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Με χαρά σας προσκαλώ στα εγκαίνια του
εκλογικού μας κέντρου, σήμερα Σάββατο
20 Απριλίου και ώρα 19:30 στην οδό Ευθυμίου Βλαχάβα 21.
Θα σας παρουσιάσω τη Διακήρυξη των αρχών και θέσεών μας, καθώς και τους
υποψηφίου Δημοτικού Συμβούλου του Γενικού ψηφοδελτίου νίκη και
ελπίδας, για ένα καλύτερο αύριο.
Η παρουσία σας
θα μας τιμήσει ιδιαίτερα

ΘΟΔΩΡΗΣ ΑΛΕΚΟΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ
“ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΗΜΟΣ”

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.
Αύριο 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.

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.).
Απαραίτητο δικαιολογητικό:
Κωδικός Εξουσιοδότησης που παράγεται
από τους κωδικούς taxisnet.
•Ξεκίνησε η διαδικασία Μεταβίβασης Δικαιωμάτων 2019.
•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
6ο χλμ Τρικάλων - Μεγαλοχωρίου

Έτοιμη είναι η αγορά για την Πασχαλινή περίοδο

Γλυκό Ραντεβού!!!
Κυριακή 21 Απριλίου
μετά τις 7 το απόγευμα
Κυριακή των Βαΐων, 21 Απριλίου είστε
όλοι καλεσμένοι στην
παρουσίαση νέων
προϊόντων γάμου και
βάπτισης, παρέα με
σοκολατένια αυγά
Πασχαλινά και τσουρέκια γεμιστά χρωματιστά!
Όλα αυτά στο αγαπημένο γλυκό κατάστημα Σεράνο, στον ανανεωμένο χώρο του στη
Βασιλείου Τσιτσάνη 95!

ΣΕΛ.
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ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ «ΑΓΡΟΓΑΛ»

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΣΔΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 2019

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

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

24320 78007-24320 22507-24320 22426

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΣΔΕ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 2019
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

CMYK

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

88138

Αρ. Πιστ. 506925 QM08
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Σαν Σήμερα
1914
Η Σφαγή του Λάντλοου. Η
Εθνική Φρουρά της Πολιτείας
του Κολοράντο ανοίγει πυρ
κατά απεργών ανθρακωρύχων
στην πόλη Λάντλοου, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 16 άνθρωποι, ανάμεσά τους και ο
ελληνικής καταγωγής συνδικαλιστής Λούης Τίκας.
1941
Υπογράφεται στο Βοτονόσι
Μετσόβου το πρωτόκολλο συνθηκολόγησης του ελληνικού
στρατού ανάμεσα στον υποστράτηγο Τσολάκογλου, διοικητή του ΤΣΔΜ (Τομέας Στρατιάς Δυτικής Μακεδονίας) και
τον ταξίαρχο Ντίτριχ των γερμανικών δυνάμεων εισβολής.
1946
Ο 36χρονος κύπριος δρομέας Στέλιος Κυριακίδης κερδίζει
τον 50ο Μαραθώνιο της Βοστώνης με χρόνο ρεκόρ
2:29.27, που θα παραμείνει έως
το τέλος της δεκαετίας του
1960.
1977
Όνειρο μένει για την ΑΕΚ η
συμμετοχή της στον τελικό του
Κυπέλλου UEFA, καθώς η Γιουβέντους επικρατεί 1-0 στη
Νέα Φιλαδέλφεια (85’ Μπέτεγκα, από σέντρα του Καούζιο)
και παίρνει το «εισιτήριο». Διαιτητής του αγώνα είναι ο Ούγγρος Κάρολι Παλοτάι.

Μ

Η απλή αναλογική θα αλλάξει νοοτροπίες ετών

Toυ
Γιώργου Γκάγκα

Ο χρόνος έως τις εκλογές, είναι ικανός να περιορίσει αυτό το μπάχαλο,
δεν πρέπει όμως να περιμένουμε τα αποτελέσματα της 26ης του Μάη
2019. Και δεν μπορούμε
να παραβλέψουμε την νοοτροπία που διακρίνει την
ελληνική κοινωνία, ότι
όλοι είμαστε ικανοί να γίνουμε Σύμβουλοι ή και
Δήμαρχος. Ή μήπως όχι;
Όμως, πολλοί πιστεύουν ότι μπορούν να
κερδίσουν τη μάχη των
εκλογών.
Αυτή όμως η εκδοχή
μπορεί να χαρακτηρισθεί
μικροφιλοδοξία και προπαντώς αμετροέπεια ή
ακόμη να χαρακτηρισθούν υπερφίαλοι. Η εμπειρία όλα αυτά τα χρόνια
με τους ανθρώπους δεν

είναι τίποτα περισσότερο,
από την πίστη στον εαυτό
τους, στις δυνάμεις τους,
ως και όραμα να πετύχουν κάτι καλύτερο για
την πάλη, στην περίπτωση
αυτή υπάρχει ο διακριτός
διαχωρισμός.
Υπάρχουν εκείνοι που
πιστεύουν πως η συμμετοχή τους στα δημοτικά
πράγματα μπορούν να κάνουν ουσιαστικές παρεμβάσεις, εδώ πρόκειται για
το υγιές κομμάτι υποψηφιοτήτων. Μάλιστα η
απλή αναλογική σε αυτή
την περίπτωση μπορεί να
προσφέρει θετικά αποτελέσματα, εφαρμογή πολιτικών ωφέλιμων προτάσεων για την κοινωνία,
που τόσα έχει ανάγκη ο
έρμος τόπος.
Από την άλλη υπάρχει
και το κομμάτι της συναλλαγής. Για αυτό πολλοί των υποψηφίων επι-

διώκουν το αλισβερίσι,
όντως η απλή αναλογική
τους το προσφέρει στο
πιάτο; Είναι εκείνα τα όντα
που διασπάζουν παρατάξεις, επιδιώκοντας τις μη
ισχυρές διοικήσεις ακριβώς για λόγους (καθαρώς) ιδιοτελείς.
Με την νομοθέτηση της
απλής αναλογικής, πολλοί
το θεωρούν θαύμα, όμως
αντί να ενισχύσει τη δημοκρατία την ναρκοθετεί,
διότι ως ελέχθη εισάγει
την δυνατότητα συναλλαγής. Βλέπετε, δεν είμαστε
κόσμος αγγελικά πλασμένος και δεν είμαστε λίγοι
που δεν δίνουμε δεκάρα
τσακιστή για το καλό του
τόπου, απεναντίας προτάσσουμε το προσωπικό
μας όφελος και την εξυπηρέτηση πολλαπλών
συμφερόντων.
Ποια όμως η διαφορά
(σχέσης) με το προηγούμενο καθεστώς; η δυνατότητα από τη μια, και η
αυτοδυναμία από την
άλλη. Με το προηγούμενο
σύστημα υπήρχε η δυνατότητα ανεξέλεγκτων διοικήσεων. Η πλειοψηφία
δεν έδινε περιθώρια στην
αξιωματική αντιπολίτευση
συμμετοχής σε θέματα
ουσιαστικά, ακόμη και
στις παραφωνίες της διοίκησης, έτσι για όποια
διαφωνία δεν είχε το βέτο,

