειλε ο πρόεδρος της Νέας
Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης,
επισημαίνοντας πως οι κάλπες που
έρχονται θα είναι και μία μεγάλη
πρόκληση για την προοδευτική
φιλελεύθερη σκέψη.

Μιλώντας σε εκδήλωση του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών με θέμα «Ελλάδα
2021-Ατζέντα για την ελευθερία και την
ευημερία», ο πρόεδρος της ΝΔ είπε πως η
χώρα έχει ανάγκη από ένα νέο ξεκίνημα
έτσι ώστε όλοι να ελευθερώσουν το μέλλον.
Στην ομιλία του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης
αναφερόμενος στα θέματα της ασφάλειας
και συγκεκριμένα στην κατάσταση που επικρατεί στα Εξάρχεια, τόνισε: «Είναι απαίτηση
όλων των Ελλήνων, ανεξάρτητα από ιδεολογική ταυτότητα και προέλευση, να μπει
τέλος στο καθεστώς της ανομίας. Η κατάσταση έχει ξεφύγει τελείως. Φτάσαμε στο
σημείο εγκληματικές ομάδες, όχι μόνον να
οπλοφορούν, αλλά και να αφοπλίζουν άνδρες των Σωμάτων Ασφαλείας. Το άβατο
των Εξαρχείων έχει κάνει τη ζωή αβίωτη
στους πολίτες της περιοχής. Χθες, έφτασαν
στο σημείο να διαλύσουν μια ειρηνική συγκέντρωση των κατοίκων και να ακουστούν
και χυδαία συνθήματα που προσβάλουν τη
μνήμη νεκρών. Έχει έρθει η ώρα να πούμε
όλοι "ως εδώ"» Και πρόσθεσε ότι για τη ΝΔ
η ασφάλεια των πολιτών είναι απόλυτη
προτεραιότητα.
«Με κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας
τα άβατα τελειώνουν» είπε ο κ. Μητσοτάκης
και πρόσθεσε: «Όπως τελειώνει και το άσυλο εγκληματικότητας στα πανεπιστήμια.
Το άσυλο δεν θα αλλάξει, θα καταργηθεί
αμέσως μόλις αναλάβουμε τη διακυβέρνηση. Όπως θα καταργηθεί και ο νόμος Παρασκευόπουλου, που απελευθέρωσε εκατοντάδες εγκληματίες. Αμέσως θα γίνει
διαχωρισμός ποινικών και τρομοκρατών
και θα λειτουργήσουν φυλακές υψίστης
ασφαλείας. Και στις γειτονιές θα επιστρέψει
η ασφάλεια. Με την επανίδρυση της Ομάδας
ΔΕΛΤΑ και την ενίσχυση της ομάδας ΔΙΑΣ
και στοχευμένες δράσεις σε περιοχές υψηλής παραβατικότητας».
Στην ομιλία του, ο πρόεδρος της ΝΔ
αναφέρθηκε στην «Ελευθερία και την Κοινωνική Ευθύνη», ένα δίπολο «που αναδεικνύεται πλέον σε πεδίο σύγκρουσης και
σύγκρισης ανάμεσα στις φωτεινές μεταρρυθμιστικές δυνάμεις και στο σκοτεινό μέτωπο του λαϊκισμού», επισημαίνοντας πως
«είναι καιρός να λάμψει η αλήθεια κόντρα
στο ψέμα».
Ο κ. Μητσοτάκης υπενθύμισε πως πριν
από τρία χρόνια, τον Απρίλιο του 2016,
στο 10ο Τακτικό Συνέδριο του κόμματος
έλεγε πως πρέπει «να ξαναφέρουμε στο
προσκήνιο την πολιτική με "Π" κεφαλαίο,
υπηρετώντας δύο θεμελιώδεις αρχές: Την
Ελευθερία και την Αλληλεγγύη». «Η εμπειρία
που ακολούθησε, θεωρώ ότι δικαίωσε πλήρως εκείνες τις κατευθύνσεις: Σήμερα, όλοι
ψάχνουν να δουν πώς η Ελλάδα θα ξαναγίνει
μια κανονική χώρα. Θυμίζω ότι η "κανονικότητα" προέρχεται ως λέξη από τον "κανόνα". Δηλαδή, τον νόμο, τη ρύθμιση, την
αρχή. Έννοιες που τείνουν να εκλείψουν

Ο πρόεδρος της Ν. Δ.,
Κυριάκος Μητσοτάκης
από τη δημόσια ζωή» είπε προσθέτοντας
πως «όλοι ζητούν αυτό που πρέπει να είναι
αυτονόητο, την ελευθερία: στην Οικονομία,
στην Παιδεία, στην Δικαιοσύνη και στη λειτουργία των θεσμών», κρίσιμα πεδία που
όπως είπε «ασφυκτιούν από τον κρατισμό,
τον κομματισμό και τον κυβερνητικό αυταρχισμό. Αναφερόμενος στην ευθύνη και
στην αλληλεγγύη παντού, τους χαρακτήρισε
τομείς όπου η ανεπάρκεια και η ανευθυνότητα του ΣΥΡΙΖΑ έχουν αφήσει βαθιά και
ανεξίτηλα αποτυπώματα.
Επισημαίνοντας πως η Ελλάδα είναι μία
χώρα που βιώνει τις συνέπειες της πολιτικής
ανεντιμότητας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης
έκανε λόγο για «δυσοσμία κυβερνητικών
σκανδάλων» η οποία, όπως είπε, «δεν κρύβεται όση λάσπη κι αν πετούν οι πραγματικοί
ένοχοι».
Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΝΔ, «έχουμε ένα αναποτελεσματικό, αλλά δαπανηρό
κράτος που βούλιαξε την οικονομία. Και
που φτωχοποιεί τους πολίτες οδηγώντας
τους στο να γίνουν κομματικοί πελάτες
έναντι κάποιου επιδόματος», είπε, προσθέτοντας πως «η ελευθερία και η αλληλεγγύη
είναι, ακριβώς, αυτές που αποτυπώνουν
και τη μεγάλη μας διαφορά με τον ΣΥΡΙΖΑ.
Αντί να μικραίνει διαρκώς ο εθνικός πλούτος
κι ένα ακόμη μικρότερο μέρος του να
δίνεται ως "αντίδωρο" σε όλο και πιο λίγους,
εμείς προκρίνουμε τη συνεχή ανάπτυξη
της χώρας που να δίνει μέρισμα σε όλο και
πιο πολλούς» και τονίζοντας πως δεν υπάρχει ατομική προκοπή χωρίς κίνητρα και
επιβράβευση της προσπάθειας.
«Μια κοινωνία χωρίς πρωταγωνιστές, παγιδεύεται στο μέτριο και εξισώνεται προς
τα κάτω», τόνισε, συμπληρώνοντας πως
«καμιά κοινωνία δεν προχωρά με πολίτες
που μένουν στο περιθώριο. Να, λοιπόν,
γιατί η Ν.Δ κινείται με αρχές την ελευθερία
και την αλληλεγγύη. Γιατί η ελεύθερη πρωτοβουλία σε ελεύθερη οικονομία οδηγεί
στην ελεύθερη δημιουργία».
Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην προοδευτική φιλελεύθερη σκέψη που, όπως
είπε, υπήρξε συστατικό στοιχείο του νεοελληνικού κράτους. «Ο Αγώνας του 1821
ήταν ταυτόχρονα εθνικοαπελευθερωτική,
αλλά και φιλελεύθερη επανάσταση», τόνισε,
προσθέτοντας πως η προοδευτική φιλελεύθερη πτυχή της ελληνικής επανάστασης

κινδυνεύει να χαθεί, κάτω από το βάρος
της βαλκανικής παράδοσης και του ανολοκλήρωτου προγράμματος του Διαφωτισμού.
Μιλώντας για νέους κινδύνους που εμφανίζονται δίπλα στην υπερσυγκέντρωση
εξουσίας από το κράτος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη
θηριώδη ισχύ των παγκόσμιων επιχειρήσεων, με πόρους μεγαλύτερους και από αυτούς των μικρών κρατών, τη μετακίνηση
πληθυσμών και την ένταση της ανισότητας.
«Για να απαντήσουμε στα παραπάνω, θα
πρέπει να ξεκινήσουμε από τα θεμελιώδη:
Η προοδευτική φιλελεύθερη σκέψη αξιολογεί την ελευθερία και τη μοναδικότητα
του ανθρώπου ως το υπέρτερο πολιτικό
αγαθό. Αντιμετωπίζει, όμως, ταυτόχρονα
με ορθολογισμό και την εξέλιξη των κοινωνιών, που δεν έχουν άλλο δρόμο από την
κοινή πορεία. Δεν είναι τυχαίο ότι απ' τη
θολή έννοια "λαός", εμείς επιλέγουμε τον
όρο "πολίτη"», τόνισε, επισημαίνοντας πως
αδιαπραγμάτευτη αρχή παραμένει το ότι
αληθινά φιλελεύθερη προοδευτική κοινωνία
δεν υφίσταται αν στο πλαίσιο της δεν συνυπάρχουν ταυτόχρονα ο πολιτικός και ο
οικονομικός φιλελευθερισμός.
«Με κυνηγητό της ατομικής ιδιοκτησίας
ή με φορολογία που λειτουργεί δημευτικά
για την παραγωγή, όπως συμβαίνει σήμερα,
η πολιτική ελευθερία ατροφεί» τόνισε ο κ.
Μητσοτάκης και συνέχισε: «Το κράτος επιβάλλει μέτρα απ' τα οποία ο πολίτης προσπαθεί να ξεφύγει με αποτέλεσμα εκείνο
να εντείνει τον περιορισμό των ατομικών
δικαιωμάτων. Σε ρόλο διωκόμενου, τότε, ο
πολίτης επινοεί νέους τρόπους παρανομίας.
Προκαλώντας νέα μέτρα. Και αυτή η αλυσίδα οδηγεί, τελικά, στην κοινωνική διάλυση:
Το κράτος ξεχνά ότι υπάρχει υπέρ του πολίτη και εκείνος παύει να αισθάνεται μέρος
του δημόσιου συνόλου. Το κοινωνικό συμβόλαιο που στηρίζεται όχι μόνο σε τυπικούς
νόμους αλλά και σε άγραφούς κανόνες
εμπιστοσύνης καταρρέει. Ισχύει, όμως, και
το αντίστροφο: Χωρίς πολιτικές ελευθερίες
η οικονομική ελευθερία μένει λειψή και
στερημένη από πνευματικό περιεχόμενο.
Γιατί χωρίς ίσες ευκαιρίες προόδου, η επιτυχία παύει να λειτουργεί ως κοινωνικός
ανελκυστήρας. Και αν ο πλούτος δεν διαχέεται και μεταξύ των πολλών, γίνεται υπόθεση λίγων και τελικά ενοχοποιείται. Παύει
να λειτουργεί ως πρότυπο επιτυχίας και
στοχοποιείται. Ανοίγει το δρόμο στον πολίτη
να αναζητήσει "προστασία" στο κόμμα-πατερούλη ή σε ακραίες, απολιτικές λύσεις».
Επίσης, τόνισε πως στον προοδευτικό
και φιλελεύθερο πολιτικό σχέδιο, οι ίσες
ευκαιρίες που επιτρέπουν σε όλους με τις
δικές τους δυνάμεις να κατακτήσουν τη
ζωή, αποτελούν κεντρικό πολιτικό στόχο.
«Η μεγάλη πλειονότητα δεν γεννιέται με
προνόμια και η κοινωνική ανέλιξη δεν είναι,
για αυτήν, εύκολα προσβάσιμη. Είναι, λοιπόν, υποχρέωση του σύγχρονου κράτους
να τις προσφέρει, κάνοντας μάλιστα ακόμη
και θετικές διακρίσεις αν αυτό χρειάζεται»,
είπε, επαναλαμβάνοντας τη δέσμευσή του
για δημιουργία ενός πρότυπου δημόσιου
σχολείου στο Περιστέρι έτσι ώστε, όπως
τόνισε, να δοθούν ευκαιρίες σε εκείνους
που τις έχουν περισσότερη ανάγκη.

CMYK

Γεννηματά: Δεν υπάρχει
ζήτημα παραγραφής
για Novartis
«Δεν υπάρχει για μας ζήτημα παραγραφής. Δεν
υπάρχει κανένας στο Κίνημα Αλλαγής, με πρώτο τον
κ. Λοβέρδο, που να μη βάζει
ως προτεραιότητα να χυθεί
άπλετο φως για να αποκαλυφθεί η σκευωρία, να φανεί η τεράστια αδικία σε
βάρος του και σε βάρος
του Κινήματος Αλλαγής»,
ξεκαθάρισε η Φώφη Γεννηματά. Παράλληλα τόνισε
πώς «όλο αυτό το στήσιμο
που έχει γίνει -το οποίο
είναι ξεκάθαρο- για μας είναι ολοφάνερο. Ξέρω πως υπάρχουν νομικά ζητήματα και διαδικαστικά και έχουν δίκιο
όσοι αναφέρονται σ' αυτά, αλλά εμείς δεν θα τα επικαλεστούμε Είναι πολύ ξεκάθαρη η θέση μας».
Η κ. Γεννηματά χαρακτήρισε απίστευτο ψέμα και προβοκάτσια του ΣΥΡΙΖΑ τα όσα λέγονται για υπαναχώρηση του
Κινήματος Αλλαγής σε σχέση με το άρθρο 86 του Συντάγματος που αφορά στο νόμο περί ευθύνης υπουργών. «Από
το Φεβρουάριο του 2018 στη Βουλή -κατά τη συζήτηση για
το θέμα Nonartis μάλιστα- ζήτησα να υπάρξει δέσμευση
όλων ότι το πρώτο πράγμα που θ' αλλάξουμε στο Σύνταγμα
θα είναι το άρθρο 86.
Ότι δε θα αφήσουμε να χαθεί η ευκαιρία της αναθεώρησης
του Συντάγματος ακριβώς για να αλλάξει το συγκεκριμένο
άρθρο και λίγους μήνες μετά έστειλα επιστολή σε όλους
τους πολιτικούς αρχηγούς με την οποία ζητούσα να συμφωνήσουμε, να πάμε σε μια συναινετική αναθεώρηση, με
πρώτο θέμα την αναθεώρηση του άρθρου 86», είπε η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ και πρόσθεσε: «Καταλαβαίνω τον πανικό
τους, καταλαβαίνω ότι είναι σε απελπισία, αλλά ως εδώ με
την προβοκάτσια.
Δεν θα επιτρέψω να γίνει αυτό σε βάρος του Κινήματος
Αλλαγής δεδομένου ότι είμαστε η πρώτη δύναμη που έβαλε
θέμα αλλαγής του συγκεκριμένου άρθρου του Συντάγματος.
Ακριβώς γιατί πρέπει να τελειώσουμε με την υπόθεση της
παραγραφής. Γιατί θα πρέπει οι προθεσμίες που ισχύουν
για τα πολιτικά πρόσωπα, να είναι αυτές που ισχύουν για
τον κάθε Έλληνα πολίτη».
Ασκώντας αυστηρή κριτική στον ΣΥΡΙΖΑ και προσωπικά
στον Αλέξη Τσίπρα και στην τακτική της Προοδευτικής
Συμμαχίας, η κ. Γεννηματά, υπογράμμισε ότι «δεν έχει
καμία σχέση με τις προοδευτικές πολιτικές, με τα δικαιώματα
και την αξιοπρέπεια των απλών ανθρώπων.
Το πραγματικό μέτωπο που έχει κάνει ο κ. Τσίπρας, είναι
μέτωπο με τους ακροδεξιούς, ομοφοβικούς και ρατσιστές.
Αυτή είναι η μόνη γέφυρα που κατάφερε να στήσει. Δεν
έχει καμία σχέση με τις προοδευτικές πολιτικές, με τα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια των απλών ανθρώπων».
Για τις μετεκλογικές συνεργασίες υποστήριξε: «Δεν πρόκειται να μπούμε σε μια κυβέρνηση που θα συνεχίσει τις
συντηρητικές πολιτικές που ασκεί ο κ. Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ
και που πρεσβεύει η Νέα Δημοκρατία.
Δεν πρόκειται να δώσουμε συνέχεια στα αδιέξοδα. Είναι
ξεκάθαρο ότι αυτό που ζητάμε, είναι η ανατροπή των πολιτικών συσχετισμών. Ανατροπή των πολιτικών συσχετισμών
για να υπάρξει επιτέλους ένα κλίμα πολιτικής συνεννόησης,
εθνικής συνεννόησης, ομοψυχίας και στην κοινωνία και
στο πολιτικό σύστημα της χώρας. Είναι ο μόνος τρόπος να
αφήσουμε πίσω μας τα αδιέξοδα, ν' αφήσουμε πίσω μας
τις περιπέτειες και να γυρίσει η Ελλάδα σελίδα. Εμείς αυτή
τη σημαία σηκώνουμε. Τη σημαία της συνεννόησης και όχι
της πόλωσης και του διχασμού.
«Ένα είναι το μεγάλο δίλημμα σήμερα: Ισχυρό Κίνημα
Αλλαγής ή διχασμός και νέες περιπέτειες», τόνισε η Φώφη
Γεννηματά.
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Κροατία: Προσχώρησε
στην «Πρωτοβουλία 16+1» η Ελλάδα
πρωτοβουλία των χωρών της
Ανατολικής, Νοτιοανατολικής,
Κεντρικής Ευρώπης και της Κίνας
θα ονομάζεται πλέον «Πρωτοβουλία
17+1», με την προσθήκη και της
Ελλάδας, δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας από
το Ντουμπρόβνικ της Κροατίας,
επικυρώνοντας ουσιαστικά τη
συμμετοχή της χώρας μας στο
εγχείρημα. Νωρίτερα, σχεδόν μία ώρα
διήρκησε η συνάντηση του
πρωθυπουργού με τον Αλβανό ομόλογό
του, Εντι Ράμα.

