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Παρουσιάστηκαν από το Δήμο χθες στους δημότες

Συνάντηση του υποψήφιου Δημάρχου
Δήμου Μετεώρων κ. Χρήστου Σινάνη
με τον Μητροπολίτη Σταγών
και Μετεώρων κ.κ. Θεόκλητο
ΣΕΛ. 5

ΚΑΛΕΣΜΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ

ΘΑΝΑΣΗ ΜΕΡΙΒΑΚΗ
ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ – ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ
Στις 26 Μαΐου
οι πολίτες όλης
της χώρας καλούνται να αναδείξουν τις νέες
δημοτικές τους
αρχές.
Αποφασισμένοι να συνεχίσουμε τον αγώνα
που ξεκινήσαμε
πριν πέντε χρόνια, ριχνόμαστε
στη μάχη για το
Δήμο Φαρκαδόνας που ονειρευόμαστε, για το Δήμο Φαρκαδόνας που μας αξίζει.
Ενωμένοι, ανανεωμένοι, δυνατοί, αποφασισμένοι για μια καινούργια νίκη με όπλα μας την
αλήθεια, τη διαφάνεια και τα έργα μας.
Την Κυριακή 21 Απριλίου 2019, στο κέντρο
«Ποσειδώνιο» στη Φαρκαδόνα, στις 8:00μ.μ. παρουσιάζουμε στην πρώτη επίσημη του συνδυασμού μας: «Μαζί δημιουργούμε το Δήμο
Φαρκαδόνας», τις αρχές, τις θέσεις και την πρότασή μας για την επόμενη μέρα του Δήμου μας.
Σας προσκαλώ να είστε όλοι εκεί.

«Φιλοξενούνται» και θα μετακινούνται στα πλαίσια ειδικού προγράμματος

Υπογραμμίζει η Ομοσπονδία ΕΒΕ Τρικάλων

Ρεαλιστική η ρύθμιση για τις 120 δόσεις
ΣEΛ. 4

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ «ΑΓΡΟΓΑΛ»

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΣΔΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

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:

Αρ. Πιστ. 506925 QM08

24320 78007-24320 22507-24320 22426

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

Διάθεση δεξαμενών υγραερίου με
το φθηνότερο συμβόλαιο της αγοράς

Τηλ. επικ.: 24310

ΣΕΛ.
6

88138
CMYK

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

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
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Σαν Σήμερα
1932
Η Ελλάδα κηρύσσει χρεοστάσιο. Ύστατη προσπάθεια
από την κυβέρνηση Ελευθερίου Βενιζέλου για τη διάσωση
της δραχμής.
1951
Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και
οι τρεις χώρες της BENELUX
(Βέλγιο, Ολλανδία και Λουξεμβούργο) υπογράφουν στο Παρίσι την ιδρυτική πράξη της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ), που
θα αποτελέσει τον προπομπό
της ΕΟΚ και της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
1988
Επιχείρηση «Αλογάκι της Παναγίας». Ναυμαχία μεταξύ Αμερικανικού και Ιρανικού Ναυτικού στον Περσικό Κόλπο, κατά
τη διάρκεια του Ιρανοϊρακινού
Πολέμου (1980-1988). Διαρκεί
μία ημέρα και είναι η μεγαλύτερη ναυμαχία από το τέλος
του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.
Οι Ιρανοί χάνουν 2 πολεμικά
και 6 περιπολικά σκάφη, ενώ
οι Αμερικανοί ένα ελικόπτερο.
1996
Δεκαοκτώ έλληνες τουρίστες
πέφτουν νεκροί και άλλοι δεκαέξι τραυματίζονται σε τρομοκρατική επίθεση φανατικών
ισλαμιστών έξω από το ξενοδοχείο Europa στο Κάιρο. Την
ευθύνη αναλαμβάνει η οργάνωση «Γκαμά αλ Ισλαμίγια»,
που έχει ως στόχο ισραηλινούς
τουρίστες.

Ό

σοι βρέθηκαν
την Κυριακή
στο Ίδρυμα
Μείζονος Ελληνισμού
για να
παρακολουθήσουν
την επίσημη
παρουσίαση των 42
υποψήφιων
ευρωβουλευτών της
Νέας Δημοκρατίας
διέκριναν εύκολα ένα
στοιχείο, που δίνει
και το στίγμα του
Κυριάκου
Μητσοτάκη:
αυτοπεποίθηση.

Ο κόσμος της Ν.Δ. πιστεύει στη νίκη σε όλες
τις κάλπες και αυτή η αίσθηση ήταν διάχυτη παντού. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε
να ξυπνήσει την «παραταξιακή συνείδηση» της
Κεντροδεξιάς και η συμμετοχή στις κάλπες θα είναι μαζική.
Η Ν.Δ. οδεύει στις κάλπες όχι μόνο ενωμένη,
αλλά κυρίως προσηλωμένη στις απαιτήσεις των
πολιτών για την επόμενη
ημέρα.
Δεν είναι τυχαίο ότι ο
πρόεδρος της Ν.Δ. επέλεξε να μην αναφερθεί
ούτε μία φορά στον ΣΥΡΙΖΑ και στον Τσίπρα. Η
πραγματική μάχη θα δοθεί
μετά τις κάλπες κόντρα
στα προβλήματα των πολιτών, αυτό το ξέρουν όλοι
στην Πειραιώς.
Η εκδήλωση για τους
υποψήφιους ευρωβουλευτές έδειξε ότι πλέον το
δυναμικό του κόμματος
εμπλουτίζεται με ανθρώπους που ασχολούνται

Αφύπνιση της παραταξιακής συνείδησης
πρώτη φορά με την πολιτική και έχουν διακριθεί
στον επαγγελματικό τους
βίο ή στην επιστημονική
τους διαδρομή. Τα 42
πρόσωπα του ψηφοδελτίου ανέλυσαν μέσα σε
λίγα λεπτά ο καθένας τις
θέσεις τους και το όραμά
τους για την Ελλάδα και
την Ευρώπη, όταν την ίδια
ώρα στον ΣΥΡΙΖΑ τα αλληλομαχαιρώματα για τον
Κουρουμπλή γίνονται πλέον δημοσίως.
Το Μαξίμου δεν έχει
αφήσει λάθος που να μην
το έχει κάνει. Ο ίδιος ο
πρωθυπουργός ακόμη μαδάει τη μαργαρίτα για το
εάν θα προσφύγει σε πρόωρες κάλπες ή θα εξαντλήσει την τετραετία. Αυτό
δημιουργεί πρόσθετα
προβλήματα στον ΣΥΡΙΖΑ,
με κυριότερο την έλλειψη
διακυβεύματος.
Εκτός εάν στην κυβέρνηση πιστεύουν πως μπορούν να μαζέψουν ψήφους φοβερίζοντας τους
πολίτες ότι «ο Βέμπερ είναι ανθέλληνας».
Ο επικοινωνιακός μηχανισμός της κυβέρνησης
ασχολείται με θέματα που
αφήνουν ασυγκίνητους
τους ψηφοφόρους.
Το τελευταίο ζήτημα
που απασχολεί τους ανθρώπους του μόχθου είναι
εάν θα υπάρξει προοδευτική συμμαχία του ΣΥΡΙΖΑ
με τον Τζουμάκα και τον

Ραγκούση. Η μείωση των
επιτοκίων δανεισμού του
Δημοσίου δεν σημαίνει τίποτα για τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς
όταν δεν συνοδεύεται από
ελαφρύνσεις στο ιδιωτικό
χρέος προς εφορία και
Ταμεία.
Οι εργαζόμενοι των 600
ευρώ εξακολουθούν να
πληρώνουν 24% ΦΠΑ στα
τρόφιμα, παρά τη «γέφυρα» του Μαξίμου με τον
Θεοχαρόπουλο και την
Κουντουρά.
Ολα δείχνουν ότι στην
τελική ευθεία προς τις
κάλπες για τις ευρωεκλογές η Ν.Δ. μπαίνει συσπειρωμένη και με ξεκάθαρο
διακύβευμα να φύγει η
κυβέρνηση, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ
ανάμεσα σε συντροφικούς
τσακωμούς για τους εναγκαλισμούς με τον Αμβρόσιο και σε διλήμματα που
βρίσκονται μακριά από τις
προτεραιότητες της κοινωνίας.
Τα έσοδα από τα αεροδρόμια που βρέθηκαν
χάρη σε έναν «χαρτογιακά»
Ο προϋπολογισμός τον
Μάρτιο διεσώθη χάρη στα
έσοδα που είχε το Δημόσιο από την επέκταση της
σύμβασης του Διεθνούς
Αεροδρομίου Αθηνών. Η
καταβολή ποσού ύψους
1,176 δισ. ευρώ έδωσε
ανάσα στα έσοδα και συνέβαλε αποφασιστικά στη

διαμόρφωση πρωτογενούς πλεονάσματος 1,4
δισ.
Ωστόσο, εάν δεν είχε
μεσολαβήσει η επιμονή
ενός «χαρτογιακά» από
τις Βρυξέλλες, το Δημόσιο
θα είχε εισπράξει τα μισά
χρήματα.
Ο υπουργός Οικονομικών είχε αποδεχθεί τις εισηγήσεις του ΤΑΙΠΕΔ για
ανανέωση της σύμβασης
με ένα ποσό που δεν ξεπερνούσε τα 550 εκατομμύρια.
Στελέχη, ωστόσο, της
Κομισιόν θεώρησαν το
ποσό αυτό μικρό και ανέπεμψαν το φάκελο της
σύμβασης.
Ακολούθησαν νέες διαπραγματεύσεις και αίφνης
το τίμημα διπλασιάστηκε
στο 1,1 δισ. ευρώ, το
οποίο είχε εκταμιεύθηκε
από την κοινοπραξία εκμετάλλευσης του αεροδρομίου.
Το υπουργείο Οικονομικών «πανηγυρίζει» για
την πορεία των εσόδων,
αλλά δεν έχει δώσει ακόμη εξηγήσεις για το πώς
θα υπέγραφε την ανανέωση της σύμβασης με τα
μισά λεφτά.
Ο Πάνος Αμυράς
είναι
ο διευθυντής του
Ελεύθερου Τύπου

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ Α.Ε.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

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

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

Το Άγγελμα
```

Π. Καμμένος:

Ποιοι βγαίνουν
2 χρόνια νωρίτερα
στη σύνταξη
«Thanassis» είναι αυτός που υπακούει

```

σε εντολές και κάνει κωλοτούμπες

(Όσοι έχουν ακόμη
δουλειά;)

(Έχει κάποιον στον μυαλό

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

Κωστής Χρήστος
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ

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

Γιδόπουλος Παναγιώτης
Kόντας Άρης
ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΟΙ

Κουτρούκα Αθανασία
Aυγέρη Δήμητρα

Ο “Πρωϊνός Λόγος”
κυκλοφορεί και στην
Αθήνα
Γνωστοποιείται ότι ο “Πρωϊνός
Λόγος” διανέμεται πλέον και στην
Αθήνα.
Όποιος επιθυμεί να προμηθευτεί την εφημερίδα μας, μπορεί
να την βρει στα παρακάτω σημεία
πώλησης της πρωτεύουσας:
- Σύνταγμα: Πλατεία Συντάγματος - Ερμού
- Ομόνοια: Έβερεστ
- Ομόνοια: Γιαννακόπουλος
- Πανεπιστημίου 44 (περίπτερο)
- Ακαδημίας - Σίνα (πάγκος)
- Σταδίου 24 (περίπτερο)