άρα η διοίκηση ήταν το
αφεντικό να κάνει ότι γούσταρε.
Το νέο εκλογικό σύστημα μπορεί να δώσει βήμα
σε περισσότερες φωνές
στα δημοτικά πράγματα,
έτσι τώρα οι συμφωνίες
δεν θα προκύψουν από
προγραμματικές, αλλά
από μετεκλογικά παζάρια.
Σήμερα, ή μετά εκλογές
εποχή, οι φιλοδοξίες είναι
πολλές η δε απλή αναλογική δεν τις περιορίζει (με
την έννοια του εξορθολογισμού) αλλά τουναντίον τις ενισχύει. Για αυτό
το έργο των (ψηφοφόρων) πολιτών στις εκλογές της 26ης Μάη είναι
πολύ δύσκολο μπροστά
στην κάλπη.
Είναι η πλέον σημαντική
απόφαση από κάθε άλλη
φορά. Πρέπει να αξιολογήσουν τι έκανε ή δεν
έκανε η παρούσα δημοτική αρχή, κατόπιν να ζυγίσει την προσωπικότητα,
το ήθος και τις αρχές
ενός εκάστου των υποψηφίων. Διότι χωρίς τα
ιδανικά των ανθρώπων τίποτα δεν μπορεί να περπατήσει, και να μην πέσουν οι ψηφοφόροι στις
εκάστοτε παγίδες με τα
ταξίματα και τις ιδεολογίες τους.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

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
Handelsblatt
για γερμανικές
αποζημιώσεις:
```
Ο Τσίπρας εντείνει
την πίεση
στην Μέρκελ
```

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)

(Θέλει να την βάλει
σε… μνημόνια!)

της ημέρας

Η ορθοδοξία χωρίς
ορθοπραξία είναι
σαν ένα πτηνό, του οποίου
η μία φτερούγα πληγώθηκε
και γι' αυτό δεν μπορεί
να πετάξει.
Αυγουστίνος Καντιώτης,
πρώην Μητροπολίτης Φλώρινας

Πετρόπουλος:

Μετά το Πάσχα η ρύθμιση
για τις 120 δόσεις

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

Κωστής Χρήστος

ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

σελίδα 2

Το "breakfast"
του Μεϊμαράκη...

ία από τις
πρώτες
επιπτώσεις
της απλής
αναλογικής στην
αυτοδιοίκηση,
προτού ακόμη μπουν
στη μάχη των
προκλήσεων της
προεκλογικής
περιόδου, έχουν
προκύψει η
πολυδιάσπαση των
παρατάξεων, σε
πολλά νέα σχήματα,
οι εκατοντάδες
υποψήφιοι σε κάθε
δήμο, ακόμη δε και
τα φαινόμενα
αμετροέπειας, είναι
μπροστά μας και οι
ορέξεις για τους
μνηστήρες.

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ Α.Ε.
Μ. ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
Α.Β.Ε.Ε.
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```
(Για να… χωνέψουμε το αρνάκι!)

Το ανέκδοτο της ημέρας
Ένας άνδρας, μπαίνει σ` ένα μανάβικο και λέει στον υπάλληλο:
- "Θα ήθελα μισό καρπούζι παρακαλώ!" - "Μισό λεπτό, να ρωτήσω το αφεντικό, αν μπορώ
να σας δώσω μισό καρπούζι", απαντάει ο υπάλληλος.
Προχωρά προς τα μέσα και λέει στο αφεντικό του:
- "Αφεντικό, έξω είναι ένας που μου ζητά να του δώσω μισό καρπούζι..."
Δεν έχει αντιληφθεί όμως, ότι ο άνδρας τον έχει ακολουθήσει, οπότε μόλις το καταλαβαίνει
λέει διπλωματικά:
- "...κι από `δω ο κύριος θέλει το άλλο μισό!"

Γενική πρόγνωση για σήμερα

Ο ΚΑΙΡΟΣ
Σ Η Μ Ε Ρ Α

Σάββατο 20/4/2019
Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν
και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες
θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά.
Σταδιακή βελτίωση από το βράδυ στα νότια.
ΑΝΕΜΟΙ: Μεταβλητοί 3 με 4 και γρήγορα ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και από το απόγευμα στα ανατολικά και νότια τοπικά έως
6 μποφόρ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: Από 06 έως 18 βαθμούς
Κελσίου.