Η

Πρόκειται για πρωτοβουλία της Κίνας που ξεκίνησε το 2012 και αποσκοπεί στην εντατικοποίηση και επέκταση της συνεργασίας, ιδιαίτερα στον τομέα των υποδομών και της διασυνδεσιμότητας, με τα κράτη της Κεντρικής,
Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
«Είναι η πρώτη φορά που παρακολουθώ
αυτή τη Σύνοδο εκπροσωπώντας την Ελλάδα
για πρώτη φορά ως πλήρες μέλος αυτής της
συνόδου κορυφής των χωρών της Κεντρικής
και Ανατολικής Ευρώπης και της Κίνας, η
οποία θα καλείται πλέον "Πρωτοβουλία 17+1",
πράγμα που είναι σημαντικό βήμα για τη Σύνοδο και την Πρωτοβουλία», ανέφερε ξεκινώντας τον χαιρετισμό του στη Σύνοδο ο κ. Τσί-

πρας.
Παράλληλα, διαβεβαίωσε πως η Ελλάδα επιζητεί τη συνεργασία με όλα τα κράτη της Πρωτοβουλίας, με πλήρη τήρηση των κανονισμών
και των διαδικασιών της ΕΕ για την προαγω-

Κ. Γαβρόγλου: Οι οργανικές θέσεις ιερέων
είναι 6.000 - Ούτε μια παραπάνω
Έντονη αντιπαράθεση σημειώθηκε στη Βουλή, μεταξύ
του υπουργού Παιδείας Κωνσταντίνου Γαβρόγλου και του
βουλευτή της ΝΔ Δημήτρη
Κυριαζίδη, κατά τη συζήτηση
επίκαιρης ερώτησης του τελευταίου, που κατηγόρησε τη
κυβέρνηση για ολιγωρία σχετικά με τις προσλήψεις κληρικών και τη κάλυψη των κενών θέσεων σε μητροπόλεις.
Σύμφωνα με τον κ. Γαβρόγλου ο οποίος επικαλέστηκε
νόμο του 1945, «οι οργανικές
θέσεις ιερέων είναι 6.000 και
ούτε μια παραπάνω», αφού
όπως είπε πρέπει να μισθοδοτούνται μόνον οι έγγαμοι ιερείς, κάτι που σήμερα δεν
συμβαίνει (σήμερα μισθοδοτούνται 10.400, άγαμοι κληρικοί και ιερομόναχοι).
«Η πολιτεία δίνει στην Ιερά
Αρχιεπισκοπή τις θέσεις και η
κατανομή στις μητροπόλεις
γίνεται χωρίς καμία άλλη διαδικασία της Πολιτείας», επε-

σήμανε ο κ. Γαβρόγλου και
κάλεσε τα κόμματα να πάρουν θέση για τη θεσμική
ακαταστασία, όπως την χαρακτήρισε, που υπάρχει στο
θέμα αυτό.
Η αναφορά του κ. Κυριαζίδη για συμφωνία που έγινε
κάτω από το τραπέζι, μεταξύ
της κυβέρνησης και του αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου για
τον τρόπο πρόσληψης των
κληρικών, προκάλεσε την έντονη αντίδραση του υπουργού
Παιδείας.

γή της οικονομικής συνανάπτυξης σε αυτό το
πολύ σημαντικό πλαίσιο συνεργασίας με την
Κίνα.
Επισημαίνοντας πως πρόκειται για κρισιμότατη στιγμή για την περιφερειακή παγκόσμια

Στη Βουλή το νομοσχέδιο για μείωση στρατιωτικής θητείας

«Είναι απαράδεκτο να λέτε
ότι υπήρξε συμφωνία κάτω
από το τραπέζι, μεταξύ του
πρωθυπουργού και του Αρχιεπισκόπου... Το πλαίσιο συμφωνίας ανάμεσα στον πρωθυπουργό και τον αρχιεπίσκοπο πήγε να διορθώσει
αυτό το πρόβλημα. Την κατανομή των θέσεων ανά μητρόπολη. Να μην υπάρχουν πολλοί ιερείς στα αστικά κέντρα
και ελάχιστοι στις περιφέρειες», συμπλήρωσε ο υπουργός
Παιδείας.

Τη μείωση της στρατιωτικής θητείας για
ορισμένες κατηγορίες υπόχρεων, ρυθμίσεις να τους ανυπότακτους και τους αντιρρησίες συνείδησης, καθώς και ρύθμιση
θεμάτων για το μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και τους
οπλίτες που εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, περιλαμβάνει νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας,
που κατατέθηκε στη Βουλή και αναμένεται να ψηφιστεί έως τη Μεγάλη Τρίτη.
Μείωση θητείας για όλα τα αγόρια πολυμελών οικογενειών
Βάσει των διατάξεων, μειωμένη στρατιωτική θητεία 6 και 9 μηνών (ανάλογα με
σώμα που υπηρετούν) προβλέπεται εφεξής για όλα τα αδέλφια οικογένειας με 4
παιδιά αντί 6 που ίσχυε σήμερα και 3 αδέρφια αντίστοιχα. Υπενθυμίζεται, ότι βάση του
υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου η μείωση θητείας αφορούσε μόνο το πρώτο από
τα αγόρια της οικογένειας.
Πριμοδότηση μαθητών πληγέντων στο
Μάτι και τη Μάνδρα
Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας εισάγει
επίσης ρυθμίσεις ενίσχυσης των οικογενειών που επλήγησαν στις καταστροφικές
πυρκαγιές του περασμένου Ιουλίου στην
Αττική, όπως το Μάτι κι ο Νέος Βουτζάς,
καθώς και στις μεγάλες πλημμύρες του Νοεμβρίου του 2017 στη Μάνδρα και τη Νέα
Πέραμο.
Η διάταξη προβλέπει τη πριμοδότησή
των μαθητών που έχασαν τους γονείς τους
ή το σπίτι και την οικογενειακή επιχείρηση στις περιοχές αυτές και συμμετέχουν
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ανάπτυξη, ο πρωθυπουργός τόνισε την ανάγκη «να αφήσουμε πίσω μας την κρίση και να
πρέπει να βρούμε έναν νέο τρόπο και νέα θεμέλια για την περιφερειακή μας ανάπτυξη, ξεπερνώντας προκλήσεις όπως οι συγκρούσεις
στην περιοχή».
Το εγχείρημα αποτελεί παράλληλη - και
ενίοτε συμπληρωματική - δράση του στρατηγικού σχεδίου της Κίνας για την Πρωτοβουλία
μιας Ζώνης και ενός Δρόμου (Belt and Road Initiative, BRI,πρώην OBOR) που θα συνδέει την
Κίνα με μεγάλο αριθμό χωρών της Ασίας, της
Ευρώπης και της Αφρικής.
Στη σύνοδο συμμετέχουν οι ηγέτες των 16
χωρών της κεντρικής, ανατολικής και νοτιοανατολικής Ευρώπης (Βουλγαρία, Αλβανία,
Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία, Βόρεια Μακεδονία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σερβία, Ουγγαρία,
Κροατία, Μαυροβούνιο, Τσεχία) και της Λαϊκής
Δημοκρατίας της Κίνας.
Επισημαίνεται πως από τις 16 χώρες, οι 11
είναι κράτη-μέλη της ΕΕ. Η Πρωτοβουλία διευρύνεται με τη συμμετοχή της Ελλάδας, και
ως εκ τούτου μετονομάζεται σε «Πρωτοβουλία
17+1».
Η διακρατική αυτή συνεργασία συνεδριάζει
μία φορά τον χρόνο σε επίπεδο αρχηγών κυβερνήσεων.

στις πανελλαδικές εξετάσεις ή ήταν μαθητές Γ’ Λυκείου αντίστοιχα, για την εισαγωγή τους σε στρατιωτικές σχολές
μέσω της υπέρβασης του συνολικού αριθμού των εισακτέων σε αυτές.
Μέτρα για τους ανυπότακτους
Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει επίσης κίνητρα για τους ανυπότακτους, όπως η άρση
των ποινικών συνεπειών της ανυποταξίας
και η διαγραφή του συνόλου των διοικητικών κυρώσεων και προστίμων που τους
έχουν επιβληθεί, με στόχο την ολοκλήρωση
της θητείας τους.
Ρυθμίσεις για τους αντιρρησίες συ-

νείδησης
Για τους αντιρρησίες συνείδησης, μειώνεται στα 33 από τα 35 έτη, το ηλικιακό
όριο εξαγοράς υπολοίπου της εναλλακτικής υπηρεσίας, εφόσον έχουν διατεθεί ή
διατεθούν σε φορείς του δημοσίου, αφού
εκπληρώσουν εναλλακτική θητεία 20 ημερών αντί 40 που ίσχυε. Επιπλέον, καταργείται το μέτρο της δίμηνης υποχρεωτικής
παραμονής τους – επιπλέον της πραγματικής στρατιωτικής θητείας - στην εναλλακτική υπηρεσία πριν την οριστική απόλυσή τους.
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Συγχαρητήρια επιστολή στα μέλη
του συλλόγου «Πράσινη Κιβωτός»
ΓΡΑΦΕΙ:
Ο Dr. ΦΑΜΙΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- Υποψήφιος Βουλευτής του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ (ΚΙΝ.ΑΛ – ΠΑΣΟΚ )
- Επίκουρος Καθηγητής ΣΕΦΑΑ (ΤΕΦΑΑ)
Τρικάλων Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
- Ιστορικός: Πτυχιούχος Πανεπιστημίου
Ιστορίας Φιλοσοφίας – Ερευνητής
- Πρόεδρος του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου Καλαμπάκας (Ε.Ο.Σ.Κ.)
- Ενεργό μέλος της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας
- Ιδιοκτήτης Ξενοδοχείου: HOTEL KOSTA FAMISSI – ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ

Συγχαρητήρια επιστολή απέστειλε ο κ. Κώστας Φαμίσης
προς τα μέλη του Δ.Σ «Πράσινη Κιβωτός» της αστικής
μη κερδοσκοπικής εταιρείας, που λειτουργεί ως εθελοντική
οργάνωση και δραστηριοποιείται στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, όπως: στην Πρόεδρο: κ. Ελένη Τζιότζιου – Μηλιώνη, στον Αντιπρόεδρο: Στέργιο Βέργο, στον
Γραμματέα: Χρήστο Ζορμπά, στονΤαμία: Βάϊο Μαλέκα,
στην κ. Μίνα Καλκάνη και στην κ. Ρένα Καραβασίλη.
Αναφέρει τα εξής: «θέλω να σας εκφράσω από καρδιάς,
τα Θερμά μου συγχαρητήρια για τις εθελοντικές σας
υπηρεσίες προς τους συνανθρώπους μας που προσφέρετε
στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και στην παροχή
βοήθειας σε κάθε μορφής φυσικών καταστροφών».
«Επίσης συγχαίρω όλους τους συντελεστές που συνέβαλαν στην επιτυχία της διοργάνωσης - ημερίδας που
διεξήχθη Την Κυριακή 7 Απριλίου 2019 στην αίθουσα
"Νίτσα Λιάπη" στην Καλαμπάκα, σε συνεργασία με την
Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων και τον Δήμο Καλαμπάκας
με θέμα: “ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ, Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ
ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ”.
Τους Εισηγητές (Εκλεκτούς μου Συναδέλφους Πανεπιστημιακούς) κ.κ: 1) Ευθύμη Λέκκα, Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος στο
Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πρόεδρος
Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας,
2) Θανάση Γκανά, Επισκέπτης Καθηγητής στην ΕΝS
(Παρίσι) και Wuhan Univercity-GNSS Research Centre
(Kίνα), πρόεδρος της Επιτροπής Τηλεπισκόπησης της
ΕΓΕ, που υπηρετεί από το 2000 στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, 3) την κα
Έλενα Φλόκα, Καθηγήτρια του τμήματος Φυσικής του
ΕΚΠΑ.
Εύχομαι στα μέλη του Δ.Σ « Πράσινη Κιβωτός », υγεία,
δύναμη και επιτυχίες στο δύσκολο κοινωνικό έργο που
αναλαμβάνουν και επιτελούν.

Ά

λλη μία συμμετοχή
του 2ου ΕΠΑ.Λ.
Τρικάλων σε
πρόγραμμα ERASMUS+,
από τις 8 έως τις 14
Μαρτίου 2019, όπου
έλαβε μέρος στην 1η
συνάντηση των εταίρων
με μαθητές, του
Ευρωπαϊκού
προγράμματος «Cultural
Heritage Activities and
Nutrition in Global
Environment», στο
Sagunto της Ισπανίας.
Οι εταίροι του προγράμματος είναι: η Κροατία σαν συντονίστρια χώρα, η Ισπανία, η
Πορτογαλία, η Φινλανδία και
η Ελλάδα.
Το αντικείμενο είναι η πολιτιστική κληρονομιά και η διατροφή στο παγκόσμιο περιβάλλον. Η συνάντηση είχε πολλές δράσεις εντός και εκτός
σχολείου.
Πραγματοποιήθηκε actionbound παιχνίδι στην παλιά
πόλη του Σαγκούντο, φεστιβάλ
μαγειρέματος παέγιας οργανωμένο από τις οικογένειες
που φιλοξενούσαν τους μαθητές. Παρουσιάστηκαν χοροί
από όλες τις χώρες και γεννήθηκε ένας ευρωπαϊκός χορός
με βήματα και φιγούρες από
τους χορούς που χόρεψαν οι
μαθητές, κάτι που ήταν άλλωστε στις απαιτήσεις του προγράμματος.
Έγιναν εξορμήσεις στην γει-

τοπικά
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Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΚΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ
•“Ει θεολόγος ει, προσεύξη αληθώς και ει αληθώς προσεύχη θεολόγος ει” Όσιος Νείλος!

Τ

ρεις διάλογους
κάνει ο άνθρωπος,
το διάλογο με τους
άλλους, το διάλογο με
τον εαυτό του και το
διάλογο με το Θεό. Τον
πρώτο διάλογο τον
κάνουν όλοι συχνά και
μάλιστα καθημερινά, ενώ
τους άλλους δύο
ελάχιστοι και σπάνιες
φορές.
Με τον πρώτο οι άνθρωποι
επικοινωνούν μεταξύ τους,
ανταλλάσσοντας σκέψεις και
απόψεις και εκφράζοντας αισθήματα, ενώ με τους άλλους
δύο επικοινωνούν με τον εαυτό τους και με το Θεό. Και οι
τρεις αυτοί διάλογοι είναι
μέσα στην ανθρώπινη φύση,
γιατί ο άνθρωπος είναι ον κοινωνικό.

Η αξία και η σημασία
της προσευχής
Ή προσευχή είναι η αναπνοή
της ψυχής. Χωρίς αυτή δεν
μπορεί ο άνθρωπος να ζήσει
πνευματικά. «Μνημονευτέον
Θεού μάλλον ή αναπνευστέον»
έλεγε ο Γρηγόριος ο Θεολόγος.
Είναι δηλαδή κάτι που έχει απόλυτη ανάγκη η πνευματική φύση
του ανθρώπου. Γιατί ο άνθρωπος είναι εικόνα του θεού και
είναι πλασμένος να επικοινωνεί
με το θεό με την προσευχή.
Μάλιστα αυτή η επικοινωνία
του πρέπει να είναι συνεχής
και αδιάλειπτη. «Αδιαλείπτως
προσεύχεσθε», μας παραγγέλλει ο Απόστολος Παύλος. Αυτό
σημαίνει να μην ξεχνάμε ούτε
μια στιγμή το Θεό, ούτε στις
ευχάριστες ούτε στις δυσάρεστες περιστάσεις. Ο άνθρωπος

Γράφει ο κ. Κων/νος Χαρ. Κορλός, θεολόγος
που δεν προσεύχεται -πράγμα
σπάνιο και αφύσικο- είναι ανάπηρος πνευματικά και ηθικά και
δυστυχισμένος.
Για την ανάγκη της προσευχής γράφει ο Απ. Παύλος: «Παρακαλώ ουν πρώτον πάντων
ποιείσθε δεήσεις, προσευχάς,
εντεύξεις, ευχαριστίας». Αυτό
σημαίνει ότι ο Χριστιανός οφείλει να προσεύχεται και η προσευχή του να προηγείται από
κάθε άλλη ευάρεστη στο θεό
πράξη.
Η «Φιλοκαλία των Νηπτικών»,
γραμμένη από τριάντα πατέρες
της Εκκλησίας, περιλαμβάνει
σε λεπτομέρειες την επιστήμη
της αδιάλειπτης εσωτερικής
προσευχής. Το βιβλίο αυτό περιέχει υψηλή σοφία και θεωρείται ότι είναι το καλύτερο εγχειρίδιο της εσωτερικής μυστικής και πνευματικής ζωής.
Η προσευχή γαληνεύει και
ημερώνει την καρδιά, την αποσπά από τα βιοτικά, την καθαρίζει και την αξιώνει για τα πνευματικά. Εξοικειώνει τον άνθρωπο με το Θεό, έτσι ώστε ο άνθρωπος να απευθύνεται προς
το θεό με εμπιστοσύνη, αγάπη
και θάρρος, όπως το παιδί προς
τον πατέρα του. Στρέφει την
ψυχή μας προς τα πνευματικά,
την κάνει συνόμιλο με το Θεό,
την Υπεραγία Θεοτόκου, τους
αγγέλους και τους αγίους.
Άνθρωπος της προσευχής ο
αετός του πνεύματος και Οικουμενικός διδάσκαλος Ιωαν.
ο Χρυσόστομος μιλάει για την
προσευχή μέσα από την Αγία
Γραφή και από την προσωπική
του εμπειρία: Η προσευχή είναι
για μας ζωή, υγεία, πλούτος,
ευτυχία. Ό,τι είναι για τα μάτια

το φως, είναι για την ψυχή μας
η προσευχή φως Χριστού. Όταν
προσευχόμαστε, συνομιλούμε
με το Θεό, γινόμαστε ένα με
τους αγγέλους.
Η δύναμη του Θεού με την
προσευχή αγκαλιάζει τα βάσανα
μας, τα κάνει πανάλαφρα. Η
προσευχή είναι στολίδι πνευματικό. Μας χαρίζει εσωτερική
ομορφιά και μας οδηγεί στην
αρετή. Μας πλημμυρίζει από
ευσέβεια διώχνει μακριά την
κακία. Η προσευχή, όχι μόνο
μας καθαρίζει από την αμαρτία,
αλλά αποτελεί και ουράνια πανοπλία, που φυλάει όσους έδωσαν τον εαυτό τους στο
Θεό. Είναι η ρίζα, η βάση, το
θεμέλιο της πνευματικής ζωής.
Μας γεμίζει με σοφία, με σύνεση, με καλοκαγαθία, με σωφροσύνη, με πραότητα. Είναι
τα νεύρα της ψυχής που της
χαρίζουν δύναμη και αρμονία.
'Ο,τι είναι για το ψάρι το νερό,
είναι για τον άνθρωπο η προσευχή. Ναούς του χριστού κάνει
τους ανθρώπους, γιατί μ' αυτή
κατοικεί μέσα στις καρδιές μας
ο Χριστός. Η δύναμη των προσευχών είναι τεράστια. Ο Απόστολος Παύλος που έτρεχε σ'
όλη την Οικουμένη, σαν να είχε
φτερά και διέμενε μέσα στο
δεσμωτήριο, και μάστιγες υπέμενε, και φορούσε αλυσίδες,
και δαίμονες έδιωχνε και νεκρούς ανέσταινε και αρρώστιες
έπαυε, δεν στηρίχτηκε σ' αυτά,
αλλά με τις προσευχές τείχισε
τη γη. Γιατί όλα αυτά τα θαύματα τα χορηγεί η προσευχή.
Η προσευχή να είναι επιμονή
να γίνεται με ακράδαντη πίστη
(«πάντα όσα αν αιτήσητε εν τη
προσευχή πιστεύοντες λήψε-

ΤΟ 2ο ΕΠΑ.Λ. ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ

σθε» (Ματθ. κα, 22) και «πάντα
δυνατά (τώ πιστεύοντι» Μαρκ.
9,23 ή «πας ο αιτών λαμβάνει
και ο ζητών ευρίσκει και τω
κρούοντι ανοιγήσεται» Ματθ.
7,8). Να γίνεται με θέρμη και
ζέση ψυχής, με δάκρυα με μετάνοια και ταπείνωση. Με νηστεία («νηστεύσαντες και προσευξάμενοι»), με εγκράτεια και
καθαρή συνείδηση. Προπαντός
με αγάπη για όλους, ακόμα και
για τους εχθρούς μας. Να προσευχόμαστε και για τους εχθρούς μας. Τα αιτήματα μας
να είναι πνευματικά και να αποβλέπουν στην πνευματική μας
ωφέλεια. «Ζητείτε πρώτον την
βασιλείαν του Θεού, και ταύτα
πάντα προστεθήσεται υμίν».
(Ματθ. 6,33).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ: ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ: ΠΥΛΗΣ
Αριθμ. Πρωτοκ. 4466

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

τονική Βαλένθια, όπου επισκεφθήκαμε το μουσείο τέχνης
και επιστημών, το ωκεανογραφικό μουσείο όπου παρακολουθήσαμε και την επίδειξη
των δελφινιών. Επίσης πήγαμε
στις εκβολές του κόλπου της
Βαλένθια και είδαμε την πανίδα
της περιοχής χρησιμοποιώντας
ειδικές βάρκες της λιμνοθάλασσας και ξεναγηθήκαμε σε
παραλίμνια παραδοσιακά σπίτια στις όχθες της λίμνης.
Μας υποδέχθηκε ο δήμαρχος της πόλης του Σαγκούντο,
ξεναγηθήκαμε στο Ρωμαϊκό
θέατρο και στο κάστρο της
πόλης.
Μεγάλο μέρος της συνάντησης κατέλαβαν τα “Fallas”.