της ημέρας

ΕΘΝΟΣ:

```

Ανοίγοντας ο άνθρωπος
την καρδιά του στον πνευματικό
και λέγοντας τα σφάλματά του,
ταπεινώνεται και έτσι ανοίγει
την πύλη του Ουρανού, έρχεται
πλούσια η Χάρη του Θεού
και ελευθερώνεται.
Παϊσίου, Λόγοι, Γ’, σ. 245

του ή τα λέει έτσι;)

Το ανέκδοτο της ημέρας
Ένας νεαρός παρουσιάζεται στο Δημαρχείο και λέει στον υπάλληλο:
-Θα ήθελα να αλλάξω το όνομά μου.
-Και πως ονομάζεστε;
-Μικρή ατμομηχανή που σφυρίζει στο μπλε ουρανό του πρωινού.
-Και πως θέλεις να ονομαστείς;
-Τσουφ τσουφ.......

Γενική πρόγνωση για σήμερα

Ο ΚΑΙΡΟΣ
Σ Η Μ Ε Ρ Α

Πέμπτη 18/4/2019
Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές
καταιγίδες, πιθανώς τοπικά ισχυρές.
Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις
παροδικά αυξημένες με τοπικούς όμβρους ή
σποραδικές καταιγίδες, κυρίως τις μεσημβρινές
και απογευματινές ώρες που πιθανώς
πρόσκαιρα θα είναι τοπικά ισχυρές.
ΑΝΕΜΟΙ: Από Βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και
από το μεσημέρι στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: Από 08 έως 18 βαθμούς
Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς
χαμηλότερη.
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σελίδα 2

Η ρίμα των εχθρών
της δημοκρατίας
Η ομοιοκαταληξία ανάμεσα στις
λέξεις «ελληνική» και «πολιτικοί»
είναι παιδαριωδώς εύκολη.
Και κραυγαλέα ρηχή. Από χρήση
σε χρήση όμως, από επανάληψη
σε επανάληψη, έχει διανοιγεί μια
τρύπα, μια μαύρη τρύπα, που απειλεί ό,τι σπουδαιότερο διαθέτουμε
και ό,τι κυρίως οφείλουμε να διαφυλάξουμε: τη δημοκρατία.
Μια δημοκρατία που παραμένει
πολυτιμότατη και αναντικατάστατη
παρά τις αδυναμίες της. Και παρά
την επιπολαιότητα που διακρίνει
σε πολλά τα κόμματα του συνταγματικού τόξου, τα οποία δείχνουν
να πολιτεύονται με το πεδίο της
μνήμης τους απογοητευτικά περιορισμένο.
Τη ρίμα «ελληνική/πολιτικοί» την
ακούμε πολλούς μήνες τώρα να
«θριαμβεύει» στην κραυγή «Η Μακεδονία είν’ ελληνική/Αλήτες, προδότες, πολιτικοί».
Αυτό το σύνθημα κυριαρχεί στις
εκδηλώσεις διαμαρτυρίας, τις μαζικές του πρώτου καιρού αλλά και
τις ισχνές σημερινές, τις αυθόρμητες αλλά και τις σκηνοθετημένες,
τις ειλικρινείς αλλά και τις διαβρωμένες από την υποκρισία. Δεν το
φωνάζουν όλοι. Οσοι το φωνάζουν
όμως είναι εκείνοι που εντέλει επιβάλλονται και δίνουν τον χυδαία
αντιπολιτικό και ψευδωνύμως αντισυστημικό τόνο.
Με ψηφοθηρική ελαφρότητα, οι
κομματικοί μηχανισμοί, συνηθισμένοι ν’ αλέθουν και τα εθνικά ζητήματα στον μύλο του περιστασιακού
μικροσυμφέροντος, διχοτομούν το
σύνθημα και προσέχουν μόνο το
πρώτο μισό: «Η Μακεδονία είν’ ελληνική».
Το δεύτερο μισό, «Αλήτες, προδότες, πολιτικοί», υποκρίνονται ότι
δεν το ακούνε ή, χειρότερα, επιτρέπουν στην ψηφανασφάλειά τους
να το συγχωρήσει ακόμα και αυτό,
με την επικίνδυνη ψευδαίσθηση
ότι θα το τιθασέψουν κάποια στιγμή
στο μέλλον.
Αρνούνται να συνειδητοποιήσουν ότι όσοι προπηλακίζουν πολιτικούς, όσοι τους εξυβρίζουν σαν
αλήτες και προδότες, για ένα και
μόνο καίγονται, κι αυτό δεν είναι
βέβαια η Μακεδονία, που τη μεταχειρίζονται σαν εξόφθαλμο πρόσχημα: να υποσκάψουν τη δημοκρατία. Αυτό ονειρεύονται. Γι’ αυτό
δρουν. Να την τσακίσουν ει δυνατόν, τάχα «για να σωθεί η πατρίδα
από τον όλεθρο που της ετοίμασαν
οι πολιτικοί».
Οντας στα πρόθυρα της θλιβερής απριλιανής επετείου, μπορούμε
βάσιμα να εικάσουμε ότι αύριομεθαύριο θ’ ακούσουμε θερμούς
λόγους υπεράσπισης της δημοκρατίας και καταδίκης των τεθωρακισμένων δολιοφθορέων της.
Για να αποκτήσουν όμως βάρος
οι λόγοι αυτοί, πρέπει επιτέλους
να πουν τα πράγματα με το όνομά
τους: Οσοι ουρλιάζουν «Αλήτες,
προδότες, πολιτικοί» δεν δίνουν
δεκάρα για τη Μακεδονία. Τι, πατριώτες τα φασιστοειδή και οι νοσταλγοί των ναζιστών;

Του Παντελή Μπουκάλα
από την «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ
Οι δημοσιευόμενες απόψεις συνεργατών δεν εκφράζουν απαραίτητα
και τις απόψεις της εφημερίδας μας.
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Ο Μιχαλάκης…
αποθεώνει Αγοραστό!

Χιλιάδες
επισκέπτες

Για τη συμμετοχή του στις Περιφερειακές εκλογές μίλησε στη Λέσχη 97,6 ο αντιπεριφερειάρχης Χρήστος Μιχαλάκης:
« Αγαπάω αυτό που κάνω και προσπαθώ για όλους
τους πολίτες του Νομού να κάνω τη ζωή τους καλύτερη. Και το εισπράττω και νιώθω ότι είναι οι πολίτες δίπλα μου, γιατί ποτέ δεν ξεχώρισα κανέναν και έκανα πάντα ότι μπορούσα.
Σε περίπτωση που δεν τον στηρίξουν, Αγοραστό τα Τρίκαλα δεν θα ξαναβρούνε. Σε δύσκολες εποχές έχουνε
έρθει στα Τρίκαλα τα περισσότερα χρήματα για τα έργα
που κάναμε, ήταν το καθήκον μας, αλλά και η προσπάθεια να βρεθούνε ήταν δική μας και όχι από το ΕΣΠΑ.
Ήταν μεγάλο πλεονέκτημα να είμαστε εγώ και ο κ. Αγοραστός στην ΕΝΠΕ, οπότε προσπαθήσαμε εμείς και πετύχαμε να έρθουν χρήματα για τα έργα. Αποδείχθηκε ότι
η ομάδα αυτή με επικεφαλής τον κ. Αγοραστό είναι ισχυρή, έμπειρη αυτοδιοικητικά και προσπαθεί για την ποιότητα ζωής των πολιτών.»

Πόλος έλξης χιλιάδων επισκεπτών είναι το Μουσείο «Τσιτσάνη», αφού όλο και περισσότεροι
επιθυμούν να περιηγηθούν στους
χώρους τους.
Μάλιστα, το περασμένο Σαββατοκύριακο ο αριθμός των επισκεπτών άγγιξε τις 1872 και
αφορούν σε μαθητές, γκρουπ και
μεμονωμένα άτομα, ενώ δεν συνυπολογίζονται οι συμμετέχοντες
στις εκδηλώσεις.
Όπως καταδεικνύουν οι αριθμοί, αλλά και το γεγονός πως όλο
και περισσότεροι επιλέγουν να
πραγματοποιήσουν κάποια εκδήλωση ότι το Μουσείο «Τσιτσάνη» έχει αναδειχθεί σε πόλο
και κέντρο για τη μουσική μας
κληρονομιά.

∫χρ.πΑπ.

Τιμή και δόξα στους 5 ΕΠΟΝίτες

www.trikalarestart.gr
«Ποιοι είμαστε; Τί κάναμε; Τί δεν κάναμε και γιατί; Τί θα κάνουμε την επόμενη τετραετία αν μας εμπιστευτείτε; Η νέα σελίδα του συνδυασμού μας είναι στον αέρα.
Για να μιλήσουμε επιτέλους για συγκεκριμένα πράγματα, με συγκεκριμένους τρόπους χρηματοδότησης και συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα». Αυτό αναφέρει, ο
Δήμαρχος Τρικκαίων κ. Δημήτρης Παπαστεργίου, στον προσωπικό του λογαριασμό στο facebook, παρουσιάζοντας τη νέα σελίδα του συνδυασμού.
Στη νέα ιστοσελίδα http:// www.trikalarestart.gr οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τα όσα υλοποίησε η δημοτική Αρχή Παπαστεργίου κατά
τη θητεία της, για όσα στοχεύει και σκοπεύει να πράξει και φυσικά, για τους υποψηφίους Δημοτικού Συμβούλους που διεκδικούν τη ψήφο των δημοτών.
Καλή περιήγηση!

∫Ε.Κ.

Εμπιστοσύνη στο νόμιμο εμπόριο
«Οφείλουμε να ευχαριστήσουμε το καταναλωτικό κοινό για την εμπιστοσύνη και την προτίμηση του στα τοπικά καταστήματα και καλούμε τους Τρικαλινούς να εμπιστευθούν και πάλι τις οργανωμένες εμπορικές επιχειρήσεις και όχι το παραεμπόριο που αποτελεί την μεγάλη “πληγή” της τοπικής και όχι μόνο οικονομίας» επισημαίνεται από συνδικαλιστές εμπόρους και σημειώνεται «οι συνάδελφοι έμποροι γνωρίζουν πολύ καλά τις οικονομικές δυσκολίες των νοικοκυριών της περιοχής μας
και γι’ αυτό το λόγο θα εξαντλήσουν όλα τα περιθώρια
στις τιμές των προϊόντων τους στην Πασχαλινή περίοδο».

∫ Μ.Α.Μπ.

CMYK

∫Ε.Κ.
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ια μια ρεαλιστική
ρύθμιση οφειλών
προς τα
ασφαλιστικά ταμεία που
να δίνει ανάσα σε
χιλιάδες επιχειρηματίες
που άντεξαν και
κράτησαν τις
επιχειρήσεις τους
ανοιχτές κατά την
διάρκεια της κρίσης,
χαρακτηρίζει η
Ομοσπονδία ΕΒΕ
Τρικάλων τη νέα ρύθμιση
των 120 δόσεων που θα
έρθει προς ψήφιση στη
Βουλή, τη Μεγάλη Τρίτη.

Γ

Ωστόσο, σημειώνει ότι η
Ομοσπονδία το τελευταίο διάστημα βρίσκεται σε συνεχή
διαβούλευση με τους αρμόδιους Υπουργούς, προκειμένου να αρθούν τα εμπόδια
και να υιοθετηθούν οι διαχρονικές προτάσεις μας για
ρεαλιστική ρύθμιση των ασφαλιστικών οφειλών, με στόχο
τόσο την δημιουργία προϋποθέσεων αποπληρωμής
τους, όσο και την εισροή εσόδων προς τα ασφαλιστικά ταμεία.
Ενώ, υπογραμμίζει με έμφαση ότι «βρισκόμαστε σε
περίοδο ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας η ρεαλιστική και οριστική διευθέτηση
του ιδιωτικού χρέους που έχει
δημιουργηθεί τα χρόνια της
κρίσης, αποτελεί ένα από τα
εμπόδια που θα πρέπει να
υπερκεραστούν προκειμένου
η ανάπτυξη που παρατηρείται
να αποκτήσει μεσοπρόθεσμη
δυναμική».
Συγκεκριμένα, σε σχετική
ανακοίνωση τονίζεται ότι «η
Ομοσπονδία ΕΒΕ Ν. Τρικάλων έχει κατ’ επανάληψη προσπαθήσει τα προηγούμενα

τοπικά
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Υπογραμμίζει η Ομοσπονδία ΕΒΕ Τρικάλων για τις 120 δόσεις

Ρεαλιστική η ρύθμιση
•Ωστόσο η τοπική Ομοσπονδία ζητά να ρθούν τα εμπόδια και να υιοθετηθούν
οι διαχρονικές προτάσεις μας για ρεαλιστική ρύθμιση των ασφαλιστικών οφειλών
χρόνια μέσα από τις δημόσιες
παρεμβάσεις της να τονίσει τα
οικονομικά και κοινωνικά αδιέξοδα στα οποία έχουν περιέλθει οι ελληνικές μικρές
και πολύ μικρές επιχειρήσεις
λόγω της βαθιάς οικονομικής
κρίσης και των περιοριστικών
πολιτικών που υιοθετήθηκαν.
Στο πλαίσιο αυτό είχαμε εγκαίρως προειδοποιήσει τις ελληνικές κυβερνήσεις για τον
κίνδυνο εκτίναξης του ιδιωτικού χρέους και είχαμε κατ’
επανάληψη προτείνει ρεαλιστικά μέτρα για την ρύθμιση
των ληξιπρόθεσμων οφειλών
τόσο προς τα ασφαλιστικά
ταμεία, όσο και προς την φορολογική διοίκηση. Στην παρούσα συγκυρία και με δεδομένο ότι έχουν ολοκληρωθεί
τα προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής, φαίνεται πως υπάρχουν οι προϋποθέσεις για μια ρεαλιστική
ρύθμιση οφειλών προς τα
ασφαλιστικά ταμεία που να δίνει ανάσα σε χιλιάδες επιχειρηματίες που άντεξαν και κράτησαν τις επιχειρήσεις τους
ανοιχτές κατά την διάρκεια
της κρίσης».

«Δημιουργία
προϋποθέσεων
αποπληρωμής»
Παράλληλα, υπογραμμίζει
με έμφαση ότι η Ομοσπονδία
ΕΒΕ Τρικάλων το τελευταίο

διάστημα βρίσκεται σε συνεχή διαβούλευση με τους αρμόδιους Υπουργούς, προκειμένου να αρθούν τα εμπόδια
και να υιοθετηθούν οι διαχρονικές προτάσεις μας για
ρεαλιστική ρύθμιση των ασφαλιστικών οφειλών, με στόχο
τόσο την δημιουργία προϋποθέσεων αποπληρωμής
τους, όσο και την εισροή εσόδων προς τα ασφαλιστικά ταμεία.
«Οφείλουμε να σημειώσουμε ότι ήδη μια πολύ σημαντική ρύθμιση έχει υιοθετηθεί
με τις διατάξεις του άρθρου
23 του Ν. 4529/2018 περί
ασφαλιστικής ικανότητας των
μη μισθωτών, όπου το διαχρονικό πρόβλημα απώλειας
της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των μη μισθωτών
επιλύθηκε, καθώς αποσυνδέ-

θηκε από τις οφειλές που είχαν δημιουργηθεί κατά την
διάρκεια της κρίσης. Πέραν
αυτού και σύμφωνα με την
ενημέρωση από τη συνάντηση
που είχε η ΓΣΕΒΕΕ με τον
Υφυπουργό Εργασίας κ. Α.
Πετρόπουλο, η ρύθμιση που
προωθείται για τις ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές έχει ενσωματώσει πολλές από τις προτάσεις μας δημιουργώντας προϋποθέσεις
οριστικής επίλυσης του ζητήματος».
Καταλήγοντας, σημειώνει
ότι η σχετική ρύθμιση ενδεικτικά αναφέρει ότι θα αφορά
οφειλές που έχουν δημιουργηθεί έως και 31/12/2018, θα
περιλαμβάνει οφειλές που
έχουν δημιουργηθεί από
1/1/2002. Θα προβλέπει επανυπολογισμό των οφειλών που

υφίστανται από 1/1/2002 έως
και 31/12/2016 με το νέο σύστημα υπολογισμού των
ασφαλιστικών εισφορών των
μη μισθωτών, θα προβλέπει
έκπτωση 85% επί των προσαυξήσεων, προστίμων κ.λπ.,
θα είναι μέχρι 120 δόσεις, με
ελάχιστη δόση τα 50€ και για
την υπαγωγή στην νέα ρύθμιση θα πρέπει να έχουν καταβληθεί οι εισφορές από
1/1/2019 και εφεξής.
Επίσης, προβλέπει επίσης
ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων
ασφαλιστικών εισφορών και
προς το πρώην ΙΚΑ με τις
ίδιες προϋποθέσεις. Ως προς
αυτές, η εφάπαξ καταβολή
του οφειλόμενου ποσού θα
έχει έκπτωση 100% επί των
προστίμων, προσαυξήσεων
κ.λπ., ενώ για την τμηματική
καταβολή θα προβλέπεται έκ-

πτωση 50% επί των σχετικών
προστίμων, προσαυξήσεων
κλπ, ενώ η υπαγωγή στις
νέες ρυθμίσεις θα είναι μέχρι
τις 30/9/2019.

«Ισχυρές
προϋποθέσεις
μείωσης των
ληξιπρόθεσμων
οφειλών»
Ταυτόχρονα, η τοπική Ομοσπονδία σημειώνει πως «εφόσον υιοθετηθούν οι προαναφερόμενες ρυθμίσεις θα δημιουργήσουν ισχυρές προϋποθέσεις μείωσης των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών
οφειλών προς τα ταμεία, χιλιάδες επιχειρηματίες θα μπορέσουν να εξέλθουν από τον
φαύλο κύκλο της υπερχρέωσης που έχουν εισέλθει λόγω
της 10ετους οικονομικής κρίσης, θα δοθεί λύση στο πρόβλημα συνταξιοδότησης που
αντιμετωπίζουν πολλοί συνάδελφοι, θα αυξηθούν τα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων».
Ενώ, προσθέτει ότι «καθώς
φαίνεται ότι βρισκόμαστε σε
περίοδο ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας η ρεαλιστική και οριστική διευθέτηση
του ιδιωτικού χρέους που έχει
δημιουργηθεί τα χρόνια της
κρίσης, αποτελεί ένα από τα
εμπόδια που θα πρέπει να
υπερκεραστούν προκειμένου
η ανάπτυξη που παρατηρείται
να αποκτήσει μεσοπρόθεσμη
δυναμική. Αναμένουμε την
υιοθέτηση των παραπάνω
ρυθμίσεων το συντομότερο
δυνατό, εκφράζοντας παράλληλα και την ικανοποίηση μας
για την μέχρι τώρα εξαιρετικά
παραγωγική συνεργασία με
το Υπουργείο Εργασίας».
Ευαγγελία Κάκια

Επιστολή Κ. Αγοραστού

Βρίσκεται η αγορά

σε Εμμ. Μακρόν για τη Νοτρ-Νταμ

Σε αναμονή της
Πασχαλινής περιόδου
Ο πρόεδρος του Εμπορικού
Συλλόγου Τρικάλων και
οικονομικός επόπτης της ΕΣΕΕ
Χρήστος Μπλουγούρας

Επιστολή στον πρόεδρο της γαλλικής Δημοκρατίας Εμμανουέλ Μακρόν απέστειλε ο Κώστας Αγοραστός, εκφράζοντας την βαθύτατη θλίψη των Θεσσαλών πολιτών
για την καταστροφή που προκλήθηκε στην εκκλησία –σύμβολο του Παρισιού, Νοτρ Νταμ. Ο πρόεδρος της Ένωσης
Περιφερειών Ελλάδας και περιφερειάρχης Θεσσαλίας στην
επιστολή του αναφέρει χαρακτηριστικά τα εξής: «Εκ μέρους των πολιτών της Θεσσαλίας σας εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη μας για την καταστροφή που προκλήθηκε
στη Notre-Dame, ένα από τα σημαντικότερα μνημεία στην
ιστορία της ανθρωπότητας, ένα πραγματικό κομψοτέχνημα
της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και βεβαίως ένα
οικουμενικό σύμβολο του Χριστιανισμού. Όλοι εμείς εδώ
στη Θεσσαλία εκφράζουμε την αλληλεγγύη και την αμέριστη συμπαράστασή μας προς τον φίλο Γαλλικό λαό, ο
οποίος είμαστε απόλυτα βέβαιοι ότι θα καταφέρει να αποκαταστήσει τον καθεδρικό ναό των Παρισίων κατά τον πλέον βέλτιστο τρόπο. Ενώνουμε τις προσευχές μας μαζί με
τις δικές σας κι είμαστε απόλυτα πεπεισμένοι ότι θα μετουσιώσετε γρήγορα την ανείπωτη θλίψη σε εμπνευσμένη δημιουργικότητα» καταλήγει στην επιστολή του ο κ.
Αγοραστός.

εν βοήθησαν οι
καιρικές συνθήκες
την αγορά το
τελευταίο χρονικό
διάστημα, η οποία
κινείται υποτονικά,
αναμένοντας την
περίοδο του Πάσχα για
να “αναθερμανθεί”.

Δ

«Ο άστατος καιρός ποτέ
δεν ήταν σύμμαχος του εμπορίου. Και ασφαλώς, ρόλο
παίζει και η μακρά προεκλογική περίοδος» επισημαίνει ο
πρόεδρος του Εμπορικού
Συλλόγου Τρικάλων (ΕΣΤ) και
οικονομικός επόπτης της
ΕΣΕΕ Χρήστος Μπλουγούρας, σημειώνοντας «με την
βελτίωσή του καιρού, αναμένεται και βελτίωση της κατά-

στασης στην ζήτηση, παράλληλα με την έλευση της Πασχαλινής περιόδου, η οποία
παραδοσιακά είναι καλή για το
εμπόριο. Από το ερχόμενο
Σάββατο και μέχρι το Μεγάλο
Σάββατο ως είθισται η ζήτηση
αυξάνεται. Πάντως, η αγορά
έχει εφοδιαστεί με ποικιλία
ποιοτικών προϊόντων σε συμφέρουσες τιμές».
«Γενικά μιλώντας για την
επικρατούσα κατάσταση, το

εμπόριο βιώνει μία εξαιρετικά
δύσκολη κατάσταση. Η οικονομία και η εκλογολογία δεν
βοηθούν την επιστροφή στην
κανονικότητα που θέλουμε
και πιστεύω επιθυμούν όλοι.
Ελπίζουμε στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα να αρχίσει η βελτίωση της κατάστασης και να κινηθεί η οικονομία και η αγορά» υπογραμμίζει ο κ. Μπλουγούρας, τονίζοντας «τα έχουμε πει πολλές

φορές: Η αγορά έχει ανάγκη
άμεσης ενίσχυσης ρευστότητας. Η υπέρμετρη φορολόγηση, ο ΕΝΦΙΑ κλπ, δεν βοηθούν την οικονομία και ασφαλώς την αγορά. Επιπρόσθετα,
τα μειωμένα εισοδήματα, η
ανεργία κ.α. και βέβαια το
ρευστό πολιτικό περιβάλλον
είναι βασικοί παράγοντες αρνητικού επηρεασμού της οικονομίας».
Ματθαίος Μπίνας

τοπικά

Συνάντηση του υποψήφιου Δημάρχου Δήμου
Μετεώρων κ. Χρήστου Σινάνη με τον Μητροπολίτη
Σταγών και Μετεώρων κ.κ. Θεόκλητο

Σ

υνάντηση με τον
Σεβασμιότατο Μητροπολίτη
μας κ.κ. Θεόκλητο
πραγματοποίησε πριν λίγο ο
Δήμαρχος του Δήμου Μετεώρων κ.
Χρήστος Σινάνης, προκειμένου να
του γνωστοποιήσει επίσημα και δια
ζώσης την εκ νέου υποψηφιότητά
του για τη θέση του Δημάρχου στις
προσεχείς δημοτικές εκλογές.

Ζήτησε την ευλογία του, υποσχόμενος έντιμο προεκλογικό αγώνα
και τον διαβεβαίωσε ότι τόσο ο ίδιος
όσο και οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι, που συμμετέχουν στον συνδυασμό του «ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ»,
θα σταθούν υπεύθυνα στο πλευρό
του κάθε δημότη και θα αρθρώσουν
λόγο ενωτικό και ωφέλιμο για τον

τόπο, με γνώμονα πάντα τον πολιτικό
πολιτισμό.
Τις ευχές του Σεβασμιότατου δέχθηκαν επίσης οι υποψήφιοι δημοτικοί
σύμβουλοι που συνόδευαν τον κ.
Χρήστο Σινάνη σ’ αυτή την επίσκεψη,
που έλαβε χώρα σήμερα στις 12:00
το μεσημέρι στα γραφεία της Μητροπόλεως.
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Τζίκας Κωνσταντίνος
Πολιτικός Μηχανικός, MSc
Γεννήθηκα στα Τρίκαλα το 1974,
με καταγωγή από το Μεγάλο Κεφαλόβρυσο.
Αποφοίτησα από το Πολυκλαδικό
Λύκειο Τρικάλων. Eίμαι διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός του
Πανεπιστημίου Πατρών. Οι σπουδές μου ολοκληρώθηκαν με
μεταπτυχιακό στο Σχεδιασμό και τη Διαχείριση
Έργων του Kingston
University.
Eργάστηκα ως
εργοταξιάρχης
μηχανικός στην
κατασκευή δημόσιων έργων και στον έλεγχο αναπτυξιακών προγραμμάτων ως στέλεχος της Μονάδας Οργάνωσης Διαχείρισης του Υπουργείου Οικονομίας. Από το 2008 διατηρώ
τεχνικό γραφείο στην πόλη μας ασχολούμενος με τη
μελέτη και κατασκευή τεχνικών έργων στην Αθήνα και
τα Τρίκαλα.
Έχω αναπτύξει δράση στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), είμαι μέλος του πίνακα Πραγματογνωμόνων και του μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών.
Συμμετείχα στις εκλογές του Τεχνικού Επιμελητηρίου
Ελλάδας το 2016 με το συνδυασμό της Δημοκρατικής
Κίνησης Μηχανικών.
Είμαι ενεργό μέλος του Συλλόγου Δρομέων Τρικάλων.
Κατέρχομαι στις επικείμενες αυτοδιοικητικές εκλογές
με το συνδυασμό Επανεκκίνηση Τώρα του Δημήτρη Παπαστεργίου, με την πεποίθηση ότι το μέλλον του τόπου
μας είναι η συνισταμένη της προσπάθειας του καθένα
μας ξεχωριστά.

Κωνσταντίνος Τζίκας

Η διαχειρίστρια της ενημερωτικής ιστοσελίδας “Trikalafocus” κ. Μαρία Κοντογιάννη-Μπακλαβά του Δημητρίου

Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος με τον συνδυασμό
«ΠΡΩΤΑ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ» και τον Κώστα Μαράβα

Μ

ία γυναίκα με όραμα και
με διάθεση προσφοράς, η
Μαρία Κοντογιάννη θα
είναι υποψήφια Δημοτική
Σύμβουλος στο πλευρό του Κώστα
Μαράβα, στην Δημοτική Ενότητα
Γόμφων του Δήμου Πύλης.

Η Μαρία είναι σύζυγος του κ. Σπυρίδωνα Μπακλαβά. Γνώστης της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης ο Σπύρος, νυν Δημοτικός
Σύμβουλος στον Καλλικρατικό Δήμο Πύλης και πρώην Αντιδήμαρχος στον Καποδιστριακό Δήμο Γόμφων, είναι ο άνθρωπος που βρίσκεται δίπλα στην σύζυγό
του, στο καινούργιο εγχείρημά της.
Η Μαρία έχει γνώσεις Νομικής Επιστήμης και είναι φοιτήτρια της Ιταλικής
Φιλολογίας στο Α.Π.Θ..
Ομιλεί άριστα τρείς γλώσσες, την Ιταλική, την Αγγλική και την Γερμανική.
Είναι μητέρα ενός παιδιού.
Η ίδια δηλώνει:
«… Ήταν ανάμεικτα τα συναισθήματα
στο άκουσμα της πρότασης.
Με δεδομένο ότι με τον Δήμαρχο, τον
Κώστα τον Μαράβα, μας συνδέουν δεσμοί δυνατοί, αγνοί και ιδιαίτεροι.
Έχοντας δίπλα μου τον Σπύρο και την
πολύτιμη βοήθεια του, για πρώτη φορά
βάζω τον εαυτό μου στην υπηρεσία των
συνδημοτών μου.
Θεωρώ ότι είναι ευλογία να προσφέρω
στο κοινωνικό σύνολο υπηρετώντας τον
συνάδελφο, τον συνεργάτη, τον συνάνθρωπο, τον συμπολίτη.
Θα δώσω ότι μπορώ παραπάνω για
το καλύτερο ΑΥΡΙΟ του Δήμου Πύλης,
της Δημοτικής Ενότητας Γόμφων.
Είναι τιμή μου να είμαι υποψήφια με
τον Κώστα Μαράβα...».

Ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κωνσταντίνος
Μαράβας, χαρούμενος για την εξέλιξη
δήλωσε ότι:
«Καλωσορίζω στις τάξεις του συνδυασμού μου την κ. Μαρία Κοντογιάννη Μπακλαβά.
Χαίρομαι γιατί η Μαρία, έχει γνώσεις,
έχει όρεξη. Είναι νέος άνθρωπος με
φρέσκιες ιδέες και εξωστρέφεια.
Προσόντα που είναι η συνταγή της
επιτυχίας.
Για την προσωπική της ανέλιξη στον
δύσκολο δρόμο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Για την επικράτηση της Δημοτικής
μας παράταξης από την πρώτη Κυριακή.
Για την συνέχεια διοίκησης του Δήμου
Πύλης.
Όσο κι αν θέλουν κάποιοι, για λόγους
αντιπολιτευτικούς ή προσωπικούς, να
μηδενίζουν τα πάντα, να βλέπουν παντού σκάνδαλα, να πετούν λάσπη, χωρίς
διάκριση, ΜΑΤΑΙΟΠΟΝΟΥΝ.
Τους λέω ότι:
Εμείς βάλαμε τέλος σε αντιλήψεις

προσωπικής τακτοποίησης και οικονομικής ευημερίας κάποιων, με μοχλό τις
αναθέσεις έργων.
Πλέον όλα τα έργα, μικρά και μεγάλα,
βγαίνουν μέσα από νόμιμη δημοπρασία.
Με απόλυτη διαφάνεια στην διαχείριση
των χρηματικών κονδυλίων και την εκτέλεση του προϋπολογισμού.
Για τον λόγο αυτό είμαστε όγδοοι
στην γενική κατάταξη ανάμεσα σε 325
Δήμους.
Και καμαρώνουμε για αυτό.
Μαρία Κοντογιάννη-Μπακλαβά σου
εύχομαι ένα καλό - πολιτισμένο αγώνα
και καλή επιτυχία...».

O Δήμαρχος Πύλης
Κώστας Μαράβας
συγχαίρει τον
αθλητή Καφρίτσα
Κωνσταντίνο
Ως Δήμαρχος Πύλης, για λογαριασμό και του Δημοτικού Συμβουλίου Πύλης συγχαίρω τον Καφρίτσα
Κωνσταντίνο του Βαϊου για την μεγάλη του επιτυχία της κατάκτησης
του χρυσού μεταλλίου στην κατηγορία των 87 κιλών της Ελληνορωμαϊκής Πάλης.
Να πω ότι ο Αθλητισμός ενώνει,
ότι ο Αθλητισμός πλάθει σωστούς
χαρακτήρες.
«Νούς υγιής εν σώματι υγιεί».

Πολιτικός Μηχανικός, MSc
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Τρικκαίων
Με το συνδυασμό Επανεκκίνηση Τώρα
του Δημήτρη Παπαστεργίου

Η Βάσω Παπαγεωργίου Μάρκαρα, υποψήφια δημοτική
σύμβουλος με τον συνδυασμό
«Πρώτα ο Ανθρώπος»

Η συγκεκριμένη δυναμική παρουσία στο προεκλογικό
τοπίο, έρχεται να δείξει ότι ο συνδυασμός «Πρώτα ο Ανθρωπος», προετοιμάζεται για τις εκλογές με ένα ανανεωμένο αυτοδιοικητικό σχήμα, με υποψηφίους που έχουν
διάθεση ουσιαστικής προσφοράς, επιθυμία και θέληση
για έργο.
Πρόκειται για μια γυναίκα με δυναμική προσωπικότητα
και με όραμα και πάθος για τον τόπο της.
Η κα Βάσω Μάρκατα – Παπαγεωργίου ζει στο Κοτρώνι.
Ο Δήμαρχος Πύλης Κώστας Μαράβας, σε δήλωσή
του καλωσόρισε στον συνδυασμό «Πρώτα ο Ανθρωπος»
τη νέα υποψήφια, επισημαίνοντας, πως «Στόχος μας
είναι να δώσουμε ακόμα περισσότερη έμφαση στην επίλυση προβλημάτων σε κάθε χωριό του δήμου, γι’ αυτό
και είναι ιδιαίτερα σημαντικό να συμμετέχουν στον συνδυασμό μας ενεργοί πολίτες, με διάθεση προσφοράς
για την Πύλη και την περιοχή τους».

6 σελίδα
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εριήγηση, βόλτα και κυρίως πιο γρήγορα οι καθημερινές απλές δουλειές
στην πόλη! Αυτά και πολλά άλλα
θα είναι τα οφέλη που θα αποκομίσουν οι πολίτες που θα επιλέξουν,
να χρησιμοποιήσουν τα ηλεκτροκίνητα οχήματα που παρουσιάστηκαν χθες το πρωί από το Δήμαρχο
Τρικκαίων κ. Δημήτρη Παπαστεργίου και τον πρόεδρο της e-trikala
AE κ. Γιάννη Κωτούλα.
Η παρουσίαση έγινε στο Infopoint, στην κεντρική πλατεία και
αφορά σε πέντε (5) ηλεκτροκίνητα
οχήματα. Τα οχήματα θα βρίσκονται
στην πόλη μας για έναν χρόνο,
είναι ασφαλισμένα και έχουν αυτάρκεια στα 80χλμ και τελική ταχύτητα 35χλμ και για να προμηθευτεί κανείς τα συγκεκριμένα οχήματα θα πρέπει να έχει την αστυνομική του ταυτότητα, αλλά και να
είναι κάτοχος διπλώματος οδήγησης για μηχανή.
Τα οχήματα «φιλοξενούνται» στο
πλαίσιο του προγράμματος
“ELVITEN” που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
μέσω του προγράμματος «HORIZON 2020», στοχεύει στην προώθηση της χρήσης των ελαφρών
ηλεκτρικών οχημάτων (EL-Vs), όπως
ποδήλατα, σκούτερ, τρίκυκλα και
τετράκυκλα, ως άνετου μέσου μεταφοράς στις πόλεις.
Για συνέχιση των δράσεων στη

τοπικά
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Παρουσιάστηκαν χθες τα πρώτα ηλεκτροκίνητα οχήματα από το Δ. Τρικκαίων

Στην υπηρεσία των πολιτών…
Τα οχήματα «φιλοξενούνται» στο πλαίσιο του προγράμματος
“ELVITEN” που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η παρουσίαση έγινε στο Infopoint, στην κεντρική πλατεία
βιώσιμη κινητικότητα έκανε λόγο ο
Δήμαρχος Τρικκαίων κ. Δημήτρης
Παπαστεργίου, λέγοντας ότι για
τον συνδυασμό των «πράσινων»
μετακινήσεων με το πρόγραμμα
«πράσινων» επενδύσεων (φωτισμός
LED, φυσικό αέριο, φωτοβολταϊκά
συστήματα) που κατέθεσε ο Δήμος
Τρικκαίων και την ανθρώπινη όψη
των πόλεων.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος
της e-trikala AE κ. Γιάννης Κωτούλας
αναφέρθηκε στην ουσία του προγράμματος, λέγοντας ότι στην ελεύθερη μετακίνηση πολιτών, στην
εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων
για τη συμπεριφορά και τα οφέλη
της ηλεκτροκίνησης σε πόλεις και
στη μεγάλη συμβολή του Δήμου
Τρικκαίων συνολικότερα στα ευ-

ρωπαϊκά προγράμματα.

Το πρόγραμμα
Το έργο ELVITEN συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του προγράμματος
«HORIZON 2020». Στόχος του είναι,
η προώθηση χρήσης των ελαφρών
ηλεκτρικών οχημάτων (EL-Vs), όπως
ποδήλατα σκούτερ, τρίκυκλα και

τετράκυκλα. Μετέχουν 6 ευρωπαϊκές πόλεις: Τρίκαλα, Βερολίνο,
Ρώμη, Γένοβα, Μάλαγα, Μπάρι. Σε
κάθε πόλη εφαρμόζεται διαφορετικό σύστημα προώθησης ελαφρών
οχημάτων. Στα Τρίκαλα, άλλα 5
ηλεκτρικά οχήματα, τρίκυκλα αυτή
τη φορά, δόθηκαν ήδη σε επαγγελματίες της πόλης (προμηθευτές
ελαφρών αγαθών, delivery boys).
Τα οχήματα κατασκευάστηκαν
από την εταιρεία KYBURZ με έδρα

την Ελβετία, είναι ηλεκτροκίνητα,
φορτίζουν σε απλή πρίζα, οι μπαταρίες διαρκούν από 60 – 100 χλμ.,
αναλόγως, φυσικά, του τρόπου
οδήγησης, του εδάφους κ.α., η
διάρκεια φόρτισης είναι 6 έως 11
ώρες, η ταχύτητα μπορεί τα φτάσει
και τα 35 χλμ./ώρα, θα μείνουν στα
Τρίκαλα για ένα έτος και είναι ασφαλισμένα σε εταιρεία ασφάλισης.
Ευαγγελία Κάκια

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Γεώργιος Σ. Σακκάς
Αναλαμβάνονται:
Aρχιτεκτονικές - στατικές μελέτες
Έκδοση οικομικών αδειών
Νομιμοποιήσεις τοκτοποιήσεις αυθαιρέτων
Ανακαινίσεις καταστημάτων
Τοπογραφικές εργασίες
Δηλώσεις - Διορθώσεις
εθνικού κτηματολογίου

ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ

Διπλ. Πολιτικός μηχανικός ΔΠΘ, Msc

Περαιβού 18, Τρίκαλα
Τηλ.: 24310 23748 • Fax: 24310 79710
Κιν.: 6977299508 • e-mail: georg.sakkas@gmail.com

e-mail: kalliagra.avgeri@gmail.com

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

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

Συσκευασμένες Ζωοτροφές για όλα τα ζώα

Πώληση λιανική και χονδρική
CMYK

τοπικά

Πυρετώδης οι εργασίες
για την ύδρευση
Εξέλιξη εργασιών του έργου
«Αντικατάσταση
και επέκταση εσωτερικού δικτύου
ύδρευσης Καλαμπάκας» Ενημέρωση για την πορεία
του έργου της
υδρεύσεως στην
Καλαμπάκα εξέδωσε με χθεσινή
του ανακοίνωση ο
Δήμος Μετεώρων.
Στην ανακοίνωση αναφέρεται η πορεία των έργων αλλά και το
πόσο χρήσιμο είναι για του δημότες. «Συνεχίζονται πυρετωδώς
οι εργασίες για την αντικατάσταση και επέκταση του εσωτερικού
