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Κώστας Αγοραστός: Να έρθει το νερό στο θεσσαλικό κάμπο

«Επανεκκίνηση»
και 5 άμεσες κινήσεις
του Δ. Παπαστεργίου
>> 6

Για τη Δημοτική Κοινότητα
Καλαμπάκας

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας δηλώνει έτοιμη να αναλάβει την ολοκλήρωση του έργου
Οι υποψήφιοι σύμβουλοι
του εκλογικού συνδυασμού
ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
>> 5
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ «ΑΓΡΟΓΑΛ»

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΣΔΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Αγροτικός Γαλακτοκομικός Συνεταιρισμός
Μετεώρων Καλαμπάκας ενημερώνει τους παραγωγούς ότι ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής
της ενιαίας ενίσχυσης έτους 2019 (ΟΣΔΕ).
Απαραίτητο δικαιολογητικό ο κωδικός εξουσιοδότησης που παράγεται με τους κωδικούς
taxisnet και φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
Ο Συνεταιρισμός μας σας περιμένει να υποβάλλεται τη δήλωση ΟΣΔΕ με αξιοπιστία όπως
κάθε χρόνο, στα γραφεία της Ένωσης Καλαμπάκας.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα:

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

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

ΣΕΛ.
5

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
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

24320 78007-24320 22507-24320 22426

Αρ. Πιστ. 506925 QM08

Dr ΓΙΑΝΝΗΣ Ε. ΠΑΚΑΣ
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ημέρες λειτουργίας

Διάθεση δεξαμενών υγραερίου με
το φθηνότερο συμβόλαιο της αγοράς

Τηλ. επικ.: 24310
CMYK

88138

Δευτέρα: 9π.μ.-1.30μ.μ.
Τρίτη απόγευμα: 6-9μ.μ.

Ασκληπιού 4-Τηλ/Fax:24310 38715-ΤΡΙΚΑΛΑ
Κιν: 6944587743-e mail: pakasioa@gmail.com
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Σαν Σήμερα
1821
ΟπλοίαρχοςΝικόλαοςΠαπαδόπουλοςΣκλάβοςαπότην
Κεφαλλονιάπερισυλλέγειστη
θαλάσσια περιοχή της Κωνσταντινούποληςτοσώματου
οικουμενικούπατριάρχηΓρηγορίουΕ’,πουαπαγχονίστηκε
με διαταγή του Σουλτάνου
στις10Απριλίου1821,ωςαντίποιναγιατονξεσηκωμότων
Ελλήνων.
1834
ΑρχίζειηδίκητουΘεόδωρουΚολοκοτρώνηκαιτουΔημήτριου Πλαπούτα στο Ναύπλιο, με την κατηγορία της
συνωμοσίαςκατάτουβασιλιά
Όθωνα.
1896
Ανακαλύπεται στους Δελφούς το περίφημο άγαλμα
τουΗνιόχου.
1924 Η Ελλάδα, συμμετέχοντας στον εορτασμό της
εκατονταετηρίδαςαπότοθάνατο του λόρδου Βύρωνα,
αποφασίζει να δώσει στον
προσφυγικόοικισμόπουβρίσκεται κοντά στο Παγκράτι
τηνονομασία«Βύρωνας».
1947
Οτραπεζίτηςκαιοικονομικόςσύμβουλοςτουαμερικανού προέδρου Ρούζεβελτ,
Μπέρναρντ Μπαρούχ, αναφέρει για πρώτη φορά τον
όρο «Ψυχρός Πόλεμος» για
ναπεριγράψειτιςσχέσειςΣοβιετικήςΈνωσηςκαιΗΠΑ.

Τ

ο σκηνικό ήταν ΠΑΣΟΚ της πρώτης του
τετραετίας. Ολοι οι
συµβολισµοί είχαν ενεργοποιηθεί. Πράσινο φόντο, µουσική υπόκρουση, τα συνθήµατα και οι παλιοί σύντροφοι
στην πρώτη σειρά. ∆ίπλα
τους η νεότερη γενιά. Οι σηµαιοφόροι του Γιώργου. Στο
ακροατήριο παλιά στελέχη
του Ακη, συνδικαλιστές, γραφειοκράτες παλιοί πρασινοφρουροί, που υπηρέτησαν
µε πάθος το κεντρικό σύνθηµα των εκλογών του 1985:
«Φως και σκοτάδι». Το σκοτάδι ήταν η ∆εξιά του Ευάγγελου Αβέρωφ µε τη σκληρή
ΟΝΝΕ∆. Αυτή που διέλυσε
ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης
όταν ανέλαβε την ηγεσία και
µε τον γαµπρό του Παύλο
Μπακογιάννη αποφάσισαν να
µετακινήσουν το κόµµα στο
Κέντρο.
Από το έργο του περασµένου Σαββάτου της συγκέντρωσης του ΣΥΡΙΖΑ στο
Γαλάτσι, όµως, έλειπε ο µεγάλος πρωταγωνιστής. Ο Ανδρέας. Εκείνος που έκανε
τα πλήθη να τρελαίνονται
όταν σήκωνε τα χέρια στο
µπαλκόνι. Η σύγκριση που
επιχειρούν κάθε τρεις και
λίγο οι νεο-Συριζαίοι πασόκοι,
να ταυτίζουν τον Ανδρέα Παπανδρέου µε τον σηµερινό
πρωθυπουργό, είναι φάρσα
της ιστορίας. Η σύγκριση
αδικεί βαθιά και τους δύο.
Γιατί και ο Αλέξης Τσίπρας
είναι πολιτικός νέας κοπής
µε δικά του εµφανή ταλέντα.
Αν µείνει µέχρι τον Οκτώβριο,
θα έχει κλείσει 5 χρόνια παρά
3 µήνες στην εξουσία. Εχει
κερδίσει σε 4 κάλπες. ∆εν
είναι λίγο. Οσοι του ζητούν,
λοιπόν, να κοπιάρει τον Ανδρέα τον προβοκάρουν ασυνείδητα. Ο ιδρυτής του ΠΑΣΟΚ ήταν µοναδικό πολιτικό

ΠΑΣΟΚ χωρίς Ανδρέα δεν ξαναστήνεται
ταλέντο. Ενα κράµα κοσµοπολίτη Αµερικανού καθηγητή
που χόρευε ζεϊµπέκικο, µε
φιλολαϊκό φλογερό λόγο που
προκαλούσε ρίγη σε κάθε
κατατρεγµένο Ελληνα εκείνης της εποχής, που έψαχνε
στον ήλιο µοίρα. Ενα πρόσωπο που και οι αντίπαλoί
του λάτρευαν να µισούν.
Ο ιστορικός του µέλλοντος
θα αποφανθεί ψύχραιµα
πόσο καλό και πόσο κακό
έκανε ο Ανδρέας Παπανδρέου στη χώρα. Ακόµη είναι
νωπή η µνήµη του και προκαλεί φορτίσεις. Αλλωστε
άσπρο-µαύρο στην πολιτική
δεν υπάρχει. ∆ανείστηκε πολλά χρήµατα, διόρισε περισσότερους από όσο έπρεπε
και έτσι µπήκε η χώρα στον
δρόµο της ευκολίας και της
ήσσονος προσπάθειας. Αλλά
φώτισε και την άλλη πλευρά
του σκοτεινού λόφου της ελληνικής κοινωνίας. Σε κάθε
περίπτωση, όπου και αν γύρει
η πλάστιγγα της ιστορίας -η
αλήθεια συνήθως βρίσκεται
κάπου στη µέση -ο Ανδρέας
δεν αντιγράφεται. Ηταν ένας.
Οπως κανείς της άλλης πλευράς δεν µπορεί να αντιγράψει τον Κωνσταντίνο Καραµανλή. Οποιος το επιχειρήσει
θα γίνει καρικατούρα. Και
µια ο λόγος για τον πατριάρχη της Κεντροδεξιάς, εκείνος
πρώτος παρέδωσε τον Ανδρέα µε δίκαιο τρόπο στην
κρίση της Ιστορίας λέγοντας
στην τελευταία συνάντησή
τους στο Προεδρικό Μέγαρο: «Εγώ σε έφερα στην Ελλάδα ως οικονοµολόγο τη
δεκαετία του ’50.Οι µισοί Ελληνες µε ευγνωµονούν και
οι άλλοι µισοί µε βρίζουν γι’

αυτό».
Το νέο κόµµα που είναι
στα σκαριά, όσο και αν δεν
οµολογείται από τα στελέχη
του ΣΥΡΙΖΑ, που επιµένουν
ότι δεν φτιάχνουν το νέο ΠΑΣΟΚ, γιατί η σκέψη και µόνο
ενοχλεί τον βαθύ ΣΥΡΙΖΑ,
που ακόµα σκέπτεται σαν ριζοσπαστική Αριστερά, στοχεύει να πιάσει το νήµα µε
τους παραδοσιακούς ψηφοφόρους της Κεντροαριστεράς και όσους λειτουργούν
ακόµα µε το αντιδεξιό σύνδροµο. Είκοσι επτά φορές
είπε τη φράση «προοδευτικοί
πολίτες» και µόνο τέσσερις
το όνοµα του ΣΥΡΙΖΑ,το
σήµα του οποίου µπήκε πλέον σε πράσινο πλαίσιο. Στο
χρώµα που οδηγεί στο κόµµα
του Ανδρέα. Απέναντι από
την εξέδρα των οµιλητών
υπήρχαν δύο πανό. To ένα
από τα δύο είχε µεν το σήµα
του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ήταν σε
πράσινο χρώµα και έγραφε
«Η Ελλάδα δεν γυρίζει πίσω,
τώρα µιλάει ο λαός».
Πλέον ο πρωθυπουργός
ξετυλίγει την καµπάνια του.
Θα επιχειρήσει να διευρύνει
το ακροατήριό του και να
συνδέσει µε ένα δήθεν «προοδευτικό νήµα» τις διαφορετικές γενιές, που η µία δίνει
τη σκυτάλη στην άλλη. Ξεκινώντας από το ΕΑΜ και την
Εθνική Αντίσταση, πέρασε
στη γενιά του «114», του Πολυτεχνείου, στην αλλαγή του
1981 και στη µεταβολή του
2015 µε τον αντιµνηµονιακό
αγώνα.
Ετσι θα καλεί συνεχώς
τους λεγόµενους προοδευτικούς πολίτες να πάρουν
την υπόθεση στα χέρια τους,

οργανώνοντας παντού στην
Ελλάδα την «Προοδευτική
Συµµαχία». Ταυτόχρονα ανοίγει διάπλατα τα παράθυρα
του κόµµατος για την ένταξη,
όπως λέει, «των πολλών».
Ο στόχος είναι ξεκάθαρος
µετά τη διάλυση του Ποταµιού και της ∆ΗΜΑΡ, να προσελκύσει τους οπαδούς και
τους ψηφοφόρους του ΚΙΝΑΛ, τους παλαιούς παπανδρεϊκούς, και να εξαφανίσει
σταδιακά το κόµµα της Φώφης Γεννηµατά. Μόνο που η
νοσταλγία του «Bella ciao»
ανήκει σε άλλη εποχή. Στο
κάτω-κάτω το µεγάλο κοµµάτι του ΠΑΣΟΚ, πάνω από
25%, το πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ από
το 2015. Αυτό που έχει αποµείνει έχει άλλα χαρακτηριστικά. Είναι ένα ρεαλιστικό
κεντροαριστερό κόµµα. Οι
περισσότεροι ψηφοφόροι,
µάλιστα, θα ήταν πιο θετικοί
µε µια µετεκλογική συνεργασία µε τη Ν.∆. παρά µε
τον ΣΥΡΙΖΑ, αν δεν προκύψει
πολυκοµµατική κυβέρνηση
που είναι η βασική τους στόχευση.
Εποµένως χαµένος χρόνος, χαµένα λόγια οι αντιγραφές του 1981.Ο Αλέξης
Τσίπρας είναι ελεύθερος να
µεταλλάξει το κόµµα του σε
κάτι άλλο. Μπορεί να το βαφτίσει αλλιώς. Μόνο που
αυτό θα είναι κάτι καινούργιο
και δικό του, όχι το ΠΑΣΟΚ
του Ανδρέα. Μπορεί να το
προσπαθήσει. Ιδού η Ρόδος,
ιδού και το πήδηµα, όπως
θα έλεγε και ο ίδιος.
ΤουΓιάννηΠολίτη
απότηνREAL

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

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

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

Κωστής Χρήστος
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ

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

Γιδόπουλος Παναγιώτης
Kόντας Άρης
ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΟΙ

Κουτρούκα Αθανασία
Aυγέρη Δήμητρα

Ο “Πρωϊνός Λόγος”
κυκλοφορεί και στην
Αθήνα
Γνωστοποιείται ότι ο “Πρωϊνός
Λόγος” διανέµεται πλέον και στην
Αθήνα.
Όποιος επιθυµεί να προµηθευτεί την εφηµερίδα µας, µπορεί
να την βρει στα παρακάτω σηµεία
πώλησης της πρωτεύουσας:
- Σύνταγμα: Πλατεία Συντάγματος-Ερμού
-Ομόνοια:Έβερεστ
-Ομόνοια:Γιαννακόπουλος
- Πανεπιστημίου 44 (περίπτερο)
-Ακαδημίας-Σίνα(πάγκος)
-Σταδίου24(περίπτερο)

Το Άγγελμα

της ημέρας

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ:

Παυλόπουλος:

```
«Οδηγός για
λιγότερους φόρους»

```
(Για καθόλου
γίνεται;)