Όσοι ελπίζουν πως η μετακίνηση
του από το "κλεινόν (πολιτικό) άστυ"
στις Βρυξέλλες και το Στρασβούργο,
θα τον μεταλλάξουν σε κέρινο ομοίωμα του γαλάζιου μαυσωλείου των
αποστράτων, πιθανότατα θα διαψευσθούν.
Ότι ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης είναι
νεοδημοκράτης μέχρι μυελού οστέων
δεν το αμφισβητεί κανείς. Ότι έχει τη
στόφα της παλαιότερης πολιτικής γενιάς που συνδύαζε και τον οίστρο
της πολιτικής "επιθετικότητας" αλλά
και την αίσθηση του "fair play" είναι,
επίσης, γνωστό. Ικανός και για τα πολιτικά "αλώνια" και για τα ευρωπαϊκά
"σαλόνια".
Όταν, λοιπόν, δηλώνει πως θα "ήταν
τιμή για την Ελλάδα εάν έπαιρνε ο
Αλέξης Τσίπρας το Νόμπελ Ειρήνης"
δεν το κάνει, προφανώς, γιατί έπεσε
θύμα της γοητείας του πρωθυπουργού.
Ξαναπιάνει, απλώς, το πολιτικό νήμα
από εκεί που το άφησε όταν, ως πρόεδρος της Ν.Δ, τον Αύγουστο του
2015, προσέφερε συναίνεση για να
κρατηθεί η χώρα εντός ευρωπαϊκής
τροχιάς.
Ανήκει στην ίδια "σχολή", άλλωστε,
με τον Προκόπη Παυλόπουλο, γι αυτό
και μπορεί να αναγνωρίσει έγκαιρα
την σημασία και την αξία της επανεκλογής του δεύτερου για το ύπατο
αξίωμα και δεν διστάζει να το επαναλαμβάνει, σε πείσμα όσων στο κόμμα
του ποιούν τη νήσσα, ή, ακόμα χειρότερα, κάνουν ότι μπορούν για να
την υπονομεύσουν.
Όσοι ελπίζουν πως η μετακίνηση
του από το "κλεινόν (πολιτικό) άστυ"
στις Βρυξέλλες και το Στρασβούργο,
θα τον μεταλλάξουν σε κέρινο ομοίωμα του γαλάζιου μαυσωλείου των
αποστράτων, πιθανότατα θα διαψευσθούν.
Κυρίως εκείνοι οι νεόκοποι "Ηρακλείς του στέμματος" που στριμώχνονται να πάρουν θέση στην "επόμενη
μέρα" και συναγωνίζονται σε απειλές
εξόντωσης των πολιτικών αντιπάλων.
Ο Μεϊμαράκης θέλει καμια δεκαριά
απ’ αυτούς για ...breakfast.
Το ζήτημα, βεβαίως, δεν είναι αν όπως ανοήτως κάποιοι πιστεύουν- ο
Μεϊμαράκης "στηρίζει" τον Τσίπρα,
όταν θεωρεί τιμή για τη χώρα το να
του απονεμηθεί το Νόμπελ Ειρήνης.
Είναι το γεγονός ότι υπάρχουν, δυστυχώς, πολλοί στη σημερινή Ν.Δ
που δεν το πιστεύουν.
Το ζήτημα είναι πως ο επικεφαλής
του ευρωψηφοδελτίου του κόμματος
της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι,
πλέον, μια "καρέτα-καρέτα" της πολιτικής, από εκείνους, δηλαδή, που
εκλείπουν από τη δημόσια σφαίρα.
Κι αυτό δεν αφορά μόνο τη Ν.Δ. Σε
ολόκληρο το πολιτικό φάσμα (κυβέρνηση και αντιπολίτευση) απουσιάζουν
ολοένα και περισσότερο εκείνοι που
αναζητούν κοινούς τόπους και ελάχιστες συγκλίσεις και κερδίζουν προβολή και αξιώματα όσοι ρίχνουν λάδι
στη φωτιά και ανταγωνίζονται στις
προκλήσεις, τις ύβρεις και τις επικοινωνιακές ρουκέτες του δευτερόλεπτου.

Του Σεραφείμ Κοτρώτσου
από το news247.gr

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

ΣΑΒΒΑΤΟ

Γρίπη: Στους 141 οι νεκροί
Νεκρούς και ασθενείς συνεχίζει να αφήνει πίσω της η
εποχική γρίπη κατά την περίοδο της οριστικής αποδρομής από τη χώρα μας.
Σύμφωνα με την εβδομαδιαία επιδημιολογική έκθεση
του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ,
πρώην ΚΕΕΛΠΝΟ), κατά το διάστημα 8–14 Απριλίου 2019
καταγράφηκαν άλλα έξι θανατηφόρα κρούσματα, καθώς
και δύο εισαγωγές ασθενών με επιπλοκές της γρίπης σε
Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ).
Με φόντο τα 141 μέχρι τώρα θύματα της γρίπης, οι ειδικοί του ΕΟΔΥ κηρύσσουν σχεδόν τη λήξη της περιόδου γρίπης, καθώς αναφέρουν στην έκθεσή τους πως
«η δραστηριότητα της γρίπης κινείται σε χαμηλά, εκτός
εποχής επίπεδα».
Από την αρχή της περιόδου, δηλαδή τον περασμένο
Οκτώβριο μέχρι και τις 14 Απριλίου, καταγράφηκαν 383
σοβαρά κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης, εκ των οποίων τα 369 χρειάστηκαν νοσηλεία σε
ΜΕΘ.
Από αυτά τα περιστατικά, εμβολιασμένα ήταν τα 56 (ποσοστό 15%).
Σε ό,τι αφορά τους νεκρούς λόγω της γρίπης, οι 127
κατέληξαν σε ΜΕΘ και οι 14 σε ασθενείς χωρίς νοσηλεία
σε ΜΕΘ.
Η επιδημιολογική επιτήρηση του ΚΕΕΛΠΝΟ για την
εποχική γρίπη λήγει τον Μάιο.
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Προεκλογικό
Πάσχα

Μεταξύ των πιο απείθαρχων Ευρωπαίων οδηγών οι Έλληνες

Μάλλον δεν θα ευχαριστηθούν
την Ανάσταση και το Πάσχα οι
πολιτικοί την φετινή χρονιά, καθώς οι εκλογές για την τοπική
αυτοδιοίκηση και για το Ευρωκοινοβούλιο έχουν οριστεί για
την 26η Μαΐου, που σημαίνει
πως από σήμερα μετράμε μόλις
38 ημέρες, οπότε καιρός για χάσιμο δεν υπάρχει.
Ασφαλώς, λόγω Μεγάλης
Εβδομάδας θα καταγραφεί μία
μείωση της έντασης των κινήσεων και δεν θα υπάρξουν εκδηλώσεις, όμως, επαφές σίγουρα
θα γίνουν και ασφαλώς το πολύ
“τρέξιμο” θα συνεχιστεί αμείωτο, μάλλον ακόμη και ανήμερα
του Πάσχα.

∫ Μ.α.Μπ.

Ετοιμάζεται
το… στρατηγείο Παπαστεργίου

∫χρ.παπ.

Κρεοπώλες: Στα περσινά
επίπεδα οι τιμές των αμνοεριφίων

«Πυρετώδεις» είναι οι εργασίες που γίνονται στο χώρο που θα
αποτελέσει το στρατηγείο του Δημάρχου Τρικκαίων κ. Δημήτρη Παπαστεργίου, καθώς στόχος είναι να είναι έτοιμος μετά το Πάσχα.
Την ανακοίνωση έκανε ο κ. Παπαστεργίου μέσω facebook- το συνηθίζει άλλωστε δεδομένου ότι με την τεχνολογία έχει άριστες σχέσεις- όπου γνωστοποίησε ότι το εκλογικό κέντρο του συνδυασμού
του ««Επανεκκίνηση v.2. Τα Τρίκαλα μπροστά» θα βρίσκεται επί της
Καποδιστρίου 6, απέναντι από το Δημαρχείο.
Όπως έγραψε «έλα να ετοιμαζόμαστε σιγά-σιγά! Ψήνουμε αρνί
και ανοίγουμε αμέσως μετά, στην Καποδιστρίου 6, απέναντι από
το Δημαρχείο ; ) Και μη βλέπετε το... δέντρο και χάνετε το δάσος».