δικτύου ύδρευσης στην πόλη της Καλαμπάκας, με το έργο να βρίσκεται στο 70% περίπου της ολοκλήρωσής του.
Την εβδομάδα που διανύουμε, στο κέντρο της πόλης, θα εκτελεστούν εργασίες ασφαλτόστρωσης, ώστε να αντικατασταθούν
οι φθορές που προκλήθηκαν στο ασφαλτικό οδόστρωμα κατά την
εκτέλεση των εργασιών.
Ανακοινώνουμε, επίσης, ότι όλες οι εργασίες αναβάλλονται κατά
την περίοδο των εορτών του Πάσχα και θα συνεχιστούν μετά το
πέρας αυτών στις εναπομένουσες περιοχές της πόλης.
Υπενθυμίζουμε ότι το έργο αφενός περιλαμβάνει εργασίες που
αφορούν την αντικατάσταση μεγάλου μέρους του υπάρχοντος
εσωτερικού δικτύου και αφετέρου την επέκτασή του, προκειμένου να συμπεριλάβει και νεοεντασσόμενες στον πολεοδομικό ιστό
περιοχές. Ένα έργο ζωτικής σημασίας για την υγεία των πολιτών,
καθώς συμβάλλει στην οριστική επίλυση των προβλημάτων που
αντιμετωπίζει η πόλη της Καλαμπάκας με το πεπαλαιωμένο δίκτυο
ύδρευσης και εξασφαλίζει επαρκές και ποιοτικό πόσιμο νερό στους
κατοίκους της πόλης».

Υπογραφή σύμβασης έργου
για την «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ
& ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΡΟΠΩΤΟΥ»
Μεταξύ του Δημάρχου
Πύλης κ. Κωνσταντίνου Μαράβα και του κ. Νικολάου
Τσίνα εκπροσώπου της
αναδόχου εργοληπτικής
επιχείρησης.
Έργου με Προϋπολογισμό δαπάνης 170.000,00
Ευρώ (πιστώσεις του ΥΠΕΣ
89.000,00 Ευρώ και ΣΑΤΑ
του Δήμου 81.000,00 Ευρώ, με βάση την αριθμ. 26/2018 μελέτη
των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου).
Το έργο καλύπτει εργασίες που αποβλέπουν στη βελτίωση υποδομών του Ροπωτού.
Ενδεικτικά:
• Στην θέση Καρακικέικα τσιμεντόστρωση μήκους 150,00 μ.
• Στην θέση Αγία Τριάδα μέχρι τη θέση Αη Λιά
τσιμεντόστρωση μήκους 300,00 μ.
• Στη θέση από Γούλα έως Ν. Μπλετσογιάννη
τσιμεντόστρωση μήκους 250,00 μ.
• Στην θέση Δημητράκαινα από οικία Δούλου Β. έως Τζάνη
τσιμεντόστρωση μήκους 150,00 μ. περίπου.
• Στην περιοχή Τσεκούρα βελτίωση της οδού με θραυστό
υλικό.
• Στην θέση Παλαιοκλήσι προς Ραμιωταίικια.
• Ιρλανδικές διαβάσεις, όπου χρειάζεται.
• Τοποθέτηση τσιμεντοσωλήνων- φρεατίων και σχαρών.
• Περίφραξη του ναού που υπάρχει στον κεντρικό οικισμό
Τ.Κ. Ροπωτού, εντός της κατολισθαίνουσας ζώνης.
• Σε θέσεις όπου θα υποδειχθούν από την υπηρεσία ο
ανάδοχος υποχρεούται να κατασκευάσει μικρά τεχνικά.
Ο Δήμαρχος δήλωσε ικανοποιημένος με το γεγονός λέγοντας
«…συνεχίζουμε, προχωράμε και δίνουμε την μάχη της καθημερινότητας. Βελτιώνουμε το οδικό δίκτυο του Ροπωτού, την ροή
των ομβρίων υδάτων για την αποφυγή πλημμυρικών καταστάσεων, διασφαλίζουμε την υγεία και την ασφάλεια των δημοτών μας.
Σχεδόν σε όλο το εύρος του Δήμου μας.
Με άξονα: «Καλύτερα μια οργιά έργο παρά ένα τόνο θεωρία».
Πάντα με σεβασμό στο δημόσιο χρήμα, με στόχο το καλύτερο
αποτέλεσμα…..».
ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΥΛΗΣ
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Προχωρά η Περιφέρεια Θεσσαλίας στο Δήμο Τρικκαίων

Έργο αγροτικής οδοποιίας
προϋπολογισμού 950.000 ευρώ
Σ
ε φάση υλοποίησης
εισέρχεται ένα
ακόμη έργο
αγροτικής οδοποιίας στο
Δήμο Τρικκαίων , καθώς
ο Περιφερειάρχης
Θεσσαλίας Κώστας
Αγοραστός έδωσε την
έγκριση για την
υπογραφή της σύμβασης
του έργου «Βελτίωση
πρόσβασης σε
αγροκτηνοτροφικές
εκμεταλλεύσεις στο Δήμο
Τρικκαίων »,
προϋπολογισμού 950.000
ευρώ. Φορέας
υλοποίησης του έργου
είναι ο Δήμος Τρικκαίων .

«Σε συνεργασία με τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Χρήστο
Μιχαλάκη, τους Περιφερειακούς Συμβούλους, το Δήμο
Τρικκαίων και τις υπηρεσίες
μας, δημιουργούμε συνθήκες
ανάπτυξης στηρίζοντας στην
πράξη τον πρωτογενή τομέα.
Με έργα και όχι με λόγια στεκόμαστε δίπλα στους ανθρώπους της παραγωγής, μειώνοντας το κόστος παραγωγής και ενισχύοντας την παραγωγική διαδικασία» τόνισε
σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας
Αγοραστός.
Οι οδοί που θα κατασκευα-

στούν είναι :
Α) Σε πλημμυροπαθείς περιοχές
-Τ.Κ. Ριζώματος : 5320μ.
ασφαλτόστρωση
-Τ.Κ. Διποτάμου : 250μ.
ασφαλτόστρωση,
- Τ.Κ. Φωτάδας : 1060μ.
ασφαλτόστρωση
Β) Σε ορεινές & ημιορεινές
περιοχές
- Τ.Κ. Σπαθάδων : 800μ.
ασφαλτόστρωση,
- Τ.Κ. Πλατάνου : 1550μ.
ασφαλτόστρωση,
-Τ.Κ. Αρδανίου : 1560μ.
ασφαλτόστρωση,
- Τ.Κ. Προδρόμου : 640μ.
ασφαλτόστρωση,
-Τ.Κ. Γοργογυρίου : 450μ.
ασφαλτόστρωση

Έργο αγροτικής
οδοποιίας
προϋπολογισμού
453.000 ευρώ στο Δήμο
Μετεώρων
Σε φάση υλοποίησης εισέρχεται ένα ακόμη έργο αγροτικής οδοποιίας στο Δήμο Μετεώρων, καθώς ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας
Αγοραστός έδωσε την έγκριση
για την υπογραφή της σύμβασης του έργου «Αγροτικής
Οδοποιίας Δήμου Μετεώρων»,
προϋπολογισμού 453.000
ευρώ. Φορέας υλοποίησης
του έργου είναι ο Δήμος Μετεώρων. «Σε συνεργασία με
τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Χρήστο Μιχαλάκη, τους Περιφερειακούς Συμβούλους μας,

το Δήμο Μετεώρων και τις
υπηρεσίες, προχωράμε σε ένα
ακόμη σημαντικό έργο που
στηρίζει τους ανθρώπους της
παραγωγής.
Το έργο αυτό στοχεύει στην
επέκταση και βελτίωση της
πρόσβασης σε γεωργική γη
και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Με έργα ουσίας συμβάλλουμε στην ενίσχυση της
παραγωγικής διαδικασίας και
τη μείωση του κόστους παραγωγής καθώς επιτυγχάνουμε
την ευκολότερη και ταχύτερη
πρόσβαση των γεωργικών μηχανημάτων και ασφαλέστερη
μεταφορά των προϊόντων».
Το έργο αφορά στην κατασκευή των παρακάτω δρόμων:
Τ. Δ. ΜΥΚΑΝΗΣ : Από Ε.Ο
Τρικάλων - Γρεβενών έως το
στάβλο ιδιοκτησίας Τσιμπούρα
Γεωργίου μήκους 1338,66 μ
και πλάτους 5,00 μ.
Τ.Δ. ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΥ : Από
όριο οικισμού έως το στάβλο
ιδιοκτησίας Τσέα Γεωργίου
μήκους 977,20 μ και πλάτους
5μ.
Τ.Δ. ΔΙΑΒΑΣ: Δρόμος στη
θέση «Καναβοτόπια» Διάβας
μήκους 1.145 μ και πλάτους
4,50 μ. και Δρόμος στη θέση
«Αμμούδες» Διάβας μήκους
305 μ και πλάτους 4,50 μ..

Ενεργειακή αναβάθμιση στο 2ο Δημοτικό Οιχαλίας
• Νέα υποβολή πρότασης στο ΕΣΠΑ από το Δήμο Φαρκαδόνας που αφορά σχολική μονάδα
άθε έργο που γίνεται σε σχολική μονάδα είναι κάτι το ωφέλιμο για όλη
την κοινωνία. Έτσι με ικανοποίηση
αναφέρεται κάθε σχετική είδηση. Έτσι ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο για τη σχολική κοινότητα της περιοχής της Οιχαλίας υπέβαλλε
για ένταξη στο ΕΣΠΑ ο Δήμος Φαρκαδόνας.
Πρόκειται για το έργο «Ενεργειακή αναβάθμιση 2ου Δημοτικού Σχολείου Οιχαλίας»,
προϋπολογισμού 220.000,00 ευρώ.
Όπως ενημερώνει επίσημα η Δημοτική
Αρχή, η πρόταση υποβλήθηκε στον Άξονα
Προτεραιότητας 3 «Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον» του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Περιφέρειας Θεσσαλίας
2014-2020 με τίτλο «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων κτηρίων στη
Θεσσαλία» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).
Ενώ χαρακτηριστικά από τον Δήμο Φαρκαδόνας αναφέρεται ότι: Η επιλογή ενός σχολικού κτιρίου για υποβολή πρότασης ενεργειακής αναβάθμισης, μεταξύ όλων των δημοτικών κτη-

Κ

ρίων, αποδεικνύει τη βαρύτητα που δίνει ο Δήμος μας στην παροχή ποιοτικών συνθηκών στην εκπαίδευση. Και καταλήγει: Η
υποβολή της πρότασης, είναι αποτέλεσμα του οράματος της
Δημοτικής Αρχής που έγινε πρώτα προγραμματισμός και μετά
πράξη, με τη συστηματική δουλειά του Δήμου μας.
ΧΡ. ΠΑΠ.
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Οφείλει να λάβει η πολιτεία, σύμφωνα με την ΟΑΣΤ “Η ΑΝΟΙΞΗ”

Μέριμνα αντιχαλαζικής προστασίας γεωργών
• Απευθύνει κάλεσμα αγωνιστικών κινητοποιήσεων στους παραγωγούς

Ν

α ληφθεί μέριμνα αντιχαλαζικής
προστασίας από την πολιτεία,
ζητάει η Ομοσπονδία Αγροτικών
Συλλόγων ν. Τρικάλων (ΟΑΣΤ) “Η
ΑΝΟΙΞΗ”, παράλληλα με την κατασκευή
και συντήρηση αντιπλημμυρικών,
εγγειοβελτιωτικών και
αποστραγγιστικών έργων.
Παράλληλα, η ΟΑΣΤ καταγγέλλει και τις
ζημιές που έγιναν το προηγούμενο διάστημα
από αγριόχοιρους, ζητώντας από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
(ΥΠΑΑΤ) και την Περιφέρεια Θεσσαλίας, να
δώσουν λύση στο πρόβλημα ώστε να καταγραφούν εκ νέου απώλειες παραγωγή.
«Δεν θα καθίσουμε με σταυρωμένα τα
χέρια να δεχτούμε καρτερικά τη μοίρα του
ξεκληρίσματος και της φτώχειας από την αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης» υπογραμμίζεται από την ΟΑΣΤ και επισημαίνεται «θα
λάβουμε άμεσα πρωτοβουλίες για αγωνιστικές
κινητοποιήσεις, στις οποίες καλούμε τους
συναδέλφους να ξεπεράσουν απογοητεύσεις
και κάθε είδους εμπόδια και να συμμετέχουν
μαζικά».
Οι διεκδικήσεις της ΟΑΣΤ “ΑΝΟΙΞΗ”, για
τις οποίες απευθύνει κάλεσμα συμμετοχής
στις κινητοποιήσεις στους παραγωγούς, είναι

Σ

την εποχή του διαδικτύου
και της εικόνας που όλος
ο κόσμος περνάει μέσα
από μια οθόνη ενός τάμπλετ ή
μιας τηλεόρασης, η ανάγκη να
έρθουν τα παιδιά όλο και πιο κοντά στην ανάγνωση των βιβλίων
γίνεται όλο και μεγαλύτερη.
Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιούνται
στο 3ο Γυμνάσιο Τρικάλων σειρά
δράσεων και δραστηριοτήτων, με
στόχο τα παιδιά να έρθουν κοντά
με το βιβλίο. Οι δράσεις γίνονται
στο πλαίσιο του διετούς ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+/KA2 θέμα «Reading Without
Borders» («Διάβασμα χωρίς σύνορα»), ενώ συνεργάζονται ακόμα
επτά ευρωπαϊκά σχολεία.
Σύμφωνα με την υποδιευθύντρια του διδακτηρίου κα. Πόπη

To 2ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού
Προγράμματος Erasmus+ με θέμα
«Ζούμε όλοι στον ίδιο κόσμο ,
ας νοιαστούμε για αυτόν ! Νους
υγιής εν σώματι υγιή»
‘’We all live in the same word –
let’s care for it and for us! Only in
a healthy body there is a healthy
mind ‘’ Πραγματοποίησε την 2η
επίσκεψη στο Βρότσλαβ της Πολωνίας από 27/03/2019 έως
031/03/2019
Οι Εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στο πρόγραμμα ήταν οι εξής:
Παπαευθυμίου Αικατερίνη (ΠΕ70
Δασκάλα), Καραγεώργου Παρασκευή (ΠΕ 70 Δασκάλα), Μπαντή
Ευαγγελία (ΠΕ86 Πληροφορικής).
Το πρόγραμμα επικεντρώθηκε
στην αξία της υγιεινής διατροφής
και στη σημασία της ανακύκλωσης,
καθώς και στην ανταλλαγή των
απόψεων πάνω στα θέματα διατροφής και περιβαλλοντικής εκ-

οι εξής:
- Αλλαγή κανονισμού του ΕΛΓΑ, ώστε να
ασφαλίζει και να αποζημιώνει την παραγωγή
και το κεφάλαιο από όλους τους φυσικούς
κινδύνους και νόσους στο 100% και με επαρκή
κρατική χρηματοδότηση.
- Να παγώσουν οι οφειλές, προσαυξήσεις,
τόκοι υπερημερίας και να μη γίνει καταβολή
φορολογικών και ασφαλιστικών εισφορών
των πληγέντων συναδέλφων, ώσπου να αποζημιωθεί η απώλεια παραγωγής τους από
τον ΕΛΓΑ, που ξέρουμε ότι γίνεται με καθυστέρηση πάνω από 1 χρόνο, όπως για τις ζη-

μιές του 2018 ακόμη δεν έχει δοθεί το 30%
των αποζημιώσεων.
- Αντιχαλαζική προστασία, με εναέρια και
επίγεια μέσα, με ευθύνη και δαπάνη του κράτους. Να κατασκευαστούν τα απαραίτητα αντιπλημμυρικά έργα. Λεφτά υπάρχουν, είναι
τα ματωμένα πλεονάσματα που βγάζουν από
τη φορομπηχτική πολιτική τους, τη μείωση
των συντάξεων, τη μείωση του αφορολόγητου,
τις άμεσες και έμμεσες αυξήσεις φόρου.
- Άμεσες εκτιμήσεις και γρήγορη πληρωμή
των αποζημιώσεων των πληγέντων
Ματθαίος Μπίνας

Με επιτυχία πραγματοποιείται στο 3ο Γυμνάσιο Τρικάλων το πρόγραμμα Erasmus

«Διάβασμα χωρίς σύνορα»
Στο πλαίσιο αυτό υλοποιούνται σειρά δράσεων και δραστηριοτήτων
ενώ συνεργάζονται ακόμα επτά ευρωπαϊκά σχολεία
Μαγαλιού στόχος είναι τα παιδιά
να αφήσουν τους ηλεκτρονικούς
υπολογιστές και τα κινητά, να
διαβάζουν όσο το δυνατόν περισσότερα εξωσχολικά βιβλία και
ιδιαίτερα λογοτεχνικά, για να αναπτύξουν τη φαντασία τους, τη
δημιουργική τους θέση, την κριτική τους σκέψη, να αποκτήσουν
αυτοπεποίθηση και γενικότερα
να αναπτύξουν την προσωπικότητα τους.
Ε.Κ.

Στους δικαιούχους για τις βιολογικές καλλιέργειες

Διαδικασία χορήγησης
των ενισχύσεων
Οδηγίες δίνουν στελέχη
του ΟΠΕΚΕΠΕ
για τον καθορισμό των διαδικασιών για την
διαδικασία χορήγησης των ενισχύσεων στους
δικαιούχους στο
πλαίσιο του Μέτρου 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» του Προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020.
Αρμόδιος φορέας, για την έγκριση της δαπάνης (αναγνώριση
και εκκαθάριση) για τους δικαιούχους του Μέτρου 11 έχει οριστεί
ο ΟΠΕΚΕΠΕ ως Οργανισμός.
Μετά την ολοκλήρωση όλων των διοικητικών ελέγχων επιλεξιμότητας που αφορούν στην απώλεια εισοδήματος δύναται να
καταβάλλεται προκαταβολή επί του ποσού απώλειας εισοδήματος
πριν την 1η Δεκεμβρίου εκάστου έτους εφαρμογής.
Πληρωμή μετά την ολοκλήρωση των δεσμεύσεων του έτους
εφαρμογής των δικαιούχων, των επιτόπιων ελέγχων και των διοικητικών του συνόλου των κατηγοριών ενίσχυσης (συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων των προσκομιζομένων παραστατικών
για το πρόσθετο κόστος και το κόστος συναλλαγής) δύναται να
πραγματοποιούνται οι πληρωμές του έτους εφαρμογής.
Οι πληρωμές καταβάλλονται σε δύο το πολύ δόσεις, όπως
προβλέπεται στο θεσμικό πλαίσιο του Μέτρου. Για τις αιτήσεις
πληρωμής από το έτος αιτήσεων 2019, οι εν λόγω πληρωμές
πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις 30/06 του επόμενου
έτους του έτους πληρωμής.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα αγροτοπεριβαλλοντικά μέτρα
στο ΠΑΑ (Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης) 2014-2020, σύμφωνα
με γεωπόνους. Τα συγκεκριμένα προγράμματα επιδότησης «τρέχουν» ήδη από το Γ’ ΚΠΣ (2000 – 2006), συνεχίστηκαν στον
ΕΣΠΑ (2007 – 2013) και θα υπάρξουν προκηρύξεις και στην νέα
προγραμματική περίοδο (2015 – 2020), στην οποία φαίνεται πως
θα είναι ενισχυμένα από πλευράς χρημάτων, με σκοπό, είτε την
ένταξη περισσότερων παραγωγών, είτε την μεγαλύτερη ενίσχυση
όσων ενταχθούν αναφέρουν γεωπόνοι.
Ωστόσο, τονίζουν παραγωγοί, πριν αρχίσουν να προκηρύσσονται
τα νέα αγροτοπεριβαλλοντικά προγράμματα και ξεκινήσουν οι
διαδικασίες ένταξης κλπ, το ΥΠΑΑΤ (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) οφείλει να εξοφλήσει ότι οφείλει από τις
επιδοτήσεις παλαιότερων ετών και επίσης πρέπει να διασφαλιστεί
ότι δεν θα υπάρξουν και πάλι καθυστερήσεις στην απόδοση των
ενισχύσεων, διότι δεν θα καταφέρουν να επιβιώσουν ακόμη μία
φορά οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι.
Ματθαίος Μπίνας

Πρόγραμμα Erasmus+
• 2η επίσκεψη στο Βρότσλαβ της Πολωνίας

παίδευσης που απασχολούν τις
χώρες μας ( Γερμάνια – Πολωνία
– Σουηδία). Στο πλαίσιο αυτό οι
μαθητές μαζί με τους καθηγητές,
φύτεψαν σπόρους απ’ όλες τις
χώρες, γεύτηκαν υγιεινό πρωινό
που ετοιμάστηκε από τους μαθη-

τές, παρακολούθησαν επίδειξη
Taekwondo και ξιφασκίας στο γυμναστήριο του σχολείου. Εκτός
από τη φιλοξενία στο σχολικό συγκρότημα, οι Πολωνοί συνάδελφοι
μας γνώρισαν την πανέμορφη
πόλη του Βρότσλαβ, χτισμένη στις

όχθες του ποταμού Όντερ. Επισκεφτήκαμε το ζωολογικό κήπο
του Βρότσλαβ που έχει μια μεγάλη
ποικιλία από ζώα στην οθόνη όπως
το Africarium και τεράστιο ενυδρείο
με πολλά θαλάσσια πλάσματα.
Επισκεφτήκαμε, επίσης, το μουσείο νερού Hydropolis, ένα υπερσύγχρονο και διαδραστικό κέντρο
στο οποίο έχεις τη δυνατότητα να
μάθεις τα πάντα γύρω από το
νερό.
Ξεναγηθήκαμε στην παλιά πόλη
του Βρότσλαβ, στο νησί του καθεδρικού ή Ostrów Tumski στο
οποίο ο καθεδρικός χρονολογείται
από τα μέσα του 10ου αιώνα. Επισκεφτήκαμε το Πανόραμα Raclawice, μια ροτόντα μήκους 114 μέτρων. Αναπαριστά με πανοραμική

ζωγραφική τη μάχη του πεζικού
της Πολωνίας εναντίον του ρωσικού στρατού το 1794. Περιπλανηθήκαμε στην κεντρική πλατεία
Rynek, τη δεύτερη μεγαλύτερη
της χώρας, στην οποία βρίσκεται
το γοτθικό Παλαιό Δημαρχείο του
Βρότσλαβ.
Την προσοχή μας τράβηξαν,

επίσης, τα γλυπτά των ανώνυμων
πεζών, μπρούτζινες συνθέσεις πεζών εν κινήσει, με ρούχα της δεκαετίας του ’70 σε αντικριστά πεζοδρόμιακαι οι μπρούτζινοι νάνοι
που καραδοκούν σε κάθε γωνιά
της πόλης.
Η επόμενη συνάντηση ορίστηκε
για τις 22.05 στη Σουηδία.

τοπικά

Εκδήλωση πραγματοποίησαν χθες το ΚΚΕ & η ΚΝΕ και η ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ

Τιμή και δόξα στους 5 ΕΠΟΝίτες
•«Τιμούμε τους αλύγιστους εκείνου του μεγάλου αντιφασιστικού
εθνικοαπελευθερωτικoύ αγώνα» τονίσθηκε μεταξύ των άλλων
ην μνήμη των πέντε
ΕΠΟΝιτών Στέργιου
Γάτσα, Γιάννη
Μπριάζη, Κώστα
Στεργιόπουλου, Κώστα
Σύρμπα και Απόστολου
Τσανάκα τίμησαν χθες το
απόγευμα μέσω σχετικής
εκδήλωσης η Τομεακή
Επιτροπή Τρικάλων του
ΚΚΕ, το Τομεακό
Συμβούλιο Τρικάλων της
ΚΝΕ και την Πανελλήνια
Ένωση Αγωνιστών
Εθνικής Αντίστασης –
Δημοκρατικός Στρατός
Ελλάδας (ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ).

Τ

Η εκδήλωση έλαβε χώρα
στην πλατεία Ρήγα Φεραίου
και περιλάμβανε ομιλίες, απαγγελία ποιημάτων, τραγούδια
και κατάθεση στεφάνων.
«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 ακροδεξιά, εφαρμόζοντας μια άγρια αντιλαϊκή πολιτική στο όνομα δήθεν της
προόδου και της κοινωνικής
δικαιοσύνης. Δε μπορούν να
παλέψουν το φασισμό όσοι

Η εκδήλωση έλαβε χώρα στην πλατεία Ρήγα Φεραίου

ΠΕΜΠΤΗ

18

ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

σελίδα 9

Θεματική εβδομάδα
στο Γυμνάσιο Αμπελίων
Στο Γυμνάσιο Αμπελίων και στα πλαίσια της θεματικής
εβδομάδας, την Δευτέρα 15/04/2019 έγινε
ενημέρωση και συζήτηση με θέμα την
προαγωγή της εθελοντικής αιμοδοσίας
από τον κ. Μέγα Χρήστο γιατρό του Κέντρου Υγείας Καλαμπάκας και την κα Ούρδα Χριστίνα, επισκέπτρια υγείας.
Την
Τετάρτη
17/04/2019 επισκέφτηκε το σχολείο η
Κινητή Μονάδα της
Αστυνομίας και οι μαθητές ενημερώθηκαν
σχετικά με την κυκλοφοριακή αγωγή.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΓΟΝΕΩΝ
ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 19,42100 ΤΡΙΚΑΛΑ
Τηλ:2431027370, FAX: 2431075141
e-mail:sptrikal@otenet.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

έχουν υιοθετήσει στην κυβέρνησή τους εθνικιστές βουλευτές» ανέφεραν τα μέλη
του ΚΚΕ.

Σημειωτέον, η χθεσινή εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο σειράς δράσεων για τα 75
χρόνια από την απελευθέρω-

ση των Τρικάλων από το ναζιστικό ζυγό και θα ολοκληρωθούν τον ερχόμενο Οκτώβριο.
Ε.Κ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Πολυτέκνων Γονέων Νομού Τρικάλων, σύμφωνα με τα άρθρο 7 και 18 του καταστατικού, διεξάγει Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση.
Για τον σκοπό αυτό καλούνται τα ταμειακώς τακτοποιημένα
μέλη του συλλόγου να λάβουν μέρος στις εργασίες της εκλογικής Γενικής Συνέλευσης που θα γίνει στις 8 Μαΐου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10 το πρωί, στα Γραφεία του Συλλόγου
(Ασκληπιού 19, 1ος όροφος) με θέματα ημερήσιας διάταξης
τα παρακάτω:
1. Παρουσίαση Διοικητικού και Οικονομικού Απολογισμού
έτους 2018.
2. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής οικ. έτους 2018.
3. Έγκριση πεπραγμένων για το έτος 2018.
4. Εκλογή εφορευτικής επιτροπής για την εκλογή νέου Δ.Σ.,
εξελεγκτικής επιτροπής και αντιπροσώπου στην ΑΣΠΕ.
Όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για το Δ.Σ., την
εξελικτική επιτροπή και την ΑΣΠΕ, μπορούν να υποβάλλουν
την αίτηση τους αυτοπροσώπως έως 30 Απριλίου 2019 στα
γραφεία του συλλόγου.
Αμέσως μετά την Γενική Συνέλευση θα ακολουθήσει η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη της νέας Διοίκησης του Συλλόγου.
Σε περίπτωση μη υπάρξεως απαρτίας, η Γενική Συνέλευση
θα πραγματοποιηθεί οριστικά στις 15 Μαΐου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10 το πρωί, στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Ν. Τρικάλων (Βασ. Τσιτσάνη 28) με τα ίδια θέματα της
ημερησίας διάταξης, σύμφωνα και με το καταστατικό.
Τρίκαλα, 17 Απριλίου 2019
Το Διοικητικό Συμβούλιο

10 σελίδα
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Αύριο Παρασκευή 19/4
η εκδήλωση "Λαζαρίνες 2019"

«Ο Δήμος Μετεώρων στο πλαίσιο των Πασχαλινών εκδηλώσεων
διοργανώνει την εκδήλωση «ΛΑΖΑΡΙΝΕΣ 2019».
Σε όλες τις συμμετέχουσες θα δοθούν αναμνηστικά και
δωράκια ενώ, όπως κάθε χρόνο, θα βραβευτούν τα πιο όμορφα
στολισμένα καλάθια και τα καλύτερα Λαζαροτράγουδα.
Η εκδήλωση θα διεξαχθεί την Παρασκευή 19 Απριλίου 2019
και ώρα 12:00 στο χώρο έναντι της πλατείας Δημαρχείου.
Σε περίπτωση βροχής, η εκδήλωση θα μεταφερθεί στην
αίθουσα «ΝΙΤΣΑ ΛΙΑΠΗ».

Ο χορός γιορτάζει στα Τρίκαλα το Σάββατο 20 Απριλίου

Η

«ΤΡΙΚΚΗ» Κέντρο Χορού
Τρικάλων για 7η συνεχή
χρονιά διοργανώνει το
Πανελλήνιο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών «7η γιορτή χορού» το
Σάββατο 20 Απριλίου. Η 7η γιορτή
χορού θα πραγματοποιηθεί στην
κεντρική πλατεία των Τρικάλων
το πρωί 11.00 έως 13.00 και το
απόγευμα 18.00 έως 22.00 και
αποτελεί θεσμό πανελλήνιο για τα
πολιτιστικά δρώμενα. (Σε περίπτωση
κακοκαιρίας η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο πνευματικό κέντρο
του Δήμου Τρικκαίων)
Στο Φεστιβάλ θα συμμετέχουν
22 χορευτικοί σύλλογοι από κάθε
γωνιά της Ελλάδας και πλήθος χορευτών με τις παραδοσιακές φορεσιές τους, τα τραγούδια, τους
χορούς αλλά και με την ιδιαίτερη
κουλτούρα τους . Οι σύλλογοι που
θα συμμετέχουν είναι: «ΤΡΙΚΚΗ»
Κέντρο Χορού Τρικάλων ,Λύκειον
Ελληνίδων Άργους-Περιφερειακό
Τμήμα Κουτσοποδίου, Χορευτικό
Τμήμα Εκπαιδευτήρια Αναγέννηση
Πάτρας ,Χορευτικό Πολιτιστικού
Συλλόγου Αντιρρίου «Το Καστέλι»
,Ομάδα Γυναικών ΑπόΔΡΑΣΗ Νέας
Μάκρης, Πολιτιστικός σύλλογος
Γοργόπης « Η Γόρτυνα »,Εκπολιτιστικός Σύλλογος Νέων Μεταμόρφωσης Ιωαννίνων, Εξωραϊστικός
Εκπολιτιστικός Σύλλογος ‘’Αγία

Τριάδα’’ Νίκαιας, Εκπολιτιστικός
Όμιλος Θέρμου, Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος ‘’Οι Κρηταγενείς’’
,Χορευτικός Λαογραφικός Όμιλος
Λιβαδειάς ,Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Λητής Θεσσαλονίκης
,Μορφωτικός Σύλλογος Γαργαλιάνων, Χορευτική Ομάδα Αρτέμιδος
– Σπάτων »Ωθώ-Πατώ», Πολιτιστικός
Σύλλογος Αυλιωτών Κέρκυρας, Χορευτικό Εργαστήρι Μορφωτικού
Συλλόγου Νέας Κίου ,Σωματείο
«Στα χρώματα της παράδοσης»
,Μορφωτικός Σύλλογος Θεσπρωτικού, Χορευτική Ομάδα Νεανικής
Εστίας Αγίου Γεωργίου Ασβεστο-

χωρίου, Πολιτιστικός Μορφωτικός
Σύλλογος Αστυπάλαιας, Πολιτιστικός Σύλλογος Γαλατά « Οι φίλοι
της παράδοσης» και ο Χορευτικός
Λαογραφικός Όμιλος Μαρκόπουλου «Μυρρινούς». Συμμετέχουν οι
κορυφαίοι παραδοσιακοί μουσικοί
: Ντίνας Άρης (τραγούδι), Δαλιάνη
Σταυρούλα (τραγούδι),Ντίνα Ραφαηλία (τραγούδι),Δεδούσης Κώ-

στας(Κλαρίνο), Μαρινάκης Γιώργος
(Βιολί), Παπαδημητρίου Κώστας
(λαούτο),Ντίνας Γιώργος (κρουστά),
Ευαγγέλου Χάρης (τρομπέτα) , Σωπιάδης Κώστας (ποντιακή λύρα),
Αναστασιάδης Γιάννης (νταούλι )
Η εκδήλωση πραγματοποιείται υπό
την αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας-Περιφερειακή ενότητα Τρικάλων.

ΞΕΚΙΝΗΣΑΜΕ

“ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ”
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ • ΨΗΣΤΑΡΙΑ

Τηλ.: 24310 30268

Σουβλάκι

1€

Λουκάνικο

1€

Κοτόπουλο σουβλάκι 1€

Έναντι Τεχνική Σχολής

Πίτα σουβλάκι 2€

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

Κοντοσούβλι μερίδα 3,5€
Στο κατάστημά μας θα βρείτε
έτοιμες ραμμένες κουρτίνες και Roman σε μισή τιμή
και όλα τα υπόλοιπα είδη σε πολύ προσιτές τιμές.

Σας ευχόμαστε Καλό Πάσχα
Καποδιστρίου 21•Τρίκαλα•Τηλ. & fax: 24310 76699•κιν.: 6980522711
www.xoutos-interior.gr

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”

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ
Αναπτυξιολόγος-Παιδίατρος PhDc,

0,50€
•Ελληνικός Καφές Λουμίδη 96 gr. 1,50€
•Κάρβουνα 5Kg 3,95€

Σκυλοτροφή συντήρησης 20kg

από

Σκυλοτροφή ενέργειας 20kg

από

*Στο κατάστημά μας θα βρείτε πολλές ακόμα προσφορές

Αλεύρι τύπου πολυτελείας 5kg

από

Αλεύρι τύπου 70% 25kg

από

Hλιέλαιο 10λίτρα

από

•Μπύρα Pills Hellas 0,33lt

Γατοτροφή Premium από 24,99

μόνο

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

Επιστημονικός Συνεργάτης Metropolitan Hospital
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ "ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ"
•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
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Γιά να μη ξεχνιόμαστε…

ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ… ΧΙΛΙΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ
ΜΝΗΜΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ
•Πρόσωπα, πράγματα και γραπτά, μιάς εποχής που ζήσαμε
Έπειτα από, την όσο ήταν δυνατόν ευρύτερη βιογραφική
προσέγγιση δύο σημαντικών προσώπων, που πήραν ενεργό
μέρος στα τοπικά δρώμενα, του Εσαγγελέα Αλέξανδρου Φλώρου και του Βουλευτή γιατρού Αριατοτέλη Αντωνίου, άς αλλάξουμε θέμα, με την αναφορά στην επέλαση του αυτοκινήτου στη ζωή μας και σε τοπικό επίπεδο, ιδιαίτερα κατά την
μεταπολεμική περίοδο και μέχρι τις μέρες μας. Με αναφορά σε δύο σημαντικούς σταθμούς και συγκεκριμένα την εμφάνιση της Αστικής συγκοινωνίας στα Τρίκαλα και την ίδρυση και λειτουργία της πρώτης Σχολής Οδηγών, στις αρχές
της δεκαετίας του 1950.

σαν τιμόνι», πάμπολλοι οδηγοί και σωφερίνες-ενώ ακολούθησαν και άλλοι εκπαιδευτές, όπως ο συνταξιούχος αστυνομικός Χρίστος Μπίτσιος, ο Παπαδάκης, ο Μυλωνάς. Συμπτωματικά δε η πολυήμερη απεργία των σημερινών επαιδευτών, που ζητούν ικανοποίηση αιτημάτων τους, δημιούργησε μεγάλη αναστάτωση σε όσους νέους και νέες, φιλοδοξούν να…καμαρώσουν πίσω από το βολάν Ι. Χ. τώρα που
το Ι. Χ. αυτοκίνητο πήρε και τη σφραγίδα επίδειξης της οικονομικής και πολιτικής δύναμης των ανθρώπων, με χαρακτηριστικότερη την περίπτωση της «Μερσεντές».

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΤΑΞΙ …ΜΕ ΠΑΡΑΤΣΟΥΚΛΙΑ
Η εξασθενισμένη, απ’ την πολυκαιρία παιδική μνήμη, γυρίζει στα χρόνια, που στην πόλη μας κυκλοφορούσαν μερικά ταξί, τα οποία έκαναν πιάτσα στη δεξιά πλευρά της εισόδου
της κεντρικής γέφυρας, όπου τώρα ο ανδριάντας του μπουλοτιέρη της Τούρκικης αρμάδας, Κωνσταντίνου Κανάρη, που
στήθηκε σ’ ανάμνηση της οργάνωσης στην πόλη μας της καθιερωμέμένης κάποτε «Ναυτικής Εβδομάδος», με πρωτοβουλία του συμπατριώτη μας υποναυάρχου Νικολάου Γκόγκου και επί Δημάρχου Αθανασίου Τριγώνη.

Η ανακοίνωση εγκαινίων της Αστικής Συγκοινωνίας Τρικάλων,
όπως δημοσιεύθηκε στις τοπικές εφημερίδες της εποχής εκείνης

ΚΑΙ Ο ΣΤΑΘΜΟΣ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ
Φωτογραφία από την εκδήλωση της « Ναυτικής Εβδομάδος» τον
Ιούνιο του 1988, μπροστά από τον ανδριάνττα του μπουρλοτιέρη
της επανάστασης του ’21 και μετέπειτα πρωθυ-πουργού Κωνσταντή
Κανάρη. Από αριστερά ο αείμνηστος βουλευτής-και
επονομαζόμενος «Θεσσαλάρχης»- Θανάσης Δερβέναγας, ο επίσης
αείμνηστος δημοσιογράφος Θάνος Ευθυ μιάδης, ο βουλευτής
Γιάννης Καμπαγιάννης, ο Νομάρχης Τρικάλων επί ΠΑΣΟΚ Πέτρος
Ρίζος, ο βουλευτής Γιάννης Ζιάγκας, ο Μητροπολίτης Τρίκκης και
Σταγών κ. κ. Αλέξιος, ο αείμνηστος Δήμαρχος Τρικάλων Θανάσης
Τριγώνης κι’ αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων, μεταξύ των
οποίων και ο υποναύαρχος Νικ. Γκόγκος
Οι παλιότεροι Τρικαλινοί θυμούνται τά λίγα ταξί, που
στάθμευαν στην πιάτσα εκείνη, κάτω απ’ τις πανήψυλες παρόχθιες ακακίες-Αμερικάνικες τις ονόμαζαν-που τα λουλούδια, ίδια με τσαμπιά κληματαριάς, σκόρπιζαν σε μεγάλη
απόσταση γύρω, μία σπάνια ευωδιά. Προσωπικά δεν ξέχνώ
το ταξί του Γούκου, με το οποίο ο πατέρας, μας πήγαινε στο
Μέτσοβο προπολεμικά, τα δύο, πριν τον πόλεμο χρόνια και