Δίκαιη και επιβεβλημένη η επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα

```
(Με τους Βρετανούς
να σφυρίζουν όμως αδιάφορα…)

Ποτέ δεν φοβόταν
τόσο πολύ ο άνθρωπος
τη φτώχεια, την αρρώστια
και τον θάνατο.
Όσο τα φοβάται τώρα,
που δεν φοβάται τον Θεό.
Φώτης Κόντογλου
(8/11/1896-13/7/1965)

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

Γενική πρόγνωση για σήμερα

Ο ΚΑΙΡΟΣ
Σ Η Μ Ε Ρ Α

Τρίτη 16/4/2019
ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ
ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ,
ΠΑΡΟ∆ΙΚΕΣ.
ΑΝΕΜΟΙ:ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ
4 ΜΕ 5 ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ 5
ΜΕ 7 ΜΠΟΦΟΡ, ΜΕ ΒΑΘΜΙΑΙΑ
ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ
ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΒΟΡΕΙΑ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ:ΑΠΟ 10 ΕΩΣ
19 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ.
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Stress test
για τον Μακρόν
Η ώρα της αλήθειας για τον
Μακρόν έφθασε, καθώς τις
επόµενες ηµέρες θα αναγγείλει
τα µέτρα που θα αποσκοπούν να
ικανοποιήσουν τα αιτήµατα της
κοινωνίας, όπως αυτά καταγράφηκαν στον δίµηνο «Μεγάλο ∆ιάλογο» που οργάνωσε η κυβέρνηση, µε τις κινητοποιήσεις των Κίτρινων Γιλέκων να συνεχίζονται.
Με το ευρωπαϊκό του όραµα
ακυρωµένο από τη Γερµανία και
τους «8» του Βορρά υπό την Ολλανδία, ο Μακρόν δεν έχει και
πολλές επιλογές.
Ή θα προσαρµοστεί, όπως και
οι προκάτοχοί του Σαρκοζί και
Ολάντ, στο ασφυκτικό πλαίσιο
της µόνιµης δηµοσιονοµικής λιτότητας που έχει επιβάλει το Βερολίνο στην Ευρωζώνη, ή θα αποκλίνει από αυτήν, µε τη Γαλλία
και την Ευρωζώνη να εισέρχονται
σε αχαρτογράφητη περιοχή.
Ούτως ή άλλως το πρώτο βήµα
έχει γίνει, αλλά επικοινωνιακά παρουσιάστηκε ως έκτακτο και προσωρινό. Μετά τις πρώτες κινητοποιήσεις των Κίτρινων Γιλέκων, ο
Μακρόν εξήγγειλε ένα πακέτο
φοροελαφρύνσεων και κοινωνικών
παροχών ύψους 10 δισ. ευρώ,
µια απόφαση που οδήγησε τις
Βρυξέλλες και το Βερολίνο να
διατυπώσουν τις ανησυχίες τους
για το κατά πόσον το Παρίσι εγκαταλείπει τη δέσµευσή του για
µείωση των ελλειµµάτων, ώστε
να συµµορφώνεται µε τις επιταγές
του Συµφώνου Σταθερότητας.
Ο ελιγµός-προσαρµογή στο
Σύµφωνο σήµερα, ώστε να υπάρξει χρηµατοδότηση της ανάπτυξης αύριο από έναν προϋπολογισµό της Ευρωζώνης, ακυρώθηκε
από την περικοπή του από το Βερολίνο και έτσι από τα εκατοντάδες δισ. στα οποία είχε αναφερθεί
αρχικά ο Μακρόν, σήµερα µιλάµε
για ένα ποσό µεταξύ 20 και 30
δισ., αν η Ολλανδία δεν τον ακυρώσει πλήρως...
Λίγες εβδοµάδες πριν από τις
ευρωεκλογές ο Μακρόν, όπως
καταδείχθηκε στη Σύνοδο Κορυφής για το Brexit, δεν µπορεί ούτε
να επηρεάσει έστω και σε επίπεδο
επικοινωνιακών εντυπώσεων τη
δυναµική εµβάθυνσης της ΕΕ Ευρωζώνης, ούτε να εξαγάγει τον
Μακρονισµό εκτός συνόρων.
Ετσι, αν θέλει να ελέγξει την
κοινωνική δυσαρέσκεια, δεν έχει
άλλη επιλογή από την περαιτέρω
δηµοσιονοµική χαλάρωση.

Του Γιώργου Καπόπουλου
από το «ΕΘΝΟΣ»

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

ΤΡΙΤΗ

Στα Τρίκαλα
ο Ν. Παπανδρέου
Στα Τρίκαλα θα βρίσκεται αυτή την Πέμπτη
18 Απριλίου ο υποψήφιος ευρωβουλευτής του
Κινήματος Αλλαγής κ.
Νίκος Παπανδρέου, καθώς θα είναι ο κεντρικός
ομιλητής της εκδήλωσης
που διοργανώνει η τοπική Νομαρχιακή Επιτροπή
του κινήματος.
Η εκδήλωση θα λάβει
χώρα στις 8 το βράδυ στο «Φρούριο» και όπως σημειώνει η Ν.Ε. Τρικάλων του ΚΙΝ.ΑΛ. «καλούμε όλους
τους προοδευτικούς πολίτες του νομού τους φίλους και
τα μέλη του κινήματος μας, να παρευρεθούν για να συζητήσουμε για τις πραγματικές προοδευτικές λύσεις, σε
Ελλάδα και Ευρώπη, απέναντι στον συντηρητισμό και το
λαϊκισμό».
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Οξυγόνο
και αιμοδότης
«Ο εμπορικό κόσμο ο οποίος
συνεχίζει να “μάχεται” για να
επιβιώσει μέσα σε αυτή τη δύσκολη δεκαετία.
Οι αντιστάσεις του ελληνικού
εμπορίου αποδεικνύονται ισχυρές και αυτό οφείλεται στους ανθρώπους του, οι οποίοι τολμούν
να καινοτομήσουν και να προχωρήσουν μπροστά παρά το ρίσκο και την ανασφάλεια» τονίζε-

Πάσχα έρχεται, ας την αφήσουμε –επιτέλους – την ομπρέλα στην άκρη!

∫Ε.Κ.

ται από συνδικαλιστές εμπόρους
και επισημαίνεται «ασφαλώς θα
συνεχίσουμε να καταθέτουμε τις

Πληρώνει την Μεγάλη Εβδομάδα;
Μάλλον μέσα στην Μεγάλη Εβδομάδα, αν δεν συμβεί
κάτι απρόοπτο, θα πληρωθούν την ειδική ενίσχυση
βάμβακος οι «κομμένοι» της περασμένης μεγάλης πληρωμής (28 Μαρτίου 2019).
Το ποσό της ενίσχυσης είναι 68,5 ευρώ ανά στρέμμα.
Μαζί με την ειδική ενίσχυση βάμβακος θα “τρέξει” και η
πληρωμή μιας παρτίδας συνδεδεμένων 2018, όπως η βιομηχανική ντομάτα.

∫

Μ.Α.Μπ.

Εντός της εβδομάδας
το αίτημα για πρόωρη
αποπληρωμή των δανείων του ΔΝΤ
Η Ελλάδα σχεδιάζει μέσα στην εβδομάδα να υποβά-

Ανατινάχτηκε κινητό στα χέρια 24χρονης!
Περιστατικό με κινητό τηλέφωνο που ανατινάχθηκε και έπιασε φωτιά, ενώ
το χρησιμοποιούσε η 24χρονη ιδιοκτήτριά του σημειώθηκε στη Βέροια.
«Σώθηκα χάρη στα αντανακλαστικά μου» τόνισε συγκεκριμένα η 24χρονη Α. Αμανατίδου, που περιέγραψε το περιστατικό μιλώντας στον ΑΝΤ1:
«Είχα πάρει τρία τηλέφωνα και περίμενα τηλέφωνο πίσω. Είχε αρχίσει το
κινητό μου να χτυπάει, πήγα να το σηκώσω και η οθόνη ήταν κλειστή, ήταν
μαύρη. Αυτό δονούσε και πατούσα απ’ το πλάι το κουμπί.
Έκανε μπαμ στα χέρια μου, πήρε φωτιά άρχισε να βγάζει καπνούς και
το πέταξα γρήγορα κάτω στο πάτωμα.
Πήρε φωτιά το χαλί, φώναζα και ήρθε ο μπαμπάς μου και η γειτόνισσα
και σβήσαμε τη φωτιά. Είχα κάποια αίματα στα χέρια εκείνη τη στιγμή και
κάποιες γρατσουνιές μετά, αλλά δεν τραυματίστηκα».
Απλώς, συνέχισε η 24χρονη, «ήθελα να το πω για να το ξέρει ο κόσμος,
να το έχει στο μυαλό του, γιατί θα μπορούσε να συμβεί και σε ένα μικρό
παιδί. Η εταιρεία μου ζήτησε το κινητό για να μου κάνει απλή αντικατάσταση,
αλλά εγώ θα κινηθώ νομικά από 'δω και πέρα».

∫χρ.πΑπ.

λει το αίτημα προς τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM) προκειμένου να λάβει τη συγκατάθεσή
του για πρόωρη αποπληρωμή των ακριβών δανείων του
ΔΝΤ, αναφέρει πηγή με γνώση επί της διαδικασίας στο
Reuters.
H Ελλάδα θέλει να αποπληρώσει δάνεια ύψους 3,7 δισεκατομμυρίων προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο,
ανέφερε η ίδια πηγή.
Σύμφωνα με τους όρους που είχαν συμφωνηθεί στο
ελληνικό πακέτο διάσωσης, σε περίπτωση πρόωρης αποπληρωμής του ΔΝΤ, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας θα έπρεπε να αποπληρωθεί και αυτός με το
ίδιο ποσό.
Είναι όμως πιθανόν ο ESM να παραιτηθεί του δικαιώματός του.

∫Ψ.

CMYK

απόψεις μας και να προβάλουμε
τις θέσεις μας για την ενδυνάμωση των μικρομεσαίων εμπορικών επιχειρήσεων, αφού ξέρουμε όλοι καλά πόσο επιτελικός είναι o ρόλος τους, συνεισφέροντας στην επιστροφή της
Ελλάδας στην κανονικότητα και
την ανάπτυξη.
Η μικρομεσαία επιχείρηση είναι
το οξυγόνο και ο αιμοδότης σε
ένα κράτος που θέλει να μιλά για
ανταγωνιστικότητα, βιώσιμη ανάπτυξη και καινοτομία».

∫ Μ.Α.Μπ.

4 σελίδα

ΤΡΙΤΗ

16

τοπικά

ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε προχθές η εκδήλωση της Ελληνικής Εταιρίας για τη ΕΕΣΚΠ

« Οι νεότερες εξελίξεις
στην Πολλαπλή Σκλήρυνση»

παντήσεις πάνω σε
σειρά ερωτημάτων
που αφορούν στη
σκλήρυνση κατά πλάκας
είχαν την ευκαιρία να
πάρουν όσοι
παρακολούθησαν την
εκδήλωση που
πραγματοποιήθηκε,
προχθές το πρωί και
διοργανώθηκε από την
Ελληνική Εταιρία για τη
Σκλήρυνση Κατά Πλάκας
ΕΕΣΚΠ.

Α

• Το παρόν έδωσαν πολλοί Τρικαλινοί που θέλησαν
να ενημερωθούν πάνω σε αυτό το ευαίσθητο ζήτημα

Του Γιώργου Χρ. Σιαμουρέλη

Η εκδήλωση έλαβε χώρα στο ξενοδοχείο «Art Gallery Hotel»
χομένως δεν είναι ορατά αλλά
επηρεάζουν την καθημερινότητα των ασθενών.
Στην εκδήλωση μίλησαν ο
Επίκουρος Καθηγητής Νευρολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Ευθύμιος Δαρδιώτης, ο
οποίος αναφέρθηκε στις νεότερες θεραπευτικές εξελίξεις
στην Πολλαπλή Σκλήρυνση, η
φυσικοθεραπεύτρια κ. Βασιλική
Τσολακοπούλου, που εστίασε
στην πρόληψη των πτώσεων
στα άτομα με Σκλήρυνση κατά
Πλάκας και η εργοφυσιολόγος
κ. Αργυρώ Κρασέ για την παροχή Κλινικής Θεραπευτικής
Ασκησης σε ασθενείς με ΣΚΠ
και την έρευνα που έχει πραγματοποιήσει πάνω στο ζήτημα
αυτό.
Ε.Κ.

Ο εμπορικός κόσμος στην προσπάθεια δημιουργίας
αναπτυξιακής τράπεζας από την Κυβέρνηση

«Η

Delivery

Πραγματοποιήθηκε στην Καλαμπάκα
από τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων
του Βρεφονηπιακού σταθμού
ο Άγιος Βησσαρίωνας

✉ grgsiamourelis@gmail.com

Η εκδήλωση έλαβε χώρα στο
ξενοδοχείο «Art Gallery Hotel» με
βασικό θέμα «Οι νεότερες εξελίξεις στην Πολλαπλή Σκλήρυνση» με κεντρικό ομιλητή τον
πρόεδρο της ΕΕΣΚΠ και ομότιμο καθηγητή Νευρολογίας
Α.Π.Θ, κ. Αναστάσιο Ωρολογά.
Το παρόν έδωσαν πολλοί Τρικαλινοί που θέλησαν να ενημερωθούν πάνω σε αυτό το ευαίσθητο ζήτημα.
Όπως είπε «πρόκειται για έναν
εθελοντικό αγώνα για έναν κόσμο χωρίς Σκλήρυνση κατά Πλάκας, ενώ υπογράμμισε ότι τα τελευταία 25 χρόνια υπάρχουν 15
φάρμακα που πραγματικά φρενάρουν την εξέλιξη της νόσου
μέχρι και 80%, ενώ ερευνώνται
φάρμακα που εξαφανίζουν τις
πλάκες μέχρι και 98%.» και επεσήμανε ότι «κάθε χρόνο οι ασθενείς της συγκεκριμένης νόσου
θα πρέπει να κάνουν μαγνητική
τομογραφία για να παρακολουθούν το στάδιο της νόσου».
Από την πλευρά του, ο γενικός γραμματέας της ΕΕΣΚΠ κ.
Κώστας Μιχαλάκης ανέφερε ότι
έως και τις 30 Μαΐου που είναι
Παγκόσμια Ημέρα Σκλήρυνσης
Κατά Πλάκας, η ΕΕΣΚΠ θα
πραγματοποιήσει διάφορες
δράσεις για να αναδείξει την αόρατη πολλαπλή σκλήρυνση,
συμπτώματα δηλαδή που ενδε-

δημιουργία αναπτυξιακής τράπεζας είναι σήμερα πιο επιτακτική από ποτέ και ο εμπορικός
κόσμος δεν μπορεί παρά να χαιρετίσει την κατάρτιση του νομοσχεδίου με τις βασικές αρχές
της. Η ανυπαρξία της έως σήμερα αποτέλεσε και αποτελεί ένα
σοβαρό έλλειμμα στις αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας»
τονίζεται από συνδικαλιστές εμπόρους, σχετικά με το ζήτημα
της δημιουργίας του προαναφερθέντος πιστωτικού ιδρύματος.
«Από τη στιγμή που έγινε το
πρώτο βήμα, αναμένουμε την
εξειδίκευση των διατάξεων του
νομοσχεδίου για να διαπιστώσουμε σε ποιο βαθμό επιχειρείται να αντιμετωπιστούν χρόνιες
παθογένειες όπως το επιζήμιο
γραφειοκρατικό κόστος, το υψηλό κόστος δανεισμού, η διά-

Ιατρική εκδήλωση
για τον εμβολιασμό και τον
οφθαλμολογικό έλεγχο

Θετικός καταρχήν
• Αναμένεται η εξειδίκευση των διατάξεων του νομοσχεδίου,
ώστε να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα
σπαρτη νομοθεσία για αναπτυξιακά προγράμματα και κυρίως η
γενικότερη απροθυμία χρηματοδότησης» επισημαίνεται από
συνδικαλιστές εμπόρους και σημειώνεται «σημαντικό είναι να
μην αποκλειστούν από τη συμμετοχή ιδρύματα μικροπιστώσεων, ταμεία και άλλοι φορείς χρηματοδότησης που μπορεί να λειτουργούν με μεγαλύτερη ευελιξία από μία τράπεζα. Στη μετοχική σύνθεση της αναπτυξιακής
τράπεζας επιβάλλεται να συμμετέχει το Ελληνικό Δημόσιο
με 50% + 1 επί του συνόλου των

από τις 2 το μεσημέρι
μέχρι τις 12.30 το βράδυ

Β. Τσιτσάνη 44
24310 20700,
24310 20702

μετοχών της Εταιρείας με δικαίωμα ψήφου».
Ωστόσο, συνδικαλιστές έμποροι υπογραμμίζουν αρνητικά σημεία στον σχεδιασμό του εγχειρήματος αυτού, δηλώνοντας:
«Δεν γίνεται καμία αναφορά σε
χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των
αποφάσεων που σχετίζονται με
το νόμο.
Η εμπειρία μας έχει διδάξει
πως θα χρειαστεί αρκετός χρόνος ακόμη για να τεθεί σε ουσιαστική εφαρμογή το νέο εγχείρημα και να αποτυπωθούν
στην πραγματική οικονομία οι
ευεργετικές του επιδράσεις και
τέτοια πολυτέλεια δεν την έχουμε. Για να εξασφαλιστεί ότι ο λεπτομερής σχεδιασμός εφαρμο-

γής των σκοπών της αναπτυξιακής τράπεζας θα λάβει υπόψη
του τους φορείς της πραγματικής οικονομίας, μεταξύ των οποίων και η ΕΣΕΕ, θα μπορούσε η
συμμετοχή τους στη Συμβουλευτική Επιτροπή του ΔΣ να γίνει
πιο συγκεκριμένη και να περιγραφεί με μεγαλύτερη ακρίβεια».
Επιπλέον, αναφέρουν συνδικαλιστές έμποροι, οι δομές των
παραγωγικών φορέων, όπως της
ΕΣΕΕ με τους 330 Εμπορικούς
Συλλόγους σε όλη την Ελλάδα,
μπορούν να αποτελέσουν για
την νέα τράπεζα έτοιμα σημεία
για τη δημιουργία ενός ισχυρού
δικτύου υποστήριξης των μικρομεσαίων της ελληνικής αγοράς.
Ματθαίος Μπίνας

Για τη σημαντικότητα των εμβολίων και του οφθαλμολογικού ελέγχου στην προσχολική ηλικία, μίλησαν ενώπιων
του κοινού, δυο εξαίρετοι επιστήμονες το περασμένο Σάββατο, το απόγευμα, στην αίθουσα «Νίτσα Λιάπη» οι Ιατροι
Παιδίατρος – Νεογνολόγος κ. Σαββας Εωτοκρίτου και ο Χειρουργός Οφθαλμίατρος κ. Γιώργος Γεροδήμος.
Την εκδήλωση πραγματοποίησε ο Σύλλογος Γονέων και
Κηδεμόνων του Βρεφονηπιακού σταθμού «Άγιος Βησσαρίωνας» και είχε πραγματικά μεγάλο ενδιαφέρον αφού οι
γονείς των παιδιών ενημερώθηκαν για δυο πολύ σημαντικά ιατρικά θέματα.
Το θέμα «Η σημαντικότητα των εμβολίων» ανέπτυξε ο
Παιδίατρος – Νεογνολόγος κ. Σάββας Ερωτοκρίτου, ο οποίος κατά την ενδιαφέρουσα ομιλία του, ανέλυσε επιστημονικά στους παρευρισκομένους το γιατί είναι σημαντικό
να εμβολιάζονται τα παιδιά. Ο εξαίρετος επιστήμονας, είπε
ότι εμβολιάζοντας τα παιδιά, τα προστατεύουμε από τις
ασθένειες, ενώ προστατεύουμε και παιδιά, τα οποία για κάποιους λογούς, δεν μπορούν να εμβολιστούν!
Αναφέρθηκε και στους μύθους που δημιουργούνται γύρω
από τους εμβολιασμούς, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι
πολλά απ’ όσα ακούγονται δεν ισχύουν σύμφωνα με την
Ιατρική επιστήμη.
Ακολούθησε η ομιλία του καλαμπακιώτη Χειρουργού
οφθαλμιάτρου κ. Γιώργου Γεροδήμου ο οποίος ανέλυσε
το θέμα «Οφθαλμολογικός έλεγχος στην προσχολική ηλικία». Ο κ. Γεροδήμος εξήγησε στους γονείς το πόσο σημαντικό είναι να γίνεται οφθαλμολογικός έλεγχος σε όλα
τα παιδιά εγκαίρως για να διαπιστωθεί εάν υπάρχει
οφθαλμολογικό πρόβλημα, έτσι ώστε να επιλαμβάνεται ο
οφθαλμίατρος και το παιδί να μην ταλαιπωρείται.
Κάθε παιδί χρειάζεται να εξετάζεται προληπτικά τις πρώτες ημέρες μετά την γέννηση του μέσα στο μαιευτήριο.
Σε προληπτικές οφθαλμολογικές εξετάσεις χρειάζεται
να υποβάλλονται όλα τα παιδιά κατά τη διάρκεια της προσχολικής ηλικίας 4 έως 6 ετών, τόνισε! Πολλές οφθαλμολογικές παθήσεις μπορούν να προληφθούν και να θεραπευτούν πιο εύκολα και με καλύτερα αποτελέσματα, αν διαγνωστούν στην προσχολική ηλικία. Αντίθετα αν δεν εντοπιστούν έγκαιρα μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρά προβλήματα όρασης.
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Κώστας Αγοραστός: «Είναι ζήτημα επιβίωσης
να έρθει νερό στον θεσσαλικό κάμπο»
•Η Περιφέρεια Θεσσαλίας δηλώνει έτοιμη να αναλάβει το έργο του Αχελώου

Η

Περιφέρεια
Θεσσαλίας είναι
έτοιμη να
αναλάβει το έργο του
Αχελώου και το σύνολο
της διαχείρισης του
Προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης
δήλωσε από το Κιλελέρ ο
περιφερειάρχης
Θεσσαλίας Κώστας
Αγοραστός.

«Δώστε μας τον Αχελώο
και θα τον φτιάξουμε, όπως
παραλάβαμε την Κάρλα που
ήταν στάσιμη επί χρόνια και
παραδώσαμε το μεγαλύτερο
περιβαλλοντικά έργο στα
Βαλκάνια» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Αγοραστός. «Δεν γίνεται ένα κράτος να διοικείται
μόνο από την Αθήνα. Η περιφέρεια Θεσσαλίας έχει αποδείξει ότι αγαπά την ευθύνη.
Δηλώνουμε έτοιμοι να αναλάβουμε και την ευθύνη της
ολοκλήρωσης του έργου του
Αχελώου. Είναι θέμα ζωής να
έρθει νερό στον θεσσαλικό
κάμπο. Χωρίς νερό, δεν υπάρχει ζωή. Όσες επιδοτήσεις
και να δοθούν, χωρίς εύφορη
γη θα πάνε χαμένες. Είναι
θέμα επιβίωσης για το σύνολο
του αγροτικού κόσμου στη
Θεσσαλία» πρόσθεσε.
Από το μνημείο του Κιλελέρ και στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την επέτειο
των 109 χρόνων από την εξέγερση των αγροτών, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας τόνισε ότι το μήνυμα της παραγωγικής επανάστασης είναι
σήμερα πιο επίκαιρο από ποτέ
και ζήτησε τολμηρές και ριζοσπαστικές μεταρρυθμίσεις
με μεταφορά του συνόλου

στρέμματα. Θωρακίζεται αντιπλημμυρικά η περιοχή, ενώ
παράλληλα δημιουργήθηκε
ένα πλούσιο οικοσύστημα καθώς επέστρεψαν στην περιοχή 181 είδη πουλιών και δεκατρία είδη ψαριών. Μιλώντας
για το αγροτικό αποτύπωμα
της Περιφέρειας Θεσσαλίας,
ο κ. Αγοραστός παρουσίασε
έργα 650 εκατ. ευρώ με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ
2014-2020 σε όλους τους τομείς του πρωτογενούς τομέα,
μεταξύ των οποίων οι λιμνοδεξαμενές σε Ξηριά, Γλαύκη
και Καστρί, το φράγμα Γυρτώνης, υπογειοποιήσεις αγωγών σε περισσότερα από
2.000 χλμ., αγροτικοί δρόμοι,
έργα αγροτικού εξηλεκτρισμού, εγγειοβελτιωτικά έργα
και σημαντικές δράσεις για
την ενίσχυση της μεταποί-

των αρμοδιοτήτων του ΠΑΑ
στις Περιφέρειες ώστε «η συλλογική ηγεσία να γίνει πράξη».
Ο Κ. Αγοραστός αναφέρ-

θηκε στο βραβευμένο, «έργο
ζωής για τη Θεσσαλία» της
ανασύστασης της λίμνης Κάρλα, προϋπολογισμού 252
εκατ. ευρώ που ολοκλήρωσε

Ο Δήμαρχος Πύλης Κωνσταντίνος Μαράβας
στο πλευρό του Συλλόγου
Γυναικών Παλαιομοναστήρου

Ο Δήμαρχος Πύλης κ.
Κωνσταντίνος Μαράβας, με
αφορμή την πρώτη θέση
που κατέκτησε στον κορυφαίο και ιστορικό διαγωνισμό, που οργανώνεται κάθε
χρόνο από τον Χ.Ο.Ν.- μη
κερδοσκοπικό οργανισμό
χορωδίας και ορχήστρας
νέων, ο Σύλλογος Γυναικών

Παλαιομοναστήρου, στέλνει
τις ευχές του λέγοντας:
«…Μας έκανε περήφανους για μία ακόμη φορά ο
Σύλλογος Γυναικών Παλαιομοναστήρου.
Γιατί πραγματικά παράγει
πολιτισμό.
Γιατί πραγματικά μεταφέρει το όνομα του Δήμου Πύ-

λης σε όλη την Ελλάδα.
Συγχαρητήρια στην Χορωδία του Συλλόγου Γυναικών για την πρώτη θέση και
το πρώτο βραβείο.
Συγχαρητήρια στα μέλη
της Χορωδίας και στους δασκάλους τους.
Τους στηρίζουμε και θα
τους στηρίζουμε πάντα…».

η Περιφέρεια. Από το νερό
της Κάρλας ποτίζονται ήδη
δωρεάν 1.500 στρέμματα
γύρω από τη λίμνη και θα αρδεύονται συνολικά 150.000

ησης και εμπορίας αγροτικών
προϊόντων. «Η Θεσσαλία έχει
πρωτιά στο εμπορικό πλεόνασμα. Δημιουργήσαμε αλυσίδα εξωστρέφειας με απο-

τέλεσμα οι εξαγωγές τα τελευταία χρόνια να έχουν αυξηθεί κατά 500% και δώσαμε
λύσεις σε χρονίζοντα προβλήματα στην κτηνοτροφία
και τη γεωργία» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Περιφερειάρχης.
Τέλος ο κ. Αγοραστός μιλώντας για τη στοχοθέτηση
της επόμενης μέρας στον
αγροτικό τομέα, αναφέρθηκε
στην στρατηγική προτεραιότητα της προώθησης της
καινοτομίας στην αγροδιατροφή, μέσα από το Κέντρο Νεανικής Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας, που δημιουργεί
η Περιφέρεια σε συνεργασία
με το Πανεπιστήμιο. Στόχος
θα είναι να αξιοποιηθεί η ηγετική θέση της Θεσσαλίας στον
κλάδο και να προβληθεί η ποιοτική υπεροχή των ελληνικών
προϊόντων, με συγκεκριμένα
βήματα και δράσεις όπως: το
Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Καινοτόμων Τεχνολογιών Αγροδιατροφικού Τομέα, τo Agro
Hackathon που θα προτείνει
τεχνολογικές λύσεις, το Agro
Tech Innovation event που θα
φέρνει σε επαφή τις νέες επιχειρήσεις με επενδυτές και
επιχειρηματίες από άλλες χώρες και το Thess -Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ που θα
υποστηρίζει καινοτομίες και
θα προτείνει νέες λύσεις προς
υιοθέτηση από τις επιχειρήσεις του κλάδου. Ενώ, για την
ενίσχυση των υποδομών έχουν
κατατεθεί και θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ Θεσσσαλίας έργα 15,5 εκατ. ευρώ
για έγγειες βελτιώσεις καθώς
και έργα νερού (αρδευτικά δίκτυα και φράγματα) ύψους
133 εκατ. ευρώ.

Οι υποψήφιοι σύμβουλοι του εκλογικού
συνδυασμού ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
Για τη Δημοτική Κοινότητα Καλαμπάκας
Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουμε τα ονόματα των υποψήφιων συμβούλων για τη Δημοτική Κοινότητα Καλαμπάκας,
που θα συμμετάσχουν στις προσεχείς δημοτικές εκλογές,
με τον εκλογικό συνδυασμό ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ.
Πρόκειται για αξιόλογους συμπολίτες μας που ζουν και
προκόβουν στην πόλη της Καλαμπάκας. Γνώστες της ιστορία
της, των ελλείψεων και των δυνατοτήτων της, ανταποκρίθηκαν
στο κάλεσμα του νυν Δήμαρχου Δήμου Μετεώρων και εκ
νέου υποψήφιου, κ. Χρήστου Σινάνη, να συμπράξουν μαζί
του και να συμβάλλουν στον κοινό στόχο, να κάνουν την
Καλαμπάκα αντάξια του ονόματός της.
Πρόκειται για σημερινούς τοπικούς συμβούλους αλλά και για νέα πρόσωπα που μοιράζονται το κοινό χαρακτηριστικό: αγαπούν την πόλη τους, νοιάζονται για τους κατοίκους
της, και δηλώνουν έτοιμοι να παράγουν έργο για το κοινό μας μέλλον.
Οι υποψήφιοι σύμβουλοι για την Δημοτική Κοινότητα Καλαμπάκας:
1 ΑΓΓΕΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Επιχειρηματίας
2 ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Συνταξιούχος
3 ΑΡΣΕΝΗ - ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΓΕΝΟΒΕΦΑ
Θεολόγος
4 ΓΚΟΒΑΡΗ
ΒΙΚΤΩΡΙΑ (ΒΙΚΥ)
Απόφοιτος Νοσηλευτικής / Σύμβουλος ομορφιάς / Manager δικτύων
5 ΚΑΜΠΟΣΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Δάσκαλος
6 ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
Ελεύθερος επιχειρηματίας
7 ΣΙΑΦΑΚΑ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Ιδιωτική υπάλληλος
8 ΣΙΝΑΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Καθηγητής Φυσικής Αγωγής
9 ΧΑΡΜΠΕΑ
ΘΑΛΕΙΑ
Εκπαιδευτικός / Πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός (ΑΣΕΤΕΜ)

6 σελίδα
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η δεύτερη
ολομέλεια του
συνδυασμού του
πραγματοποίησε την
Κυριακή 14/4/2019 στον
Μύλο Ματσόπουλου ο
Δήμαρχος Τρικκαίων
Δημήτρης
Παπαστεργίου, ως εκ
νέου υποψήφιος για τη
διεκδίκηση της
επόμενης δημαρχιακής
θητείας. Σε αυτή ο κ.
Παπαστεργίου κινήθηκε
σε 5 άξονες:

1. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Σε κλίμα πλήρους αισιοδοξίας, παρουσίασε συγκροτημένο και σε πλήρη ανάπτυξη
χρονοδιάγραμμα ενεργειών
τού συνδυασμού. Ακολούθως,
ανέλυσε σε όλους τους υποψήφιους, στα στελέχη, στους
φίλους και τους συνεργάτες
της δημοτικής παράταξης
«Επανεκκίνηση», τις επόμενες
κινήσεις του συνδυασμού μέχρι τις εκλογές. Επίσης, αναφέρθηκε σε διαδικαστικά θέματα των εκλογών, ενώ απάντησε σε ερωτήσεις υποψηφίων από την πόλη και τα
χωριά, οι οποίοι/ες κατέκλυσαν την αίθουσα του Δημοτικού Κινηματογράφου Τρικάλων.
2. ΠΟΡΕΙΑ
ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ
Χαρακτηριστικά κατά την
εισήγησή του ο Δήμαρχος
Τρικκαίων τόνισε: «Έχουμε
να πούμε στους συνδημότες
μας πολλά από αυτά που
πετύχαμε, άλλα και όλα αυτά
που θέλουμε να ολοκληρώσουμε. Να είστε σίγουροι
ότι οι τρικαλινοί και οι τρικαλινές θα εμπιστευθούν την
παράταξή μας για μία ακόμη
φορά, για να πάμε τα Τρίκαλα
μπροστά»

ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
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«Επανεκκίνηση» και 5 άμεσες κινήσεις
του Δημήτρη Παπαστεργίου
•Πραγματοποιήθηκε 2η ολομέλεια του συνδυασμού εν όψει του εκλογικού αγώνα

3. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Και συνέχισε, ζητώντας από όλους τους
υποψήφιους «να επιδείξουμε πνεύμα μετριοπάθειας και έμπρακτη απόδειξη του πολιτικού
πολιτισμού που διακατέχει όλα τα μέλη της
παράταξής μας. Δεν έχουμε τίποτε να χωρίσουμε με κανέναν».
«Εξάλλου, είμαστε οι μόνοι που έχουμε
συγκεκριμένες προτάσεις για να δημιουργήσουμε έναν σύγχρονο, βιώσιμο και ανθεκτικό Δήμο», επεσήμανε χαρακτηριστικά.
4. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ
Ενημέρωσε τους/τις παριστάμενους/ες ότι
το επόμενο διάστημα θα συνεχίσουν να πραγματοποιούνται οι συναντήσεις των θεματικών
ομάδων του συνδυασμού, αρχικά για τα οργανωτικά ζητήματα.

5. ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Η άμεση σύνδεση με την κοινωνία του Δήμου
μας συνεχίζεται με τρεις άμεσους τρόπους:
- το εκλογικό κέντρο επί της οδού Καποδιστρίου 6 θα είναι έτοιμο να ξεκινήσει τη λειτουργία του στο τέλος της εβδομάδας.
- η ανανεωμένη ιστοσελίδα του συνδυασμού
www.trikalarestart.gr είναι ήδη έτοιμη και
από αύριο Τρίτη 16 Απριλίου 2019 θα είναι
προσβάσιμη για την ενημέρωση των πολιτών.
- εντός της Μ. Εβδομάδας θα διανεμηθούν
τα κεντρικά φυλλάδια του συνδυασμού, με
ευχάριστες εκπλήξεις ως προς το περιεχόμενό
του, για το παρόν και το μέλλον του Δήμου
μας.
Από το γραφείο Τύπου
του συνδυασμού
«ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ»

e-mail: kalliagra.avgeri@gmail.com

-Καλαμπόκι συσκευασμένο και χύμα
-Κριθάρι συσκευασμένο και χύμα
-Σιτάρι συσκευασμένο και χύμα
-Βαμβακόπιτα σακιά
πρωτεΐνη 24%, λίπος 6%
-Τριφύλλι Pellet πρωτεΐνη 18-19%
-Ηλιάλευρο
-Ισορροπιστές εισαγωγής

-Μείγμα συντήρησης αγελάδων
ελευθέρας βοσκής ΤΙΜΗ ΕΚΠΛΗΞΗ
-Πίτυρα χοντρά
-Σογιάλευρο συσκευασμένο
και χύμα πρωτεΐνη 46-47%
-Ενσίρρωμα καλαμπόκι
-Σκυλοτροφές
-Ζεόλιθος

Συσκευασμένες Ζωοτροφές για όλα τα ζώα

Πώληση λιανική και χονδρική
CMYK
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Κυνηγετικός Σύλλογος
Καλαμπάκας: Αρχαιρεσίες
και νέο Διοικητικό Συμβούλιο
Σε αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου
διοικητικού συμβουλίου προχώρησαν την Κυριακή, τα μέλη
του Κυνηγετικού
Συλλόγου Καλαμπάκας.
Οι αρχαιρεσίες πραγματοποιήθηκαν στο
Πολιτιστικό Κέντρο Καλαμπάκας
και αρκετοί κυνηγοί έσπευσαν
να
ψηφίσουν
τους συναδέλφους τους, που
έθεσαν τον εαυτό τους στην κρίση τους, ενώ να σημειώσουμε ότι προηγήθηκε
η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, όπου συζητήθηκαν αρκετά
σημαντικά θέματα.
Η διαδικασία κύλησε ομαλά και το τέλος της ημέρας έγινε η
καταμέτρηση των ψήφων όπου οι υποψήφιοι έλαβαν τους παρακάτω ψήφους:

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΓΑΤΣΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ............................161
ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ...............160
ΔΗΜΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ..........................133
ΤΑΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ............................132
ΚΛΕΙΣΙΑΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ .......................121
ΧΑΡΜΠΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ .....................113
ΡΑΪΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ .............................93
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ................................98
ΝΤΟΥΛΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ...............................127
Σύντομα θα συνεδριάσει το νέο Δ.Σ. για να συγκροτηθεί σε
σώμα.
Γιώργος Χρ. Σιαμουρέλης

ωρίς παρατράγουδα
και με μεγάλη
συμμετοχή
διεξήχθησαν, προχθές το
πρωί οι εκλογές στον
Κυνηγετικό Σύλλογο
Τρικάλων για την ανάδειξη
των νέων εκπροσώπων των
κυνηγών, στα όργανα του
φορέα.

Χ

Πρώτος και με διαφορά εκλέχθηκε ο απερχόμενος πρόεδρος
του Συλλόγου κ. Σταύρος Τραγάνης, καθώς έλαβε 335 ψήφους,
συνεχίζοντας στο τιμόνι ενός εκ
των πολυπληθέστερων συλλόγων
του ν. Τρικάλων.
« Στις εκλογές που προηγήθηκαν οι κυνηγοί μίλησαν και επιβράβευσαν τα μέλη του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου
και καλωσόρισαν, ταυτόχρονα και
νέα πρόσωπα που θα συμπορευθούν μαζί μας, προκειμένου να
συνεχίσουμε την ανοδική πορεία
του Κυνηγετικού Συλλόγου Τρικάλων» δήλωσε στον «Π.Λ.» ο κ.
Σταύρος Τραγάνης και πρόσθεσε
με έμφαση: «Την επομένη των
εκλογών όλοι οι κυνηγοί ενωμένοι
σχεδιάζουμε ένα Σύλλογο δυνατό,
με ισχυρή φωνή, προς όφελος της
μεγάλης κυνηγετικής οικογένειας
των Τρικάλων».
Η εκλογική διαδικασία έλαβε
χώρα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου
Τρικκαίων και το ψηφοδέλτιο
ήταν ενιαίο, ενώ από τους 11
υποψηφίους στη Διοίκηση εκλέχθηκαν οκτώ (8), ενώ για την Ελεγκτική Επιτροπή δύο (2) από τους
τρεις.
Σημειωτέον, νωρίτερα πραγματοποιήθηκε γενική συνέλευση,
με τον απερχόμενο πρόεδρο κ.
Σταυρό Τραγάνη να προχωρά σε
έναν απολογισμό των πεπραγμένων, όπου και επιβεβαιώθηκε το
θετικό πρόσημο των πεπραγμένων της Διοίκησης, τονίζοντας
ότι «είμαστε στη διάθεση της κυ-

ΤΡΙΤΗ

«Στις εκλογές που προηγήθηκαν οι κυνηγοί μίλησαν
και επιβράβευσαν τα μέλη του απερχόμενου Δ. Σ. και
καλωσόρισαν, ταυτόχρονα και νέα πρόσωπα» δήλωσε ο κ. Τραγάνης

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος θα πραγματοποιηθούν
ξεχωριστές εκδηλώσεις για τη μνήμη των πέντε ΕΠΟΝιτών

Ε

σελίδα 7

Στόχος ένας Σύλλογος
δυνατός, με ισχυρή φωνή

Η θυσία των 5 ΕΠΟΝιτών, 75 χρόνια μετά
(ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ).
«Τιμούμε τους αλύγιστους εκείνου
του μεγάλου αντιφασιστικού εθνικοαπελευθερωτικoύ αγώνα ,τους αλύγιστους της ταξικής πάλης.
Εμπνεόμαστε, διδασκόμαστε από
την ιστορία των λαϊκών αγώνων, συνεχίζουμε στο σήμερα και το αύριο.
βαδίζουμε στους μικρούς και μεγάλους αγώνες του μέλλοντος πιο έμπειροι και πιο εξοπλισμένοι, με μεγαλύτερη ορμή και γνώση.
Όπως και τότε, που καρδιά και
νους του αντιφασιστικού αγώνα ήταν
το Κομμουνιστικό κίνημα και το ΚΚΕ
, έτσι και σήμερα ένα όσο πιο δυνατό
ΚΚΕ μπορεί να απομονώσει τα φασιστοειδή.
Σε καμιά περίπτωση η αναχαίτιση
του φασισμού δε γίνεται απ’ αυτούς
που έστρωσαν το έδαφος στην ακρο-
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Με μεγάλη συμμετοχή διεξήχθησαν οι εκλογές
στον Κυνηγετικό Σύλλογο Τρικάλων

Σειρά εκδηλώσεων θα πραγματοποιηθεί προς τιμή τους

βδομήντα πέντε χρόνια συμπληρώνονται στις 18 Απριλίου από τη θυσία των πέντε
ΕΠΟΝιτών, Στέργιου Γάτσα, Γιάννη
Μπριάζη, Κώστα Στεργιόπουλου, Κώστα Σύρμπα και Απόστολου Τσανάκα
και για ακόμα μια φορά οι Τρικαλινοί
θα αποτίσουν φόρο τιμής, μέσα από
μια σειρά εκδηλώσεων.
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος θα
πραγματοποιηθούν ξεχωριστές εκδηλώσεις για τη μνήμη των πέντε
ΕΠΟΝιτών.
Η πρώτη εκδήλωση θα γίνει αύριο
στις 7.30 το απόγευμα στην πλατεία
Ρήγα Φεραίου και συνδιοργανώνεται
από την Τομεακή Επιτροπή Τρικάλων
του ΚΚΕ, το Τομεακό Συμβούλιο Τρικάλων της ΚΝΕ και την Πανελλήνια
Ένωση Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης –Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας
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δεξιά, εφαρμόζοντας μια άγρια αντιλαϊκή πολιτική στο όνομα δήθεν της
προόδου και της κοινωνικής δικαιοσύνης.
Δε μπορούν να παλέψουν το φασισμό όσοι έχουν υιοθετήσει στην κυβέρνησή τους εθνικιστές βουλευτές»
αναφέρουν τα μέλη του ΚΚΕ.
Σημειωτέον, η αυριανή εκδήλωση
εντάσσεται στο πλαίσιο σειράς δράσεων για τα 75 χρόνια από την απελευθέρωση των Τρικάλων από το ναζιστικό ζυγό και θα ολοκληρωθούν τον
ερχόμενο Οκτώβριο.
Η δεύτερη εκδήλωση θα γίνει την
Πέμπτη 18 Απριλίου από το Δήμο
Τρικκαίων στις 12 το μεσημέρι, στην
πλατεία Ρήγα Φεραίου με την επιμνημόσυνη δέηση, δρώμενο και κατάθεση στεφάνων.
Ε.Κ.

νηγετικής οικογένειας στα Τρίκαλα, έχοντας έντονη δράση και
με μόνο αντίπαλο τον κακό μας
εαυτός».
Συγκεκριμένα, ψήφισαν 431
άτομα, υπήρξαν και 9 άκυρα ψηφοδέλτια, ενώ έλαβαν για το Διοικητικό Συμβούλιο οι Αναγνώστου Βάϊος 279 ψήφους. Γελαδάρης Δημήτρης 227, Γιώτας Παναγιώτης 298, Γκαραγκάνης Χρήστος 71, Μακρής Κωνσταντίνος
264, Μήτσιος Παναγιώτης 131,
Ντόκος Δημήτρης 268, Πλακοπήτας Κωνσταντίνος 288, Τίγκας
Αθανάσιος 296, Τραγάνης Σταύρος 335 και Τσιαντας Δημήτρης
58.
Επίσης, για την Ελεγκτική Επιτροπή έλαβαν οι Αναστασίου Βασίλειος 127, Γκαγκαστάθης Λάμπρος 255 και Μπασδέκης Αθανάσιος 171.
Καταλήγοντας να τονισθεί ότι η
συγκρότηση σε σώμα θα γίνει
όταν θα διοριστεί ο ταμίας από το
Δασαρχείο και το τρίτο μέλος
της Ελεγκτικής Επιτροπής.
Ευαγγελία Κάκια

8 σελίδα

ΤΡΙΤΗ
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Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα αρχίζει η διαδικασία

Μεταβιβάσεις δικαιωμάτων 2019
Η προθεσμία υποβολής αίτησης μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής
ενίσχυσης, μάλλον θα λήγει ταυτόχρονο μ’ αυτήν του ΟΣΔΕ 2019

Η

διαδικασία
μεταβίβασης
δικαιωμάτων 2019
“ανοίγει” το αμέσως
επόμενο χρονικό
διάστημα.

Η προθεσμία υποβολής αίτησης μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης
(∆ΒΕ), μάλλον θα λήγει στις
15 Μαΐου, δηλαδή ταυτόχρονα με την λήξη των δηλώσεων
ΟΣ∆Ε 2019.
Σε όλα τα είδη μεταβίβασης
δικαιωμάτων χωρίς γη (πώληση ή ενοικίαση) εφαρμόζεται παρακράτηση 25% υπέρ
του εθνικού αποθέματος. Από
την παρακράτηση αυτή εξαιρούνται περιπτώσεις μεταβιβάσεων λόγω κληρονομιάς,
αλλά και περιπτώσεις οριστικής μεταβίβασης δικαιωμάτων
χωρίς γη, όταν οι συμβαλλόμενοι είναι συγγενείς α’ βαθμού ή σύζυγοι.
Στην περίπτωση κληρονομιάς του συνόλου των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από
μικρό καλλιεργητή (είναι αυτός που λαμβάνει επιδότηση
έως 1.250 ευρώ το χρόνο), ο

Μ

άλλον θα αυξηθεί
ο προϋπολογισμός
του προγράμματος
βιολογικής γεωργίας, σύμφωνα με γεωπόνους, οι οποίοι
εξηγούν πως αυτό, αν γίνει,
θα έχει ως σκοπό την ένταξη
όσο το δυνατό περισσότερων
παραγωγών στο εν λόγω
αγροτοπεριβαλλοντικό μέτρο.
Υπενθυμίζεται πως το φετινό πρόγραμμα βιολογικής γεωργίας έχει αρχίσει “τρέχει”
από τις 28/2 και έληξε στις
28/3. Οι επιλέξιμες καλλιέργειες είναι: Ελιά, σταφίδα,
επιτραπέζια σταφύλια, σταφύλια οινοποιήσιμα, καλαμπόκι, χειμερινά σιτηρά, μηδική,
άλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή,
όσπρια, φυλλώδη λαχανικά,
σταυρανθή (μπρόκολο, κουνουπίδη κ.λπ), βολβώδη
(κρεμμύδι, σκόρδο κ.λπ), καρότο, πατάτα και ακρόδρυα.
Αν ο καλλιεργητής επιθυμεί
να εντάξει αγροτεμάχια που
είναι ήδη πιστοποιημένα ως
βιολογικά τότε αυτά εντάσσονται στη ∆ράση 11.2.1: «Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε
βιολογικές πρακτικές» («παλιοί» 5ετής δέσμευση). Τα
αγροτεμάχια που δεν είναι πιστοποιημένα και θα μετατραπούν σε βιολογικά, εντάσονται
στη ∆ράση 11.1.1: «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές» (νεοεισερχόμενοι 3ετής δέσμευση).

Κριτήρια
Τα αιτούμενα προς ένταξη
αγροτεμάχια, κατά περίπτωση, πρέπει να πληρούν τόσο
κατά την υποβολή της αίτησης
στήριξης όσο και καθ’ όλη τη
διάρκεια της δέσμευσης τα
παρακάτω κριτήρια επιλεξιμότητας:

κληρονόμος μπορεί να δηλώσει την επιθυμία ένταξης στο
καθεστώς αυτό.
Όσον αφορά στην περίπτωση ενοικίασης δικαιωμάτων
χωρίς γη, ο ενοικιαστής λαμβάνει την βασική ενίσχυση για
όσο διάστημα διαρκεί η μίσθωση, με τη λήξη της μίσθωσης τα δικαιώματα επιστρέφουν αυτόματα στον ιδιοκτήτη και εφαρμόζεται παρακράτηση 25% επί της αξίας
των ∆ΒΕ χωρίς καμία εξαίρεση.
Μέχρι και πέρυσι, η αίτηση

μεταβίβασης υποβάλλεται
στον ΟΠΕΚΕΠΕ υποχρεωτικά
με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου. O αιτών μπορεί να
αποκτήσει πρόσβαση στις οn
line εφαρμογές του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω εγγραφής στη ιστοσελίδα https:// registration.
dikaiomata.gr/ user_registration/ και μετά να επιλέξει τη
χρήση της εφαρμογής μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής
ενίσχυσης έτους 2018.
Η αίτηση μεταβίβασης υποβάλλεται από τον μεταβιβαστή
των δικαιωμάτων βασικής ενί-

σχυσης εκτός από τις παρακάτω περιπτώσεις:
α) η αίτηση της μεταβίβασης δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς υποβάλλεται από
τον κληρονόμο-αποδέκτη
β) η αίτηση της λύσης μίσθωσης των δικαιωμάτων
υποβάλλεται από τον μισθωτή
των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης.
Σχετικά με το Εθνικό Απόθεμα, σε εφαρμογή της πολιτικής στήριξης των αγροτών,
τα κράτη μέλη της Ε.Ε. έχουν
την άνεση να επιλέξουν τα
ίδια το πώς θα διαχειριστούν
το «απόθεμα δικαιωμάτων»,
που προκύπτει κυρίως απ' τη
μείωση κατά 3% στο ανώτατο
όριο της Βασικής Ενίσχυσης.
Στο Εθνικό Απόθεμα, πέρα
απ' το γενικό 3%, μπαίνουν
όλα τα δικαιώματα κάτω των
250 ευρώ και δικαιώματα που
για ποικίλους λόγους χάνουν
παραγωγοί. Αυτά, ακολούθως,
δίδονται για να ενισχύουν νέους και νεοεισερχόμενους παραγωγούς και για να καλύψουν ανάγκες σε εθνικό επίπεδο.
Ματθαίος Μπίνας

Του προγράμματος βιολογικής γεωργίας

Αυξάνεται ο προϋπολογισμός;

α) να είναι δηλωμένα στην
ΕΑΕ του υποψηφίου κατά το
έτος 2018
β) να κατέχονται νόμιμα
κατά την ένταξη και για κάθε
έτος, καθ’ όλη την περίοδο
δέσμευσης
γ) ειδικά για τη δράση
11.2.1 του Υπομέτρου 11.2,
να περιλαμβάνονται σε ενεργή
σύμβαση με ΟΕ&Π μέχρι και
την έκδοση της παρούσας
δ) στην περίπτωση των μόνιμων καλλιεργειών (δενδρώδεις καλλιέργειες και αμπελώνες) τα προς ένταξη αγροτεμάχια θα πρέπει να είναι
δηλωμένα στην ΕΑΕ του ενδιαφερόμενου υποψηφίου για
το έτος 2018, με επιλέξιμη
για τη δέσμευση μόνιμη καλλιέργεια
ε) στην περίπτωση που τα
προς ένταξη αγροτεμάχια
έχουν δηλωθεί στην ΕΑΕ του
υποψηφίου για το έτος 2018
με συγκαλλιέργεια, τα αγροτεμάχια είναι επιλέξιμα προς
ένταξη στις δράσεις 11.1.1

και 11.2.1, υπό προϋποθέσεις.
Στην περίπτωση συγκαλλιέργειας αροτραίων καλλιεργειών, επιλέξιμων ή μη, εντάσσεται το σύνολο του αγροτεμαχίου και το αγροτεμάχιο
πληρώνεται στο σύνολό του
εφόσον, κατά τη διάρκεια υλοποίησης των δεσμεύσεων,
καλλιεργηθεί με επιλέξιμη
αροτραία καλλιέργεια
στ) στην περίπτωση που τα
προς ένταξη αγροτεμάχια
έχουν δηλωθεί στην ΕΑΕ του
υποψηφίου για το έτος 2018
με ακαλλιέργητο περιθώριο,
η έκταση αυτή είναι επιλέξιμη
προς ένταξη στις δράσεις
11.1.1 και 11.2.1 μόνο για
αγροτεμάχια που στην ΕΑΕ
του υποψηφίου για το έτος
2018, έχουν δηλωθεί με αροτραίες καλλιέργειες/φυλλώδη
λαχανικά/ σταυρανθή/βολβώδη/καρότο/ πατάτα/όσπρια,
υπό την αίρεση δήλωσης στις
ΕΑΕ των ετών εφαρμογής,
του ακαλλιέργητου περιθωρίου με επιλέξιμες για ενί-

σχυση αροτραίες καλλιέργειες/φυλλώδη λαχανικά/ σταυρανθή/βολβώδη/καρότο/ πατάτα/όσπρια
ζ) στην περίπτωση που ένα
προς ένταξη αγροτεμάχιο έχει
δηλωθεί στην ΕΑΕ του υποψηφίου για το έτος 2018 ως
καλλιεργούμενο και με επίσπορες καλλιέργειες (επιλέξιμες ή μη), το αγροτεμάχιο
εντάσσεται και πληρώνεται
στο σύνολό του, μόνο για την
κύρια καλλιέργεια και εφόσον
αυτή είναι επιλέξιμη.
η) τα οριζόμενα στα ανωτέρω σημεία ε), στ) και ζ) που
σχετίζονται με την περίοδο
υλοποίησης των δεσμεύσεων,
ισχύουν αποκλειστικά στην
περίπτωση που στην ενταγμένη έκταση τηρήθηκαν οι
απαιτήσεις της Εθνικής και
Κοινοτικής νομοθεσίας για τη
βιολογική παραγωγή
θ) το ελάχιστο μέγεθος των
υπό ένταξη αγροτεμαχίου που
έχουν δηλωθεί στην ΕΑΕ του
2018 του υποψηφίου να ανέρχεται σε 0,1 Ha (εκτάριο), το
οποίο πρέπει να διατηρείται
σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια
της περιόδου δέσμευσης ι)
τα αγροτεμάχια με αροτραίες
καλλιέργειες τα οποία σύμφωνα με την ΕΑΕ του υποψηφίου έτους 2018 είχαν καλλιεργηθεί με μη επιλέξιμες
για ενίσχυση καλλιέργειες, είναι κατ’ αρχήν επιλέξιμα για
ένταξη υπό την αίρεση δήλωσης στις ΕΑΕ των ετών
εφαρμογής, επιλέξιμων για
ενίσχυση αροτραίων καλλιεργειών.
Ματθαίος Μπίνας

Η Αμερικανική Γεωργική
Σχολή Θεσσαλονίκης
στο 5ο ΓΕΛ Τρικάλων

Σήμερα, 15
Απριλίου 2019,
στο Λύκειό μας
έγινε ενημερωτική παρουσίαση
της Αμερικανικής
Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο
του Συμβουλευτικού, Επαγγελματικού προσανατολισμού των
μαθητών/τριών
μας. Ο κ. Σούγγαρης Γρηγόρης, Msc. EMBA, υπεύθυνος προβολής και εγγράφων της
Σχολής, με περιεκτικό, σαφή, ευθύβολο και ελκυστικό
τρόπο, παρουσίασε τις βασικές αρχές της, τις διαθεματικές
σπουδές, τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες για υποτροφίες
και μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό
(Η.Π.Α & Ευρώπη). Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στα επαγγελματικά δικαιώματα που απορρέουν από τις σπουδές, τις
επιμορφώσεις που παρέχει η Αμερικανική Γεωργική Σχολή
Θεσσαλονίκης και τις πιστοποιήσεις τους, καθώς και στο
ηλεκτρονικό εμπόριο των γεωργικών προιόντων, ως σύγχρονης μεθόδου συνδυασμού υψηλής τεχνολογίας και
αγροτικής οικονομίας και μεταποίησης. Απαντώντας στις
ενδιαφέρουσες απορίες των μαθητών/τριών της Β' Λυκείου,
άνοιξε δρόμους για να διερευνήσουν, περισσότερο κριτικά
και ενημερωμένα, το μέλλον των σπουδών τους και των
επαγγελμάτων στα οποία αυτές δυνητικά οδηγούν.
Η Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης είναι ένας
ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός εκπαιδευτικός οργανισμός,
που ιδρύθηκε το 1904 στη Θεσσαλονίκη για να εξυπηρετήσει
τις ανάγκες του πληθυσμού της Ελλάδος και των Βαλκανίων.
Τα κύρια εκπαιδευτικά της τμήματα είναι η ∆ευτεροβάθμια
Εκπαίδευση (Γενικό Λύκειο), η Σχολή Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Επαγγελματικό Λύκειο και Εκπαίδευση Ενηλίκων)
και το Perrotis College of Agriculture, Environment and Life
Sciences.
Η Σχολή προετοιμάζει τους αποφοίτους της για ανάληψη
κυρίαρχων ρόλων στην κοινωνική ζωή και για ποικίλες
επαγγελματικές σταδιοδρομίες στη γεωργία, την επιστήμη
και τη βιομηχανία τροφίμων μέσω της μάθησης αγροτικών
και επιχειρηματικών πρακτικών που είναι οικονομικά βιώσιμες,
φιλικές προς το περιβάλλον και κοινωνικά υπεύθυνες.
Ο ιδρυτής της Σχολής, Dr. John Henry House, ήταν ένας
πρακτικός ιδεαλιστής που πίστευε ότι η εκπαίδευση πρέπει να
απευθύνεται σε ολόκληρο το άτομο: στο νου, στα χέρια και
στην ψυχή.
Μετά από περισσότερο από έναν αιώνα εφαρμογής του
οράματος του ιδρυτή της, η Σχολή παραμένει προσηλωμένη
στη δυναμική συνύπαρξη θεωρίας και πράξης σε όλα τα
επίπεδα της γεωργίας και των επιστημών ζωής, σήμα κατατεθέν
του οργανισμού. (https://www.afs.edu.gr/el/ )
Αμαλία Κ. Ηλιάδη, φιλόλογος-ιστορικός,
Διευθύντρια 5ου ΓΕΛ Τρικάλων.

τοπικά
ε πτοήθηκαν από την
έντονη βροχόπτωση
τα μέλη και οι φίλοι
της Επιτροπής Ειρήνης
Τρικάλων και
πραγματοποίησαν, χωρίς
δεύτερη σκέψη την πορεία
που είχαν προγραμματίσει
με αφετηρία την πλατεία
Μεγαλοχωρίου και
τερματισμό το κέντρο της
πόλης.

Δ

Αρχικά, παρουσιάστηκε δρώμενο από τα παιδιά του Πολιτιστικού Συλλόγου Μεγαλοχωρίου
ένα δρώμενο για την Ειρήνη και
στη συνέχεια δόθηκε το έναυσμα για την πραγματοποίηση της
πορείας.
Η πορεία έκανε μία στάση στο
στρατόπεδο της ΣΜΥ, προκειμένου να αποδοθεί ψήφισμα και
τερμάτισε στο κέντρο της πόλης
με ομιλία της Επιτροπής Ειρήνης.
Όπως σημείωσαν «Οι εξελίξεις
απαιτούν τη μετατροπή της λαϊκής ανησυχίας σε οργανωμένη
πάλη για να διατρανώσουμε τη θέλησή μας κατά των ιμπεριαλιστικών πολέμων και των αιτιών που
τους προκαλούν, για τον απεγκλωβισμό της Ελλάδας από το
ΝΑΤΟ και την ΕΕ που στρατιωτι-

ΤΡΙΤΗ

Υπό βροχή πραγματοποιήθηκε
προχθές η Επιτροπή Ειρήνης Τρικάλων
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Από τον Φ.Ι.ΛΟ.Σ.
Σήμερα στο Επιμελητήριο

Δεν πτοήθηκαν
Μέλη και φίλοι της Επιτροπής ξεκίνησαν από την πλατεία
Μεγαλοχωρίου και τερμάτισαν στο κέντρο της πόλης

Η απονομή του “Βραβείου
Φιλίας Τρικάλων”
στον καθηγητή Νίκο Νικονάνο
Σήμερα και ώρα 7.30 μ.μ.,
στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Τρικάλων θα
πραγματοποιηθεί η εκδήλωση του Φιλολογικού,
Ιστορικού, Λογοτεχνικού
Συνδέσμου (Φ.Ι.ΛΟ.Σ.) Τρικάλων, κατά την οποία θα
απονεμηθεί το “Βραβείο Φιλίας Τρικάλων” για το 2018
στον καθηγητή αρχαιολογίας κ. Νίκο Νικονάνο, ο
οποίος με το πλούσιο αρχαιολογικό του έργο και
τις επιστημονικές δημοσιεύσεις του συνέβαλε στην
ανάδειξη, διάσωση και προβολή των βυζαντινών μνηΟ Ν. Νικονάνος
μείων της Θεσσαλίας και
του Ν. Τρικάλων ιδιαίτερα.
Για το έργο του τιμώμενου θα μιλήσει ο φιλόλογος – δρ
ιστορίας της εκπαίδευσης κ. Θεόδωρος Νημάς, ενώ για το
«Βραβείο Φιλίας Τρικάλων» ως θεσμό θα μιλήσει ο αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Φ.Ι.ΛΟ.Σ. κ. Δημ. Κωνσταντινίδης.
Η εκδήλωση θα κλείσει με σύντομη ομιλία του Τιμώμενου
κ. Ν. Νικονάνου και προβολή εικόνων.

Τέλη κυκλοφορίας
με τον μήνα
Τι προβλέπει η τροπολογία,
που αφορά και το 2019

κοποιείται ολοένα και περισσότερο, αξιοποιώντας τη λεγόμενη
Μόνιμη Διαρθρωμένη Συνεργασία
(PESCO) και πρόσθεσαν ότι

«απαιτείται διαρκής πάλη παίρνοντας υπόψη ότι η αιτία των επικίνδυνων εξελίξεων που στοιχίζουν ακριβά στους λαούς, είναι το

κυνήγι του καπιταλιστικού κέρδους, ο ανταγωνισμός των μονο-

και σφαιρών επιρροής, τον έλεγχο πλουτοπαραγωγικών πηγών».

πωλίων για το μοίρασμα αγορών

Ε.Κ.