Πρόκειται για τεράστιες και
πανάκριβες κατασκευές με ποικίλη θεματολογία, που καίγονται μετά από πενθήμερη γιορτή. Ειδικευμένα εργαστήρια
και τεχνίτες δουλεύουν σ’ αυτά
όλο τον χρόνο και στο τέλος
διαγωνίζονται για το καλύτερο.
Στο σχολείο που μας φιλοξένησε οι Ισπανοί μαθητές είχαν
κατασκευάσει ένα fallas όπου
απεικονίζονταν παραδοσιακές
φιγούρες, τοποθεσίες κ.λ.π.
από κάθε χώρα. Το τελευταίο
βράδυ, του έβαλαν φωτιά ακολουθώντας την παράδοση.
Μυηθήκαμε επίσης στο παραδοσιακό σπορ της Βαλένθια
«Pilota Valenciana» το οποίο
παίζεται σε ειδικό για το παι-

χνίδι και μόνο, γήπεδο.
Η φιλοξενία των Ισπανών
ήταν εξαιρετική, οι απαιτήσεις
του προγράμματος για την συνάντηση αυτή υλοποιήθηκαν
πλήρως, κατά την εκτίμηση
των καθηγητών όλων των χωρών και το ραντεβού ανανεώθηκε για την Κροατία τον Μάιο.

Οι καθηγητές που συμμετείχαν από το 2ο ΕΠΑ.Λ. ήταν ο
Θωμάς Κυριαζής και ο Στέργιος Στάμος. Οι μαθητές του
σχολείου μας ήταν οι Αλεξοπούλου Μαγδαληνή, Δραγούτσου Ελένη, Μπαντόλια Ευθυμία, Πάλλας Χρήστος και Τσουτσουρέλης Χρήστος.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Προκηρύσσει δημοπρασία για τη
μίσθωση ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί προκειμένου να στεγαστεί
το Κέντρο Τουριστικής Προβολής Δήμου Πύλης και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.
Το ακίνητο πρέπει να έχει έκταση
από 40-60 τετραγωνικά μέτρα να είναι
ισόγειο και να βρίσκεται σε κεντρικό
σημείο της Τ.Κ. Πύλης και να είναι σε
απόσταση από το Δημαρχείο μέχρι
200 μέτρα.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία
είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση
της διακήρυξης(μέχρι και την 6-52019).
Οι προσφορές ενδιαφέροντος αποστέλλονται στην αρμόδια δημοτική
υπηρεσία, στη διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω, και παραδίδονται
στη συνέχεια στην αρμόδια επιτροπή
του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81, η οποία
με επιτόπιο έρευνα, κρίνει περί της
καταλληλότητος των προσφερομένων
ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της οικείας διακηρύξεως, συντασσομένης σχετικής εκθέσεως, εντός δέκα (10) ημερών από
της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι
αποκλεισμού ακινήτου τινός αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση.
Πληροφορίες και αντίγραφα της
διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στον
Δήμο Πύλης, Τηλέφωνο: 2434350124
και για χρονικό διάστημα 20 ημερών
από την δημοσίευσή.
Πύλη 12-4-2019
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΑΡΑΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

τοπικά

ΣΑΒΒΑΤΟ

Ομιλία Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, κ. Γιάννη Στουρνάρα
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση - Αθήνα, 1 Απριλίου 2019

Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟ:
ΠΡΟΣ ΕΝΑ ΒΙΩΣΙΜΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Το 2019 σηματοδοτεί την απαρχή μιας νέας πορείας της ελληνικής οικονομίας. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του τελευταίου προγράμματος οικονομικής προσαρμογής τον Αύγουστο του
2018, την αποσαφήνιση του καθεστώτος ενισχυμένης εποπτείας και την υπαγωγή της Ελλάδος στο βελτιωμένο θεσμικό πλαίσιο για την οικονομική διακυβέρνηση στη ζώνη του ευρώ, η ελληνική οικονομία καλείται να λειτουργήσει σε ένα νέο πλαίσιο οικονομικής πολιτικής. Όλοι μας, ιδιώτες, επιχειρήσεις, πολιτικοί
και θεσμικοί παράγοντες, καλούμεθα να αποδείξουμε ότι τα μαθήματα από την κρίση έχουν γίνει κτήμα μας.
Το 2018 η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας ενισχύθηκε
και καταγράφηκε ρυθμός ανόδου 1,9%. Κινητήριες δυνάμεις ήταν
η άνοδος των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών, που αντανακλά
τη βελτίωση της εξωστρέφειας της οικονομίας, καθώς και η αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης, που υποστηρίχθηκε από την
αύξηση της απασχόλησης και την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών.
Η ομαλή εκτέλεση και ολοκλήρωση του προγράμματος, η βελτίωση της εμπιστοσύνης και η συνακόλουθη επιτάχυνση της ανάπτυξης οδήγησαν στην επιστροφή των καταθέσεων στις τράπεζες. Αυτή η εξέλιξη με τη σειρά της επέτρεψε την αύξηση της
ρευστότητας των τραπεζών, το σημαντικό περιορισμό και σχεδόν μηδενισμό της έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα (ELA) από
την Τράπεζα της Ελλάδος, τη μικρή ανάκαμψη της τραπεζικής χρηματοδότησης, αλλά και την περαιτέρω χαλάρωση των περιορισμών στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων.
Όλα τα προηγούμενα οδήγησαν στην αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας του Ελληνικού Δημοσίου και επέτρεψαν
την επιστροφή στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές μετά από
ένα έτος, το Φεβρουάριο του 2019, όταν το Ελληνικό Δημόσιο,
επωφελούμενο και από το θετικό διεθνές επενδυτικό κλίμα, εξέδωσε επιτυχώς πενταετές ομόλογο. Η επιτυχής έκδοση πενταετούς ομολόγου ήταν ένα πρώτο βήμα, ώστε η χώρα να επανέλθει
στην κανονικότητα.
Η επιτυχής έκδοση δεκαετούς ομολόγου το Μάρτιο του 2019,
για πρώτη φορά μετά την έναρξη της κρίσης δημόσιου χρέους
το 2010, αποτελεί ένα πιο αποφασιστικό βήμα προς την ίδια κατεύθυνση, δηλαδή την επανασύνδεση της χώρας με τις αγορές.
Η πρόσφατη υπερψήφιση από τη Βουλή της διάταξης για την προστασία της πρώτης κατοικίας επίσης συμβάλλει προς την κατεύθυνση αυτή, αφού αναμορφώνει το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο, ενσωματώνοντας συγκεκριμένες προϋποθέσεις επιλεξιμότητας και δικλίδες ασφαλείας.
Τα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους που συμφωνήθηκαν τον Ιούνιο του 2018, σε συνδυασμό με την αυξημένη εκταμίευση από
τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM) για το σχηματισμό του ταμειακού αποθέματος ασφαλείας, έχουν βελτιώσει σημαντικά τη βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους μεσοπρόθεσμα. Εντούτοις, καθώς οι τίτλοι του Ελληνικού Δημοσίου παραμένουν κάτω
από την επενδυτική βαθμίδα και ελλείψει πρόσβασης σε προληπτική γραμμή στήριξης, η Ελλάδα παρέμεινε εκτός του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕKT), το οποίο θα συνέβαλλε στην ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας και στην περαιτέρω βελτίωση του
αξιόχρεου των ελληνικών τίτλων. Οι αποδόσεις των ελληνικών
ομολόγων παραμένουν υψηλές και ευμετάβλητες. Εμφανίζουν υψηλό βαθμό ευαισθησίας σε πιθανές αναταράξεις στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές και επηρεάζονται από την αβεβαιότητα
σχετικά με τη διατήρηση της μεταρρυθμιστικής κατεύθυνσης της
οικονομικής πολιτικής. Είναι χαρακτηριστικό ότι το περιθώριο απόδοσης (spread) των ελληνικών δεκαετών ομολόγων ακόμη παραμένει λίγο κάτω από τις 400 μονάδες βάσης, παρά την πρόσφατη αποκλιμάκωση των αποδόσεών τους. Αυτό το επίμονο φαινόμενο πρέπει να μας προβληματίσει σοβαρά.
Το 2019 αποτελεί έτος σημαντικών προκλήσεων για την ελληνική οικονομία. Στο διεθνές περιβάλλον, η επιβράδυνση του
παγκόσμιου εμπορίου λόγω του εντεινόμενου εμπορικού προστατευτισμού ενδέχεται να επιδράσει αρνητικά στην άνοδο των
ελληνικών εξαγωγών.
Στο εγχώριο περιβάλλον, η αυξημένη αβεβαιότητα για την πορεία των μεταρρυθμίσεων και οι περιορισμοί από την πλευρά της
χρηματοδότησης επηρεάζουν αρνητικά τις επενδύσεις. Η υψηλή φορολόγηση τα τελευταία χρόνια περιορίζει την αναπτυξιακή δυναμική της οικονομίας, μειώνει την ανταγωνιστικότητα των
ελληνικών επιχειρήσεων, συγκρατεί τη βελτίωση της εμπιστοσύνης
και δημιουργεί φορολογική κόπωση, με συρρίκνωση της φορολογικής βάσης και εξάντληση της φοροδοτικής ικανότητας των
πολιτών.
Το 2019 η αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής οικονομίας
προβλέπεται ότι θα διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα με το 2018, παρά
την περαιτέρω επιβράδυνση των ρυθμών οικονομικής ανάπτυξης
τόσο διεθνώς όσο και, κυρίως, στην ευρωζώνη. Αυτό όμως προϋποθέτει την απρόσκοπτη συνέχιση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, την εφαρμογή του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων
χωρίς καθυστερήσεις και την ενίσχυση των παραγωγικών επενδύσεων. Οι προϋποθέσεις αυτές έχουν πρωταρχική σημασία για
την ολοκλήρωση της επιτυχούς μετάβασης σε ένα βιώσιμο και
εξωστρεφές πρότυπο ανάπτυξης.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Τράπεζας της
Ελλάδος, ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ σε σταθερές τιμές προβλέπεται να διαμορφωθεί σε 1,9% και το 2019, με τις εξαγωγές
και την ιδιωτική κατανάλωση να παραμένουν οι βασικοί αναπτυξιακοί μοχλοί. Ωστόσο, προκειμένου να καλυφθούν οι μεγάλες
απώλειες που υπέστη η ελληνική οικονομία σε όρους προϊόντος
και απασχόλησης κατά τη μακρά περίοδο της ύφεσης, απαιτούνται
ταχύτεροι ρυθμοί οικονομικής μεγέθυνσης.
Τα χαμηλά επίπεδα των επενδύσεων, η ανεπαρκής εγχώρια
αποταμίευση, το υψηλό − αν και μειούμενο − απόθεμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων, η μεγάλη απώλεια υλικού και ανθρώπινου κεφαλαίου κατά τα χρόνια της ύφεσης, καθώς και οι διαγραφόμενες χαμηλές προσδοκίες για την πορεία του δυνητικού
προϊόντος μεσομακροπρόθεσμα λόγω των ισχνών δημογραφικών
εξελίξεων και της βραδείας ενσωμάτωσης των νέων τεχνολογιών
στην παραγωγική διαδικασία, είναι παράγοντες που δρουν ανασταλτικά στην αναπτυξιακή δυναμική. Παράλληλα, οι προοπτικές
της οικονομίας παραμένουν σε μεγάλο βαθμό εξαρτημένες από
την εμπιστοσύνη των ξένων επενδυτών και από τις εισροές διεθνών κεφαλαίων στη χώρα.
Στο εσωτερικό περιβάλλον, ιδιαίτερα στο δημοσιονομικό πεδίο, η ενδεχόμενη εφαρμογή των αποφάσεων της Ολομέλειας του
Συμβουλίου της Επικρατείας, οι οποίες έκριναν αντισυνταγματικές προγενέστερες περικοπές των συντάξεων και την κατάργηση
των δώρων των συνταξιούχων, αποτελεί το σημαντικότερο δημοσιονομικό κίνδυνο στο άμεσο μέλλον.
Καθώς μάλιστα η χώρα εισέρχεται στον εκλογικό κύκλο, ενισχύονται οι κίνδυνοι επιβράδυνσης της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας και δημοσιονομικής χαλάρωσης, με αποτέλεσμα να επιτείνεται η οικονομική αβεβαιότητα. Ελλοχεύει συνεπώς ο κίνδυνος
ανατροπής της σημαντικής προόδου που έχει συντελεστεί μέχρι σήμερα.
ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟ 2019
Η άνοδος του ΑΕΠ που καταγράφηκε το 2018 και οι προοπτικές