Στα περσινά επίπεδα θα διατηρήσουν και φέτος τις τιμές
των αμνοεριφίων ενόψει των εορτών του Πάσχα οι κρεοπώλες, δηλαδή στα 4,80-5 ευρώ/κιλό στον παραγωγό και
ώς 9 ευρώ/κιλό για τους καταναλωτές, όπως επισήμαναν
σήμερα, στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, οι εκπρόσωποί
τους.
Σε κοινή τους συνέντευξη Τύπου, που έγινε στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΕΘ), τόσο οι εκπρόσωποι του Σωματείου Κρεοπωλών Νομού Θεσσαλονίκης, όσο και ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Κτηνοτρόφων (ΠΕΚ), δήλωσαν ότι «οτιδήποτε πωλείται σε τιμή
κάτω των 8 ευρώ/κιλό, θα πρέπει να προβληματίσει τους καταναλωτές, ιδίως εάν το προϊόν υποστηρίζεται ότι είναι ελληνικής προέλευσης».

∫Ω.

∫Ψ.

Λογιστικά - Φοροτεχνικά

ΖΟΥΡΜΠΑΣ Ν. - ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ν. Ο.Ε.

CMYK

4 σελίδα

ΣΑΒΒΑΤΟ
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Συζητείται η δωρεά οικοπέδου μεταξύ Δήμου Τρικκαίων και Υπουργείου Προστασίας του Πολίτης

Στο Ριζαριό η Αστυνομική Διεύθυνση Τρικάλων
•Το αίτημα θα απασχολήσει τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τη Μ. Τρίτη στις 2 το μεσημέρι
δωρεά του
δημοτικού
ακινήτου του
Δήμου Τρικκαίων που
βρίσκεται στο Ριζαριό,
στο Υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη,
προκειμένου να στεγάσει
την Αστυνομική
Διεύθυνση Τρικάλων
αναμένεται να
απασχολήσει την
ερχόμενη συνεδρίαση
του Δημοτικού
Συμβουλίου.

Η

Η συνεδρίαση έχει οριστεί
για αυτή την Μεγάλη Τρίτη 23
Απριλίου στις 2 το μεσημέρι
και στο επίκεντρο θα βρεθεί
το αίτημα της Διεύθυνσης
Αστυνομίας Τρικάλων να προβεί ο Δήμος Τρικκαίων στις
απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να εξευρεθεί κατάλληλη έκταση, για την ανέγερση κτιρίου στο οποίο θα
στεγαστούν οι αστυνομικές
υπηρεσίες της.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με
το σχετική εισήγηση, η τοπική Διεύθυνση ζητά από το
σώμα να αποφασίσουν σχετικά για τη δωρεά τμήματος
του υπ’ αριθμ. 36 τεμαχίου
της διανομής αγροκτήματος
Ριζαριού, έτους 1927, εμβαδού 5.000 μ2 (4.960,11 μ2,
σύμφωνα με τα στοιχεία του
Ελληνικού Κτηματολογίου),
ιδιοκτησίας Δήμου Τρικκαίων,
το οποίο αποτελεί τμήμα του

την αναβάθμιση των
στάσεων του
αστικού και
υπεραστικού
λεωφορείων αναμένεται
να προχωρήσει η
δημοτική Αρχή
Τρικκαίων, μέσω του
προγράμματος
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».

Σ

Το θέμα θα τεθεί προς συζήτηση στην ερχόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων (23/4)μ
όπου θα τεθεί προς έγκριση η
μελέτη για την υλοποίηση του
έργου με τίτλο: «Αναβάθμιση
στάσεων επιβατικού κοινού
αστικών διαδρομών του Δήμου Τρικκαίων» και η υποβολή
της εν λόγω πρότασης –αιτήματος ένταξης για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της με αρ.
πρωτ. 2496/28-01-2019 πρόσκλησης του Υπουργείου
Εσωτερικών στο πρόγραμμα
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.
Όπως αναφέρεται στην εισήγηση «στο πλαίσιο της προώθησης της βιώσιμης κινητικότητας με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής
των κατοίκων της πόλης των
Τρικάλων, πρωταγωνιστικό
ρόλο έχει η ενίσχυση όλων
των μορφών ήπιας μετακίνησης, όπως είναι η πεζή μετακίνηση, το ποδήλατο και τα
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.
Στη πόλη μας σήμερα, γίνεται
μια μεγάλη και συντονισμένη

γεωτεμαχίου με ΚΑΕΚ
451305614001, την σκοπιμότητα αυτής και την ωφέλεια,
που προκύπτει για τον Δήμο
Τρικκαίων, με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή σας, αφού
λάβετε υπόψη σας τη γνωμοδότηση της Δημοτικής Κοινότητας Τρικάλων και της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου
Τρικκαίων, στις οποίες κοινοποιείται η παρούσα εισήγηση».
Όπως σημειώνεται « διαπιστώθηκε ότι δεν υφίσταται
κατάλληλος χώρος εντός του

εγκεκριμένου ρυμοτομικού
σχεδίου, που να πληροί τις
απαραίτητες προϋποθέσεις
για την ευδοκίμηση του αιτήματος (χαρακτηρισμός χώρου από το εγκεκριμένο σχέδιο, εμβαδόν οικοπέδου, θέση
οικοπέδου κ.λ.π.). Ως εκ τούτου, η έρευνα προσανατολίστηκε στην εκτός σχεδίου περιοχή, περιμετρικά της πόλης των Τρικάλων με πρόσωπο στις βασικές οδικές αρτηρίες που την περικλείουν
και προέκυψε ότι, υφίσταται
δημοτική έκταση, η οποία βρί-

σκεται επί της Περιφερειακής
Οδού Τρικάλων – Ανατολική
Παράκαμψη, έναντι του Σταθμού Λεωφορείων της ΚΤΕΛ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΕ, εμβαδού
5.000,00 μ2, όπως αυτή εμφαίνεται στο κάτωθι απόσπασμα των ορθοφωτοχαρτών του Ελληνικού Κτηματολογίου (φωτ. 1) και περιγράφεται αναλυτικά στο, από
Απρίλιο 2019, τοπογραφικό
διάγραμμα με θέμα «Τοπογραφική αποτύπωση τμήματος του υπ’ αριθμ. 36 τεμαχίου της διανομής αγροκτήμα-