Επεκτείνεται και για το 2019 η δυνατότητα άρσης της ακινησίας των οχημάτων με την καταβολή αναλογικών τελών
κυκλοφορίας.
Οι ιδιοκτήτες οχημάτων(αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών,
κτλ), που τα έχουν θέσει σε κατάσταση ακινησίας καταθέτοντας τις πινακίδες τους στην εφορία, θα μπορούν να
τα θέσουν σε κυκλοφορία πληρώνοντας τέλη με το μήνα,
όπως ίσχυε και τα προηγούμενα έτη.
Το μέτρο προβλέπεται σε τροπολογία που κατατέθηκε
στη Βουλή στο νομοσχέδιο για τον Αιγιαλό στην οποία περιλαμβάνονται, ακόμη, ρυθμίσεις για την προθεσμία υποβολής Ε9 σε περιπτώσεις μεταβολής των στοιχείων ακινήτων των φορολογούμενων. Επίσης, προβλέπεται η
απαλλαγή από πρόστιμα για τροποποιητικές δηλώσεις Ε9
που υποβλήθηκαν μετά τις 31.12.2014 και αφορούν αλλαγές στοιχείων ακινήτων από το 2010 και μετά.
Μεταξύ άλλων, η τροπολογία προβλέπει τα ακόλουθα:
- Από 1 Ιανουαρίου 2019 και στο εξής ορίζεται ώς καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή δήλωσης στοιχείων
ακινήτων ( Ε9) η 31η Μαίου του επόμενου έτους από την
ημέρα σύστασης, απόκτησης και κάθε άλλης μεταβολής
δικαιωμάτων επί ακινήτων του φορολογούμενου (πλήρης
κυριότητα, ψιλή κυριότητα, επικαρπία κτλ).
- Για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις στοιχείων
ακινήτων ( Ε9) των ετών από το 2010 και μετά που υποβλήθηκαν ή θα υποβληθούν από την 31.12.2014 μέχρι και
την ψήφιση που σχεδίου νόμου δεν επιβάλλονται κατά περίπτωση τα οριζόμενα πρόστιμα. Πρόστιμα που έχουν βεβαιωθεί δεν διαγράφονται ούτε επιστρέφονται αυτά που
έχουν καταβληθεί.
- Δεν προβλέπεται η επιβολή χρηματικού προστίμου για
τις εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 που υποβάλλονται μέχρι την ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων στο σύνολο.
ΧΡ. ΠΑΠ.
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ΤΡΙΤΗ

16

τοπικά

ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

Έ

να σταθμευμένο
αυτοκίνητο
άρπαξε φωτιά
χθες το πρωί στο υπόγειο
πάρκινγκ του
Υπεραστικού ΚΤΕΛ
Τρικάλων, με αποτέλεσμα
να εγκλωβιστεί μέσα σε
αυτό ένα άτομο, ενώ
χάρη στην άμεση
επέμβαση της
Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας όλα έληξαν
αισίως…

Αυτό ήταν το σενάριο της
χθεσινής άσκησης που πραγματοποίησε η Πυροσβεστική
Υπηρεσία Τρικάλων στις εγκαταστάσεις του Υπεραστικού
ΚΤΕΛ Τρικάλων σε συνεργασία με τη διοίκηση του Υπεραστικού ΚΤΕΛ και την εταιρεία NaniSecutity με στόχο
την εκπαίδευση του προσωπικού το οποίο απέδειξε για
ακόμη μια φορά την ετοιμότητα του.
Σύμφωνα με το σενάριο,
συναγερμός σημάνει στις εγκαταστάσεις του Υπεραστικού
ΚΤΕΛ Τρικάλων, όταν γίνεται
αντιληπτό πως ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο έχει αρπάξει

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε χθες η άσκηση της Π.Υ. Τρικάλων

Φωτιά σε όχημα στο Υπεραστικό ΚΤΕΛ, εγκλωβίστηκε ένα άτομο
•Η άσκηση έγινε σε συνεργασία με τη διοίκηση του Υπεραστικού ΚΤΕΛ και την εταιρεία Nani Secutity

να διευκολυνθεί το έργο των
πυροσβεστών και η φωτιά να

φωτιά, και υπάρχει εγκλωβισμός ατόμου.
Άμεσα στο χώρο σπεύδουν
ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις που διαπιστώνουν πως

περιοριστεί στο χώρο του
υπογείου.

ΞΕΚΙΝΗΣΑΜΕ

“ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ”
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ • ΨΗΣΤΑΡΙΑ

Τηλ.: 24310 30268

Σουβλάκι

1€

Λουκάνικο

1€

ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο
έχει αρπάξει φωτιά, και υπάρχει εγκλωβισμός ατόμου. Με
τη χρήση θερμικής κάμερας
οι πυροσβέστες προβαίνουν
άμεσα στον εντοπισμό και τη

διάσωση του.
Ευτυχώς τα σύγχρονα συστήματα πυρανίχνευσης και
πυρόσβεσης που διαθέτει ο
σταθμός του ΚΤΕΛ, λειτούργησαν άψογα με αποτέλεσμα

Κοτόπουλο σουβλάκι 1€

Έναντι Τεχνική Σχολής

Πίτα σουβλάκι 2€

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

Κοντοσούβλι μερίδα 3,5€

Προσφορές 15/4-30/4

Κέντρο Διάγνωσης &
Θεραπείας Διαταραχών

•ΣΕΤ Πασχαλινό Τσουρέκι “Χατζής” +
Σοκολατένιο Αυγό 170γρ
ΜΟΝΟ 4,90€!!!
•Παρθένο Ελαιόλαδο Κρήτης
ΚΟΚΟ 5lt 15,50€

“ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ”

0,50€
•Ελληνικός Καφές Λουμίδη 96 gr. 1,50€
•Κάρβουνα 5Kg 3,95€
•Μπύρα Pills Hellas 0,33lt

*Στο κατάστημά μας θα βρείτε πολλές ακόμα προσφορές

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ
Αναπτυξιολόγος-Παιδίατρος PhDc,
Επιστημονικός Συνεργάτης Metropolitan Hospital

Σκυλοτροφή συντήρησης 20kg

από

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ "ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ"

Σκυλοτροφή ενέργειας 20kg

από

•Αναπτυξιακή Καθυστέρηση •Νοητική Στέρηση
•Διαταραχές Κινητικών Δεξιοτήτων
•Αναπτυξιακά Προβλήματα Πρόωρων Παιδιών
•Αναπτυξιακά Προβλήματα Παιδιών με Χρόνια Νοσήματα
•Καθυστέρηση Λόγου-Γλωσσικές Διαταραχές
•Αυτιστικού τύπου Διαταραχές •ΔΕΠ-Υ
•Μαθησιακές Δυσκολίες κτλ.
Διεύθυνση: Απόλλωνος 16- Τρίκαλα,
ΤΗΛ: 24310-78781 ΚΙΝ.: 6974273255-6946221442
CMYK

Γατοτροφή Premium από 24,99

μόνο

Αλεύρι τύπου πολυτελείας 5kg

από

Αλεύρι τύπου 70% 25kg

από

Hλιέλαιο 10λίτρα

από

11,99€
17,99€
14,99€
2,99€
12,49€
11,99€

τοπικά
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Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε η προχθεσινή εκδήλωση του
Χορευτικού και Λαογραφικού Ομίλου Τρικάλων «Ο Ασκληπιός»

«Ρίζες Ελλήνων»
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ξεδιπλώθηκαν παραδοσιακοί χοροί και
τραγούδια από όλη την Ελλάδα, την ανατολική Ρωμυλία και τη Μικρά Ασία

ιο κοντά με την πολιτιστική κληρονομιά, τα ήθη
και έθιμα του λαού ήρθαν για ακόμα μια φορά,
όσοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα και
παρακολούθησαν την λαογραφική εκδήλωση που
διοργάνωσε, προχθές ο Χορευτικός & Λαογραφικός
Όμιλος Τρικάλων «Ο Ασκληπιός».

Π

Η εκδήλωση έλαβε χώρα στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου
Τρικκαίων με είχε τίτλο «Ρίζες Ελλήνων», ενώ τελούσε υπό την
αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλία.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ξεδιπλώθηκαν παραδο-

σιακοί χοροί και τραγούδια, από τη Θεσσαλία, τη
Μακεδονία, την Ήπειρο, τη Θράκη, την Ανατολική Ρωμυλία και
τη Μικρά Ασία, με γερές ρίζες από το παρελθόν, ρυθμοί, μελωδίες, που αναδεικνύουν τα στοιχεία που ενώνουν, τις ιδιαίτερες παραδόσεις και τους Πολιτισμούς, με τη βαθιά και διαφορετική κουλτούρα.
Ενώ, το μουσικό κομμάτι απόδωσε η αφρόκρεμα της παραδοσιακής μουσικής και συγκεκριμένα οι Χρυσόστομος Μητροπάνος (Τραγούδι), Χρήστος Κιτσόπουλος (Κλαρίνο), Τάκης
Μπέκας (Κλαρίνο), Μάριος Σαρακατσιάνος (Λαούτο-Τραγού-

δι), Καλλιάρα Δήμητρα (κανονάκι-τραγούδι), Στέφανος Γεωργίου (Βιολί), Μούτσελος Νίκος (Γκαϊντα) και Βασίλης Γαλάνης
(κρουστά).
Τέλος, να σημειωθεί ότι αυτή τη γιορτή της παράδοσης προετοίμασαν οι έμπειροι και καταξιωμένοι χοροδιδάσκαλοι Ηλίας
Ζαχαράκης (Δ/νση των Χορευτικών), Σταύρος Σούλιος, Βανέσα Λαχάνου (Παρουσίαση προγράμματος), Κώστας Τζιμούρτος (Κατασκευαστής Παραδοσιακών στολών και υπεύθυνος των
Φορεσιών Μακεδονίας και Ερυθραίας).
Ε.Κ.

ΤΩΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ
ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ 5

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

CMYK
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74χρόνος τρικαλινός
έχασε τη ζωή του
ενώ οδηγούσε!
Ο άτυχος άνδρας ένιωσε αδιαθεσία κοντά στο Μουσικό
Σχολείο, αλλά όταν έφτασε το ασθενοφόρο ήταν ήδη αργά

Παρουσίαση βιβλίου
Το βιβλιοπωλείο Τσιοπελάκος και οι εκδόσεις Κουκκίδα
σας προσκαλούν την Τρίτη 16 Απριλίου 2019, στις 8.00μμ
στην αίθουσα εκδηλώσεων του Κέντρου Έρευνας Μουσείο Τσιτσάνη (Καρδίτσης 1, Τρίκαλα) στην παρουσίαση του βιβλίου: «Πνεύμα Αντιλογίας» Του Νίκου Λάζαρη
Το βιβλίο θα παρουσιάσουν οι:
Αγαθοκλής Αζέλης, ποιητής και μεταφραστής
Φανή Μπαλαμώτη, φιλόλογος και πεζογράφος

Η νέα ταινία του Δημήτρη
Κουτσιαμπασάκου στον Δημοτικό
Κινηματογράφο Τρικάλων
«Ο Ηρακλής, ο Αχελώος και η Μεσοχώρα», η καινούρια ταινία - ντοκιμαντέρ του τρικαλινού σκηνοθέτη Δημήτρη Κουτσιαμπασάκου θα προβληθεί στα Τρίκαλα, στον Δημοτικό Κινηματογράφο, στις 19.30, την Τετάρτη 17 Απριλίου 2019. Είσοδος ελεύθερη.
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.

Προτεινόμενο Πασχαλινό ωράριο
εκρός εντοπίστηκε το μεσημέρι
της Κυριακής από την Αστυνομία
ο 74χρόνος τρικαλινός Ε.Μ. στην
περιφερειακή οδό προς Ριζαριό, στο
ύψος του Μουσικού Σχολείου.

Ν

Ο άτυχος άνδρας οδηγούσε ένα αγροτικό
αυτοκίνητο και προφανώς ένιωσε αδιαθεσία και
πάρκαρε το αυτοκίνητό του πρόχειρο. Μετά

από λίγη ώρα πέρασε από το σημείο περιπολικό που τους προκάλεσε το ενδιαφέρον ότι το
αγροτικό ήταν πρόχειρα παρκαρισμένο. Σταμάτησαν και είδαν τον 74χρόνο χωρίς τις αισθήσεις του, ιδιοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, όπου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Τρικάλων, αλλά
ήταν ήδη αργά αφού ο άντρας είχε χάσει την
ζωή του, προφανώς από παθολογικά αίτια.
ΧΡ. ΠΑΠ.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Τρικάλων ενημερώνει τους συναδέλφους και το καταναλωτικό κοινό ότι το προτεινόμενο εορταστικό ωράριο των καταστημάτων για την περίοδο του Πάσχα,
από το Σάββατο 20 Απριλίου 2019 έως την Δευτέρα 29 Απριλίου 2019, έχει ως εξής:
20/4/2019
9:00 – 15:00
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΚΥΡΙΑΚΗ
21/4/2019
Τα εμπορικά καταστήματα βάσει
του νόμου 4177/2013 άρθρο 16 παρ.1
δύναται
να λειτουργήσουν την Κυριακή των Βαΐων.
Ενδεικτικό ωράριο λειτουργίας:
11:00 – 16:00
22/04/2019
9:00 – 14:00 & 17:00 – 21:00
Μ.ΔΕΥΤΕΡΑ
Μ.ΤΡΙΤΗ
23/04/2019
9:00 – 14:00 & 17:00 – 21:00
Μ.ΤΕΤΑΡΤΗ
24/04/2019
9:00 – 14:00 & 17:00 – 21:00
Μ.ΠΕΜΠΤΗ
25/04/2019
9:00 – 14:00 & 17:00 – 21:00
Μ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
26/04/2019
13:00 – 19:00
Μ.ΣΑΒΒΑΤΟ
27/04/2019
9:00 – 15:00
ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΣΧΑ
28/04/2019
ΑΡΓΙΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ
29/04/2019
ΑΡΓΙΑ
Από Τρίτη 30 Απριλίου 2019 θα ισχύει το προτεινόμενο θερινό ωράριο.
ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η Τοπική Κοινότητα Περιστέρας σας προσκαλεί

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

στην εκδήλωση που θα

Αρ. Πρωτ.: 11182

πραγματοποιηθεί την Κυ-

Ταχ/κή Διεύθυνση: Ασκληπιού 18
Ταχ/κός Κώδικας: 42100
Πληροφορίες: Αθηνά Μαρία Ψωμά
Τηλέφωνο: 24313 51185
Fax: 24310 35956
Email: gram.ds@trikalacity.gr

ριακή 21 Απριλίου 2019
στην μνήμη των Συμπατριωτών μας που εκτελέστηκαν στις 2.4.1944

Πρόγραμμα
εκδήλωσης
ΩΡΑ 09:30 πμ
Προσέλευση στο μνημείο των πεσόντων
Επιμνημόσυνη δέηση
Κατάθεση στεφάνων
Επίκαιρη ομιλία
Ενός λεπτού σιγή

Ο Πρόεδρος της Τ.Κ.
Περιστέρας
Αθανάσιος Γκούμας

ΘΕΜΑ: «Δημοσίευση της αριθμ. 229/2019 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση της αριθ. 23/2019
απόφασης ΕΠΟΙΖΩ με θέμα: Ανακοπή ταχύτητας σε κοινότητες του Δήμου Τρικκαίων».
Σας γνωρίζουμε ότι από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρικκαίων, κατά την 5n τακτική συνεδρίασή του την
4/4/2019, ελήφθη η αριθμ. 229/2019 απόφασή του, με θέμα:
«Έγκριση της αριθ. 23/2019 απόφασης ΕΠΟΙΖΩ με θέμα:
Ανακοπή ταχύτητας σε κοινότητες του Δήμου Τρικκαίων».
Η ανωτέρω απόφαση βρίσκεται αναρτημένη κατά το πλήρες κείμενό της στην ιστοσελίδα του Δήμου www.trikala.gr,
στον πίνακα ανακοινώσεων στο ισόγειο του Δημοτικού Καταστήματος, στην οδό Ασκληπιού 18, καθώς και στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης ΑΔΑ:
ΨΠΧΝΩΗ9-ΛΡ4.
Τρίκαλα, 15 Απριλίου 2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΜΙΧΑΗΛ ΛΑΠΠΑΣ

CMYK

στη σέντρα των
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΜΠΑΣΚΕΤ

ΣΠΟΡ

ΤΡΙΤΗ 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

Γ’ ΕΘΝΙΚΗ

ΣΚΙΑ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΓΕΥΣΗ ΘΕΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
•Ο τραγικός ΑΟT έγινε άθυρμα
στις διαθέσεις του Απόλλωνα Λ.
•Εξελίξεις στο προπονητικό (σελ 5)

Ο ΑΟΚ έχασε από τον ΑΓΣΙ
με την παραμονή να δυσκολεύει, ενώ
οι Ικαροι συνέτριψαν τη Νικόπολη (σελ 8)

Τα Μετέωρα έκαναν καλά την δουλειά
τους απέναντι στο Μακρυχώρι
υπογράφοντας μια σπουδαία χρονιά (σελ 7)

4 Μανούλες στα διπλά είναι οι παίκτες των Γόμφων,
που με υποδειγματική εμφάνιση κέρδισαν τον κρίσιμο αγώνα
στον Αμπελώνα και ετοιμάζονται για την πρόκληση του F4
(σελ. 4)
CMYK
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Δείχνουν
αφεντικό
Οι Μπακς έδειξαν πως
δεν αστειεύονται με τον
Γιάννη Αντετοκούνμπο να
κάνει τρομερή εμφάνιση,
οι Ρόκετς νίκησαν άνετα
τους Τζαζ με σπουδαίο
Τζέιμς Χάρντεν.
Το Μιλγουόκι διέλυσε
(τάδε έφη basketblog)
τους-χωρίς Μπλείκ Γκρίφιν- Πίστονς με 121-86 και
έδειξαν από την αρχή της
σειράς πιο είναι το αφεντικό.
Τα «Ελάφια» ξεκίνησαν
εντυπωσιακά και άνοιξαν
την 1η περίοδο με επιμέρους 38-18με τους Πίστονς να φαίνονται ανήμποροι να αντιδράσουν.
H διαφορά στην 3η περίοδο έφτασε μέχρι και
τους 41 πόντους(9554) με την ομάδα του Κέισι να προσπαθεί να καλύψει την έλλειψη ταλέντου με σκληρά φάουλ.
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την αποβολή του
Ντράμοντ, ενώ και ο
πρώην Μπακ, Θον Μέικερ,
γλύτωσε αρκετές φορές
την τεχνική ποινή. Παρόλα
αυτά ότι και και έκαναν
οι Πιστονς δεν μπορούσαν να σταματήσουν τον
Γιάννη Αντετοκούνμπο
που είχε 24 πόντους, 17
ριμπάουντ και 4 ασίστ σε
μόλις 23’ συμμετοχής,
ενώ κανένας από τους
βασικούς του Μιλγουόκι
δεν ξεπέρασε τα 25 λεπτά
με τον Τζορτζ Χιλ να έρχετε από τον πάγκο και
να προσθέτει 16 πόντους.
Για το Ντιτρόιτ, ο Κενάρντ είχε 21 πόντους,
ενώ ο Ντράμοντ πέτυχε
12 και μάζεψε 12 ριμπάουντ.
Οι Μπλέιζερς προστάτευσαν την έδρα τους στο
πρώτο παιχνίδι επικρατώντας με 104-99 των
Θάντερ.
Οι Σέλτικς επικράτησαν
των Πέισερς με 84-74 σε
ένα παιχνίδι που δεν διεκδίκησε «δάφνες ποιότητας».
Τέλος οι Ρόκετς επικράτησαν σχετικά εύκολα των
Τζαζ στο πρώτο παιχνίδι
της σειράς με 122-90.
Ο μεγάλος ηγέτης Χάρτεν πέτυχε 29 πόντους.

Ο

ποιος βιάζεται
να κάνει
προβλέψεις
ειδικά στην Α1
ΕΣΑΚΕ κινδυνεύει να
εκτεθεί εκ του
αποτελέσματος.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr

Αυτό το βίωσαν από μέσα
και οι Τρικαλινοί φίλαθλοι
στο διάστημα που οι κυανέρυθροι αγωνίστηκαν στα μεγάλα σαλόνια.
Εκεί λοιπόν που η ομάδα
είχε μπροστά της μεγαθήρια
έβρισκε τα ψυχικά αποθέματα
για να φέρει τούμπα τα προγνωστικά και να φτάσει σε
απίστευτες υπερβάσεις.
Όταν πάλι πίστεψε ότι κάποιες συναντήσεις ήταν βατές πολύ απλά έκανε δύσκολη την ζωή της ή εκτέθηκε
εκ του αποτελέσματος.
Πολλοί ειδικοί διατυπώνουν
την άποψη ότι ο φετινός μαραθώνιος είναι από τους πιο
αμφίρροπους. Βασίζουν την
εκτίμησή τους στο γεγονός
ότι αρκετά σωματεία είχαν
τα πολύ καλά τους φεγγάρια,
ενώ ακόμη και όσα έκαναν
κοιλιά δεν άργησαν να ορθώσουν ανάστημα.
Φυσικά τα βλέμματα των
Τρικαλινών έπεσαν κυρίως
στις φρέσκες ομάδες, που
σε γενικές γραμμές κινήθηκαν καλύτερα του αναμενομένου και χαρακτηρίστηκαν
ευχάριστες εκπλήξεις.
Ασφαλώς τίποτα δεν έγινε
τυχαία. Οι ιθύνοντες ζύγισαν
τα πράγματα και προχώρησαν σε επιλογές ουσίας, τόσο
όσον αφορά τους παίκτες,
όσο και τους προπονητές.
Γιατί κατά γενική ομολογία
οι τεχνικοί μπορούν να κάνουν καλύτερους τους αθλητές και να τους εμπνεύσουν
ειδικά στις δύσκολες στιγμές.
Όταν λοιπόν τα Τρίκαλα
έκλεισαν συνεργασίες με παίκτες που το βιογραφικό τους
φώναζε από μακριά για τις
αρετές τους πολύ απλά ανανέωναν τα εισιτήρια. Αντίθετα
όταν ρίσκαρα με στελέχη
κολλεγίου προέκυψε το φρενάρισμα μαζί βέβαια και με
άλλους λόγους.
Όμως οι τοπικοί μπασκετικοί αισθάνονται πια μόνιμα
μέλη της παρέας και παίζουν
στα δάχτυλα το αντικείμενο.
Ετσι τσέκαραν με λεπτομέρειες και τα παιχνίδια της
τελευταίας αγωνιστικής.
Εστίασαν φυσικά στην Κρητική επιχείρηση αντεπίθεσης,
που δίνει πολλές ανάσες και
ελπίδες στο Ρέθυμνο. Οσοι
βιάστηκαν να το ξεγράψουν
έκαναν μεγάλο λάθος.
Ο Αρης του Γ. Καστρίτη
ανέβασε στροφές απέναντι
στην Κύμη και δεν την άφησε
να μπει καθόλου στο παιχνίδι.
Το Περιστέρι συνέχισε τις
πτήσεις του, ενώ ο Κολοσσός
φαίνεται ότι συμβιβάστηκε
με το μοιραίο.
Πολύ ανεβασμένος είναι ο
Πανιώνιος, ενώ το Λαύριο
έδειξε ότι είναι δυνατό στην
έδρα του.
Παράλληλα στα στέκια συ-

Πάντα στα κόκκινα
Οι ομάδες της Α1 ΕΣΑΚΕ κράτησαν για μια ακόμη φορά ζεστούς
τους φιλάθλους με αυταπάρνηση και εμπνεύσεις

Τάλτον και Χαριτόπουλος παρά τις δυσκολίες
έκαναν φιλότιμη προσπάθεια.
ζητήθηκαν τα εσωτερικά θέματα του Ολυμπιακού.
Πάντως σ’ έναν ακόμη κύκλο παιχνιδιών προέκυψε
σκορ και θέαμα με τους καταξιωμένους παίκτες να επιβεβαιώνουν την κλάση τους.
Οσο για τις σταθερές αξίες
ομάδων συνέχισαν στο γνωστό επίπεδο.
Ας πάρουμε κλίμα με την
βοήθεια του : sport 24.
Mε 16 νίκες σε 24 αγώνες
στη φετινή A1, το Περιστέρι
βρίσκεται πλέον κοντά στην
κατάκτηση της τέταρτης θέσης της κανονικής περιόδου
που θα του δώσει το πλεονέκτημα έδρας στον πρώτο
γύρο των playoffs. Η ομάδα
του Αργύρη Πεδουλάκη επικράτησε εκτός έδρας του
Κολοσσού Ρόδου (84-77) που
με τη σειρά του έπεσε στο
3-20 για να υποβιβαστεί και
μαθηματικά πλέον στην Α2.
Στίβεν Γκρέι, ο εκτελεστής!
22 πόντους πέτυχε ο Αμερικανός σουτέρ του Περιστερίου και μάλιστα με 6/8 τρίποντα, ενώ έδωσε έξι ασίστ,
έκλεψε τρεις μπάλες και έκανε μόλις ένα λάθος σε 34 λεπτά συμμετοχής. Πήγε, έτσι
στα σκουπίδια η μεγάλη εμφάνιση του Στίβι Μπράουνινγκ με 27 πόντους.
Για τον Κολοσό ο Τσούπκοβιτς ήταν άστοχος με 4π
και 1/8 σουτ.
Το σώμα ήταν στο ΟΑΚΑ,
το μυαλό στη Μαδρίτη. Με
την έναρξη της σειράς των
playoffs της EuroLeague κόντρα στην Ρεάλ να πλησιάζει,
ο Παναθηναϊκός ζορίστηκε
για σχεδόν 40 λεπτά κόντρα
στον μαχητικό Προμηθέα για
την 24η αγωνιστική της Α1.
Στο τέλος ωστόσο ένα ξέσπασμα αρκούσε για να πάρει τη νίκη με 87-76, εστιάζοντας πλέον όλη την ενέργειά του στους Μαδριλένους.
Ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά έκανε συντήρηση δυνάμεων κόντρα στους Πατρινούς, παίζοντας όσο χρειαζόταν. Αφού ξεπέρασε έτσι

στην συνέχεια και την παγωμάρα που αισθάνθηκε όταν
είδε τον Τζέιμς Γκιστ να τραυματίζεται στο δεξί γόνατο
στο 14' και να αποχωρεί (χωρίς τελικά να έχει κάτι σοβαρό), ακολούθως φρόντισε να
μη μπει σε μπελάδες.
Σε ένα παιχνίδι που μύριζε... γκέλα, ο Νικ Καλάθης
φρόντισε με την εμφάνισή
του να κάνει για ακόμα μία
φορά την διαφορά. Ολοκλήρωσε με 19 πόντους, 6 ριμπάουντ και 8 ασίστ σε 27 λεπτά συμμετοχής, σε μία ακόμα απόδειξη ότι βρίσκεται σε
τρομερή κατάσταση
Για τους Πατρινούς ο
πρώην κυανέρυθρος Ολεξάντρ Λίποβι πέτυχε 9 με 3.

Ανάπτυξη ταχύτητας
Την έβδομη νίκη του σε 24
αγώνες της Α1 πήρε το απόγευμα του Σαββάτου (13/4)
το Λαύριο, που επικράτησε
εντός έδρας του Χολαργού
(76-69) που με τη σειρά του
έπεσε στο 12-12 έχοντας ήδη
κλειδώσει τη συμμετοχή του
στα playoffs του ελληνικού
πρωταθλήματος.
Μίλαν Μιλόσεβιτς στο πρώτο μέρος, Ντορόν Λαμπ και
Βασίλης Χαραλαμπόπουλος
στην τέταρτη περίοδο ήταν
οι τρεις που έκαναν τη διαφορά για τους γηπεδούχους
που αγγίζουν τη σωτηρία
τους, την ώρα που οι φιλοξενούμενοι στηρίζονταν στο
δίδυμο των Ζερμέιν Λοβ Τζαβόντε Χόκινς.
Για το Λαύριο δεν έπαιξαν:
Λούντζης- Περάκης, ενώ για
τον Χολαργό ο Γκάρι Τάλτον
έγραψε 7 με 1 τρίποντο.
Το ντεμαράζ του Ρεθύμνου
συνεχίζεται! Οι Κρητικοί έκαναν κατάθεση ψυχής στο "Νίκος Σαμαράς" κόντρα στον
Ήφαιστο και πραγματοποιώντας σπουδαία εμφάνιση
πήραν τη νίκη με 80-77 για
την 24η αγωνιστική της Α1
ανεβαίνοντας πάνω από την
ζώνη του υποβιβασμού! Αυτή
ήταν η τρίτη σερί νίκη για
την ομάδα του κόουτς Ζιάγ-

κου.
Πλέον, οι Κρητικοί έχουν
ρεκόρ 6-18 και ισοβαθμούν
με την Κύμη στην 12η θέση,
αλλά υπερτερούν στην ισοβαθμία, έχοντας την τύχη στα
χέρια τους στις δύο τελευταίες αγωνιστικές.
Ο Τράβις Μπάντερ αποκτήθηκε πριν από μερικές
εβδομάδες για να δώσει το
κάτι παραπάνω στο Ρέθυμνο
και στον κρισιμότερο αγώνα
της χρονιάς έκανε.. ακριβώς
αυτό.
Ο Αμερικανός γκαρντ ήταν
ο άνθρωπος που οδήγησε
στη νίκη το Ρέθυμνο, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με
17 πόντους με 5/7 τρίποντα.
Το σημαντικότερο ήταν
πως τα 4 από αυτά τα τρίποντα ήρθαν στην τέταρτη
περίοδο, με το τελευταίο να
κάνει το σκορ 80-75 λίγο πριν
το τέλος του αγώνα.
Στον ίσως κρισιμότερο
αγώνα της σεζόν - και μάλιστα εκτός έδρας - το Ρέθυμνο είχε 14/32 τρίποντα, ήτοι
43%, γεγονός που έκανε την
διαφορά στο τέλος.
Από πλευράς Ηφαίστου οι
πρώην Τρικαλινοί είχαν: Χαριτόπουλος 11(1) και Μανωλόπουλος συμμετοχή, όπως
και ο Φίλιππος Καλογιαννίδης
για τους φιλοξενούμενους.
Την όγδοη νίκη του σε 24
αγώνες της Α1 πανηγύρισε
το απόγευμα του Σαββάτου
ο Πανιώνιος, που επικράτησε
της ΑΕΚ (78-74) στο κλειστό
του Φαλήρου.
Στο 17-8 έπεσαν οι κιτρινόμαυροι, που βρέθηκαν να
χάνουν ακόμη και με 19, έκαναν την αντεπίθεσή τους,
αλλά έμειναν στο φινάλε από
δυνάμεις.
Ο Λούκα Μπάνκι είχε ξανά
ροτέισον δέκα παικτών, οι
Θίοντορ, Τσαλμπούρης, Ματσιούλις, Καββαδάς δεν ήταν
διαθέσιμοι και ο Γκέιμπ Γιορκ
αναμένεται με ανυπομονησία
για να φρεσκάρει μια πολύ
κουρασμένη ομάδα που έχει

χάσει τη συνοχή της μετά
τον αποκλεισμό από το Final
Four του Basketball Champions League.
Διαστημικός. Ο Άρης δεν
άφησε κανένα περιθώριο
στην Κύμη, την διέλυσε με
για την 24η αγωνιστική της
Basket League και εξασφάλισε και μαθηματικά την παραμονή του.
Οι "κίτρινοι" ήταν εντυπωσιακοί στην πρώτη περίοδο,
την οποία έκλεισαν προηγούμενοι με 26-2 (!) και έκτοτε
δεν κοίταξαν πίσω, φτάνοντας σε μία άνετη νίκη, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους στο
8-16. Όσο για την Κύμη, μετά
από αυτή τη νίκη και τη νίκη
του Ρεθύμνου στην έδρα του
Ηφαίστου έπεσε στην 13η
θέση και πλέον βρίσκεται
κάτω από την ζώνη του υποβιβασμού.
Η Κύμη έμεινε για 8.5 λεπτά
χωρίς πόντο στην πρώτη περίοδο και 12.5 λεπτά χωρίς
καλάθι εντός παιδιάς στο
πρώτο ημίχρονο!
Για λογαριασμό του Αρη ο
Διαμαντής Σλαφτσάκης πέτυχε 4π και για τους φιλοξενούμενους ο δικός μας Στέλιος Πουλιανίτης, που επέστρεψε σε οικείο γήπεδο 3(1).
Βασίλης Σπανούλης, Γιάνις
Στρέλνιεκς, Νάιτζελ-Γουίλιαμς Γκος, Μπριάντε Γουέμπερ, Αξέλ Τουπάν, Γιάνις
Τίμα, παίκτες που στην αρχή
της σεζόν βρίσκονταν στο
ρόστερ, ήταν ο κάθε ένας
για τους δικούς του λόγους
εκτός αγώνα, εκτός ΣΕΦ,
εκτός χώρας.
Ο Γιώργος Πρίντεζης χτύπησε στη μέση στο πρώτο
δεκάλεπτο.
Ο Ολυμπιακός είχε ελάχιστους διαθέσιμους παίκτες
στην εντός έδρας αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ για την 24η
αγωνιστική ακόμη κι έτσι
όμως στάθηκε όρθιος.
Οι Πειραιώτες επικράτησαν
της ομάδας της Θεσσαλονίκης (80-59).

Παλαιστικές διακρίσεις
Εντονο παρών φώναξε το νέο αίμα της πάλης στο Πανελλήνιο παμπαίδων που πραγματοποιήθηκε στον Βόλο.
Εγιναν γερές μάχες και φάνηκε ότι υπάρχουν στελέχη τα
οποία με συστηματική δουλειά και στήριξη είναι σε θέση να
δώσουν το δικό τους στίγμα στρέφοντας πάνω τους τα
φώτα της δημοσιότητας.
Μέσα στο σκηνικό αυτό δεν θα μπορούσαν να λείψουν οι
Τρικαλινές διακρίσεις, αφού η καινούργια φουρνιά διδάχτηκε
σωστά τα μυστικά και δεν αφήνει να πέσει τίποτα κάτω.
Ετσι στην πρώτη θέση του βάθρου ανέβηκε στα 41κ ο Δημήτρης Παπαβασιλείου του ΑΠΣΤ πραγματοποιώντας μεστές
εμφανίσεις.
Στα 68κ ο Στέλιος Ψωμάς του ΑΣ. Τρικάλων κατέλαβε την
3η θέση. Στα 85κ ο Δημήτρης Θάνος του ΑΣ. Τρικάλων κατατάχθηκε 2ος, ενώ τρίτος ήταν ο Μαργαρίτης Καζάλας
επίσης του ΑΣ. Τρικάλων.
Περισσότερα στοιχεία σε επόμενα φύλλα και με την
σχετική εξειδίκευση- ανάλυση από πλευράς των τοπικών
συλλόγων. Σε ομαδικό επίπεδο πάντως πρώτευσε ο Αρχέλαος
Κατερίνης.

τοΠιΚΑ
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σοι εντρυφούν
στα παιχνίδια
των μικρών
ηλικιακών
κατηγοριών ξέρουν ότι
οι αγώνες και ειδικοί οι
τελικοί είναι
διαμαντάκια.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Διότι από την μια υπάρχει
η δίψα για την επιτυχία. Οσοι
φτάνουν μέχρι την σειρά αυτή
είναι λογικό να καταθέτουν
τα πάντα.
Γιατί δούλεψαν συντονισμένα και ατέλειωτες ώρες προκειμένου να κυνηγήσουν την
ύψιστη διάκριση.
Με τις σκέψεις αυτές παρατάχθηκε το εφηβικό της
Φαλώρειας στον τελικό της
Θεσσαλίας, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στον
Παλαμά.
Διασταύρωσε τα ξίφη του
με τους Αετούς Λάρισας και
μετά από έναν αγώνα μακράς
διαρκείας έχασε με το κεφάλι
ψηλά στην παράταση 81-75.
Δικαιώθηκαν όσοι περίμεναν
την διεξαγωγή γεμάτου αγώνα.
Ολοι οι αθλητές που πάτησαν στο παρκέ φρόντισαν να
κάνουν το καλύτερο στον τομέα τους. Είχαν λοιπόν την
απαραίτητη προσήλωση σε
όσα τους ζήτησαν οι κόουτς
και ομαδικό πνεύμα. Πραγματικά ξέρουν πολύ καλά ότι
στην σύγχρονη καλαθοσφαίριση όλα περνούν μέσα από
τις καλές συνεργασίες στην
επίθεση και την προσήλωση
στην άμυνα.
Υπό το πρίσμα αυτό οι πορτοκαλί γνώριζαν ότι και αρκετά έπρεπε να σκοράρουν
και τα βαριά χαρτιά των αντιπάλων να αναχαιτίσουν.
Μπορεί το σκηνικό θεωρητικά να φαίνεται εύκολο αλλά
στην πράξη δεν είναι. Όπως
και να’χει ο εκπρόσωπος μας
έδειξε παρά την ήττα του ότι
κάθε άλλο παρά τυχαία είναι
η μακρά διαδρομή των τελευταίων ετών.
Παίζει λοιπόν πάντα δυνατά
στο πρωτάθλημα των Τρικάλων, ενώ όταν βγαίνει από
την περιοχή αγωνίζεται με σεβασμό προς τους αντιπάλους
αλλά χωρίς φόβο.

Π

αντός καιρού
είναι οι Νέες
των Τρικάλων
που
καταφέρνουν και
προσαρμόζονται σε όλες
τις συνθήκες.
Το στοιχείο που δεν αλλάζουν πάντως είναι η ποιότητά
τους.
Αυτό επιβεβαιώθηκε και στο
Κυριακάτικο ματς. Οι κυανέρυθρες μπήκαν με τον γνωστό
ενθουσιασμό και φόρα, οπότε
επέβαλαν το νόμο τους.
Και όπως ομολόγησαν συμπολίτες φίλαθλοι τούτη την
ομάδα χαίρεται να την βλέπει
κανείς. Πολύ απλά διαθέτει ξεκάθαρο σχέδιο και όλα τα κορίτσια το υπηρετούν σωστά
ενεργώντας αυτοματοποιημένα.
Οι Νέες Τρικάλων οι οποίες
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Με ψηλά το κεφάλι
Μετά από συναρπαστικό αγώνα το εφηβικό της Φαλώρειας λύγισε στον τελικό
Θεσσαλίας χάνοντας 81-75 από τους Αετούς στην παράταση

Το καλύτερο μέχρι τέλους έκανε το εφηβικό της Φαλώρειας
και αξίζει να συνεχίσει ανάλογα παρά την απώλεια
Γενικά το εφηβικό της Φαλώρειας έχει εκπροσωπήσει
επάξια τα τοπικά χρώματα
ακόμη και σε αγώνες της επόμενης φάσης.
Φρόντισε λοιπόν να μην αλλάξει συνήθειες και το Σάββατο. Και όλα αυτά απέναντι
σ’ ένα συγκρότημα που και
αυτό κινείται ιδιαίτερα οργανωμένα και πατάει πολύ γερά
στα πόδια του.
Εννοείται ότι κάθε σωματείο
προσπάθησε να πλειοδοτήσει
σε εμπνεύσεις και να φέρει
την υπόθεση στα μέτρα του.
Ηταν φανερό ότι και η πίεση
ήταν μεγάλη αφού σ’ ένα ματς
διακυβεύονταν οι κόποι της
χρονιάς. Συνήθως τέτοια ματς
τραβούν σε μάκρος αφού στις
εμπνεύσεις του ενός απαντάει
ο άλλος και οι πρωταγωνιστές
αρνούνται να καταθέσουν τα
όπλα.
Για μια ακόμη φορά ο εκπρόσωπός μας προσπάθησε
να ξεπεράσει τον εαυτό του
και στο τέλος του έμεινε μια
αίσθηση πικρίας, αφού είχε
πλησιάσει πολύ κοντά στον
στόχο. Πραγματικά οι νεαροί
πορτοκαλί ήθελαν όσο τίποτα
άλλο να συμμετάσχουν στην
επόμενη φάση της Θεσσαλο-

νίκης για να διευρύνουν περισσότερο τους ορίζοντές
τους. Βέβαια στον αθλητισμό
δεν γίνονται συμφωνίες αλλά
το έμψυχο δυναμικό θα πρέπει
να αξιοποιήσει δημιουργικά
την ήττα. Από την στιγμή που
πεισμώσει και ψάξει ακόμη
και τα ψιλά γράμματα θα μπορέσει να κερδίσει πολλά στοιχήματα στο μέλλον.
Στο χέρι των ταλέντων είναι
να ανοίξουν τα φτερά τους
καταθέτοντας την δική τους
πρόταση.

Σε υψηλό ρυθμό
Τα παιδιά της Φαλώρειας
είχαν προετοιμαστεί για αγώνα που θα τραβούσε σε μάκρος. Ηξεραν λοιπόν ότι η
συνάντηση θα παρουσίαζε αρκετά σημεία που χρειάζονταν
ξεχωριστή διαχείριση και υπομονή. Ομολογουμένως τα συναισθήματα άλλαξαν πολλές
φορές και μπορεί για τα μέλη
των ομάδων το άγχος να ήταν
έντονο αλλά οι ουδέτεροι απόλαυσαν ένα μεγάλο παιχνίδι.
Και μεγάλα καλάθια σημειώθηκαν και σπουδαίες άμυνες
βγήκαν και εμπνεύσεις προέκυψαν με επιβεβαίωση των
καλών συστάσεων.

Στο ξεκίνημα του αγώνα ο
εκπρόσωπός μας δεν μπήκε
όπως θα ήθελε με τους αντιπάλους να βρίσκουν λύσεις.
Το ημίχρονο έκλεισε στο -9
για τα Τρικαλινά χρώματα,
ήτοι 39-30.
Στην ανάπαυλα δόθηκαν οι
απαραίτητες οδηγίες και ξεκίνησε επιχείρηση ανατροπής.
Εχοντας φοβερά αποθέματα
αλλά και μέγα πάθος οι νεαροί
πορτοκαλί ισοφάρισαν αρχικά
αλλά πέρασαν και μπροστά.
Με τα δεδομένα αυτά λοιπόν εύκολα μπορεί να μαντέψει κανείς την συνέχεια.
Το ματς πήγαινε πόντο- πόντο και καταγράφηκαν ομηρικές μάχες και στις δυο ρακέτες.
Η αγωνία χτύπησε κόκκινο
και ειδικά στα τελευταία δευτερόλεπτα τα λάθη απαγορεύονταν δια ροπάλου.
1,5 λεπτό πριν το τέλος η
ομάδα ήταν 3 πόντους μπροστά αλλά χάθηκαν βολές και
ο αντίπαλος προσπέρασε.
Η Φαλώρεια όμως ήταν ψύχραιμη στην τελευταία φάση
της κανονικής διάρκειας, οπότε το ματς πήγε στην παράταση με προσπάθεια του Βιτεμπέργκεν στα 4’’.
Εκεί ο αντίπαλος κατάφερε
να χτίσει μια διαφορά και
έφτασε στον τίτλο.
Πάντως στο στρατόπεδο
της Φαλώρειας πέρασαν αρκετά θέματα από μικροσκόπιο.
Εστιάζουν λοιπόν στο γεγονός πως στο τέλος η μάχη
έγινε χωρίς 3 παίκτες (Μαλακασιώτης, Παναγιώτου, Κατσαδούρος)αφού συμπλήρωσαν τα φάουλ και σίγουρα το
μειονέκτημα αυτό έπαιξε τον
ρόλο του.
Γενικά ο εκπρόσωπός μας
διαμαρτύρεται για ορισμένα
διαιτητικά σφυρίγματα την
κρίσιμη ώρα αλλά σε τελική

Το 10 το καλό
Καλά κρατεί η αψεγάδιαστη αλυσίδα θετικών αποτελεσμάτων
για τις Νέες των Τρικάλων που κέρδισαν 4-1 και τον Διγενή

Δικαιολογημένα τα πανηγύρια για την καινούργια
επιτυχία των Τρικαλινών νέων.

έχουν εξασφαλίσει την άνοδο
στην Β Εθνική, κέρδισαν και
τον Διγενή Καρδίτσας με 4-1
και έφτασαν τις 10 συνεχόμενες
νίκες στον 3ο όμιλο της Γ Εθνικής.
Η περιγραφή από το Trikalasportiva έχει ως εξής:
Ούτε η καταρρακτώδης βροχή και ο βαρύς αγωνιστικός
χώρος δεν εμπόδισαν τις Νέες
να φτάσουν σε μια ακόμη νίκη,
έχοντας ήδη εξασφαλίσει τον
τίτλο της πρωταθλήτριας ομάδας στον τρίτο όμιλο της Γ’
Εθνικής.Αυτή τη φορά επικράτησαν του Διγενή Καρδίτσας

ανάλυση μένει το ωραίο μπασκετικό ταξίδι.
Από την πλευρά του ο
κόουτς Κώστας Ευαγγελακόπουλος τόνισε: Με συγκίνησαν
όσο τίποτα άλλο τα 10 παιδιά
που αγωνίστηκαν τα οποία
ξεπέρασαν τους εαυτούς τους
και ήταν ψυχάρες.
Παρότι ηλικίας 2002 έκαναν
ότι περνούσε από το χέρι
τους. Είναι χαρακτηριστικό
ότι στα 50’’ ήμασταν έναν
πόντο πίσω. Εκεί δεν μας πήγε
η μπάλα δεχτήκαμε και δυο
αιφνιδιασμούς οπότε το σκορ
πήρε την τελική μορφή του.
Εν τέλει είμαι πολύ υπερήφανος από την εικόνα των
παιδιών και απλά μας κόστισαν και οι χαμένες βολές(16/33).
Από την πλευρά της και η
διοίκηση απένειμε εύσημα
στους αθλητές και προπονητές εστιάζοντας και στο ήθος
τους.
Παράλληλα ευχαρίστησαν
γονείς και φιλάθλους που στήριξαν την προσπάθεια φτάνοντας μέχρι τον Παλαμά.
Ολοκληρώνοντας οι υπεύθυνοι ανέφεραν ότι το μέλλον
ανήκει σε αυτά τα παιδιά.
Τα δεκάλεπτα: 8-13, 39-30,
53-46, 67-67, 81-75 παρ.
Διαιτητές: Τσουμαχίδης Δολγύρας
Αετοί Λάρισας (Βαρδακούλης): Σαμουλαδάς Β. 19(2),
Γεροστάθης , Γεροστάθης Γ
2, Ζιαβλιάκης 11(1), Χρόνης
6, Βογιατζής 5(1), Σαμουλαδάς Κ. 3, Γιαννακός 22(2),
Σταμπουλής 2, Σοφιαζίδης
11(2), Δημητριάδης.
Φαλώρεια (Ευαγγελακόπουλος - Παπαδημητρίου)
Δούγγαρης 3, Μπαλτός , Κόκκαλης , Μαλακασιώτης 4, Σπάθης 19, Πουλιανίτης 2, Κατσαδούρος 11(2), Παναγιώτου
9, Μπακάλης 4, Βιττενμπέργκεν 23.

με 4-1 στο γήπεδο Ελευθεροχωρίου.Τα γκολ πέτυχαν η Κωστοπούλου στο 1’,η Μπουκουβάλα στο 20’,η Στεργιούλη στο
23’ και η Τσόγκα στο 63’. Είχε
μειώσει η ομάδα του Διγενή
στο 58’.
Η σύνθεση των Νέων: Δραγούτσου,Σταμούλη,Μπέου,Καραλή,Γεωργούλα(55’ Ακρίβου),Τζιώρα,Τσόγκα,Κωστοπούλου,Πλακιά,Στεργιούλη,Μπ
ουκουβάλα(46’ Κωφού)
Αξιοσημείωτο του αγώνα,η
επιστροφή στους αγωνιστικούς
χώρους μετά από ένα χρόνο
της Βάσως Τζιώρα.Ήταν και η
πρώτη της εμφάνιση με τις
Νέες Τρικάλων.
Στην Α’ Εθνική είχαμε:Ελπίδες Καρδίτσας-ΑΕΛ 2-1,Εργοτέλης-ΠΑΟΚ 0-3
Γλυφάδα-Αγ. Παρασκευή 11, Πανσερραϊκή-Άρης 0-10,
Προοδευτική-Ατρόμητος 1-2.
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Σε νέο άλμα
οι γυναίκες του
Ασκληπιού είχαν πολλά
ψυχικά αποθέματα και
επέστρεψαν με νίκη 23 από την
Σταυρούπολη
Για μια ακόμη φορά οι
γυναίκες του Ασκληπιού
κέρδισαν και το φετινό στοίχημα, οπότε πήγαν χωρίς
άγχος στην Θεσσαλονίκη.
Φρόντισαν λοιπόν να ξεδιπλώσουν το σύνολο των
αρετών τους και παρουσίασαν εξαιρετικό βόλεϊ.
Ο αγώνας ήταν μακράς
διαρκείας και ανέδειξε την
ομορφιά του αθλήματος.
Οι γαλάζιες έδειξαν τεράστιο χαρακτήρα, αφού
δυο φορές απάντησαν στις
αντίπαλες εμπνεύσεις. Ετσι
στην τελική ευθεία ήταν φανερό ότι το ποτάμι δεν γύριζε πίσω, αφού όλοι οι δείκτες ήταν υπέρ της Τρικαλινής ομάδας.
Με τον τρόπο που αγωνίστηκε ο Ασκληπιός κέρδισε
και το χειροκρότημα των
αντιπάλων.
Τα αποτελέσματα είχαν
ως εξής:
Γιάννενα - Πεύκα, 0-3 (1225, 14-25, 19-25)
Σταυρούπολη - Ασκληπιός,2-3 (25-23, 22-25, 2518, 24-26, 10-15)
Λαγκαδάς - Ελπίς, 0-3
(19-25, 19-25, 13-25)
Ελασσόνα - ΕΑ Λαρίσης, 0-3 (21-25, 24-26, 2125)
Νέα Γενεά - Καβάλα, 3-0
(25-21, 25-18, 25-22)
Ναύαρχος Βότσης - Δράμα, 3-0
Ρεπό ο ΓΣΓ Νίκη
Βαθμολογικά ο Ασκληπιός
ανέβηκε στην 7η θέση.
Ο εκπρόσωπός μας ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις
του υποδεχόμενος τα Γιάννενα.
Εξάλλου οι παγκορασίδες
κέρδισαν 0-3 στο Μουζάκι
και οι ενήλικες έχασαν 2-3
από τον Φοίβο. Γ

Γοητευτικό
παιδικό
Ένα βήμα πριν τον τελικό
του πρωταθλήματος παίδων
της κεντρικής Ελλάδας, βρίσκεται η ομάδα της Άμιλλας
μετά από την νίκη της στο
πρώτο play off παιχνίδι με
την Ε. Α. Λάρισας. Σε ένα
εκπληκτικό παιχνίδι σύμφωνα
με το Trikalasportiva που έγινε στο Κατσιμήδιο η ομάδα
της Άμιλλας κέρδισε με 3-1
σετ (16-25, 31-29, 25-12 και
25-22.)
Βόλεϊ υψηλού επιπέδου
παρακολούθησαν όσοι τυχεροί βρέθηκαν στο κλειστό.
Aμιλλα (Γούλας) : Πετσιάς
Α., Κελεπούρης Φ., Ψαρρής
Θ., Ανδρεόπουλος Σ., Πάνος
Ε., Σπάχος Γ., Μητάκος Β.,
Μπέγας Σ., Καραΐσκος Α.,
Ξάφης Ε., Τέγος Α., Ρουμελιώτης Φ., Γαλάνης Χ.
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Σε
αναμονή
Η Φαλώρεια
λύγισε 71-44 στον
Φοίβο. Γ και θα
ετοιμαστεί για τον
αγώνα παραμονής
Πιο γεμάτο αγωνιστικά
διήμερο δεν γίνονταν με
τα στελέχη της Φαλώρειας να μεταβαίνουν από
το ένα Θεσσαλικό κλειστό
στο άλλο.
Στον κρίσιμο αγώνα της
Α1 ΕΣΚΑΘ ο αντίπαλος
αποδείχτηκε υψηλό εμπόδιο.
Ο Φοίβος λοιπόν επικράτησε στο κλειστό του
Αλκαζάρ της Φαλώρεια
με 71-44 σε αγώνα κατάταξης για τα play out
του δευτέρου ομίλου της
Α1 ΕΣΚΑΘ .
Το αποτέλεσμα αυτό
έδωσε το δικαίωμα στην
ομάδα της Λάρισας να
παραμείνει στην κατηγορία καθώς με την νίκη
αυτή έκανε το 2-1 στη
σειρά .
Η ηττημένη Φαλώρεια
θα δώσει αγώνα μπαράζ
παραμονής στην κατηγορία με την προτελευταία
του άλλου ομίλου που θα
είναι μια εκ των Ανάληψη
-Μύτικας , με την προϋπόθεση βέβαια να μην
υποβιβαστεί κάποια ομάδα της Θεσσαλίας από
την Γ’Εθνική.
Ο κόουτς Ευαγγελακόπουλος χρησιμοποίησε
όλους τους παίκτες που
κατάφεραν να σκοράρουν.
Τα δεκάλεπτα:21-6, 4122, 61-37, 71-44
Διαιτητές:Παγώνης Γκαρτζονίκας Χ.
Φοίβος(Φωτίου) Μπαμπανάτσας , Καραδήμος ,
Κουρής 12, Καλτσούνας
16(4), Αγορίτσας 13(1),
Δεμίρης , Γρίβας 13(3),
Τσιτσιούρης , Παζαρας ,
Χαλκιάς Τ. 6, Γουμενόπουλος 10(3), Τριανταφυλλίδης 3(1).
Φαλώρεια (Ευαγγελακόπουλος ) Παναγιώτου
3, Κατσαδούρος 6(2),
Μαλακασιώτης 6, Σπάθης
3, Πουλιανίτης 1, Βιττεμπέργιεν 2, Μπαρέκας 2,
Χουτέας 10, Μπακάλης
2, Πατιτάκης 4, Τζήμας
2, Διαλεσιώτης 3.

Ζουν το όνειρό τους
Με μια ακόμη τεράστια εμφάνιση οι Γόμφοι άλωσαν
55-60 τον Αμπελώνα και πέρασαν πανάξια στο F4

Η

κανονική
διάρκεια του
μαραθωνίου της
Α1 ΕΣΚΑΘ
άνοιξε την όρεξη, οπότε
οι φίλαθλοι περίμεναν με
αδημονία την επιπλέον
διαδικασία.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Ασφαλώς σε τέτοια ματς
όλοι θέλουν το καλύτερο, οπότε παίζουν στα όριά τους ψάχνοντας το κάτι παραπάνω.
Οι άνθρωποι του χώρου μιλούν για το ειδικό βάρος τέτοιων συναντήσεων αλλά και
τον ιερό ζήλο των πρωταγωνιστών.
Αυτόν ακριβώς έδειξαν το
Σάββατο οι παίκτες των Γόμφων, που τα έκαναν όλα υπέροχα. Ετσι μετά το τεράστιο
διπλό 55-60 στον Αμπελώνα
πήραν πανάξια το εισιτήριο
για τα πλέϊ οφ.
Το όλο σκηνικό κάθε άλλο
παρά τυχαίο είναι αφού τα
στελέχη αρκετών ομάδων
φροντίζουν να ξεπερνούν τον
εαυτό τους για να μπορέσουν
να φτάσουν εκεί που πραγματικά πιστεύουν. Και όλα αυτά
με δεδομένη την ποιότητα.
Οποιος ρίξει μια ματιά στα
ρόστερ θα εντοπίσει στελέχη
με βαρύ βιογραφικό και εμπειρίες ακόμη και σε πολύ
υψηλές Εθνικές κατηγορίες.
Αποτελεί τιμή λοιπόν για το
πρώτο τη τάξει πρωτάθλημα
Θεσσαλίας να ξεδιπλώνουν το
ταλέντο τους στα τοπικά γήπεδα.
Παράλληλα φέρνουν και την
σωστή νοοτροπία, οπότε ειδικά
οι πιτσιρικάδες συνάδελφοί
τους μόνο κέρδη μπορούν να
έχουν.
Όλα αυτά τα στοιχεία αναπτύσσονται στον μέγιστο βαθμό στις συναντήσεις: μια και
έξω. Πάντως το σίγουρο είναι
ότι στον φετινό μαραθώνιο
προέκυψαν αγώνες που συζητήθηκαν έντονα, ενώ τα συναισθήματα ήταν έντονα.
Αρκετές ομάδες βγήκαν
μπροστά θέλοντας να υλοποιήσουν τους αρχικούς τους
στόχους.
Φυσικά η αποστολή δεν ήταν
εύκολη και χρειάστηκε από
ένα διάστημα και μετά να κάνουν διορθωτικές κινήσεις και
κυρίως να βρουν ψυχικές και
σωματικές δυνάμεις για να
εξαπολύσουν αντεπίθεση διαρκείας.
Όπως και να’ χει σε κάποιες
περιπτώσεις ομάδων η αγωνία
θα παραταθεί και το νέο κύμα
αγώνων θα προσφέρει πλούσιο υλικό κρατώντας ζεστούς
τους φιλάθλους.
Πέραν όλων των άλλων λοιπόν τα σωματεία που ρίχτηκαν
στην συγκεκριμένη διαδικασία
πρέπει να μοιράσουν σωστά
τις δυνάμεις τους και να φροντίσουν να κάνουν αψεγάδιαστες εμφανίσεις.

Εκρηξη χαράς για την οικογένεια των Γόμφων στα αποδυτήρια
με το ροζ φύλλο σε περίοπτη θέση
Ασφαλώς η διαχείριση της
πίεσης θα κάνει πιο εύκολη
την ζωή τους.
Πριν περάσουμε στα φρέσκα στοιχεία αξίζει να κάνουμε
μια σύνοψη.
Ετσι όλα τα σωματεία προσπάθησαν δυναμικά σε κάθε
αγώνα.
Σίγουρα οι νίκες στα ντέρμπι
εκτόξευσαν την ψυχολογία αν
και επί της ουσίας οι ίδιοι βαθμοί μπήκαν στο σακούλι.
Ωστόσο το μυστικό ήταν
στην συνέπεια απέναντι σε θεωρητικά βατούς αντιπάλους.
Πάντως όλοι παραδέχονται
ότι η Α1 ΕΣΚΑΘ ασκεί μπασκετική γοητεία και η παράδοση συνεχίζεται και φέτος.
Επίσης ο συγκεκριμένος χώρος πρέπει να αποτελεί εκ των
πραγμάτων την βιτρίνα του
μπάσκετ της περιφέρειας.
Είναι αλήθεια ότι στην περιοχή υπάρχει μεράκι για το
άθλημα και κάθε σωματείο έχει
την δική του προσφορά.
Οσα παράσημα πάντως και
να διαθέτει ένα τμήμα δεν σταματάει να ψάχνεται, αφού λίγο
αν βγει από την πρίζα θα δει
την προηγούμενη προσπάθεια
του να μένει ημιτελής.
Πάντως φέτος φώναζε από
μακριά ότι ο συναγωνισμός
θα ήταν έντονος. Αρκετές ομάδες είτε προέβησαν σε μελετημένες κινήσεις, είτε δεν είχαν
απώλειες. Γενικά υπάρχουν
παίκτες που βγαίνουν μπροστά
και με τις αρετές τους αλλάζουν πολλές φορές την ροή
των συναντήσεων.
Με όλα αυτά οι ελκυστικές
συναντήσεις ήταν στην ημερήσια διάταξη.
Από την πλευρά τους οι φίλοι της Α1 ΕΣΚΑΘ έμαθαν απ’
έξω και ανακατωτά τα δεδομένα των ομάδων.
Κάθε αγωνιστική αποτέλεσε
μεγάλο σχολείο δίνοντας το
δικαίωμα σε αρκετό κόσμο να
γίνει μπασκετικά σοφότερος.
Εννοείται ότι οι ομάδες
έσπευσαν να αναδείξουν τα
δυνατά τους χαρτιά μέχρι την
ύστατη ώρα.
Σίγουρα κάποιες πλειοδότησαν σε ταλέντο και ποιότητα
και ως εκ τούτου γοήτευσαν
το κοινό.
Ωστόσο και οι υπόλοιπες
διέθεταν φιλότιμο και οι παίκτες τους από την στιγμή που
έμπαιναν στο παρκέ δεν έκαCMYK

ναν δεύτερες σκέψεις.
Πολύ σωστά οι προπονητές
τήρησαν χαμηλούς τόνους και
υπογράμμισαν προς όλες τις
κατευθύνσεις ότι κάθε συνάντηση ξεκινούσε από την ίδια
αφετηρία για όλες τις ομάδες.
Ακόμη και όταν μια ομάδα
ήταν στα πάνω της ήταν λογικό
να ψάχνει την μέγιστη δυνατή
βελτίωση. Οσα συγκροτήματα
πάλι είχαν μεταπτώσεις έσπευσαν να διορθώσουν πράγματα
και πορεύτηκαν με καλύτερο
βηματισμό.
Στο τοπίο αυτό οι Τρικαλινές
ομάδες έδωσαν τις μάχες τους
για να μείνουν στο πλάνο που
χάραξαν.
Κανείς δεν είπε βέβαια ότι
η αποστολή τους ήταν εύκολη,
αφού και οι ανταγωνιστές το
πάλεψαν γερά, ενώ διέθεταν
και αξιόλογους παίκτες, όπως
επιβεβαιώνουν οι στατιστικοί
δείκτες που βγήκαν στον αέρα
σε πρώτη ευκαιρία.

Τεράστιος άθλος
Ξέρετε πολλές ομάδες που
να πάνε σε μια από τις πιο δυνατές έδρες της Α1 ΕΣΚΑΘ
και να δείχνουν ολύμπια ψυχραιμία και κυρίως όλα τα
σπουδαία στοιχεία που αποτελούν σήμα κατατεθέν;
Οι Γόμφοι παρά την πίεση
φρόντισαν να πραγματοποιήσουν εμφάνιση βγαλμένη από
τα καλύτερά τους, ενώ κυριολεκτικά μπήκαν στο πετσί του
ρόλου τους.
Διάβασαν απίστευτα καλά
το ματς στον Αμπελώνα και
δεν άφησαν να πέσει τίποτα
κάτω. Και μπορεί φέτος τα
«Βουβάλια» να χαρακτηρίστηκαν και δικαίως ως η ομάδα
των αποδράσεων και των μεγάλων διπλών αλλά ο καθένας
αντιλαμβάνεται ότι στο πιο κρίσιμο ματς της χρονιάς δεν
έπρεπε να λείψει ούτε ένας
κρίκος από την αλυσίδα.
Πες το και έγινε λοιπόν με
την ομάδα του Μάκη Αλεξίου
να δείχνει ότι είναι από πανίσχυρο μέταλλο.
Κάθε παίκτης φρόντισε να
διεκπεραιώσει άριστα την αποστολή του, αφού ήξερε ότι τέτοιες ευκαιρίες δεν παρουσιάζονται και κάθε μέρα.
Φυσικά και η αγωνία των φιλάθλων χτύπησε κόκκινο. Ετσι
όταν πληροφορήθηκαν την

Μετά από παλικαρίσια εμφάνιση στον Αμπελώνα
τα «βουβάλια» πέρασαν F4( φωτό: billkara)
υπέρβαση βρέθηκαν στους
εφτά ουρανούς.
Αρκετοί μάλιστα μίλησαν για
την πιο ιστορική στιγμή των
Γόμφων μέχρι την επόμενη,
όπως θέλουν να ελπίζουν.
Είναι φανερό ότι η Τρικαλινή
μηχανή πήρε για τα καλά
μπροστά στο πιο καυτό και
συνάμα σημαντικό κομμάτι της
χρονιάς.
Δεν είναι διόλου εύκολο για
ένα σωματείο να φορμαριστεί
για παιχνίδια που η μπάλα ζυγίζει πολλά κιλά.
Όμως οι Γόμφοι έδειξαν ότι
φέτος είναι ικανοί για μεγάλα
πράγματα. Όλα φυσικά θα γίνουν στην ώρα τους και οι
πρωταγωνιστές αξίζει να χαρούν αυτές τις στιγμές που
αποτυπώνονται ανεξίτηλα στο
μυαλό. Ηδη η χρονιά έχει θετικό πρόσημο αλλά ο εκπρόσωπός μας αφού μπήκε στον
χορό θα σπεύσει να χορέψει.
Οσον αφορά τον αγώνα τα
«βουβάλια» παρότι αγωνίστηκαν σε κατάμεστο κλειστό
όπου οι ντόπιοι φίλαθλοι με
ταμπούρλα έκαναν εκκωφαντικό θόρυβο τα ίδια επιφύλαξαν αψεγάδιαστη εμφάνιση.
Με άρμα μάχης την άμυνα
μπλόκαραν τους πραγματικά
σπουδαίους και έμπειρους παίκτες των Λαρισαίων και ήταν
μπροστά στην συντριπτική
διάρκεια του ματς.
Και όλα αυτά με απίστευτη
αυταπάρνηση, ενώ οι παίκτες
δεν υπήρξε μια μπάλα που να
μην κυνηγήσουν φτάνοντας
στην τεράστια δικαίωση.
Στην τελευταία περίοδο οι
γηπεδούχοι σύμφωνα με το
billkara μείωσαν στους 2 πόν-

τους , ο Αποστολάκης έχασε
λέι απ οπότε οι Γόμφοι με συνεχόμενα καλάθια έκαναν το
42-52, 5 λεπτά πριν το τέλος
.
Το ματς είχε δρόμο με τον
Αμπελώνα να πλησιάζει 55-58.
Τελικά οι Γόμφοι με 2 βολές
του Ροδόπουλου , μετά από
δυο άστοχα τρίποντα του Γκανέτσα που προσπάθησε να
ισοφαρίσει στα τελευταία δευτερόλεπτα , πήραν την πρόκριση που πανηγυρίστηκε δεόντως σε παρκέ, κερκίδα και
αποδυτήρια.
Δεκάλεπτα:10-13, 28-30, 3746, 55-60
Διαιτητές:Ξέρας - Καρακώστας
Γ.Σ.Αμπελώνα (Γιαννόπουλος): Γκανέτσας 14, Τεκούσης
Β. , Μανώλας 3, Κοτσώνας 12,
Κονδυλόπουλος 9, Τσακνάκης
5(1), Βλησσαρούλης , Τεκούσης Ε. , Τεκούσης Π. , Αποστολάκης 12 .
Γόμφοι :(Αλεξίου-Πλακιάς)
Καγιαμανίδης 6, Λιάσκος , Ζαχόπουλος 4, Ροδόπουλος 9(1),
Τσίγκας , Ψύρρας Δ. 17(2),
Μάρκος , Οικονόμου , Κουρμέτζας 1, Στρακάτσαλος 10(1),
Κουρέπης 13.
Πλέον ο εκπρόσωπός μας
περιμένει την κλήρωση(σήμερα 19.30) όπου θα αντιμετωπίσει τον Σπάρτακο ή τον Αλμυρό. Θα διεξαχθούν ένας
αγώνας εντός, ένας εκτός και
αν χρειαστεί και τρίτος θα
πραγματοποιηθεί σε ουδέτερο
κλειστό.
Με την φόρα που πήραν οι
Γόμφοι θα προσπαθήσουν να
τρελάνουν κι άλλο το κοινό
τους.

Βροχή συγχαρητηρίων
Εύσημα από παντού δέχονται αυτές τις μέρες οι Γόμφοι.
Ο Δήμαρχος Πύλης κ.Κώστας Μαράβας και τα στελέχη
του Δ.Σ έγραψαν χαρακτηριστικά ότι η ομάδα μας έκανε
υπερήφανους προσφέροντας μοναδικές στιγμές αποδεικνύοντας ότι ο αθλητισμός στην περιοχή έχει δυναμική, επιτυχημένο παρών και ελπιδοφόρο μέλλον. Επίσης ο Α Σ