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
για το 2019 δηλώνουν ότι η ελληνική οικονομία έχει εισέλθει σε
τροχιά ανάπτυξης. Το ζητούμενο είναι όχι μόνο η διατήρηση της
αναπτυξιακής δυναμικής, αλλά και η σημαντική ενίσχυσή της, ώστε
να καταστεί δυνατή η καταγραφή ισχυρών ρυθμών ανάπτυξης για
μεγάλο χρονικό διάστημα.
Και τούτο διότι η αναπτυξιακή δυναμική δεν έχει ακόμη εδραιωθεί επαρκώς, όπως αποτυπώνεται από τον αρνητικό ρυθμό μεταβολής των επενδύσεων, το αρνητικό ποσοστό αποταμίευσης
επί του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών και το υψηλό
– παρά τη μείωσή του – ποσοστό ανεργίας. Επιπλέον, ανασταλτικά
στην αναπτυξιακή δυναμική δρα η συνεχιζόμενη περικοπή του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
Οι προοπτικές ανάπτυξης το 2019 θα εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό από την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας και ειδικότερα από την πορεία της οικονομίας της ζώνης του ευρώ, αλλά
και από τη συνέχιση της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας.
Ειδικότερα για την ευρωζώνη, εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί η
οικονομική ανάπτυξη και το 2019, με σημαντικά χαμηλότερο όμως
ρυθμό (1,1%), καθώς ήδη καταγράφεται αξιοσημείωτη υποχώρηση
σε σύγκριση με τους υψηλούς ρυθμούς των προηγούμενων ετών.
Για την αποτροπή του κινδύνου περαιτέρω επιβράδυνσης της ανάπτυξης στην ευρωζώνη και τη διασφάλιση σταθερής πορείας σύγκλισης του πληθωρισμού προς επίπεδα κάτω αλλά πλησίον του
2% μεσοπρόθεσμα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) αποφάσισε το Μάρτιο του 2019 τη διατήρηση της διευκολυντικής κατεύθυνσης της νομισματικής πολιτικής μέσω της διατήρησης αμετάβλητων των βασικών επιτοκίων μέχρι και το τέλος του έτους και της διεξαγωγής μιας νέας
σειράς τριμηνιαίων στοχευμένων πράξεων πιο μακροπρόθεσμης
αναχρηματοδότησης διάρκειας δύο ετών. Η απόφαση αυτή βοηθά στη βελτίωση των εγχώριων χρηματοπιστωτικών συνθηκών και
στηρίζει την αναπτυξιακή προσπάθεια της ελληνικής οικονομίας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ τόνισε επίσης, όπως κάνει
παγίως εδώ και καιρό, ότι και η δημοσιονομική πολιτική στην ευρωζώνη πρέπει, στις περιπτώσεις κρατών-μελών όπου παρατηρείται η ύπαρξη ικανού δημοσιονομικού περιθωρίου, να βοηθά και αυτή την αναπτυξιακή δυναμική.
Κύριοι αναπτυξιακοί παράγοντες της ελληνικής οικονομίας
το τρέχον έτος προβλέπεται να είναι η ιδιωτική κατανάλωση και
οι εξαγωγές, οι οποίες όμως εκτιμάται ότι θα αυξηθούν με βραδύτερο ρυθμό. Η ιδιωτική κατανάλωση θα υποστηριχθεί από τη
διατήρηση της θετικής πορείας του τουρισμού, τη συνεχιζόμενη ανάκαμψη της αγοράς εργασίας και τη βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών, ενώ οι επενδύσεις θα ενισχυθούν κυρίως από τη σταθεροποίηση της αγοράς ακινήτων.
Ο εναρμονισμένος πληθωρισμός υποχώρησε σε 0,8% το 2018
από 1,1% το 2017. Η απουσία σημαντικών νέων αυξήσεων στην
έμμεση φορολογία κατά το 2018, η ταχεία υποχώρηση των διεθνών τιμών του αργού πετρελαίου από τον Οκτώβριο, αλλά και
οι έντονες επιδράσεις βάσης, συγκαταλέγονται στους βασικούς
παράγοντες που συγκράτησαν τον πληθωρισμό σε χαμηλότερα
επίπεδα. Για το 2019 ο εναρμονισμένος πληθωρισμός αναμένεται
να καταγράψει βραδύτερο ρυθμό, λόγω των χαμηλών διεθνών τιμών του αργού πετρελαίου, της επιβράδυνσης της παγκόσμιας
οικονομίας και του παγκόσμιου εμπορίου, καθώς και λόγω του
έντονου ανταγωνισμού στην εγχώρια λιανική αγορά τροφίμων.
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Κατά το 2017 υπήρξε υπέρβαση του πρωτογενούς αποτελέσματος της γενικής κυβέρνησης, για τρίτο συνεχές έτος, σε
σχέση με το στόχο του προγράμματος. Το 2018 αναμένεται επίσης υπέρβαση, σύμφωνα τόσο με την Εισηγητική Έκθεση του Προϋπολογισμού 2019 όσο και με την πρόβλεψη της Τράπεζας της
Ελλάδος.
Εντούτοις, για άλλη μία χρονιά, οι δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) περικόπηκαν έναντι του αρχικού στόχου. Παρατηρήθηκε εξάλλου μεγάλη καθυστέρηση στην
εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών των φορέων της γενικής κυβέρνησης προς τους προμηθευτές τους, παρά τις στοχευμένες εκταμιεύσεις στο πλαίσιο της δανειακής σύμβασης. Τα
φαινόμενα αυτά, που επαναλαμβάνονται τα τελευταία έτη, στερούν πολύτιμους πόρους από την πραγματική οικονομία, μεγεθύνουν το πρόβλημα της ανεπαρκούς χρηματοδότησης της
ιδιωτικής οικονομίας και επιβαρύνουν το μακροπρόθεσμο ρυθμό ανάπτυξης, όπως άλλωστε επισημαίνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην έκθεση ενισχυμένης εποπτείας.
Για το 2019 προβλέπεται η εφαρμογή μιας επεκτατικής δέσμης δημοσιονομικών μέτρων ύψους περίπου 0,6% του ΑΕΠ, μερικώς αντισταθμιζόμενης από τη μείωση των δαπανών του ΠΔΕ
κατά 0,3% του ΑΕΠ.
Χρήζει ιδιαίτερης αναφοράς ο δημοσιονομικός κίνδυνος
που ελλοχεύει για το 2019 από ενδεχόμενες πιέσεις για μεγαλύτερη δημοσιονομική επέκταση εν όψει του εκλογικού κύκλου.
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Οι εξελίξεις στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα το 2018
προσδιορίστηκαν από την επιταχυνόμενη επιστροφή των τραπεζικών καταθέσεων, την ενίσχυση της ρευστότητας, τη διαφοροποίηση των πηγών χρηματοδότησης των τραπεζών με πρόσβαση
στη διατραπεζική αγορά και ως εκ τούτου σημαντικό περιορισμό
και σχεδόν μηδενισμό της έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα
(ELA) από την Τράπεζα της Ελλάδος, τη μικρή ανάκαμψη της τραπεζικής χρηματοδότησης καθώς και τη διατήρηση των δεικτών
κεφαλαιακής επάρκειας σε ικανοποιητικό επίπεδο. Ωστόσο, η κερδοφορία παρέμεινε αδύναμη.
Στις αρχές του 2018 διενεργήθηκε πανευρωπαϊκή άσκηση
προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, στην οποία συμμετείχαν
οι τέσσερις ελληνικές συστημικές τράπεζες, προκειμένου να εξεταστεί η ανθεκτικότητά τους σε υποθετικές διαταραχές για την
τριετία 2018-2020. Το αποτέλεσμα της άσκησης έδειξε ότι οι ελληνικές τράπεζες δεν παρουσιάζουν κεφαλαιακό έλλειμμα.
Μη εξυπηρετούμενα δάνεια
Ωστόσο, βασικό πρόβλημα των ελληνικών τραπεζών εξακολουθεί να είναι το υψηλό απόθεμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) στους ισολογισμούς τους, το οποίο δεν επιτρέπει
την ενίσχυση της πιστοδοτικής τους ικανότητας. Οι τράπεζες αξιοποιούν τις δυνατότητες που τους παρέχει το βελτιωμένο θεσμικό
και ρυθμιστικό πλαίσιο, μέσω του οποίου έχουν αρθεί σημαντικά θεσμικά και διοικητικά εμπόδια που αποτελούσαν τροχοπέδη στην προσπάθειά τους να μειώσουν το υπέρογκο ύψος των
ΜΕΔ. Οι σημαντικές αυτές μεταρρυθμίσεις έχουν αρχίσει να αποδίδουν καρπούς, όπως φαίνεται από τη μείωση του αποθέματος
των ΜΕΔ σε 81,8 δισεκ. ευρώ στο τέλος Δεκεμβρίου του 2018
(ή 45,4% του συνόλου των δανείων), από 107,2 δισεκ. ευρώ που
ήταν στην κορύφωσή τους το Μάρτιο του 2016. Εντούτοις, το απόθεμα αυτό παραμένει σε εξαιρετικώς υψηλά επίπεδα.
Οι τράπεζες υπέβαλαν στο τέλος Μαρτίου του 2019 στην ΕΚΤ
και στην Τράπεζα της Ελλάδος αναθεωρημένους επιχειρησιακούς
στόχους για τη μείωση των ΜΕΔ, ενσωματώνοντας τις πρόσφατες αλλαγές στη στρατηγική τους μετά το Σεπτέμβριο του 2018,
αλλά και τυχόν διαφορετικές παραδοχές για το μακροοικονομι-

κό περιβάλλον. Σύμφωνα με την προηγούμενη υποβολή στο τέλος Σεπτεμβρίου 2018, στόχευση των τραπεζών ήταν η διαμόρφωση των ΜΕΔ στο τέλος του 2021 στα 34,1 δισεκ. ευρώ,
ενώ ο δείκτης εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί σε 21,2% του συνόλου των δανείων. Με τη νέα υποβολή οι τράπεζες στοχεύουν
σε ακόμη μεγαλύτερη μείωση του λόγου των ΜΕΔ, λίγο κάτω από
το 20%. Παρά τη σημαντική αποκλιμάκωσή του, το ποσοστό αυτό
παραμένει περίπου εξαπλάσιο του μέσου όρου της ΕΕ-28, συνεπώς πρέπει να επιταχυνθεί η μείωσή του.
Η επιτυχής επίλυση του προβλήματος των ΜΕΔ αποτελεί μία
από τις σημαντικότερες προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει
η ελληνική οικονομία στην προσπάθειά της να επιτύχει διατηρήσιμους ρυθμούς ανάπτυξης, καθώς η χρηματοδότηση των μη
χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων, λόγω δομής και μεγέθους, αλλά
και των νοικοκυριών, γίνεται κυρίως μέσω τραπεζικού δανεισμού.
Η απαλλαγή των τραπεζών από το πρόβλημα των ΜΕΔ θα συμβάλει στη μείωση του χρηματοοικονομικού κινδύνου και στην αποκλιμάκωση του κόστους χρηματοδότησής τους, βελτιώνοντας έτσι
τη δυνατότητα εσωτερικής δημιουργίας κεφαλαίου σε διατηρήσιμη βάση που θα επιτρέψει στις τράπεζες να επιτελέσουν εκ νέου
το διαμεσολαβητικό τους ρόλο. Θα ενισχυθεί η ανθεκτικότητά τους
και η δυνατότητά τους να απορροφούν κλυδωνισμούς από ενδεχόμενες μελλοντικές διαταραχές. Θα αυξηθεί η οργανική κερδοφορία τους και θα δημιουργηθούν οι συνθήκες που θα οδηγήσουν σε σταδιακή αύξηση της προσφοράς δανείων και σε μείωση των επιτοκίων δανεισμού τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και
για τα νοικοκυριά, εξέλιξη που θα επιτρέψει
την άνετη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας.
Οι ελληνικές αρχές πρέπει σύντομα να καταλήξουν σε νέα,
πιο συστημικά εργαλεία, τα οποία θα λειτουργούν συμπληρωματικά
προς τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι τράπεζες. Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει από καιρό προτείνει μία συστημική λύση, η
οποία προβλέπει τη μεταβίβαση σε Εταιρίες Ειδικού Σκοπού σημαντικού μέρους των μη εξυπηρετούμενων δανείων μαζί με μέρος της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης που είναι εγγεγραμμένη στους ισολογισμούς των τραπεζών. Με αυτό τον τρόπο αντιμετωπίζονται ταυτόχρονα δύο πολύ σημαντικά προβλήματα,
τα ΜΕΔ και οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις. Η κυβέρνηση και η Τράπεζα της Ελλάδος βρίσκονται σε συνεννόηση
για την προώθηση προς έγκριση στις αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές και, τελικώς, για την υιοθέτηση τέτοιου είδους συστημικών
λύσεων για την επιτυχή αντιμετώπιση του προβλήματος των ΜΕΔ.
Επίσης, όπως ήδη αναφέρθηκε, η νέα νομοθετική ρύθμιση για
την προστασία της πρώτης κατοικίας αποτελεί το πρώτο βήμα προς
την πλήρη αναμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου για την ολιστική αντιμετώπιση της αφερεγγυότητας φυσικών προσώπων. Η
εφαρμογή της νέας ρύθμισης, η οποία περιέχει συγκεκριμένες
προϋποθέσεις επιλεξιμότητας και δικλίδες ασφαλείας, αποσκοπεί
στην προστασία των πλέον ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, στην
αποφυγή δημιουργίας ηθικού κινδύνου έναντι των συνεπών οφειλετών και στην ελεγχόμενη επίπτωση στα κεφάλαια των τραπεζών.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Ως επακόλουθο των διατάξεων της Φερεγγυότητας ΙΙ, η εγχώρια ασφαλιστική αγορά διακρίθηκε το 2018 από βελτίωση της
ωριμότητάς της όσον αφορά την ενίσχυση της διακυβέρνησης και
του ανθρώπινου δυναμικού, την αξιολόγηση των κινδύνων και της
φερεγγυότητας με τελικό σκοπό την καλύτερη διαχείριση κινδύνων
και κεφαλαίων, αλλά και την προστασία των ασφαλισμένων. Οι
ασφαλιστικές επιχειρήσεις συνέχισαν εντός του 2018 την προσπάθεια περιορισμού των μακροχρόνιων εγγυήσεων που παρέχουν τα ασφαλιστικά προϊόντα. Ειδικότερα, ο χρονικός ορίζοντας
των καλύψεων μειώνεται και οι χρηματοοικονομικές εγγυήσεις
αντανακλούν με μεγαλύτερη ακρίβεια τις εκάστοτε επικρατούσες οικονομικές συνθήκες. Οι πρακτικές αυτές λειτουργούν θετικά τόσο για την επιχείρηση, με ενίσχυση της φερεγγυότητάς
της, όσο και για τον ασφαλισμένο, με μείωση του κόστους ασφάλισης και βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων προϊόντων.
Σε κάθε περίπτωση όμως, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις θα πρέπει να παρέχουν επαρκή διαχρονική προστασία, ώστε να καταβάλλονται στους ασφαλισμένους τα κέρδη των επενδεδυμένων
αποταμιεύσεών τους.
Στις ασφαλίσεις ζωής σχεδιάζονται και διατίθενται όλο και περισσότερο ασφαλιστικά προϊόντα συνδεδεμένα με επενδύσεις.
Η στρατηγική αυτή αφενός ενισχύει τη χρηματοοικονομική ισορροπία της ασφαλιστικής επιχείρησης και αφετέρου δίνει τη δυνατότητα στην επιχείρηση να παρέχει υψηλότερη απόδοση στις
αποταμιεύσεις των ασφαλισμένων, εκθέτοντάς τους όμως σε κινδύνους που καλούνται να αναλάβουν οι ίδιοι. Επομένως, η ποιότητα της παρεχόμενης πληροφόρησης από την επιχείρηση προς
τους ασφαλισμένους είναι ζωτικής σημασίας για τη σωστή εκτίμηση των κινδύνων και την αποφυγή απωλειών. Με το ν.
4583/2018 η Ελλάδα ενσωμάτωσε την ευρωπαϊκή Οδηγία ΕΕ
2016/97 στην εθνική της νομοθεσία και ανατέθηκε στην Τράπεζα
της Ελλάδος το έργο της εποπτείας των διαμεσολαβητών και διανομέων ασφαλιστικών προϊόντων.
Οι προοπτικές για την εγχώρια ασφαλιστική αγορά είναι ευνοϊκές. Αναλυτικότερα, με βάση την πρόσφατη πρόταση ευρωπαϊκού Κανονισμού για τους όρους και τις προϋποθέσεις παραγωγής, διανομής και εποπτείας ενός Πανευρωπαϊκού Προσωπικού Συνταξιοδοτικού Προϊόντος (Pan-European Personal Pension Product −PEPP), δίνεται η δυνατότητα στις ελληνικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις να αναλάβουν νέο ρόλο παρέχοντας προσωπικά συνταξιοδοτικά προϊόντα σε αποταμιευτές που θέλουν
να ενισχύσουν τις συνταξιοδοτικές τους απολαβές. Κατ’ αναλογία,