ενώ εμείς παραθερίζαμε εκείνος εργάζονταν εντατικά, γανώνοντας τα χάλκινα κουζινικά των κατοίκων και κάνοντας ταυτόχρονα και κάποια αεροθεραπεία, για την καταπολέμιση αρρώστειας, που του έμεινε ζώντας δύο χρόνια αιχμάλωτος των
Τούρκων, μετά την αποτυχημένη εκστρατεία στο Σαγκάριο,
που πήρε μέρος. Δεν ξέρω γιατί εκείνο το ταξί το αποκαλούσαν «το σαράβαλο του Γούκου». Πάντως μας πήγαινε
σώους κι’ αβλαβείς στο όμορφο και δροσερό θέρετρο της
Πίνδου. ’Αλλο παρατσούκλι είχαν δώσει και σε ένα ταξιτζή,
που λόγω μικρής παραμόρφωσης του στόματος, τον αποκαλούσαν «στραβοτσάουλο». Ενώ άλλοι παλιοί ταξιτζήδες
ήταν και ο Παλάγκας, πατέρας και γιός, ο Κώστας Παπαγεωργίου, που με το μοναδικό Ρώσικο «Μόσκοβιτς», πραγματοποιούσε τα πιό δύσκολα αγώγια, με βαρύ φορτίο ανθρώπων και πραγμάτων προς ορεινά και τα παραθαλάσσια παραθεριστικά, ιδιαίτερα δε προς το Λαρισινό επίνειο, το Κόκκινο Νερό, όπου έκαναν ποσιοθεραπεία πολλοί Τρικαλινοί και
Τρικαλινές, προορισμό που επίσης εξυπηρετούσε και ο ταξιτζής Σπύρος Ιωάννου.

Η ΠΡΩΤΗ ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ
Ολοκληρώνοντας αυτό το μεγάλο κεφάλαιο των ταξί,
πρέπει να γίνει αναφορά και στην πρώτη Σχολή Οδηγών αυτοκινήτων, εκείνη του Θανάση Μάργαρη-και στην συνέχεια
και της γυναίκας του Αρετής-από το χέρι των οποίων «έπια-

Η διαφήμιση της Σχολής οδηγών Χρήστου Μπίτσιου,
στην οδό Λαρίσης (τώρα Βασιλείου Τσιτσάνη)
Τα πρώτα λοιπόν γραφεία της Σχολής οδηγών «Το βολάν»,
του Αθανασίου Μάργαρη, ήταν στην οδό Βύρωνος 20, όπου
γίνονταν μαθήματα, πρίν οι υποψήφιοι εξετασθούν πρακτικά στον περιβόητο «σαλίγκαρο» και πρίν μπούν στους δρόμους της πόλης.

Ο Θανάσης Μάργαρης, στην είσοδο της Σχολής οδηγών
«Το βολάν», με εκπαιδευόμενους συμπολίτες και ο «σαλίγκαρος»,
που βρίσκονταν στο χώρο, όπου μετά οι αποθήκες της αγοράς, την
ώρα εξέτασης υποψηφίου για απόκτηση του διπλώματος, υπό τα
βλέμματα του αρμόδιου του Γραφείου Συγκοινωνιών
Ήταν η εποχή που οι υποψήφιοι οδηγοί, ήταν υποχρεωμένοι
να ταξιδεύουν στο Βόλο ή την Λάρισα, όπου ήταν το αρμόδιο όργανο για τις εξετάσεις. Ένώ αργότερα ιδρύθηκε και στα
Τρίκαλα Γραφείο Συγκοινωνιών, στο χώρο του πρώην ΚΟΜΔΕ- ΜΠΟΥΤ στα Σαράγια, με υπεύθυνους τους αποσπασμένους από την Καρδίτσα υπαλλήλους Ναπολέοντα Οικονόμου και Θεόδωρο Μπακαρό, που άρχισαν και τις πρώτες
εξετάσεις γι’ απόκτηση διπλώματος οδήγησης από Τρικαλινούς. Τέλος, επί πολλά χρόνια Διευθυντής της Διεύθυνσης
Συγκοινωνιών Τρικάλων, ήταν ο συμπολίτης Βασίλης Πήχος,
γιός του αείμνηστου προϊσταμένου του Δήμου και παλιού δημοσιογράφου Απόστολου Πήχου.

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι, από πολύ παλιά, λειτουργούσαν στην πόλη μας πρακτορεία υπεραστικών λεωφορείων, διάσπαρτα σε διάφορα κεντρικά σημεία, με πιό γνωστό
εκείνο στην οικοδομή, όπου το καφενείο «Ένωσις» και τώρα
το ζαχαροπλαστείο Ιωαν. Μπουλογεώργου.

Το καφενείο «Ένωσις», που ήταν και το πρακτορείο των
λεωφορείων. Εντυπωσική είναι η λεπτομέρεια ότι, μεταξύ των
επιβατών, που περίμεναν για επιβίβαση, εμφανίζεται(δεξιά) και
ένας φουστανελλοφόρος, μάλλον ορεσίβιος
Ακολούθησε η ενοποίησή τους και η δημιουργία του ενιαίου Σταθμαρχείου, παρά την οδό Όθωνος και πρό ετών του
σύγχρονου, στην περιοχή Ριζαριού.

Η ΑΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ
Άλλος σημαντικός σταθμός στον τομέα της συγκοινωνίας
ήταν η δημιουργία και λειτουργία της Αστικής, με πρωτοβουλία τεσσάρων παλιών αυτοκινητιστών, τα εγκαίνια της
οποίας έγιναν την Μεγάλη Εβδομάδα του 1957, πολύ δε ενδιαφέρουσα, έως… συγκινητική, ήταν και η σχετική ανακοίνωση.

Άποψη του νέου ΚΤΕΛ, που όμοιό τουσε μεγαλύτερη διάσταση-είναι αυτό της Θεσσαλονίκης
ΘΥΜΙΟΣ ΓΡ. ΛΩΛΗΣ
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ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΠΑΛΙ ΠΑΙΔΟΜΑΖΩΜΑ

ΦΩΤΑ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ

ΩΡΑ ΜΗΧΑΝΩΝ

Θα βουλιάξουν ξανά τα Τρίκαλα με
το 13ο Πανελλήνιο τουρνουά παιδικών
ομάδων με υπογραφή Δήμητρας (σελ 7)

Στελέχη του ΣΟΑΤ μετέφεραν
την τεχνογνωσία τους και στην Ιρλανδία
με μεγάλη αποδοχή (σελ 8)

Ξεχωριστό χρώμα θα έχει το Πανελλήνιο
μότο κρος του Πρίνους και έντονο
συναγωνισμό (σελ 3)

4 Ο ΑΟΤ τσακώθηκε με το γκολ χθες κόντρα στον Ηρακλή
και δυστυχώς επιβεβαιώθηκε ο άγραφος νόμος
του ποδοσφαίρου με τον «Γηραιό» να κερδίζει 1-0 στο 95’
(σελ. 5)
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Aξιόλογες
επιδόσεις
Η β’φάση του σχολικού
πρωταθλήματος έγινε την
Τρίτη (16/4) σε επτά ομίλους
σε όλη τη χώρα. Στις εγκαταστάσεις του Αγίου Κοσμά
έγιναν οι δύο πρώτοι όμιλοι
και παρά τον δυνατό αέρα
δεν έλειψαν οι καλές επιδόσεις.
Στα 100 μ. η Μαρκέλλα
Παπανδρέου έδειξε για μία
ακόμη φορά πως φέτος θα
είναι σε θέση να κινηθεί σε
επιδόσεις κοντά στα 12.00.
Η αθλήτρια τερμάτισε σε
12.28 (1,5) πλησίασε το ατομικό της ρεκόρ (12.25), ενώ
παράλληλα προκρίθηκε στο
Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα.
Η 400άρα Ειρήνη Μινοπούλου, στην πρώτη της
χρονιά στην κατηγορία Κ18
επέλεξε να τρέξει στο σχολικό πρωτάθλημα 200 μ. και
έδειξε πως στα Γιάννενα
μπορεί να διεκδικήσει ένα
μετάλλιο. Η νεαρή ήταν νικήτρια στον πρώτο όμιλο με
24.91.
Η Παναγιώτα Φρίγγη ήταν
νικήτρια στη σφυροβολία
του 1ου ομίλου με 56,65,
ενώ στο αντίστοιχο αγώνισμα των αγοριών, ο Νίκος
Πολυχρονίου ξεχώρισε για
μία ακόμη φορά με βολή
στα 68,24 μέτρα. Η Δάφνη
Λαβασά έκανε συντηρητική
κούρσα και πέρασε πρώτη
τη γραμμή τερματισμού στα
3.000 μ. με 10.13.95, ενώ
στα 400 μ. η Κατερίνα Πέτσα
ήταν πρώτη με 58.20.
Η Σάντι Παπακώστα ήταν
νικήτρια στο ύψος με 1,61
μ., ωστόσο δεν δοκίμασε
ψηλότερα.
Ο 5ος όμιλος έγινε στις
Σέρρες και εκεί ήταν για να
αγωνιστεί ο 17χρονος Θοδωρής Ζιώγας. Ο αθλητής
πραγματοποίησε εξαιρετικό
αγώνα, όχι μόνο γιατί ήταν
νικητής με 74,38 μ., αλλά
γιατί από τις έξι βολές είχε
πέντε έγκυρες και όλες πάνω
από τα 70 μ. (72,06 μ., 73,50
μ., 72,44μ., 74,38 μ. 70,42
μ.).
Στους αγώνες της Κρήτης
(7ος όμιλος) ο Ορέστης
Ντουσάκης ήταν για μία ακόμη φορά εντυπωσιακός,
αφού έστειλε τη σφύρα στα
72,50 μ. και βελτίωσε το ατομικό του ρεκόρ. Στον ίδιο
όμιλο, η Νουράγια Τζόνσον
πέτυχε 25.68 στα 200 μ.,
ενώ η Μαρία - Ελένη Καλογιαννάκη ήταν νικήτρια με
12.56.
Στον ίδιο όμιλο ξεχώρισαν
ακόμη η Ιωάννα - Μαρία στα
400 μ. (58.54), ο Γεράσιμος
Μαβιλίδης στο ίδιο αγώνισμα
(50.48), αλλά και η Αντριάνα
Γκόγκα στο μήκος (5,71 μ./1,2). Η Ελίνα Τζένγκο δεν
είχε κανένα πρόβλημα να
στείλει το ακόντιο στα 57,74
μ. και να προσθέσει στο
ενεργητικό της μία ακόμη
καλή παρουσία, ενώ στα 110
μ. εμπ. ο Βασίλης Αρβανίτη
ήταν νικητής με 14.43.
Στον 4ο όμιλο ο Κώστας
Μήλιος έτρεξε τα 100 μ. σε
10.97 (0,3).
Τα επίσημα αποτελέσματα
των ομίλων αναμένονται από
το Υπουργείο Παιδείας.

Π

ολυδιάστατα
είναι τα
Τρικαλινά
στελέχη που
υπηρετούν τον αθλητισμό
και ειδικά τα ατομικά
σπορ.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Ετσι εδώ και καιρό η μια
σημαντική εκδήλωση διαδέχεται την άλλη με τους εκπροσώπους μας να δείχνουν
ότι είναι σαν έτοιμοι από καιρό.
Ενδεικτικά να αναφέρουμε
την πάλη που έπαιξε σε πολλά
μέτωπα, δηλαδή Πανελλήνιο
παμπαίδων αλλά και σχολικό
πρωτάθλημα.
Σχετικά με το πρώτο σκέλος
και τα πεπραγμένα συλλόγων
θα διαβάσετε σε άλλη σελίδα.
Και ο στίβος όμως μπήκε
δυναμικά στο κάδρο με την
μια σύναξη να ακολουθεί την
άλλη.
Το σχετικό φωτογραφικό
υλικό σε επόμενη σελίδα μεταφέρει το κλίμα.
Και κολυμβητικά προέκυψα
αθρόες επιτυχίες, ενώ φιλότιμη ήταν η εκπροσώπηση
από πλευράς cross fit.
Γενικά οι μαχητικές τέχνες
είναι ψηλά στην εκτίμηση του
τοπικού κοινού και με την
φόρα που πήραν οι αθλητές
θα γεμίσουν απίστευτα το βιογραφικό τους.
Μάλιστα καταξιωμένα στελέχη όπως ο Μπαγλατσάκος
βάζει τις τελευταίες πινελιές
για τον σημαντικό αγώνα του
εξωτερικού.
Φυσικά δεν λείπουν και οι
εκδηλώσεις, που κομίζουν
χρήσιμα στοιχεία στο κομμάτι
της γνώσης. Γενικά η περιοχή
μας βρίσκεται πάντα στον
χάρτη με τον έναν ή τον άλλο
τρόπο. Είναι φανερό ότι όσοι
διακονούν τον χώρο αγαπούν
αυτό που κάνουν και δεν μένουν στα κεκτημένα τους.
Ετσι όταν αναλαμβάνουν
δράση δείχνουν ότι και σωστή
προεργασία έκαναν και την
κατάλληλη στιγμή ξέρουν να
εκφράζονται αθλητικά.
Τα Τρίκαλα έχουν λαμπρή
παράδοση στο κομμάτι αυτό
με ανάδειξη ιερών τεράτων,
που ταξίδεψαν το όνομα του
νομού στα πέρατα του κόσμου.
Βέβαια τίποτα δεν χαρίστηκε στα καταξιωμένα στελέχη
τα οποία κάνουν τιτάνιο αγώνα για να δικαιώνουν τις προσδοκίες.
Το 2019 και οι πρώτοι του
μήνες έδειξαν ότι οι συμπολίτες αθλητές θα παίξουν δυνατά. Οσοι μελετούν τα σχετικά κείμενα μόνον υπερήφανοι μπορούν να είναι για τις
επιδόσεις αθλητών τοπικών

Μέσα σε… όλα
Τα Τρικαλινά στελέχη αγκαλιάζουν όλα τα αθλητικά δρώμενα
και σημειώνουν σημαντικές επιτυχίες σε πρώτη ευκαιρία

Τα Τρικαλινά αθλητικά στελέχη διαθέτουν έναν μοναδικό
τρόπο για να διακρίνονται στον τομέα τους
στελεχών.
Μάλιστα τα αθλητικά μας
παιδιά παίζουν δυνατά τόσο
στην Ελλάδα, όσο και στο
εξωτερικό.
Συνεπώς οι διακρίσεις τείνουν να γίνουν γλυκιά συνήθεια.
Τα έμπειρα στελέχη ξέρουν
την δουλειά τους αλλά το ενθαρρυντικό είναι ότι και το
νέο αίμα μπήκε γερά στο παιχνίδι αφήνοντας υποσχέσεις.
Δεν υπάρχει χρονιά λοιπόν
χωρίς να προκύψουν σημεία
αναφοράς. Γι’ αυτό φροντίζουν οι πρωταγωνιστές οι
οποίοι δεν αφήνουν να πέσει
τίποτα κάτω. Ισα- ίσα αφιερώνουν ατέλειωτες ώρες δουλειάς για να μπορέσουν να
δικαιώσουν όσους πιστεύουν
στις δυνατότητές τους.
Πάντως οι συμπολίτες ξέρουν να διευρύνουν τους ορίζοντες και έτσι και στα πιο
φρέσκα αγωνίσματα τα πλασαρίσματα είναι εντυπωσιακά.
Η ουσία είναι ότι σχεδόν
ποτέ οι συμπολίτες φίλαθλοι
δεν έμειναν χωρίς πλούσιο
υλικό, αφού οι πρωταγωνιστές
δίνουν τον αγώνα τον καλό
και με οδηγό την ποιότητα,
το πάθος και την διορατικότητα κερδίζουν νέα στοιχήματα.
Πραγματικά ο χάρτης του
Τρικαλινού αθλητισμού είναι
γεμάτος από διακρίσεις και
οι εκτός των τειχών δεν κρύβουν τον θαυμασμό τους, ενώ
προσπαθούν να ανακαλύψουν
την συνταγή.
Πέρα βέβαια από το ταλέντο με το οποίοι προίκισε η

φύση τους αθλητές υπάρχουν
οι κατάλληλοι δάσκαλοι, που
ξέρουν σε βάθος τα μυστικά
των σπορ και ανεβάζουν το
ηθικό των στελεχών την στιγμή που πρέπει.
Όπως γίνεται αντιληπτό μια
διάκριση αποτελεί συνισταμένη αρκετών παραγόντων.
Ακόμη και ένας κρίκος αν
λείψει από την αλυσίδα μπορεί
να γίνει η ζημιά.
Προς τιμήν του όσοι μετέχουν στα ατομικά αθλήματα
δεν κάνουν εκπτώσεις, ενώ
τους απασχολεί η ανάδειξη
του συνολικού πακέτου την
ώρα της αλήθειας με την παράλληλη τόνωση της ψυχολογίας.
Επιπρόσθετα οι ιθύνοντες
είναι πάντα στις επάλξεις
αφού ξέρουν ότι εχθρός του
καλού είναι το καλύτερο.
Αξίζει να σταθούμε βέβαια
και στην σωστή προσέγγιση
που έχουν οι πρωταγωνιστές
. Αλλωστε τα δίνουν όλα για
την ανάδειξη του Τρικαλινού
αθλητισμού.
Ετσι προκύπτουν σε τακτά
χρονικά διαστήματα μαζεμένες ειδήσεις, που ανοίγουν
την όρεξη των φιλάθλων.
Εννοείται ότι οι ίδιοι νιώθουν
υπερήφανοι για τα αθλητικά
τους παιδιά.

Τίποτα στην τύχη
Στα ατομικά αθλήματα δεν
υπάρχει η πολυτέλεια να βάζει
κανείς τον αυτόματο πιλότο
και να περιμένει ότι θα δρέψει
καρπούς.
Πολύ σωστά οι πρωταγωνιστές δεν αφήνουν τίποτα
στην τύχη και έτσι την ώρα

Για κερασάκι οι Μάγοι
Εδώ και καιρό σας είχαμε ενημερώσει για έναν ξεχωριστό αγώνα με υψηλό κίνητρο.
Ο εκπρόσωπός μας φυσικά θα δώσει τον καλύτερο εαυτό του για να ολοκληρώσει υποδειγματικά μια εξαιρετική χρονιά.
Το Σάββατο 20 Απριλίου λοιπόν στις 17.30(κλειστό Παλαμά), θα διεξαχθεί η αναμέτρηση
των δύο πρώτων των ομίλων της Α2 ΕΣΚΑΘ, Μάγοι Τρικάλων και Σπορτ Ακαδημία Λάρισας.
Και οι δύο ομάδες έχουν ανέβει , όπως και οι δεύτεροι Νίκαια 2012 και ΑΕΤ.

της αλήθειας κάνουν το μεγάλο βήμα προς τα μπροστά.
Σίγουρα το ταλέντο από
μόνο του όσο πλούσιο και αν
είναι δεν μπορεί να κάνει θαύματα.
Ετσι οι αθλητές κινούνται
με αίσθημα ευθύνης θέλοντας
να κάνουν πάντα να διευρύνουν την αλυσίδα.
Από την στιγμή που κοπιάζουν λοιπόν μπαίνει το νερό
στο αυλάκι με τον επιθυμητό
τρόπο.
Οσοι παρακολουθούν διαχρονικά την πορεία των Τρικαλινών αθλητικών στελεχών
ξέρουν ότι από την στιγμή
που εμφανιστούν στον αγωνιστικό χώρο το μάτι τους
γυαλίζει και κινούνται με ψυχραιμία και μεθοδικότητα για
να φέρουν την υπόθεση στα
μέτρα τους.
Ειδικά όταν βρεθούν στην
μέρα τους ξέρουν να συνδυάζουν ουσία και θέαμα.
Ωστόσο η ποιότητά τους
φαίνεται περισσότερο στις
δύσκολες στιγμές.
Οι ίδιοι αναγνωρίζουν ότι
κάτι δεν πήγε σωστά αλλά
δεν καταθέτουν τα όπλα. Αντίθετα πεισμώνουν στον μέγιστο βαθμό και είναι θέμα
χρόνου η επιστροφή στα γνωστά επίπεδα.
Πάντως μόνο εύκολο δεν
είναι ένας αθλητής να πιάσει
ταβάνι στο φορμάρισμά του,
οπότε μοχθεί για το καλύτερο
ειδικά ενόψει των κορυφαίων
υποχρεώσεων.
Οι πρωταγωνιστές ξεκινούν
νωρίς την δουλειά κάνοντας
μοναχικό αγώνα.
Με την στήριξη των προπονητών, των στελεχών και
των δικών τους ανθρώπων
ανοίγουν τα φτερά τους ταξιδεύοντας παράλληλα την
φήμη των Τρικάλων στα σπορ.
Χωρίς υπερβολή όπου και
να κοιτάξεις στους τοπικούς
συλλόγους εντοπίζεις χαρισματικούς αθλητές.
Τα παιδιά του στίβου παρά
το γεμάτο βιογραφικό διαθέτουν έναν μοναδικό τρόπο να
εκτοξεύονται σε κάθε αγωνιστική σύναξη.
Κάθε χρονιά όμως είναι διαφορετική και έτσι το έμψυχο
δυναμικό προσπαθεί να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις
και να αναδεικνύει τις αρετές
του κατακτώντας μαζεμένα
μετάλλια και σπάζοντας τα
ατομικά ρεκόρ.
Αυτή την εποχή τρέχουν

σημαντικές εκδηλώσεις και
τα διασυλλογικά στέλνουν
καλά μηνύματα.
Το δικό τους πλάνο υλοποιούν οι παλαιστές με αξιοθαύμαστη προσήλωση, οπότε
όλοι ελπίζουν ότι ο χώρος θα
αποκτήσει την παλιά του λάμψη.
Και οι ποδηλάτες μπήκαν
δυναμικά στο πρόγραμμα,
οπότε στους μαζεμένους αγώνες δεν έλειψαν τα αξιόλογα
πλασαρίσματα.
Ειδικά τα νιάτα φάνηκε ότι
πήραν ζεστά την υπόθεση.
Δουλειά σε βάθος κάνουν
τα σωματεία της κολύμβησης,
που συστήνουν συνέχεια καινούργια πρόσωπα, ενώ τα πιο
έμπειρα στελέχη ξέρουν τον
δρόμο.
Ετσι όλοι απολαμβάνουν το
υγρό στοιχείο αλλά και σημαντικές διακρίσεις και μάλιστα επί αντιπάλων που έχουν
όλες τις ανέσεις στην διάθεσή
τους.
Το δικό του πιστό κοινό
έχουν τα μαχητικά αθλήματα.
Οσοι τα διακονούν αποδεικνύονται συνεπείς στα μεγάλα
γεγονότα ενώ οι μαζεμένες
επιτυχίες φέρνουν καινούργιο
κόσμο στον χώρο.
Φυσικά προσαρμόζουν τα
δεδομένα αυτά στα δικά τους
μέτρα και έχουν όλα τα φόντα
να γοητεύσουν στα μεγάλα
ραντεβού που είναι μπροστά.
Οσο για τον μηχανοκίνητο
αθλητισμό τα καλύτερα είναι
μπροστά και δεν αναφερόμαστε μόνο στο Πανελλήνιο
μότο κρος του Πρίνους αυτό
το διήμερο.
Όπως γίνεται αντιληπτό όλα
τα αθλητικά στελέχη βρίσκονται σε εγρήγορση, ενώ διακαής πόθος είναι η κινητοποίηση της νεολαίας.
Γιατί χωρίς νέες φωνές δεν
θα ανοίξει η κάνουλα στον
επιθυμητό βαθμό.
Και όλα αυτά με οδηγό τους
χαμηλούς τόνους, αφού το
έμψυχο δυναμικό ξέρει να μιλάει με τις επιδόσεις του.
Συμπερασματικά ο αθλητισμός κάνει υπερήφανους τους
Τρικαλινούς.
Διότι σε μια δύσκολη εποχή
όσοι ασχολούνται με τα σπορ
δείχνουν ότι με σχέδιο, και
στήριξη μπορούν να προκύψουν νέες υπερβάσεις.
Μακάρι λοιπόν τα αθλητικά
χαμόγελα να είναι μακράς
διαρκείας.

Λύγισε το 4ο ΓΕΛ
Υψηλό εμπόδιο είχε το τμήμα χάντμπολ του 4ου ΓΕΛ
που αντιμετώπισε στον Βόλο το ΓΕΛ Αγριάς.
Η ομάδα της Μαγνησίας με πολλές ποιοτικές λύσεις
επέβαλε τον ρυθμό της και επικράτησε 25-19.
Σε κάθε περίπτωση ο αγώνας αποτέλεσε καλή εμπειρία
για τα Τρικαλινά χρώματα.

ΤοπιΚΑ

T

ρίβουν τα χέρια
τους οι
συμπολίτες
φίλοι των δυο
τροχών, αφού το
διήμερο η καρδιά του
μότο κρος θα χτυπάει
στα Τρίκαλα και το
Πρίνος.

Του Αρη Κόντα
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Με μπόλικες ιδέες

Οι διοργανωτές της ΜΑΣΤ θέλουν να παρουσιάσουν ένα αψεγάδιαστο
Πανελλήνιο μότο κρος, ενώ ετοιμάζουν πολλές εκπλήξεις

arispenna@yahoo.gr
Η περιοχή μας επέστρεψε
δυναμικά στο προσκήνιο όσον
αφορά αγώνες υψηλού επιπέδου, οπότε όσοι σπεύσουν
στην αγαπημένη έδρα θα φύγουν γεμάτοι από το θέαμα
που θα παρακολουθήσουν.
Μόνο και μόνο ότι έχουμε
να κάνουμε με Πανελλήνιο
πρωτάθλημα το γεγονός μιλάει από μόνο του.
Διότι όσοι παίρνουν θέση
στην γραμμή της εκκίνησης
και ποιότητα διαθέτουν και
υψηλότατο κίνητρο. Μέλημά
τους είναι να πραγματοποιήσουν τις εμφανίσεις της ζωής
τους προκειμένου να συλλέξουν όσο το δυνατόν περισσότερους βαθμούς στην κατάταξη.
Να σημειώσουμε ότι πρόκειται για τον 4ο αγώνα της
σειράς, οπότε οι αναβάτες
έχουν ζεσταθεί για τα καλά.
Οι πιο μυημένοι άλλωστε
φρόντισαν να διαβάσουν όσο
καλύτερα μπορούσαν τις λεπτομέρειες των προηγούμενων
αναμετρήσεων και διαπίστωσαν εύκολα ότι σε αυτές έπεφταν κορμιά.
Σε κάθε περίπτωση οι λογαριασμοί είναι ανοιχτοί, οπότε
στους επίσημους αγώνες της
Κυριακής οι πρωταγωνιστές
θα κάνουν κατάθεση ψυχής
μελετώντας και την πιο μικρή
λεπτομέρεια.
Και για να μιλήσουμε με
ονόματα ειδικά στην μεγάλη
κατηγορία η μάχη ανάμεσα
στον Κουζή και τον Τουρατζίδη κόβει την ανάσα, οπότε
το συγκεκριμένο δίδυμο επιφυλάσσει την καλύτερη δυνατή παράσταση και στο Πρίνος. Ένα ακόμη βαρύ χαρτί
είναι ο Λυρίου, που ειδικά
στον αγώνα του Αργους
ήταν συγκινητικός.
Φυσικά στην λίστα υπάρχουν πολλά χαρισματικά στελέχη, που νιώθουν πια το Πρίνος σαν το σπίτι τους και έτσι
θα ψάξουν τα καλύτερα δυνατά πλασαρίσματα. Δεν θα
λείψει βέβαια και το Τρικαλινό
χρώμα.
Μέσα από την συλλογή των
στοιχείων φαίνεται ότι θα αγωνιστούν κοντά στους 100 αναβάτες, ενώ υπάρχουν παρουσίες ακόμη και από Κύπρο
και Βουλγαρία.
Οσο για τους διοργανωτές
της ΜΑΣΤ γράφουν ατέλειωτα χιλιόμετρα για να διευθετήσουν και την πιο μικρή
λεπτομέρεια.
Όταν καλέσαμε στελέχη για
να συλλέξουμε περισσότερα
δεδομένα τα εντοπίσαμε στην
πίστα του Πρίνους όπου κατασκήνωσαν προκειμένου να
μην μείνει το παραμικρό ψεγάδι. Όπως μας ενημέρωσαν
ο χώρος απέκτησε για τα καλά
ζωή, ενώ υπενθύμισαν ότι
ανάλογη εκδήλωση Πανελλήνιας εμβέλειας είχε να φιλοξενηθεί στον χώρο εδώ και
αρκετά χρόνια.
Με μεράκι όμως η πίστα

Ποιότητα και ποσότητα θα χαρακτηρίζει την εκδήλωση στο Πρίνος
αναβαθμίστηκε και όπως μας
εξήγησαν στελέχη υπάρχουν
βλέψεις ακόμη και για διοργανώσεις Βαλκανικού και Ευρωπαϊκού επιπέδου.
Επιπρόσθετα φιλοδοξία είναι ο χώρος να μετατραπεί σε
MX Park κάτι που θα αποτελέσει μεγάλη τιμή για την περιοχή αποτελώντας πόλο έλξης.
Παράλληλα οι διοργανωτές
δεν ξέχασαν να αναγνωρίσουν
την στήριξη του Δήμου Τρικκαίων, που δίνει λύσεις σε ότι
χρειαστεί, ενώ και η Περιφέρεια συνδράμει σε σημαντικά
κομμάτια.
Εύσημα φυσικά μοιράστηκαν και στους χορηγούς,
που δίνουν ώθηση για ακόμη
καλύτερα πράγματα στο μέλλον. Είναι φανερό ότι η κοινή
προσπάθεια φέρνει τα επιθυμητά αποτελέσματα και διαφημίζει τα Τρίκαλα.

Χρηστικά στοιχεία
Σε όλες τις διοργανώσεις
οι φίλαθλοι θέλουν να έχουν
στα χέρια τους έναν καλό
μπούσουλα για να ξέρουν πώς
να κινηθούν.
Αξίζει λοιπόν να μεταφέρουμε τα πιο βασικά στοιχεία του
ειδικού κανονισμού.
Αρθρο 1: Γενικά
-Το Αθλητικό Σωματείο
Μ.Α.Ο.Κ. σε συνεργασία με
το Α.Σ. Μ.Α.Σ.Τ. μετά από έγκριση της ΑΜΟΤΟΕ διοργανώνει τον 4o αγώνα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος
Motocross 2019.
Ο αγώνας θα διεξαχθεί στις
20 και 21 Απριλίου στην πίστα
MotoCross Πρίνους Τρικάλων
Ο αγώνας θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους της αντίστοιχης προκήρυξης, και:
-τον αθλητικό νόμο 2725/99
και τις μετέπειτα τροποποιήσεις του
-τον γενικό κανονισμό αγώνων Motocross
-την προκήρυξη του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Motocross 2019
-τον παρόντα ειδικό κανονισμό
-τα πληροφοριακά δελτία
που τυχόν θα εκδοθούν.
Πρόγραμμα
Έναρξη εγγραφών: Παρασκευή 12/4/2019.
Λήξη εγγραφών: Πέμπτη
18/4/2019 και ώρα 24:00
Λήξη εκπρόθεσμων εγγραφών: Παρασκευή 19/4/2019

και ώρα 24:00
Έλεγχος εξακρίβωσης: Σάββατο 20/4/2019 από 08:00 έως
11:00
Tεχνικός έλεγχος: Σάββατο
20/4/2019 από 08:00 έως 11:00
Ενημέρωση αγωνιζομένων:
Σάββατο 20/4/2019 10:30 στον
χώρο της πίστας
Έναρξη ελεύθερων δοκιμών: Σάββατο 11:00 & Κυριακή 08:50
Έναρξη κατατακτήριων δοκιμών: Σάββατο 13:00
Έναρξη αγώνων Κυριακής:
11:10
Δημοσίευση αποτελεσμάτων: Κυριακή ώρα 16:45
Απονομή επάθλων: Κυριακή
ώρα 17:15
Το πλήρες ωράριο ακολουθεί στο τέλος του Ειδικού Κανονισμού
Αρθρο 2. Δικαίωμα συμμετοχής
– Δικαίωμα συμμετοχής
στον Αγώνα έχουν οι κάτοχοι
ισχύοντος αθλητικού δελτίου
της Α.ΜΟΤ.Ο.Ε, για το έτος
2019
– Το παράβολο συμμετοχής
ορίζεται στα 85 ευρώ για τις
κατηγορίες ΜΧ1-ΜΧ2-OPENSENIOR- QUAD και στα 20€
για τις κατηγορίες ΜΧ2Τ –
ΜΧ65 – ΜΧ85. Οι εκπρόθεσμες
συμμετοχές, επιβαρύνονται με
20 ευρώ επιπλέον. Η δήλωση
συμμετοχής γίνεται μέσω του
ηλεκτρονικού συστήματος της
Ομοσπονδίας. Δεν γίνεται δεκτή η συμμετοχή αθλητή μη
δηλωμένου στο ηλεκτρονικό
σύστημα. Το παράβολο επιστρέφεται μόνο αν ο αγώνας
αναβληθεί ή ματαιωθεί. Επιστροφές συμμετοχών θα γίνονται δεκτές μέχρι την Παρασκευή 19/4/2019 και ΜΟΝΟεάν συντρέχει σοβαρό και
αιτιολογημένο πρόβλημα. Εάν
κατά τον έλεγχο εξακρίβωσης,
διαπιστωθεί από την οργάνωση ότι η μοτοσικλέτα ή ο αθλητής δεν ανταποκρίνεται στην
δηλωθείσα κατηγορία, μετά
από απόφαση των αγωνοδικών, η συμμετοχή θα μεταφέρεται υποχρεωτικά στην κατηγορία που πραγματικά ανταποκρίνεται.
Αρθρο 3. Κατηγορίες
Οι κατηγορίες του αγώνα
είναι οι εξής:
ΜΧ1 : Αθλητές 16 ετών και
άνω. Μοτοσυκλέτες με τροχούς 21’’ εμπρός και 19’’ ή
18’’ πίσω και με κυβισμό 176

– 250 κ.ε (2Τ) ή με κυβισμό
290 – 450 κ.ε. (4Τ). Λευκά φόντα – Μαύροι αριθμοί.
ΜΧ2 : Αθλητές 15 ετών και
άνω. Μοτοσυκλέτες με τροχούς 21’’ εμπρός και 19’’ ή
18’’ πίσω και με κυβισμό 101144 κ.ε (2Τ) ή με κυβισμό 176250 κ.ε. (4Τ). Μαύρα φόντα –
Λευκοί αριθμοί.
ΜΧ2Τ : Αθλητές 13-18 ετών.
Μοτοσυκλέτες 2Τ με τροχούς
21’’ εμπρός και 19’’ ή 18’’ πίσω
και με κυβισμό 101- 144 κ.ε .
Μαύρα φόντα – Λευκοί αριθμοί. Η κατηγορία θα διεξάγεται
ταυτόχρονα με τις ΜΧ2 κατηγορία, με ξεχωριστή βαθμολογία και ξεχωριστή απονομές
ανά αγώνα. Επίσης θα συμμετέχει βαθμολογικά και θα
κατατάσσεται και στην ΜΧ2.
ΜΧ65 : Αθλητές 8 – 12 ετών.
Μοτοσυκλέτες 2Τ με τροχούς
14’’ εμπρός και 12’’ πίσω και
με κυβισμό 51- 65 κ.ε. (Αυτόματες μοτοσικλέτες και με δύο
ταχύτητες δεν επιτρέπονται).
Μπλε φόντα – Λευκοί αριθμοί.
ΜΧ85 : Αθλητές 11-15 ετών.
Μοτοσυκλέτες με τροχούς 19’’
εμπρός και 16’’ πίσω ή και
17’’-14’’ και με κυβισμό 66 –
85 κ.ε (2Τ) ή με κυβισμό μέχρι
150 κ.ε. (4Τ). Λευκά φόντα –
Μαύροι αριθμοί.
ΟΡΕΝ : Αθλητές γεννημένοι
από το 1983 και πριν. Μοτοσυκλέτες με τροχούς 21’’ εμπρός και 19’’ ή 18’’ πίσω και
με κυβισμό από 101 – 500 κ.ε
(2Τ) ή με κυβισμό 176 -650
κ.ε. (4Τ). Κίτρινα φόντα – Μαύροι αριθμοί.
SENIOR : Αθλητές γεννημένοι από το 1969 και πριν.
Μοτοσυκλέτες με τροχούς 21’’
εμπρός και 19’’ ή 18’’ πίσω
και με κυβισμό από 101 – 500
κ.ε (2Τ) ή με κυβισμό 176 650 κ.ε. (4Τ). Μπλε φόντα –
Κίτρινοι αριθμοί. Η κατηγορία
θα διεξάγεται ταυτόχρονα με
την ΟΡΕΝ κατηγορία, με ξεχωριστή βαθμολογία και ξεχωριστές απονομές ανά αγώνα. Επίσης θα συμμετέχει βαθμολογικά και θα κατατάσσεται
και στην ΟΡΕΝ .
QUAD : Κύπελλο για αθλητές 16 ετών και άνω. Μοτοσυκλέτες με συμπλέκτη και κιβώτιο ταχυτήτων και με κυβισμό 300 – 550 κ.ε. 2Τ & 4Τ.
Κίτρινα φόντα – Μαύροι αριθμοί.
Αρθρο 4. Διαδρομή
Ο αγώνας θα γίνει στην Πίστα Πρίνου Τρικάλων, η οποία
έχει μήκος 1700μ, ελάχιστο
πλάτος 8,00 μ.
Αρθρο 5. Τεχνικός έλεγχος
– Οι αναβάτες (ή οι συνοδοί
τους), που θα συμμετάσχουν
στον αγώνα πρέπει να παρουσιαστούν με τις μοτοσικλέτες
τους και το κράνος τους στον
έλεγχο εξακρίβωσης σύμφωνα
με το πρόγραμμα.
Αρθρο 6. Ενημέρωση αγωνιζομένων
Η ενημέρωση των αγωνιζομένων, θα γίνει σύμφωνα με

Η επίσημη αφίσα του Πανελλήνιου αγώνα μότο κρος
το πρόγραμμα.
Η παρουσία των αγωνιζομένων αθλητών, είναι υποχρεωτική.
Αρθρο 7. Ανακοίνωση αποτελεσμάτων
-Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνεται στον
χώρο της πίστας (στην Γραμματεία του αγώνα) 10’ μετά
το σήμα τερματισμού των δοκιμών ή των αγώνων.
Οι απονομές στους διακριθέντες θα γίνουν, όλες μαζί
στο τέλος των αγώνων της
Κυριακής και θα αφορούν τον
αγώνα συνολικά (μια απονομή
σε κάθε κατηγορία με βάση
την συνολική βαθμολογία του
κάθε αθλητή στα 2 σκέλη του
αγώνα (σύμφωνα και με την
προκήρυξη). Τα έπαθλα που
θα δοθούν είναι:
Στον 1ο-2ο-3ο κάθε κατηγορίας κύπελλο, στον 4ο,
5ο,6ο μετάλλιο.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας
προσμετρά το καλύτερο αποτέλεσμα κι αν η ισοβαθμία συνεχίζεται προσμετρά το αποτέλεσμα του 2ου σκέλους
Αρθρο 8. Ενστάσεις
-Οι ενστάσεις πρέπει να υποβάλλονται από τον ίδιο τον
ενιστάμενο. Κάθε ένσταση
πρέπει να αναφέρεται σε ένα
μόνο θέμα. Το κόστος της ένστασης για όλες τις κατηγορίες είναι ίσο με το ποσό του
παράβολου συμμετοχής (85€),
ενώ το κόστος της έφεσης είναι το διπλάσιο του παράβολου συμμετοχής (170€). Οι
αθλητές των κατηγοριών στις
οποίες επιδοτείται το παράβολο συμμετοχής (ΜΧ65,
ΜΧ85, ΜΧ2Τ) πληρώνουν το
ίδιο παράβολο με τις άλλες
κατηγορίες.
. Οι ενστάσεις υποβάλλονται:
– για αντικανονική συμμετοχή αθλητή το αργότερο 30

λεπτά μετά το πέρας του ελέγχου εξακρίβωσης.
– κατά των αποτελεσμάτων
εντός 30 λεπτών μετά την δημοσίευση αυτών.
– για τεχνικούς λόγους εντός 30 λεπτών μετά τον τερματισμό του αγώνα.
– για οποιοδήποτε άλλο
λόγο αμέσως μετά τη στιγμή
που αυτός γίνεται αντιληπτός.
Αρθρο 9. Συμπληρωματικοί
κανονισμοί
Κάθε αναβάτης είναι υπεύθυνος για την συμπεριφορά
και κάθε προσώπου που τον
συνοδεύει ή έχει σχέση μαζί
του άμεση ή έμμεση καθώς
και τα μέλη της αγωνιστικής
του ομάδας, καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα (από την αρχή
του γραμματειακού και τεχνικού ελέγχου έως και το τέλος
των απονομών). Προσοχή: Η
όποια απαράδεκτη συμπεριφορά αυτών, μπορεί να θέσει
τον αναβάτη σε κίνδυνο να
δεχθεί ποινή αποκλεισμού.
Απαγορεύεται αυστηρά η
παραμονή στο χώρο των pits
μηχανικών και χρονομετρών
άλλων εκτός από αυτών της
κατηγορίας που αγωνίζεται.
-Οι αθλητές των κατηγοριών
ΜΧ1 – ΜΧ2(ΜΧ2Τ) θα λαμβάνουν θέση στην μπάρα εκκίνησης των αγώνων της κατηγορίας τους, ανάλογα με το
αποτέλεσμα που θα επιτύχουν
στον προκριματικό αγώνα της
κατηγορίας τους το Σάββατο.
Αν κάποιος αθλητής εγκαταλείψει ή δεν συμμετάσχει στον
προκριματικό αγώνα, λαμβάνει
θέση στην μπάρα εκκίνησης
τελευταίος. Αν υπάρχουν περισσότεροι του ενός αθλητές,
τότε αναλογικά θα λάβουν
θέση στην μπάρα εκκίνησης
τελευταίοι και σύμφωνα με
το χρόνο των χρονομετρημένων ή ελεύθερων δοκιμών.

_3
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Ο

σοι εντρυφούν
στα μυστικά του
κλασικού
αθλητισμού
σημειώνουν ότι ο στίβος
στα Τρίκαλα είχε
παρελθόν, έχει παρόν αλλά
και ελπιδοφόρο μέλλον.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Πώς να ισχύσει κάτι διαφορετικό αφού εδώ και χρόνια
καταγράφεται μια μεγάλη κινητοποίηση.
Τα επιτελεία των συλλόγων
συνειδητοποίησαν ότι ο χώρος
έχει ανάγκη από φρέσκα πρόσωπα τα οποία θα εμπνευστούν
από τα κατορθώματα των προκατόχων τους κρατώντας γερά
την σκυτάλη των διακρίσεων.
Οι προπονητές που βλέπουν