Δαναοί συγχαίρει τον Γ Σ Γόμφων για την μεγάλη νίκη του
στον Αμπελώνα και την είσοδό του στα πλέι οφ ανόδου στην
Γ Εθνική . Τέτοιες επιτυχίες προάγουν το τοπικό μπάσκετ.
Εύχεται καλή δύναμη στους αγώνες που θα ακολουθήσουν
για την άνοδο.
Σύσσωμη η οικογένεια των Μάγων,θέλει να εκφράσει τα
θερμά της συγχαρητήρια στην ομάδα των Γ.Σ. Γόμφοι για
την μεγάλη νίκη επί του Αμπελώνα και την πρόκριση στα
μπαράζ ανόδου στη Γ εθνική! Καλή συνέχεια «βουβάλια»!Τα
καλύτερα έρχονται.
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Ένα ακόμη πικρό ποτήρι
Μικραίνουν τον ΑΟΤ και τα χειρότερα ίσως είναι μπροστά,
μετά την οδυνηρή ήττα με 3-1 από τον Απόλλωνα Λάρισας !
ΒΑΘΜοΛοΓιΑ
1. ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ ........................................57-22
2. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ .........................................47-17
3. ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ............................39-26
4. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ ...........................29-20
5. ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ ........................................42-27
6. ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ .........................................25-21
7. ΑΟΧ ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ ...............................37-22
8. ΚΕΡΚΥΡΑ .............................................26-23
9. ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ ....................................36-26
10. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ...................................22-24
11. ΗΡΑΚΛΗΣ ..........................................25-22
12. Α Ο ΤΡΙΚΑΛΑ .....................................21-29
13. ΗΡΟΔΟΤΟΣ .......................................20-45
14. ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ .......................................19-61
15. ΣΠΑΡΤΗ .............................................17-55
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Ο ΑΟ Τρίκαλα γνώρισε μια ακόμη ήττα και η κατάσταση δείχνει οριακή

Υ

ποτίθεται ότι στην
Λάρισα οι παίκτες
του ΑΟ Τρίκαλα θα
πήγαιναν για να
παίξουν αγώνα ζωής ή
θανάτου για να μην πέσουν
δυο κατηγορίες! Η ήττα με
3-1 από τον Απόλλωνα
Λάρισας δείχνει ότι στα
λόγια όλοι είναι καλοί, αλλά
στις πράξεις για κλάματα!

Και ευτυχώς που οι γηπεδούχοι
στο δεύτερο ημίχρονο έριξαν
τους ρυθμούς, διαφορετικά η…
ξεφτίλα ήταν πολύ κοντά για τα…
παλικάρια του Κόστιτς!
Η 27η αγωνιστική πέρασε και
ο ΑΟΤ βρίσκεται ακόμη πιο κοντά
στην… καταστροφή! Διότι μπορεί
να διατηρεί τον συν 1 βαθμό από
τον Ηρόδοτο για να μην βρεθεί
στις 4 τελευταίες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα, αλλά την Τετάρτη υπάρχει εμβόλιμη αγωνιστική.
Ο Ηρόδοτος στην Κρήτη θα
κερδίσει -διότι θαύματα στην εποχή μας δεν γίνονται – τον Αιγινιακό. Ο ΑΟΤ παίζει στην Θεσσαλονίκη με τον Ηρακλή και αν δεν νικήσει τότε θα βρεθεί πιο κάτω
από τον Ηρόδοτο!
Ενώ θα απομένουν και ακόμη
δυο παιχνίδια, με τον ΑΟΤ θα
παίρνει στα χαρτιά τον αγώνα με

τον Αήττητο και την ίδια στιγμή
να παρακαλά την Παναχαϊκή για
να μην χάσει.
Όσο για την τελευταία αγωνιστική; Ο Ηρόδοτος θα φιλοξενήσει τον Απόλλωνα Λάρισας, που
μάλλον θα είναι βαθμολογικά
αδιάφορος, ενώ ο ΑΟΤ θα πάει
στην Άρτα να παίξει με την ΑΕ
Καραϊσκάκης. Τι σημαίνουν όλα
αυτά; Ότι πλέον ο ΑΟΤ βρίσκεται
μια ανάσα από το να βρεθεί στο…
χάος και μάλιστα με το… σπαθί
του! Δεν είναι ΑΟΤ αυτός! Ας το
καταλάβουν όλοι όσοι έχουν τις
τύχες της ομάδας στα χέρια τους.

ο αγώνας
Μετά από ένα ελπιδοφόρο
πρώτο πεντάλεπτο τα Τρίκαλα
άρχισαν να καταρρέουν. Με την
επάνοδο του Γκότοβου στην άμυνα και σε αγαστή συνεργασία με
τα άλλα παιδιά τα μετόπισθεν
ήταν μία απέραντη παιδική χαρά
στην οποία οι παίκτες των γηπεδούχων βρήκαν την χαρά τους!!!
Ο πρώην παίκτης του ΑΟΤ
Σκούπρας με σουτ έξω από την
περιοχή άνοιξε το σκορ στο 9’,
στο 16’ο Γκουντρουμπής έκανε
το 2-0 και στο 23’ ο Χατζής σημείωσε το 3-0.
Το γήπεδο από την εστία των
Τρικάλων ήταν κατηφορικό και
οι «κυανέρυθροι» γλύτωσαν πολ-
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λά γκολ αφού ήταν σε πλήρη
αποσύνθεση με τους γηπεδούχους να χάνουν την μία ευκαιρία
πίσω από την άλλη με κορυφαία
φάση το δοκάρι του Μπραμπίγια
στο 43’.

Συνήλθαν κάπως
στην επανάληψη
Τα Τρίκαλα συνήλθαν κάπως
στην επανάληψη και κατάφεραν
με το ξεκίνημα να μειώσουν σε
3-1 με εύστοχο χτύπημα πέναλτι
του Τριανταφυλλάκου το οποίο
κέρδισε ο Σμυρλής.
Στην συνέχεια είχαν κάποιες
ευκαιρίες να μειώσουν αλλά βγαίνοντας μπροσρά κινδύνεψαν ουκ
ολίγες φορές πίσω να δεχτούν
και άλλο τέρμα.
Διαιτητής της αναμέτρησης
ήταν ο κ. Πολυχρόνης (Πιερίας)
με βοηθούς τους κ.κ. Αρμακόλα
(Κυκλάδων), Χρηστάκο (Πειραιά)
Απέβαλλε με δεύτερη κίτρινη κάρτα στις καθυστερήσεις τον Σουλιώτη ενώ έδειξε κίτρινες κάρτες
στους Κουτρουμπή, Μπιμάϊ του
Απόλλωνα και Ράντι, Λάσκαρη
του ΑΟΤ.
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Ο Σίτσας αντί
Κόστιτς, που έφυγε
χωρίς μια… ευχή
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Ο Δημήτρης Σίτσας πήρε την σκυτάλη
από τον Μίλος Κόστιτς στον πάγκο του ΑΟΤ

Απόλλων Πόντου – Α.Ε. Καραϊσκάκης 2-1

ΕποΜΕΝΗ ΑΓΩΝιΣΤιΚΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Αήττητος Σπάτων-Εργοτέλης
0-3 α.α.
15.00 Πλατανιάς-Παναχαϊκή
16.00 Κέρκυρα-Σπάρτη
16.00 Ηρόδοτος-Αιγινιακός
16.00 Καραϊσκάκης-ΑΟΧ Κισσαμικός
16.00 Βόλος ΝΠΣ-Απόλλων Λάρισας
16.00 Ηρακλής-Τρίκαλα
ΠΕΜΠΤΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
16.00 Δόξα Δράμας-Απόλλων
Πόντου.

Το Κυριακάτικο ματς και η οδυνηρή ήττα από τον
Απόλλωνα Λάρισας ήταν και το τελευταίο παιχνίδι του
Μίλος Κόστιτς στον πάγκο του ΑΟ Τρίκαλα.
Ο Σλοβένος τεχνικός, μετά το κακό στήσιμο μέσα
στη Φιλιππούπολη, έχει χάσει οριστικά την εμπιστοσύνη
της διοίκησης και έτσι ανακοινώθηκε η λύση της συνεργασίας του, με το πιο απλό τρόπο και χωρίς καμία…
ευχή. Νέος υπερεσιακός προπονητής θα είναι ο Δημήτρης
Σίτσας. Αναλυτικά η ανακοίνωση Η ΠΑΕ ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ
ανακοινώνει την λύση της συνεργασίας με τον προπονητή,
Μίλος Κόστιτς.
Οσο για τον Γ. Βαζάκα με δηλώσεις του στο sportrikala
έδειξε την αγάπη του στον ΑΟΤ.

οι ΣΥΝΘΕΣΕιΣ
Απόλλων Λάρισας (Αριάν Μπελάι): Μαντζάρης, Σκούπρας, Κοντοές, Σουλιώτης, Χατζής, Κουρτεσιώτης, Λίταινας, Πολέτο, Λούκας Ράμος (52’ Μαρκολίνο),
Μπραμπίγια (83’ Μπιμάϊ), Γκουντρουμπής (75’ Τασιούλης)
ΑΟ Τρίκαλα (Μίλος Κόστιτς):
Ταϊρης, Πάνος, Ντόσης, Γκότοβος, Ντιαλό (54’ Κούλπας), Λάσκαρης, Τριανταφυλλάκος, Ράντι,
Συμελίδης, Γκουγκούδης (46’ Καπός), Σμυρλής (61’ Νιάρος)
Τα αποτελέσματα του Σαββάτου 13/4 στην 27η αγωνιστική
της Β Εθνικής:
ΑΟΧ Κισσαμικός-Αήττητος Σπάτων 3-0 α.α.
Κέρκυρα – Ηρόδοτος 2-0
Αιγινιακός – Πλατανιάς 0-5
Παναχαϊκή – Βόλος ΝΠΣ 1-1
Σπάρτη – Δόξα Δράμας 0-7
Εργοτέλης – Ηρακλής 1-1
Απόλλων Λάρισας – ΑΟΤ 3-1

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

Ψητοπωλείο

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

ΥΠΕΥΘΥΝOI ΠΡΟΠΟΝΗΤEΣ:

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

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

Πλατεία Αγρότισσας • τηλ.: 24310 30112, 6986757918
CMYK

www.okeanistrikala.gr •
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Ξεκουράζεται ο… πρωταθλητής

μβόλιμη
αγωνιστική
θα γίνει σήμερα
(4 μ.μ) στο
πρωτάθλημα
της Α’ Ερασιτεχνική
προκειμένου
να «μαζευτούν»
οι υποχρεώσεις μιας
και μεσολαβούν
οι διακοπές του Πάσχα.

Ε

•Η Πηγή παίζει στον Πύργο (3 μ.μ) και η Φήκη φιλοξενεί το Καστράκι
αγώνων:

ΩΡΑ 15:00

Του ΠANOΥ
ΓIΔOΠOYΛOΥ

Γηπ. Πύργου: Πύργος Πηγή
Μανασης Κ (Νταλουκας Μανασης Μ)

gidopoulosp@yahoo.gr
Το Νεοχώρι κερδίζει στα
χαρτιά την ΑΕΤ και παρότι
μαθηματικά δεν έχει εξασφαλίσει την άνοδο, άπαντες γνωρίζουν πως ο «Διγενής» θα είναι ο φετινός πρωταθλητής.
Η Πηγή συνεχίζει την προσπάθειά της να μείνει στην
δεύτερη θέση και σήμερα θα
φιλοξενηθεί στον Πύργο στις
3 μ.μ, ενώ η Φήκη η οποία έχασε έδαφος, θα φιλοξενήσει το
Καστράκι σε ένα δυνατό παιχνίδι. Μπάρα, ΑΕΤ και Γλίνος
έχουν αποχαιρετήσει την κατηγορία, οπότε όποιες προσπάθειες γίνονται αφορούν
το γόητρο.
Οι διαιτητές των σημερινών

ΩΡΑ 16:00

Συνεχίζεται για το γόητρο η προσπάθεια των ομάδων

Γηπ. Πυργετού: Πυργετός
- Αχιλλέας
Διαιτ. Πετσας Σ (Παφης Καπερωνης)
Γηπ. Μεγαλ/ριου: Μεγαλ/ρι
- Καλύβια
Διαιτ. Λεωνιδας Σ (Αλεξοπουλος - Πλόκας)
Γηπ. Σαραγιων: Σαραγια Δημητρα
Διαιτ. Ζήσης (Σταφυλας Καλογριας)
Γηπ. Πύλης: Πορταϊκός Αγ. Μονη
Διαιτ. Δουλοπουλος (Σίνδρος - Σακκας)
Γηπ. Φηκης: Φηκη - Καστράκι

Διαιτ. Κουτσαγιας (Μπαλας Χ - Αποστολου)
Γηπ. Κεφαλ/σου: Κεφαλόβρυσο - Ταξιάρχες

Διαιτ. Κοντινος (Παπαγεωργοπουλος- Κωστήρας)
Κρ. Βρύση - Γλύνος 3-0α.α
Νεοχωρι - ΑΕΤ
3-0α.α

Η ΒαθμoλoγΙα
ΟΜΑΔΕΣ

Β

Ν

Ι Η

ΤΕΡΜ.

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

82
71
65
62
53
52
51
49
40
39
37
36
33
31
30
12
0
0

27
22
21
19
16
16
15
16
11
11
10
11
9
9
9
3
0
0

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

97-6
59-17
63-22
63-25
57-31
65-44
61-24
48-40
41-40
35-49
31-35
39-42
38-44
34-54
34-46
24-102
0-81
3-90

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

1
2
6
5
8
9
8
12
11
12
12
15
14
16
17
23
27
27

Η ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ 30ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
ΠΥΡΓΟΣ – ΠΗΓΗ
1979-1980
1981-1982
1982-1983
1984-1985
1997-1998
2010-2011
2011-2012

Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-1 Χρυσοχόος – Δασκάλου
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-3 Παλαιός, Ρήγας, Χαβέας
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-2 Ευθυμίου, Σιακαβάρας – Χάμος,
Βαγενάς
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-0 Κρομμύδας, Μηνάς
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-4 Η.Πατάκας [2] – Σβάνας [3], Ρήγας
Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-0 Ρίζος, Μπαμπανάτσας
Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 4-0 Αγγέλης [3], Νταούλας

2009-2010
2010-2011

2012-2013
2013-2014
2015-2016
2017-2018

ΠΥΡΓΕΤΟΣ – ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΑΡΑΣ
1982-1983
1985-1986
1998-1999
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2017-2018

Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-0 Πεταλάς, Νταϊλιάνης
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-5 αυτογκόλ – Κωνστάντος [3],
Κορδαλής, Κολώνας
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-3 Βαϊτσης [2], Ραούνας
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-2 Γκαραγκάνης – Ζήκος, Π.Σιακαβάρας
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-1 Ζήκος – Κυριακόπουλος
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-3 Παπαγεωργίου, Κυριακόπουλος,
Ράπτης
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-2 Τέγος [2]
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 3-0 Νικολούσιος [2], Παπαποστόλου
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-0 Λουλές [2]
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-0 Νάζος

ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ -ΚΑΛΥΒΙΑ
1978-1979
1979-1980
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1992-1993
1993-1994
1996-1997
1997-1998
2002-2003
2005-2006
2006-2007

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

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

………
Τζόγιας, Παπαχρήστος, Πάντος
Μαρδάνης – Κοτρώτσιος
Μίχος, Παπαχρήστος –
Παπαδημητρίου, Βακουφτσής
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-0 Ντίνας [2]
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-3 Ε.Τζελής, Πάχης, Παπαγεωργίου
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-0
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-2 Ανδρέου, Παπαδημητρίου
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-1 Καραλής – Βακουφτσής
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-0
Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-2 Γ.Ιακωβάκης [2]
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 5-2 Τσιόβολος [3], Ρέππας, Καβράς –
Γεωργακόπουλος, Καγκαράκης
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 3-1 Παπαστεριάδης, Αντωνίου,
Γκαρνάρας – Κοτρώτσιος

Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-1 Ρέππας, Σκόνδρας – Χαιώτης
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 5-1 Μπανάσιος [2], Ηλιόπουλος,
αυτογκόλ, Στεφόπουλος –
Χαρακόπουλος
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-0
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 7-0 Ρέππας [3], Παπαπολύκαρπος [2],
Καρανίκας, Ζαγκούλης
Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 3-4 Μπίχτας [2], Οικονόμου – Β.Ανδρέου
[2], Χασιώτης [2]
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 4-1 Παπαευθυμίου [2], Καραλής,
Τσιαφίτσας – Ιωαννίδης

ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ – ΓΛΙΝΟΣ
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΔΥΟ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

ΣΑΡΑΓΙΑ – ΔΗΜΗΤΡΑ
1982-1983
1983-1984
1987-1988
1988-1989
1998-1999
2001-2002

2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018

Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-1 Τζελης
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-0 Μπουζαλής
Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 5-0 Μπουζαλής [2], Τσιόβολος,
Καλκαντέρας, Αναγνώστου
Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-0 Τσιόβολος [2]
Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-2 Κοντός, Μπουζαλής
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-7 Παπαευθυμίου, Μόκκας –
Μπουλογεώργος [4], Ζάχος,
Τσιανάκας, Ντούβλης
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 3-2 Κωσταρέλος, Κρίκας, Παρθένης –
Φασούλας, Τσιγαρίδας
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-1 Κρίκας – Ράπτης
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-1 Τσιαντούλας
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 5-0 Κεφαλάς [4], Σωτηρίου

ΠΟΡΤΑΪΚΟΣ – ΑΓΙΑ ΜΟΝΗ
1980-1981
1981-1982
1986-1987
1993-1994
1994-1995

Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-2 Κουβέλης, Θανασιάς – Παζαϊτης,
Καμπαγιάννης
Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-1 Βαγενάς, Θανασιάς –
Ζ.Καλαμποκίνης
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-5 Καλαμποκίνης [2], Αλεξίου,
Παζαϊτης, Β.Μαντέλας
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-0 Κουφουγάζος
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 6-3 Κουφουγάζος [3], Στεργίου [2],
Χαρίσης – Νταβαράς [2],
Κ.Κακαϊτσας

1995-1996
1996-1997
1999-2000

2003-2004
2005-2006
2007-2008
2008-2009
2016-2017
2017-2018

Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 5-1 Κουφογάζος [2], Φ.Λαμπρογιώργος,
Χαρίσης, Πρεβέντας – Ντίνος
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-1 Μπαλατσούκας, Φ.Λαμπρογιώργος –
Ρουμπιές
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 3-6 Κατσαμόρας [2], Ζεγκλής –
Κόκκοβας [2], Πέτσας [2],
Κατσαφλιάνης [2]
Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-2 Ζεγκλής, Β.Λαμπρογιώργος –
Τζοφώλης, Ζωγράφος
Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-1 Τσιαμπαλής, Κουφογάζος –
Τζοφώλης
Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 3-0 α.α.
Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 3-0 α.α.
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-1 Παπαθανασίου
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-2 Τσαρουχάς, Γ. Πανάγος – Στάμος,
Ντακούλας

ΦΗΚΗ – ΚΑΣΤΡΑΚΙ
2002-2003
2004-2005

2010-2011

2011-2012
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018

Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-3 Τσιρογιάννης [2] – Τζιώρας,
Παπακωνσταντίνου, Παπαχρήστος
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-5 Μαργαριτόπουλος [2],
Α.Παπαευθυμίου, Γρίβας,
Παπακωνσταντίνου
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-8 Κουλουκτσής [3], Ντούλας [2],
Τεντολούρης, Κόκκοβας,
Παπαχρήστος
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-0
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-2 Λιάκος – Αβραμόπουλος,
Β.Αλμπάνης
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-1 Α.Αλμπάνης
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 3-1 Γκούμας, Παπαευθυμίου, Τσιάκαλος
– Α.Αλμπάνης
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-1 Χοτζάι – Γραβάνης
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-1 Γκαντιάς – Γραβάνης

ΜΙΚΡΟ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ – ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ
1977-1978

1978-1979
1979-1980

Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 4-2 Β.Ντιντής [2], Γρηγορίου,
Καλογράνας – Χατζής,
Γιδαρόπουλος
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-1 Γρηγορίου, Καλογράνας – Απ.Νίκου
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 3-1 Κατσίκας, Γρηγορίου, Γκολίτος –

Γ’ ΕΘΝΙΚΗ-ΤΟΠΙΚΑ

Αυλαία με… χειροκρότημα

Ο Ολυμπιακός Βόλου είναι πρωταθλητής στον 4ο όμιλο της Γ’ Εθνικής με 69 βαθμούς μετά την ισοπαλία (0-0)
με τον ΓΣ Αλμυρού. Στη 2η θέση με τους ίδιους βαθμούς
η Νίκη Βόλου, που «πέρασε» από την Κατερίνη, επικρατώντας με 2-1 του Πιερικού. Ο Θησέας Αγριάς επικράτησε με 3-1 του ΑΟ Στυλίδας κλείνοντας νικηφόρα τη χρονιά.

«Ο

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
Φωκικός – ΑΟ Σελλάνων
1-1
(34’ Χατζηστάμου – 28’ Πατσαρούχας)
Θησέας Αγριάς – ΑΟ Στυλίδας
3-1
(87’ Διαμαντόπουλος, 89’ Τσιουρής, 90’ Φραγκογιάννης
– 79’ Μαντές)
Πιερικός – Νίκη Βόλου
1-2
(73’ Αθ. Καρτσαμπάς – 14’ πέν. Κέρι, 90’+1 Παπαδόπουλος)
Ολυμπιακός Βόλου – ΓΣ Αλμυρού
0-0
ΑΣ Μετέωρα – Απόλλων Μακρυχωρίου
1-0
(16’ Μαρούδας)
Οικονόμος Τσαριτσάνης – Αστέρας Ιτέας
4-4
(39’ αυτογκόλ, 45’ Τόλιος, 54’, 57’ Μπαλογιάννης – 2’
Ζαννιάς, 63’ πέν. Κακκάβας, 65’ Σεΐτι, 68’ Αλεξίου)
Αν. Καρδίτσας – Αχιλλέας Νεοκαισάρειας
0-3α.α.

Ο Μαρούδας θα δεχτεί τη πάσα από τον Παπαευθυμίου, θα κερδίσει τη μονομαχία
με τον αντίπαλο τερματοφύλακα και σε κενή εστία θα σκοράρει

Η ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Του ΠANOΥ
ΓIΔOΠOYΛOΥ

ΟΜΑΔΕΣ
1 Ολυμπιακός Β.
2 Νίκη Βόλου
3 Αστέρας Ιτέας
4 Μετέωρα
5 Αλμυρός
6 Σέλλανα
7 Πιερικός
8 Τσαριτσάνη
9 Θησέας Αγριάς
10 Νεοκαισάρεια
11 Μακρυχώρι
12 Στυλίδα
13 Φωκικός
14 Αναγέννηση Κ.

gidopoulosp@yahoo.gr
Ο κ. Τσουκαλίδης χρησιμοποίησε
και ποδοσφαιριστές που δεν είχαν
πάρει αρκετό χρόνο συμμετοχής
(όχι στο βαθμό που περίμεναν κάποιοι) διατηρώντας ωστόσο τις βάσεις στην 11άδα σε ένα παιχνίδι που
δεν είχε βαθμολογικό ενδιαφέρον
παρά μόνο γοήτρου.
Ένα γκολ αποδείχτηκε αρκετό
για να κρίνει το αποτέλεσμα και
αυτό το πέτυχε ο Μαρούδας, απέναντι στον Απόλλων Μακρυχωρίου
ο οποίος ήταν ήδη «καταδικασμένος» με υποβιβασμό.
Αυτό που μας έκανε αρνητική εντύπωση και προχθές ήταν η μικρή
προσέλευση φιλάθλων και τα ελάχιστα εισιτήρια που κόπηκαν. Μια εικόνα που την έχουμε δει ξανά και
ξανά σε ένα γήπεδο που έπρεπε να
γιορτάσει και φυσικά φιλάθλους
που έπρεπε να στηρίξουν με το εισιτήριο ώστε να υπάρξει ηθική ανταμοιβή αλλά και οικονομική.
Οι παίκτες των Μετεώρων πάντως κινούνταν με μεγαλύτερη άνεση είχαν καλή κυκλοφορία και περιόρισαν αισθητά τους Καρδιστιώτες που απείλησαν μία μόλις φορά
κι αυτή στις καθυστερήσεις του
αγώνα. Η φάση που έκρινε το παιγνίδι έγινε στο 15’ σε μια γρήγορη
εναλλαγή της μπάλας ο Παπαευ-

_7

Πρωταθλητής
ο Ολυμπιακός Βόλου

•Τα Μετέωρα κέρδισαν στην τελευταία αγωνιστική 1-0
το Μακρυχώρι κι έκλεισαν επιτυχημένα έναν ποδοσφαιρικό κύκλο
νειρεμένη» θα
μπορούσε να
χαρακτηρίσει
κάποιος τη φετινή πορεία
των Μετεώρων στην Γ’
Εθνική. Μετά από πολλά
πολλά χρόνια το
Καλαμπακιώτικο και κατ’
επέκταση Τρικαλινό
ποδόσφαιρο
εκπροσωπήθηκε επάξια στη
συγκεκριμένη κατηγορία και
αυτό προκαλεί θαυμασμό για
όλους αυτούς που δούλεψαν
μέσα κι έξω από το γήπεδο,
χωρίς πολλές πολλές
αναλύσεις και
βαθυστόχαστους
προβληματισμούς, οι οποίοι
θα πάρουν τη σκυτάλη μετά
τις μέρες του Πάσχα, έτσι
ώστε να «ζυγιστούν» τα υπέρ
και τα κατά, οι προοπτικές
για το μέλλον.
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Ο Ιωάννου προσπαθεί να
κερδίσει εναέρια μονομαχία
Μια επιτυχημένη χρονιά ολοκληρώθηκε
θυμίου «βρήκε» τον Μαρούδα στην
περιοχή κι αυτός όντας μόνος απέναντι στον τερματοφύλακα, πλάσαρε εύστοχα και πέτυχε το 1-0.
Πέρα από το γκολ τα Μετέωρα είχαν καλές στιγμές στην ροή του
ενενηντάλεπτου και στις τρεις πιο
χαρακτηριστικές καταγράφονται η
φάση του Ιωάννου στο 43’, η κίνηση του Μαρούδα στο 45’ αλλά και
το σουτ του Παπαευθυμίου στο
61’. Από την άλλη οι φιλοξενούμενοι έφτασαν με αξιώσεις στην περιοχή του Γεωργίου μόνο μία φορά
με κεφαλιά του Κόκκινου στο 92’
που δεν βρήκε στόχο, μετά από σέντρα του Βαρλάμη από δεξιά.

στικό τραπέζι δίνοντας εορταστικό
χαρακτήρα στην αναμέτρηση και
στην παραμονή αλλά για την γενικότερη παρουσία της στ’ αποδυτήρια των Μετεώρων, αποδεικνύοντας πως είναι η «μάνα» του…
λόχου. Μια σοβαρή γυναίκα, εργατική, με μεράκι στο να φροντίζει
τους ποδοσφαιριστές εισπράττοντας πάνω απ’ όλα… σεβασμό.
Αναμφισβήτητα ένα «διαμάντι»
στη… γενικότερη «λάσπη» του ποδοσφαίρου.
Διαιτητής του τελευταίου αγώνα
της σεζόν ήταν ο Κουρλός (Κατσαρός, Μπύρος) από την Ενωση
Ευρυτανίας.

Διαμάντι η… Διαμαντούλα

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

Η Διαμαντούλα Καλούδα ως
φροντίστρια των Μετεώρων κέρδισε
τις εντυπώσεις στο φινάλε

Αν υπήρξε ένα κύπελλο να δοθεί
στους φροντιστές των ομάδων σίγουρα η Διαμαντούλα Καλούδα θα
το άξιζε με το παραπάνω.
Όχι μόνο γιατί στο τέλος του
προχθεσινού αγώνα πρόσφερε εδέσματα, που επιμελήθηκε ένα γευ-

ΜΕΤΕΩΡΑ: Γεωργίου, Γρηγορίου, Ιωαννίδης, Ζήσης, Φορτούνης,
Παπαευθυμίου, Φωτίκας (83’ Γεωργάκης), Ιωάννου (88’ Μανώλης),
Ανδρεόπουλος, (65’ Λίτσιος), Σκόνδρας, Μαρούδας (75’ Ουζούνογλου).

ΑΠΟΛΛΩΝ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ: Γεωργατζάς, Τζήλος, Μυριώτης (80’
Κόκκινος) Κρανιώτης, Τεντολούρης, Ξέρας (75’ Κατσιγιάννης), Κωτσοβός, Τσιχαρούλης, Βαρλάμης,
Μαυροδήμος, Γκίκα.

Η Λυγαριά κέρδισε την Θεόπετρα και σήκωσε κεφάλι…
Ο Απόλλων Λυγαριάς κέρδισε 3-0 την Θεόπετρα
στο ντέρμπι του 2ου ομίλου και πήρε προβάδισμα
στην άνοδο με την Ενωση να παραμένει ξεκάθαρα
πρώτη.
Στον 1ο όμιλο, Ριζαριό και Παραληθαίοι σχεδιάζουν το μέλλον τους στην Α’ Ερασιτεχνική.

1ος ΟΜΙΛΟΣ
Κηπάκι-Καρυές ...................................................5-2
Κεραμίδι-Κρήνη ..................................................2-0
Ριζαριό-Πετρωτό ................................................3-0
Αρδάνι-Λόγγος ...................................................2-2
Αγ. Κυριακή-Ακαδημία1 .....................................2-2
Άγ. Οικουμένιος-Βασιλική ..................................2-1
Ζάρκο-Γριζάνο ....................................................2-2
Αμπελάκια-Αστέρας ...........................................5-1
Ρεπό: Παραληθαίοι

Β.
65
61
51
51
46
43
38
37
34
31
30
27
26
24
24
18
4

Ν.
21
19
16
15
13
12
10
11
10
9
9
7
7
7
7
4
1

Ι.
2
4
3
6
7
7
8
4
4
4
3
6
5
3
3
6
1

Η.
2
2
6
4
6
6
8
11
12
13
13
12
13
15
16
16
23

ΤΕΡΜ.
87-20
85-22
54-33
47-26
57-34
58-38
33-33
54-51
49-48
42-52
32-43
38-54
32-40
23-46
28-54
22-66
18-99

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Κεραμίδι...........................- ............................Κηπάκι
Καρυές ............................- ...........................Ριζαριό
Κρήνη...............................- ............................Αρδάνι

Η
1
1
6
6
8
10
9
7
11
10
15
16
13
25

ΤΕΡΜ.
64-12
65-11
40-27
40-25
35-21
33-28
37-32
31-34
31-37
32-39
22-37
23-61
22-42
7-76

Πρωτάθλημα Κ16

Προτελευταία στροφή
Προτελευταία αγωνιστική σήμερα στο παιδικό πρωτάθλημα Κ
16 με τους παρακάτω αγώνες:

ΩΡΑ 15:00
Γηπ. Οικουμενιου: Οικουμενιος - Πύργος
Διαιτ. Τουλουμης (Μαρκοπουλος - Κατσογιαννος)

ΩΡΑ 16:00
Γηπ. Καλαμπακας: Μετεωρα - ΑΟΤ
Διαιτ. Μαργιωλης (Αβρααμ - Μουστακας)
Γηπ. Λογγακίου: Δημητρα α - Ακ Αμπελακιων
Διαιτ. Ντίνος (Κουτσαγιας - Ράτζας)
Νεοχωρι - Ακαδημια 1

Προβάδισμα Λυγαριάς
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

Ν
Ι
22 3
22 3
12 8
11 9
9 9
10 6
9 8
8 11
10 5
7 9
7 4
7 3
4 9
0 1

*Με αποφάσεις της Πειθαρχικής Επιτροπής, στην Αναγέννηση
Καρδίτσας έχει επιβληθεί ποινή αφαίρεσης 9 βαθμών από το τρέχον πρωτάθλημα και 6 βαθμών από τη νέα σεζόν.

Β’ Ερασιτεχνική

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Β
69
69
44
42
36
36
35
35
35
30
25
24
21
-8

Πετρωτό ..........................-....................Αγ. Κυριακή
Λόγγος.............................-.............Άγ. Οικουμένιος
Ακαδημία1 .......................- .............................Ζάρκο
Γριζάνο ............................- .........................Αστέρας
Παραληθαίοι....................- ......................Αμπελάκια
Ρεπό: Βασιλική

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

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

48
46
45
39
29
27
27
27
19
19
0
0

15
13
14
12
9
8
9
9
6
6
0
0

0-3α.α

3
7
3
3
2
3
0
0
1
1
1
1

7
4
8
9
13
13
16
16
18
18
23
24

57-31
46-20
59-38
58-52
40-69
33-47
37-52
34-72
41-73
31-72
0-69
0-72

2ος ΟΜΙΛΟΣ

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Φιλύρα-Βαλτινό ............................................0-3α.α.
Κεφ/κός-Παλ/στηρο .....................................0-3α.α.
Φωτεινό-Πιαλεία .................................................2-5
Λυγαριά-Θεόπετρα .............................................3-0
Γόμφοι-Τζούρτζια ...............................................2-0
Δενδροχώρι-Βυτουμάς ......................................2-5
Πρίνος-Χρυσομηλιά ...........................................3-1
Ροπωτό-Δροσερό Μουριά .................................0-1
Ρεπό: Ασπρόβαλτος

Βαλτινό ............................- .....................Παλ/στηρο
Τζούρτζια.........................- ..........................Φωτεινό
Βυτουμάς.........................-..........................Λυγαριά
Χρυσομηλιά .....................-............................Γόμφοι
Δροσερό Μουριά ............- ...................Δενδροχώρι
Ροπωτό ............................-.................Ασπρόβαλτος
Πιαλεία-Φιλύρα................. ...........................3-0α.α.
Θεόπετρα-Κεφλ/κός ....................................3-0α.α.
Ρεπό: Πρίνος

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

Β.
64
57
56
52
50

Ν.
21
18
18
17
16

Ι.
1
3
2
1
2

Η.
2
3
4
6
7

ΤΕΡΜ.
84-21
78-22
71-28
62-25
63-31

Γ’ Ερασιτεχνική

Κέρδισε το Γενέσι
Στο ντέρμπι της Γ’ Ερασιτεχνικής το Γενέσι κέρδισε 2-1 τον Πρόδρομο.

CMYK
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Εσπασε η αλυσίδα
•Ο ΑΟΚ παρά την διάθεση δεν μπόρεσε να πετύχει μια ακόμη
υπέρβαση χάνοντας 62-77 από τον ποιοτικό ΑΓΣΙ

Ε

ίχε πάρει φόρα
για τα καλά η
Καλαμπάκα μετά
τις μεγάλες νίκες
επί των Γρεβενών και του
Παλαμά, οπότε εύλογα
επιθυμούσε επανάληψη
του σκηνικού και απέναντι
στον ΑΓΣ. Ιωαννίνων.

Ωστόσο ευθύς-εξαρχής οι
γνώστες του χώρου εκτίμησαν
ότι η αποστολή ήταν πολύ δύσκολη, αφού ο αντίπαλος συμπεριλαμβάνεται στις ομάδες
από το πάνω ράφι.
Όμως ο εκπρόσωπός μας
είχε ανεβασμένη ψυχολογία
ύστερα από την αντεπίθεση
διαρκείας που συνδυάστηκε και
με καλό μπάσκετ.
Στην πράξη όμως τα δεδομένα ήταν διαφορετικά. Δεν
βγήκαν λοιπόν πράγματα που
είχαν σχεδιαστεί, οπότε οι Ηπειρώτες αποχώρησαν με το διπλό
62-77.
Είναι φανερό ότι εδώ και καιρό η Καλαμπάκα υπερβάλλει
εαυτόν προκειμένου να φτάσει
στον πολυπόθητο αριθμό ροζ
φύλλων, που θα της επιτρέψει
να ανανεώσει το εισιτήριο. Μετά
την ήττα η υπόθεση δυσκόλεψε
αφάνταστα, αφού δεν έχει γίνει
και το ρεπό.
Ασφαλώς έχει ξοδέψει μπόλικη ενέργεια, ενώ και οι αντίπαλοι είναι περισσότερο υποψιασμένοι μετά τις κολλητές
επιτυχίες του ΑΟΚ.
Κοινώς σε κάθε παιχνίδι η
τοπική ομάδα χρειάζεται να πιάνει ταβάνι στην απόδοσή της

Φρέναρε ο ΑΟΚ απέναντι στον ΑΓΣΙ (φωτό: ekalampaka)
κάτι που δεν είναι και το πιο
εύκολο πράγμα στον κόσμο.
Ο ΑΟΚ έπεσε στην καλή μέρα
του ΑΓΣΙ, οπότε το καλό δεν
τρίτωσε.
Σε καμία περίπτωση όμως οι
πρωταγωνιστές δεν το βάζουν
κάτω, πόσο μάλλον από την
στιγμή που έχουν μπροστά τους
την μητέρα των μαχών.
Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι η ομάδα του Χρ. Κωνσταντινίδη μπήκε με όρεξη στο παρκέ και το πρώτο δεκάλεπτο θύμιζε ντέρμπι με τα όλα του.
Στις εμπνεύσεις του ενός
απαντούσε ο άλλος, οπότε όλοι

περίμεναν την συνέχεια. Αυτή
ωστόσο δεν είχε την επιθυμητή
εξέλιξη για τον ΑΟΚ. Τα βαριά
χαρτιά των αντιπάλων βρήκαν
τον χέρι τους και γενικά τον
τρόπο για να πετυχαίνουν τα
απαραίτητα σημαντικά καλάθια.
Η δεύτερη περίοδος ήταν
κομβική αφού οι φιλοξενούμενοι
είχαν κρύο αίμα και προσήλωση
στην άμυνα οπότε έχτισαν μια
σημαντική διαφορά.
Παρά τις προσπάθειες των
κιτρινομπλέ στην επανάληψη η
τάξη πραγμάτων που είχε διαμορφωθεί δεν άλλαξε, οπότε η

Καλαμπάκα θα επιχειρήσει το
ξέσπασμα στα οριακά ματς που
έχει μπροστά.
Τα δεκάλεπτα:17-18, 28-37,
37-52, 62-77
Καλαμπάκα (Κωνσταντινιδης): Μπαλωμένος, Σπανός
10(2), Γαϊτανίδης 12(2), Παουλεάνου 12, Σούλκο 12(1), Γκαντιάς 9, Οικονόμου 2, Παπακώστας 4, Κιουρτζίδης 1.
ΑΓΣΙ (Τσουκανέλης-Τσαμπαλάς): Καννής 4, Ζαμπέτης
11(3), Σαχπατζίδης 4, Αντωνίου
7, Πουρνάρας 5, Χρύσης 22(3),
Μάκης 11(2), Παπανικολάου,
Θυμνιός 7, Φίλιος, Θώδης 6.

Αναμενόμενη εξέλιξη
•Οι Ικαροι μόλις άνοιξαν ταχύτητα δεν είχαν πρόβλημα
να φτάσουν στην εύκολη νίκη 56-94 στην έδρα της Νικόπολης

Α

κλόνητο φαβορί ήταν
οι Ικαροι στο παιχνίδι
με την Νικόπολη,
αφού οι δυο ομάδες
διαγράφουν μια εκ
διαμέτρου αντίθετη πορεία.

Οι κιτρινόμαυροι από την αρχή
της χρονιάς σημάδεψαν την υψηλότερη δυνατή βαθμολογική
αναρρίχηση και θα συνεχίσουν
με την ίδια λογική μέχρι τέλους.
Αλλωστε τώρα χωρίς άγχος,
μπορεί να προκύψει ουσία και
θέαμα. Από την άλλη οι γηπεδούχοι έχουν υποταχθεί στην μοίρα τους εδώ και καιρό, οπότε με
την στοιχειώδη σοβαρότητα όλα
θα έπαιρναν τον δρόμο τους.
Οι Ικαροι δεν είχαν καμιά διάθεση να δώσουν δικαιώματα και
να δουν το γόητρό τους να δέχεται πλήγμα. Όλα αυτά αποτυπώθηκαν στο τελικό αποτέλεσμα
που ήταν 56-94.
Ουσιαστικά όλη η δουλειά ήταν
στο πρώτο δεκάλεπτο. Εκεί ο εκπρόσωπός μας ξεκίνησε υποτονικά και άλλο που δεν ήθελε ο
αντίπαλος για να διατηρήσει την
επαφή με το σκορ.
Αμέσως μετά όμως οι κιτρινόμαυροι φρόντισαν να βάλουν τα
πράγματα στην θέση τους, αφού

Οι Ικαροι επισκέφτηκαν τον χορηγό Picasso ποζάροντας με τον
ιδιοκτήτη του Π. Ζωγράφο, ενώ ευχαρίστησαν και το «Αετών Μέλαθρον»
δεν είχαν καμία διάθεση για δικαιώματα.
Εσφιξαν συνεπώς την άμυνά
τους στον μέγιστο βαθμό και καθήλωσαν τους Πρεβεζάνους.
Οσο για την επίθεση λύθηκαν
όλοι, υπήρξε καλή κυκλοφορία
της μπάλας και εύκολα καλάθια,
οπότε όλα πήραν τον δρόμο τους.
Φυσικά ο κόουτς Σδράκας
φρόντισε να μοιράσει τον χρόνο
συμμετοχής (δεν αγωνίστηκε ο

στρατευμένος Β. Χατζής) και όλοι
αποχώρησαν ευχαριστημένοι.

Με αφιέρωση
Μέσα από την κοινή προσπάθεια επιτυγχάνεται το απαραίτητο
δέσιμο και προκύπτουν εξαιρετικές σχέσεις.
Στο πλαίσιο αυτό οι παίκτες
των Ικάρων αφιέρωσαν την Κυριακάτικη νίκη τους στον συμπαίκτη τους Αχιλλέα Ντούρβα, ο
CMYK

οποίος πραγματοποίησε την τελευταία του φετινή εμφάνιση με
την κιτρινόμαυρη φανέλα, αφού
φεύγει στην Σαντορίνη για επαγγελματικούς λόγους.
Τα δεκάλεπτα: 22-25, 28-46,
47-67, 56-94
Νικόπολη (Παπίρης, Πολίτης):
Παππάς, Τζίμας, Σουλιώτης 8,
Καραστάθης 3, Μήχος 9, Μούστας 2, Τζόκας, Παπαχρήστος 8,
Κακιούζης 17, Παπαμιχαήλ 9, Ζήκας.
Ικαροι (Σδράκας): Κολοτσιος
Α. 3(1), Μέξης 13, Βλάχος 16(2),
Κολότσιος Β. 8(2), Αργύρης 16(4),
Χατζής, Ντούρβας 3(1), Τζιοβάρας, Φούντας 22(5), Μπαρμπαρούσης 3(1), Στάνκοβιτς 10.

* Τα χαμόγελα που περίμεναν οι φίλοι του ΑΟΤ δεν
ήρθαν ποτέ από την Λάρισα και την Φιλιππούπολη.
Ο εκπρόσωπός μας πραγματοποίησε μια κατά γενική
ομολογία αρκετά λίγη εμφάνιση για τις απαιτήσεις
ενός τέτοιου αγώνα.
* Γιατί πριν την σέντρα όλοι μιλούσαν για το ματς της
χρονιάς και για νίκη-μονόδρομο με παράλληλη κατάθεση ψυχής. Ειδικά μακριά από την έδρα τα Τρίκαλα
χάνουν αρκετή από την δυναμικότητά τους αλλά και
το Στάδιο δεν αποτελεί το άλλοτε άπαρτο κάστρο.
* Όταν ένα συγκρότημα δέχεται 3 μαζεμένα τέρματα
φωνάζει από μακριά η έλλειψη συγκέντρωσης. Τούτο
το στοιχείο το διαπίστωσαν εύκολα όσοι βρέθηκαν
στις εξέδρες αλλά και εκείνοι που παρακολούθησαν
την τηλεοπτική μετάδοση. Όπως εκμυστηρεύτηκαν
ειδικά στην αρχή ήθελα να κλείσουν το κουμπί,
αφού πόνεσαν τα μάτια.
* Γενικά οι γκρίνιες ήταν για μια ακόμη φορά στην
ημερήσια διάταξη με το πιστό κοινό της ομάδας να
μην μπορεί να χωνέψει την καθίζηση. Πάντως μέχρι
στιγμής οι όποιες κινήσεις γίνονται στην σκακιέρα
δεν βγαίνουν.
* Αντίθετα τα Μετέωρα κινήθηκαν όπως έπρεπε και
επιβεβαίωσαν τα προγνωστικά κόντρα στον Απόλλωνα
Μακρυχωρίου. Οι κιτρινομπλέ πραγματοποίησαν μια
γεμάτη χρονιά, που αποτελεί οδηγό για το μέλλον.
* Το Καλαμπακιώτικο συγκρότημα και βάσεις διαθέτει
και ταλέντο και οργάνωση, ενώ οι φίλαθλοι προσπαθούν να βρίσκονται πάντα κοντά του.
* Στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας βρέθηκαν
και δικαίως οι Γόμφοι, που ξεπέρασαν ξανά τον
εαυτό τους. Χωρίς υπερβολή όλοι οι γνώστες του
χώρου έβγαλαν το καπέλο στην ομάδα του Μάκη
Αλεξίου.
* Στον αγώνα του Αμπελώνα παίχτηκε μπασκετικό
ξύλο(δηλαδή η συνάντηση πήγε στην δύναμη) με
την Τρικαλινή ομάδα να έχει το αντίδοτο.
* Αξίζει να σταθούμε βέβαια και στην μαζική μετακίνηση
συμπολιτών μπασκετικών οι οποίοι θέλησαν να καταγράψουν από μέσα και με το δικό τους μάτι την
προσπάθεια των Γόμφων. Σίγουρα τα στελέχη της
ομάδας θα θυμούνται για πολλά χρόνια το Σάββατο
που πέρασε αν και κοιτάζουν μπροστά.
* Νέες εμπειρίες για τα ταλέντα της Φούντας ΒΑ, που
πήραν άρωμα Παναθηναϊκού βλέποντας παράλληλα
και έναν παλιό γνώριμο, τον Β. Σακελλαρίου.
* Τα Τρίκαλα στην πάλη διαθέτουν έναν μοναδικό
τρόπο να σημειώνουν επιτυχίες σε όλες τις ηλικίες
και να εξασφαλίζουν καλά πλασαρίσματα. Αυτό επιβεβαιώθηκε και στην διοργάνωση παμπαίδων στον
Βόλο, που σήμερα φιλοξενεί και το Πανελλήνιο σχολικό. Οσο για την β’φάση σχολικού στίβου γίνεται
στην Λάρισα.
* Και οι μαχητικές τέχνες φέρνουν διακρίσεις σε Αθήνα
και όχι μόνον, ενώ έπεται συνέχεια, αφού οι πρωταγωνιστές διαθέτουν ταλέντο και εμπιστοσύνη στις
δυνάμεις. Το Crossfit core Trikala box πήρε 12η θέση
σε σύνολο 60 ομάδων.
* Σπουδαίοι χρόνοι από στελέχη του Συλλόγου δρομέων
στον Μ. Αλέξανδρο.
* Χαράς ευαγγέλια για τους λάτρεις των δυο τροχών,
αφού στις 20-21 του μήνα γίνεται στο Πρίνος το Πανελλήνιο μότο κρος. Ηδη αφίσες τοποθετήθηκαν σε
επίκαιρα μέρη και ανοίγουν την όρεξη. Σύντομα η
αναλυτική καταγραφή, ενώ τα στοιχεία καταδεικνύουν
ότι ο συναγωνισμός θα είναι έντονος.
* Πάντα είναι έντονο το άρωμα ποδηλάτου κάτι που
επιβεβαιώθηκε και το πρωί της Κυριακής με τα νιάτα
να δίνουν τόνο, ενώ στις 21/4 έχουμε το 4ο Μeteora
MTB Β. Ευσταθίου.
* Επίσκεψη στελεχών του λακρός στον Δήμαρχο.

Τα αποτελέσματα
ΑΟΚ Βέροιας- Παλαμάς
58-67
Δόξα Λ.- Γρεβενά
77-66
ΠΑΣ Γιάννενα- Ολυμπιακός Β. 82-74
Νικόπολη- Ικαροι
56-94
Καλαμπάκα- ΑΓΣΙ
62-77
Εύαθλος- Μαντουλίδης
24/4
Ρεπό: Μελίκη
Στην βαθμολογία οι Ικαροι
έχουν 32 και η Καλαμπάκα 29.
Την επόμενη αγωνιστική ο ΑΟΚ
έχει ντέρμπι στην Μελίκη και οι
κιτρινόμαυροι φιλοξενούν τον
ΠΑΣ

03.00: COSMOTE SPORT 4 HD
Philadelphia 76ers - Brooklyn
Nets, NBA
20:00 Novasports 2HD
ΤΣΣΚΑ Μόσχας - Μπασκόνια
EuroLeague
20:45 Novasports 1HD
Φενέρμπαχτσε - Ζάλγκιρις

EuroLeague
22:00 COSMOTE SPORT 1 HD
Γιουβέντους - Αγιαξ
UEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 2 HD
Μπαρτσελόνα - Μάντσεστερ
Γιουνάιτεντ

τοπικά

ΤΡΙΤΗ

Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΗΤΑΝ … ΓΥΜΝΟΣ …!
πήκαμε σ’ ένα
μακρύ πολιτικό
μονοπάτι, γιατί
κανένας δεν γνωρίζει,
ακριβώς, πότε θα γίνουν
οι Εθνικές εκλογές.
Δυστυχώς, αυτό είναι
στην αρμοδιότητα του
εκάστοτε
Πρωθυπουργού, ο
οποίος, πάνω απ’ όλα
κοιτάζει το δικό του
συμφέρον, μιάς και η
Εξουσία είναι πηγή
αγαθών, κυρίως, για τους
σημερινούς Κυβερνήτες.
Έτσι τα όσα λέγονται και
από τον Τσίπρα, ψέμα το
χρονοδιάγραμμα των
Εκλογών, είναι στον …
αέρα …!

Μ

Σήμερα, περισσότερο από
κάθε άλλη φορά, η πλειοψηφία των Ελλήνων πιστεύει,
πως ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να
μιλάει για εκλογές τον Οκτώβριο, γιατί τα οικονομικά, τα
κοινωνικά και τα εθνικά μεγέθη, δεν επιτρέπουν τέτοια
λύση.
Οι πολίτες έχουν ξεσηκωθεί
και οι λεκτικοί προπηλακισμοί
και τα γιουχαΐσματα πάνε …
σύννεφο σε κάθε εμφάνιση
Βουλευτών, υπουργών και ευρωβουλευτών της κυβέρνησης.
Δημοσκοπικά οι υποψήφιοι
του ΣΥΡΙΖΑ, όπου υπάρχουν,
γιατί σε όλη την περιφέρεια
της χώρας δεν έκανε συνδυασμούς για τις κοινότητες
και τους δήμους, γιατί δεν
μπορούσε να κάνει. Δημοσκοπικά, λοιπόν, η τραυματι-

Γράφει ο

Δρ. ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ,
D.Ed., M.Ed., Ph.D.,

ΠΟΛΙΤΕΥΤΗΣ

σμένη κοινωνία, τους καταβαραθρώνει. Παντού προηγούνται οι υποψήφιοι της
Αξιωματικής Αντιπολίτευσης.
Η Νέα Δημοκρατία θα κάνει
περίπατο. Γιατί θα κάνει περίπατο; Γιατί ο Τσίπρας έχει
κάνει πολλές … στροφές και η
φυσιογνωμία του ΣΥΡΙΖΑ έχει
υποστεί πολλές οβιδιακές μεταλλάξεις.
Ξεκίνησε ως ένα αριστερίστικο κόμμα και φόρεσε την
λεοντή του συστημικού και
ολοκληρωτικού μορφώματος.
Χάϊδεψε τους μετανάστες και
διαμαρτύρονται για την παγκοσμιοποίηση, για τα μνημόνια, για την πολιτική της Ε.Ε.,
της Γερμανίας και των ΗΠΑ.
Αντιμετώπιζε τον καπιταλισμό
ως Λερναία Ύδρα και προσπάθησε να εργαλειοποιήσει

την Δικαιοσύνη και τα Μ.Μ.Ε.
Ήθελε ο τύπος να μετατραπεί
σε προπαγανδιστικό μηχανισμό του ΣΥΡΙΖΑ.
Διακήρυττε πως θα σχίσει
τα μνημόνια, πως θα χτυπάει
τα νταούλια και θα χορεύουν
οι Ευρωπαίοι, πως θα κατοχυρώσει την πρώτη κατοικία
«κανένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτη» και πως θα φέρει την
ανάπτυξη. Ένα χρονικό διάστημα, οι … φωστήρες του
ΣΥΡΙΖΑ, σκέφθηκαν πως μπορούμε να γυρίσουμε και στην
… Δραχμή … !
Απ’ όσα έταξε στα μπαλκόνια, προεκλογικά και απ’ όσα
υπόσχονταν στους πολίτες εν
έκανε τίποτε ή μάλλον έκανε
τα αντίθετα. Υπέγραψε το τρίτο μνημόνιο, προσκύνησε
τους Αμερικάνους, που κάποτε τους έλεγε «δολοφόνους των λαών». Φίλησε το …
χέρι της Μέρκελ, που κάποτε
έλεγε το «Μέρκελ φύγε στην
χώρα σου».
Έγινε καπιταλιστής. Εφάρμοσε τα πιο σκληρά και απάνθρωπα φορολογικά μέτρα.
Γέμισε την Ελλάδα με οικογενειακά δράματα. Οδήγησε
χιλιάδες ανθρώπους στην αυτοκτονία. Έκανε 700.000 Έλληνες και επιστήμονες οικονομικούς μετανάστες.
Διέλυσε το κράτος πρόνοιας. Αύξησε την εγκληματικότητα κατακόρυφα. Έστησε
«Άβατα». Έφτιαξε ένα καθαρά
κομματικό κράτος και οδήγησε την κοινωνία στο να ζει με
ψίχουλα και επιδόματα. Τελικά πούλησε και την Μακεδονία, για να μην κόψουν οι δα-

νειστές τις συντάξεις των Ελλήνων …!
Κάθε φορά που η κυβέρνηση στριμώχνεται βρίσκει την
λύση στα υποτιθέμενα σκάνδαλα με νομικές ακροβασίες
και πολιτικές αλχημείες, για
τους πολιτικούς της αντιπάλους. Ο ΣΥΡΙΖΑ και τα στελέχη του είναι ανάμεσα στις
συμπληγάδες της καταστροφής, ενώ έχουν φτιαχτεί όλοι
τους οικονομικά..
Οι γέφυρες πέφτουν, πριν
καλά – καλά τις στήσουν και
φυσικά δεν βοηθούν την ανάκαμψη της κυβέρνησης. Η
σκανδαλολογία γυρίζει μπούμερανγκ. Η εσωκομματική πίεση εντείνεται και το σενάριο
για εκλογές τον Οκτώβριο
απομακρύνεται και φαίνεται
πολύ ριψοκίνδυνο.
Η Δούρου καταρρέει στην
περιφέρεια Αττικής με τους
125 νεκρούς στην Μάνδρα
και το Μάτι, ενώ ο Πατούλης
της Ν.Δ. προηγείται με διπλάσιο νούμερο προτιμήσεων.
Υπό αυτές τις οικονομικές,
τις κοινωνικές και τις εθνικές
συνθήκες η ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ θα κάνει περίπατο.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης
θα είναι ο επόμενος Πρωθυπουργός, αρκεί να μην κλωτσήσουν την … καρδάρα, που
είναι σίγουρα, γεμάτη με το …
γάλα …!
Ο Βασιλιάς του ΣΥΡΙΖΑ δυστυχώς ήταν γυμνός …! Και γι’
αυτό, όποτε κι αν γίνουν οι
εθνικές εκλογές, ο Τσίπρας
και η παρέα του θα υποστούν
ταπεινωτική ήττα …!

Το ωραιότερο δώρο του Θεού στον άνθρωπο
Και με δάκρυ και με πίκρα
και με γέλια και χαρές,
η ζωή έχει μια γλύκα
που τη θέλεις δυο φορές.
```
Είναι τόσο ακριβή
-στον καθέναν ποθητήκαι ας έχει δυσκολίες,
βάσανα και αγωνίες.
```
Όλα σβήνουν με τον χρόνο
απ' τον νου και την καρδιά
κι ας σε γέμισαν με πόνο
κι ας σε πλήγωσαν βαθιά.
```
Πάλι θα χαμογελάσεις
και τις πίκρες θα ξεχάσεις,
αντικρίζοντας τον ήλιο
στο υπέρλαμπρο βασίλειο.
```

Ούτε ένας δεν ζηλεύει
τα ανήλιαγα στενά,
αλλά δυο ζωές γυρεύει
ν' απολαύσει τ' αγαθά.
```
Δεν φοβάται τον χιονιά
-τη σκληρή τη μοναξιάβάσανα και κακουχίες,
θύελλες και ατυχίες.
```
Σαν θηρίο αγριεύει
και με τα στοιχειά παλεύει,
για να είναι νικητής,
αυτοκράτορας της γης.
```
Ένα μόνο δεν δαμάζει
που μονίμως τον τρομάζει,
το εφήμερο της ζήσης
της ανθρώπινης της φύσης.
```

Άνεμο δεν λογαριάζει
ούτε κύμα σαν βουνό,
αλλά διαρκώς κοιτάζει
να “ρυθμίζει” τον καιρό.
```
Του αρκεί να αντικρίζει
“φως ηλίου, ιλαρό”
κι ας πονάει κι ας δακρύζει
κι έχει βάσανα σωρό.
```
Και στη φτώχεια και στα πλούτη
-στου πολέμου τη φωτιάμόνο η ζωή ετούτη
έχει γλύκα κι ομορφιά.
```
Από όλους αγαπιέται
και ας είναι και σκληρή
και κανένας δεν αρνιέται
ότι είναι ακριβή...
Κική
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Σημεία
των καιρών…
Σε μια φάση έντονης «αυτό-προβολής» έχει περάσει
η ζωή και η καθημερινότητά μας.
Η τάση αυτή έχει απλωθεί σε πολλές μορφές της
ανθρώπινης δραστηριότητας και σε τέτοιο βαθμό μάλιστα, που πολλές φορές το κάθε τι - από τις απλές
καθημερινές μας στιγμές μέχρι και τις πιο σοβαρές
μας δραστηριότητες - πρέπει να κοινοποιείται άμεσα σε γνωστούς ή όχι, διεκδικώντας μια πρόσκαιρη
αλλά και εύθραυστη αναγνώριση και αποδοχή.
Στο σκηνικό αυτό, βασικοί συμπαραστάτες και βοηθοί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (face book, instagram κλπ), αλλά και πολλά νέο-εμφανιζόμενα ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, που συχνά
ανάλογα και με τις «υπάρχουσες οδηγίες», πλέκουν
τους αντίστοιχους διθυράμβους.
Πλέον όταν το έργο «δεν μιλά από μόνο του», μιλάμε εμείς για αυτό.
Και φυσικά ο καθένας παρουσιάζει μια ιδανική εκδοχή της προσπάθειας ή του εαυτού του η οποία συχνά απέχει πολύ από την πραγματικότητα.
Λίγο περίεργο είναι όλο αυτό που συμβαίνει και δημιουργεί συνθήκες μιας εικονικής πραγματικότητας.
Δημιουργεί ένα παράλληλο διαφορετικό κόσμο ο
οποίος περιέχει μια νέα εκδοχή μας και εκεί συναντά κανείς ανθρώπους που τους γνωρίζει χρόνια αλλά
με μια νέα μορφή.
Συναντά φίλους «νέου τύπου» που όταν βρεθούν
στο δρόμο μπορεί ούτε καν να χαιρετήσουν ο ένας
τον άλλο, αλλά λίγο πριν, μπορεί να έχουν ανταλλάξει θερμές ηλεκτρονικές ευχές.
Και βέβαια εκτός από περίεργο, αυτό που συμβαίνει
είναι και επιφανειακό ή και πολλές φορές ψεύτικο και
υποκριτικό, καθώς εκτός των απίστευτων φιλοφρονήσεων που ανταλλάσσονται με μεγάλη ευκολία, είναι συχνά πολύ δύσκολο κανείς να ξεχωρίσει την πληροφορία από τη παραπληροφόρηση ή τη σκοπιμότητα από την αληθινή προσπάθεια για ενημέρωση.
Σε μια εποχή μάλιστα που αρχίζει να φαίνεται έντονα πλέον η ανάγκη για γνήσιες συμπεριφορές και
αλήθειες, είναι μάλλον προτεραιότητα να γίνει από
όλους μας μια προσπάθεια ώστε να ελεγχθεί όλο
αυτό που συμβαίνει, καθώς εκτός των άλλων, δημιουργεί και μια λάθος εκτίμηση των πραγματικών καθημερινών προβλημάτων, με αποτέλεσμα η κοινωνία
μας πολλές φορές να μην αντιλαμβάνεται έγκαιρα
αυτά που ακριβώς συμβαίνουν και συνεπώς να μην
αντιδρά.
Καρατώλος Γιώργος
Εκπαιδευτικός