τος Ριζαριού», κλίμακας
1:500, που συντάχθηκε,
ελέγχθηκε και θεωρήθηκε
από την Υπηρεσία μας (συν.
2), με στοιχεία 48-49-50-5152-53-54-55-56-57-58-59-48».
Στη εισήγηση αναφέρεται
ότι σε περίπτωση που εγκριθεί η εν λόγω δωρεά, αυτή να
γίνει υπό τον όρο (τρόπο) και
με τη ρητή προϋπόθεση να
υλοποιηθεί από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη,
οι κάτωθι τιθέμενοι, από τον
Δήμο Τρικκαίων, όροι, ήτοι:
•Ανέγερσης κτιρίου της
Αστυνομικής Διεύθυνσης Τρικάλων επί της δωρούμενης
έκτασης, μέσα σε χρονική
προθεσμία οκτώ (8) ετών,
από την ημερομηνία υπογραφής της συμβολαιογραφικής
πράξης. Η μη εκτέλεση του
ανωτέρω τεθέντος όρου ή η
μεταβολή αυτού, εκ μέρους
του Υπουργείου Προστασίας
του Πολίτη, εντός της προθεσμίας αυτής, η δωρεά θα
ανακληθεί με απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Τρικκαίων και θα επέλθει λύση της σύμβασης, με
σκοπό την άμεση επάνοδο
στην περιουσία του Δήμου
Τρικκαίων του δωρηθέντος
ακινήτου και
•Οι τυχόν μελέτες, η έγκρισή τους και οτιδήποτε
απαιτηθεί για την ανέγερση
των κτιριακών εγκαταστάσεων της Αστυνομικής Διεύθυνσης Τρικάλων θα εκπο-

νηθούν από το Υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη.
Τέλος, τονίζεται ότι «άποψη
της Υπηρεσίας μας είναι ότι,
το κτίριο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Τρικάλων υπάγεται στα κτίρια κοινής ωφέλειας, διότι προσφέρει υπηρεσίες οι οποίες θεωρείται ότι
παρέχονται για το δημόσιο
συμφέρον από τις δημόσιες
αρχές και περιλαμβάνουν
υπηρεσίες μη οικονομικού χαρακτήρα, όπως ασφάλεια»
και σημειώνεται ότι «η Ελληνική Αστυνομία, από τη φύση
της αποστολής της και τη
λειτουργία της, έχει ως απώτερο σκοπό την αποτελεσματική καταπολέμηση της εγκληματικότητας, την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, τη βελτίωση του βιοτικού
τους επιπέδου και την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας αυτών. Η μεταστέγαση
των υπηρεσιών της Αστυνομίας σε νέο κτίριο, με σύγχρονες προδιαγραφές, θα
συμβάλλει σημαντικά στην
αναβάθμιση του αστυνομικού
έργου, των παρεχόμενων
υπηρεσιών προς τους πολίτες, και κατ’ επέκταση στην
πρόληψη της εγκληματικότητας και την αύξηση του βιοτικού επιπέδου, ιδίως των κατοίκων του Δήμου Τρικκαίων,
αλλά και των υπολοίπων περιοχών της Περιφερειακής
Ενότητας Τρικάλων».
Ευαγγελία Κάκια

Μέσω του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

Αναβάθμιση στάσεων λεωφορείων
•Το θέμα θα συζητηθεί στην ερχόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. Τρικκαίων

προσπάθεια για την εξώθηση
των ανωτέρω μορφών μετακίνησης αλλά και της πολυτροπικότητας αυτών, που συνδυάζει πεζοδρομήσεις, διαπλατύνσεις πεζοδρομίων, επέκταση του δικτύου ποδηλατόδρομου, αναβάθμιση των
Μέσων Μαζικής Μεταφοράς,

με γνώμονα την επιστημονική
εμπειρία και τις διεθνείς πρακτικές σε συνδυασμό με τη
πολιτική βούληση του Δήμου
Τρικκαίων».
Σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ της πρόσκλησης του ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μετα-

φορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή
και αναβάθμιση των στάσεων,
για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων
της χώρας», οι προδιαγραφές των στεγάστρων καθορίζονται από τις υπ’ αριθμ.
654/1999 & 775/2000 αποφά-

σεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών
(ΟΑΣΑ) περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και βασικών αρχών κατασκευής, τοποθέτησης και λειτουργίας
των στεγάστρων στη περιοχή
αρμοδιότητας του ΟΑΣΑ.

Τα στέγαστρα έχουν ιδιαίτερη αρχιτεκτονική μορφή,
παρέχουν λειτουργικότητα και
προσαρμογή στο περιβάλλον
και συνδυάζονται με τις σημάνσεις των στάσεων σε ένα
αρμονικό σύνολο. Επίσης παρέχουν την απαραίτητη προστασία στους χρήστες των
αστικών συγκοινωνιών από τις
καιρικές συνθήκες κατά τον
χρόνο αναμονής τους και εξασφαλίζουν την ορατότητα
προς όλες τις κατευθύνσεις
με εξαίρεση εκείνη που έχει
τοποθετηθεί η διαφήμιση ή και
ο χάρτης των αστικών συγκοινωνιών ή οποιαδήποτε έντυπη πληροφόρηση για τη
λειτουργία των Αστικών Συγκοινωνιών που θα αναρτάται
προς ενημέρωση των επιβατών. Τα στέγαστρα κατασκευάζονται από υλικά και μικροϋλικά υψηλών μηχανικών
και χημικών ιδιοτήτων και προδιαγραφών που παρέχουν καλαίσθητη εμφάνιση, είναι αντιβανδαλιστικά και δεν αλλοιώνονται από την επίδραση
των καιρικών και περιβαλλοντικών συνθηκών.
Ε.Κ.

τοπικά
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Τρία νέα έργα συνολικού προϋπολογισμού
1,4 εκατ. ευρώ προχωρούν στην Π.Ε. Τρικάλων
από την Περιφέρεια Θεσσαλίας
Έ
ργα για την
Περιφερειακή
Ενότητα Τρικάλων
συνολικού προϋπολογισμού
1.450.000 ευρώ είναι έτοιμα
να υλοποιηθούν στο αμέσως
επόμενο χρονικό διάστημα,
καθώς ο Περιφερειάρχης
Θεσσαλίας κ. Κώστας
Αγοραστός υπέγραψε την
διάθεση των πιστώσεων από
πόρους του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων της
Περιφέρειας Θεσσαλίας. Τα
έργα είναι τα εξής:

•«Βελτίωση οδού Βλαχάβα –

Φαλπουρέσι», προϋπολογισμού
800.000 ευρώ
•«Βελτίωση οδού Αγριελιά –
Κουμαριά», προϋπολογισμού
150.000 ευρώ
•«Βελτίωση ασφαλτόστρωση
οδού Γκρόμπα προς Άνθηρο έως
όρια νομού Τρικάλων», προϋπολογισμού 500.000 ευρώ
Σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός τόνισε τα εξής: «Σε συνεργασία με τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Τρικάλων Χρήστο
Μιχαλάκη, τους Περιφερειακούς
Συμβούλους και τις υπηρεσίες
μας, βελτιώνουμε την ασφάλεια