οι ελληνικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις μπορούν να αποτελέσουν
μέρος του ευρύτερου σχεδιασμού και ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου συστήματος αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών και
κινδύνων που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή, καθώς και περιβαλλοντικών κινδύνων.
Επιπλέον, για την ακριβέστερη εκτίμηση των κινδύνων και την
αποτελεσματικότερη τιμολόγηση των προϊόντων τους, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις μπορούν να αξιοποιήσουν τις νέες τεχνολογικές δυνατότητες, όπως είναι η ανάλυση δεδομένων μεγάλης συχνότητας και εύρους σε πραγματικό χρόνο (big data analytics), η τεχνητή νοημοσύνη και η μηχανική μάθηση (machine
learning).
ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ
Παρά τη θετική πρόοδο που έχει συντελεστεί μέχρι σήμερα
και καταγράφεται σε σημαντικά οικονομικά μεγέθη, οι κίνδυνοι,
εγχώριοι και εξωτερικοί, παραμένουν.
Σε ό,τι αφορά το εξωτερικό περιβάλλον, κίνδυνοι μπορεί να
προκύψουν από ενδεχόμενη περαιτέρω επιβράδυνση του ρυθμού ανόδου της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας το 2019
λόγω της αύξησης του εμπορικού προστατευτισμού, γεωπολιτικών κινδύνων και ευπαθειών στις αναδυόμενες οικονομίες. Η επιβράδυνση της ευρωπαϊκής οικονομίας αποτελεί σημαντική πηγή
ανησυχίας που, σε συνδυασμό με την αυξημένη αβεβαιότητα σχετικά με το Brexit, ενδέχεται να επιδράσει αρνητικά στην άνοδο
των ελληνικών εξαγωγών και του τουρισμού.
Σε ό,τι αφορά το εγχώριο περιβάλλον, η ενδεχόμενη εφαρμογή των αποφάσεων της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι οποίες έκριναν αντισυνταγματικές προγενέστερες
περικοπές των συντάξεων και την κατάργηση των δώρων των συνταξιούχων, αποτελεί το σημαντικότερο δημοσιονομικό κίνδυνο μεσοπρόθεσμα. Και τούτο διότι η πρόσθετη δαπάνη δρα επιβαρυντικά
στην ανάλυση βιωσιμότητας του δημόσιου χρέους, καθώς οδηγεί στην αναθεώρηση προς τα άνω της συνταξιοδοτικής δαπάνης και τροφοδοτεί αβεβαιότητα για τη δημοσιονομική πολιτική
και την οικονομική βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος.
Στους εγχώριους κινδύνους περιλαμβάνονται επίσης η υψηλή φορολόγηση και γενικότερα το μίγμα της δημοσιονομικής πολιτικής, καθώς και τυχόν ανάκληση μεταρρυθμίσεων ή καθυστερήσεις στην υλοποίησή τους. Επιπλέον, στην αγορά εργασίας
η αύξηση του κατώτατου μισθού που νομοθετήθηκε τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους, παρότι εκτιμάται ότι θα αποφέρει βραχυχρόνια οφέλη όσον αφορά την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και κατ’ επέκταση της ιδιωτικής κατανάλωσης, μεσοπρόθεσμα αναμένεται να επηρεάσει αρνητικά την απασχόληση,
κυρίως των νέων, καθώς και την ανταγωνιστικότητα. Σε κάθε περίπτωση, η αύξηση του μέσου μισθού πρέπει να συμβαδίζει με
την αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας, ώστε να διασφαλιστούν τα οφέλη σε όρους ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης από την επίπονη μεταρρυθμιστική προσπάθεια από το
2010 μέχρι σήμερα.
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Η Ελλάδα σήμερα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια διπλή πρόκληση: αφενός να επιτύχει ισχυρούς και διατηρήσιμους ρυθμούς
οικονομικής μεγέθυνσης και αφετέρου να εξασφαλίσει υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα για την εκπλήρωση των δημοσιονομικών δεσμεύσεων που έχει αναλάβει, όπως αυτές προσδιορίζονται στην
απόφαση του Eurogroup του Ιουνίου 2018 και από το ευρύτερο
πλαίσιο των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων.
Η ελληνική οικονομία κατά τη μακρόχρονη περίοδο προσαρμογής επέτυχε να διορθώσει πολλές ανισορροπίες σε κρίσιμα
οικονομικά μεγέθη. Εντούτοις, εξακολουθεί να αντιμετωπίζει ευπάθειες, οι οποίες μπορούν να θεωρηθούν σε μεγάλο βαθμό κληρονομιά της κρίσης, αλλά ο πολυδιάστατος και αλληλένδετος χαρακτήρας τους αποκαλύπτει χρόνιες αδυναμίες.
Ειδικότερα:
-Η μόνιμη επιστροφή του Ελληνικού Δημοσίου στις διεθνείς
χρηματοπιστωτικές αγορές με βιώσιμους όρους αποτελεί τη σημαντικότερη πρόκληση στο άμεσο μέλλον. Η ύπαρξη ταμειακού
αποθέματος ασφαλείας, αν και χρήσιμη, είναι προσωρινό μέσο
αναχρηματοδότησης των δανειακών αναγκών του Δημοσίου και
με περιορισμένη αποτελεσματικότητα σε περίπτωση μελλοντικών αναταράξεων στις διεθνείς αγορές. Ως εκ τούτου, δεν μπορεί να υποκαταστήσει την ανάγκη εξόδου στις αγορές σε τακτά
χρονικά διαστήματα και με βιώσιμους όρους.
-Το υψηλό δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ αυξάνει το
κόστος δανεισμού του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και περιορίζει την αναπτυξιακή δυναμική. Παρότι η βιωσιμότητα του χρέους έχει βελτιωθεί σημαντικά με τα μέτρα που υιοθέτησε το Eurogroup, από το 2012 μέχρι και τα πλέον πρόσφατα του Ιουνίου
2018, η αποκλιμάκωση του χρέους εξαρτάται αφενός από τη δυνατότητα επίτευξης των συμφωνηθέντων δημοσιονομικών στόχων και αφετέρου από την προσήλωση στη μεταρρυθμιστική προσπάθεια ώστε να εξασφαλιστεί υψηλή αύξηση του ΑΕΠ.
-Η διατήρηση μεγάλων πρωτογενών δημοσιονομικών πλεονασμάτων για μια παρατεταμένη περίοδο (3,5% του ΑΕΠ ετησίως μέχρι το 2022 και 2,2% του ΑΕΠ κατά μέσο όρο την περίοδο
2023-2060), όταν μάλιστα συνοδεύεται από υψηλή φορολογία,
επιδρά αρνητικά στην ανάπτυξη και κατ’ επέκταση στη βιωσιμότητα του χρέους.
-Το υψηλό απόθεμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων στους
ισολογισμούς των τραπεζών αποτελεί τροχοπέδη στη χρηματοδότηση της ανάπτυξης, αφού δεσμεύει τραπεζικά κεφάλαια και
χρηματοδοτικούς πόρους σε μη παραγωγικές δραστηριότητες.
Η επιτυχής αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού είναι απολύτως αναγκαία προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα του ενεργητικού των τραπεζών, γεγονός που θα ενισχύσει την πρόσβαση της υγιούς επιχειρηματικότητας στην τραπεζική χρηματοδότηση.
-Το ποσοστό ανεργίας παραμένει υψηλό και είναι το υψηλότερο μεταξύ όλων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η υψηλή ανεργία, ιδίως των νέων και των μακροχρόνια ανέργων, δημιουργεί ανισότητες που απειλούν την κοινωνική συνοχή, απαξιώνει το ανθρώπινο κεφάλαιο, αποδυναμώνει κάθε κίνητρο για
καλύτερης ποιότητας εκπαίδευση και εργασία και αυξάνει το κύμα
εξερχόμενης μετανάστευσης.
-Η χαμηλή διαρθρωτική ανταγωνιστικότητα, με τάση μάλιστα υποχώρησης.
-Ο ρυθμός μεταβολής των επενδύσεων παραμένει αρνητικός και υστερεί σημαντικά σε σύγκριση με τις ανάγκες ενίσχυσης του κεφαλαιακού αποθέματος της χώρας, ύστερα μάλιστα
από μια παρατεταμένη περίοδο αποεπένδυσης. Εξάλλου, η συνεχιζόμενη περικοπή του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων δυσχεραίνει την επιτάχυνση της ανάπτυξης, αφού μειώνει τη
συνολική ενεργό ζήτηση, αποδυναμώνει την ποιότητα των δημόσιων υποδομών και αυξάνει το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων.
-Οι χαμηλές εγχώριες αποταμιεύσεις. Η αύξηση του κατά κεφαλήν ονομαστικού διαθέσιμου εισοδήματος, ιδίως των χαμηλότερων εισοδηματικών κλιμακίων, η οποία υποστηρίχθηκε από
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την αύξηση της απασχόλησης κυρίως των νέων και των εργαζομένων με συμβάσεις μερικής και εκ περιτροπής απασχόλησης,
διοχετεύθηκε από τα νοικοκυριά στην κατανάλωση, με αποτέλεσμα
το ποσοστό της αποταμίευσης στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών να παραμένει σε αρνητικό έδαφος.
-Η καθυστέρηση στην απονομή της δικαιοσύνης. Σύμφωνα
με το δείκτη αποτελεσματικής επίλυσης εμπορικών διαφορών της
έκθεσης Doing Business για το 2019 της Παγκόσμιας Τράπεζας,
απαιτείται τριπλάσιος χρόνος για την εκδίκαση μιας υπόθεσης
και την εκτέλεση της απόφασης, καθώς και διπλάσιος χρόνος για
την ολοκλήρωση της πτωχευτικής διαδικασίας, σε σύγκριση με
το μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ. Ως εκ τούτου, η γρήγορη και
αξιόπιστη επίλυση των δικαστικών διαφορών εντός ενός διαφανούς και σταθερού νομικού πλαισίου αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ισχυροποίηση του κράτους δικαίου και κατ’ επέκταση
την ενίσχυση της επενδυτικής εμπιστοσύνης.
-Η ποιότητα των θεσμών και ο σεβασμός στις ανεξάρτητες
αρχές. Χώρες με αδύναμους θεσμούς διακρίνονται από μικρότερο βαθμό ευελιξίας και προσαρμοστικότητας, ο οποίος εκδηλώνεται με υψηλότερη συχνότητα εμφάνισης οικονομικών διαταραχών και μεγαλύτερη δυσκολία απορρόφησής τους.
-Οι δυσμενείς δημογραφικές εξελίξεις. Την τελευταία δεκαετία παρατηρείται δραματική επιδείνωση των δημογραφικών
δεδομένων της Ελλάδος, με κύρια χαρακτηριστικά τη μείωση του
πληθυσμού της, την ταχεία γήρανσή του και τον εξαιρετικά χαμηλό δείκτη γονιμότητας. Η διαχρονική αλλαγή των ποσοτικών
και ποιοτικών πληθυσμιακών δεδομένων επιταχύνθηκε από το μαζικό πρόσφατο κύμα εξερχόμενης μετανάστευσης τμήματος του
πληθυσμού σε ηλικία αναπαραγωγής. Η δημογραφική κρίση είναι μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η ελληνική κοινωνία και οικονομία στο άμεσο μέλλον, καθώς η ταχεία συρρίκνωση του πληθυσμού και η ραγδαία γήρανσή του επηρεάζουν δυσμενώς μεσομακροπρόθεσμα το δυνητικό προϊόν και το ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης.
-Ο αργός ψηφιακός μετασχηματισμός της οικονομίας. Με
βάση το Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI), η Ελλάδα για το 2018 κατατάσσεται προτελευταία μεταξύ των 28 χωρών της ΕΕ, το οποίο σημαίνει ότι ο ρυθμός ψηφιακού μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας παραμένει αργός, με αποτέλεσμα η χώρα να χαρακτηρίζεται ψηφιακά ανώριμη. Κατά συνέπεια, είναι απολύτως αναγκαία η ανάληψη δράσεων πολιτικής
για την αποτροπή του κινδύνου της τεχνολογικής υστέρησης και
του χαμηλού ψηφιακού αλφαβητισμού.
-Η κλιματική αλλαγή και η πρόκληση της βιώσιμης ανάπτυξης. Ο επαναπροσδιορισμός της έννοιας της ανάπτυξης σε ένα
πλαίσιο βιωσιμότητας με την υιοθέτηση της “κυκλικής” (circular)
οικονομίας είναι κρίσιμος για την πορεία μας στο μέλλον. Σύμφωνα με την έκθεση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ για το
2019, από τους πέντε σοβαρότερους κινδύνους για την παγκόσμια οικονομία, οι τρεις είναι περιβαλλοντικοί και όλοι σχετίζονται
με την κλιματική αλλαγή.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Για την επιτυχή αντιμετώπιση των παραπάνω προκλήσεων είναι απαραίτητο ένα ελάχιστο σύνολο παρεμβάσεων πολιτικής:
Πρώτον, συνέχιση και ολοκλήρωση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων προκειμένου να διαφυλαχθούν τα ως τώρα οικονομικά επιτεύγματα, να ενισχυθεί η αξιοπιστία της οικονομικής
πολιτικής και να βελτιωθεί περαιτέρω η πιστοληπτική ικανότητα της χώρας, ώστε να καταστεί δυνατή η μόνιμη επιστροφή της
στις διεθνείς αγορές με βιώσιμους όρους. Στο πλαίσιο αυτό, υψηλή προτεραιότητα πρέπει να δοθεί σε μεταρρυθμίσεις που αφορούν την αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης, την
ασφάλεια δικαίου, ιδιαιτέρως στις χρήσεις γης, και την επιτάχυνση
στην απονομή της δικαιοσύνης.
Δεύτερον, μείωση του υψηλού ποσοστού των μη εξυπηρετούμενων δανείων, ώστε να απελευθερωθούν κεφάλαια για υγιείς επενδύσεις, να διευκολυνθεί η διαδικασία αναδιάρθρωσης
του επιχειρηματικού τομέα και να ενισχυθεί ο υγιής ανταγωνισμός. Παράλληλα, οι συντελούμενες αλλαγές στο νομικό πλαίσιο οφείλουν να προάγουν πρότυπα ηθικής συναλλακτικής συμπεριφοράς.
Τρίτον, αλλαγή στο μίγμα της δημοσιονομικής πολιτικής προς
την κατεύθυνση της μείωσης των υπέρμετρα υψηλών φορολογικών συντελεστών, του περαιτέρω εξορθολογισμού των δημόσιων δαπανών και της ενίσχυσης του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων. Θα ήταν μάλιστα ευκταίο να συνδυαστεί η αλλαγή
αυτή με ρεαλιστικότερους στόχους πρωτογενών πλεονασμάτων,
δεδομένου ότι με το δημόσιο χρέος κοντά στο 170% του ΑΕΠ,
μία επιπλέον ποσοστιαία μονάδα αύξησης του ΑΕΠ είναι 1,7 φορές πιο πολύτιμη για τη μείωση του λόγου του δημόσιου χρέους
προς το ΑΕΠ από ό,τι μία επιπλέον ποσοστιαία μονάδα πρωτογενούς πλεονάσματος.
Τέταρτον, συνέχιση με μεγαλύτερη ένταση της προσέλκυσης ξένων άμεσων επενδύσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας,
οι οποίες βοηθούν στην ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών, στην
ενίσχυση των εξαγωγικών επιδόσεων της χώρας και στην αξιοποίηση του ανενεργού ανθρώπινου δυναμικού της, με τελικό αποτέλεσμα την αύξηση της συνολικής παραγωγικότητας της ελληνικής οικονομίας. Για να γίνει όμως αυτό, πρέπει να συνεχιστούν
οι ιδιωτικοποιήσεις με ενίσχυση των συμπράξεων ιδιωτικού και
δημόσιου τομέα, καθώς και να αρθούν σημαντικά αντικίνητρα για
τους επενδυτές.
Πέμπτον, ενδυνάμωση του τριγώνου της γνώσης (εκπαίδευση,
έρευνα, καινοτομία). Σύμφωνα με τις νέες παγκόσμιες τάσεις,
στις σύγχρονες προσπάθειες συμβιβασμού μεταξύ της λειτουργίας
της ελεύθερης οικονομίας, δηλαδή του καπιταλισμού, και της δημοκρατίας, η επένδυση στη γνώση και η δυνατότητα πρόσβασης
όλων σε αυτήν είναι καταλυτικής σημασίας τόσο για την οικονομική
ανάπτυξη όσο και για την κοινωνική δικαιοσύνη. Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, αν και δημιουργεί μια μεγάλη δεξαμενή υψηλά καταρτισμένων ανθρώπων, αδυνατεί να τους εφοδιάσει με εκείνες τις δεξιότητες που είναι αναγκαίες στο νέο ψηφιακό κόσμο.
Οι νέες τεχνολογίες δημιουργούν πολλές ευκαιρίες απασχόλησης υπό την προϋπόθεση της ταχείας προσαρμογής της εργασίας σε ένα ανθρωποκεντρικό εργασιακό περιβάλλον στο οποίο
κυριαρχούν η γνώση, οι δεξιότητες, η ατομική πρωτοβουλία, η κινητικότητα, η ευελιξία και η συνεργασία. Η επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο και η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας είναι
στρατηγικές καίριας σημασίας για την επιτυχή προσαρμογή της
αγοράς εργασίας. Αναγκαίος επομένως είναι ο επανασχεδιασμός
του εκπαιδευτικού συστήματος όλων των βαθμίδων προς την κατεύθυνση της καλλιέργειας εκείνων των δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες στη σύγχρονη αγορά εργασίας. Η στενότερη συνεργασία
της εκπαίδευσης με την παραγωγική διαδικασία συμβάλλει
στην επίτευξη του στόχου αυτού.
***
Το 2019 είναι έτος σημαντικών προκλήσεων, καθώς οι κίνδυνοι, εγχώριοι και εξωτερικοί, παραμένουν. Δεν υπάρχουν επομένως περιθώρια εφησυχασμού. Η επιτυχής πορεία της Ελλάδος
στη νέα, μετά την κρίση, ευρωπαϊκή κανονικότητα συνεπάγεται
αυστηρές δεσμεύσεις για τη διασφάλιση των μέχρι σήμερα πολύ
σημαντικών επιτευγμάτων, την άσκηση συνετής οικονομικής πολιτικής για την εξάλειψη των εναπομενουσών ανισορροπιών και
την απαρέγκλιτη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων. Στόχος είναι η
ολοκλήρωση της ασφαλούς μετάβασης της ελληνικής οικονομίας
σε ένα βιώσιμο παραγωγικό πρότυπο με κύρια χαρακτηριστικά την
εξωστρέφεια, την επιχειρηματικότητα, τις επενδύσεις, τη γνώση και την κοινωνική συνοχή και, παράλληλα, με σεβασμό προς
τις κοινωνικές ευαισθησίες και το φυσικό περιβάλλον. Τα οφέλη είναι σημαντικά: ταχεία μείωση του ποσοστού ανεργίας, αναστροφή του κύματος εξερχόμενης μετανάστευσης, αύξηση της
συνολικής παραγωγικότητας, αύξηση της αμοιβής εργασίας και
των εισοδημάτων.

34 σελίδα
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06:45 Μαζί το Σαββατοκύριακο
10:00 Πάμε Αλλιώς
12:00 ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
12:30 Επτά
13:30 Dolphin Man
15:00 ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
16:00 Ιστορικοί Περίπατοι
17:00 Τζέιμς Μποντ, Πράκτωρ 007: Ποτέ μην
Ξαναπείς Ποτέ
19:30 Ο Θανάσης και το Καταραμένο Φίδι
21:00 Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων - Αθλητικά
- Καιρός
22:00 Στα Τραγούδια Λέμε Ναί
00:00 ΕΡΤ Ειδήσεις

07:45 Οι Πειρατές της Διπλανής Πόρτας E48
(Ε)
08:00 'Oλι: Περιπέτεια στο Βυθό E24 (Ε)
08:30 Η Γουάντα και ο Εξωγήινος E21
08:45 Η Γουάντα και ο Εξωγήινος E22
09:00 Old Tom E21
09:15 Old Tom E22
09:30 Η 'Oαση του 'Oσκαρ E64 (Ε)
09:35 Η 'Oαση του 'Oσκαρ E65 (Ε)
09:45 Η 'Oαση του 'Oσκαρ E66 (Ε)
09:50 Η 'Oαση του 'Oσκαρ E67 (Ε)
10:00 Ανιμάλια E19 (Ε)
10:30 1.000 Χρώματα του Χρήστου E2 (Ε)
11:00 1.000 Χρώματα του Χρήστου E3 (Ε)
11:30 1.000 Χρώματα του Χρήστου E5 (Ε)
12:00 'Eξι Αδελφές Κ5 Ε45 (Ε)
13:00 Επιχειρήματα
14:00 Ο Ψαρόγιαννος
15:45 Η Ζωή Είναι Στιγμές Κ2 (Ε)
16:40 Γυναίκες του Κόσμου
18:00 Χουντίνι (Houdini)
19:00 Selfie Κ2 Ε2
20:00 Ντετέκτιβ Μέρντοχ Κ10 Ε12
21:00 Βικτώρια E1
22:30 Τζέιμς Μποντ, Πράκτωρ 007: Ποτέ μην
Ξαναπείς Ποτέ

07:00
08:00
(Ε)
08:30
10:00
11:00
12:30
13:00
13:30
14:30
15:00
ΝΠΣ (Ζ)
17:00
18:00
(Ε)
19:00
20:00
21:00
22:00
22:30

07:45
08:45
09:45
10:45
11:45
13:00
13:45
14:00

Ο Τόπος της Καρδιάς μας (Ε)
Πράσινος Οδηγός για Ταξιδιώτες E3
Βιέννη: Europakonzert 2012 (Ε)
24 Ώρες Ελλάδα E12 (Ε)
11 το Σάββατο (Ζ)
'Eκτη Αίσθηση Κ4 (Ε)
Ειδήσεις
ΑΓΡΟweek Κ3
Μικρές Φάρμες E11 (Ε)
Ποδόσφαιρο: Παναχαϊκή ΓΕ - Βόλος
Το Κάπρι και τα Ρομαντικά Νησιά (Ε)
Αναζητώντας τη Βασίλισσα Νεφερτίτη
Αντιδραστήριο
ALLERT3 Κ6
Τα Φονικά Μυστήρια της Κας Φίσερ Κ1
Ειδήσεις
Αρλετί, ένα 'Eνοχο Πάθος

Της Ελλάδος τα Παιδιά
Daddy Cool (Ε)
Μια Ζωή Κ2 Ε37
Το Καφέ της Χαράς (Ε)
Υγεία Πάνω απ' 'Oλα Κ7
ANT1 News
Merenda Mania
Κωνσταντίνου και Ελένης Κ1 Ε22 (Ε)

τηλεόραση
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16:00 Εκπαιδεύοντας την Τζένη
17:00 ΑΝΤ1 News - Δελτίο στη Νοηματική
Γλώσσα
17:15 Εκείνες κι Εγώ
18:15 Μην Ψαρώνεις
19:30 ANT1 News
20:45 Ο Τρελλοπενηντάρης
22:45 Μην Ψαρώνεις
23:45 Μυστικός Πράκτορας Σαρπ:
Επιχείρηση Μαζορέτες

07:30
08:00
08:30
08:45
09:15
09:45
10:15
10:45
11:15
12:00
12:20
14:00
15:00
15:30
16:30
18:40
18:50
19:50
21:00
21:15
23:30

Χταποδοναύτες
Robocar Poli
Πέππα, το Γουρουνάκι
Οι Ευχούληδες: Το Πάρτι Συνεχίζεται
Κουταβοφιλαράκια
Μπόμπι και Μπιλ
PJ Masks
Μαλλιά Κουβάρια: Η Σειρά
Η Barbie Παρουσιάζει τη Θαμπελίνα
Ben 10
'Eνας Σκίουρος Σούπερ-Ήρωας
Stars System
Star News
Τα Φιλαράκια Κ4 Ε21
Ο Μπάτσος του Θηριοτροφείου 2
Ειδήσεις στη Νοηματική Γλώσσα
House Κ1 Ε17
Star News
Ο Θρύλος του Δράκου
Τραγούδα!
Τα Λέμε στο Διάλειμμα

07:30 Η 'Eλενα του Άβαλορ
08:00 Βελούδο από Μετάξι E12 (Ε)
09:00 Οδηγός Καλής Ζωής
10:00 Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση
13:00 Ειδήσεις
13:50 Καλύτερα Δε Γίνεται!
16:50 Kitchen Lab
17:50 Δελτίο Ειδήσεων στη Νοηματική
Γλώσσα
18:00 Μην Αρχίζεις τη Μουρμούρα Κ6 Ε48
(Ε)
19:00 Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
20:00 Το Σόι σου Κ5 Ε43 (Ε)
20:50 Πάμε Πακέτο
22:50 Δεσποινίς Διευθυντής

06:00
10:00
12:30
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
17:15
18:30
19:30
20:50
22:00

07:00
08:00
09:00
16:00
17:00
19:00
20:00
21:00
21:10

Καλημέρα με τον Γιώργο Αυτιά
Ακραία Φαινόμενα
Eco News
Goal Χωρίς Σύνορα
Οι Ειδήσεις του ΣΚΑΪ
Οι Γλυκές Αλχημείες Ταξιδεύουν
Happy Traveller
Δελτίο στη Νοηματική
dot.
Food n' Friends
Τα Νέα του ΣΚΑΪ
Survivor
Στην Υγειά μας ρε Παιδιά!