30 σελίδα
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Κ. Μητσοτάκης: Οι αγορές
«βλέπουν» την πολιτική αλλαγή
στις επερχόμενες εκλογές
«Ο

ι αγορές έχουν ενσωματώσει στις εκτιμήσεις
τους μια πολιτική αλλαγή που ευνοεί τις επενδύσεις στην Ελλάδα και την πολιτική σταθερότητα μετά τις εθνικές εκλογές», δηλώνει ο πρόεδρος της
Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης στο Bloomberg.
Η δήλωση περιλαμβάνεται σε άρθρο γνώμης του συνιδρυτή
του Bloomberg Μάθιου Γουίνκλερ, ο οποίος σημειώνει ότι
οι δημοσκοπήσεις εμφανίζουν τον κ. Μητσοτάκη ως τον πιθανότερο επόμενο πρωθυπουργό της χώρας.

Εν αντιθέσει με τον πρόεδρο της ΝΔ, ο Ελληνας πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας περιγράφεται ως ο «καταλύτης»
των πιο μαύρων προβλέψεων ότι η Ελλάδα θα εγκατέλειπε
το ευρώ το 2015.
Ο κ. Γούινκλερ υπογραμμίζει μεταξύ άλλων ότι οι επενδυτές
έδειξαν ψυχραιμία δεδομένων των περιστάσεων το καλοκαίρι
του 2015 καθώς γνώριζαν ότι οι δημοσκοπήσεις εμφάνιζαν
τους Ελληνες να επιθυμούν την παραμονή στο κοινό νόμισμα.