από μέσα τα πράγματα σημειώνουν ότι στις τάξεις των συλλόγων υπάρχουν αστεράκια,
που αν συνεχίσουν να δουλεύουν συστηματικά και τα κερδίσει ολοκληρωτικά ο χώρος
θα αναγκάσουν κάποια στιγμή
τους πιστούς του είδους να τρίβουν τα μάτια τους.
Διότι και προδιαγραφές διαθέτουν και τίποτα στην τύχη
δεν αφήνουν. Ετσι βελτιώνονται
συνέχεια τους δείκτες και εμφανίζονται κάθε μέρα και καλύτερα.
Πάντως ο κύκλος δουλειάς
άρχισε να ανοίγει και στο πρόγραμμα υπάρχουν μαζεμένοι
αγώνες.
Στο πλαίσιο αυτό τα περασμένο Σάββατο πραγματοποιήθηκαν στο Στάδιο οι αγώνες
τετράθλου ΠΠ-ΠΚΒ.
Το έμψυχο δυναμικό θέλει
να έχει ολοκληρωμένη εικόνα
για το άθλημα που του ταιριάζει
και έτσι κάνει πέρασμα από
διαφορετικά είδη.
Στην πορεία θα γίνει βέβαια
η απαραίτητη εξειδίκευση ανάλογα με την κλήση κάθε αθλητή
και αθλήτριας.
Γενικά τα στιβικά νιάτα προσπαθούν να μοιράζουν ανάλογα
τον που έχουν χρόνο στην διάθεσή τους και έτσι περίμεναν
πως και πως την ευκαιρία για
να μετρήσουν δυνάμεις με τους
υπόλοιπους συναδέλφους τους,
οι οποίοι κάνουν όνειρα σταδιοδρομίας στο συγκεκριμένο
μετερίζι.
Η ουσία είναι πάντως ότι μόνο
και μόνο η ατμόσφαιρα στους
αγώνες έφτιαχνε την διάθεση
όλων.
Διότι το νέο αίμα διαθέτει
έναν μοναδικό τρόπο να ζεσταίνει τους φιλάθλους με το πάθος
και τις επιδόσεις του.
Μόνο και μόνο πάντως η προοπτική συμμετοχής σε επίσημη
σύναξη ήταν μεγάλη υπόθεση
για τα νεαρά αγόρια και κορίτσια.
Ασφαλώς έχουν παρακολουθήσει τις μεγάλες εκδηλώσεις

Είναι στο πνεύμα
Η δεδομένη αγάπη για τον στίβο επιβεβαιώθηκε
στους πρόσφατους αγώνες τετράθλου που έγιναν στο Στάδιο

και ολοκλήρωσαν με αίσθημα
πληρότητας.
Γενικά φάνηκε ότι τα αγόρια
και τα κορίτσια έχουν μέσα
τους τον κλασικό αθλητισμό.
Μεγάλο μερίδιο στο κομμάτι
αυτό έχουν και οι προπονητές
τους, που ξέρουν πόσο σημαντικό είναι να βάλουν οι μαθητές
τον αθλητισμό στην ζωή τους.
Αυτός κατά γενική ομολογία
προσφέρει έντονα συναισθήματα και διδάσκει αρχές και
αξίες.
Η πειθαρχία, η συγκέντρωση,
η αυταπάρνηση, ο σεβασμός
στον συναθλητή είναι θέματα
που μπορούν να ανοίξουν διάπλατα τον δρόμο προς την επιτυχία, ενώ τα συγκεκριμένα
στοιχεία βοηθούν και στο χτίσιμο ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων.

Σε καλή φόρμα

Ταλέντο και ενθουσιασμός συνέθεσαν τους πρόσφατους αγώνες τετράθλου στο Στάδιο

που φιλοξενήθηκαν στον χώρο,
ενώ θα έρθουν σύντομα και νέα
μεγάλα αγωνιστικά γεγονότα.
Συνεπώς τα καλύτερα είναι
μπροστά τόσο αγωνιστικά όσο
και οργανωτικά.
Στο πλαίσιο αυτό τα Τρικαλινά
ταλέντα αισθάνθηκαν ότι βρίσκονταν σε οικείους χώρους,
οπότε αφοσιώθηκαν στην αποστολή τους. Μέλημά τους ήταν
να επαναλάβουν όσα εκτελούν
στις προπονήσεις αφήνοντας
στην άκρη το όποιο άγχος.

Το κίνητρο δεν ήταν διόλου
ευκαταφρόνητο και τα έδωσε
δύναμη για να πετύχουν το καλύτερο στον τομέα τους.
Βιώνοντας κάποια πράγματα
από μέσα δεν είχαμε πρόβλημα
να εντοπίσουμε την διάθεση,
το πάθος και τον ενθουσιασμό
στα μάτια των νεαρών πρωταγωνιστών.
Από την στιγμή που ανέλαβαν
μια αποστολή θέλησαν να την
φέρουν με επιτυχία σε πέρας.
Ετσι κινήθηκαν στα κόκκινα

ΜΠΑΚΩΣΗΣ

Ψητοπωλείο

EΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

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

ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ

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

Πλατεία Αγρότισσας • τηλ.: 24310 30112, 6986757918
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Κάποια πράγματα φωνάζουν
από μακριά και τα νεαρά αγόρια
και κορίτσια έδειξαν ότι διάγουν
περίοδο φόρμας και πιστεύουν
αυτό που κάνουν.
Αλλωστε το έχουν δουλέψει
ατέλειωτες ώρες στις προπονήσεις.
Πολύ απλά την ώρα της αλήθειας όλοι και όλες προσπάθησαν να είναι ο εαυτός τους.
Το σίγουρο είναι ότι τα αγόρια και τα κορίτσια απόλαυσαν
την δράση και με την συμπεριφορά τους κέρδισαν το χειροκρότημα της κερκίδας, που διαθέτει έναν μοναδικό τρόπο για
να ωθεί το έμψυχο δυναμικό
σε γεμάτες επιδόσεις.
Κανείς πάντως δεν έπληξε
κατά την διάρκεια της εκδήλωσης ,αφού το έμψυχο δυναμικό
διέθετε έναν μοναδικό τρόπο
για να στρέφει πάνω του τα
βλέμματα.
Σε όλα τα αγωνίσματα λοιπόν
ο πήχης μπήκε ψηλά.
Γενικά καταγράφηκε έντονος
συναγωνισμός, ενώ τα αγωνίσματα είχαν έντονο χρώμα.
Σε αρκετές περιπτώσεις λοιπόν η κατάταξη κρίθηκε στο
νήμα και στις λεπτομέρειες.
Εχουμε την αίσθηση πάντως
ότι όλοι ήταν νικητές, αφού
έβαλαν τα δυνατά τους και θα
πορευτούν με την ίδια νοοτροπία.
Μέσα από τους αγώνες αυτούς οι πρωταγωνιστές θα
βρουν την κλίση τους και αναλόγως θα κάνουν τις σχετικές
προσαρμογές για να κινηθούν
με αυτοπεποίθηση.
Βέβαια το ζητούμενο είναι
αυτά τα παιδιά να μην μείνουν
στην συγκεκριμένη μάζωξη
αλλά να ενεργήσουν με τέτοιο
τρόπο ώστε να μείνουν μεγάλο
διάστημα στο προσκήνιο.
Θα πρέπει να ενεργοποιηθούν λοιπόν τα στιβικά ανακλαστικά, οπότε αν πορευτούν
με ανάλογο ενθουσιασμό θα
βάλουν πλώρη για νέα στοιχήματα.
Είναι άκρως σημαντικό να
ανανεώνονται τα κύτταρα του
κάθε αθλήματος και οι συμπολίτες φίλαθλοι θέλουν να δουν
σε δράση όσο το δυνατόν περισσότερο νεαρόκοσμο.
Κομβικό φυσικά ρόλο έχουν
τα στελέχη των τοπικών σωματείων που καλούνται να πάρουν
τους αθλητές από το χεράκι
και να αξιοποιήσουν το σύνολο
των αρετών τους.
Είναι σημαντικό λοιπόν η κάνουλα παραγωγής να παραμένει
ανοιχτή, ενώ τα παιδιά που συστήθηκαν πολύ καλά στην συγκεκριμένη σύναξη περιμένουν
με ταπεινότητα νέες εκδηλώσεις
του είδους.
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Και τώρα τι γίνεται;
•Ο ΑΟ Τρίκαλα στο τελευταίο… δευτερόλεπτο ηττήθηκε με 1-0 από τον Ηρακλή,
ο Ηρόδοτος νίκησε και δυο αγωνιστικές πριν το φινάλε του πρωταθλήματος
η τρικαλινή ομάδα βρίσκεται στις θέσεις που οδηγούν στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο

Σ

οκ και δέος!
Ο ΑΟ Τρίκαλα
στην κυριολεξία
στο τελευταίο
δευτερόλεπτο του αγώνα
ηττήθηκε με 1-0 στο
Καυτατζόγλειο Στάδιο
κόντρα στον Ηρακλή και
πλέον η καταστροφή
είναι προ των πυλών!

Επιμέλεια:
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
xristoforospap@gmail.com

Και αυτό διότι ο Ηρόδοτος –
όπως αναμενόταν –νίκησε τον Αιγινιακό και πλέον δυο αγωνιστικές
πριν το φινάλε του πρωταθλήματος ο ΑΟΤ υποχώρησε στις τέσσερις τελευταίες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα, που οδηγεί
στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο και
σε διπλό υποβιβασμό!
Πως τα κατάφερε όλα αυτά ο
ΑΟΤ; Όλοι γνωρίζουμε, μια πρώην
και νυν διοίκηση με τεράστιες
αδυναμίες, συνεχόμενες αλλαγές
προπονητών και παίκτες μη ικανοί
να σηκώσουν το βάρος της φανέλας Το σίγουρο είναι ότι από
εδώ και πέρα ο ΑΟ Τρίκαλα δεν
κρατά τη τύχη στα χέρια του για
να ξεπεράσει τον Ηρόδοτο. Ναι
μεν την Κυριακή για την 29η αγωνιστική θα πάρει τους 3 βαθμούς

Σε τραγική πλέον θέση βρίσκεται ο ΑΟ Τρίκαλα
αφού δεν κρατάει τη τύχη του στα χέρια για την παραμονή
στην κατηγορία μετά την ήττα από τον Ηρακλή
κόντρα στον Αήττητο που αποχώρησε από το πρωτάθλημα,
αλλά για να έχει αξία αυτό θα
πρέπει η Παναχαϊκή να μην χάσει
στην έδρα της από τον Ηρόδοτο.
Ενώ την τελευταία αγωνιστική ο
ΑΟΤ θα παίξει στην Άρτα με τον
Καραϊσκάκη, ενώ ο Ηρόδοτος θα
φιλοξενήσει τον Απόλλωνα Λάρισας. Το σίγουρο είναι ότι μετά
το τέλος της 28ης αγωνιστικής ο
ΑΟΤ δεν κρατάει τη τύχη στα χέρια του και πλέον ο κίνδυνος
της… εξαφάνισης είναι ορατός!

Ο αγώνας
Καλή στιγμή για τον Ηρακλή
στο 8', με την κεφαλιά του Κωστούλα να περνά άουτ. Στο 13'
ο ΑΟΤ απάντησε, με το σουτ
του να φέυγει άουτ. Πέντε λεπτά
μετά οι Θεσσαλοί έχασαν μέγαλυ
ευκαιρία, με τον Τριανταφυλλάκο
να κατεβάζει στην περιοχή και
να σουτάρει δυνατά και άστοχα.
Στο 20', αντεπίθεση για τον Ηρακλή, ο Καθάριος στρώνει στον
Ντούνη που σουτάρει από το

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

ΥΠΕΥΘΥΝOI ΠΡΟΠΟΝΗΤEΣ:

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

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΚΑΣ: ΤΗΛ:6982 076 552
(ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΤΕΦΑΑ-ΣΕΦΑΑ, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ)

www.okeanistrikala.gr •

: ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΩΚΕΑΝΙΣ
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ύψος της περιοχής πάνω στον
Ταΐρη. Στο 29' τρομερή φάση
για τα Τρίκαλα, όταν κι ο Καπός
κερδίσε τις κόντρες και βγήκε
μόνος απέναντι στον Καχριμάν,
ο οποίος απέκρουσε την προσπάθειά του.
Στο 50' ο Ρόβας στοπάρει,
οπλίζει και δοκιμάζει το σουτ,
με τη μπάλα να φεύγει λίγο πάνω
από την εστία του Ταΐρη. Στο
54' ο Μπορίκο κάνει ωραίο παράλληλο γύρισμα, όμως ο Ρόβας
δεν μπορεί να κάνει την προβολή
και να σκοράρει. Στο 68' ο Ντούνης επωφελείται από τις κόντρες,
τρέχει με την μπάλα στην περιοχή αλλά καθυστερεί και κόβεται από τους αμυντικούς. Στο
74' λάθος του Πάνου, ο Μπορικό
παίρνει τη μπάλα από αριστερά,
στρώνει στον Κωστούλα που από
το ύψος της περιοχής κάνει ένα
πολύ κακό σουτ. Η... λύτρωση
για τον Ηρακλή ήρθε στο 90+5
με τον ΖΙαμπάρη να κάνει το 1-0
με κεφαλιά και να δίνει τη νίκη
στην ομάδα του.
Σκόρερ: 90+5' Ζιαμπάρης.
ΗΡΑΚΛΗΣ (Τροΐζι): Καχριμάν,
Κουτρομάνος (70' Νιαμπούγιου),
Μουνιόθ, Ζιαμπάρης, Στάμου,
Κωστούλας, Παναγιωτούδης, Καθάριος (46' Μπορίκο), Ντούνης,
Ρόβας (79' Τσίπρας), Περόνε
ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ (Σίτσας): Ταΐρης,
Πάνος, Ντόσης, Γκότοβος, Συριόπουλος, Τσιάρας, Τριανταφυλλόπουλος, Τσιμίκας (79'
Κούλπας), Μαρκόφσκι (67' Ράντι), Συμελίδης, Καπός (90+3'
Σισέ).
Διαιτητής: Μελέτιος Γιουματζίδης (Πέλλας).
Βοηθοί: Στάθης Γαρεφαλάκης
(Ηρακλείου), Μιχάλης Χατζημανώλης (Δωδεκαννήσου).
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Ξέμεινε με «7» η Σπάρτη
και έχασε άνευ αγώνα
3-0 από την Κέρκυρα
Το πάλεψε, έφτασε έστω και
αποδεκατισμένη μέχρι την Κέρκυρα, αλλά τελικά... προδόθηκε
από μια μίνι επιδημία γαστρεντερίτιδας!
Μετά κόπων και βασάνων,
έχοντας ταξιδέψει οδικώς μέχρι
την Ηγουμενίτσα και περάσει με
πλοίο απέναντι, η Σπάρτη είχε
όλη τη διάθεση να δώσει το παρών στο ματς κόντρα στους Φαίακες στις 16.00 της Τετάρτης
(17/4).
Παρόλα αυτά, πριν τη σέντρα
οι Λάκωνες ενημέρωσαν τον διαιτητή της αναμέτρησης ότι τρεις
παίκτες τους ταλαιπωρούνται από
γαστρεντερίτιδα.
Έτσι, μένοντας με 7 παίκτες
από τη στιγμή που έτσι κι αλλιώς
είχαν πάει μόλις με 10 στην αποστολή, το ματς βάσει κανονισμού
δεν μπορούσε να ξεκινήσει.
Συνεπώς, η Κέρκυρα παίρνει
το ματς με 3-0 «στα χαρτιά» χωρίς
να ιδρώσει...

Τα αποτελέσματα
Πλατανιάς - Παναχαϊκή 4-3
(2',7' Νίλι, 49' Λουκίνας, 66' Μπιανκόνι / 45+1' Μωραΐτης, 77', 90+2'
Ελευθεριάδης)
Κέρκυρα - Σπάρτη 3-0 α.α
Ηρόδοτος - Αιγινιακός 4-2
(36' Ηλιάδης, 49' Γκρέκος, 56'
πεν. Νύκταρης, 74' Έππας)
Καραϊσκάκης Άρτας - ΑΟΧ
Κισσαμικός 0-0
Βόλος - Απόλλων Λάρισας 13 (37' Ηλιόπουλος / 56' αυτ. Γκαλίτσιος, 58' Λουκάο)
Ηρακλής - Τρίκαλα 1-0 (90+6'
Ζιαμπάρης)
Αήττητος Σπάτων - Εργοτέλης
0-3 α.α.

Πέμπτη 18 Απριλίου
Δόξα Δράμας - Απόλλων Πόντου (16:00 ΕΡΤ3, Γήπεδο Δόξας)

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Βόλος .................................57
2. Πλατανιάς ..........................52
3. Απόλλων Λάρισας ..............51
4. Απόλλων Πόντου ...............46

5. Εργοτέλης .........................44
6. Κέρκυρα .............................44
7. Κισσαμικός .........................43
8. Παναχαϊκή ..........................42
9. Δόξα Δράμας .....................39
10. Ηρακλής ...........................39
11. Καραϊσκάκης ...................39
12. Ηρόδοτος ........................31
13. Τρίκαλα ............................29
14. Αήττητος ..........................22
15. Αιγινιακός .........................16
16. Σπάρτη .............................14
* Ο πρώτος της βαθμολογίας
ανεβαίνει στη Super League. Ο
δεύτερος δίνει αγώνα μπαράζ με
τον 13ο της Super League.
** Οι ομάδες από την 3η έως
τη 10η θέση θα συμμετάσχουν
στη Super League 2.
*** Βάσει αναδιάρθρωσης οι
4 τελευταίοι υποβιβάζονται στη
Δ' εθνική. Οι ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις 11-12 θα
είναι στη Γ' (Football League του
χρόνου). Ουσιαστικά υποβιβάζονται κατηγορία και οι ομάδες
που θα τερματίσουν στις θέσεις
11-12, απλά οι 4 τελευταίοι πέφτουν 2 κατηγορίες.
**** Ο Αήττητος Σπάτων αποβλήθηκε από τοπ πρωτάθλημα
λόγω αδυναμίας κάλυψης του
μετοχικού κεφαλαίου.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (29η)
Κυριακή 21 Απριλίου
ΑΟΧ Κισσαμικός - Δόξα Δράμας (15:00, Γήπεδο Περιβολίων)
Αιγινιακός - Κέρκυρα (15:00,
«Γ. Παραλυκίδης»)
Απόλλων Λάρισας - Πλατανιάς
(15:00 ΕΡΤ3, Γήπεδο Φιλιππούπολης)
Εργοτέλης - Καραϊσκάκης Άρτας (15:00, Παγκρήτιο Στάδιο)
Ηρακλής - Βόλος (15:00, Καυτανζόγλειο Στάδιο)
Παναχαϊκή - Ηρόδοτος (15:00,
Γήπεδο Αγυιάς)
Σπάρτη - Απόλλων Πόντου
(15:00, Δημ. Στάδιο Σπάρτης)
Τρίκαλα - Αήττητος Σπάτων 30 α.α.
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ια τις ανάγκες της
διοργάνωσης
είχαν
προετοιμαστεί
μεθοδικά καιρό πριν.

Γ

Στο μυαλό τους άφηναν
χώρο για το καλύτερο δυνατό
αποτέλεσμα.
Το σύνολο του έμψυχου δυναμικού έκανε κατάθεση ψυχής και έδειξε ότι βρίσκεται σε
ανοδική πορεία.
Σίγουρα ο τίτλος του Πανελληνιονίκη δεν αλλάζεται
με τίποτα, ενώ φάνηκε ότι τα
παιδιά του ΑΠΣΤ συγκροτούν
μια πολύ ισχυρή ομάδα.
Το δελτίο τύπου του συλλόγου με την υπογραφή του
Νίκου Τσιακάρα αναφέρει:
Πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σάββατο 13/04/2019
στο Βόλο το πανελλήνιο πρωτάθλημα παμπαίδων U15 2019
με τη συμμετοχή και του συλλόγου μας με τους παρακάτω
έξι αθλητές:
1. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
2. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΛΩΛΗΣ
3. ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΟΥΛΙΩΤΗΣ
4. ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
5. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ
6. ΣΤΟΥΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Έπειτα από άριστη εμφάνιση ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ χρήστηκε πρωταθλητής Ελλάδας, κατακτώντας την πρώτη θέση στα 41
kgr.

Σε ανοδική πορεία
•Στην οικογένεια του ΑΠΣΤ καμαρώνουν για την πρωτιά του Παπαβασιλείου
και τα αρκετά πλασαρίσματα στο Πανελλήνιο παμπαίδων

Στιγμιότυπα από την μεγάλη επιτυχία του Παπαβασιλείου και των άλλων παιδιών του ΑΠΣΤ
Οι άλλοι αθλητές μας έπιτα
από εξαιρετικές αποδόσεις
κατέκτησαν τις εξής θέσεις:
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
5ος στα 62 kgr, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ 6ος στα 68 kgr,
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΛΩΛΗΣ 6ος στα
57 kgr, ΣΤΟΥΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 8ος στα 65 kgr και ΑΝ-

Ανετη επικράτηση

ΤΩΝΗΣ ΒΟΥΛΙΩΤΗΣ 10ος
στα 62 kgr.
Στη σειρά των πολλαπλών
δράσεων και των αγωνιστικών επιτυχιών του συλλόγου
μας προστίθενται για φέτος
ακόμη δυο μετάλλια και αρκετά πλασαρίσματα σε πανελλήνιους αγώνες.

Ο σύλλογός μας στην προσπάθειά του να συνεισφέρει
τόσο στην αθλητική όσο και
στην κοινωνική ζωή των παιδιών, συνεχίζει να διοργανώνει και να συμμετέχει σε δράσεις, οι οποίες έχουν σαν στόχο την αναζήτηση της ομορφιάς του αθλητισμού μέσω

της συμμετοχής καθώς και
την αυτονόητη διασύνδεση
του αθλητισμού με τον πολιτισμό και την κοινωνική προσφορά.
Ένας σύλλογος όπου οι
προπονητές του έδωσαν κομμάτι από την ψυχή τους ώστε
οι μαθητές του να ασκούνται

σ’ ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον, δίνοντάς τους θάρρος και δείχνοντάς τους ενδιαφέρον για την ομάδα τους,
βοηθώντας τα να δουλεύουν
για τη βελτίωση των ικανοτήτων τους και για τίμια συμπεριφορά σε κάθε παιχνίδι, διδάσκοντάς τα ότι η σκληρή
δουλειά και η τίμια προσπάθεια είναι, συχνά, σημαντικότερη από τη νίκη.
Προτεραιότητα του ΑΠΣ
Τρίκαλα είναι ο αθλητής και η
πραγματική ανάδειξη του
αθλητικού πνεύματος.
Το Δ.Σ. του συλλόγου και οι
προπονητές συγχαίρουν τον
Δημήτρη, τον Στέφανο, τον
Αντώνη, τον Οδυσσέα, τον
Γιώργο και τον Παναγιώτη για
τη συμμετοχή, την προσπάθειά τους αλλά και το εξαιρετικό τους ήθος.

ΜΠΡΑΒΟ ΠΑΙΔΙΑ!!

Μεγάλωσε ο κύκλος
•Τα διαπιστευτήριά τους κατέθεσαν τα παλαιστικά ταλέντα
του ΑΣ. Τρικάλων στην εκδήλωση του Βόλου

Μια ακόμη παράσταση από τις παγκορασίδες του Ασκληπιού
ιάγουν περίοδο φόρμας και το έδειξαν για
μια ακόμη φορά και μάλιστα με συνοπτικές
διαδικασίες. Όταν βρήκαν ρυθμό έβαλαν τα
πράγματα στην θέση τους.

Δ

Το επίσημο κείμενο αναφέρει: Με νίκη συνέχισαν την
πορεία τους στο πρωτάθλημα οι παγκορασίδες του
Ασκληπιού. Αυτή τη φορά επιβλήθηκαν, εκτός έδρας, του
Μουζακίου με σκορ 0-3 και συνεχίζουν να είναι στην κορυφή της βαθμολογίας στον ομιλο τους.
Οι μικρές του Ασκληπιού μπήκαν πολύ δυνατά στο παιχνίδι και δεν άφησαν περιθώρια αντίδρασης στην γηπεδούχο ομάδα. Παρά τις αρκετές ελλείψεις που είχαν,
πήραν προβάδισμα από την αρχή και είχαν συνεχώς μια
μεγάλη διαφορά.Αυτό έδωσε το δικαίωμα στον προπονητή κ Γεροβάιο και στη βοηθό του Νάσια Γκιούρκη την
ευκαιρία να δώσουν χρόνο συμμετοχής σε όλες τις αθλήτριες ενώ δοκίμασαν και διάφορα σχήματα εν όψει των
αγώνων που απομένουν για την ολοκλήρωση της φάσης
των ομίλων.
Τα σετ 2-25, 10-25,14-25.
Πασιαλής: Πλιτση, Σπανού, Καλλιώρα, Παλαμά, Κυρίτση, Μπαμπαλιάρη, Μπάλα, Πλίτση Π, Υφαντή, Φλώτσιου.
Ασκληπιός (Γεροβάιος-Γκιούρκη): Γκιούρκη Π., Κόκκαλη Α., Μπρουσιάκη, Σούλκο, Ταρατόρα, Κόκκαλη Σ. Παπαγιάννη, Κολίτσα Π., Κολίτσα Α.

Το καθήκον τους για μια ακόμη φορά έκαναν τα παλαιστικά στελέχη του ΑΣ. Τρικάλων
υνατή φωνή
αποτελεί στην
πάλη ο ΑΣΤ.
Πολύ σωστά το
επιτελείο επένδυσε στο
νέο αίμα το οποίο
φροντίζει να εμφανίζεται
κάθε μέρα και καλύτερο.

Δ

Η εικόνα αυτή έχει την εξήγησή της. Τα νιάτα αφιερώνουν ατέλειωτες ώρες στην
προπονητική βελτίωση και
εφαρμόζουν πιστά τις οδηγίες των τεχνικών.
Ετσι όταν ανεβαίνουν στο
ταπί για επίσημες συνάξεις
ξέρουν πώς να κινηθούν και
να διεκδικήσουν το καλύτερο
δυνατό πλασάρισμα.
Και στην πρόσφατη γιορτή

της πάλης τα ελπιδοφόρα
στελέχη του συλλόγου έδωσαν το στίγμα τους και είναι
φανερό ότι θα απασχολήσουν
έντονα τον χώρο στο μέλλον.
Φυσικά το γεγονός ότι μεγάλωσε ο κύκλος των επιτυχιών δίνει δύναμη σε όλους.
Το ενημερωτικό κείμενο
αναφέρει:
Πέντε ακόμη μετάλλια προστέθηκαν στην συλλογή του
ΑΣΤ, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πάλης παμπαίδων-πανκορασίδων που έγινε στον
Βόλο 13-14 Απριλίου.
Έπειτα από πολύ καλές εμφανίσεις οι παλαιστές του
ΑΣΤ κατάφεραν να συνεχίσουν τις επιτυχίες των προκατόχων τους.

Όλοι οι αθλητές του
Α.Σ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ προσπάθησαν
για την κατάκτηση ενός μεταλλίου, με πολύ πάθος για
την νίκη, δώσανε τον καλύτερο τους εαυτό και καταφέρανε ύστερα από πολλά και δυνατά ματς να τα κατακτήσουν.
Η πολλά και υποσχόμενη
νέα γενιά παλαιστών μας έδειξε πως μπορούμε να ελπίζουμε στο μέλλον σε μεγάλες
διακρίσεις για το άθλημα της
πάλης.
Αναλυτικά διακρίθηκαν οι:
Δημήτρης Θάνος αργυρό
μετάλλιο, στην κατηγορία των
85 κιλών.
Βασιλική Κλημενώβ αργυρό μετάλλιο, στην κατηγορία
των 62 κιλών.

Στέλιος Ψωμάς χάλκινο μετάλλιο, στην κατηγορία των 68
κιλών
Άκης Καζάλας χάλκινο μετάλλιο, στην κατηγορία των 85
κιλών.
Θεοδώρα Αργυρίου χάλκινο μετάλλιο, στην κατηγορία
των 62 κιλών.
Ακόμα αγωνίστηκαν, χάνοντας την ευκαιρία για την
κατάκτηση ενός μεταλλίου οι
Θωμάς Βασδέκης, Σωτήρης
Μπακόπουλος, Θωμάς Τρέλλης και Ιωάννης Τασκαράν.
Το Δ.Σ και ο προπονητής
Βασίλης Μότσιος εκφράζουν
τα συγχαρητήρια σε όλα τα
παιδιά και τους εύχονται καλή
συνέχεια
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Δήμητρα Απόλλων

Πλησιάζει το «μεγάλο» ραντεβού
•Την Μ. Δευτέρα ξεκινάει το 13ο Πανελλήνιο τουρνουά ποδοσφαίρου παιδικών ομάδων
εν αποτελεί
ΕΙΔΗΣΗ. Και
πως θα
μπορούσε να
συμβεί κάτι τέτοιο, αφού
για 12 συνεχόμενα
χρόνια (!) καταφέρνει να
κεντρίζει το
ποδοσφαιρικό
ενδιαφέρον του τόπου,
αλλά και της Ελλάδας –
γενικότερα- στο χώρο
της υποδομής;

Δ

Του ΠANOΥ
ΓIΔOΠOYΛOΥ
gidopoulosp@yahoo.gr
Αποτελεί ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ,
πως και φέτος η Δήμητρα
Απόλλων σε συνεργασία με
την Περιφέρεια Θεσσαλίας,
Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων και τον Δήμο Τρικκαίων, υπό τον αιγίδα της
ΕΠΣΤ, θα πραγματοποιήσει το
Πανελλήνιο τουρνουά ποδοσφαίρου παιδικών ομάδων,
για 13η συνεχόμενη χρονιά.
Πολλά τα χρόνια, χιλιάδες
παιδιά και επισκέπτες του νομού μας , τεράστια η ποδοσφαιρική προσφορά μιας και
αφορά αναπτυξιακές ηλικίες
, τεράστια και η τουριστική και
οικονομική συνεισφορά στο
χθες, στο σήμερα αλλά και
στο αύριο της Τρικαλινής κοινωνίας, με την γνωριμία του
νομού, την παραμονή όλων
αυτών που θα συμμετάσχουν

στο τουρνουά αλλά και την
μελλοντική επαφή τους με τα
Τρίκαλα. Σε τόσο δύσκολες
εποχές, η πραγματοποίηση
ενός επιτυχημένου μαζικού
ραντεβού, με συνεχόμενη
δράση, αποτελεί… κατόρθωμα και χρειάζεται «τρέλα» και
«θράσος», διότι το… εύκολο,
ασφαλές και ξεκούραστο, είναι να περιοριστεί η «οικογένεια» της Δήμητρας Απόλλων
στις διακοπές των ημερών
και στην προετοιμασία ψησίματος του οβελία. Το δύσκολο είναι να προετοιμάσει και
να πραγματοποιήσει ένα τέτοιο ποδοσφαιρικό γεγονός,
με τεράστια ευθύνη. Και οι άν-

θρωποι της Δήμητρας Απόλλων έχουν αποδείξει χρόνια
τώρα, πως και θέλουν και
μπορούν.
Με… οδηγό την εμπειρία
των διοργανωτών αλλά και
την εμπιστοσύνη που έχει
«χτιστεί» όλα αυτά τα χρόνια,
ανάμεσα στην Τρικαλινή ακαδημία και στις ομάδες εκτός
νομού, στη τόλμη να δημιουργούνται προϋποθέσεις για
τη βελτίωση του συγκεκριμένου τουρνουά «αναγκάζουν»
αρκετές ακαδημίες να αναζητούν μόνες τους συμμετοχή σ’ αυτό και να μην περιμένουν πρόσκληση από τους
Τρικαλινούς. Και αυτό είναι

αναγνώριση. Είναι από μόνο
του επιτυχία.
Δύσκολες οι εποχές, πενιχρά τα έσοδα όλων και ατελείωτα τα έξοδα. Και όμως.
Στο φετινό τουρνουά θα συμμετάσχουν περισσότερα
γκρουπ. Περισσότερα παιδιά.
Στα Τρίκαλα θα βρεθούν περισσότεροι τουρίστες γιαυτό το γεγονός. Σύμφωνα με
πληροφορίες 54 γκρουπ με
περισσότερους από 850
αθλητές θα συμμετάσχουν
στο 13ο Πανελλήνιο τουρνουά ποδοσφαίρου παιδικών
ομάδων, το οποίο θα ξεκινήσει την Μ. Δευτέρα 22 Απριλίου και θα ολοκληρωθεί το

μεσημέρι της Μ. Τετάρτης
24 Απριλίου.
Φέτος, θα συμμετάσχουν
και περισσότερες Τρικαλινές
ακαδημίες, όπως ο ΑΟΤ, τα
Μετέωρα, ο «Αγιαξ» Τρικάλων, τα Αμπελάκια, ο ΑΟΣ
Σαραγίων και η ΑΕΤ, ενώ έγινε πρόταση και σε άλλες, οι
οποίες για διάφορος λόγους
δεν θα βρεθούν στη «Μπαλκούρα».
Πέρα από τα Τρικαλινά
όρια, ο Αστέρας Τρίπολης, η
ΑΕΛ, ο Αρης Θεσσαλονίκης,
θα είναι από τις «μεγάλες»
ομάδες του Ελληνικού ποδοσφαίρου, ανάμεσα στις υπόλοιπες οι οποίες θα ανακοι-

νωθούν προσεχώς, οι αγώνες
θα γίνουν στα τρία γήπεδα
της Μπαλκούρας και στο στάδιο, ενώ στη διάθεση των
διοργανωτών ανήκουν και τα
γήπεδα Λογγακίου και Αγίου
Οικουμενίου.
Η στήριξη των μεγαλύτερων παιδιών της Ακαδημίας
ως εθελοντές, του Αστικού
ΚΤΕΛ Τρικάλων, των διαιτητών και φυσικά των χορηγών
θα παίξει καταλυτικό ρόλο,
έτσι ώστε να στεφθεί και αυτό
το τουρνουά με μεγάλη επιτυχία.
Λίγες ημέρες απομένουν. Η
«Μπαλκούρα» κυρίως θα έχει
την τιμητική της…

Β’ Ερασιτεχνική

Εχει αγώνες…
•Συνεχίζουν την προσπάθειά τους σήμερα (4μ.μ)
οι ομάδες του 2ου ομίλου

Συνεχίζεται σήμερα το πρωτάθλημα
ράση σήμερα
(4 μ.μ) στο
πρωτάθλημα της
Β’ Ερασιτεχνικής
κατηγορίας με τις ομάδες
του 2ου ομίλου να
ολοκληρώνουν τη δράση
πριν ξεκινήσουν οι
διακοπές του Πάσχα.

Δ

Επιμέλεια: ΠANOΣ
ΓIΔOΠOYΛOΣ
gidopoulosp@yahoo.gr
Η πρωτοπόρος Ενωση Δροσερού Μουριάς αγωνίζεται
στο γήπεδό της με το Δενδροχώρι να βρίσκεται απέ-

ναντί του σε ένα παιχνίδι όπου
οι γηπεδούχοι έχουν τον πρώτο λόγο. Φαίνεται άλλωστε
και στον βαθμολογικό πίνακα,
αλλά και γενικότερα στη δυναμική των ομάδων.
Αν οι παίκτες του Κώστα
Γκουγκουλή δείξουν την ανάλογη σοβαρότητα δεν έχουν
να φοβηθούν τίποτα.
Η προσοχή βέβαια επιβάλλεται αφού κανένα παιχνίδι
δεν κερδίζεται από… σιγουριά. Ωστόσο, ακόμα και αν
υπάρξει απώλεια για τους γηπεδούχους τα περιθώρια
υπάρχουν, αφού η διαφορά
από την 3η ομάδα είναι αισθητή.

Η Λυγαριά, μετά τη νίκη της
επί την Θεόπετρα βρίσκεται
στην 2η θέση και σήμερα καλείται να περάσει νικηφόρα
από τον Βυτουμά. Μπορεί οι
γηπεδούχοι να βρίσκονται αρκετά χαμηλά από την ομάδα
του Ηλία Πατσιάνη αλλά πρέπει να δείξουν την ανάλογη
αγωνιστική διάθεση για να
φτάσουν στον επιθυμητό στόχο τους, μιας και πολλές φορές στο φετινό πρωτάθλημα
έχουν χαλαρώσει.
Η Θεόπετρα, συνεχίζει την
προσπάθεια ανόδου γνωρίζοντας και αυτή πως απομένει
αρκετός δρόμος ακόμα. Σήμερα το Καλαμπακιώτικο συγκρότημα θα έχει την πολυτέλεια να κερδίσει χωρίς παιχνίδι
τον Κεφαλοβρυσιακό.
Στο… κυνήγι όμως την ανόδου παραμένει και ο Ασπρόβαλτος έστω και αν απέχει
από τις πρώτες θέσεις. Η δια-

φορά από την 2η ή 3η θέση –
αν χρειαστεί- δεν είναι απαγορευτική, οπότε η νίκη παραμένει στο στόχαστρο του
«Ορφέα». Σήμερα θα δοκιμαστεί στο γήπεδο του Παλαιομοναστήρου απέναντι στο
Ροπωτό.
Ακόμα και η Πιαλεία δεν
έχει «παραδοθεί»… μαθηματικά έχει ελπίδες να ψάξει για
την 3η θέση, σε περίπτωση
που αυτή οδηγήσει σε αγώνα
μπαράζ και σήμερα, απέναντι
στη Φιλύρα θα πάρει ένα ξεκούραστο τρίποντο.
Οι διαιτητές των σημερινών
αγώνων:
Γηπ. Βαλτινου: Βαλτινό Παλ/ρο
Διαιτ. Δουλοπουλος Ε
(Μπαλας Χ - Αποστολου)
Γηπ. Περιστερας: Τζουρτζια - Φωτεινό
Διαιτ. Μανασης Μ (Ανδριοπουλος - Μαρκοπουλος)

Γηπ. Βυτουμας: Βυτουμας
- Λυγαρια
Διαιτ. Μανασης Κ (Παπα-

γεωργοπουλος - Παφης )
Γηπ. Σαρακινας: Χρυσομηλια - Γόμφοι
Διαιτ. Κουτσαγιας (Σταφυλας - Κωστηρας)
Γηπ. Μουριας: Δροσερό Δενδροχωρι
Διαιτ. Κοντινος (Τζιοτζιος Τουλουμης
Γηπ. Παλ/ρου: Ροπωτό Ασπροβαλτος
Διαιτ. Μανουρας Χ (Σινδρος - Ντινος
Πιαλεία - Φιλύρα
3-0α.α
Θεόπετρα - Κεφαλ/κος 3-0α.α
Ρεπό: Πρίνος

Η ΒαθμoλoγΙα
ΟΜΑΔΕΣ
Ενωση Δ.Μ
Λυγαριά
Θεόπετρα
Ασπρόβαλτος
Πιαλεία
Πρίνος
Παλ/ρο
Βαλτινό
Βυτουμάς
Δενδροχώρι
Ροπωτό
Τζούρτζια
Γόμφοι
Χρυσομηλιά
Φωτεινό
Κεφ/κός
Φιλύρα

Β

Ν

Ι Η ΤΕΡΜ.

64
57
56
52
50
48
46
45
39
29
27
27
27
19
19
0
0

21
18
18
17
16
15
13
14
12
9
8
9
9
6
6
0
0

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

2
3
4
6
7
7
4
8
9
13
13
16
16
18
18
23
24

84-21
78-22
71-28
62-25
63-31
57-31
46-20
59-38
58-52
40-69
33-47
37-52
34-72
41-73
31-72
0-69
0-72
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Εισηγητής στην Ιρλανδία
Κ

Σε ένα ακόμα σεμινάριο ο Νίκος Παϊταρίδης του ΣΟΑΤ

ατοπιν προσκλήσεως της Ιρλανδικής
Ομοσπονδίας Ταεκβοντό ο προπονητής του
ΣΟΑΤ κλήθηκε να προπονήσει την Ιρλανδική
ομάδα εν όψει του Παγκόσμιου
πρωταθλήματος στο Μάντσεστερ τον Μάιο, και να κάνει
αγωνιστικό σεμινάριο για όλα τα σωματεία της
Ιρλανδίας.

Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις
στις 12,13,14 Απριλίου στο Δουβλίνο όπου συμμετείχαν και
οι Πρωταθλητές του ΣΟΑΤ Κωνσταντίνα Τζέλη και Φανή Τζέλη.
Φανταστική φιλοξενία, εκπληκτική οργάνωση, και υψηλό
αγωνιστικό επίπεδο ήταν τα κύρια στοιχεία αυτού του ταξιδιού.
Μία ακόμη τεράστια διεθνή αναγνώριση για τον προπονητή
του ΣΟΑΤ Νίκο Παϊταρίδη και η δουλειά του αναγνωρίζεται