Καινούργια στήριξη
στον Κώστα Μαράβα

Ο κ. Κωνσταντίνος Βλάχος του Δημητρίου, έδωσε
τα χέρια και στηρίζει, χωρίς όρους, τον Κώστα Μαράβα και την Δημοτική παράταξη με τίτλο «ΠΡΩΤΑ
Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ».
Κατέρχεται ως υποψήφιος Πρόεδρος στην Τοπική
Κοινότητα Αγίου Προκοπίου.
Είναι υπάλληλος του ΕΚΑΒ.
Είναι παντρεμένος με την Αγορίτσα Μπρίζα και
πατέρας δύο τέκνων.
Δηλώνει ότι:
«…Βλέπω στο πρόσωπο του Δημάρχου Πύλης,
στο πρόσωπο του Κώστα Μαράβα, την συνέχεια
στην Πύλη και στα χωριά μας.
Το απέδειξε στα χρόνια που πέρασαν και θα το
δείξει πιο έντονα την τετραετία που έρχεται.
Θέτω τον εαυτό μου στην υπηρεσία των συγχωριανών μου.
Αγαπώ τον Άγιο Προκόπιο, αγαπώ την Πύλη, ζω
εδώ, εγώ και η οικογένειά μου και θέλω η Πύλη να
γίνει καλύτερη και μεγαλύτερη. Για όλους μας…».
Ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κωνσταντίνος Μαράβας,
ευχαριστημένος για το γεγονός δήλωσε ότι:
«…Μετά την στήριξη του νυν Προέδρου του Αγίου
Προκοπίου, του Γιώργου του Αλέξη στο πρόσωπό
μου, καλωσορίζω και τον Κώστα τον Βλάχο στις
τάξεις της Παράταξης μας.
Και ο Άγιος Προκόπιος μίλησε.
Το ταξίδι συνεχίζεται.
Αφήνοντας στην άκρη τις «κραυγές», τις «καταγγελίες», τα «εφευρήματα».
Γιατί για μας η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι σύνθεση απόψεων.
Για το καλό των πολλών.
Κώστα καλή δύναμη, καλό αγώνα…».

του οδικού δικτύου της Π.Ε. Τρικάλων. Με σχέδιο και προγραμματισμό συντηρούμε το οδικό δίκτυο καθώς η βελτίωση του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου
της Περιφέρειας Θεσσαλίας αποτελεί για μας κορυφαία προτεραιότητα, προκειμένου να παρέχουμε
σύγχρονους, ασφαλέστερους και
ταχύτερους δρόμους στους κατοίκους, τους επαγγελματίες και
τους επισκέπτες της περιοχής μας.
Τα έργα αυτά πέραν της χρησιμότητάς τους συντηρούν θέσεις
εργασίας και δημιουργούν μόχλευση στην τοπική πραγματική
οικονομία».

Στο πλευρό του Κ. Αγοραστού
στα Τρίκαλα η εκπαιδευτικός

Στο πλευρό του Κ. Αγοραστού
στα Τρίκαλα η γιατρός

Παναγιώτα Μανταλιά

Δήμητρα Νάστινα

Υποψήφια, με το συνδυασμό «Συμμαχία υπέρ των πολιτών» του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού,
είναι στις αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου στην ΠΕ
Τρικάλων είναι η Παναγιώτα Μανταλιά.
Η Παναγιώτα Μανταλιά είναι από τα Τρίκαλα. Αρχικά
ασχολήθηκε ως πρακτική με τα ευρωπαϊκά αναπτυξιακά
προγράμματα για έξι μήνες. Είναι 16 χρόνια μάχιμη εκπαιδευτικός, κλάδου Οικονομίας (ΠΕ80) στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Διδάσκει στο Γυμνάσιο Μουζακίου και στο Γυμνάσιο
με Λ.Τ Μαγούλας. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού στην
Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης από το Παιδαγωγικό τμήμα του Πανεπιστημίου του Βόλου.
Γνωρίζει άπταιστα Αγγλικά και λίγα Ιταλικά. Έχει συμμετάσχει ως εισηγήτρια σε πολλά συνέδρια και έχει δημοσιεύσει άρθρα της σε πολλά έγκριτα επιστημονικά περιοδικά.
Έχει συμμετάσχει στο Μητρώο Ειδικών ΕπιστημόνωνΑξιολογητών για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού
υλικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
του Ι.Ε.Π(ΚΩΔ ΕΡΓ: ΟΠΣ295450), είναι εγγεγραμμένη
στο Μητρώο εκπαιδευτών του Εθνικού Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου ως εκπαιδευτής ενηλίκων, υπεύθυνη Παρατηρητηρίου Σχολικής Βίας του 1ου Γυμνασίου Μουζακίου, μέλος της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε (Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης).

Υποψήφια με το συνδυασμό «Συμμαχία υπέρ των πολιτών» του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού,
είναι στις αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου στη ΠΕ
Τρικάλων η Δήμητρα Νάτσινα.
Η Δήμητρα Νάτσινα γεννήθηκε στην Γερμανία και μεγάλωσε στην Φαρκαδόνα Τρικάλων. Μετά την αποφοίτησή
της από την Ιατρική σχολή, εγκαταστάθηκε μόνιμα στα
Τρίκαλα. Το 2015 έλαβε την ειδικότητα της Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής και έκτοτε δραστηριοποιείται στον
χώρο της Υγείας.
Είναι Επιμελήτρια του Κέντρου Υγείας Πύλης, Περιφερειακό Ιατρείο Στουρναραίϊκων του ορεινού όγκου της
Πύλης Τρικάλων. Παράλληλα, είναι εκλεγμένο μέλος του
ΔΣ του Ιατρικού συλλόγου Τρικάλων, συνεχώς, από το
2008 έως και σήμερα.
Μέλος της WONCA (Παγκόσμιος Οργανισμός των Οικογενειακών Ιατρών), της Ελληνικής Διαβητολογικής
Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, του Ελληνικού Κολλεγίου
Γενικών Ιατρών (Ε.ΚΟ.ΓΕ.ΝΙΑ) κ.α.
Έχει παρουσιάσει πληθώρα επιστημονικών εργασιών
και ανακοινώσεων και συμμετέχει ενεργά σε ιατρικά συνέδρια. Από το 2019 είναι συντονίστρια της 1ης Τοπικής
Ομάδας Υγείας Τρικάλων (1η Τ.ΟΜ.Υ Τρικάλων)

6 σελίδα
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Θρησκευτική εκδήλωση στο 2ο δημ.
Καλαμπάκας από τον Μητροπολίτη κ. Θεόκλητο
Μ