Ο πρόεδρος της Ν. Δ. Κυριάκος Μητσοτάκης

Κικίλιας: Η Παπακώστα θυμίζει Μαρία Αντουανέτα
Ε
πίθεση στην Κατερίνα Παπακώστα, την οποία και κατηγόρησε πως ζει σε άλλη
πραγματικότητα εξαπέλυσε ο Βασίλης Κικίλιας. Αναφορικά με τις δηλώσεις της
κ. Παπακώστα για τα Εξάρχεια ο τομεάρχης Άμυνας της ΝΔ δήλωσε πως η
περιοχή βρίσκεται σε τραγική κατάσταση προσθέτοντας πως «η κ. Παπακώστα θυμίζει
Μαρία Αντουανέτα, που της φώναζαν ότι ο κόσμος πεινάει και δεν έχει ψωμί να φάει
και εκείνη τους απαντούσε να φάνε παντεσπάνι».

Σύμφωνα με τον κ. Κικίλια κινδυνεύει η σωματική ακεραιότητα των κατοίκων, οι οποίοι δεν
μπορούν να κυκλοφορήσουν μέρα και νύχτα, ενώ όποτε τολμάει η οργανωμένη Πολιτεία, είτε
δια της Αστυνομίας είτε δια του Λιμενικού, να κάνει κάποια επιχείρηση, υπάρχει ένοπλη βία!
«Η κ.υπουργός προφανώς ζει σε μια παράλληλη πόλη, όχι στην Αθήνα, ή σε μια παράλληλη
χώρα, όχι στην Ελλάδα.
Δεν ακούει τις απεγνωσμένες κραυγές των κατοίκων των Εξαρχείων, αλλά και όλων των συνοικιών της Αθήνας με τα τεράστια προβλήματα εγκληματικότητας που αντιμετωπίζουν»,
τόνισε προσθέτοντας πως ποτέ η κατάσταση δεν είχε φτάσει σε αυτό το δράμα που ζούμε
σήμερα.
Ο κ. Κικίλιας υπερασπίστηκε το έργο της κυβέρνησης Σαμαρά καθώς, όπως είπε, τόσο ο
ίδιος όσο και ο κ. Δένδιας, είχαν κάνει πολύ καλή δουλειά στα θέματα της τάξης και της
ασφάλειας.
«Απόδειξη ότι το 2014, οι δείκτες εγκληματικότητας ήταν οι χαμηλότεροι της δεκαετίας.
Υπήρχαν επιτυχίες στα θέματα τρομοκρατίας, στην αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης.
Γίνονταν επιχειρήσεις-σκούπα και 55.000 αστυνομικοί ήταν στους δρόμους των πόλεών μας.
Υπήρχε η έννοια της φύλαξης των συνόρων μας και όλοι γνώριζαν ότι είμαστε χώρα και όχι
χώρος.
Αυτά λείπουν σήμερα, έχει εγκαταλειφθεί στο έλεος του Θεού η Αθήνα και στην κυβέρνηση
όχι μόνο σφυρίζουν αδιάφορα, αλλά εγκαλούν ή κολλούν πολιτικές ταμπέλες σε όποιον διαφωνεί.
Η ελευθερία και η ασφάλεια είναι κοινωνικά αγαθά. Η κυβέρνηση κολλά την ταμπέλα του
ακροδεξιού, του ακραίου και του φασίστα σε όποιον μιλά για αυτά τα θέματα. Αυτό δεν το ενστερνίζεται η κοινωνία και σίγουρα όχι οι συμπολίτες μου στην Αθήνα», τόνισε χαρακτηριστικά.
Αναφερόμενος στο κλίμα που διαμορφώνεται ενόψει των ευρωεκλογών (υποθέσεις Πετσίτη,
Νοβάρτις) ο κ. Κικίλιας είπε πως θα πρέπει να υπάρχει συζήτηση για όλα τα μεγάλα θέματα
που ταλανίζουν την Ευρώπη προσθέτοντας πως «η Ε.Ε. χειρίστηκε δύο κρίσεις τα τελευταία
χρόνια: τη δημοσιονομική κρίση, με το κοινωνικό κράτος να φθίνει και την κρίση του προσφυγικού/μεταναστευτικού για την οποία εκτός από τους πολέμους στις γύρω περιοχές, ευθύνεται
σε μεγάλο ποσοστό η κυβέρνηση του κ. Τσίπρα, με την καταστροφική πολιτική των ανοιχτών
συνόρων του πρώτου εξαμήνου του 2015, με 1 εκατ. ανθρώπων που πέρασαν από τη χώρα
και διέλυσαν την κοινωνική συνοχή της Ευρώπης, με συνέπεια την ακραία ρητορική, που
σήμερα αντιμετωπίζουμε».
Όπως είπε οι ευρωεκλογές είναι η ευκαιρία του ελληνικού λαού να εκφραστεί για μία σειρά
τεράστιων προβλημάτων που αντιμετωπίζει.
Αναφερόμενος στο μεταναστευτικό ο τομεάρχης Άμυνας της ΝΔ δήλωσε πως υπάρχει κατακραυγή στην Ε.Ε. για το 1,5 δισ. που δόθηκε στη χώρα μας για το προσφυγικό/μεταναστευτικό,
καλώντας την κυβέρνηση να απαντήσει πού διατέθηκαν.
«Γιατί αν κάποιος νομίζει ότι τα χρήματα αυτά πήγαν στη Μόρια και ζουν αυτοί οι δυστυχείς

CMYK

Ο τομεάρχης Άμυνας της ΝΔ Βασίλης Κικίλιας
άνθρωποι σε αυτές τις συνθήκες, είναι γελασμένος. Καταψηφίστηκαν στο ευρωκοινοβούλιο
οι ντροπιαστικές τροπολογίες των ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για να μην ελεγχθεί η χώρα
μας για αυτά τα κονδύλια.
Τα σκάνδαλα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τις στενές σχέσεις ιδιωτών,
δικηγόρων και ροή μαύρου χρήματος, που ενδεχομένως εμπλέκει και πολιτικά πρόσωπα,
είναι κάτι που ζει ο Έλληνας και θα το ελέγξει η Δικαιοσύνη.
Κατακρίνουν τους προηγούμενους με τη σκευωρία Novartis και με στοιχεία που κατέπεσαν.
Σπίλωσαν πολιτικά πρόσωπα για έναν χρόνο, τους διαπόμπευσαν μιλώντας για το μεγαλύτερο
σκάνδαλο από συστάσεως ελληνικού κράτους και σήμερα δικαίως μιλάμε για πολιτικές
διώξεις που αποτελούν ντροπή για τη Δημοκρατία μας», δήλωσε.
Όσον αφορά το αποτέλεσμα των εκλογών ο κ. Κικίλιας είπε πως οι τέσσερις κάλπες του
2019 θα φέρουν για τη Νέα Δημοκρατία τέσσερις νίκες, όποτε και αν γίνουν οι εθνικές
εκλογές.
«Δυστυχώς για τον ΣΥΡΙΖΑ, ευτυχώς για την ελληνική κοινωνία, επέρχεται μεγάλη πολιτική
αλλαγή.
Πρέπει να φύγουμε από το χθες και να πούμε μια κουβέντα για το αύριο.
Οι Έλληνες έχουν ανάγκη να δουν μείωση της φορολογίας, επενδύσεις που θα φέρουν
νέες ποιοτικές θέσεις εργασίας για τους νέους ανθρώπους, τάξη και ασφάλεια στις γειτονιές
μας και αποτελεσματική φύλαξη των συνόρων μας. Από αυτά θα κριθεί η Νέα Δημοκρατία,
αυτά μας κάνουν να διαφέρουμε από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πέρασε το μήνυμα στην παρουσίαση του ευρωψηφοδελτίου μας.
Είναι ώρα να γυρίσει σελίδα η χώρα και να κοιτάξουμε μπροστά. Δεν επενδύουμε σε εμφυλιοπολεμικές, διχαστικές πολιτικές. Μας ενδιαφέρει το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας,
απευθυνόμαστε σε όλους τους πολίτες έντιμα και ειλικρινά.
Η μέση ελληνική οικογένεια και η μεσαία τάξη θα ζήσουν καλύτερες μέρες από αυτή τη δυστυχία που βιώνουν σήμερα», τόνισε ο τομεάρχης Άμυνας της ΝΔ.
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Ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας πρωταγωνιστής
της καμπάνιας για τις ευρωεκλογές
α ευρωψηφοδέλτια δεν έχουν «επικεφαλής». Όλοι
οι υποψήφιοι χρειάζονται σταυρό για να εκλεγούν.
Ωστόσο, η προεκλογική καμπάνια του ΣΥΡΙΖΑ για
τις ευρωεκλογές της 26ης Μαΐου θα έχει πρωταγωνιστή.
Και αυτός δεν είναι άλλος από τον Αλέξη Τσίπρα.

Το πολιτικό πλαίσιο

Τ

Ο πρωθυπουργός παίρνει πάνω του την καμπάνια, με ένα πρόγραμμα καθημερινών εμφανίσεων, ανάλογο με αυτό των βουλευτικών εκλογών. Την Παρασκευή ο κ. Τσίπρας ήταν στην παρουσίαση του ψηφοδελτίου της Ρένας Δούρου, το Σάββατο μίλησε στην πρώτη συνεδρίαση της Εκλογικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, απόψε το βράδυ δίνει συνέντευξη
στον Νίκο Χατζηνικολάου στον ANT1. Μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να κάνει περιοδεία στην περιφέρεια (πιθανόν στην Θεσσαλία), να μιλήσει στη Βουλή για τις γερμανικές αποζημιώσεις
και να συμμετάσχει στην συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ όπου θα κλείσουν οι πέντε εναπομείνασες κενές θέσεις του ευρωψηφοδέλτιου -ο Αλέξης Γεωργούλης έχει
«κλειδώσει». Την επόμενη βδομάδα ενδέχεται ο κ. Τσίπρας να
μεταβεί στην Κρήτη.

Οι στόχοι
Ο πρωταγωνιστικός ρόλος του κ. Τσίπρα στην εκστρατεία του
ΣΥΡΙΖΑ για τις ευρωεκλογές αποσκοπεί στο:
1. Να καταδειχτεί με ενάργεια ο κεντρικοπολιτικός χαρακτήρας της αναμέτρησης και να περιοριστεί η «χαλαρή ψήφος».
2. Να οξυνθεί η πόλωση με τη ΝΔ και να ανέβει η συσπείρωση
των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ.
3. Να καλυφθεί το «πολιτικό κενό» που παρουσιάζει αυτή τη
στιγμή το ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί στη λίστα των
υποψηφίων να εκφράζεται πολύ καλά το κεντροαριστερό

Ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας
άνοιγμα, εντούτοις, είναι λειψή η εκπροσώπηση του ίδιου του
ΣΥΡΙΖΑ.
Σε ερώτηση του Newpost αν με τη μετατροπή των ευρωεκλογών σε εφ’ όλης της ύλης αντιπαράθεση πάνε για μία ακόμα φορά σε δεύτερη μοίρα τα ευρωπαϊκά θέματα, ανώτερη κυβερνητική πηγή απάντησε ότι «πλέον τα ευρωπαϊκά θέματα ταυτίζονται με τα ελληνικά».