Τηλεαγορές
Κοινωνία και Πολιτισμός (Ε)
Τηλεαγορές
Κόντρα και Ρήξη
Τηλεαγορές
Μύθος και Αλήθεια
Πας Μαγειρεύοντας
Δελτίο Ειδήσεων
Κόντρα και Ρήξη

22:10
23:30
23:50
00:30

Αχ Πατρίδα μου Γλυκιά!
Δυνατά και Ελληνικά
Δυνατά και Ελληνικά
Δελτίο Ειδήσεων (Ε)

07.30 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
08.00 Παιδικό προγραμμα «Ο δούρειος
σκύλος», «Ο σερίφης του διαστήματος»
09.30. Τελεμάρκετινγκ
10.30 “Πνευματική Θεσσαλία”(Επανάληψη)
11.20 Παιδικό πρόγραμμα «ο Σερίφης του
διαστήματος»
12.00 «Μη μου πεις»
13.00 TΕΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
14.00 Ντοκυμαντέρ «Αγιο Ορος -Οδοιπορικό
από την Ουρανούπολη μέχρι τις Καρυές»
14.40 Πολιτικοί Διάλογοι»
16.00 Τελεμάρκετινγκ
17.00 Τravel Guide
18.00 Γεγονότα -Δελτίο Ειδήσεων
18.40 Τελεμάρκετινγκ
19.00 «Εδώ Θεσσαλία - Εδώ Ελλάδα»
21.00 Γεγονότα -Δελτίο Ειδήσεων
21.30 «Τα ….ΣΟΣ στη μουσική»- Μουσική
εκπομπή
22.30 Ντοκυμαντέρ «Νεστόριο στους
πρόποδες του Γράμμου»
23.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
23.45 Ξένη ταινία «Summer city»

07.00
08.00
09.00
17.00
18.00
20.00
23.00
01.30
02.00
04.30
06.30

ASTRA MARKET
ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΙ ΡΗΞΗ
ASTRA MARKET
ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΙ ΡΗΞΗ
ΑΓΑΠΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ
ASTRA MARKET
ΚΩΔΙΚΑΣ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
NIGHT ZONE
ΑΓΑΠΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

07.00 – 08.00 Κινούμενα Σχέδια
08.00 – 09.00 Χρώματα Ελλάδας
09.00 – 10.00 Όλο Υγεία
10.00 – 12.00 Τηλεπωλήσεις
12.00 – 13.00 Δρόμοι της Παράδοσης
13.00 – 15.00 Τηλεπωλήσεις
15.00 – 16.00 Ορθά – Κοφτά
16.00 – 18.00 Τηλεπωλήσεις
18.00 – 18.30 Δελτίο Ειδήσεων
18.30 – 19.30 Κόντρα και Ρήξη
19.30 – 20.00 Κοινωνική σειρά
20.00 – 20.30 Δελτίο Ειδήσεων
20.30 – 21.30 Πάμε Διακοπές
21.30 – 22.00 Ζούμε όμορφα, ζούμε Ελλάδα
22.00 – 23.00 Ανατρεπτικό Δελτίο
23.00 – 00.00 Κόντρα και Ρήξη
00.00 – 00.30 Δελτίο Ειδήσεων
00.30 – 02.00 Τα άστρα και τα ζώδια

09:45
12:50
14:00
14:30
17:40
17:50
18:55
20:00
22:15
00:40

'Eλα Χαμογέλα
Open Sport
Open News - Μεσημεριανό Δελτίο
'Oλα... Λάθος
Open News στη Νοηματική
Revenge Body
Open News
It's Show Time
Αλ Τσαντίρι Νιουζ (Ε)
Παράλογος Άνθρωπος

ΚΡΙΟΣ: Δείξτε αυτοσυγκράτηση αποφεύγοντας
να μπείτε στη διαδικασία να ασχοληθείτε με ανθρώπους που έχουν βάλει σκοπό να σας τρελάνουν. Αυτό συνεπάγεται ότι θα πρέπει να κρατήσετε χαμηλούς τόνους και να παραμείνετε
εστιασμένοι σε αυτά που θέλετε και πρέπει να
κάνετε.
ΤΑΥΡΟΣ: Οι τελευταίες μέρες της εβδομάδας
δοκιμάζουν την πίστη σας στις έως τώρα επιλογές σας. Αυτό προϋποθέτει ότι θα νιώθετε
κούραση και γενικότερα θα έρθετε αντιμέτωποι με καταστάσεις που θα σας κάνουν να αμφισβητείτε εσείς οι ίδιο το κατά πόσο είστε ικανοποιημένοι από τη ζωή σας ή όχι.
ΔΙΔΥΜΟΙ: Οι δοκιμασίες που βάζει κυρίως το
τετράγωνο Ήλιου-Πλούτωνα στο κλείσιμο της
εβδομάδας αγγίζουν για εσάς την κοινωνική σας
ζωή η οποία αργά και σταθερά φαίνεται να μετασχηματίζεται και να προσαρμόζεται σε άλλα
δεδομένα. Μπορεί να νιώσετε ότι μια φιλική σχέση πρέπει να αλλάξει ή να τελειώσει.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Με τον Ήλιο και τον Πλούτωνα να
σχηματίζουν μια όψη κανονικό δυναμίτη για εσάς,
αφού συμβαίνει σε πολύ κομβικά σημεία του
ωροσκοπίου σας, φτάνουμε στο τέλος μιας βδομάδας που μπορεί να αποτελέσει ορόσημο για
την πορεία σας.
ΛΕΩΝ: Ο κυβερνήτης σου, ο Ήλιος, από τον Κριό
σου φωτίζει το δρόμο που θα τραβήξεις στο μέλλον. Σε βοηθάει να σκεφτείς πιο αισιόδοξα και
θετικά, ωστόσο δεν είναι μόνος του στο παιχνίδι
και στο τέλος της βδομάδας παίζει με τον Πλούτωνα.
ΖΥΓΟΣ: Στο τέλος της βδομάδας καλείσαι να
αποδείξεις ότι είσαι survivor, ότι έχεις αντοχές

και πως όσα κουβαλάς «απ’ την κοιλιά της μάνας σου», όλα όσα σε χαρακτηρίζουν μπορούν
να σου δώσουν την αυτοπεποίθηση και τη σιγουριά ότι μπορείς να τα καταφέρεις.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Με τον κυβερνήτη σας τον Πλούτωνα να έχει ένα δύσκολο αλισβερίσι με τον
Ήλιο καλείστε να διαχειριστείτε ζητήματα μέσα
στην εργασία σας με συναδέλφους και κυρίως
με υφιστάμενους που θα αλλάξουν τις ισορροπίες.
ΤΟΞΟΤΗΣ: Αυτή η όψη ανάμεσα στον Ήλιο και
τον Πλούτωνα στο τέλος της εβδομάδας αναμοχλεύει οικονομικά ζητήματα τα οποία δημιουργούν ένα χάος στο κεφάλι σας και καλείστε
να οργανωθείτε.
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Με τον Πλούτωνα στο ζώδιο σας
να βρίσκεται σε όψη με τον Ήλιο καλείστε να
ξανασκεφτείτε το ρόλο που διαδραματίζετε μέσα
στην οικογένεια και να δείτε ποιες είναι οι αλλαγές που θα πρέπει να κάνετε προκειμένου
να βελτιώσετε τις σχέσεις στο περιβάλλον σας.
ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Εσείς και τα ψυχολογικά σας
«περνάτε πολύ καλά στα παρασκήνια και αυτό
βγαίνει προς τα έξω». Ναι, με αυτή την όψη του
Ήλιου με τον Πλούτωνα συμβαίνουν μέσα σας
κάποιες διεργασίες που σας γεμίζουν πίστη ότι
μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο που αντιμετωπίζετε κάποιες καταστάσεις στη ζωή σας.
ΙΧΘΕΙΣ: Ο συναισθηματικός σας κόσμος αναμένεται να «χορέψει» στο ρυθμό των επιρροών που θα δεχτεί ο Ήλιος που από τη μία θα
κάνει όψη με τον Πλούτωνα και μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα σε επίπεδο φίλων ή να
σηματοδοτήσει το τέλος μιας περιόδου που
έπρεπε να ολοκληρωθεί.

2431023780
ΣΑΡΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 12
2431021789
ΣΧΟΙΝΑ ΜΙΡΕΛΛΑ
BAΣ. ΤΣΙΤΣΑΝΗ 6
2431027671
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΛΙΛΙΑ
ΟΘΩΝΟΣ 2
2431022622
ΤΣΕΛΙΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 83
2431028133
ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΣΤΕΛΛΑ
ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 15
2431031053

ΠPATHPIA ΔIANYKTEPEYONTA
Κόσσυβας Βασ. ------------------------οδός Καρδίτσης
Τσιόγκας------------------------------------------Φωτάδα
Τζάρτζος Βαγ. ----------------------------οδός Λαρίσης
Νταιλιάνης ---------------------------οδός Καλαμπάκας
Βότσιος -----------------------------------------Μέλιγκος

Καλκαντέρας ----------------------------------------Φήκη
Κωλέτσιος -------------------------------------------Πύλη
Κωτούλας -----------------------------------Μεγαλοχώρι
Ρέππας-----------------------------------------------Νομή
Οικονόμου ---------------------------Μικ. Κεφαλόβρυσο

ΑΙΘΟΥΣΑ 1:
Σε απογευματινές
προβολές

“ΠΩΣ ΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΤΕ
ΤΟ ΔΡΑΚΟ ΣΑΣ 3”
Σε κανονικές προβολές

“HELLBOY”
ΑΙΘΟΥΣΑ 2:
Σάββατο-Κυριακή
η παιδική ταινία της Ντίσνεϊ

“ΝΤΑΜΠΟ”
Σε βραδινές προβολές
το θρίλερ

“ΝΕΚΡΩΤΑΦΙΟ ΖΩΩΝ”
Για τις ώρες στο 78775

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
στο Μύλο Ματσόπουλου

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Αλλαγή κατάστασης.
2. Πολλούς απασχολούν.
3. Ορισμένων ανδρών
το... αισθητικό ιδεώδες.
4. Ασιατική έρημος Αρθρο - Εκφράζει και
προϋπόθεση.
5. Λέγεται και με την
έννοια του «δια μέσου» Από τα πέντε... δύο.
6. Ομοια γράμματα Κάτι που συχνά επιδιώκεται.
7. Σημαντική πρώτη ύλη.
8. Αχώριστο μόριο ελληνικών
λέξεων - Μυθικά πόλη της Κολχίδας.
9. Ανήκει στα Δωδεκάνησα.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Συνέθεσε το ορατόριο
«Ηλίας».
2. Ο αριθμός των Πλειάδων Ποταμός της Σερβίας.
3. Ανάλογη με στέμμα -Αρθρο
ή αντωνυμία.
4. Μετρά ξενικές εκτάσεις - Είδος της το ραδίκι.
5. Χρησιμοποιούνται στο σπίτι.
6. Υπήρξε ηγέτης παρτιζάνων
- Συμπληρώνουν ημερομηνίες.

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

Το βραβευμένο
ελληνικό
σινεμά στην πόλη μας

Οι ώρα προβολής

Για να γυμνάζεται
το μυαλό σας
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1

είναι 2 ευρώ.
Πέμπτη 11/4
και Παρασκευή 12/4

Άδικος Κόσμος,
του Φίλιππου Τσίτου
Σάββατο 13/4
και Κυριακή 14/4

Μαχαιροβγάλτης
του Γιάννη Οικονομίδη
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Eπιμέλεια
I. Tσιμπερδώνη

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

H λύση του προηγούμενου
1

5

2

9

4

6

3

8

7

7

6

7

3

2

8

5

1

9

4

5

8

9

4

7

1

3

2

6

5

9

2

7

4

3

8

5

1

6

3

1

5

6

9

7

4

2

8

4

8

6

1

5

2

7

3

9

2

4

1

8

7

9

6

5

3

5

6

9

3

2

4

8

7

1

7

3

8

5

6

1

9

4

2

3
7

2

για κάθε προβολή
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Η τιμή του εισιτήριου

Sudoku

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

5

είναι 20.00

7. Ηταν και η Αυξώ -Γάλλος
ποιητής του 20ού αιώνα.
8. Διαθέτει νοσηλευτικό προσωπικό.
9. Του Κίπλινγκ γνωστό ποίημα
- Βουνό μας που λέγεται και
Φεγγάρι (αντιστρ.).
ΛΥΣΗ (12-4-2019)
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΜΗΝΙΣ - ΝΗΛ
(ΑΡΜΣΤΡΟΝΓΚ) 2. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 3. ΓΑΝ -ΔΗΜΟΥ 4. ΑΡΟΥΡΑ
- ΒΙ 5. ΔΑΙΜΟΝΙΑΣ 6. ΒΕ - ΟΥΝ
- ΙΛ 7. ΑΔΕΣΠΟΤΕΣ 8. ΛΕΣΟΤΟ
9. ΔΑΣ - ΣΥΚΟ
ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΜΙΓΑΔΕΣ 2. Η
ΚΑΡΑΒΕΛΑ 3. ΝΑΝΟΙ - ΤΕΣ 4. ΙΝ
· ΥΜΝΟΣ 5. ΣΟΥΡΟΥΠΟ 6. ΤΟ
ΑΝΟΣΤΟ 7. ΜΗΝ - ΕΟΚ 8. ΔΙΑΒΗΤΗ 9.ΛΑΔΙΣΛΑΟΣ

Πώς παίζεται
ΣΙΔ.ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 19 Κ ΤΣΑΚΑΛΩΦ
2431026340
ΚΟΥΤΟΥΛΑ MAΡΙΑ
ΦΛΕΓΙΟΥ 70
2431076140
ΛΑΖΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΝΕΣΣΑ
ΚΑΛΑMΠΑΚΑΣ 30
2431076066
ΜΟΥΡΓΕΛΑΣ ΝΙΚΟΣ
ΑΜΑΛΙΑΣ 12, 2431023456
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 5, 2431021341
ΡΙΖΟΥ ΝΤΙΝΑ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 26 &ΑΧΙΛΛΕΩΣ
2431023888
ΣΑΚΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ

Αυτή τη βδομάδα προβάλλονται

CINE –ΜΥΛΟΣ

ΔIANYKTEPEYONTA ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
8 πρωί – 2 μεσημέρι
και 5 απόγευμα
έως 8 πρωί επομένης
ΚΟΥΡΣΟΒΙΤΗ ΕΒΙΤΑ
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 12
2431021789
08:00 π.μ. – 23:00 μ.μ.
ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΦΛΕΓΙΟΥ 70,2431076140
Από 9 το πρωί
έως 2 το μεσημέρι
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΤΣΙΤΣΑΝΗ 22, 2431027363
ΒΑΣΔΕΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 22
2431077297
ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

TELEMACHOS CINEMA

ΣΑΒΒΑΤΟ
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Άνοδος 0,20% στο Χρηματιστήριο

Ê

Με μικρή άνοδο έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά
στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδος, κλείνοντας στα υψηλότερα επίπεδα από τη συνεδρίαση της
19ης Ιουλίου 2018 (766,64 μονάδες).
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 765,67 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,20%.
Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις
761,54 μονάδες (-0,34%) και ανώτερη τιμή στις 768,12
μονάδες (+0,52%)
Σε εβδομαδιαία βάση ο βασικός χρηματιστηριακός
δείκτης κατέγραψε άνοδο σε ποσοστό 1,49%, ενώ από
τις αρχές του έτους σημειώνει κέρδη σε ποσοστό
24,84%.
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 55,649
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
εκατ. ευρώ, ενώ διακινήΓ.Δ. 765,67
θηκαν 27.606.990 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε
0,20%
άνοδο σε ποσοστό
0,13%, ενώ ο δείκτης της
μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ
σοστό 1,67%.
Από τις μετοχές της
υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές
της Τέρνα Ενεργειακή (+2,88%), της Fourlis (+2,50%),
της Σαράντης(+1,92%), της Jumbo (+1,69%) και της
Εθνικής (+1,06%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της ΕΧΑΕ (-2,14%), της Eurobank (-1,85%)και
της Alpha Bank (-1,00%).
Από τους επιμέρους δείκτες, τη μεγαλύτερη άνοδο
σημείωσαν οι δείκτες των Προσωπικών Προϊόντων
(+1,97%) και της Τεχνολογίας (+1,52%) , ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσαν οι δείκτες των χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (-1,01%) και των Τηλεπικοινωνιών (-0,88%).
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η
Eurobank και η MIG διακινώντας 5.210.209 και
5.170.549 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν ο
ΟΠΑΠ με 7,971 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 7,572 εκατ.
ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 62 μετοχές, 43 πτωτικά και 34 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Παϊρης +28,89% και Επίλεκτος +18,57%, ενώ τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Αλουμύλ 7,91% και Μαθιός Πυρίμαχα -4,80%.