ία ωραία και συνάμα διδακτική ομιλία από
τον Μητροπολίτη Σταγών & Μετεώρων κ.
Θεόκλητο, είχαν την ευκαιρία να
ακούσουν οι μαθητές του 2ου Δημοτικού Σχολείου
Καλαμπάκας, προσκεκλημένος από την διεύθυνση
του Σχολείου σε μία θρησκευτική εκδήλωση.
Ο Μητροπολίτης αφού χαιρέτησε τους μαθητές, αναφέρθηκε κυρίως στο επίκαιρο θέμα της Μεγάλης Εβδομάδας και εξήγησε στους μαθητές ότι το Πάσχα είναι το
κεντρικότερο γεγονός στην λατρευτική, εκκλησιαστική
και πνευματική ζωή της Χριστιανοσύνης.
Το Πάσχα είναι η εορτή της Αναστάσεως του Χριστού
και η διάβαση του ανθρώπου από το θάνατο στην ζωή.
Εξήγησε με πολλά παραδείγματα από την Καινή και την
Παλαιά Διαθήκη, ότι χρειάζεται ψυχική προετοιμασία για
να φθάσει ο άνθρωπος σε αυτό το γεγονός, ώστε να
βιώσει το Πάσχα προσωπικά.
Ανέλυσε ποιο είναι το νόημα και ο σκοπός της νηστείας
από την εκκλησία και το σημαντικότερο αγαθό που πρέπει
να έχουν οι άνθρωποι και είναι η ταπείνωση.
Έκανε μία ιστορική αναδρομή για την πλάση και την
ύπαρξη του ανθρώπου στη Γη μέχρι σήμερα και αναφέρθηκε στις αρετές που πρέπει να έχει ένας άνθρωπος και
ειδικά τα παιδιά όπως η αγάπη, η φιλία, ο σεβασμός, η
πειθαρχία, η ειλικρίνεια, η μετάνοια, η συγχώρεση, η
εξομολόγηση, η δικαιοσύνη και η αλληλοβοήθεια ώστε
να δημιουργήσουν μία γερή βάση για τη μετέπειτα πορεία
στη ζωή τους.
Η εκδήλωση έκλεισε με προτροπές και ευχές του Μητροπολίτη προς τους μαθητές να περάσουν καλές γιορτές

και σχολικές διακοπές τις Άγιες ημέρες της Μεγάλης
Εβδομάδας του Πάσχα.
Ο διευθυντής του σχολείου κ. Καραγιώργος ευχαρίστησε θερμά τον Μητροπολίτη για την πολύ ωραία και

ουσιαστική ομιλία που ανέπτυξε στο διδακτικό προσωπικό
και στους μαθητές, που σίγουρα αποκόμισαν πάρα
πολλά και πλέον θα γνωρίζουν κάποια σημαντικά στοιχεία
για τη θρησκεία μας.

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

τοπικά
νοικτά είναι αύριο
Κυριακή των Βαΐων
τα εμπορικά
καταστήματα, με
προτεινόμενο ωράριο
από 11πμ μέχρι 4μμ.

Α

Η αυριανή Κυριακή είναι
από τις 2-3 ετησίως που επιθυμούν να λειτουργήσουν τις
επιχειρήσεις τους οι μικροί
και οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, καθώς η αγορά εισέρχεται στην Πασχαλινή περίοδο. Οι άλλες Κυριακές που
παραδοσιακά είναι ανοικτά τα
εμπορικά είναι αυτές εντός
των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.
Η αγορά είναι έτοιμη από
κάθε πλευρά για την Πασχαλινή περίοδο, έχοντας προμηθευτεί ποιοτικά προϊόντα
για κάθε γούστο, τα οποία
προσφέρονται σε εξαιρετικά
ελκυστικές τιμές και με την
βοήθεια του καιρού αναμένεται αυξημένη κατανάλωση.
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Αύριο Κυριακή των Βαΐων, με προτεινόμενο ωράριο 11πμ-4μμ

Ανοικτά τα καταστήματα
•Έτοιμη είναι η αγορά για την Πασχαλινή περίοδο,
τόσο από προϊόντα, όσο και από ελκυστικές τιμές
«Αυτές τις συγκεκριμένες
Κυριακές έχει λογική να είμαστε ανοικτά και αξίζει τον
κόπο να εργαστούμε, όχι
όμως όλες τις άλλες Κυριακές
που έχει νομοθετήσει η πολιτεία και ασφαλώς είμαστε κάθετα αντίθετοι σε 32 και ακόμη χειρότερα σε 52 Κυριακές
ανοικτά ετησίως» τονίζουν
συνδικαλιστές έμποροι, αναφερόμενοι στο χρονίζον πλέον ζήτημα λειτουργίας της
αγοράς τις Κυριακές και υπογραμμίζουν «ποτέ οι αρμόδιοι
δεν ακούνε τους ανθρώπους

Το Σάββατο 18 και την Κυριακή 19 Μαΐου

Στα θρανία για το Κρατικό
Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας
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της αγοράς.
Το έχουμε τονίσει πάρα
πολλές φορές, πως δεν έχουμε ανάγκη πολλών ωρών και
ημερών εργασίας, αλλά ρευστότητα. Η οικονομία πάσχει
από ρευστό. Αν αυτό βρεθεί
και διοχετευθεί άμεσα ή έμμεσα ή και με τα δύο στην οικονομία και στο εμπόριο, τότε
θα υπάρξει κίνηση. Στις εποχές πριν την κρίση ήμαστε
ανοικτά τις Κυριακές;
Όχι βέβαια, όμως ο κόσμος
ψώνιζε γιατί είχε χρήματα
στην τσέπη. Τώρα δεν το κάνει γιατί δεν υπάρχει ρευστό,
τόσο λόγο υπέρογκων φόρων, όσο και της ανεργίας
και των μειωμένων μισθών,
αλλά και των υποχρεώσεων σε
τράπεζες κλπ. 2-3 Κυριακές
τον χρόνο ανοικτά είναι υπεραρκετές, όπως και δύο εκπτωτικές περίοδοι. Όλα τα
άλλα είναι για τα μεγάλα καταστήματα» .
Ματθαίος Μπίνας

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

•Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στο 4ο Γενικό Λύκειο Τρικάλων
«Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης»
τα θρανία θα
καθίσουν το
Σάββατο 18 και την
Κυριακή 19 Μαΐου, όσοι
Τρικαλινοί επιθυμούν να
αποκτήσουν το Κρατικό
Πιστοποιητικό
Γλωσσομάθειας, ενώ οι
εξετάσεις θα διεξαχθούν
στο 4ο Γενικό Λύκειο
Τρικάλων «Αλέξανδρος
Παπαδιαμάντης».

Σ

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν
για τα επίπεδα α) Α (Α1 «στοιχειώδης γνώση» και Α2 «βασική γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test),
στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική Ιταλική και
Ισπανική και Β (Β1 «μέτρια
γνώση», Β2 «καλή γνώση»)
σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test)στις γλώσσες
Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική,
Ιταλική και Ισπανική και γ)Γ
(Γ1 «πολύ καλή γνώση», Γ2
«άριστη γνώση») σε ενιαία
διαβαθμισμένη δοκιμασία
(test)στις γλώσσες Αγγλική,
Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική
και Ισπανική.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να ενημερώνονται για την ώρα
της προφορικής τους εξέτα-

σης από την ιστοσελίδα του
4ου Γενικού Λυκείου Τρικάλων
«Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης» http://4lyk-trikal.tri.sch.gr.
Στις εξετάσεις έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος Έλληνες πολίτες ή ομογενείς,
πολίτες της Ε.Ε. ή αλλοδαποί
που ζουν, εκπαιδεύονται και
εργάζονται στην Ελλάδα ή
εκτός αυτής, αλλά προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους
είναι η βασική γνώση της Ελληνικής.