Έφη Αχτσιόγλου: Ευνοϊκότερο πλαίσιο
συνταξιοδότησης για τα ΒΑΕ
Ε

υνοϊκότερο πλαίσιο θεμελίωσης δικαιώματος συνταξιοδότησης για τους
εργαζόμενους στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα (ΒΑΕ) θα περιληφθεί στο νομοσχέδιο για τις 120 δόσεις, που θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή, σύμφωνα με
την υπουργό Εργασίας, Έφη Αχτσιόγλου
Ειδικότερα, η υπουργός Εργασίας σημείωσε
ότι στο νομοσχέδιο για τις 120 δόσεις περιλαμβάνεται διάταξη η οποία επεκτείνει το
χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο θα πρέπει
ο εργαζόμενος να έχει ένσημα στα βαρέα και
ανθυγιεινά, για να θεμελιώσει το δικαίωμα συνταξιοδότησης.
«Αυτήν τη στιγμή, προβλέπεται ότι ο εργαζόμενος θα πρέπει να έχει 1.000 ένσημα στα
βαρέα και ανθυγιεινά τα τελευταία 13 χρόνια
της εργασίας του. Με τη διάταξη που φέρνουμε στη Βουλή, επεκτείνουμε αυτό το χρονικό διάστημα στα τελευταία 17 χρόνια». ανέφερε η κ. Αχτσιόγλου, διευκρινίζοντας ότι, με
αυτήν τη χρονική επέκταση, καλύπτονται
ασφαλισμένοι με μεγάλες περιόδους ανεργίας,
ώστε να μπορούν σε αυτό το ευνοϊκότερο πλαίσιο να θεμελιώσουν δικαίωμα συνταξιοδότη-

Η υπουργός Εργασίας, Έφη Αχτσιόγλου
σης.
«Είναι μία ακόμη ρύθμιση που θεωρώ ότι θα
δώσει ανάσα σε δεκάδες χιλιάδες ασφαλισμένους που την περιμένουν», υπογράμμισε η
υπουργός Εργασίας.

ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
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Το περασμένο Σάββατο στην πρώτη συνεδρίαση της Εκλογικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία ο Αλέξης
Τσίπρας παρουσίασε αναλυτικά το πολικό πλαίσιο της καμπάνια
του ΣΥΡΙΖΑ για τις ευρωεκλογές. Συγκεκριμένα, ο κ. Τσίπρας:
Κάλεσε τους ψηφοφόρους να αποτρέψουν την επιστροφή
της ΝΔ στην εξουσία «με την ακραία και επικίνδυνη, ακραία δεξιά στροφή της, και βεβαίως τη βαθιά αντιλαϊκή νεοφιλελεύθερη ατζέντα.» Το μείγμα «ακροδεξιάς και νεοφιλελευθερισμού»
είναι η βασικός χαρακτηρισμός που αποδίδει ο ΣΥΡΙΖΑ στη ΝΔ.
Κατηγόρησε τη ΝΔ ότι σκοπεύει να ανατρέψει φιλολαϊκές μεταρρύθμισες όπως η επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων,.
Κατήγγειλε ΝΔ και ΚΙΝΑΛ ότι απεργάζονται την παραγραφή
κατηγοριών διαφθοράς για σκάνδαλα όπως η Novartis και το
ΚΕΕΛΠΝΟ. «Αν όμως από τη δική μας πλευρά η εκλογική μάχη
που έχουμε να δώσουμε είναι μια μάχη δικαιοσύνης, για τους
αντιπάλους μας απ’ ό,τι φαίνεται είναι μια μάχη παραγραφής»,
είπε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.
Επιτέθηκε για πρώτη φορά στη ΝΔ για το ζήτημα της «αλήθειας», Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Μητσοτάκης έχει δηλώσει ότι η
επερχόμενη εκλογική μάχη θα είναι αναμέτρηση της αλήθειας με το ψέμα. Από τη μεριά του, ο κ. Τσίπρας εγκάλεσε τον
κ. Μητσοτάκη για συνεχή ψευδολογία σε σχέση με την οικονομία. «Αν υπήρχε Νόμπελ άστοχων προβλέψεων και καταστροφολογίας για την οικονομία σίγουρα θα το έπαιρνε ο κ. Μητσοτάκης», ανέφερε μεταξύ άλλων.
Στο κυβερνητικό στρατόπεδο επικρατεί αισιοδοξία για το
εκλογικό αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Αν κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ ή αν χάσει με μικρή διαφορά, θεωρείται βέβαιο ότι θα προκηρυχτούν πρόωρες εκλογές τον Ιούνιο.

Επιτάχυνση στη χάραξη κοινής ευρωπαϊκής
πολιτικής για το φάρμακο ζήτησε ο Ξανθός
• Ο υπουργός Υγείας συμμετείχε στο συμβούλιο υπουργών Υγείας στο Βουκουρέστι
Η καθολική και ισότιμη πρόσβαση των ευρωπαίων πολιτών
στα αναγκαία φάρμακα, προϋποθέτει διαφάνεια στα κόστη έρευνας και ανάπτυξης,
συστηματική και συνεχή καταγραφή δεδομένων (real world
data) και ανταλλαγή πληροφοριών που αφορούν την
ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα ενός φαρμάκου
και κοινές αξιολογήσεις των
νέων φαρμακευτικών προϊόντων.
Επίσης, ενίσχυση της διαπραγματευτικής ικανότητας
και ισχύος των μεμονωμένων
χωρών, για την επίτευξη «δίκαιων» τιμών αποζημίωσης και
πολιτικές πρωτοβουλίες αναφορικά με την ενίσχυση της
διαφάνειας στις αγορές φαρμάκων, εμβολίων και τεχνολογιών υγείας.
Αυτά τόνισε ο υπουργός
Υγείας Ανδρέας Ξανθός, στις

εργασίες του άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Υγειάς της
ΕΕ στο Βουκουρέστι κάνοντας
λόγο για «μια Ευρώπη περισσότερο κοινωνική, αλληλέγγυα και δημοκρατική, ικανή να
δίνει αποτελεσματικές λύσεις
στα κοινά προβλήματα όπως η
προστασία της Δημόσιας Υγείας και η οικονομικά προσιτή
πρόσβαση στα φάρμακα».
Στη συνάντηση, κεντρικό

θέμα συζήτησης αποτέλεσε η
πρόσβαση σε καινοτόμα και
ακριβά φάρμακα και θεραπείες. «Είναι γνωστές οι εγγενείς
αντιστάσεις σε κάθε προσπάθεια αναβάθμισης του ρόλου
των ευρωπαϊκών οργάνων στη
χάραξη κοινής φαρμακευτικής πολιτικής, αλλά είναι αδήριτη ανάγκη να κινηθούμε ταχύτερα και πιο αποφασιστικά,
αναζητώντας μια νέα ισορροπία ανάμεσα στα κράτη-μέλη
και τις ανάγκες των ασθενών
από τη μια, και στη φαρμακοβιομηχανία από την άλλη.
Η πρώιμη πρόσβαση σε νέα,
καινοτόμα φαρμακευτικά προϊόντα, η πρόσβαση σε "ορφανά" φάρμακα και η συμμετοχή
σε κλινικές δοκιμές συνιστούν
σημαντικές πτυχές του ζητήματος που συζητάμε», επισήμανε στην ομιλία του ο Έλληνας υπουργός Υγείας.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
5η Υγειονομική Περιφέρεια
Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας
Αρ. Πρωτ. 69547
ΑΔΑ: ΨΠΠΣ469Η2Γ-ΓΛ4
Ταχ. Δ/νση: Περιοχή Μεζούρλο,
ΤK. 41100, ΤΘ 2101-Λάρισα
Διεύθυνση: Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
Υπεύθυνος: Πάτσιος Δημήτριος
Τηλέφωνο: 2413 – 500874, 2413-500848
FAX: 2410 –232929
E-mail: hr@dypethessaly.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2019
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού σε νομικά πρόσωπα που υπάγονται στην εποπτεία
του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ανάγκες καθαριότητας και φύλαξης
(Άρθρα: 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, 63 του Ν. 4430/2016, και 107 του Ν. 4461/2017)
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ 5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 5 έως και 13, 15 και 20 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για
την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε
συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων: 63 του Ν. 4430/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 25 παρ.9 του Ν.
4440/2016 και 107 του Ν. 4461/2017.
2. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).
3. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν. 4528/2018 (ΦΕΚ 50/τ.Α’/16-3-2018).
4. Τις διατάξεις του Ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81τ.Α’/4-4-2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3527/2007 (ΦΕΚ 25 τ.Α’/09-02-2007) «Κύρωση συμβάσεων υπέρ
νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» και
ισχύει.
5. Την αριθμ. πρωτ. Α2β/Γ.Π.οικ.27698/16-04-2015 (ΦΕΚ 255/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./17-04-2015) Απόφαση του Υπουργού Υγείας
με τον διορισμό του Νέστορα Αντωνίου ως Διοικητή της 5ης Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος.
6. Την αρίθμ. πρωτ. Α2β/ΓΠ.οικ.: 34901/9-5-2017 (ΦΕΚ 221/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./12-5-2017) Απόφαση του Υπουργού Υγείας
που αφορά την ανανέωση θητείας του Νέστορα Αντωνίου ως Διοικητή της 5ης Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος.
7. Τις υπ' αριθμ. πρωτ. 67700/13-11-2018 (ΑΔΑ:Ψ638469Η2Γ-ΑΞ9), αρ. πρωτ. 59936/30-10-2018 (ΑΔΑ: Ψ8ΖΝ469Η2ΓΥΨΛ), αρ. πρωτ. 59933/31-10-2018 (ΑΔΑ: 68ΦΩ469Η2Γ-Ρ33) Αποφάσεις του Διοικητή της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας
Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, με τις οποίες αιτιολογείται η συνδρομή της απρόβλεπτης και επείγουσας περίστασης
για πρόσληψη προσωπικού κατά τις διατάξεις του αρθρ. 63 του Ν. 4430/2016.
8. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 59559/11-10-2018 Οικονομοτεχνική Μελέτη της Υπηρεσίας περί της ωφέλειας που
επιτυγχάνεται με τη σύναψη των συμβάσεων εργασίας του αρθρ. 63 του Ν. 4430/2016 σε σύγκριση με άλλα μέσα.
9. Την υπ’ αριθμ.πρωτ.7650/29-01-2019 Βεβαίωση του Διοικητή της 5ης Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας & Στερέας Ελλάδας
σχετικά με την ύπαρξη αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης για την κάλυψη δαπάνης του οικονομικού έτους 2019 για
την πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης..
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν είκοσι δύο (122)
ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας της 5ης Υγειονομικής
Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, των Κέντρων Υγείας (Κ.Υ.) και των Τοπικών Μονάδων Υγείας (ΤΟΜΥ)
αρμοδιότητας, που εδρεύουν (σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα Α) και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα,
τόπο απασχόλησης ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα
(τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
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1η Επισήμανση: Όσοι από τους υποψηφίους επιλεγούν για τις θέσεις με κωδικό 101, 103, 104, 106, 108, 110, 111,
112, 115-117, 120, 122, 124, 125, 127, 129, 130, 132, 134-136, 141, 144, 146, 148, 149, 152 θα απασχοληθούν επιπροσθέτως και στα Περιφερειακά Ιατρεία, όποτε και όπου απαιτείται, σύμφωνα με τις ανάγκες.
2η Επισήμανση: Η 5η ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας διατηρεί το δικαίωμα να απασχολήσει το προσωπικό
όλων των αναφερόμενων κωδικών (100 – 173) καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, σε τόπο (Υπηρεσία, Κέντρο Υγείας,
ΤΟΜΥ) και χρόνο, σύμφωνα με τις υπάρχουσες ανάγκες, καθώς και τυχόν έκτακτες και επείγουσες ανάγκες, με
κυκλικό ωράριο, όλες τις ημέρες του χρόνου, συμπεριλαμβανομένων των Σαββάτων, Κυριακών και εξαιρέσιμων
αργιών, οπότε και όπου απαιτείται.
*Οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεγούν κατά την πρόσληψη θα υποβληθούν υποχρεωτικά στις προβλεπόμενες
ιατρικές εξετάσεις προκειμένου να προσκομίσουν πιστοποιητικό υγείας σε ισχύ σύμφωνα με την υγειονομική
διάταξη υπ’αριθμ.Υ1γ/Γ.Π.οικ.35797/4-4-2012 (ΦΕΚ.1199/Β’/11-4-2012) του Υπουργείου Υγείας, όπως κάθε φορά
ισχύει και την υπ’ αριθμ.Υ1γ/Γ.Π.οικ.96967/8-10-2012 (ΦΕΚ.2718/Β/8-10-2012)απόφαση του Υπουργείου Υγείας.

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

100,101,103, 104,
106,108-112,
114-122, 124-127,
129-141, 143,144,
146, 148-173

Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου Γυμνασίου ή για
υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος Κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ.580/1970 ή απολυτήριος τίτλος
Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν.2817/2000
της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

102, 105, 107,
113, 123, 128,
142, 145, 147

α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου Γυμνασίου ή
για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου) ή
ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος Κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ.580/1970 ή απολυτήριος
τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του
Ν.2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.
β) Ισχύουσα άδεια εργασίας Α’ κατηγορίας Ν.3707/2008 (τ.Α’/209) που εκδίδεται από την
Αστυνομική Διεύθυνση του Νομού ή τη Διεύθυνση Ασφάλειας του τόπου κατοικίας του αιτούντος

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

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ:
Προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι
κάτοικοι των δήμων, Ζαγοράς - Μουρεσίου του νομού Μαγνησίας (με κωδικό θέσης 116), Δελφών και Δωρίδος
του νομού Φωκίδος (με κωδικούς θέσεων 132, 133, 162), Διστόμου - Αράχοβας- Αντίκυρας του νομού Βοιωτίας
(με κωδικούς θέσεων 136, 137), των δήμων του Νομού Ευρυτανίας (με κωδικούς θέσεων 141, 142,143), του
δήμου Σκιάθου (με κωδικό θέσης 120), του δήμου Αλοννήσου (με κωδικό θέσης 121) και του δήμου Σκύρου (με
κωδικό θέσης 151), όπου προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις (άρθρο ένατο, παρ.28 του Ν. 4057/2012).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης [μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου
Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «31/03/2017», «για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων
για ανάγκες καθαριότητας ή εστίασης ή σίτισης ή φύλαξης (άρθρα 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει, 63 του
Ν.4430/2016 και 107 του Ν.4461/2017)» να γίνει στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα καταστήματα των υπηρεσιών
μας, όπου προκηρύσσονται οι θέσεις καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των
δήμων στους οποίους αυτά εδρεύουν.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν,
είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την
υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της
υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: 5η ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Περιοχή Μεζούρλο, Τ.Κ.
41100, ΤΘ 2101, Λάρισα, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού: υπόψιν κ. Δημητρίου Πάτσιου, (τηλ.
επικοινωνίας: 2413-500874).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την
ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των
υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από
την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα καταστήματα των υπηρεσιών μας, όπου προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις καθώς
και στο χώρο ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των Δήμων, στους οποίους αυτά εδρεύουν, εφόσον η
ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την
παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη
εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Προσοχή: η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι ενιαία για όλες τις κατά τόπους υπηρεσίες και φορείς και
αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης ή ανάρτησης της παρούσας στον τύπο ή στα οικεία
καταστήματα του Νομού που θα δημοσιευτεί ή αναρτηθεί τελευταία, σύμφωνα με τα ανωτέρω.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση
β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη
διαδρομή: Πολίτες  Έντυπα – Διαδικασίες  Διαγωνισμών Φορέων  Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους
Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω
της διαδρομής: Σύνδεσμοι  Ανεξάρτητες και άλλες αρχές  ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του
δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες  Έντυπα –
Διαδικασίες  Διαγωνισμών Φορέων  Ορ. Χρόνου ΣΟΧ, καθώς και στο site της Υπηρεσίας μας: http://civil.dypethessaly.gr/hospitals
Λάρισα 15-11-2018
Ο Διοικητής
της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
ΝΕΣΤOΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
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09:50 Απευθείας
12:00 ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά Καιρός
13:00 Για την Ελλάδα...
14:30 Ώρα Ελλάδας
15:00 ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά Καιρός
15:55 Άλλη Διάσταση
18:00 ΕΡΤ Ειδήσεις - Δελτίο στη
Νοηματική - Αθλητικά - Καιρός
18:15 Ο Καιρός Στην Ώρα Του
18:30 Σαν Σήμερα τον 20ό Αιώνα (Ε)
18:50 Δεύτερη Ματιά
21:00 Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων Αθλητικά - Καιρός
22:00 Η Επόμενη Μέρα
00:00 ΕΡΤ Ειδήσεις
00:15 Vis a Vis Κ2 Ε18

07:40 Μάγια η Μέλισσα E6 (Ε)
08:00 Αναζητώντας τη Χαμένη Εικόνα
(Ε)
08:30 Αναζητώντας την Τέχνη (Ε)
09:30 Greek Town (Ε)
10:30 Γυναίκες του Κόσμου
12:00 Grand Tours of Scotland Κ2 (Ε)
12:30 Roads (Ε)
13:30 Ταξιδεύοντας με τον Τζάστιν E49
(Ε)
13:45 Ταξιδεύοντας με τον Τζάστιν E50
(Ε)
14:00 Μάγια η Μέλισσα E3
14:15 Μάγια η Μέλισσα E4 (Ε)
14:30 1.000 Χρώματα του Χρήστου E7
15:00 'Eξι Αδελφές Κ5 Ε47 (Ε)
16:00 'Eξι Αδελφές Κ5 Ε48 (Ε)
17:00 Ο Κέρβερος και το Δόλωμα...
18:30 Ο Παράδεισος των Κυριών Κ2
Ε42
19:30 Ο Παράδεισος των Κυριών Κ2
Ε43
20:30 Art Week
21:30 Ντετέκτιβ Μέρντοχ Κ8 Ε10 (Ε)
22:30 Fargo Κ1 Ε6
23:30 Μικροφίλμ
23:50 Interruption

21:45
22:00
23:00
00:30

06:00
10:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:15
17:30
18:30
19:30
20:40
20:45
21:45
22:45
01:00

13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
18:15
19:15
20:00
21:00

Ο Τόπος της Καρδιάς μας (Ε)
Οι Απίθανες E69 (Ε)
Απίθανα Ταξίδια με Τρένο Κ4
ΕπιΚοινωνία
Οι Καλύτερες Αγορές της Γης
Κ2 Ε11 (Ε)
Ειδήσεις
Απίθανα Ταξίδια με Τρένο Κ4 Ε4
(Ε)
Ο Τόπος της Καρδιάς μας Κ4
Ε18
Οι Καλύτερες Αγορές της Γης
Κ2 Ε11 (Ε)
Με το Τρία
Δελτίο Καιρού
Ο Κόσμος των Σπορ
Πολιτικό Τραπέζι (Ζ)
Τελετουργίες Ζωής E5 (Ε)
Πράσινος Οδηγός για Ταξιδιώτες
E4 (Ε)

Δελτίο Καιρού
Ειδήσεις
Άννα Καρένινα E3 (Ε)
Η Μεγάλη Εξερεύνηση της Γης
E6 (Ε)

Καλημέρα Ελλάδα
Το Πρωινό
ANT1 News
Κωνσταντίνου και Ελένης Κ1 Ε27
(Ε)
Ρουκ Ζουκ
Κάτι Ψήνεται
ΑΝΤ1 News - Δελτίο στη
Νοηματική Γλώσσα
Still Standing
Γυναίκα Χωρίς 'Oνομα E140
ANT1 News
Κλήρωση Λαϊκού Λαχείου
Η Επιστροφή E119
Πέτα τη Φριτέζα E50
Elysium
Η Επιστροφή (Ε)

06:00
07:30
09:00
12:00
14:00
15:00
15:50
17:30
18:30
18:40
19:50
21:00
23:00

Αλήθειες με τη Ζήνα (Ε)
Shopping Star (Ε)
Στη Φωλιά των Κου Κου
Αλήθειες με τη Ζήνα
Ντετέκτιβ Μονκ Κ1 Ε1
Star News
Shopping Star
Elif Κ2 Ε316
Ειδήσεις στη Νοηματική Γλώσσα
Τροχός της Τύχης
Star News
MasterChef 3
Η Τζέιν Πήρε το 'Oπλο της

07:45
10:30
12:15
13:00
15:00

Happy Day στον Alpha
Alpha Ρεπορτάζ
Ειδήσεις
Ελένη
Πράκτορες 005 Εναντίον
Χρυσοπόδαρου
Δελτίο Ειδήσεων στη Νοηματική
Γλώσσα
Το Σόι σου Κ3 Ε57 (Ε)
Deal
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
'Eλα στη Θέση μου Κ3 Ε137
Το Σόι σου Κ5 Ε46
Το Τατουάζ Κ2 Ε221
Μετά τα Μεσάνυχτα

17:00
07:00
08:00
09:00
10:00
12:00

17:10
18:00
19:00
20:00
21:00
21:50
00:15

06:00
10:00
11:30
14:00
15:00
18:00
18:10
19:30
20:50
00:15

Σήμερα
Αταίριαστοι
Μαζί Σου
Οι Ειδήσεις του ΣΚΑΪ
Power of Love
Δελτίο στη Νοηματική
Μαύρη Θάλασσα E27
Τα Νέα του ΣΚΑΪ
Survivor
Βινύλιο

ΔIANYKTEPEYONTA ΦAPMAKEIA
8 πρωί – 2 μεσημέρι
και 5 απόγευμα
έως 8 πρωί επομένης
ΚΕΛΕΠΟΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 46
2431027277
08:00 π.μ. – 23:00 μ.μ.
ΤΣΙΟΥΤΣΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 36
2431029828
Από τις 5 έως τις 10 βράδυ
ΚΟΥΡΣΟΒΙΤΗ ΕΒΙΤΑ
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 12
2431021789
ΤΣΙΠΟΥΛΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ

τηλεόραση

ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

2431021345
ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΟΝΔΥΛΗ 28, 2431037855
ΝΙΤΣΑ ΠΕΝΥ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΣΠΟΤΙΚΟΥ
2431020333
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 15, 2431073071
ΤΖΗΜΑ ΟΛΓΑ
ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 26, 2431028739
ΤΣΙΠΟΥΛΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ
2431021345
ΧΑΡΙΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 9
2431020388

07:00
08:00
09:00
14:00
15:00
17:00
18:00
18:05
19:00
20:00
21:00
21:30
22:30
23:30
00:30

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

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

08.30
10.00
15.00
17.00
18.00
19.00
22.00

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

07.00 - 08.00 Κινούμενα Σχέδια
08.00 – 09.00 Χρώματα Ελλάδας
09.00 – 10.00 Όλο Υγεία
10.00 – 12.00 Τηλεπωλήσεις
12.00 – 13.00 Δρόμοι της Παράδοσης
13.00 – 15.00 Τηλεπωλήσεις
15.00 – 16.00 Ορθά – Κοφτά
16.00 – 18.00 Τηλεπωλήσεις
18.00 – 18.30 Δελτίο Ειδήσεων
18.30 – 19.30 Κόντρα και Ρήξη
19.30 – 20.00 Κοινωνική σειρά
20.00 – 20.30 Δελτίο Ειδήσεων
20.30 – 22.00 Μυλόπετρες της
παράδοσης και του πολιτισμού
22.00 – 23.00 Ανατρεπτικό Δελτίο
23.00 – 00.00 Κόντρα και Ρήξη
00.00 – 00.30 Δελτίο Ειδήσεων
00.30 – 02.00 Τα άστρα και τα ζώδια

ΚΡΙΟΣ: Το εξάγωνο της Αφροδίτης με τον
Πλούτωνα ευνοεί τα οικονομικά σας και κυρίως αυτά που συνδέονται άμεσα με τη δουλειά σας.
ΤΑΥΡΟΣ:Πολλοί μπορεί να πριονίζουν την καρέκλα σου, αλλά τι σε νοιάζει εσένα όταν
έχεις την εύνοια των ισχυρών. Τ
ΔΙΔΥΜΟΙ: Η Αφροδίτη από το ψηλότερο σημείο του ωροσκοπίου σας δέχεται την θετική επιρροή του Πλούτωνα που κάνει ότι περνάει από το χέρι του να σας αλλάξει το κοινωνικό σας στάτους, ακόμα κι αν αυτό μεταφραστεί σε μια απλή αύξηση που θα σας
δώσει τη δυνατότητα να ξοδέψετε κάποια
χρήματα για τον εαυτό σας και να ανανεώσετε την εικόνα σας.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Δε θες να αποκατασταθείς, μην
αποκατασταθείς, όμως άλλαξε λίγο μυαλά
και κοίτα να απολαύσεις τη ζωή σου. Επίσης
είναι πολύ πιθανό να βρεθούν άνθρωποι που
θα σε υποστηρίξουν σε κάποιο νομικό ζήτημα.
ΛΕΩΝ: Με το εξάγωνο της Αφροδίτης με τον
Πλούτωνα η καθημερινότητα αλλάζει. Γιατί
προκύπτουν αλλαγές στα εργασιακά ή
υπάρχουν εξελίξεις που σε κάθε περίπτωση αυξάνουν τα αποθεματικά σας σε λεφτά.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Ναι, το διακύβευμα μπορεί να
είναι ο έρωτας, αλλά με την ευρύτερη έννοια, με ο,τι μπορεί να συνεπάγεται ο έρωτας.
ΖΥΓΟΣ: Στο δικό σας ζώδιο η Πανσέληνος,
σας οπλίζει με δύναμη και ενέργεια που όμως

Λιάπης -------------------------------------------Οδ. Τρικάλων-Καλ/κας
Νταϊλιάννη ---------------------------------------------------Οδ. Λαρίσης
Ντόκος ----------------------------------------------------Οδ. Καρδίτσης
Παππάς --------------------------------------------------------Οδ. Πύλης
Κατσιάκος -------------------------------------------Συνάτικας (Ρόγγια)
Κέμος--------------------------------------------------------------Σωτήρα
Μίντζας------------------------------------------------Παλαιομονάστηρο
Τσινάκης ----------------------------------------------------Φανερωμένη

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

Αυτή τη βδομάδα προβάλλονται

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
CINE –ΜΥΛΟΣ
Τηλ. 24310 20090

OΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Γρήγορα... χάνεται
(αιτ.).
2. Γαλλική πόλη, έδρα
γνωστού κινηματογραφικού φεστιβάλ.
3. Αντιμιλιταριστής Γερμανός συγγραφέας του
20ού αιώνα - Ομοια γράμματα.
4. Επανάληψη εκφράζει
- Δυσχεραίνουν την ορατότητα.
5. Ξενική άρνηση - Ορος
του εμπορίου.
6. Χαρακτηριστική η
σκληρότητα τους - Σύμφωνα από τα... σύμφωνα.
7. Του οξυαύλου η διεθνής ονομασία.
8. Γνωστός πλατωνικός διάλογος.
9. Μέλος ομηρικής οικογένειας Τα αρχικά στρατιωτικής σχολής.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Και μία συνωνυμία μπορεί να
την προκαλέσει.
2. Είδος ακριβού ξύλου.
3. Βραβευμένη ταινία του Αλφόνσο Κουαρόν - Βιβλίο... αριθμημένο (αιτ.).
4. Ο Σοφοκλής τη μνημονεύει ως
ιδιαίτερη θεότητα - Πόλη των ΗΠΑ,
στη Φλόριντα.
5. Πόλη του Ιράν, κτισμένη σε
υψόμετρο 1.800 μέτρων -Γαλλικό...
λιμάνι.

http://cine-mylos. blogspot.com
facebook/Δημοτικος
Κινηματογραφος
Τετάρτη 17 Απριλίου 2019,
στις 19.30, θα προβληθεί η καινούρια ταινία - ντοκιμαντέρ
του τρικαλινού σκηνοθέτη
Δημήτρη Κουτσιαμπασάκου

“Ο Ηρακλής, ο Αχελώος
και η Μεσοχώρα”.

ΛΥΣΗ (14-4-2019)
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ 2.
ΩΡΑΙΑ - ΜΑΟ 3. ΓΗ - ΑΔΡΑ 4. ΩΤΟΛΟΓΙΑΣ
5. ΝΗΣΤΕΙΑ 6. ΦΟΛΑ - ΤΟ 7. ΤΟΥ
- ΙΣΤΑΡ 8. ΣΤΟΜΑΧΙ 9. ΣΤ - ΝΤΟ ΑΑ ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ 2.
ΑΡΗΤΗ 3. ΤΑ - ΟΣΦΥΣ 4. ΡΙΑΛΤΟ
- ΤΝ 5. ΙΑ – Ο ΕΛΙΟΤ
6. ΑΓΙΑΣΜΟ 7. ΡΟΔΙΑ - ΤΑ 8.
ΧΑΡΑ - ΤΑΧΑ 9. Η ΜΑΣΤΟΡΙΑ

Πώς παίζεται
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H λύση του προηγούμενου
5

5

7

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

2

2
1

Eπιμέλεια
I. Tσιμπερδώνη

8
5

9

Ballade des Dames
Μια αφηγηματική παράσταση από το ομώνυμο μυθιστόρημα της Τούλας Τίγκα
Οι παραστάσεις θα γίνουν
στο Θέατρο Μηχανουργείο
στο Μύλο Ματσόπουλου στις
15, 16, 17 Απριλίου στις 21.00

Sudoku

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

6

Πέμπτη 18 Απριλίου
στις 20.30 μ.μ. παρουσίαση
βιβλίου:
"Κοινωνία, θρησκεία
και πολιτισμός, στον
ελληνικό κινηματογράφο
της δεκαετίας του ‘50".
Παραστάσεις στο
Θέατρο Μηχανουργείο
Από το Θεατρικό Εργαστήρι Ενηλίκων του Δημοτικού
Θεάτρου Τρικάλων

6. Και πελάτη χαρακτηρισμός.
7. Στον αιώνα αυτόν έγινε ο
Τριακονταετής Πόλεμος- Ηχητική... ευωδιά - Αριθμητικό της καθαρεύουσας.
8. Συγκινεί ακουσμένος - Ο άνθρωπος, ξενικό.
9. Του Τζον Οσμπορν τα «νιάτα».

Για να γυμνάζεται
το μυαλό σας

ΔPOMOΛOΓIA OΣE τηλ.: 24310 27529

ΠPATHPIA ΔIANYKTEPEYONTA

TELEMACHOS CINEMA

στο Μύλο Ματσόπουλου

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

πρέπει να τη διαχειριστείτε σωστά και να πάρετε τις πρωτοβουλίες σας με δυναμικό τρόπο.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Ο κυβερνήτης σας, ο Πλούτωνας, μαρκάρει στενά την Αφροδίτη στα Ψάρια με αποτέλεσμα να μπορείτε να δείτε πολύ
πιο αισιόδοξα τη ζωή και να εστιάζετε σε εκείνα τα… μικρά που όταν τα βλέπουμε μπορούμε να τη χαρούμε διαφορετικά.
ΤΟΞΟΤΗΣ: Με το τετράγωνο της Αφροδίτη
με τον Πλούτωνα μπαίνουν λεφτά στο σπίτι… Τώρα αν θα τα φέρεις εσύ ή κάποιος άλλος μικρή σημασία έχει, γι’ αυτό μείνε στο
αποτέλεσμα.
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Η ανάγκη σου και το πείσμα σου
να αλλάξεις κάποια πράγματα στη ζωή σου,
είτε κυρίως εσύ ο ίδιος σαν άνθρωπος θα
πρέπει κάποια στιγμή να έχει αποτελέσματα, κάποιες ενδείξεις ότι οι άλλοι βλέπουν
την αλλαγή πάνω σου.
ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Στον εργασιακό τομέα μπορεί
να προκύψει κάποια αλλαγή που στο τέλος
θα σας ευνοήσει οικονομικά, ακόμα κι αν χρειαστεί να κλείσει κάποιος κύκλος. Αν είστε
άνεργοι μπορείτε να ελπίζετε σε μια θετική εξέλιξη σήμερα.
ΙΧΘΕΙΣ: Κάποιες φορές στη ζωή χρειάζεται
να παίρνουμε ρίσκο και κάποιες αποφάσεις
που μπορεί να μας δυσκολεύουν είτε από συναισθηματικής απόψεως, είτε από υλικής,
όμως είναι απαραίτητες αν δε θέλουμε να
βαλτώνουμε σε καταστάσεις οι οποίες καταλήγουν να μας καταπίνουν.
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Με άνοδο έκλεισε
το Χρηματιστήριο
Ανοδικές τάσεις επικράτησαν στην πρώτη συνεδρίαση της
εβδομάδος.
Το θετικό κλίμα στις συζητήσεις του υπουργού Οικονομικών με το ΔΝΤ για πρόωρη μερική αποπληρωμή των δανείων του Ταμείου στήριξαν την αγορά, καθώς και η υποχώρηση των αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων.
Η χρηματιστηριακή αγορά διέσπασε ανοδικά τα επίπεδα
των 770 μονάδων και έκλεισε στα υψηλότερα επίπεδα από
τα μέσα Ιουλίου 2018.
Υπεραπέδωσαν οι μετοχές της Eurobank, της Grivalia Properties και του ΟΛΠ.
O Γενικός Δείκτης Τιμών
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
έκλεισε στις 773,51 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο
. 773,51
1,02%. Είναι το υψηλότερο
επίπεδο από τη συνεδρίαση
της
18ης
Ιουλίου
2018(773,78 μονάδες).
1,02%
Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις
775,10 μονάδες (+1,23%)
Η αξία των συναλλαγών
ανήλθε στα 72,439 εκατ.
ΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ
ευρώ, ενώ διακινήθηκαν
46.055.591 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,28%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό
0,90%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Eurobank
(+6,68%), της Grivalia Properties (+5,12%), του ΟΛΠ
(+2,85%), της Alpha Bank (+2,70%), της Fourlis (+2,44%)
και της Coca Cola HBC (+2,7%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές
της Πειραιώς (-3,29%), της ΔΕΗ (-2,26%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
(-1,49%) και της Viohalco (-1,00%).
Από τους επιμέρους δείκτες, τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι δείκτες της Ακίνητης Περιουσίας (+3,58%), των
Τραπεζών (+2,76%) και των Τροφίμων (+2,25%), ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσε ο δείκτης του Εμπορίου (5,72%).
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Εθνική διακινώντας 23.718.868 και 5.696.207 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Eurobank
με 17,273 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 10,966 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 71 μετοχές, 44 πτωτικά και 28 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Φιερατέξ
+27,88% και Byte Computer +14,96%.

Ê

Γ.Δ

Πριν από το Πάσχα
ανοίγει η πλατφόρμα για
ρύθμιση οφειλών στα Ταμεία
νοίγει πριν από το
Πάσχα η
πλατφόρμα
υποβολής αιτήσεων για
ρύθμιση οφειλών προς τα
ασφαλιστικά ταμεία,
ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΕΠ, η
οποία αναμένεται να
παραμείνει ανοικτή
«αυστηρά» έως τις 30
Σεπτεμβρίου 2019. Το
σχετικό σχέδιο νόμου
έχει ήδη πάρει τον δρόμο
προς τη Βουλή και δεν
θα προβλέπει
εισοδηματικούς ή
περιουσιακούς
περιορισμούς.

Α

Αντίθετα, ορίζει ιδιαίτερα
ευνοϊκούς όρους, που οδηγούν σε ορισμένες περιπτώσεις, κυρίως όσον αφορά τους
ελεύθερους επαγγελματίες,
ακόμη και σε «κούρεμα» της
συνολικής οφειλής (αρχική
συν προσαυξήσεις και πρόστιμα) κατά 60% με 65%.
Αφορά το σύνολο των οφειλών στα Ταμεία έως και τον
Δεκέμβριο του 2018, που αγγίζουν τα 35 δισ. ευρώ. Μάλιστα, καταργούνται όλες οι
υπόλοιπες ενεργές ρυθμίσεις
που «τρέχουν» αυτή τη στιγμή
στο ΚΕΑΟ και τα εναπομείναντα χρέη ρυθμίζονται με
βάση τη νέα αυτή ρύθμιση.
Ακόμη κι αν εκκρεμεί διαδικασία υπαγωγής οφειλών
προς τα Ταμεία στον νόμο
του εξωδικαστικού ή των
υπερχρεωμένων, τότε ο οφειλέτης μπορεί να ενταχθεί στη
νέα, ευνοϊκότερη ρύθμιση
εφόσον παραιτηθεί. Από το
νέο σχήμα εξαιρούνται μόνο
όσοι έχουν τελεσίδικα ενταχ-

θεί στον εξωδικαστικό και
στον νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά (νόμος Κατσέλη - ν. 3869/2010).
Οσο για τον επανυπολογισμό, αυτός θα επιλέγεται οικειοθελώς από τον μη μισθωτό, αφορά τα χρέη που δημιουργήθηκαν την περίοδο
2002-2016 και θα γίνεται με
βάση την ελάχιστη εισφορά
του νόμου Κατρούγκαλου,
όπως διαμορφώνεται με τον
προηγούμενο κατώτατο μισθό των 586,08 ευρώ. Οφειλές που δημιουργήθηκαν έως
και 31/12/2001, όπως και όσες
ανήκουν στη διετία 2017-2018,
δεν επανυπολογίζονται. Προσοχή όμως.
Ο οφειλέτης διατηρεί το δικαίωμα να ρυθμίσει την υφιστάμενη οφειλή του δίχως
επανυπολογισμό, καθώς ο
επανυπολογισμός «κουρεύει»
όχι μόνο το χρέος αλλά και τις

συντάξιμες αποδοχές του
οφειλέτη.
Ειδικά οι αγρότες (οφειλές
προς πρ. ΟΓΑ) θα επωφελούνται από τις 120 δόσεις με
ελάχιστη δόση τα 30 ευρώ και
το «κούρεμα» των προσαυξήσεων κατά 100%, αλλά δεν
θα εντάσσονται στον επανυπολογισμό.
Για τους εργοδότες με οφειλές προς το πρώην ΙΚΑ, προβλέπεται η αποπληρωμή σε
120 δόσεις με 50% έκπτωση
στα πρόστιμα. Αν η εξόφληση
της βασικής οφειλής γίνει
εφάπαξ, τότε η έκπτωση στα
πρόστιμα θα είναι στο 100%.
Με τον μηχανισμό αυτό, περίπου 600.000 οφειλέτες στα
πρώην ταμεία ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ,
που χρωστούν συνολικά 14,5
δισ. ευρώ, θα μπορέσουν να
καρπωθούν πολύ σημαντικό
«κούρεμα» βασικής οφειλής.
Οι οφειλές προς τον πρώην
ΟΓΑ φτάνουν στο 1,5 δισ.
ευρώ και έχουν δημιουργηθεί
από 300.000 αγρότες. Οσο
για αυτές των εργοδοτών, τα
χρέη προς το πρώην ΙΚΑ αγγίζουν τα 18 δισ. ευρώ.