Die Welt: Η Ελλάδα μπορεί ξαφνικά να δανειστεί
φθηνότερα από τις ΗΠΑ, είναι δυνατόν;
τις χρηματοπιστωτικές αγορές η Ελλάδα μπορεί ξαφνικά να δανειστεί φθηνότερα
από τις ΗΠΑ, και όλοι τρίβουν τα μάτια
τους με έκπληξη. Μα είναι δυνατόν;»,
γράφει η Die welt και προσθέτει: «Οι αποδόσεις των πενταετών ομολόγων υποχώρησαν στο 2,17%, από το 2,29% που
πωλούνται αμερικανικές μετοχές με την
ίδια διάρκεια. "Αν πρέπει αποδειχθεί ότι
η τρέλα έχει χτυπήσει τις χρηματοπιστωτικές αγορές, τότε τα ελληνικά ομόλογα είναι ένα καλό παράδειγμα", λέει ο
Albert Edwards, της Société Générale».
Εν τω μεταξύ το Bloomberg αναφέρει
ότι το ανανεωμένο κυνήγι των αποδόσεων στις παγκόσμιες αγορές ομολόγων
έχει φέρει τους επενδυτές σε νερά που
παραδοσιακά είναι ταραγμένα. Το ράλι
των ελληνικών ομολόγων, μετά την έγκριση από το Eurogroup της εκταμίευσης
χρημάτων προς την πλέον χρεωμένη
χώρα της ευρωζώνης, έχει φέρει τις
αποδόσεις των πενταετών ομολόγων να
κινούνται κάτω από αυτές των αντίστοιχων αμερικανικών.

«Σ

Η απόδοση
των ομολόγων σήμερα
Στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 13 ετών παραμένουν σήμερα οι
αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, σύμφωνα με το πρακτορείο
Reuters, έχοντας υποχωρήσει κατά 19 μονάδες βάσης αυτή την εβδομάδα και κατά

21 μονάδες βάσης την προηγούμενη.
Η απόδοση των 10ετών ελληνικών
ομολόγων διαμορφώθηκε νωρίτερα στο
3,35%, ενώ η απόδοση των πενταετών
ομολόγων στο 2,2%.
Οι αποδόσεις των ομολόγων της περιφέρειας της ευρωζώνης συνέχισαν να
ευνοούνται από τα μηνύματα της ΕΚΤ για
μια χαλαρή πολιτική. Οι αποδόσεις των
ιταλικών κρατικών ομολόγων κινούνταν
κοντά στα πρόσφατα χαμηλά επίπεδά
τους, παρόλο που ο υπουργός Οικονομίας Τζοβάνι Τρία δήλωσε στην εφημερίδα Il Messaggero ότι η μείωση της υψη-

λής φορολογίας εισοδήματος είναι μια
«απαραίτητη ενέργεια δικαιοσύνης» και
η κυβέρνηση θα λάβει μέτρα στον επόμενο προϋπολογισμό.
Οι αποδόσεις των 10ετών γερμανικών
ομολόγων διατηρούνταν κοντά αλλά και
πάλι χαμηλότερα του 0%, με τα δημοσιεύματα για περαιτέρω πτωτική αναθεώρηση της πρόβλεψης για τον ρυθμό
ανάπτυξης της γερμανικής οικονομίας το
2019 να προσφέρουν περαιτέρω ενδείξεις για εκτεταμένη οικονομική επιβράδυνση στην Ευρώπη.

K. Χατζηδάκης: Η Ελλάδα πρέπει να πείσει ότι είναι φιλική στις επενδύσεις
«Αν συνεχιστεί το πρόβλημα
με επενδύσεις όπως το Ελληνικό, οι Σκουριές και ο Πειραιάς,
που έχουν καταστεί πλέον διεθνή θέματα, τότε ό,τι και να σχεδιάσει κανείς σε επίπεδο υποδομών, δεν θα καταφέρει τίποτα», ανέφερε από το βήμα του
συνεδρίου του Economist, ο
αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Χατζηδάκης,
τονίζοντας: «Η χώρα θα πρέπει
να πείσει ότι είναι φιλική στις
επενδύσεις. Αυτή θα είναι και η
αξία της επικείμενης πολιτικής

Ο αντιπρόεδρος της Νέας
Δημοκρατίας
Κώστας Χατζηδάκης

αλλαγής».
Ο κ. Χατζηδάκης εξέφρασε
την πεποίθηση ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε ιδανική θέση ώστε να
καταστεί κόμβος στους τομείς
των μεταφορών και της ενέργειας. Στο πλαίσιο αυτό, μίλησε
για την ανάγκη ενός σχεδίου μακράς πνοής το οποίο θα ενταχθεί στον ευρύτερο αναπτυξιακό
σχεδιασμό της χώρας, με τις
απαραίτητες ενέργειες για τη
διασφάλιση χρηματοδότησης.
Αναφερόμενος σε επιμέρους
ζητήματα, χαρακτήρισε ατελέσφορη τη λύση που προωθεί η
κυβέρνηση στην ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ, επισημαίνοντας τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης για ιδιωτικοποίηση με πλειοψηφικό πακέτο
66%. Επιπλέον, μίλησε για την

ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης ως προτεραιότητα, «ώστε
να σταματήσουμε να δίνουμε
800 εκατ. ευρώ τον χρόνο». Για
τα λιμάνια, υπογράμμισε ότι η
ΝΔ είναι θετική «στην επέκταση
της προσπάθειας σε Καβάλα,
Αλεξανδρούπολη, Ηγουμενίτσα,
Βόλο και Ηράκλειο».
Ο ίδιος μίλησε για την ανάγκη επενδύσεων 10 δισ. ευρώ
στις υποδομές, εκτιμώντας ότι
τα 4 δισ. ευρώ θα είναι διαθέσιμα από το ΕΣΠΑ, και άρα θα
πρέπει να αξιοποιηθούν οι συμβάσεις παραχώρησης και οι ευκαιρίες για συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. «Η
επέκταση της Αττικής Οδού θα
δώσει φρέσκο χρήμα στο Δημόσιο», παρατήρησε ο κ. Χατζηδάκης.

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

ΣΑΒΒΑΤΟ
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τοπικά

ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

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!

Μουσική Ἐκδήλωση
«Ἀπό τό Πάθος στήν Ἀνάσταση!»
Τὴν Τρίτη 16ην Ἀπριλίου 2019, θὰ πραγματοποιηθῇ στὶς 7:30 τὸ
βράδυ Μουσική ἐκδήλωση, ποὺ διοργανώνει ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Τρίκκης καὶ Σταγῶν στήν αἴθουσαν «Δημήτριος Καβράκος» τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου τοῦ Δήμου Τρικκαίων «Ἀθανάσιος Τριγώνης» (ὁδός
Γαριβάλδη 8), μέ θέμα: «ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΘΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ».
Ἡ ἐκδήλωση περιλαμβάνει μουσικοὺς ὕμνους ποὺ θὰ ἀποδώσουν:
ἡ Μικτή Χορωδία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Τρίκκης καί Σταγῶν, ἡ
Μουσική Σχολή «Παπαστάθη» καί τό Σωματεῖο Ἱεροψαλτῶν Ν. Τρικάλων.
Θά ὁμιλήσει ὁ Ἑπίκουρος Καθηγητῆς τῆς Βυζαντινῆς Μουσικολογίας κ. Ἐμμανουήλ Γιαννόπουλος μέ θέμα: «Λόγος, μέλος, βίωμα
τή Μεγάλη Ἑβδομάδα».
Τὸ θέμα τῆς ἐκδηλώσεως ἐν ὄψει τῆς ἐνάρξεως τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Ἑβδομάδος, ἔχει σκοπὸ τὴν εἰσαγωγὴ κάθε χριστιανοῦ στὸν
ὑμνολογικὸ πλοῦτο καὶ στὴν ἐρμηνευτικὴ μουσικὴ ἀπόδοσή του, μὲ
τελικὸ σκοπὸ τὴν ἐπίτευξη τῆς μυήσεως ὅλων στὰ βαθιὰ νοήματα τῆς
πίστεώς μας, ποὺ ἀποτυπώνονται μὲ ἐνάργεια στὸ λειτουργικὸ βιβλίο
τοῦ Τριῳδίου. Ἡ ἀνεκτίμητη μουσικὴ μας παράδοση στὴ ἀπόδοση
τῶν ὑπέροχων ὕμνων τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος καὶ ἰδιαιτέρως στὸ
θεῖο Πάθος καὶ στὴν λαμπροφόρο Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας, μπορεῖ νὰ μᾶς καταστήσῃ μετόχους τῶν ὑπερφυῶν τούτων μυστηρίων.
Εἴσοδος ἐλεύθερη.
Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

ΚΑΠΗ Φανερωμένης
“ΤΑ ΟΧΥΡΑ ΔΕΝ ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ”

ΤΡΙΚΑΛΑ – ΒΟΛΟΣ
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

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

Την Τρίτη 9 Απριλίου το ΚΑΠΗ
Φανερωμένης ξεκίνησε με πολύ
καλή διάθεση την ημερήσια εκδρομή με αρχικο προορισμό το
οχυρό Ρούπελ. Το ταξίδι ευχάριστο
με ραδιοφωνική παρέα τον Άγγελο
Βλάχο με τα δημοτικά του τραγούδια αφιερωμένα στους ταξιδιώτες απο τον FM100. Ο καιρός
λίγο βροχερός έβαλε κι'αυτός την
δική του νότα για να δέσει με την
φυσική ομορφιά της περιοχής του
οχυρού.
Μετά την φιλοξενία του στρατού
στο χώρο αναψυχής ακολούθησε
ενημέρωση για το ιστορικό του
οχυρού. Απο το παρατηρητήριο με
την φαντασία μας μεταφερθήκαμε
78 χρόνια πρίν και ήρθαν μπροστά
μας οι ηρωικές εικόνες των μαχητών όλων των οχυρών που δεν παραδίδονται-καταλαμβάνονται. Η ξενάγηση απο τους εφέδρους σ'
όλους τους χώρους του οχυρού με
κάθε λεπτομέρεια για την κατασκευή και την όλη οργάνωση. Ακολούθησε η επίσκεψη στο Μνημείο
όπου καταθέσαμε στεφάνι τιμώντας
τον Λοχία Δημήτρη Ίτσιο και όλους
τους πεσόντες ήρωες.
Συνεχίσαμε το ταξίδι μας στο
Ακριτοχώρι Σερρών για επίσκεψη
στη Μονή του Τιμίου Προδρόμου
που βρίσκεται σε μια υπέροχη το-

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

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–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,

θείας Λειτουργίας των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων 7:309:00π.μ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
(Παφνουτίου Ιερομάρτυρος)
Θ’ Ώρα-Εσπερινός μετά της
θείας Λειτουργίας των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων 7:309:00π.μ.
ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
(Του Λαζάρου)
Όρθρος-θεία Λειτουργία 7:3010:00π.μ.

Ομιλία στον Ελεήμονα Σαμαρείτη

7.00, 10.30, 13.30, 15.30, 18.00, 21.00
ΤΡΙΚΑΛΑ - ΘΕΣΣ/ΚΗ

Ενοριακής και Μυστηριακής ζωής
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.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ•πΛΗΡΟφΟΡiΕΣ - ΚΡΑΤhΣΕΙΣ: 24310 73130•www.ktel-trikala.gr
ΤΡΙΚΑΛΑ - ΑΘΗΝΑ

Πρόγραμμα
ΑΠΡΙΛΙΟΣ Καθημερινά

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

7.00, 10.00, 13.00, 15.30, 18.30,

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

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

ποθεσία του όρους Μπέλλες με
πανοραμική θέα στη λίμνη Κερκίνη.
Χτισμένη με αυστηρά αγιορείτικη
βυζαντινή αρχιτεκτονική και αγιορείτικο τρόπο ζωής. Η επίσκεψη
στον οικισμό Άνω Πορόΐα του Ν.
Σερρών κτισμένος στις υπώρειες
του όρους Μπέλλες βορειοδυτικά
της Λίμνης Κερκίνης μας πρόσφερε ξεκούραση με το φυσικό κάλλος
και η ταβέρνα του συμπατριώτη μας
Ζαχαράκη μας πρόσφερε πλούσιο
φαγητό με ψητά,καπνιστή πέστροφα και φυσικά διάφορα παρασκευάσματα του βουβαλίσιου κρέατος. Αγναντεύοντας τα ήρεμα
νερά των Λιμνών Κερκίνης και Δοϊράνης,εποχή αναπαραγωγής χιλιάδων πτηνών και η βλάστηση να
οργιάζει δεν μπορείς να σκεφτείς τίποτα άλλο: “'πως να σωπάσω μέσα
μου την ομορφιά του κόσμου και
της φύσης”.
Στον απογευματινό καφέ στο
Κιλκίς παρέα με την χωριανή μας
Ευαγγελία Μπλαντζή-Σκαρλάτου.
Μάτια που δεν βλέπονται γρήγορα
ξεχνιούνται,με αναμνήσεις απο μια
άλλη εποχή της Φανερωμένης των
παιδικών χρόνων που δεν ξεχνιούνται ποτέ.
Ραντεβού στο επόμενο ταξίδι
μας στα όμορφα χωριά του Ασπροπόταμου.

Ο τελευταίος
Κατανυκτικός
Εσπερινός
στην πόλη
των Τρικάλων
Ο τελευταίος Κατανυκτικός Εσπερινός της Μητροπόλεώς μας αύριο 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.

Την Δευτέρα 15-4-19 στην Αδελφότητα του Ελεήμονος Σαμαρείτου Στουρνάρα 11 Τρίκαλα στις 530 μμ θα ομιλήσει ο π
Χαρίτων Ιεροκήρυξ της Μητροπόλεως με θέμα συνέχεια της
ευχής του οσίου και θεοφόρου πατρός ημών Εφραιμ του Σύρου «κύριε και δέσποτα της ζωής μου».

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 φάκελος με χρήματα που προοριζόταν για επίλυση θέματος υγείας από το Νοσοκομείο μέχρι την Απόλλωνος. Όποιος τον
βρήκε παρακαλείται να επικοινωνήσει στα τηλέφωνα 6981907459,
24310 28682 και θα αμοιφθεί.
BΡΕΘΗΚΑΝ γυναικεία γυαλιά ηλίου στην οδό Φλεγίου. Όποιος
τα έχασε να περάσει από τα γραφεία μας να τα παραλάβει.
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.

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

ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ – ΑΓΙΟ ΕΦΡΑΙΜ- ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ
(Ημερήσια εκδρομή) Κυριακή 5/05/2019
ΑΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΠΩΤΟΥ
Πανηγυρικός εσπερινός προς Τιμήν του Αγιάννη του Θεολόγου.
Την Τρίτη 7/05/2019, (θα προσφερθεί και παραδοσιακή φιλοξενία).
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
(4ήμερη εκδρομή)
Από 14/06/2019 έως 17/06/2019

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

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

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
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

Τηλ. 24310 23564-23646
Τσιτσάνη 21 - Τρίκαλα

AM.EOT 0727E60000012200

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

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

σελίδα 37

(A.M. EOT 0727661-005461)

ΕΛΛΑΔΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΕΛΛΑΔΑ

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

ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

ΠΟΛΥΓΕΝΗΣ ΔΗΜΗΡΗΣ ΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ

Αρ. ΜΗ.Τ.E. 0727Ε60000016300
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
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ΣΑΒΒΑΤΟ

ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ –
ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ • ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 32 ΤΡΙΚΑΛΑ
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
«ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ»
Από 26-29/04/2019
«ΜΑΓΕΥΤΙΚΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ»
Από 2-5/05/2019
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ - ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗΣΑ»
Από 2-5/05/2019
ΥΔΡΑ - ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ - ΑΡΧΑΙΑ ΚΟΡΙΘΝΘΟΣ
(Διαμονή στο AKS PORTO HELI HOTEL 4*)
Από 4-5/5/2019

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

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

ΛΙΠΑΣ TRAVEL
ΜΗ.Τ.Ε.: 0727Ε60000015600

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

«ΠΑΤΜΟΣ το νησί της ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ»
Από 08 – 11/05/2019
ΚΥΘΝΟΣ
3ήμερη εκδρομή, από 17-19/5/2019
«ΠΟΛΩΝΙΑ»
Κρακοβία – Βαρσοβία - Νόβισαντ – Βουδαπέστη - Μπάνσκα
Μπίστριτσα Μπρατισλάβα – Βελιγράδι.
Από 29/05 – 06/06/2019

«ΧΙΟΣ» Από 14 – 17/06/2019 (Αγίου Πνεύματος)
«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

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

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

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

Γίνονται δεκτά τα δελτία του εκδρομικού προγράμματος του ΟΓΑ (τετραήμερα)
ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Αναχώρηση λεωφορείου κάθε Τετάρτη.

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

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

ΑΙΔΗΨΟΣ 2019
ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ ΜΕ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ «ΑΙΔΗΨΟ»
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ.
ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ – ΠΕΜΠΤΗ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

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

38 σελίδα
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ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

Κτητορικό Ιερού Ναού Παναγίας
Επισκέψεως Τρικάλων
Αύριο Κυριακή 14 Απριλίου 2019 θα τελεσθεί στον Ιερό Ναό
Παναγίας Επισκέψεως Τρικάλων Κτητορικό Μνημόσυνο υπέρ
αναπαύσεως πάντων των αειμνήστων Κτητόρων, Ευεργετών,
Συνδρομητών, Αφιερωτών, Δωρητών, Ανακαινιστών, Αοιδίμων
Ιερέων-Εφημερίων, Εκκλησιαστικών Επιτρόπων, Ιεροψαλτών,
Νεωκόρων που διακόνησαν όλα αυτά τα έτη στον Ιστορικό Ιερό
Ναό και πάντων των κεκοιμημένων ενοριτών του έτους 2018.

Αρχιερατική Ιερά Αγρυπνία
Αγίου Αμφιλοχίου του εν Πάτμω
στον Ι. Ν. Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων
(Θα εκτεθεί σε προσκύνηση
απότμημα Ι. Λειψάνου του Αγίου Αμφιλοχίου)
Την ΔΕΥΤΕΡΑ το βράδυ προς Τρίτη
16 Απριλίου 2019 και από ώρα 8:30μ.μ.
έως 12:30π.μ. νυχτερινή στον Ιερό
Ναό του Αγίου Νεκταρίου της πόλεώς
μας θα ψαλλεί ΑΓΡΥΠΝΙΑ Μεγάλο
Απόδειπνο, ο Όρθρος της εορτής, και
η Θεία Λειτουργία των ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ Τιμίων Δώρων για την εορτή του Αγίου Αμφιλοχίου του εν Πάτμω
Ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Τρίκκης και Σταγών
κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ.
Προσκαλούνται φίλοι και φιλέορτοι όπως προσέλθουν και λάβουν την ευλογία του Αγίου Αμφιλοχίου.
Εκ του Ιερού Ναού

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), σήμερα 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

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.