παγκοσμίως γι αυτό και η συνεχή του κλήση στα μεγαλύτερα
παγκόσμια σεμινάρια, καθώς και των αθλητών του που συγκαταλέγεται στα μεγαλύτερα ταλέντα διεθνώς!

* Αυτή την εποχή αρκετές ομάδες έχουν μπροστά τους
κρίσιμες αποστολές και όπως είναι φυσικό επιθυμούν
διακαώς να κάνουν θετικό ταμείο. Παράλληλα κοιτάζουν
και τους συσχετισμούς για να ξέρουν πόσους βαθμούς
θα χρειαστούν σε τελική ανάλυση για να έχουν το
κεφάλι τους ήσυχο.
* Πάντως η διαμόρφωση των χαρτών σε όλες σχεδόν τις
κατηγορίες είναι ένα στοιχείο, που αναμένεται να τραβήξει
σε μάκρος, όπως δηλαδή γίνεται σε μόνιμη σχεδόν βάση
τα τελευταία χρόνια.
* Στο πλαίσιο αυτό κάποια σωματεία είτε συγχωνεύονται,
είτε αποσύρονται τελείως, οπότε μένουν κενά στους πίνακες. Καλούνται λοιπόν να συμπληρώσουν οι επιλαχόντες
ή γενικά αυτοί που κέρδισαν σε αγώνες κατάταξης.
* Δεν λείπουν όμως και οι νέες φωνές οι οποίες αφού
διεκπεραιώνουν βασικά ζητήματα και κάνουν τις απαραίτητες επιλογές μπαίνουν και αυτές στον χορό προκειμένου να δώσουν σάρκα και οστά στα όνειρά τους.
Δεν απουσιάζουν όμως και οι μεγάλες επιστροφές,
οπότε το κοινό είναι λογικό να περιμένει με αδημονία
αρκετά θέματα.
* Οσο για τους συλλόγους που είτε ολοκλήρωσαν τις
αποστολές τους, είτε βρίσκονται σε θέση ισχύος πολύ
σωστά αρχίζουν να καταπιάνονται με την περίφημη επόμενη μέρα. Μετά τις απαραίτητες ανάσες και την χαλάρωση θα τρέξει τάχιστα ο σχεδιασμός.
* Ηδη αρκετοί ιθύνοντες έχουν στο μυαλό τους συγκεκριμένες κινήσεις και θα εξαντλήσουν τις πιθανότητες
για να ντύσουν στα χρώματα των ομάδων τους τις
πρώτες επιλογές που έχουν στο μυαλό. Κάποιες αρχικές
σκέψεις μεταφέραμε σε ανύποπτο χρόνο και μένει να
δούμε πως οι παράγοντες θα γλυκάνουν τα βαριά χαρτιά,
που έβαλαν στο μάτι.
* Μετά την κλήρωση την Τρίτη το βράδυ το επιτελείο των
Γόμφων έπεσε με τα μούτρα στην συλλογή στοιχείων
για τον Σπάρτακο. Το συγκρότημα της Λάρισας διαθέτει
και φρέσκα πρόσωπα στο ρόστερ αλλά και μπαρουτοκαπνισμένα στελέχη, όπως ο αδελφός του Βασίλη Σπανούλη
και χαρισματικός σκόρερ Δημήτρης, που στις εθνικές
κατηγορίες τέθηκε αρκετές φορές αντίπαλος Τρικαλινών
ομάδων.
* Μέλημα του εκπροσώπου μας είναι να εντοπίσει τις
ατέλειες του αντιπάλου(που φέτος κατέκτησε το κύπελλο
ΕΣΚΑΘ) και να χτυπήσει σε αυτές.
* Πολύ σωστά πάντως οι Γόμφοι επέδειξαν αθλητικό
πνεύμα και έτσι όταν οι γείτονες τους ζήτησαν να μετατεθεί ο Κυριακάτικος αγώνας μισή ώρα πίσω προκειμένου
να διευκολυνθούν κάποια στελέχη τους στην μετάβαση
είπαν αμέσως το μεγάλο ναι.
* Μετά τις πρώτες αναμετρήσεις του F4 της ΕΣΚΑΘ οι
πρωταγωνιστές θα πάρουν ανάσες το Πάσχα και θα επιστρέψουν για το δεύτερο και τρίτο παιχνίδι αν χρειαστεί.
Οι ημερομηνίες για τα συγκεκριμένα ματς είναι: 5 και
11-12 Μάη.
* Η πράξη έδειξε ότι ήταν ο κατάλληλος άνθρωπος στην
κατάλληλη θέση. Ο λόγος για τον Σάκη Θεοδοσιάδη,
που οδήγησε μαεστρικά την Βέροια στην μεγάλη επιστροφή. Μιλώντας σε κεντρικά ΜΜΕ ο έμπειρος κόουτς
ανέφερε ότι με ανάλογη καλή οργάνωση τα καλύτερα
είναι μπροστά για την «Βασίλισσα του Βορρά».
* Επίσης ένας ακόμη τεχνικός που πέρασε ένα φεγγάρι
από τον ΑΟΤ, ο Τ. Καβακάς ανανέωσε στα Γιαννιτσά.
* Σε επόμενο φύλλο όλα τα στοιχεία για το αναβαθμισμένο
Κυριακάτικο 4ο Meteora mtb Β. Ευσταθίου.

02.00: FOX Sports
Stanley Cup Playoffs
NHL
03:00 COSMOTE
SPORT 4 HD
Milwaukee Bucks Detroit Pistons
NBA
04:30 COSMOTE
SPORT 7 HD
Houston Rockets Utah Jazz
NBA
11:00 FOX Sports
Panthers - Sharks
NRL
13:00 Eurosport 1
Tour of Turkey
National Tours
16:00 ΕΡΤ3
CMYK

Δόξα Δράμας Απόλλων Πόντου
Football League
20:00 Novasports
1HD
ΤΣΣΚΑ Μόσχας Μπασκόνια
EuroLeague
20:45 Novasports
2HD
Φενέρμπαχτσε Ζάλγκιρις
EuroLeague
21:00 FOX Sports
Premier League of
Darts
Κάρντιφ
22:00COSMOTE
SPORT 8 HD
Τσέλσι - Σλάβια Πρά-

γας
UEFA Europa League
22:00 COSMOTE
SPORT 7 HD
Βαλένθια - Βιγιαρεάλ
UEFA Europa League
22:00 COSMOTE
SPORT 1 HD
Λεπτό προς λεπτό
UEFA Europa League
22:00 COSMOTE
SPORT 3 HD
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης - Μπενφίκα
UEFA Europa League
22:00 COSMOTE
SPORT 2 HD
Νάπολι - Αρσεναλ

τοπικά
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Εκπολιτιστικός Λαογραφικός
Όμιλος Καλυβίων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Ενδιαφέρουσες
επισκέψεις μαθητών

Του φιλολόγου Αχιλλέα Μπουλογιώργου

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΠΕΙΘΟΥΣ
1. Πώς οργανώνεται η παρακάτω παράγραφος; (δομή και τρόποι
ανάπτυξης)
Θα 'θελα να είμαι από μια μεριά
παρούσα σ' όλους τους εορτασμούς
των ανθρώπινων δικαιωμάτων στα
σχολεία. Να δω αν έστω κι ένας από
τους ομιλητές συνέδεσε τα ανθρώπινα δικαιώματα με το δικαίωμα για
αξιοπρέπεια και σεβασμό όχι μόνο
της ζωής αλλά και της τιμής και της
υπόληψης. Αν μίλησε κανείς για
τους συνταξιούχους της Ενωμένης
Ευρώπης -και για το μέλλον τους που
διαγράφεται ακόμα πιο ζοφερό. Αν
σκέφτηκε κανείς τους απολυμένους
της πρώην ΕΑΣ που ζητιάνευαν στον
ηλεκτρικό ή τους απολυμένους του
ΕΚΑΒ που γύριζαν προχτές στα σπίτια πουλώντας ημερολόγια, για να
ζήσουν. Αν αναφέρθηκαν καθόλου οι
συνθήκες ζωής στις φυλακές ή τα 32
σχολεία με αμίαντο που υπάρχουν
ακόμα στη Θεσσαλονίκη ή οι εργαζόμενες μητέρες, οι "συνήθεις ύποπτοι", η νομοθεσία για το βιασμό και
την κακοποίηση των ανηλίκων, το μολυσμένο περιβάλλον και οι ακατάλληλες τροφές.
2. «Μια και δεν μπορούσε ο κυνηγός να βάλει το λιοντάρι στο κλουβί, μπήκε ο ίδιος μέσα, για να προστατευθεί.
Στην τρέχουσα γλώσσα το κλουβί ονομάζεται «συνθήκες».
Ο άνθρωπος είναι αιχμάλωτος
των συνθηκών, όταν νομίζει πως αυτές είναι δικές του, πως ελέγχονται
από τον ίδιο»
Ποιο είναι το είδος του συλλογισμού αυτού με βάση τη λογική πορεία που ακολουθεί ο νους; Είναι
πειστικός;
3. Εξηγήστε σε ποιο είδος συλλογισμού (παραγωγικό, επαγωγικό)

ανήκει το παρακάτω επιχείρημα και
αξιολογήστε το ως προς την εγκυρότητα, την αλήθεια και την ορθότητά του
-είναι κοινώς αποδεκτό ότι οι συνθήκες ζωής και οι κυρίαρχες αξίες σε
μια κοινωνία επηρεάζουν την εγκληματικότητα
-οι μεγαλουπόλεις σήμερα κατά
τεκμήριο χαρακτηρίζονται σε μεγάλο βαθμό από ανεργία, διαφθορά,
«κομπίνες»
-άρα γι’ αυτό στις περισσότερες
μεγαλουπόλεις υπάρχει αυξημένη
εγκληματικότητα.
4. Τι είδους συλλογισμός είναι ο
παρακάτω ως προς τη λογική πορεία του νου. Αξιολογήστε τον ως
προς την ορθότητά του
Το σώμα α θερμαινόμενο διαστέλλεται
Το σώμα β θερμαινόμενο διαστέλλεται
Το σώμα γ θερμαινόμενο διαστέλλεται
Τα α, β, γ…είναι μέταλλα
Άρα: τα μέταλλα θερμαινόμενα
διαστέλλονται
5. Τι είδους συλλογισμός είναι ο
παρακάτω ως προς τη λογική πορεία του νου. Αξιολογήστε τον ως
προς την ορθότητά του
Ένας Γάλλος μου φέρθηκε με
αγένεια
Άρα: όλοι οι Γάλλοι είναι αγενείς.
6. -Μια κοινωνία, σύμφωνα με τον
κοινό νου, πρέπει να είναι ώριμη και
ισορροπημένη σχετικά με την έννοια
της δημιουργικότητας και των επαγγελμάτων.
-Η ελληνική κοινωνία κατά τεκμήριο δεν έχει εκτιμήσει διάφορες
μορφές επαγγέλματος και ζωής
-Άρα γι’ αυτό υπερτονίζεται η
αξία των πανεπιστημιακών σπου-

ΤΟ ΑΜΕΙΛΙΚΤΟ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟ
(Μπαλάντα)
Μπαλάντα Νίκης Καμπόση
Ήταν θεά πανέμορφη, σαν ρόδο του Απρίλη
τσιγγάνα που λικνιστικά χόρευε και με χάρη
η ηρωΐδα του Ουγκώ με τα θεσπέσια χείλη,
στους ώμους της που σήκωνε, τ' ασήκωτα τα βάρη,
μιας εποχής σκοταδισμού κι αθλίων οραμάτων.
Τσιγγάνα η ίδια αυτή με μάτια σαν φεγγάρια,
η Εσμεράλδα η αυγή, με λίγων χαραμάτων.
Μοίρας κακιάς προδιαγραφή, μες στα φριχτά σκοτάδια.
Σαν έρεβος, σαν θάνατος έπεσε στην ψυχή της
το βδελυρό γι' αυτήν πάθος τ' ακαταλήπτου Διάκου
και πως να ελευθερωθεί απ' την φυλάκισή της
τον λατρευτό της να ιδεί, τον Ήλιο τον Φοιβάκο.
Βγάλαν φτερά τα πόδια της και με λαχτάρα κι άγχια
με τον Φοίβο αντάμωσε, με την καρδιά κουβάρια,
μα λάζος σατανά μπήκε σε εκεινού τα βάθια.
Μοίρας κακιάς προδιαγραφή μες στα φριχτά σκοτάδια.
Αθίγγανη περήφανη, με την αβρή ψυχή σου
την όψη την αγγελική, πίκρα χορός μεθύσι
κι άτρωτη ψυχή, άδικη η μοίρα η σκληρή σου,
να καταλήξεις έγκλειστη, ανυπότακτη φύση.
Ο Κουασιμόδος αλί κοντά στην Εκκλησία
Notre Dame de Paris σε Σε με τα όμορφα μάτια,
έδωσε μάταια άσυλο και εγράφη ιστορία.
Μοίρας κακιάς προδιαγραφή, μες στα φριχτά σκοτάδια.
Ω! την μορφιά σου προσκυνώ, που είναι αιωνία
την αδούλωτή σου ψυχή, την έξω από μάγια
και ταυτοχρόνως θρηνωδώ για την κακοτυχία.
Μοίρας κακιά προδιαγραφή μες στα φριχτά σκοτάδια.
Σημείωση: Η μπαλάντα μου “Το αμείλικτο πεπρωμένο” είναι
μεταξύ των άλλων ποιημάτων μου στο βιβλίο μου “ΕΚ ΒΑΘΕΩΝ ΜΟΥ ΩΔΕΣ” Ποίηση, εκδ. Φεβρ. 2005, που βραβεύτηκε με
Α’ Διεθνές Βραβείο από την Δ.Ε.Ε.Λ (Διεθνή Εταιρεία Ελλήνων
Λογοτεχνών) στον προκηρυχθέντα από την ιδία Δ.Ε.Ε.Λ Παγκόσμιο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό Βιβλίων.
Νίκη Καμπόση

δών στη χώρα μας.
Εξηγήστε σε ποιο είδος συλλογισμού (παραγωγικό, επαγωγικό)
ανήκει το παραπάνω επιχείρημα
και αξιολογήστε το ως προς την εγκυρότητα, την αλήθεια και την ορθότητά του
7. -πιστεύω ότι η σύγχρονη τεχνολογία πρέπει να αντικαθιστά όλες
τις παραδοσιακές συνήθειες
-στην εποχή μας ολόκληρα βιβλία μπορούν να χωρέσουν σε ένα
CD-ROM
-άρα στο μέλλον δεν υπάρχει κανένας λόγος να’ χουμε παραδοσιακές βιβλιοθήκες και βιβλία.
Εξηγήστε σε ποιο είδος συλλογισμού (παραγωγικό, επαγωγικό)
ανήκει το παραπάνω επιχείρημα
και αξιολογήστε το ως προς την εγκυρότητα, την αλήθεια και την ορθότητά του
8. Μετανάστευση: έννοια όχι και
τόσο σαφής, που συνήθως φέρνει
στον νου μας τη μόνιμη μετοικεσία.
Στην πιο πλατιά του έννοια, όμως, ο
όρος «μετανάστευση» περικλείει διαφορετικά είδη μετακίνησης, από τα
εποχικά ταξίδια εργατών μέσα σε μια
χώρα μέχρι τη μετακίνηση και εγκατάσταση προσφύγων από τη μια
χώρα στην άλλη. Η μετανάστευση είναι κάτι μεγάλο, επικίνδυνο, επιβλητικό. Είναι η Έξοδος από την Αίγυπτο, η Οδύσσεια, η Κάθοδος των Μυρίων. Είναι τα πλοία των Βίκιγκς που
έσχιζαν την ανοιχτή θάλασσα με
προορισμό την Ισλανδία. Είναι πλοία
γεμάτα δούλους, εμφύλιοι πόλεμοι,
είναι η κρυφή μετακίνηση Εβραίων
προσφύγων στη διάρκεια του Δεύτερου Παγκόσμιου πολέμου. Είναι τα
60 εκατομμύρια Ευρωπαίων που ξενιτεύτηκαν ανάμεσα στον 16ο και τον
20ό αιώνα. Είναι η πολυτάραχη ανταλλαγή 15 περίπου εκατομμυρίων
ινδουιστών, σιχ και μουσουλμάνων
ανάμεσα στην Ινδία και το Πακιστάν
το 1947, όταν η ινδική χερσόνησος
χωρίστηκε σε κράτη.
Ποια η δομή και οι τρόποι ανάπτυξης της παραγράφου;
9. Τι είδους συλλογισμός είναι ο
παρακάτω ως προς τη λογική πορεία του νου. Αξιολογήστε τον ως
προς την ορθότητά του
Διάβασα περισσότερο από όλους.
Άρα: θα πάρω το μεγαλύτερο
βαθμό
10. Ποια η δομή και ο τρόπος
ανάπτυξης της παραγράφου;
H επιτάχυνση και το βάθος της κινητικότητας την τελευταία δεκαετία
είναι πρωτόγνωρα σημεία των καιρών και η αιτία της διαδικασίας αυτής είναι ένας συνδυασμός νομικών
και οικονομικών παραγόντων. H δημιουργία μιας ενιαίας ευρωπαϊκής
αγοράς διευκόλυνε την ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών και ανθρώπων
στην E. E. Έκτοτε έχει αυξηθεί κατακόρυφα ο αριθμός των
Eυρωπαίων, που αποκτούν πτυχίο
εκτός του τόπου καταγωγής τους και
πολλοί εξ αυτών παραμένουν στη
νέα τους πατρίδα για να εργασθούν,
έστω προσωρινά. Aυτή τη στιγμή η
διεθνής παιδεία είναι απαραίτητη
για ταλαντούχους νέους και οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις στρατολογούν στελέχη από ολόκληρη τη Γηραιά Hπειρο. Oι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, που δρουν συμπληρωματικά
σχεδόν σε όλους τους τομείς της πολιτικής, όλο και συχνότερα αναζητούν αυτήν τη διεθνή διάσταση
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Θεματική περίοδος: «Θα’θελα…σχολεία»
Σχόλια: «Να δω…τροφές»
Τρόποι ανάπτυξης:αιτιολόγηση
και παραδείγματα
2. Αναλογικός (μεταφορική αναλογία). Από το ειδικό (κυνηγός στο
κλουβί) στο ειδικό (άνθρωπος μέσα

στις συνθήκες). Είναι πειστικός, επειδή έχει την αποδεικτική αξία ενός επιχειρήματος.
3. Πρόκειται για παραγωγικό συλλογισμό, επειδή αρχίζει από τα γενικά
(συνθήκες ζωής σε μια κοινωνία)
και καταλήγει στα ειδικά (μεγαλουπόλεις). Υπάρχει εγκυρότητα, εφόσον το συμπέρασμα προκύπτει με
λογικό τρόπο από τις προκείμενες. Ο
συλλογισμός διαθέτει και αλήθεια,
επειδή προκείμενες και συμπέρασμα
ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και δεν αποτελούν αυθαίρετη
προσωπική άποψη («κατά τεκμήριο»). Άρα είναι ορθός.
4. Πρόκειται για επαγωγικό συλλογισμό (γενίκευση), επειδή αρχίζει
από τα ειδικά (συγκεκριμένα μέταλλα) και καταλήγει στα γενικά (όλα τα
μέταλλα). Υπάρχει εγκυρότητα, εφόσον το συμπέρασμα προκύπτει με
λογικό τρόπο από τις προκείμενες (η
γενίκευση στηρίζεται σε επαρκή
στοιχεία και είναι επιτρεπτή). Ο συλλογισμός διαθέτει και αλήθεια, επειδή προκείμενες και συμπέρασμα
ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και δεν αποτελούν αυθαίρετη
προσωπική άποψη. Άρα είναι ορθός.
5. Πρόκειται για επαγωγικό συλλογισμό (γενίκευση), επειδή αρχίζει
από τα ειδικά (ένας Γάλλος) και καταλήγει στα γενικά (όλοι οι Γάλλοι).
Ο συλλογισμός δεν έχει εγκυρότητα,
γιατί η γενίκευση στηρίζεται σε ανεπαρκή στοιχεία (ένας Γάλλος) και
επομένως συνιστά επισφαλή και βεβιασμένη γενίκευση. Άρα ο συλλογισμός δεν είναι ορθός.
6. Πρόκειται για παραγωγικό συλλογισμό, επειδή αρχίζει από τα γενικά
( μια κοινωνία) και καταλήγει στα ειδικά (ελληνική κοινωνία). Υπάρχει εγκυρότητα, εφόσον το συμπέρασμα
προκύπτει με λογικό τρόπο από τις
προκείμενες. Ο συλλογισμός διαθέτει και αλήθεια, επειδή προκείμενες
και συμπέρασμα ανταποκρίνονται
στην πραγματικότητα και δεν αποτελούν αυθαίρετη προσωπική άποψη
(«κατά τεκμήριο»). Άρα είναι ορθός.
7. Πρόκειται για παραγωγικό συλλογισμό, επειδή αρχίζει από τα γενικά
( όλες τις παραδοσιακές συνήθειες)
και καταλήγει στα ειδικά (παραδοσιακές βιβλιοθήκες και βιβλία.) .
Υπάρχει εγκυρότητα, εφόσον το
συμπέρασμα προκύπτει με λογικό
τρόπο από τις προκείμενες. Ο συλλογισμός δεν διαθέτει αλήθεια, επειδή τόσο η πρώτη προκείμενη όσο και
το συμπέρασμα δεν ανταποκρίνονται
στην πραγματικότητα και αποτελούν αυθαίρετη προσωπική άποψη
(πιστεύω, όλες, κανένας λόγος).
Άρα δεν είναι ορθός.
8. Θεματική περίοδος: « Μετανάστευση… μετοικεσία »
Σχόλια: «Στην πιο πλατιά του έννοια … σε κράτη».
Τρόποι ανάπτυξης:ορισμός και
παραδείγματα
9. Πρόκειται για επαγωγικό συλλογισμό (αίτιο –αποτέλεσμα), επειδή
υπάρχει προσδοκία η αιτία (περισσότερο διάβασμα) να οδηγήσει στο
αποτέλεσμα (μεγαλύτερος βαθμός).
Ο συλλογισμός δεν έχει εγκυρότητα,
γιατί το αίτιο είναι αναγκαίο αλλά όχι
επαρκές, για να προκληθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα. Άρα ο συλλογισμός δεν είναι ορθός.
10. Θεματική περίοδος: «H επιτάχυνση … οικονομικών παραγόντων»
Σχόλια: «H δημιουργία … τη διεθνή
διάσταση ».
Τρόποι ανάπτυξης:αίτιο (νομικοί
και οικονομικοί παράγοντες στην Ε.
Ε.) –αποτέλεσμα (κινητικότητα ανθρώπων για εργασία και σπουδές)
Φροντιστήρια Διάκριση
Καποδιστρίου 10

Το Λαογραφικό
μουσείο Μεγάλων
Καλυβίων άνοιξε τις
πόρτες του με μεγάλη χαρά στα παιδιά
της Β’ τάξης του 2ου
Δημοτικού Σχολείου
Τρικάλων και της Α’
και Β τάξης Δημοτικού Σχολείου Μεγάλων Καλυβίων. Θα
ήταν μεγάλη παράληψη να μην αναφέρουμε πως την αρχή
την έκανε το 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο
Τρικάλων.

Όλοι οι μικροί μας φίλοι παρακολουθήσαν με ενδιαφέρον την ξενάγηση και στη συνέχεια απηύθυναν ερωτήσεις.
Στο σπινθηροβόλο βλέμμα τους είδαμε τον ενθουσιασμό
προς μεγάλη μας έκπληξη. Άψογη ήταν και η συνεργασία
με τους εκπαιδευτικούς που τα συνόδευαν, οι οποίοι βέβαια είχαν προετοιμάσει τους μαθητές τους.
Ευχαριστούμε πολύ τις Διευθύνσεις των Σχολείων που
μας εμπιστεύθηκαν.
Η παράδοση του χωριού μας, η οποία για εμάς είναι παρακαταθήκη που μας άφησαν οι προγενέστεροι, “παραδίδετα” στους νεότερους. Η συλλογική προσπάθεια των
εθελοντών και αρωγών μελών του Εκπολιτιστικού Λαογραφικού Ομίλου Μεγάλων Καλυβίων (Ε.Λ.Ο.Κ.) απέδωσε.
Με τιμή
Το Δ.Σ.

30 σελίδα
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η βούλησή του να
ξεπεραστούν τα
γραφειοκρατικά
εμπόδια που καθυστερούν
την επένδυση της Cosco
στον Πειραιά εξέφρασε ο
Κυριάκος Μητσοτάκης, σε
συνάντηση που είχε με τη
διοίκηση της κινεζικής
εταιρείας.

Τα στελέχη της Cosco παρουσίασαν στον Πρόεδρο της Νέας
Δημοκρατίας το σχέδιο της εταιρείας για την επέκταση των επενδύσεων στο μεγαλύτερο λιμάνι
της χώρας όπου απασχολούνται
ήδη 3 χιλ. εργαζόμενοι.
Οι νέες επενδύσεις συνολικού
ύψους 600 εκατ. ευρώ περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων προβλήτες
για κρουαζιερόπλοια, επιβατικό
σταθμό, επέκταση του τερματικού
σταθμού αυτοκινήτων (car terminal), ξενοδοχεία και κέντρο logistics το οποίο θα είναι συνδεδεμένο με το σιδηροδρομικό δίκτυο για να μετακινούνται γρηγορότερα τα εμπορεύματα σε
Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.
Στη συζήτηση δόθηκε έμφαση
στο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
που έχει το λιμάνι του Πειραιά
και η Ελλάδα στην μετακίνηση
εμπορευμάτων στις χώρες της
Κεντρικής Ευρώπης καθώς η
εναλλακτική διαδρομή από τα λιμάνια της Βόρειας Ευρώπης διαρκεί κατά μέσο όρο 6 ημέρες παραπάνω.

Στη συνάντηση που είχε
ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε
μεταξύ άλλων τα εξής:
«Η δική μας άποψη είναι σταθερή. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς να χρησιμοποιείται ως άλλοθι για την καθυστέρηση επενδύσεων. Από εκεί
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εσωτερικά

Μητσοτάκης: Στηρίζουμε ανεπιφύλακτα
την επένδυση στο λιμάνι του Πειραιά

και πέρα, μπορούμε πάντα να
βρούμε μια ικανοποιητική ισορροπία μεταξύ της ανάγκης να
προστατεύσουμε τον πολιτιστικό
μας θησαυρό, κάτι το οποίο φαντάζομαι ότι και οι ίδιοι οι επενδυτές το αναζητούν και το επιδιώκουν, και της ανάγκης να μην
αποτελεί αυτό εμπόδιο στη δρομολόγηση επενδύσεων.
Η δεύτερη πάγια θέση μας
είναι ότι οι κανόνες του παιχνιδιού
δεν πρέπει να αλλάζουν εκ των
υστέρων.
Όταν έχει δρομολογηθεί ένα
μεγάλο επενδυτικό σχέδιο, με
επενδυτές οι οποίοι έχουν αποδείξει την αξιοπιστία τους και οι
οποίοι έρχονται να προσφέρουν
στην αναπτυξιακή δυναμική της
χώρας σε ένα master plan το
οποίο είναι εγκεκριμένο, οποιαδήποτε αλλαγή των κανόνων
από τη διοίκηση, από το ελληνικό

κράτος εκ των υστέρων δημιουργεί προβλήματα και ερωτηματικά.
Με βάση, λοιπόν, αυτές τις δύο
αρχές πορευόμαστε και έτσι θα
αξιολογήσουμε την προοπτική
της επένδυσης στο μέλλον. Δεν
χρειάζεται να ξαναπώ ότι έχουμε
στηρίξει από την πρώτη στιγμή
ανεπιφύλακτα την επένδυση αυτή.
Θεωρούμε την ιστορία της Cosco
στο λιμάνι του Πειραιά ως μια
πολύ επιτυχημένη ξένη επένδυση,
η οποία έγινε στη χώρα μας, σε
δύσκολες μάλιστα συγκυρίες.
Αποδείξατε στην πράξη ότι δημιουργήσατε πολλές καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας.
Και το επενδυτικό σας σχέδιο
είναι επαρκώς φιλόδοξο, ώστε
να προσβλέπουμε στη δημιουργία
πολλών χιλιάδων νέων θέσεων
απασχόλησης, καλά πληρωμένων
θέσεων απασχόλησης, που θα

δώσουν με τη σειρά τους μια διέξοδο στο μεγάλο πρόβλημα της
νεανικής ανεργίας που έχουμε
στη χώρα μας.
Άρα, μπορείτε να θεωρήσετε και το λέω στον καπετάνιο- ότι η
δική μας στήριξη στα φιλόδοξα
σχέδια τα οποία έχετε, είναι δεδομένη. Θα σεβαστούμε τους νόμους και το Σύνταγμα, αλλά θα
διαμορφώσουμε ένα τέτοιο πλαίσιο που δεν θα δημιουργούμε
αδικαιολόγητα εμπόδια στη προσπάθειά σας να ολοκληρώσετε
αυτήν την επένδυση.
Παρουσιάζεται μια εικόνα ενός
ολοκληρωμένου λιμανιού το οποίο
ξεκινάει από τη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη, που τόσο μεγάλη σημασία έχει για εμάς, προχωράει
στο λιμάνι των κοντέινερς, που
γίνεται το μεγαλύτερο λιμάνι στη
Μεσόγειο. Και, στη συνέχεια, προφανώς καλύπτει τις ξενοδοχειακές ανάγκες που συνδέονται με
την ακτοπλοΐα και φυσικά το κομμάτι της κρουαζιέρας, στο οποίο
εμείς αποδίδουμε πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Θέλουμε ο Πειραιάς να γίνει παγκόσμιο κέντρο
κρουαζιέρας.
Για να γίνει αυτό χρειάζονται
επενδύσεις, πρέπει να υποδεχθούμε περισσότερα πλοία και
χρειάζονται προφανώς και οι ανάλογες υποδομές στη στεριά, σε
επίπεδο ξενοδοχείων, αλλά ενδεχομένως, γιατί όχι, και άλλων
χρήσεων, ώστε αυτό το οποίο
βλέπουμε σήμερα να μη μοιάζει
σε τίποτα με αυτό το οποίο ελπίζουμε ότι θα βλέπουμε σε 3 με 5
χρόνια».

Φ. Γεννηματά: Το ΚΙΝΑΛ
δύναμη συνεννόησης
Την κεντρική γραμμή του Κινήματος Αλλαγής, όσον αφορά τη στάση του μετά τις
εθνικές εκλογές και το ενδεχόμενο συνεργασιών, εξέφρασε εκ νέου η πρόεδρος
της παράταξης Φώφη Γεννηματά.
Η κ. Γεννηματά δεν απέκλεισε μεν το
ενδεχόμενο συμμαχιών με ΣΥΡΙΖΑ και Ν.Δ.,
χαρακτηρίζοντας το ΚΙΝΑΛ «δύναμη συνεννόησης» και προσθέτοντας ότι «εμείς
θα μιλήσουμε με όλους για να υπάρξει
αξιόπιστη και ισχυρή κυβέρνηση», ξεκαθάρισε δε και πάλι ότι ενδεχόμενη προ- Η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ
γραμματική συμφωνία με άλλα κόμματα
Φώφη Γεννηματά
θα πρέπει να διέπεται από προοδευτικό
πρόσημο και να θέτει τέλος στις συντηρητικές πολιτικές που, όπως επισήμανε, ακολουθούνται από τους κ.
Τσίπρα και Μητσοτάκη. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οποιεσδήποτε
αποφάσεις, θα παρθούν σε άμεση συνάρτηση με το αποτέλεσμα των
εθνικών εκλογών, όποτε αυτές πραγματοποιηθούν, μεταθέτοντας εκ
νέου την εν λόγω συζήτηση για μετά τις κάλπες και χωρίς να διευκρινίζει
τον τρόπο λήψης τους.
Η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ εξαπέλυσε, παράλληλα, δριμεία επίθεση
στον πρωθυπουργό, στο πλαίσιο της «μονομαχίας» μεταξύ Χαρ.
Τρικούπη και Κουμουνδούρου για τους κεντρώους ψηφοφόρους, υπογραμμίζοντας ότι «“Προοδευτική Συμμαχία” με ακροδεξιούς, δεξιούς,
ομοφοβικούς και ρατσιστές δεν γίνεται», ενώ χαρακτήρισε το εγχείρημα
της διεύρυνσης από την πλευρά της κυβέρνησης έναν «πολιτικό και
ιδεολογικό αχταρμά, με στόχο του πρωθυπουργού να μείνει για λίγο
ακόμη στην εξουσία». Αναφερόμενη, τέλος, στις ευρωεκλογές, η κ.
Γεννηματά επανέλαβε ότι δεν αποτελούν δημοψήφισμα, αν και, όπως
συμπλήρωσε, «προφανώς θα εξαχθούν σοβαρότατα πολιτικά συμπεράσματα για την επόμενη μέρα στην Ελλάδα».
Κάτι που ισχύει σε μεγάλο βαθμό για την περίπτωση του ΚΙΝΑΛ,
μιας και οι ευρωπαϊκές κάλπες θα δώσουν ένα σαφές δείγμα γραφής
για την απήχηση της παράταξης με τη νέα της μορφή, χωρίς δηλαδή
το Ποτάμι και τη ΔΗΜΑΡ, ενώ θα αποτελέσουν σίγουρα και μια
αξιόπιστη σφυγμομέτρηση για τις ισορροπίες στον «μεσαίο» χώρο,
δεδομένης της προσπάθειας του ΣΥΡΙΖΑ για εισχώρηση σε αυτόν.
Στην κατεύθυνση αυτή, άλλωστε, η Χαρ. Τρικούπη κατήρτισε και
ένα ιδιαίτερα ισχυρό ψηφοδέλτιο για την εκλογική αναμέτρηση της
26ης Μαΐου. Οι 42 υποψήφιοι του ΚΙΝΑΛ, μεταξύ των οποίων οι εν
ενεργεία ευρωβουλευτές Νίκος Ανδρουλάκης και Εύα Καϊλή, αλλά και
«ισχυρά» χαρτιά όπως οι κ. Γ. Καμίνης και Ν. Παπανδρέου, θα παρουσιαστούν τη Μεγάλη Δευτέρα το απόγευμα στον πολυχώρο «Αθηναΐς».

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

εσωτερικά
το συντονιστικό της
Εκλογικής Επιτροπής
του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική
Συμμαχία μίλησε ο
Πρωθυπουργός και πρόεδρος
του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας.

Σ

Στην εισήγησή του, έδωσε έμφαση στην «ιδιαίτερα θετική δυναμική» των πρώτων βημάτων του
ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία,
καθώς και στην αναγκαιότητα συγκρότησης πλατιών τοπικών επιτροπών στήριξης σε όλη την Ελλάδα.
Όπως είπε, «η μαζική προσέλευση στις πρόσφατες εκδηλώσεις
δείχνει την ισχυρή κοινωνική βάση
του νέου εγχειρήματος, το οποίο
και φιλοδοξεί να αποτελέσει πόλο
συσπείρωσης, αλλά και ενεργοποίησης των ευρύτερων λαϊκών,
προοδευτικών και δημοκρατικών
δυνάμεων».
Κατά τον κ. Τσίπρα, στις περιοδείες και τις παρεμβάσεις του επό-
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Αλ. Τσίπρας: Θα κερδίσουμε
τη μάχη στις 26 Μαΐου

Ο Πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας

μενου διαστήματος, αλλά και στην
καμπάνια του εκλογικού σχήματος,
θα αναδειχτούν οι προγραμματικές
θέσεις, το σχέδιο και το όραμα της
προοδευτικής συμπαράταξης,
τόσο για την Ελλάδα, όσο και για
την Ευρώπη.
Ταυτόχρονα, όπως σημείωσε, θα
αναδειχτούν τα μεγάλα πολιτικά
διλήμματα της επόμενης περιόδου, στη βάση των οποίων θα συγκροτηθεί και η πολιτική σύγκρουση μεταξύ της Αριστεράς και της
Δεξιάς, μεταξύ των προοδευτικών
και των συντηρητικών δυνάμεων.
Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό,
«τα διλήμματα αυτά αφορούν τόσο

την κατεύθυνση που θα πάρει τα
επόμενα χρόνια η Ευρώπη, και το
αν ο πιστός φίλος του Κ. Μητσοτάκη και εχθρός της Ελλάδας Μ.
Βέμπερ θα γίνει πρόεδρος της
Κομισιόν, όσο και τη μεταμνημονιακή Ελλάδα, το κοινωνικό κράτος, το ασφαλιστικό σύστημα, το
εισόδημα των πολιτών, την ανάπτυξη, την απασχόληση, τους μισθούς».
«Η κινητήρια δύναμή μας είναι οι
αριστεροί και προοδευτικοί πολίτες, ο δημοκρατικός κόσμος, όλοι
μαζί θα δώσουμε τη μάχη στις 26
Μαΐου και θα την κερδίσουμε»
είπε ο Αλέξης Τσίπρας.

Παππάς: Μαζικό και αισιόδοξο
ξεκίνημα προεκλογικής εκστρατείας
Σ
ε ανοικτή πολιτική εκδήλωση με θέμα «Για την
Ελλάδα των πολλών - για την Ευρώπη των λαών»
που διοργάνωσαν ο ΣΥΡΙΖΑ και η Προοδευτική
Συμμαχία στην Ηγουμενίτσα, μίλησε ο υπουργός
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και
Ενημέρωσης, Νίκος Παππάς.

Ο Ν. Παππάς έκανε λόγο για «μαζικό και αισιόδοξο ξεκίνημα προεκλογικής εκστρατείας, ειδικά για τις ευρωεκλογές»
προσθέτοντας ότι «έχουμε σε εξέλιξη ένα πολύ σημαντικό γεγονός: Τη συγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία.
Τη συνάντηση δηλαδή, του ΣΥΡΙΖΑ με τον προοδευτικό κόσμο.
Αυτή δεν είναι μια περιστασιακή επιλογή, αλλά μια επιλογή που θα σηκώσει την Ελλάδα ξανά στα πόδια της, θα κλείσει τις πληγές της μεγάλης κρίσης και θα δείξει ότι ο προοδευτικός κόσμος είναι ο κόσμος του μέλλοντος, της κοινωνικής συνοχής, της συνεργασίας με τους γειτονικούς λα-

Ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών
και Ενημέρωσης, Νίκος Παππάς

ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΩΤ. Ι. ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ

ΓOPΓOΓYPI - TPIKAΛA
THΛ.: 24310 53555

Με συνέπεια εκεί
που μας χρειάζεστε

Έγκριτο μέλος συνδέσμου
ταπητοκαθαριστηρίων

“ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ”
CMYK

ούς».
Ο υπουργός ΨΗΠΤΕ είπε ότι «η Νέα Δημοκρατία πνίγεται
στα σκάνδαλα και αυτό προσπαθεί να το συγκαλύψει με τη
σκανδαλολογία. Υπάρχει μια σύγκρουση με τα διαπλεκόμενα συμφέροντα, που επιθυμούν να ελέγξουν το μπάσκετ, το
ποδόσφαιρο.
Θα συνέστηνα στους κυρίους που νομίζουν ότι με δημοσιεύματα θα μας πιέσουν, να ρωτήσουν τους προκατόχους
τους για να πάρουν τις απαντήσεις τους. Ότι εμείς δεν καταλαβαίνουμε από τέτοια».
«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ξεκάθαρα ότι θέλει ένα αποτέλεσμα στις ευρωεκλογές που δεν θα αφήσει καμία ελπίδα
για τη διατήρηση του 8ωρου, τις συλλογικές διαπραγματεύσεις.