Η ρύθμιση των 120
δόσεων χάνεται:
α) Αν δεν καταβληθεί ποσό
που αντιστοιχεί σε 2 δόσεις
της ρύθμισης.
β) Αν δεν καταβληθούν βεβαιωμένες οφειλές που δημιουργήθηκαν
μετά
την
1η/1/2019.
γ) Αν δεν καταβληθούν εντός 3 μηνών από την άρση της
αναστολής οι οφειλές που
κατά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση τελούσαν
σε αναστολή είσπραξης και
δεν υπήχθησαν, με επιλογή
του οφειλέτη, στη ρύθμιση.
δ) Αν δεν καταβληθεί το
σύνολο των δόσεων που αντιστοιχούν στο διάστημα από
την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης έως την επίδοση της απορριπτικής απόφασης.
Ωστόσο, η ρύθμιση δεν χάνεται εάν οι οφειλές που δημιουργήθηκαν μετά την
1η/1/2019 τελούν σε αναστολή είσπραξης, διοικητική, δικαστική ή εκ του νόμου, ή
έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση οι
όροι της οποίας τηρούνται.

Σε προσιτές τιμές

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

ΤΗΛ:

24310-29072
697-6670157
TPIKΑΛA

ANAΛAMBANOYME ΣYNTHPHΣEIΣ
ΠOΛYKATOIKIΩN

36 σελίδα
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Έλαβε ΦΕΚ το Ίδρυμα αιμοδοσίας ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΜΝΗΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗ
της Ιεράς Μητροπόλεως Σταγών και Μετεώρων
•Πραγματικότητα το ίδρυμα και ανοιχτή πρόσκληση προς όλους
για τη στήριξη του από τον κ.κ. Σεβασμιότατο κ. Θεόκλητο
άρκα και οστά
παίρνει πλέον, με τη
δημοσίευση του
Κανονισμού Συστάσεως
και λειτουργίας στην
Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως (ΦΕΚ
520/Β’/21-02-2019), το
«Εκκλησιαστικό ίδρυμα
αιμοδοσίας της ιεράς
μητροπόλεως Σταγών και
Μετεώρων» το οποίο
αποτελεί ιδέα και
πρόταση του
Σεβασμιότατου
Μητροπολίτη κ.κ
Θεοκλήτου, σύμφωνα με
δελτίο ενημέρωσης που
εκδόθηκε την Δευτέρα.

Σ

Για τη δημιουργία του ιδρύματος Αιμοδοσίας της Μητρόπολης Σταγών και Μετεώρων, αναφερθήκαμε στις σελίδες του Π.Λ. σε εκτενές ρεπορτάζ στο πρόσφατο παρελθόν. Αναφέραμε τους λόγους σύστασης του, οι οποίοι
είναι πραγματικά σημαντικοί
και όπως αναφέρετε χαρακτηριστικά στο παρών δελτίο
ενημέρωσης το ίδρυμα στόχο
έχει, «να συνδράμει εθελοντικά και αποτελεσματικά με μία

«Σταγών (Α+) Ζωής», στους
αιφνιδιαστικά και απρόσμενα
ασθενείς ή χρόνια πάσχοντες συνανθρώπους μας».
Ο Σεβασμιότατος κ. Θεόκλητος, καλεί μέσω της χαρμόσυνης ανακοίνωσης για την
ίδρυση του ιδρύματος, όλους,
Μοναχούς, Μοναχές, Κληρικούς και το Χριστεπώνυμο
ευσεβές πλήρωμα Ιεράς Μητρόπολης Σταγών και Μετεώρων να σταθούν αρωγοί και πιστοί εθελοντές σε πρωτοβουλίες που δίνουν ζωή στο
συνάνθρωπο.

Η ανακοίνωση της
Μητροπόλεως

Τα πάντα
για το παιδί
από παιχνίδια
έως γραφική ύλη
28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 87 ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΗΛ.: 24310 27357

«Η Ιερά Μητρόπολις Σταγών
και Μετεώρων με ιδιαιτέρα
χαρά πληροφορεί το ευσεβές πλήρωμα κλήρου και λαού
της τοπικής μας Εκκλησίας,
ότι κατόπιν της υπ’ αριθ.
401/11.09.2018 προτάσεως
του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ.Θεοκλήτου
το «ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΤΑΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΩΝ» με τον
διακριτικό τίτλο «Σταγών(Α+)

Ζωής» παίρνει πλέον σάρκα
και οστά, με τη δημοσίευση
του Κανονισμού Συστάσεως
και λειτουργίας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ
520/Β’/21-02-2019).
Η σύσταση του Εκκλησιαστικού Ιδρύματος Αιμοδοσίας
και η δημιουργία της Τράπεζας Αίματος αποτελεί μία από
τις πρωτοβουλίες του Σεβασμιωτάτου και της τοπικής
μας εκκλησίας, που σκοπό
έχει να συνδράμει εθελοντικά
και αποτελεσματικά με μία
«Σταγών (Α+) Ζωής», στους
αιφνιδιαστικά και απρόσμενα
ασθενείς ή χρόνια πάσχοντες συνανθρώπους μας.
Στο πλαίσιο του εθελοντισμού και της κοινωνικής προσφοράς ο Σεπτός Ποιμενάρχης μας καλεί όλους και όλες
Μοναχούς, Μοναχές, Κληρικούς και το Χριστεπώνυμο
ευσεβές πλήρωμα της καθ’
ημάς Ιεράς Μητρόπολης Σταγών και Μετεώρων να σταθούν αρωγοί και πιστοί εθελοντές σε πρωτοβουλίες που
δίνουν ζωή στο συνάνθρωπο».
Γιώργος Χρ. Σιαμουρέλης

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

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

ΤΡΙΚΑΛΑ – ΒΟΛΟΣ

7.00, 10.00, 13.00, 15.30, 18.30,

7.00, 11.30, 15.00, 19.00

01.00 νυχτερινό (εκτός Σαβ. προς Κυρ.)

ΒΟΛΟΣ – ΤΡΙΚΑΛΑ

ΑΘΗΝΑ - ΤΡΙΚΑΛΑ

6.30, 11.00, 15.00, 19.00

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

7.00, 10.30, 13.30, 15.30, 18.00, 21.00

ΤΡΙΚΑΛΑ – ΛΑΡΙΣΑ

ΚΑΛΑΜπΑΚΑ – ΜΕΤΕΩΡΑ

extra Παρασκευή & Κυριακή: 17.00

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

Καθημερινά: 9.00, 12.00, 15.00

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

ΛΑΡΙΣΑ – ΤΡΙΚΑΛΑ

8.30, 12.00, 15.15, 17.30, 21.00

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

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

ΤΡΙΚΑΛΑ – ΚΑΡΔΙΤΣΑ

καθημερινά: 8.45, 15.30

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

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

ΚΑΡΔΙΤΣΑ-ΤΡΙΚΑΛΑ

14.30 Δευτ., Τετ., Παρ., Κυρ.

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

ΤΡΙΚΑΛΑ - ΑΡΤΑ - πΡΕΒΕΖΑ
καθημερινά (πλην Σαββάτου): 16:15
ΤΡΙΚΑΛΑ - ΚΕΡΚΥΡΑ
Τετάρτη, Κυριακή: 14:45
ΤΡΙΚΑΛΑ - ΑΓΡΙΝΙΟ
Παρασκευή, Κυριακή: 16:15
ΤΡΙΚΑΛΑ - πΑΤΡΑ
Πέμπτη, Παρασκευή & Κυριακή: 15.00

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

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

πΑΤΡΑ - ΤΡΙΚΑΛΑ

ΚΑΛΑΜπΑΚΑ – ΤΡΙΚΑΛΑ

Δευτέρα, Παρασκευή, Κυριακή: 15.15

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

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

ΒΑΣΩ ΠΑΝΑΝΟΥ-ΜΠΑΚΟΥ
Ένας δύσκoλος και γεμάτος πόνο αποχαιρετισμός….
Μας ξάφνιασες Βάσω μας
με την φυγή σου μια ανοιξιάτικη μέρα του Μάρτη….
-έφυγες ξαφνικά και απρόσμενα για το μεγάλο σου ταξίδι ….
- μας βύθισες στη σιωπή και
στον πόνο και στα ανεξήγητα
γιατί
Ήσουν ένας άνθρωπος με
πολλές και σπάνιες αρετές
και έζησες με αίσθημα ευθύνης και αξιοπρέπειας!!
Ξεκίνησες τη ζωή από τη μικρή σου πόλη,το Μουζακι και
κατάφερες να φτάσεις ψηλά
αν και η άδικη μοίρα χτύπησε
την πόρτα της ζωής σας……..
Πολύ μικρή βίωσες την
απώλεια και την ορφάνεια…
Στα πρώτα βήματα της παιδικής σου ηλικίας αφού έχασες τον πατέρα σου πριν καλά
καλά τον γνωρίσεις…..και
η απώλεια αυτή αναπληρώθηκε από τη δυνατή παρουσία
της μητέρας σου, όπως έλεγες, που στάθηκε βράχος σε
μια οικογένεια τεσσάρων κοριτσιών…
Κατάφερες να εισέρθεις
στο μαθηματικό της Αθήνας
μια πανεπιστημιακή σχολή με
κύρος!!
αγαπούσες τα μαθηματικά
και η μαθηματική σκέψη σημάδεψε και διαμόρφωσε το
χαρακτήρα σου!!
Η σκέψη σου έκανε λογικά
άλματα και είχε βάθος αλλά η
συναισθηματική νοημοσύνη
ήταν κυρίαρχη…
- ήσουν γλυκός και μειλίχιος
άνθρωπος αφοσιωμένη σύζυγος τρυφερή μάνα αδελφή
και πολύτιμη φίλη!!
Πορεύτηκες στη ζωή σου
ακολουθώντας τις αρχές και
τις άξιες της οικογενείας
σου…
Ήσουν διακριτική και ευ-

ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΧΑΘΗΚΑΝ
ΧΑΘΗΚΑΝ γυαλιά μυωπίας
από το γήπεδο των Καρυών μέχρι το Αθλητικό Κέντρο του Βαΐου στις Καρυές. Όποιος τα βρήκε να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 6948048103.
ΧΑΘΗΚΑΝ γυαλιά μυωπίας,
με σκούρο σκελετό (νεανικά).
Όποιος τα βρήκε να επικοινωνήσει στα τηλέφωνα 24310
37537, 6989607633.
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.

γενική στη συμπεριφορά σου
παράδειγμα προς μίμηση
στους φίλους και συναδέλφους σου Υπεύθυνη και μεθοδική, ό,τι αναλάμβανες το
υπηρετούσες με θρησκευτική
ευλάβεια στο χώρο εργασίας
Οι μαθητές σου θα σε θυμούνται και θα σε ευγνωμονούν για όσα τους προσέφερες
Κατάφερες να δημιουργήσεις μια αξιόλογη οικογένεια
και ένα όμορφο σπιτικό με
τον αγαπημένο σου Γιώργο
που σε εκτιμούσε βαθύτατα
και ένιωθε περήφανος για
σένα και εσυ… ήξερες με τον
τρόπο σου να τον τιμάς και να
τον συντροφεύεις.Του στάθηκες στις χαρές αλλά και
στα δύσκολα ξεπερνώντας
τον εαυτό σου....
Έφερες στη ζωή τον λατρεμένο σου Δημητράκη που
κατάφερες να τον «αναστήσεις»- όπως έλεγες- και να του
εμφυσήσεις αρετές και αξίες
Λάτρευες το μοναχοπαίδι
σου και εκείνος σε γέμισε με
πολλές χαρές!! με τις άριστες επιδόσεις στο σχολείο
αλλά προπάντων με τον χαρισματικό και ευγενικό του χαρακτήρα του και τα σπάνια χαρίσματα.
Έζησες τη χαρά της εισαγωγής του στη νομική σχολή
αλλά και την αποφοίτηση και
την ορκωμοσία του και συ
τον καμάρωνες λίγες μέρες
πριν φύγεις.
Ήταν ο Δημήτρης για σένα
ένας ήλιος λαμπρός και κεινος
μαζί σου σχεδίαζε το μέλλον
του
Ανέπνεες και ζούσες για το
Δημήτρη
Ήσουν όμορφη και είχες
τις χάρες όλες!!

Τα μεγάλα γαλάζια σου και
εκφραστικά μάτια ήταν μια
απέραντη θάλασσα στο φωτεινό σου πρόσωπο και το
γλυκό σου χαμόγελο μια άνοιξη!!
Η μελωδική φωνή σου ηχεί
στα αυτιά μου και το ταλέντο
στο τραγούδι σκόρπιζε μια
ζεστασιά αγάπης και γλύκαινε τις στιγμές της φιλίας μας.
Αγαπούσες το ποιοτικό τραγούδι και ήσουν ενήμερη για
τα πάντα!!
Ήσουν ξεχωριστός και ευχάριστος άνθρωπος!!με τα
απλά τα καθημερινά γέμιζες
τη ζωή σου και αντλούσες
χαρά και ελπίδα για τη ζωή!!
Η αίσθηση του ωραίου, η
αρμονία και το μεράκι σου
αποτυπώθηκαν στη συμπεριφορά σου στο χαρακτήρα και
την εμφάνιση…
Υπέμενες με καρτερία και
υπομονή το προβλήματα όσο
δύσκολα και αν ήταν..
Ήσουν ευγενική με το χαμόγελο και τον καλό λόγο
στα χείλη σου για όλους!!!
Ήξερες να αγαπάς και να
εκτιμάς με τον δικό σου τρόπο…. γενναιόδωρη και όχι
ιδιοτελής με καλοσύνη και
αγάπη, ευφυής και συνεργάσιμη, έντονα συναισθηματική
έδινες λύσεις που προκαλούσαν το θαυμασμό μας!!
Βάσω μας
αν και αθόρυβη η πορεία
της ζωής σου άφησες το στίγμα σου στην οικογένεια σου
στους ανθρώπους που συντρόφεψαν τη ζωή σου στους
φίλους σου και συγγενείς και
ο πόνος αβάσταχτος...
Ολοι εμείς που ζήσαμε κοντά σου
υποσχόμαστε πως θα είμαστε δίπλα στο Γιώργο και στον
λατρεμένο σου Δημήτρη, στην
αγαπημένη σου αδελφή σου
Ρίτσα που ήταν πλάι σου σε
κάθε δύσκολη στιγμή…
σε αποχαιρετούμε και σε
ευχαριστούμε για όσα μας
προσέφερες …
Καλή ανάπαυση στη γειτονιά των αγγέλων .
θα μας λείψεις …
θα πονάμε
θα σε θυμόμαστε
και θα σε έχουμε στην καρδιά μας….
E. ΜΠΟΥΛΟΓΕΩΡΓΟΥ

εκδρομές-τοπικά
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ΤΡΙΤΗ

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

(A.M. EOT 0727661-005461)

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

Απογευματινή εκδρομή το Σάββατο 20 Απριλίου 2019

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

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

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

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

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

ΤΗΝΟΣ
(2ήμερη εκδρομή) Τήνος - Ι.Μ. Αγ. Πελαγίας
Από 16/06/2019 έως 17/06/2019
ΚΡΗΤΗ
(6ήμερη εκδρομή) Χανιά -Ρέθυμνο- Ηράκλειο- Αγ. Νικόλαος
Από 18/06/2019 έως 23/06/2019

Τριήμερη εκδρομή ΣΥΡΟΣ – ΤΗΝΟΣ του Αγίου Πνεύματος
(και οι 2 διανυκτερεύσεις θα γίνουν στην Σύρο)15 έως 17/6.
Αναχώρηση 15/6 βράδυ.
Επταήμερη εκδρομή στην Κρήτη 9 έως 15 Ιουλίου.
(Ηράκλειο - Κνωσσσός – Άγιος Νικόλαος – Ελούντα –
Σπιναλόγκα - Ρέθυμνο – Χανιά)

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

TΣΙΓΑΡΙΔΑΣ Travel
Αριθμος μητρωου
ΕΟΤ 0727E60000037201

για κάθε προορισμό...

ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΑΣ. ΗΛ. ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
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

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

«ΜΑΓΕΥΤΙΚΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ»
Από 2-5/05/2019

ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ -ΑΓΙΟ ΠΑΪΣΙΟ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Άγιο Ραφαήλ στο Φίλυρο-Σουρωτή (Άγιο Παΐσιο)-Θεσσαλονίκη (ημερήσια
εκδρομή), Τρίτη του Πάσχα 30 Απριλίου για την γιορτή του Αγίου Ραφαήλ

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

ΕΚΔΡΟΜΗ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

Α.Μ. 0727E600000447Y1
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 14 ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΗΛ. 2431303610 - FAX: 2117702862
Email: info@efthimioutravel.gr
Web: www.efthimioutravel.gr

Αρ. ΜΗ.Τ.E. 0727Ε60000016300

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

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

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

Καποδιστρίου 24 Τρίκαλα. Τηλ. 24310 30500
• www.kotoulastours.gr

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

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΧΡΥΣΙΝΟΥ στα ΑΜΠΕΛΙΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ ΥΠΕΡΠΟΛΥΤΕΛΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ
MINIBUS 19-20 ΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ

ΚΩΤΟΥΛΑΣ TOURS

Τηλ. 24310 23564-23646
Τσιτσάνη 21 - Τρίκαλα

AM.EOT 0727E60000012200

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Κονδύλη 39 Τρίκαλα • Τηλ.: 24310 25043
Κιν. 6932317722, 6975541596

•ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ & ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
•ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΠΟΛΥΤΕΛΩΝ ΠΟΥΛΜΑΝ
•ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΛΙΜΟΥΖΙΝΩΝ
•ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ
•ΓΑΜΗΛΙΑ ΤΑΞΙΔΙΑ
•ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ
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ΠΟΛΥΓΕΝΗΣ ΔΗΜΗΡΗΣ ΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ

Τρία νέα έργα ύψους 4,9 εκατ. ευρώ
για την Π.Ε Λάρισας ξεκινούν
από την Περιφέρεια Θεσσαλίας
•«Αποκατάσταση βλαβών που προκληθήκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα στα έργα της επαναδημιουργίας Λίμνης Κάρλας», συνολικού προϋπολογισμού 2.000.000€
•«Βελτίωση και συντήρηση της
επαρχιακής οδού Κραννώνας- μέχρι
επαρχιακή οδού Καρδίτσα-Λάρισα»,
συνολικού προϋπολογισμού 300.000€
•«Κατασκευή ισόπεδου κυκλικού
κόμβου στη διασταύρωση του Τυρνάβου και της νέας εθνικής οδού Λάρισας – Κοζάνης», συνολικού προϋπολογισμού 2.600.000€
Σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός τόνισε τα εξής:« Στεκόμαστε με σεβασμό και ενδιαφέρον δίπλα
στους συνανθρώπους μας δίνοντας λύσεις σε ζητήματα που άπτονται της καθημερινότητας τους. Σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες της
Περιφέρειας και τους Περιφερειακούς Συμβούλους σχεδιάζουμε και
υλοποιούμε έργα χρήσιμα, έργα ουσίας για τους πολίτες του νομού
Λάρισας. Με τα έργα αυτά ενισχύουμε την ασφάλεια στις μετακινήσεις
των ανθρώπινων κοινοτήτων και στη μεταφορά των προϊόντων, ενώ
παράλληλα στηρίζουμε θέσεις εργασίας και δημιουργούμε μόχλευση στην τοπική οικονομία και κοινωνία».
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«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

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

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

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

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
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ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Χιτώνας Αγάπης

Δωρεάν διανομή ρούχων
Ανοίγουμε μια αγκαλιά αγάπης
και κάνουμε πράξη όλοι μαζί το…
«γυμνός ἥμην, καί περιεβάλετέ με» (Ματθ. κε’, 36)
Παρούσα στις δύσκολες στιγμές ανθρώπων που έχουν ανάγκη
από ενίσχυση και προστασία, η Ενορία Παναγίας Επισκέψεως Τρικάλων διανέμει σε ιδιόκτητο χώρο στην οδό Παγκάλου 4 και Αθανασίου Διάκου γωνία (έναντι Ερυθρού Σταυρού) δωρεάν καθαρά και σε άριστη κατάσταση ρούχα και υποδήματα σε ανθρώπους
που τα έχουν ανάγκη. Ρούχα και υποδήματα βρεφικά, παιδικά, ανδρικά και γυναικεία.
ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΑΠΟ 15 ΕΩΣ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: ΑΠΟΓΕΥΜΑ 5-7
ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗ: ΠΡΩΙ 10-12
ΑΠΟ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΕΩΣ 5 ΜΑΪΟΥ ΚΛΕΙΣΤΑ
ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ
ΤΟ ΘΕΡΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Τις ίδιες ώρες λειτουργίας γίνεται και συλλογή σε καλή κατάσταση, καθαρών καλοκαιρινών και μόνο υποδημάτων και ενδυμάτων. Μεγαλύτερη ανάγκη υπάρχει αυτήν την στιγμή σε ρούχα
νεανικά, κυρίως για αγόρια, και σε ανδρικά υποδήματα. Με πολλή αγάπη οι εθελόντριες κυρίες τις ενορίας θα σας διευκολύνουν
με τον καλύτερο τρόπο και θα παράσχουν κάθε δυνατή εξυπηρέτηση.
Θερμή παράκληση να μην φέρετε χειμερινά ρούχα διότι δεν
υπάρχει χώρος φύλαξης. Επίσης να μην αφήνετε ρούχα έξω από
τον Χιτώνα Αγάπης της ώρες που δεν λειτουργεί ούτε στο προαύλιο του Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας (έναντι Ο.Τ.Ε.).
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Καθημερινά στον Ιερό Ναό Παναγίας Επισκέψεως Τρικάλων,
στο τηλέφωνο 2431033671 ή στην ιστοσελίδα www.panagiaepiskepsi.gr.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Πρόγραμμα
Ενοριακής και Μυστηριακής ζωής
ΑΠΡΙΛΙΟΣ Καθημερινά
ΟΡΘΡΟΣ-ΩΡΕΣ-ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ 7:30π.μ.
ΜΕΓΑ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ 6:30μ.μ.
ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΝΕΩΝ 8:30μ.μ.
ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ: ΟΡΘΡΟΣ-ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:30-9:30π.μ.
ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ (Συμεών Ιερομάρτυρος)
Θ’ Ώρα-Εσπερινός μετά της θείας Λειτουργίας των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων 7:30-9:00π.μ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ (Παφνουτίου Ιερομάρτυρος)
Θ’ Ώρα-Εσπερινός μετά της θείας Λειτουργίας των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων 7:30-9:00π.μ.
ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ (Του Λαζάρου)
Όρθρος-θεία Λειτουργία 7:30-10:00π.μ.

Η κίνηση στην Ιερά Μητρόπολη
Μουσική Ἐκδήλωση
Τρίκκης και Σταγών
«Ἀπό τό Πάθος στήν Ἀνάσταση!»
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών κ.
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ σήμερα 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».
Αύριο 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 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.

ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ
ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΕΣ:
Ο π. Διονύσιος Χουρμουζιάδης την Τετάρτη 17 Απριλίου το απόγευμα θα τελέσει
τη Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων
στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων.

Ανακοίνωση λειτουργίας
Γραφείων Ιεράς Μητροπόλεως Τρίκκης
και Σταγών την περίοδο του Πάσχα
Γίνεται γνωστόν ότι τα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως, επί
της οδού Απόλλωνος 19, θα παραμείνουν κλειστά, κατά το διάστημα της Μεγάλης Εβδομάδος και της Διακαινησίμου Εβδομάδος.
Μόνον έκτακτες περιπτώσεις εκδόσεως Αδειών Γάμων ή
Πιστοποιητικών Ελευθερογαμίας θα εξυπηρετούνται στο Γραφείο του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Αγίας Μονής Τρικάλων 11:00-13:00 από τον Εφημέριο, Πρωτοπρεσβύτερο
Κωνσταντίνο Σαγάνη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2431027805.
ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Σήμερα 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

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.

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

78435 •
835 554

what’s up: 6986

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

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

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

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.

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

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

• μοσχάρι με μελιτζάνες & φέτα στο φούρνο
• σουτζουκάκια
• μπούτι κοτόπουλο κοκκινιστό
• ρεβύθια φούρνου
• μπάμιες • φακές

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

Τηλ.: 24310 78278
CMYK

KΥΠΡΙΑΝΟΣ
ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ

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 πολυαγαπημένο μας σύζυγο,
πατέρα, παππού, αδελφό και θείο

ΝΙΚΟΛΑΟ ΒΑΣ.
ΑΡΕΤΟΠΟΥΛΟ
Ετων 85
Θανόντα κηδεύουμε σήμερα Τρίτη
16 Απριλίου 2019 και ώρα 3.00μ.μ., εκ
του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου
Αγίας Μονής Τρικάλων.
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.
Τρίκαλα 16-4-2019
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Δήμητρα Αρετοπούλου. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Βασίλειος Αρετόπουλος και Μαρία Φουντά, Στέλα Αρετόπουλου και
Γιάννης Παπαπούλιος. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Νικόλαος, Δήμητρα, Μαριάνθη, Κωνσταντίνος Δήμητρα. Η ΑΔΕΛΦΗ: Μαρία Κόγια. ΤΑ
ΑΝΗΨΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Σημ.: 1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Αγίας Μονής Τρικάλων, σήμερα Τρίτη 16 - 4 - 2019 και
ώρα 2.30μ.μ.
2) Ο καφές θα δοθεί στην Αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Αγίας Μονής Τρικάλων.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».

Την πολυαγαπημένη μας μητέρα,
γιαγιά και θεία

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

ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΕΥΑΓΓ.
ΜΠΑΝΤΕΚΑ
Ευχαριστούμε θερμά
Τρίκαλα 16-4-2019
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Βασίλειος και Φούλα
Μπαντέκα, Ιωάννης Μπαντέκας. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Ευάγγελος, Νικόλαος, Ηρώ. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Γεώργιος και Λέτα Μπαντέκα. ΤΑ
ΑΝΗΨΙΑ.

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΕΥΧΕΛΑΙΟΥ
ΣΤΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
Τελειώνοντας την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και
αρχίζοντας την Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα, την Παρασκευή
19 Απριλίου 2019 στις 6:30 το απόγευμα θα τελεσθεί το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου στο Παρεκκλήσιο της Αγίας Ειρήνης επί της οδού Καραϊσκάκη 2, κοντά στα Δικαστήρια, προς
ευλογία και αγιασμό των πιστών.
ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

ΑΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΟΛΙΟΥ –
ΡΟΖΟΥ

ΤΡΙΤΗ
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σελίδα 39

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα ότι ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥΡΚΟΓΕΩΡΓΟΣ του Νικολάου και της
Ευδοξίας, το γένος Μπαλατσούκα, που γεννήθηκε στα Τρίκαλα
και κατοικεί στο Κοτρώνι Πύλης Τρικάλων και η ΟΥΡΑΝΙΑ ΓΚΑΤΖΗ του Βησσαρίωνα και της Αγγελικής, το γένος Κουρκούνη, που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στον Άγιο Βησσαρίωνα Πύλης πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο
που θα γίνει στον Άγιο Βησσαρίωνα Πύλης Τρικάλων.

ΨΗΓΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΥ
«Πάντες ήμαρτον και υστερούνται της δόξης του Θεού,
δικαιούνται δε δωρεάν... δια
της απολυτρώσεως της εν
Χριστώ Ιησού... δια της πίστεως εν τω αίματι αυτού»
(Ρωμ.3:23-25)
Στις φυλακές της Ιερουσαλήμ βρισκόταν ο μελλοθάνατος Βαραββάς κατηγορούμενος για στάση και φόνο
(Μαρκ.15:7). Και ξαφνικά, χωρίς να το περιμένει, άνοιξε η
πόρτα του κελιού του και αντί
να οδηγηθεί στο σταυρό όπως
περίμενε, βρέθηκε νόμιμα
ελεύθερος! Τι έκπληξη! Η
απελευθέρωση του ήταν γεγονός. Μπορούσε να το φωνάξει, να το χαρεί, να απολαύσει ελεύθερος πια, τη ζωή

του. Και αυτό έγινε δυνατό
γιατί κάποιος άλλος πήρε τη
θέση του στο σταυρό. Ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του
Θεού!
Αγαπητέ μου φίλε, αν και
αμαρτωλός, μπορείς και συ να
δικαιωθείς χάρις στο έλεος
του Θεού και την αγάπη του
Χριστού που πήρε τη θέση
σου μπροστά στη θεία Δικαιοσύνη. Είμαι και είσαι
αμαρτωλός, καταδικασμένος
σε θάνατο αλλά χάρις στη
θυσία του Χριστού που έγινε
ο αντικαταστάτης σου, ανακηρύσσεσαι δίκαιος. Αυτό είναι το δώρο του Χριστού για
σένα. Δέξου το με μετάνοια
και πίστη και ευχαρίστησέ
Τον.

ΣΥΝΤ/ΧΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
Ετών 86
Θανούσα κηδεύουμε σήμερα Τρίτη
16 Απριλίου 2019 και ώρα 4.30μ.μ., εκ
του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Μπάρας Τρικάλων.
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και
συνοδεύσουν την εκφορά της.
Τρίκαλα 16-4-2019
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Αλεξία Ρόζου και Γεώργιος Μπλουγούρας. ΤΑ
ΕΓΓΟΝΙΑ: Φωτεινή, Θεόδωρος. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ
ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Σημ.: 1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Μπάρας Τρικάλων, σήμερα Τρίτη 16 - 4 - 2019 και ώρα
4.00μ.μ.
2) Ο καφές θα δοθεί στην Αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α’ Νεκροταφείου Τρικάλων.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».

•Εκκλησιαστικά είδη • Είδη μνημείου
•Κηροπωλείο • Λουλούδια

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

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

Τελετές

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

εσωτερικά
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Τουρκία: Σκέψεις για τοποθέτηση S-400 σε Μεσόγειο και Αιγαίο
τη Μεσόγειο και το Αιγαίο γίνονται σκέψεις να
τοποθετηθούν οι δύο από
τις τέσσερις συστοιχίες του ρωσικού αντιαεροπορικού συστήματος S-400 που αναμένεται να
παραδοθεί τον Ιούλιο στην Τουρκία, σύμφωνα με την εφημερίδα
Milliyet, η οποία αναφέρει ότι στόχος είναι να αυξηθεί η αποτρεπτική ικανότητα της Τουρκίας
έναντι της Ελλάδας αλλά και να
καλυφθεί η περιοχή της ανατολικής Μεσογείου η οποία έχει πλέον αυξημένη σημασία λόγω της
ενέργειας.
Σύμφωνα με την Milliyet το σχέδιο είναι να παραδοθούν δύο συστοιχίες των S-400, οι οποίες
αποτελούνται από τέσσερις μονάδες βολής, κάτι που σημαίνει
ότι θα τοποθετηθούν σε τέσσερις
διαφορετικές περιοχές της Τουρκίας.
Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι
θα παραδοθούν στην Τουρκία
128 πύραυλοι διαφορετικού βεληνεκούς και επιπλέον εφεδρικοί πύραυλοι, ο αριθμός των οποίων δεν είναι ακόμη γνωστός,
ωστόσο σύμφωνα με τις εκτιμήσεις θα πρέπει για κάθε πύραυλο
να παραδοθεί και ένας εφεδρικός.
Όπως αναφέρει η τουρκική
εφημερίδα οπωσδήποτε θα παραδοθούν πύραυλοι βεληνεκούς
40, 120 και 250 χλμ, ωστόσο δεν
έχει ακόμη ξεκαθαρίσει αν θα παραδοθεί και πύραυλος βεληνεκούς 400 χλμ.

Σ

Η Milliyet αναφέρει ότι παρόλο
που δεν έχει ανακοινωθεί καμιά
απόφαση για το πού θα τοποθετηθούν οι S-400, αναμένεται ότι η
μία πυροβολαρχία θα τοποθετηθεί
στη βάση Ακιντζί στην Άγκυρα η
οποία και θα αποτελέσει και τη
βάση συντήρησης του ρωσικού
αντιαεροπορικού συστήματος.
Οι άλλες προβλέπεται ότι θα τοποθετηθούν στον Μαρμαρά, το Αιγαίο, τη Μεσόγειο και την νοτιοανατολική Τουρκία.
Συγκεκριμένα για την περιοχή
του Μαρμαρά, δηλαδή την κάλυψη του εναέριου χώρου της Κωνσταντινούπολης, ίσως η μια μονάδα βολής να τοποθετηθεί στην
Κωνσταντινούπολη ή και το Τεκιρντάγ (Ρεδαιστός στην ανατολική Θράκη).
Για την περιοχή του Αιγαίου,
αναφέρει η Milliyet, μία μπορεί να
τοποθετηθεί στο Τσανάκαλε (Δαρδανέλια), τη Σμύρνη ή τη Μούγλα
αυξάνοντας την αποτρεπτική ικανότητα της περιοχής έναντι της
Ελλάδας.
Σχολιάζεται, ακόμη, ότι έτσι θα
μειωθεί και το κόστος από τις απογειώσεις των τουρκικών F-16 που
χρησιμοποιούνται εκεί για καταδίωξη ελληνικών μαχητικών αεροσκαφών.
Για την περιοχή της Μεσογείου
για να καλύπτεται ιδιαίτερα η
ανατολική Μεσόγειος της οποίας
η σημασία αυξάνεται λόγω της
πολιτικής ενέργειας και η Κύπρος, γίνονται σκέψεις για τοπο-

θέτηση μιας μονάδας είτε στη
Μερσίνη, είτε στα Άδανα είτε στο
Χατάι (Αντιόχεια). Η τοποθέτηση
άλλωστε μιας μονάδας στο Χατάι
ή το Γκαζιάντεπ θα καλύπτει και τη
βόρεια περιοχή της Συρίας.
Όπως σχολιάζει η Milliyet η τοποθέτηση των μονάδων βολής
των S400 στα σύνορα της χώρας
θα διασφαλίζει μια υπεροχή της
Τουρκίας έναντι των γειτονικών
της χωρών καθώς θα μπορεί να
παρακολουθεί τις εναέριες κινήσεις σε απόσταση 600 χλμ εντός

των γειτονικών χωρών και να
«κλειδώνει» αεροπορικούς στόχους από απόσταση 400 χλμ, διασφαλίζοντας ψυχολογική και τακτική υπεροχή.
Με βάση τα επίσημα στοιχεία
τα ραντάρ των S-400 είναι 570 με
600 χλμ και μπορεί να ανιχνεύει
μεγάλα βομβαρδιστικά αεροσκάφη από απόσταση 570 χλμ καθώς
και μικρότερα F-16 από απόσταση 400 χλμ, ενώ μπορεί να ανιχνεύει και βαλλιστικούς πυραύλους από απόσταση 230-250 χλμ.
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έως 12 άτοκες δόσεις για αγορές άνω των 200€ με πιστωτική