KOYRENTAS TOYRS MAΣ ΤΑΞΙΔΕΥΕI!
Aρ. Αδ. ΕΟΤ: 0727Ε60000016800
•4ήμερη εκδρομή στην Βουλγαρία, στην Ανατολική
Ρωμυλία-Μαύρη Θάλασσα, στις 2/5 – 5/5/2019 (3 νύχτες
με ημιδιατροφή). Τιμή: 200 ευρώ.
•Δωρεάν δρομολόγια στην ΙΚΕΑ και στο Fashion City
Outlet στη Λάρισα. Πληροφορίες & δηλώσεις συμμετοχής
στα γραφεία μας
Κονδύλη 39 Τρίκαλα • Τηλ.: 24310 25043
Κιν. 6932317722, 6975541596

Η κίνηση στην Ιερά Μητρόπολη
Τρίκκης και Σταγών
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών κ.
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ σήμερα Σάββατο 13 Απριλίου το απόγευμα
στις 6 θα Χοροστατήσει και θα
ομιλήσει κατά την Ακολουθία
του Εσπερινού στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνης
Τρικάλων επί τη μνήμη της
Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας.
Αύριο Κυριακή 14 Απριλίου το
πρωί θα Λειτουργήσει και θα
ομιλήσει στον ίδιο Ιερό Ναό.
Το απόγευμα στις 6 θα Χοροστατήσει κατά την Ακολουθία
του ΣΤ’ Κατανυκτικού Εσπερινού στον Ιερό Μητροπολιτικό
Ναό Αγίου Νικολάου Τρικάλων.
Τη Δευτέρα 15 Απριλίου το
απόγευμα στις 7 θα τελέσει το
Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου
στον Ιερό Ναό Τιμίων Ταξιαρχών στο χωρίο Ταξιάρχες.
Το βράδυ θα τελέσει Ιερά
Αγρυπνία με Θεία Λειτουργία
των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων επί τη μνήμη
του Οσίου Αμφιλοχίου του εν
Πάτμω.
Την Τρίτη 16 Απριλίου το
απόγευμα στις 6 θα τελέσει το
Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου
στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Μεγαλοχωρίου.
Ακολούθως στις 7:30 θα μεταβεί στην Αίθουσα «Δημήτριος
Καβράκος του Πνευματικού
Κέντρου του Δήμου Τρικκαίων
«Αθανάσιος Τριγώνης» και θα
παρακολουθήσει την Συναυλία
που διοργανώνει η Ιερά Μητρόπολη Τρίκκης και Σταγών με
θέμα «ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΘΟΣ ΣΤΗΝ
ΑΝΑΣΤΑΣΗ» και θα περιλαμβάνει ύμνους και τραγούδια από
τη Μικτή Χορωδία της Ιεράς
Μητροπόλεως Τρίκκης και Σταγών, τη Μουσική Σχολή «Παπαστάθη» και το Σωματείο Ιεροψαλτών Ν. Τρικάλων και ομιλία από τον Επίκουρο Καθηγητή της Βυζαντινής Μουσικολογίας κ. Εμμανουήλ Γιαννόπουλο
με θέμα: «Λόγος, μέλος, βίωμα
τη Μεγάλη Εβδομάδα».
Την Τετάρτη 17 Απριλίου το
απόγευμα στις 7 θα τελέσει τη
Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων στον Ιερό
Ναό Γεννήσεως Θεοτόκου Κοτρωνίου.
Την Πέμπτη 18 Απριλίου το
απόγευμα στις 7 θα τελέσει τη
Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων στον Ιερό
Ναό Αγίας Τριάδος χωρίου

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

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

• φιλετάκια κοτόπουλο με σάλτσα κάρυ
• μπιφτέκια ψητά σχάρας
• μοσχάρι γιουβέτσι
• κεφτεδάκια με καραμελωμένα κρεμμύδια
• χταπόδι με κοφτό μακαρονάκι

•ΔΕΧΕΤΑΙ
ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
•ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ
ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ
•ΔΕΚΤΑ ΟΛΑ
ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ
Καρανάσιου 18
Τρίκαλα
(Όπισθεν Κλινικής Παπανικολάου)

Τηλ.: 24310 78278
CMYK

Άγιος Βησσαρίων (Δούσικο).
Την Παρασκευή 19 Απριλίου
το μεσημέρι, ευγενώς προσκληθείς, θα μεταβεί στη Σιάτιστα όπου θα συμμετάσχει στην
τελετή ενθρονίσεως του νέου
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Σισανίου και Σιατίστης κ. Αθανασίου.
Το βράδυ θα τελέσει Ιερά
Αγρυπνία στον Ιερό Προσκυνηματικό Ναό Αγίου Στεφάνου
Τρικάλων επί τη εορτή εγέρσεως του Αγίου και δικαίου φίλου
του Χριστού Λαζάρου του τετραημέρου.

Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ
ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ
ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Τη Ε’ Κυριακή των Νηστειών,
14 Απριλίου 2019, στις 6:00 το
απόγευμα θα τελεσθεί ο τελευταίος Κατανυκτικός Εσπερινός στον Ιερό Μητροπολιτικό
Ναό Αγίου Νικολάου Τρικάλων,
Χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσοστόμου.
Εν συνεχεία ο Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος και Υπεύθυνος Νεότητος της Ιεράς Μητροπόλεως Κερκύρας, Παξών
και Διαποντίων Νήσων Πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής
Μουρτζανός θα ομιλήσει καταλλήλως προς ωφέλεια όλων
και πνευματικό ανεφοδιασμό
με θέμα: «Ο πιο μεγάλος αγώνας είναι αυτός που έρχεται.
Σχόλιο στο βίο της Αγίας Μαρίας της Αιγυπτίας».

ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ
ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΕΣ:
Ο π. Διονύσιος Χουρμουζιάδης την Κυριακή 14 Απριλίου το
πρωί θα λειτουργήσει στον Ιερό
Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Τρικάλων.
Την Τετάρτη 17 Απριλίου το
απόγευμα θα τελέσει τη Θεία
Λειτουργία των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων στον Ιερό
Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και
Ελένης Τρικάλων.
Ο π. Χαρίτων Μανιτάρας την
Κυριακή 14 Απριλίου το πρωί θα
λειτουργήσει στον Ιερό Ναό
Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων
Τρικάλων.
ΚΗΡΥΚΕΣ ΘΕΙΟΥ ΛΟΓΟΥ:
Ο κ. Γεώργιος Μηλίτσης την
Κυριακή 14 Απριλίου το πρωί
στο Ζάρκο.

KΥΠΡΙΑΝΟΣ
ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ

ΨΗΓΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΥ
«Πολύ επεθύμησα να φάγω
το Πάσχα τούτο με σας πριν
να πάθω» (Λουκ. 22:15)
Κατά την Μωσαϊκό νόμο,
στο τραπέζι του Πάσχα έπρεπε να φάει το αρνί όλη η οικογένεια με τους συγγενείς τους.
Ο Ιησούς, το τελευταίο Του
Πάσχα στην Ιερουσαλήμ, το
έκαμε με τους μαθητές Του
που συμβολίζουν την εκκλησία,
τους πιστούς Του, τους λυτρωμένους Του. Αυτό υποδηλώνει την βαθύτερη πνευματική σχέση μαζί τους, τον σύνδεσμο αγάπης που τους ενώνει. Ο Κύριος σε λίγο θα φύγει
από κοντά τους. Πηγαίνει
στους ουρανούς της δόξας
για να τους ετοιμάσει τόπο. Και

η Εκκλησία Του, οι δικοί Του είναι προσκαλεσμένοι στο επουράνιο τραπέζι χορτασμού, ευφροσύνης, στο «Βασιλικό Δείπνο». Τι ευθύνη όμως να υπάρχουν άνθρωποι στους οποίους η «Εκκλησία του Χριστού»
αν και έχει στα χέρια της την
πρόσκληση Του... αμέλησε να
τους τη δώσει. Αλλά και ποια
τραγωδία να υπάρχουν άνθρωποι που πήραν την πρόσκληση, προτίμησαν όμως να
καθίσουν σε άλλα τραπέζια,
άρνησης, αδιαφορίας, ακόμα
και απόρριψης της σταυρικής
θυσίας του Υιού του Θεού!
Προτίμησαν τον πρόσκαιρο
κόσμο και έχασαν την αιώνια
ζωή, τη δόξα του Ουρανού!

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΣΤΑΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αύριο Κυριακή 14 Απριλίου και ώρα 6.30 μ.μ. στον Ιερό
Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Βησσαρίωνος, θα τελεστεί ο στ’
κατανυκτικός εσπερινός. Μετά το πέρας του εσπερινού θα
ομιλήσει ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Βενέδικτος
Ζαχαράκης.

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

78435 •
what’s up: 6986 835 554
ΤΟ ΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Μοσχαροκεφαλή με πατάτες ....................................................6,50 €
Ζυγούρι στη λαδόκολα..............................................................6,50 €
Μοσχαράκι πιλάφι ή μοσχάρι μελιτζάνες..................................6,00 €
Λαζάνια με κιμά ή παστίτσιο ή μουσακά....................................5,00 €
Μπακαλιάρο με χόρτα ..............................................................6,50 €

νηστισιΜα φαγητα σαρακοστησ
καλαμάρια γιουβέτσι / μακαρόνια με θαλασσινά.......................6,50 €
Μυδοπίλαφο - ριζότο θαλασσινών ............................................6,00 €
ιμάμ μελιτζάνες - γίγαντες φούρνου ........................................4,50 €
Πλευρώτους ψητά - ψητά λαχανικά ψωμί και λαδολέμονο.......5,00 €
τοματοκεφτέδες - ταραμοκεφτέδες.........................................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

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
† ΚΗΔΕΙΕΣ
Τον αγαπημένο μας αδελφό, θείο και
ανηψιό

ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝ.
ΜΠΙΖΗ
Eτών 70
Θανόντα κηδεύουμε σήμερα Σάββατο 13 Απριλίου 2019 και ώρα 13:00 μ.μ.
εκ του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Μεγαλοχωρίου Τρικάλων.
Μεγαλοχώρι Τρικάλων 13-4-2019
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και
να συνοδεύσουν την εκφορά του.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ. Η ΘΕΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Σημείωση: Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Μεταλοχωρίου Τρικάλων σήμερα Σάββατο 13-4-2019 και
ώρα 12 το μεσημέρι.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών “Τζέλης”.
Την πολυαγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά, αδελφή και θεία

ΣΩΤΗΡΙΑ ΕΥΑΓΓ.
ΜΠΑΝΤΕΚΑ
Ετών 93
Θανούσα κηδεύουμε σήμερα Σάββατο 13 Απριλίου 2019 και ώρα 12η μεσημβρινή, εκ του Ιερού Ναού Αγίου
Αθανασίου Μπάρας Τρικάλων.
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και
συνοδεύσουν την εκφορά της.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Βασίλειος και Φούλα Μπαντέκα, Ιωάννης Μπαντέκας. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Ευάγγελος, Νικόλαος, Ηρώ. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Γεώργιος και Λέτα Μπαντέκα. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Σημ.: 1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Μπάρας Τρικάλων, σήμερα Σάββατο 13 - 4 - 2019 και ώρα
11.30π.μ.
2) Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο του χωριού Ράξα Τρικάλων.
3) Ο καφές θα δοθεί στην ταβέρνα το Κύτταρο στη Ράξα.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».

† ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Όλους όσοι μας συμπαραστάθηκαν
καθ’ οιονδήποτε τρόπο στο πένθος μας
για τον θάνατο της πολυαγαπημένης
μας συζύγου, αδελφής και θείας

ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ ΧΡ.
ΑΓΓΕΛΗ
Ευχαριστούμε θερμά
Ελευθεροχώρι Τρικάλων 13-4-2019
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Χρήστος Αγγέλης. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ.

† MNHMOΣΥΝA
Τελούμε αύριο Κυριακή 14 Απριλίου
2019 στον Ιερό Ναό Αγίου Κων/νου &
Ελένης Μεγ. Κεφαλοβρύσου Τρικάλων,
40 ήμερο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού και αδελφού

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΗΛ.: 6932 403 990

σελίδα 39

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα ότι ο ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΑΛΒΑΡΑΣ του Κωνσταντίνου και της Αγγελικής, το γένος Ψάνη, που γεννήθηκε στη Μυτιλήνη και κατοικεί στα Τρίκαλα και η ΑΣΠΑΣΙΑ ΜΑΝΤΖΑΦΛΑΡΑ του Αποστόλου και της Βασιλικής, το γένος Καψάλη που γεννήθηκε και
κατοικεί στα Τρίκαλα πρόκειται να παντρευτούν και ο γάμος
θα γίνει στα Τρίκαλα.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
ΑΘ. ΝΤΑΦΗ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΓΕΩΠΟΝΟΥ
Παρακαλούμε όσους τιμούν τη μνήμη του να παρευρεθούν και
να προσευχηθούν μαζί μας για την ανάπαυση της ψυχής του.
Τρίκαλα 13-4-2019
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Ειρήνη Ντάφη. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Αθανάσιος Ντάφης,
Ευαγγελία και Ναούμ Θεοδωσιάδης. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Ειρήνη, Χαράλαμπος, Δήμητρα. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ
ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Σημείωση: Ο καφές θα δοθεί στην Αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων των αδελφών Αργυρίου, 25ης Μαρτίου 31, όπισθεν
Μητροπολιτικού Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Τρικάλων.

•Εκκλησιαστικά είδη • Είδη μνημείου
•Κηροπωλείο • Λουλούδια

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

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από
την κοίμηση του αγαπημένου μας

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΜΟΥΣΤΑΚΑ
Αύριο Κυριακή 14 Απριλίου 2019 στον
Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Παλαιοχωρίου
Γαρδικίου Τρικάλων, τελούμε μνημόσυνο
για την ανάπαυση της ψυχής του.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Χριστίνα. ΤΑ ΤΕΚΝΑ:
Γλυκερία-Απόστολος, Κων/να-Βασίλειος, Δήμητρα-Αθανάσιος. ΤΑ ΠΕΘΕΡΙΚΑ: Δημήτριος και Κων/να Φαλια. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Γεώργιος και Μαρία Μουστάκα, Νικόλαος και Ευαγγελία
Μουστάκα, Παναγιώτα και Άγγελος Νιαβης, Βασιλική και Νικόλαος Αραπογιάννης. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

Παρακαλούμε όσους τιμούν την μνήμη της να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας για την
ανάπαυση της ψυχής της.
Τρίκαλα 13-4-2019
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Σωτήριος Γκουλίτος. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ζήσης και Ζωή
Γκουλίτου, Ηλίας και Χριστίνα Γκουλίτου. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Ευαγγελία, Σωτήρης, Σωτήρης, Ευαγγελία, Αθανασία. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ.
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Σημείωση: Ο καφές θα δοθεί στην Αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α’ Νεκροταφείου Τρικάλων.

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
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Τελούμε αύριο Κυριακή 14 Απριλίου
2019 στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό
Αγίου Νικολάου Τρικάλων, Ετήσιο Μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής
του αγαπημένου μας σύζυγο, πατέρα,
παππού, αδελφού και θείου

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΩΤ.
ΓΚΟΥΛΙΤΟΥ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
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Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν
και ενώσουν μαζί μας τις προς τον Ύψιστον δεήσεις.
Μεγ. Κεφαλόβρυσο Τρικάλων 13/4/2019
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Πολυξένη Μανωλοπούλου. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Δημήτρης Μανωλόπουλος, Βασίλης και Παρασκευή Μανωλοπούλου.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Πολυξένη, Απόστολος. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

Τελούμε αύριο Κυριακή 14 Απριλίου
2019 στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου εκ
Μετσόβου Τρικάλων, 40ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της
αγαπημένης μας συζύγου, μητέρας,
γιαγιάς, αδελφής και θείας

Τελετές

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΤΕΛΕΤΩΝ

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

εσωτερικά
ι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις για την
έναρξη της ενταξιακής
πορείας της Αλβανίας στην ΕΕ
και η διμερής συνεργασία, με
έμφαση στον οικονομικό τομέα,
βρέθηκαν στο επίκεντρο της
συνάντησης του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα με τον Αλβανό ομόλογό του, Έντι Ράμα.
Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της
συνόδου της «Πρωτοβουλίας
17+1» στο Ντουμπρόβνικ, ο κ.
Τσίπρας, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, κατέστησε σαφές πως κεντρικό κριτήριο για

Ο

ΣΑΒΒΑΤΟ

Μήνυμα Τσίπρα προς Ράμα για τα δικαιώματα της ελληνικής μειονότητας
την έναρξη της ενταξιακής πορείας της Αλβανίας στην ΕΕ είναι τα δικαιώματα της ελληνικής
μειονότητας. Επίσης, οι ίδιες
πηγές έκαναν γνωστό ότι οι κ.κ.
Τσίπρας και Ράμα συζήτησαν τις
σαφείς θέσεις που έχει αναδείξει η ΕΕ σε σχέση με τα περιουσιακά δικαιώματα της μειονότητας στην Αλβανία και σε
σχέση με τον νόμο για τον αυτοπροσδιορισμό, που είναι μέρος του νόμου για τις μειονότητες.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Τσί-

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

πρας χαρακτήρισε θετικό βήμα
τη νέα υπουργική απόφαση της
Αλβανίας για τις περιουσίες των
πολιτών που δεν έχουν τίτλους
κυριότητας και υπογράμμισε
πως το ζήτημα είναι η εφαρμογή του. Η υπουργική απόφαση
θα δημοσιευθεί και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τις
επόμενες ημέρες, όπως δεσμεύθηκε ο Έντι Ράμα. Επίσης,
ο κ. Ράμα, όπως σημειώνουν οι
ίδιες πηγές, δεσμεύθηκε πως θα
κάνει τα πάντα να τηρηθούν οι
κανόνες της ΕΕ σε σχέση με τα
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περιουσιακά δικαιώματα, με
απόλυτο σεβασμό σε σχέση με
όσους έχουν πιστοποιητικά.
Περαιτέρω, οι δυο ηγέτες συζήτησαν, όπως αναφέρουν οι
ίδιες πηγές, τα επόμενα βήματα
σε σχέση με το διάλογο για τα
σχολικά εγχειρίδια και τα κοιμητήρια.
Στο δεύτερο σκέλος της συνάντησης, οι πρωθυπουργοί της
Ελλάδας και της Αλβανίας συζήτησαν για την ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας των δύο
χωρών σε βάθος χρόνου, με
έμφαση στις υποδομές.
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Η ΕΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ενημερώνει τους παραγωγούς ότι:
•Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων ΟΣΔΕ
2019, οι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στα γραφεία της ΕΑΣ στο Μεγαλοχώρι καθώς
και στα παραρτήματα Πύλη, Παραπόταμος, Μεγάρχη, Φαρκαδόνα, Τρίκαλα (Εργοστάσιο Γάλακτος Τρικάλων - ΤΡΙΚΚΗ Α.Ε.).
•Αναλαμβάνει την σύνταξη και κατάθεση του φακέλου
για την αίτηση άδειας χρήσης νερού.
•Άρχισε να παραλαμβάνει τιμολόγια για επιστροφή ΦΠΑ
του έτους 2018
Για περισσότερες πληροφορίες
Τμήμα ΟΣΔΕ
Τηλ.: 24310 56513, 24310 56514

Σασμάν
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CMYK

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