Επιθυμεί ένα αποτέλεσμα για να ανακάμψει το πρόγραμμα το οποίο κατέστρεψε στην κοινωνία» ανέφερε μεταξύ άλλων ο υπουργός.
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α 20 χρόνια δραστηριοποίησής της στην
αγορά φυσικού αερίου,
στις περιοχές της Θεσσαλονίκης
και της Θεσσαλίας, επισφράγισε
η ΕΔΑ ΘΕΣΣ σε ειδική επετειακή
εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε
την Πέμπτη 11.04.2019 σε Θεσσαλονίκη και Λάρισα με παράλληλη δορυφορική σύνδεση. Παρουσία του Γενικού Διευθυντή
της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, κ. Λεωνίδα Μπακούρα, του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΠΑ, κ. Δημήτριου
Τζώρτζη, του Προέδρου του Δ.Σ.
κ. Βενέτιου Μπούρα και μελών
του Δ.Σ. της ΕΔΑ ΘΕΣΣ. Από την
πλευρά του μετόχου EΝΙ Gas e
Luce εκφωνήθηκε χαιρετισμός
του Διευθύνοντος Συμβούλου
κ.Alberto Chiarini. Δυναμική επίσης, ήταν η παρουσία του συνόλου των εργαζομένων της Εταιρείας σε Θεσσαλονίκη και Λάρισα.
Την εκδήλωση τίμησαν με την
παρουσία τους εκπρόσωποι της
πολιτικής ηγεσίας, των πολιτικών
αρχών και των τοπικών φορέων.
Μέσα από μια σύντομη ιστορική
αναδρομή, αναδείχθηκαν τα σημεία σταθμοί που συνετέλεσαν
στην καθιέρωση της Εταιρείας
και στην ανάδειξή της σε σημείο
αναφοράς για τις τοπικές κοινωνίες των περιοχών όπου δραστηριοποιείται και του ενεργειακού
κλάδου του φυσικού αερίου στην
Ελλάδα.
Όπως ανέφερε ο Γενικός Διευθυντής της ΕΔΑ ΘΕΣΣ κ. Λεωνίδας Μπακούρας, το 2000 με τη
μεγαλύτερη ενεργειακή επένδυση
της εποχής στην Ελλάδα αρχικού
κεφαλαίου ύψους 386, 3 εκατ. €
ιδρύθηκαν οι εταιρείες Παροχής
και χορηγήθηκαν οι Άδειες Διανομής σε Θεσσαλονίκη και Θεσσαλία. Οι Εταιρείες κατά τα πρώτα έτη λειτουργίας τους ήρθαν
αντιμέτωπες με πλήθος προκλήσεων καθώς υπήρχε άγνοια του
καταναλωτικού κοινού για τη νέα
μορφή ενέργειας, έλλειψη τεχνικού πλαισίου Κανονισμών και περιορισμένο δίκτυο διανομής.
Οι προοδευτικές επενδύσεις
την περίοδο 2000 - 2006 ανήλθαν
σε 308,2 εκατ. €. Η πλειονότητα
των επενδυτικών κεφαλαίων δεσμεύεται για την κατασκευή επέκτασης των δικτύων, επενδύσεις
με μακροχρόνιο σχεδιασμό που
επιφέρουν απόδοση σε βάθος
χρόνου.
Τα επόμενα έτη, εν μέσω οικονομικής ύφεσης, η Εταιρεία έχοντας την πλήρη στήριξη των επενδυτών, ΔΕΠΑ και του παγκόσμιου
κολοσσού Eni, συνεχίζει με αμείωτο ρυθμό την υλοποίηση των
επενδύσεων σε δίκτυα και νέες
συνδέσεις με οικονομική αποδοτικότητα, ενώ παράλληλα χτίζει
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Εκδήλωση της ΕΔΑ ΘΕΣΣ για τα 20 χρόνια
παρουσίας της στην ελληνική αγορά

σχέσης εμπιστοσύνης με τους
καταναλωτές και βελτιώνει το επίπεδο των υπηρεσιών της.
Το 2016, μετά από την εφαρμογή του νόμου που επιβάλει την
αναμόρφωση της αγοράς φυσικού αερίου, μέσα σε μόλις 4 μήνες, χρόνο ρεκόρ όχι μόνο για
τα ελληνικά αλλά και για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, ολοκληρώνεται ο εταιρικός μετασχηματισμός και στις 30.12.2016 ιδρύεται
η ΕΔΑ ΘΕΣΣ.
Τη διετία 2017 – 2018 η Εταιρεία μένοντας πιστή στις αξίες
της και ενεργώντας πάντα με συνέπεια και προγραμματισμό σύναψε 43.403 νέες συμβάσεις σύνδεσης με τον προοδευτικό αριθμό
στις 31.12.2018 να ανέρχεται σε
338.153, πραγματοποίησε επέκταση του δικτύου της κατά 190
χλμ, με το συνολικό δίκτυο να
ανέρχεται σε 2.323 χλμ., αποτέλεσμα των νέων επενδύσεων
ύψους 43,9 εκατ. € και των προοδευτικών επενδύσεων ύψους
546 εκατ. €. Ταυτόχρονα, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλία και
εκμεταλλευομένη την υψηλή εξειδίκευση και τεχνογνωσία, συμβάλλει καθοριστικά στην άρση
του ενεργειακού αποκλεισμού
των απομακρυσμένων από το δίκτυο περιοχών με την έκδοση
του πλαισίου και την τροφοδότηση τους με χρήση συμπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG).
Ο κ. Μπακούρας, υπογράμμισε
ότι, με την εφαρμογή σύγχρονου
και αποτελεσματικού management δημιουργείται μια αλυσίδα
που διασφαλίζει την επιτυχή πορεία της Εταιρείας, όπου όλα τα
εμπλεκόμενα μέρη: Μέτοχοι, εργαζόμενοι και καταναλωτές ωφελούνται από την ανάπτυξη της
δραστηριότητας της ΕΔΑ ΘΕΣΣ.

Ολοκληρώνοντας την ομιλία
του ο Γενικός Διευθυντής επεσήμανε ότι, με σύμμαχο την πολυετή εμπειρία και σύμφωνα με
τον πενταετή προγραμματισμό
της Εταιρείας, το 2023 θα χρησιμοποιεί φυσικό αέριο το 65% του
πληθυσμού της Θεσσαλονίκης
και της Θεσσαλίας. Παράλληλα
προβλέπονται νέες επενδύσεις
ύψους 93,3 εκατ. ευρώ για
την επέκταση του δικτύου κατά
301 επιπλέον χιλιόμετρα.
Στο χαιρετισμό του ο Διευθύνων Σύμβουλος της EΝΙ Gas e
Luce, κ. Chiarini ανέφερε ότι η
ΕΔΑ ΘΕΣΣ αποτελεί παράδειγμα
μιας γόνιμης και άψογης συνεργασίας που κατάφερε να συνδυάσει το σεβασμό προς την κοινωνία και την ανάπτυξη της δραστηριότητας προς όφελος των
πολιτών με δίκαιη οικονομική αποδοτικότητα. Τόνισε ότι η Εταιρεία
θα συμβάλλει καταλυτικά στη μετάβαση στην ενέργεια και στη
μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Τέλος, εξέφρασε τη
βεβαιότητά του ότι με τη διατήρηση των αξιών και αρχών «Τα
επόμενα είκοσι χρόνια θα είναι
20 χρόνια (και ακόμα περισσότερα) επιτυχίας».
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της
ΔΕΠΑ, κ. Τζώρτζης, εξέφρασε
την ικανοποίησή του για τα θετικά
αποτελέσματα και την ανοδική
πορεία της Εταιρείας υπογραμμίζοντας την πλήρη στήριξη της
ΔΕΠΑ στο πρόγραμμα επενδύσεων της ΕΔΑ ΘΕΣΣ για την επέ-

κταση του δικτύου φυσικού αερίου σε υφιστάμενες και νέες περιοχές της Αδείας για την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης
και την Περιφέρεια Θεσσαλίας,
καθώς και στις πρωτοβουλίες που
αναλαμβάνει και τις καινοτόμες
ενέργειες που υλοποιεί. Ο κ.
Τζώρτζης τόνισε ότι «Η ΔΕΠΑ ως
μέτοχος θα είναι πάντα στο πλευρό της ΕΔΑ ΘΕΣΣ για να βοηθήσει
να υλοποιήσει την πολιτική της
που συνοψίζεται σε όλο και μεγαλύτερη ανάπτυξη, σε όλο και
περισσότερα νοικοκυριά, σε νέες
και υφιστάμενες περιοχές. Η συνεργασία της ΔΕΠΑ, του μετόχου
ENI και του management της
Εταιρείας αποτελεί πρότυπο, ένα
πολύ καλό παράδειγμα προς μίμηση».
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΔΑ
ΘΕΣΣ, κ. Μπούρας, κατά την τοποθέτησή του, έδωσε βαρύτητα
στη «συνέπεια» με την οποία ανταποκρίνεται η Εταιρεία στις απαιτήσεις των καταναλωτών και στη
σοβαρότητα που επιδεικνύει στα
ζητήματα της ασφάλειας των εγκαταστάσεων και της διανομής
αερίου. Σύμφωνα με τον ίδιο, «Η
λέξη πρότυπο με την οποία χαρακτηρίστηκε η Εταιρεία, δεν
είναι υπερβολή, την έχουν αποδώσει τρίτοι» και συνέχισε «Η
Εταιρεία επενδύει συνεχώς σε
υποδομές και στον πιο προηγμένο
τεχνολογικό εξοπλισμό για αυτούς τους σκοπούς». Ενώ τόνισε
ότι «το πολύ σημαντικό έργο που
έχει να επιδείξει η Εταιρεία είναι
αποτέλεσμα της δουλειάς της Διοίκησης και των εργαζομένων της
αλλά και της καλής συνεργασίας
με την ΡΑΕ, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, την Περιφέρεια και τις υπηρεσίες του ΥΠΕΝ». Ακόμα, ο κ.
Μπούρας τόνισε ότι η «Εταιρεία
είναι ένα επιτυχημένο παράδειγμα
σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα με απτά αποτελέσματα».
Στο τέλος της εκδήλωσης
πραγματοποιήθηκε η βράβευση
του 1ου Γενικού Διευθυντή της
Εταιρείας (2000 έως 2006) κ. Umberto Reni καθώς επίσης κατηγοριών καταναλωτών, κοινωνικών

Καλωσόρισμα προσκεκλημένων από τον Γενικό Διευθυντή
της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, κ. Λεωνίδα Μπακούρα

Πάνω αριστερά: ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου
Θεσσαλίας, κ. Γρηγόριος Παπαχαραλάμπους βραβεύει τους πρώτους
Καταναλωτές, κ. Σωτήριο Τράντο και κα Σοφία Τζανακούλη,
που πέρασαν στη χρήση φυσικού αερίου το 2001
Κάτω αριστερά: ο Πρόεδρος ΠΕΔ Θεσσαλίας, κ. Γεώργιος Κωτσός
βραβεύει τον 1ο Καταναλωτή με συμπιεσμένο φυσικό αέριο,
κ. Δημήτριο Βάνη
Δεξιά: ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λάρισας, κ.
Δημήτριος Τάχος βραβεύει την Καταναλώτρια με αρ. σύμβασης
95.000, κα Ελένη Κατούνη
ομάδων που επιτελούν φιλανθρωπικό έργο, φοιτητών, των παλαιότερων εργαζόμενων της Εταιρείας και των παιδιών των εργαζομένων της που αρίστευσαν κατά
το ακαδημαϊκό έτος 2017 – 2018
σε Θεσσαλονίκη και Θεσσαλία.
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με

επιτυχία και την ΕΔΑ ΘΕΣΣ να
ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία
μέχρι το… 2043 που είναι ο χρονικός ορίζοντας των Αδειών της.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
– ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.

Το προσωπικό της ΕΔΑ ΘΕΣΣ στη Θεσσαλία

Έκθεση Βιβλίου του Συλλόγου Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Ν.Τρικάλων
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Έκθεση Βιβλίου και Εποπτικού Υλικού
του Συλλόγου Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Ν.Τρικάλων στο "Gallery Art
Hotel" το Σάββατο 6 Απριλίου 2019.
Οι επισκέπτες είχαν την
δυνατότητα να παρακολουθήσουν ενδιαφέρουσες εκπαιδευτικές ομιλίες
και να ενημερωθούν για
τις νέες σειρές βιβλίων
Ξενόγλωσσων Εκδοτικών
εταιρειών .
Ευχαριστούμε ιδιαίτερα
τους συναδέλφους και τις
Εκδοτικές Εταιρείες που
μας τίμησαν με την παρουσία τους.
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ΤΙΜΟΥΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΚΟΜΙΔΗ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ
ΤΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
πευθυνόμενος σ’ όλους τους φιλίστορες
συμπολίτες μου έχω την πεποίθηση ότι τη φορά
αυτή θα προσέλθουν στη γενέτειρα του ήρωά
μας, για να τιμήσουν την οικογένειά του, την οποία ο
ίδιος λόγω του προώρου και δολοφονικού θανάτου του
δεν πρόφτασε να χαρεί. Τιμώντας με την προσέλευσή
σας τους απογόνους του αετού των Αγράφων, τιμάτε
τον ίδιο, που έδωσε τη ζωή του για την ανεξαρτησία της
Πατρίδας και την απελευθέρωση των υποδούλων
Ελλήνων σύμφωνα με τους προαιώνιους πόθους.

Α

Ο Γ. Καραϊσκάκης από την
παιδική του ηλικία είχε μάθει να
αντιμετωπίζει παλληκαρήσια τη
ζωή και να καυτηριάζει με τον
παροιμιώδη θυμόσοφο τρόπο
του τα πάθη και τις αδυναμίες
των ανθρώπων. Είχε και ο ίδιος

τα συνηθισμένα ανθρώπινα
ελαττώματα, τα οποία όμως
δεν έβλαψαν κανένα. Όπως παρατηρεί κάποιος ιστορικός σχολιαστής, ο Καραϊσκάκης «έβγαινε από την ψυχή του λαού με το
σημάδι της δικής του πίστης, με

Tου Ν. Βλάχου, Φιλολόγου, Αντιπροέδρου Συλλόγου: «Φίλοι Ιστορίας Νομού Καρδίτσας»
την ευφυία του Ρωμιού, με το
θυμό που ήταν πιο πολύ παρακολούθημα της ευαισθησίας
του και της αρρώστειας του
παρά η συνάρτηση της ιδιοτροπίας και του εγωισμού του…
Κάτω από την επιφάνεια της οργής του μάντευε, όποιος τον
γνώριζε, τα αλλεπάλληλα
στρώμματα της αγάπης στους
στρατιώτες του.»
Πραγματικά οι τελευταίοι τον
λάτρεψαν στην κυριολεξία, γιατί ήξεραν ότι η πράξη του επισφράγιζε κάθε λόγο του.
Ένα άλλο προτέρημα του Κα-

Ο ανδριάντας του Γ. Καραϊσκάκη στο Μαυρομμάτι
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αριθ. Πρωτ.: 4505
AΔΑ: 624ΑΩΕΛ-ΦΑ7
Ταχ. Δ/νση: Ευθ. Βλαχάβα 1
Ταχ. Κώδικας: 422 00 - Καλαμπάκα
Πληροφορίες: Γκουζιώτης Δημήτριος
Τηλ.: 24323-50251
Fax: 24323-50259
e-mail: info@dimosmeteoron.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΩΝ 2019-2020
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ' αριθμ. 52/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.
2. Τις διατάξεις Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
3. Τον Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με την υποπαράγραφο ΣΤ 20, του 1ου άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/τ Α/2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις».
ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ
Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια α) φρέσκου αγελαδινού παστεριωμένου γάλακτος για τις
ανάγκες των παιδικών σταθμών και η παροχή ενός (1) λίτρου φρέσκου γάλακτος σε ημερήσια βάση του εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Μετεώρων και των σχολικών επιτροπών (Α/θμια & Β/θμια) και β) τροφίμων (για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών του Δήμου, των Εθνικών και Τοπικών εορτών στις Τοπικές Κοινότητες και στην πόλη της
Καλαμπάκας, για δωρεές σε άπορους δημότες κατά την διάρκεια εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων), των ετών 20192020, (ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης).
Οι αριθμοί αναφοράς της ονοματολογίας (C.Ρ.V.) έχουν συνολικά ως κατωτέρω.
Επισημαίνεται ότι λόγω τεχνικής αδυναμίας της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.ΣΗ.ΔΗΣ.) να στηρίξει σε ενιαίο συστηματικό αριθμό όλα τα υπό προμήθεια είδη καθώς και τα διαφορετικά
κριτήρια κατακύρωσης, η ανάρτηση του ανωτέρω διαγωνισμού θα χωρίζεται ως εξής:
ΟΜΑΔΕΣ

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

ΕΙΔΟΣ

Γάλα πλήρες φρέσκο παστεριωμένο
Γαλακτοκομικά (τυρί φέτα - κεφαλοτύρι -ημίσκληρο τυρί - γιαούρτι)
Λουκούμια
Ελαιόλαδο
Είδη αρτοποιίας
Είδη ζαχαροπλαστικής
Κατεψυγμένα λαχανικά
Κατεψυγμένα ψάρια
Είδη κρεοπωλείου (νωπά κρέατα)
Λουκάνικα
Φρούτα - λαχανικά
Είδη παντοπωλείου
Χυμοί - αναψυκτικά, κρασί & εμφιαλωμένα νερά

CPV

15511000-3
15500000-3
15833000-6
15411110-6
15811000-6
15812100-4
15331170-9
15221000-3
15110000-2
15131130-5
15300000-1
15800000-6
15982000-5

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
(ΕΣΗΔΗΣ)
72074
72075
72077
72079
72080
72081
72082
72083
72084
72087
72089
72090
72091

Κριτήριο κατακύρωσης είναι:
α.- Στις ομάδες 4, 7, 8, 9, 11, το κριτήριο κατακύρωσης ανά ομάδα, είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί
τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως πιστοποιείται από το Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων.
β.- Στις ομάδες 1, 2, 3, 5, 6, 10, 12, 13 το κριτήριο κατακύρωσης ανά ομάδα και στο σύνολο τους, είναι η χαμηλότερη τιμή.
Η ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται σε εκατόν είκοσι επτά χιλιάδες εξακόσια ένα ευρώ και εξήντα λεπτά (127.601,60 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13 & 24%. (καθαρή αξία 109.345,96 € και 18.255,64 ΦΠΑ).
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από
τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 20-04-2019 και ώρα 08:00:00
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 12-05-2019 και ώρα: 18:00:00.
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά σε μία ή σε περισσότερες
ομάδες.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, θα είναι 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνες χωρίς το ΦΠΑ. Επειδή τα είδη είναι διαιρετά σε ομάδες και επιτρέπεται από την διακήρυξη κατάθεσης προσφοράς για μία ή περισσότερες ομάδες, γίνεται δεκτή η προσφορά και στην περίπτωση που η εγγύηση καλύπτει το
ποσοστό που αναλογεί στη συνολική αξία του είδους της ομάδας, η δε προσφορά περιορίζεται στην ομάδα ή στις
ομάδες που καλύπτονται από την εγγύηση αθροιστικά.
Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών υποβάλλονται από τους εγγεγραμμένους στο Σύστημα Οικονομικούς φορείς, μόνο ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού, μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Περίληψη της διακήρυξης) δημοσιεύεται
στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 σε μία (1) εβδομαδιαία και δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες του Νομού και στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010.
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στην διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα του
Δήμου Μετεώρων στη διεύθυνση: www.dimosmeteoron.com.
Καλαμπάκα 16-04-2019
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΣΙΝΑΝΗΣ

ραϊσκάκη ήταν η αποφυγή από
κάθε είδους πολιτική δραστηριότητα. Είχε συλλάβει απόλυτα το ρόλο του στην Εθνική
Επανάσταση του 1821, πράγμα
που δεν συνέβη με κανένα άλλο
οπλαρχηγό στον ίδιο βαθμό.
Γι’ αυτό μόλις ανέλαβε την αρχιστρατηγία στη Ρούμελη, κατόρθωσε να εξαλείψει το στενόκαρδο τοπικισμό, που ήθελε
τους Έλληνες χωρισμένους σε
Μωραΐτες, Ρουμελιώτες, Νησιώτες και άλλους.
Χάρις στην έμφυτη ιδιοφυία
του κατόρθωσε τότε να δημιουργήσει κάτι το αφάνταστο: Το
μεγαλύτερο στρατό –κάπου
11.000 άνδρες– που γνώρισε η
ιστορία της Επαναστάσεως.
Αλλά και ο αναπάντεχος θάνατός του ήταν η μεγαλύτερη
και η οδυνηρότερη απώλεια,
που γνώρισε η Ελλάδα.
Γι’ αυτό και ο χαρακτηρισμός
«Αχιλλέας της Ρωμιοσύνης» είναι ο πιο αντιπροσωπευτικός
για τον Καραϊσκάκη.
Και το φτερούγισμά του από
τη σκοτεινή σπηλιά του Μαυρομματίου ως τα φωτεινά μεσούρανα της Δόξας είναι ο πιο
ζωντανός συμβολισμός της αναγεννητικής πορείας του νεότερου Ελληνισμού. Όπλο του ήταν
η ψυχική Ρώμη, που γεννήθηκε
από την προοπτική για ένα καλύτερο μέλλον της πατρίδας.
Έχασε τα πάντα, μα κράτησε
την ελπίδα για μια μελλοντική

ανάσταση του Έθνους.
Μας δίδαξε με τη ζωή του την
τεράστια ηθική δύναμη της ελπίδας και ότι η ελευθερία είναι
κατάκτηση. Είναι απόκτημα θυσιών και δύσκολων αγώνων.
Κανένας, λοιπόν, Έλληνας δεν
μπορεί να απουσιάσει από αυτό
το εθνικό προσκλητήριο, όταν
μάλιστα σήμερα η χώρα μας
διέρχεται παντοειδή κρίση.
Τα μεταφερόμενα οστά της
οικογένειάς του είναι τα εξής:
1) Σπυρίδων Γεωργίου Καραϊσκάκης (1826-1898). Γιος
του ήρωα.
2) Ελισάβετ Σπυρίδωνος Καραϊσκάκη (1864-1900). Κόρη

Σπυρίδωνος.
3) Ιουλία Σπυρίδωνος Καραϊσκάκη (1867-;). Κόρη Σπυρίδωνος.
4) Γεώργιος Σπυρίδωνος Καραϊσκάκης (1876-1956). Εγγονός του ήρωα.
5) Σπυρίδων Γεωργίου Καραϊσκάκης (1908-1909). Γιος
του εγγονού.
6) Ιωάννης Γεωργίου Καραϊσκάκης (1910-1912). Δεύτερος
γιος του Γεωργίου, δηλ. του
εγγονού του ήρωα.
7) Μαρία Κομνηνού-Βαρβάκη.
Σύζυγος Σπυρίδωνος Καραϊσκάκη.
Από τους παραπάνω ο γιος
και ο εγγονός διατέλεσαν για
πολλά χρόνια Βουλευτές του
Νομού Καρδίτσας.
Δεν ξεχνούμε! Το δέντρο της
ελευθερίας στη χώρα μας πάντοτε ποτίστηκε μ’ αίμα. Γι’ αυτό
οι νέες γενεές ας μην επαναπαυτούν στις δάφνες των παλαιοτέρων. Ας έχουν υπόψη
τους ότι οι δάφνες μαραίνονται,
αν στις παλαιές δεν προσθέτουμε νέες.
Σας προσκαλούμε όλους την
29-4-2019 στη Γενέτειρα του
ήρωα, για να εναποθέσετε ένα
λουλούδι στον τάφο τους, γιατί μόνο εκεί, που υπάρχουν τάφοι ηρώων και τιμώνται, υπάρχει και η Ανάσταση του Έθνους
μας.

Η σπηλιά όπου γεννήθηκε ο Στρατάρχης
μέσα σ’ ένα απείρου κάλλους δάσος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Αρ. Πρωτ.: 11528
Ταχ/κή Διεύθυνση: Ασκληπιού 18
Ταχ/κός Κώδικας: 42100
Πληροφορίες: Αθηνά Μαρία Ψωμά
Τηλέφωνο: 24313 51185
Fax: 24310 35956
Email: gram.ds@trikalacity.gr
ΘΕΜΑ: «Δημοσίευση της αριθμ. 225/2019 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση της αριθ. 32/2019 απόφασης ΕΠΟΙΖΩ με θέμα:
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΣΕ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4497/2017 (Φ.Ε.Κ. τ. Α.' 171/1311-2017), ΑΡΘΡΟ 29, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 ΚΑΙ ΑΡΘΡΟ 31».
Σας γνωρίζουμε ότι από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρικκαίων,
κατά την 5η τακτική συνεδρίαση του την 4/4/2019, ελήφθη η αριθμ.
225/2019 απόφαση του, με θέμα: «Έγκριση της αριθ. 32/2019 απόφασης
ΕΠΟΙΖΩ με θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΗΜΟΥ
ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΣΕ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4497/2017
(Φ.Ε.Κ. τ. Α.' 171/13-11-2017), ΑΡΘΡΟ 29, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 ΚΑΙ ΑΡΘΡΟ
31».
Η ανωτέρω απόφαση βρίσκεται αναρτημένη κατά το πλήρες κείμενό της
στην ιστοσελίδα του Δήμου www.trikalacity.gr, στον πίνακα ανακοινώσεων
στο ισόγειο του Δημοτικού Καταστήματος, στην oδό Ασκληπιού 18, καθώς
και στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με Αριθμό Διαδικτυακής ανάρτησης ΑΔΑ:
Ψ3ΥΚΩΗ9-ΗΚ6.
Τρίκαλα, 17 Απριλίου 2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΜΙΧΑΗΛ ΛΑΠΠΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΕΡ/ΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛ/ΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Αριθ. πρωτ.: 11386
Ταχ. Δ/νση: Ασκληπιού 18
Ταχ. Κωδ.: 42131
Πληροφορίες: Ευαγγελία Γαρδίκα
Τηλ.: 24313-51264
Fax: 24313-51248

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Γίνεται γνωστό ότι στο Δημοτικό Κατάστημα έχει αναρτηθεί η με αριθ.
234/2019 Α.Δ.Σ., «Τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Τρικάλων,
στην Πολεοδομική ενότητα Ι «Ζωαγορά-Πύργος-Κηπάκι-Αμυγδαλιές» (Δεξιά οδού Καλαμπάκας)», στο
Ο.Τ.Γ1108 (απόφαση ΕΠΟΙΖΩ)».
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι, αφού λάβουν γνώση της προτεινόμενης τροποποίησης, να υποβάλλουν τις τυχόν ενστάσεις τους μέσα σε
προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών
από τη δημοσίευση της παρούσας
ανακοίνωσης.
Τρίκαλα 16 -04-2019
Ε.Δ.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΑΤΑΕΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

34 σελίδα
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ΠΕΜΠΤΗ

18

Απευθείας
ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
Για την Ελλάδα...
Ώρα Ελλάδας
ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
Άλλη Διάσταση
ΕΡΤ Ειδήσεις - Δελτίο στη
Νοηματική - Αθλητικά - Καιρός
Ο Καιρός Στην Ώρα Του
Σαν Σήμερα τον 20ό Αιώνα (Ε)
Ενημερωτική Εκπομπή
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων Αθλητικά - Καιρός
Η Ζωή εν Τάφω
Focus
ΕΡΤ Ειδήσεις
Focus

Μάγια η Μέλισσα E10 (Ε)
Αναζητώντας τη Χαμένη Εικόνα (Ε)
Συναντήσεις (Ε)
Ιχνηλάτες (Ε)
Η Αρχή και το Τέλος του Κόσμου
E1
Grand Tours of Scotland Κ3 (Ε)
Grand Tours of Scotland Κ3 (Ε)
Στους Ήχους του Μπιγκ Μπεν Κ2
Ε2 (Ε)
Οι Αναμνήσεις της Νανέτ E47 (Ε)
Ταξιδεύοντας με τον Τζάστιν E48
(Ε)
Μάγια η Μέλισσα (Ε)
Μάγια η Μέλισσα (Ε)
1.000 Χρώματα του Χρήστου E9
'Eξι Αδελφές Κ5 Ε51 (Ε)
'Eξι Αδελφές Κ5 Ε52 (Ε)
Ξύπνα Κορόιδο...
Ο Παράδεισος των Κυριών Κ2 Ε46
Ο Παράδεισος των Κυριών Κ2 Ε47
Η Αυλή των Χρωμάτων Κ2 (Ε)
Η Εξαφάνιση Κ2 Ε6
Η Ζωή Είναι Στιγμές Κ2
Ο Παράδεισος των Κυριών Κ2 Ε44
(Ε)

Ο Τόπος της Καρδιάς μας Κ4 (Ε)
Οι Απίθανες E71 (Ε)
Απίθανα Ταξίδια με Τρένο Κ4 Ε6
ΕπιΚοινωνία
Οι Καλύτερες Αγορές της Γης Κ2
Ε13 (Ε)
Ειδήσεις
Απίθανα Ταξίδια με Τρένο Κ4 Ε6
(Ε)
Ο Τόπος της Καρδιάς μας Κ5 Ε2
Ποδόσφαιρο: Δόξα Δράμας Απόλλων Πόντου (Ζ)
Δελτίο Καιρού
Ο Κόσμος των Σπορ
Πολιτικό Τραπέζι (Ζ)
Καλώς Ήρθες Κανιούσα
Δελτίο Καιρού
Ειδήσεις
Η Θηλιά
Εικαστικές Ξεναγήσεις

06:00 Καλημέρα Ελλάδα
10:00 Το Πρωινό

13:00 ANT1 News
14:00 Κωνσταντίνου και Ελένης Κ1 Ε29
(Ε)
15:00 Ρουκ Ζουκ
16:00 Κάτι Ψήνεται
17:15 ΑΝΤ1 News - Δελτίο στη Νοηματική
Γλώσσα
17:30 Still Standing
18:30 Γυναίκα Χωρίς 'Oνομα E142
19:30 ANT1 News
20:45 Η Επιστροφή E121
21:45 Μην Ψαρώνεις E23
22:45 Πέτα τη Φριτέζα E50 (Ε)
23:45 Τhe 2night Show Κ3
02:00 Εκείνες κι Εγώ (Ε)

07:30
09:00
12:00
14:00
15:00
15:50
17:30
18:30
18:40
19:50
21:00
22:50

Shopping Star (Ε)
Στη Φωλιά των Κου Κου
Αλήθειες με τη Ζήνα
Ντετέκτιβ Μονκ Κ1 Ε3
Star News
Shopping Star
Elif Κ2 Ε318
Ειδήσεις στη Νοηματική Γλώσσα
Τροχός της Τύχης
Star News
MasterChef 3
The Nice Guys

07:45
10:30
12:15
13:00
15:00
17:00

Happy Day στον Alpha
Alpha Ρεπορτάζ
Ειδήσεις
Ελένη
Τρεις Κούκλες κι Εγώ
Δελτίο Ειδήσεων στη Νοηματική
Γλώσσα
Το Σόι σου Κ3 Ε61 (Ε)
Deal
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
'Eλα στη Θέση μου Κ3 Ε139
Μην Αρχίζεις τη Μουρμούρα Κ6
Ε51
Το Τατουάζ Κ2 Ε225
360ο

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

23:30 Δυνατά και Ελληνικά
00:30 Δελτίο Ειδήσεων (Ε)
01:00 Πολιτιστικό Ημερολόγιο

08.20 «Καλημέρα Θεσσαλία»
09.30 Τελεμάρκετινγκ
10.30 Παιδικό πρόγραμμα «Κάμελοτ»,
«Ταρζάν»
12.00 «Μη μου πεις»
13.00 ΤΕΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
14.00 Ντοκυμαντέρ «Η ζωή στους πάγους»
14.40 Το Μαγκαζίνο της Θεσσαλίας
16.00 Τελεμάρκετινγκ
17.00 «Η Ωρα της Μαγνησίας»
18.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
18.40 Τελεμάρκετινγκ
19.00 «Καρέ- καρέ μαθήματα σκίτσου» (Ε)
19.30 «Θεσσαλία LIVE»
21.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
21.45 Δεξιά και αριστερά
23.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
23.40 «Καλημέρα Θεσσαλία

08.30
10.00
15.00
17.00
18.00
19.30
22.30
24.00
01.30

ΠΡΩΙΝΗ ΑΤΖΕΝΤΑ
ASTRA MARKET
ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ
KONTΡΑ ΚΑΙ ΡΗΞΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ASTRA MARKET
ΘΕΛΩ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

06:00
10:00
11:30
14:00
15:00
18:00
18:10
19:30
20:50
01:15

Σήμερα
Αταίριαστοι
Μαζί Σου
Οι Ειδήσεις του ΣΚΑΪ
Power of Love
Δελτίο στη Νοηματική
Μαύρη Θάλασσα E29
Τα Νέα του ΣΚΑΪ
Survivor
Power of Love (Ε)

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

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

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
Αγροτόραμα

07:00
09:45
13:00
14:00
15:00
16:45
17:00
18:55
20:00
21:00
23:15
01:15

21:50
00:15

ΔIANYKTEPEYONTA ΦAPMAKEIA
8 πρωί – 2 μεσημέρι
και 5 απόγευμα
έως 8 πρωί
επομένης
ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΙΑΟΥΛΗ 16,
2431035101
08:00 π.μ.
– 23:00 μ.μ.
ΚΟΥΛΟΡΙΔΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΒΥΡΩΝΟΣ - ΓΑΡΙΒΑΛΔΗ
2431020290

τηλεόραση

ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

Από τις 5
το απόγευμα έως
τις 10 το βράδυ
ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΦΛΕΓΙΟΥ 70
2431076140
ΖΑΛΑΒΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ
& ΤΙΟΥΣΟΝ
2431023767
ΚΥΠΡΙΖΛΗ ΕΛΕΝΗ
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΔΕΣΠΟΤΙΚΟΥ
2431035832

ΜΑΚΡΗΣ ΚΟΣΜΑΣ
ΤΣΙΤΣΑΝΗ 11 &
ΓΑΜΒΕΤΑ
2431020962
ΠΑΠΠΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
ΒΑΣ.ΤΣΙΤΣΑΝΗ 29
2431031615
ΣΑΠΟΥΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΣΑΡΑΦΗ 4
2431026350
ΤΣΑΓΚΟΥΛΗ ΣΟΦΙΑ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 14
2431022175

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

Ώρα Ελλάδος 07:00
Ευτυχείτε!
Μεσημεριάτικα
Open News - Μεσημεριανό Δελτίο
Για την Παρέα
Open News στη Νοηματική
Άλλος για το Εκατομμύριο
Open News
MacGyver Κ1 Ε12
Στα 'Oρια του Αύριο
Open Mind
Criminal Minds

ΚΡΙΟΣ: Ο Ερμής, σας δίνει τη δυνατότητα το επόμενο διάστημα να εκφραστείτε, να βγάλετε τα
απωθημένα σας και να βρείτε το μυαλό να ασχοληθείτε αποφασιστικά με τα ζητήματα που έχετε προτεραιότητα και θέλετε να τα προωθήσετε.
ΤΑΥΡΟΣ: Μπορεί ο Ερμής να περνάει στον εξωστρεφή Κριό, για σένα όμως σηματοδοτεί μια περίοδο εσωστρέφειας κατά την οποία θα θελήσεις να ασχοληθείς με το κλείσιμο κάποιων εκκρεμοτήτων, όχι μόνο εκτός σου, αλλά και εντός σου, αφού έχουν συμβεί πολλά που δεν έχεις
καταφέρει να ηρεμήσεις και να τα αφομοιώσεις.
ΔΙΔΥΜΟΙ: Ίσως αποφασίσεις να μικρύνεις λίγο
τον κύκλο σου, κρατώντας στη ζωή σου ανθρώπους που σου είναι πιο «εύκολοι», με την
έννοια ότι τους νιώθεις πιο συμβατούς στα δικά
σου χαρακτηριστικά.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Ο Ερμής περνάει σήμερα στο ψηλότερο σημείο του ωροσκοπίου σου, πράγμα που
σηματοδοτεί μια περίοδο όπου θα πρέπει να κάτσεις να συζητήσεις κάποια πράγματα που
απορρέουν από τις υποχρεώσεις που έχουν οι
διάφοροι κοινωνικοί σου ρόλοι.
ΛΕΩΝ: Ο Ερμής απ’ τον Κριό έρχεται να σου «γυρίσει λίγο το μάτι» και να σε κάνει να θες να ρουφήξεις τη ζωή με το καλαμάκι, το χοντρό! Θες
να ταξιδέψεις, θες να χαρείς, θες να αφήσεις
πίσω ότι σου προκαλεί μιζέρια και σε κάνει να
ξοδεύεις τα λεφτά σου σε ψυχολόγους και φάρμακα.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Οι λέξεις «έλεγχος», «αυτοέλεγχος» και κάθε άλλη λέξη που περιέχει σαν συνθετικό το «έλεγχος» ηχούν στα αυτιά σου σαν
αναστάσιμες καμπάνες και είναι ενδεικτικές της
ανασφάλειας που βιώνεις αυτές τις μέρες.

Αυτή τη βδομάδα προβάλλονται

ΑΙΘΟΥΣΑ 1:
Σε απογευματινές
προβολές

“ΠΩΣ ΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΤΕ
ΤΟ ΔΡΑΚΟ ΣΑΣ”
στα ελληνικά
Σε κανονικές προβολές
από τους παραγωγούς
των ταινιών
ΤΟ ΚΑΛΕΣΜΑ, το θρίλερ

“Η ΚΑΤΑΡΑ ΤΗΣ ΓΙΟΡΟΝΑ”
ΑΙΘΟΥΣΑ 2:
Προβάλλεται
η ταινία βασισμένη
στο παγκόσμιο μπεστ
σελερ

“AFTER - ΜΕΤΑ”
Για τις ώρες στο 78775

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
CINE –ΜΥΛΟΣ
Τηλ. 24310 20090

OΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Είναι και ο εωθινός.
2. Νησιωτική χώρα του
Ειρηνικού.
3. Τόσα χρόνια έθισε ο
Μαρκ Τουέιν - Νεαρό ζώο
(με άρθρο).
4. Τίτλος ταινίας του
Κουροσάβα - Πόλη της
Αλγερίας.
5. Τιμωρούσαν τους παραβάτες.
6. Μουσική νότα -Ανταμοιβή σπουδαστικών κόπων.
7. Το Μάο... ακολουθούσε - Παλαιότερη ονομασία
της Λ.Δ. Κονγκό.
8. Του Βαν Γκογκ το μικρό όνομα (αντιστρ.).
9. Παλαιότερος Γερμανός καγκελάριος - Εκφράζει και άρνηση.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Διάκριση οργανικών χημικών
ενώσεων.
2. Κάλυμμα της κεφαλής αρχαίων Περσών βασιλέων.
3. Ξενική διάζευξη - Σύμφωνο Ακόμα περισσότερο, σύμφωνα με
μία έννοια.
4. Με τον ήλιο ή το λάδι σχετικό,
ως πρώτο συνθετικό -Συντομογραφία ανέμου - Από τα πέντε...
δύο.
5. Ο Γάλλος συγγραφέας του μυθιστορήματος «Ο δαίμονας του
μεσημεριού» (με άρθρο).

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”.

Πώς παίζεται
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H λύση του προηγούμενου
3

9
7

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

5

2

4

Eπιμέλεια
I. Tσιμπερδώνη

2
6

1

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

3

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. Λέξη σχετική με βουνό ή λόφο
(γεν.).
7. Περιλαμβάνονται στα σαρακοστιανά.
8. Γνωστό αγγλικό κολέγιο κλασικών σπουδών (μία γραφή) -Επανάληψη εκφράζει.
9.Ο ομηρικός Αδης - Ο,τι και το
4 β' καθέτως -Σύμβολο της νίκης.
ΛΥΣΗ (17-4-2019)
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:1.ΕΠΕΚΤΑΣΗ
2.ΠΛΕΙΑΔ0Σ 3.10-ΕΜΑΚ 4.ΣΙΦΟΝΙΕΡΑ 5.ΤΑΡ-ΦΑΡΟΙ6. ΕΤΟΥΣ 7.
ΟΝΑΡ - ΧΕΛΙ 8. ΦΟΡ - ΦΩΤΩΝ 9.
ΗΝ - ΓΑΝ - ΤΗ ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 2. ΠΛΟΙΑ - ΝΟΝ 3. ΕΕ ΦΡΕΑΡ 4. ΚΙΛΟ - ΤΡ 5. ΤΑ -ΝΙΟ · ΦΑ
6. ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ 7. ΣΟΜΕΡΣΕΤ 8. Η
ΣΑΡΑ - ΛΩΤ 9. ΚΑΦΕΙΝΗ

Για να γυμνάζεται
το μυαλό σας

ΔPOMOΛOΓIA OΣE τηλ.: 24310 27529

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

TELEMACHOS CINEMA

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.

ΖΥΓΟΣ: Η αλήθεια να λέγεται ότι κάποια πράγματα δεν μπορούν πλέον να μένουν στο απυρόβλητο κι επίσης είναι μάταιο σε μια σχέση να
υπάρχουν θέματα που θεωρούνται ταμπού.
Καλό είναι λοιπόν να έρθουν στην επιφάνεια και
τα ξεκαθαρίσετε.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Με τον Ερμή να περνάει στον Κριό
και τον 6ο ηλιακό σου οίκο η καθημερινότητα αποκτάει ένταση και πιο γρήγορους ρυθμούς, κάτι
που από τη μία είναι σίγουρα καλό, αφού θα υπάρξουν εξελίξεις και λύσεις είτε σε εργασιακά ζητήματα, είτε ακόμα και σε θέματα υγείας που
μπορεί να σε απασχολούν.
ΤΟΞΟΤΗΣ: Τις επόμενες μέρες εσύ θα έχεις
ανάγκη να ξεφύγεις και οι άλλοι θα τρέχουν από
πίσω σου να σε πιάσουν, μόνο που εσύ είσαι μισό
άλογο, επομένως κάτι ταύρους, κατσίκια, καβούρια κλπ του ζωδιακού τα έχεις για πλάκα.
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Θα θελήσεις να ξεκαθαρίσεις κάποια πράγματα το επόμενο διάστημα, μόνο
που καλά θα κάνεις να το κάνεις οργανωμένα
και με επιχειρήματα και όχι με την εξουσία που
μπορεί να σου δίνει ο όποιος ρόλος σου μέσα
σ’ αυτήν.
ΥΔΡΟΧΟΟΣ: τις επόμενες μέρες θα έχεις την
ευκαιρία να εκτεθείς σε ερεθίσματα που θα σε
βοηθήσουν να ανανεώσεις τον τρόπο που σκέφτεσαι κάποια πράγματα και να ξεκολλήσεις από
κάποιες παγιωμένες αντιλήψεις που απλά σε περιορίζουν και δεν το καταλαβαίνεις.
ΙΧΘΕΙΣ: Ο Ερμής «σας αφήνει γεια» αφού σας
κατσικώθηκε περισσότερο από 2 μήνες. Σίγουρα
δε σας χάλασε και πολύ, αφού ειδικά όσο δεν
ήταν ανάδρομος είχε θετική επιρροή πάνω σας
και σας βοήθησε να προωθήσετε κάποια σχέδια σας.
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Πτώση 0,30%
στο Χρηματιστήριο

Ê

Ήπια υποχώρηση κατέγραψε η χρηματιστηριακή αγορά στη χθεσινή συνεδρίαση.
Οι επενδυτές προχώρησαν σε ήπιες ρευστοποιήσεις για κατοχύρωση κερδών, μετά από πέντε ανοδικές συνεδριάσεις στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε συνολικά κέρδη 3,00%.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 773,44
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
μονάδες, σημειώνοντας
Γ.Δ. 773,44
πτώση 0,30%.
Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη
τιμή στις 778,23 μονά0,30%
δες (+0,32%) και κατώτερη τιμή στις 771,82
μονάδες (-0,51%).
Η αξία των συναλλαΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ
γών ανήλθε στα 58,802
εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 24.974.908 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε σε
ποσοστό πτώση 0,26%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας
κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,31%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης,
τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της
Jumbo (+2,93%), της ΑΔΜΗΕ (+1,69%), της Lamda Development (+1,47%) και της Aegean Airlines
(+1,54%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι
μετοχές της Grivalia Properties (-2,39%), του ΟΤΕ
(-1,92%), της Πειραιώς (-1,91%) και της Eurobank
(-1,54%).
Από τους επιμέρους δείκτες τη μεγαλύτερη
άνοδο σημείωσαν οι δείκτες των Προσωπικών
Προιόντων (+2,18%) και των Πρώτων Υλών
(+1,68%), ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσαν οι δείκτες των Τραπεζών(-1,92%) και της Ακίνητης Περιουσίας (-1,36%).

Ντομπρόβσκις: Είμαστε ανοιχτοί για μείωση του αφορολόγητου
Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ανοιχτή να συζητήσει
για το αφορολόγητο, όπως συνέβη και με τη μη
περικοπή των συντάξεων: αυτό επισημαίνει σε
συνέντευξή του στο Euro2day.gr ο αντιπρόεδρος της
Κομισιόν και υψηλόβαθμο στέλεχος του Ευρωπαϊκού
Λαϊκού Κόμματος, Βάλντις Ντομπρόβσκις.

Η

Ερωτηθείς ειδικότερα για το θέμα, σημειώνει μεταξύ άλλων:
«Η γενική μας άποψη για τα μέτρα αυτά ήταν ότι εάν υπάρχει
δημοσιονομικός χώρος πέρα από την επίτευξη δημοσιονομικών στόχων, τότε είμαστε ανοιχτοί να συζητήσουμε πώς θα χρησιμοποιηθεί ο χώρος αυτός. Όπως θυμάστε, το ίδιο συνέβη και
με τις περικοπές των συντάξεων», υπενθυμίζει και συνεχίζει:
«Η Κομισιόν είναι ανοικτή και εάν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος και (το αφορολόγητο εισόδημα) αποτελεί προτεραιότητα
για την ελληνική κυβέρνηση, τότε θα το υποστηρίξουμε».
Ταυτοχρόνως ο Επίτροπος εμφανίζεται θετικός και στο θέμα
της πρόωρης εξόφλησης των δανείων του ΔΝΤ: «Είμαστε ανοικτοί για αυτή τη λύση. Κατά μία έννοια, είναι σχετικά συνηθισμένη πρακτική στις χώρες που είχαν πρόγραμμα (…) Η Ελλάδα διαθέτει επί του παρόντος αρκετό απόθεμα σε κονδύλια
για να αποπληρώσει τα δάνεια και έτσι να μειώσει τα επιτόκια.
Η Επιτροπή υποστηρίζει αυτό το βήμα (…) Οι ελληνικές αρχές
θα αποφασίσουν μαζί με το ΔΝΤ ποια είναι η καλύτερη πορεία»,
διευκρινίζει επιπλέον. Ενώ για τους στόχους πρωτογενών πλεονασμάτων επαναλαμβάνει τη θέση της Κομισιόν για τήρηση
των συμφωνιών.
Σε ένα γενικότερο σχόλιό του για την πορεία της ελληνικής
οικονομίας, ο Β. Ντομπρόβσκις σημειώνει εξάλλου, «η Ελλάδα εκπληρώνει τις δεσμεύσεις της στη μετά πρόγραμμα επο-

αράθυρο» για έξοδο στη σύνταξη, έως
και δυο χρόνια νωρίτερα, για χιλιάδες ασφαλισμένους του πρώην ΟΑΕΕ που αποχωρούν με χρόνο διαδοχικής και
παράλληλης ασφάλισης στο
πρώην ΙΚΑ, ανοίγει εγκύκλιος του
ΕΦΚΑ.
Από το παράθυρο αυτό ωφελούνται και ασφαλισμένοι ηλικίας
60-62 ετών που υπέβαλλαν αίτηση συνταξιοδότησης και αυτή
απορρίφθηκε λόγω του ορίου ηλικίας. Με τη νέα ερμηνεία δύναται
να επανέλθουν με καινούργια αίτηση και να λάβουν σύνταξη.
Αυτή η νέα ερμηνευτική ρύθμιση «ψαλιδίζει» μέχρι και 24 μήνες
τα όρια ηλικίας και αφορά, κατά
κύριο λόγο, δυο βασικές κατηγορίες ασφαλισμένων στον ΟΑΕΕΕΦΚΑ που «κλειδώνουν» τώρα
σύνταξη-εξπρές, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην εφημερίδα.
Ποιες είναι οι κατηγορίες:
Γυναίκες μητέρες ανηλίκων που

«Π

χή και υπερβαίνει τους στόχους του πρωτογενούς πλεονάσματος, όπως και τα προηγούμενα χρόνια. Η Ελλάδα εφαρμόζει
μια φιλόδοξη ατζέντα και πρέπει να αναγνωριστεί η προσπάθειά της». Ενώ αναφέρεται και στις «ανησυχίες» που έχει η Επιτροπή σε κάποια θέματα, φέρνοντας το παράδειγμα του
νέου νόμου Κατσέλη και πώς αυτός δεν πρέπει να οδηγήσει
«σε περαιτέρω χαλάρωση της πειθαρχίας αποπληρωμής των
δανείων».
Όμως, ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δίνει και
το στίγμα της επόμενης μέρας λέγοντας: «Η Ελλάδα επιστρέφει
στον κύκλο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Το επόμενο σημείο θα
είναι οι αρχές Ιουνίου, με το ανοιξιάτικο πακέτο. Μέχρι τότε,
θα χρειαστεί να αξιολογήσουμε τα μεσοπρόθεσμα δημοσιονομικά σχέδια της Ελλάδας και το επόμενο βήμα είναι η δέσμη
του φθινοπώρου, όπου η Ελλάδα θα παρουσιάσει το δημοσιονομικό σχέδιο για το 2020».

ΕΦΚΑ: Ποιοι θα μπορούν να βγουν
στη σύνταξη έως δύο χρόνια νωρίτερα
είχαν ανήλικο παιδί και παράλληλα είχαν συμπληρώσει 5.500 μέρες ασφάλισης, δηλαδή 18,4 έτη
ασφάλισης μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2012. Εφόσον έχουν τελευταίο φορέα ασφάλισης τον
πρώην ΟΑΕΕ, νυν ΕΦΚΑ, μπορούν πλέον να αποχωρήσουν νωρίτερα από τα 62.
Άνδρες που είχαν συμπληρώσει
35ετία έως το 2012, αλλά δεν είχαν συμπληρώσει τα 60 έτη της
ηλικίας τους στις 18 Αυγούστου
του 2015 και, συνεπώς, δεν θεμελίωσαν τότε δικαίωμα με τις διατάξεις του ΟΑΕΕ.

Τι αναφέρει η ερμηνευτική
εγκύκλιος του ΕΦΚΑ
Πιο αναλυτικά με τη χθεσινή ερμηνευτική εγκύκλιο του ΕΦΚΑ
αποσαφηνίζεται, όπως αναφέρει
το «Έθνος», το όριο ηλικίας για το

οποίο ο ΟΑΕΕ ως τελευταίος φορέας δεν απορρίπτει την αίτηση
συνταξιοδότησης, αλλά τη «διαβιβάζει» σε άλλο πρώην Ταμείο
επειδή δεν πληρούνται σε αυτόν
οι απαραίτητες προϋποθέσεις,
είναι το 60ό και όχι το 62ό.
Προϋπόθεση, φυσικά, για την
έξοδο είναι οι ενδιαφερόμενοι να
έχουν και χρόνο ασφάλισης
πρώην ΙΚΑ, ώστε να θεμελιώνουν
με τις ειδικές διατάξεις του πρώην
Ταμείου μισθωτών.

Οι νέες οδηγίες εφαρμόζονται
αναδρομικά για συνταξιοδοτικά
αιτήματα που έχουν υποβληθεί
από 13 Μαΐου 2016 και μετά, καθώς και όσα είναι σε εκκρεμότητα.
Στην εγκύκλιο επισημαίνεται
ακόμα πως, όσα αιτήματα συνταξιοδότησης έχουν απορριφθεί για
τον λόγο του ηλικιακού ορίου θα
επανεξεταστούν, εφόσον υποβληθεί αίτηση από τους ενδιαφερόμενους.

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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ΕΝΦΙΑ, κατάργηση τώρα…
(Ανοικτή επιστολή στον Πρωθυπουργό & κοινοποίηση στους αρχηγούς κομμάτων)
Αξιότιμε κε Πρωθυπουργέ,
Η επιβολή του δυσβάσταχτου νόμου ΕΝΦΙΑ των
κυβερνήσεων Σαμαρά – Βενιζέλου και η μη κατάργησή
του από τη δική σας κυβέρνηση - όπως είχατε υποσχεθεί - επέφερε τεράστιες
και πολλαπλές ζημίες στο
κράτος, στους πολίτες και
τις επιχειρήσεις, με πρώτο
αποτέλεσμα το κλείσιμο,
πάνω της εκατοντάδας,
επαγγελμάτων, άνεργοι
παντού και οικογένειες βρισκόμενες, όχι στο «χείλος
της καταστροφής», αλλά
μέσα στη δίνη της, κι όλα
αυτά συνέθεσαν ένα άκρως
εκρηκτικό μείγμα, που καταρράκωσε όχι μόνο οικονομικά αλλά και ψυχολογικά κάθε προσπάθεια για
«ανάπτυξη» και «δημιουργία»…
Η οικοδομή «καταρρέει»,
Ασφαλιστικά Ταμεία και εργαζόμενοι σε απόγνωση και
πάνω από όλους οι ιδιοκτήτες πολλών κτιρίων, που
κάποτε φιλοξενούσαν βιοτεχνίες ή χρησίμευαν ως
αποθήκες έχουν μετατραπεί σε ερείπια, είτε βρίσκονται εντός πόλης είτε
εκτός, χωρίς πλέον να αποδίδουν τίποτα στους ιδιοκτήτες - επιβαρύνοντάς
τους επιπλέον με τη συντήρησή τους - που απελπισμένοι βλέπουν να έχουν
μπει στο στόχαστρο του
ΕΝΦΙΑ, χάνοντας και τις λιγοστές ελπίδες για κάποια
έστω και «σκοτωμένη» πώληση, αφού δεν κινείται κανείς πλέον για τέτοιου είδους «κοστοβόρες επεν-

δύσεις», οι «αποποιήσεις
κληρονομιάς» πέφτουν σα
βροχή, κι αυτό που κάποτε
φάνταζε «ευλογία» να μετατρέπεται πλέον σε κατάρα…
Και δεν είναι σχήμα λόγου, πολλοί σκέφτονται την
οικειοθελή «κατεδάφιση»
τέτοιων προβληματικών κτιρίων, γιατί κανείς δεν θέλει
να χρωστάει, πόσο μάλλον
στο κράτος…
Κι όμως, είναι ακόμη νωπές οι μνήμες από την εκκωφαντική δήλωση περί
«σχισίματος» των απεχθών
αυτών νόμων (και από τις
δύο κυρίαρχες πολιτικές
δυνάμεις) και μοιάζουν ως
κακόγουστο ανέκδοτο πια
οι δηλώσεις περί μειώσεως
στο 30%, αφού είναι γνωστή η ζημιά πλέον που υφίστανται όλοι οι ιδιοκτήτες
παρόμοιων κτιρίων, όπου
με την προφανή εγκατάλειψή τους, τίποτα δεν μπορεί να αποπληρωθεί, καλή
θέληση υπάρχει αλλά δεν
φτάνει…
Πολλοί μηχανικοί που ξεκίνησαν πολυκατοικίες,
άφησαν πολλά διαμερίσματα απούλητα ή ξενοίκιαστα, φορτώνοντας μόνο
με χρέη τον επαγγελματικό
τους προϋπολογισμό, αντιμέτωποι με τον αδυσώπητο
νόμο της ψυχρής «καταβολής» στο Δημόσιο, που ως
γνωστόν, δεν αφουγκράζεται την απελπισία ούτε
σκέπτεται συναισθηματικά
κι ανθρώπινα…
Τι να πούμε πια για τους
νέους - αυτό κι αν είναι
πληγή - που ξενιτεύτηκαν
στην Ευρώπη, εργάστηκαν

Tου Περικλή Βασιλού
κάποια χρόνια εκεί και με
τις οικονομίες τους αυτές «είπαν να γυρίσουν στον
τόπο τους» - επένδυσαν οικοδομικά, όμως δεν φαντάστηκαν ποτέ ότι θα έρθει
ένα κράτος-τιμωρός να
τους αναγκάσει να ξενιτευτούν ξανά, αφού τα εξοντωτικά αποτελέσματα του
ΕΝΦΙΑ δεν άφηναν κανένα
περιθώριο για επιβίωση (για
«προκοπή» ούτε λόγος)…
Και τι έγινε με αυτό τον
τρόπο; Φεύγοντας ξανά,
πανικόβλητοι και απογοητευμένοι, άφησαν στο κράτος «τα χρέη», μάλλον μη
γυρίζοντας ποτέ πια πίσω,
η πατρίδα τους τιμώρησε
παραδειγματικά για την
«αποκοτιά» τους να θέλουν
να μείνουν στον τόπο
τους…
Και δεν θέλουμε να περάσουμε το μήνυμα να μην
φορολογηθούν οι Έλληνες,
πλην όμως, φορολογία
μέσα από τα κέρδη των
επενδυτών, αυξήστε τους
ελέγχους για τους βεβαι-

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

Πέμπτη, Παρασκευή & Κυριακή: 15.00
πΑτΡΑ - τΡΙΚΑΛΑ

ΚΑΛΑΜπΑΚΑ – τΡΙΚΑΛΑ

Δευτέρα, Παρασκευή, Κυριακή: 15.15

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

Παρασκευή, Κυριακή: 16:15
τΡΙΚΑΛΑ - πΑτΡΑ

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

τΡΙΚΑΛΑ - ΑΓΡΙΝΙΟ

τΡΙΚΑΛΑ – πΥΛΗ
Καθημερινές: 5.30, 6.30, 8.15, 11.15 13.00,
14.00, 16.30, 18.20, 21.15

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

ωμένους «πονηρούς» - πολλοί από αυτούς με τζίρους
που ζαλίζουν - χωρίς όμως
να τρομοκρατείτε τον μέσο
μεροκαματιάρη επιχειρηματία που «με νύχια και
δόντια» παλεύει για την επιβίωση της επιχείρησής του
και της οικογενείας του,
πολύ δε περισσότερο, μην
εξαντλείτε την αυστηρότητά σας σε ελέγχους και
συλλήψεις - και μάλιστα
θριαμβευτικές και πομπώδεις! – στις ταλαίπωρες
«γιαγιάδες» που διαθέτουν
λίγα κιλά χόρτα στις λαϊκές
αγορές, αυτές οι γιαγιάδες
δεν ξέρετε μάλλον καθόλου
τι έχουν προσφέρει στην
πατρίδα, η γνωστή φράση
του Ιησού «…οι διυλίζοντες
τον κώνωπα, την δε κάμηλον καταπίνοντες…» ταιριάζει εδώ απόλυτα!
Είναι βεβαιωμένο, ότι σωστές «κινήσεις ψυχολογίας»
- αλλά και ουσίας - μπορούν
να κάνουν θαύματα ή να
διαλύσουν αντίστροφα, εκεί
που πολλές φορές η επιστήμη «σήκωσε τα χέρια»,
μια ψυχολογική ανάταση
έφερε τα πάνω κάτω, κι
έχουν γίνει θαύματα εκεί όταν το «παιχνίδι είχε χαθεί»
- που δεν περίμενε κανείς
να συμβεί…
Έχετε υποχρέωση, απέναντι στο λαό και την Ιστορία, να τολμήσετε και να κάνετε πράξη αυτά που υποσχεθήκατε, οφείλετε με τη
στάση σας στο εξής, να
φροντίσετε να γραφτείτε
στις «καλές» σελίδες της,
ως πολιτικός που έδρασε
με σωφροσύνη αλλά κυρίως ανθρωπιά…

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.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Επίσκεψη αγάπης
στην ορεινή Αργιθέα
•Μαζί μας η γιατρός Σταυρούλα Μπουκουβάλα

Σύλλογος Αργιθεατών Τρικάλων έδωσε
υπόσχεση στην πρόσφατη πετυχημένη
εκδήλωση του απογευματινού για να βοηθήσει
παιδιά Δημοτικού Σχολείου της ορεινής Αργιθέας και
την πραγματοποίησε.

Ο

Στις 24 Απριλίου 2019 ημέρα Κυριακή το Δ.Σ του Συλλόγου
με άστατο βροχερό καιρό ,πήρε το δρόμο για την ορεινή Αργιθέα.
Ανεβαίνοντας τον φιδίσιο δρόμο της Οξιάς και φτάνοντας
στον Τύμπανο ομίχλη παντού λες και βρισκόμασταν μέσα στο
σύννεφα.
Κόντρα στην κακοκαιρία πήραμε το δρόμο για το χωριό Ανθηρό,έδρα του Δήμου Αργιθέας.Εκεί λειτουργεί σχολείο με
δέκα παδιά δέκα αγγελούδια ,πανέξυπνα, καλοσυνάτα,και αγαπητά.
Για 19 χρόνια ο Σύλλογος Αργιθεατών Τρικάλων πραγματοποιεί αυτή την επίσκεψη στα σχολεία της Αργιθέας για να
δώσει δώρα λαμπάδες,τρόφιμα και μικρή οικονομική βοήθεια
στο κάθε παιδί εν όψει των εορτών του Πάσχα.
Μας περιμένουν κάθε χρόνο, χαίρονται για την παρουσία
μας.
Γνωρίζουν ότι ότι κάποιοι άνθρωποι τα σκέπτονται διότι τα
παιδιά αυτά δεν ζουν στην πόλη με όλες τις ανέσεις, ζουν ανάμεσα στα ψηλά βουνά και στις ρεματιές με γονείς κτηνοτρόφους.
Εκκλησιαστήκαμε ,συναντήσαμε αρκετό κόσμο και στη συνέχεια πήγαμε στο σχολείο, όπου εκεί μας περίμεναν τα υπέροχα αυτά πλάσματα που λέγονται παιδιά, τα σφίξαμε στην
αγκαλιά μας και αυτά μας πρόσφεραν απλόχειρα τα χαμόγελά
τους.
Αναφερόμενη η πρόεδρος κ. Έλλη στο έργο του Συλλόγου
και στην κοινωνική προσφορά του, είπε μεταξύ άλλων να διαβάζετε να μάθετε γράμματα να φύγετε από εδώ για μια καλύτερη ζωή, αλλά ένα να έχετε στο μυαλό σας να μην ξεχάσετε ποτέ την Αργιθέα, τον άγιο τούτο τόπο που γεννηθήκατε
και μεγαλώσατε.
Στη συνέχεια ο Αντιπρόεδρος του Συλλόγου κ. Νίκος Καλομπάτσος τους έδωσε πολλές-πολλές συμβουλές.
Μοιράσαμε τα δώρα στα παιδιά έγινε μια πολύ όμορφη εκδήλωση, θυμηθήκαμε κι εμείς τις δικές μας αναμνήσεις από
τα παιδικά μας χρόνια.
Ακολούθησε Ιατρική εξέταση των παιδιών από την οφθαλμίατρο κ. Σταυρούλα Μπουκουβάλα. Ένας άνθρωπος της προσφοράς που Κυριακάτικα με το αυτοκίνητό της ξεσηκώθηκε
κι έκανε δύο ώρες δρόμο με άστατο καιρό και δύσκολο δρόμο για να φτάσει στο Ανθηρό Αργιθέας να προσφέρει και αυτή
με τη σειρά της την αγάπη της και την αλληλεγγύη στα παιδιά του χωριού που τόσο είχαν ανάγκη.
Μπράβο στη γιατρό παράδειγμα προς μίμηση.
Από το Σχολείο κατευθυνθήκαμε στην ταβέρνα του χωριού όπου ο Σύλλογος πρόσφερε γεύμα στα παιδιά και στους
γονείς.Μαζί μας και ο πρώην Δήμαρχος Αργιθέας ο Χρήστος
ο Καναβός
Η Αποστολή μας τελείωσε, πήραμε το δρόμο της επιστροφής αναλογιζόμενοι τις εικόνες και τις εμπειρίες της ημέρας.
Ευχαριστούμε θερμά τον Δήμαρχο Αργιθέας κ. Λάμπρο Τσιβόλα, τα ζαχαροπλαστεία πράσινο μήλο- Γιαννή- ΠλεσιώτηΜέλισσα, την κ.Ευαγγελία Τσιώνα και την Βάσω Μπουλογιώργου για τα βιβλία.
Την αποστολή αγάπης συνόδευσαν η πρόεδρος του Συλλόγου ο Αντιπρόεδρος Νίκος Καλομπάτσος, η Παναγιώτα
Κωτή, ο Χάρης Σιαματάς και η Σοφία Κούτσια.
Ήταν ένα υπέροχο ταξίδι στην ορεινή Αργιθέα!!!

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ
Έλλη Τσιρογιάννη
Πρόεδρος Αργιθεατών Τρικάλων

εκδρομές

18

ΠΕΜΠΤΗ

Διήμερη εκδρομή

(A.M. EOT 0727661-005461)

Ταξίδια εκδρομές Εσωτερικού & Εξωτερικού / Private Group / Συλλόγων-Σωματεία
Κρατήσεις Ξενοδοχείων με σύστημα οn line / Transfer airport
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΧΡΥΣΙΝΟΥ στα ΑΜΠΕΛΙΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

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

Τηλ. 24310 23564-23646
Τσιτσάνη 21 - Τρίκαλα

AM.EOT 0727E60000012200

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Το γραφείο μας διαθέτει σύστημα POS για όλες τις συναλλαγές σας με κάρτα

KOYRENTAS TOYRS MAΣ ΤΑΞΙΔΕΥΕI!

σελίδα 37

ΠΟΛΥΓΕΝΗΣ ΔΗΜΗΡΗΣ ΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ

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.

ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

Απογευματινή εκδρομή το Σάββατο 20 Απριλίου 2019

ΡΟΥΜΑΝΙΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

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

Πρωτομαγιά στην ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ, Σπάρτη, Γύθειο,
Μυστράς, Ναύπλιο από 30/4 έως 2/5.
Τριήμερη εκδρομή στο Βελιγράδι και Νόβισαντ
30/4 έως 2/5. Αναχώρηση 29/4 βράδυ.

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

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

ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ -Ι. ΜΟΝΗ ΙΛΑΡΙΩΝΟΣ-ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Επταήμερη εκδρομή στην Κρήτη 9 έως 15 Ιουλίου.
(Ηράκλειο - Κνωσσσός – Άγιος Νικόλαος – Ελούντα –
Σπιναλόγκα - Ρέθυμνο – Χανιά)

17 έως 19 ΜΑΙΟΥ 2019 (πρωινή αναχώρηση)
Τριήμερη οργανωμένη εκδρομή
Περιλαμβάνει: Μεταφορά, περιηγήσεις/ξεναγήσεις, 2νυχτες στα Λουτρά Ποζαρ.
Διαμονή σε παραδοσιακό ξενοδοχείο, πρωινό

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

ΚΕΡΚΥΡΑ -ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

•ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ & ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
•ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΠΟΛΥΤΕΛΩΝ ΠΟΥΛΜΑΝ
•ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΛΙΜΟΥΖΙΝΩΝ
•ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ
•ΓΑΜΗΛΙΑ ΤΑΞΙΔΙΑ
•ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ

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

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

ΤΗΝΟΣ - ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ - ΜΥΚΟΝΟΣ
ΕΚΔΡΟΜΗ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

Καποδιστρίου 24 Τρίκαλα. Τηλ. 24310 30500
• www.kotoulastours.gr
Αρ. ΜΗ.Τ.E. 0727Ε60000016300

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

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

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

για κάθε προορισμό...

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

ΕΛΛΑΔΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΕΛΛΑΔΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΑΡΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΡΟΔΙΑ ΚΑΙ
ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΟΡΩΝΗΣΙΑΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΜΑΪΟΥ 2019.

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

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

ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ –
ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ • ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 32 ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΗΛ.:2431 035577 - 22428• FAX: 2431 079293 • KIN.: 6977 589449
www.chictravel.com.gr | email: info@chictravel.com.gr
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ 0727 Ε600000 17 100
«ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ»
Από 26-29/04/2019
«ΜΑΓΕΥΤΙΚΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ»
Από 2-5/05/2019
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ - ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗΣΑ»
Από 2-5/05/2019
ΥΔΡΑ - ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ - ΑΡΧΑΙΑ ΚΟΡΙΘΝΘΟΣ
(Διαμονή στο AKS PORTO HELI HOTEL 4*)
Από 4-5/5/2019

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

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

ΛΙΠΑΣ TRAVEL
ΜΗ.Τ.Ε.: 0727Ε60000015600

Όπως και αν το φανταστείτε… μ’ εμάς θα το ζήσετε !!!

«ΠΑΤΜΟΣ το νησί της ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ»
Από 08 – 11/05/2019

Το γραφείο Γενικού Τουρισμού ΛΙΠΑΣ TRAVEL διοργανώνει τις
παρακάτω οδικές εκδρομές:

ΚΥΘΝΟΣ
3ήμερη εκδρομή, από 17-19/5/2019

ΟΙ ΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ

«ΠΟΛΩΝΙΑ»
Κρακοβία – Βαρσοβία - Νόβισαντ – Βουδαπέστη - Μπάνσκα
Μπίστριτσα Μπρατισλάβα – Βελιγράδι.
Από 29/05 – 06/06/2019

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

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

Αριθμος μητρωου
ΕΟΤ 0727E60000037201

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.

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

ΚΩΤΟΥΛΑΣ TOURS

TΣΙΓΑΡΙΔΑΣ Travel

«ΚΡΗΤΗ»
ΧΑΝΙΑ - ΡΕΘΥΜΝΟ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Από 26/06 - 03/07/2019

«ΠΑΡΟΣ» Από 08 - 12/07/2019
«ΛΗΜΝΟΣ» Από 20 - 26/07/2019
«ΒΟΡΕΙΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ - ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΑ»
«Ταξίδι στη Γη του Ήλιου του Μεσονυκτίου»
Οδική - Αεροπορική 18ήμερη εκδρομή
Από 01/08 - 18/08/2019

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

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

εσωτερικά

ΠΕΜΠΤΗ
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ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

Εμμένει στις προκλήσεις η Τουρκία: «Χάρισαν
στην Ελλάδα πέντε νησιά που μας ανήκουν»
«Με αυτήν την ρύθμιση
ανοίγει ο δρόμος για τις εργασίες της Αμερικανικής
Exxon Mobil και της Katar Petroleum που πραγματοποιούν
τις έρευνες. Στην επιστολή
ως νότιο σύνορο της υφαλο-

υνεχίζονται οι
προκλητικές
δηλώσεις της
Τουρκίας, με μέλη της
κυβέρνησης, αλλά και
πρώην στρατιωτικούς ή
κυβερνητικά στελέχη να
διατηρούν στα ύψη την
ένταση στις
ελληνοτουρκικές
σχέσεις.

Σ

Αυτή τη φορά, το «χτύπημα»
ήρθε από τον πρώην Γενικό Γραμματέα του υπουργεί-

ου Άμυνας της Τουρκίας, Ουμίτ Γιαλίμ.
Όπως αναφέρει η φιλοκυβερνητική εφημερίδα Sözcü, ο
Γιαλίμ κάνει λόγο για «μέγα
σκάνδαλο του Υπουργείου
Εξωτερικών», επισημαίνοντας
ότι στα σύνορα, τα οποία αναφέρονται στην επιστολή της
Τουρκίας προς τον ΟΗΕ, αφέθηκαν επισήμως στην Ελλάδα
92.000 χιλιόμετρα υφαλοκρηπίδας, καθώς και πέντε νησιά
που ανήκουν στην Τουρκία.

κρηπίδας ορίζεται η μέση
γραμμή μεταξύ Τουρκίας και
Αιγύπτου. Σύμφωνα, όμως, με
το Διεθνές Δίκαιο το νότιο
σύνορο πρέπει να είναι και
αυτή η γραμμή, αλλά και αυτή
μεταξύ Τουρκίας - Λιβύης»,

ανέφερ ο Γιαλίμ.
«Εκεί αναφέρεται ότι το δυτικό τμήμα της υφαλοκρηπίδας, το οποίο βρίσκεται 28
μοίρες ανατολικά, θα καθοριστεί με τα εμπλεκόμενα κράτη. Όμως, με τη ρητορική

αυτή, αφήνεται στην Ελλάδα
το δικαίωμα της υφαλοκρηπίδας στο γεωγραφικό μήκος
των πέντε νησιών: Γαύδος,
Γαϊδουρονήσι, Κουφονήσι, Δία
και Διονυσάδες», κατέληξε ο
πρώην γγ του υπουργείου.
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CMYK

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