Θεσμοθετημένο
σύστημα εξετάσεων
Το Κρατικό Πιστοποιητικό
Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) είναι

ένα θεσμοθετημένο σύστημα
εξετάσεων του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Στόχος του είναι η πιστοποίηση διαφορετικών επιπέδων
γνώσης μιας ξένης γλώσσας,
δηλαδή η πιστοποίηση του
βαθμού ικανότητας που έχει
αναπτύξει κάποιος ως προς
την κατανόηση και την παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου στην ξένη γλώσσα.
Οι εξετάσεις φέρουν τη σφραγίδα του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο μέσω της Διεύθυνσης της Γνώσης Ξένων
Γλωσσών, είναι υπεύθυνο για
τη διενέργεια των εξετάσεων

και για την έκδοση των αντίστοιχων πιστοποιητικών.
Σκοπός του ΚΠΓ είναι η ισότιμη αξιολόγηση της γνώσης
διαφόρων γλωσσών μέσω
επαρκώς δοκιμασμένων και
τυποποιημένων διαδικασιών
προκειμένου να εξυπηρετηθούν επικοινωνιακές ανάγκες
στην Ελλάδα και ευρύτερα
στην Ευρώπη. Με αυτή την έννοια, δεν μοιάζει με τα διεθνή
συστήματα πιστοποίησης μίας
γλώσσας που αναπτύσσονται από εκείνους για τους
οποίους η εφαρμογή του συστήματος αποφέρει συμβολικό ή υλικό κέρδος.
Ε.Κ.

Με το παρόν, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά, το
Σώμα Ελλήνων Προσκόπων της Π.Ε. Τρικάλων, για την
προσφορά αίματος για τους πάσχοντες.
Η πραγμάτωση αυτής της εθελοντικής προσφοράς, αποδεικνύει έμπρακτα την κοινωφελή και ανθρωπιστική σας
δράση, καθώς και τη στήριξή σας στις υγειονομικές μονάδες.
Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων

Delivery

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

8 σελίδα
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Τις επόμενες ημέρες σε
δικαιούχους γεωργούς και αγρότες

Έρχονται συνδεδεμένες
•Αφορούν αιγοπρόβειο και βόειο
κρέας, βιομηχανική ντομάτα
και ενδεχομένως σπόρους σποράς

Τ

ην Μεγάλη Τρίτη, το πιθανότερο, θα
καταβληθούν συνδεδεμένες σε δικαιούχους
παραγωγούς από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα
με στελέχη του Οργανισμού.

Οι πληρωμές αφορούν τις συνδεδεμένες στο αιγοπρόβειο κρέας, στο βόειο κρέας του έτους 2018, όσον
αφορά τα ζωικά, αλλά και τις αντίστοιχες για την βιομηχανική ντομάτα στην φυτική παραγωγή, ενώ ενδεχομένως
να αποδοθούν και οι συνδεδεμένες στους σπόρους
σποράς.
Οι συνδεδεμένες θα έχουν ως εξής:
-για το αιγοπρόβειο κρέας στα 9,35 ευρώ ανά επιλέξιμο
ζώο.
-για το βόειο κρέας στα 171 ευρώ ανά επιλέξιμο
θηλυκό ζώο.
-για τη βιομηχανική ντομάτα στα 72 ευρώ το στρέμμα.
Όσον αφορά το αιγοπρόβειο κρέας, μάλλον οι κτηνοτρόφοι θα βρουν ελαφρά μειωμένα ποσά στους λογαριασμούς τους, δεδομένου ότι το ύψος της συνδεδεμένης για το έτος 2017 ήταν στα 9,7 ευρώ ανά επιλέξιμο ζώο.
Αντίστοιχα, μεγαλύτερη μείωση αναμένεται στη συνδεδεμένη του βόειο κρέατος αφού πέρυσι καθορίστηκε
στα 192,5 ευρώ ανά επιλέξιμο θηλυκό ζώο. Για την βιομηχανική ντομάτα από 67,3 ευρώ το στρέμμα ανέβηκε
στα 72 ευρώ το στρέμμα.
Οι συνδεδεμένες, χορηγούνται σε σημαντικούς τομείς
με φθίνουσα παραγωγή, φυτικής και ζωικής παραγωγής,
το ύψος της χρηματοδότησης στους τομείς δεν είναι
σταθερό κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου,
η μοναδιαία τιμή υπολογίζεται κάθε έτος ανάλογα με
τις επιλέξιμες εκτάσεις και τον αριθμό των επιλέξιμων
ζώων και στρεμμάτων, χωρίς υπέρβαση της ενδεικτικής
τιμής, χορηγούνται κατόπιν αιτήματος λήψης αυτής
στην ΕΑΕ και ελέγχου τήρησης των όρων επιλεξιμότητας,
δεν χορηγείται παραπάνω από μια συνδεδεμένη ενίσχυση
στην ίδια έκταση.
Ματθαίος Μπίνας

Την Μεγάλη Τρίτη 23 Απριλίου, στις 18:00 στο Δημαρχείο

Συνεδριάζει το Δημοτικό
Συμβούλιο Πύλης
Σ

υνεδριάζει το
Δημοτικό
Συμβούλιο Πύλης
την Μεγάλη Τρίτη 23
Απριλίου στο Δημαρχείο,
με 61 θέματα στην
ημερήσια διάταξη.

Μεταξύ των θεμάτων υπάρχει το 1ο, το οποίο αφορά την
διευθέτηση του χειμαρρώδους
ρέματος Καλογήρων μέσω του
προγράμματος «Φιλόδημος».
Από το Υπουργείο Εσωτερικών
(ΥΠΕΣ) εγκρίθηκαν 500.000
ευρώ για το εν λόγω έργο και
τώρα καλείται το Δημοτικό
Συμβούλιο να αποδεχτεί τους
όρους του επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών (ΤΠΔ).
Πρόκειται για ιδιαίτερης σημασίας, καθώς η ωφελιμότητα
που θα προσδώσεις στους
κατοίκους είναι πολύ μεγάλη,

διότι έτσι προστατεύεται μέρος του οικιστικού χώρου
όπως οικίες, χωράφια, διάφορες άλλες ιδιοκτησίες και
κοινόχρηστοι χώροι, κυρίως
κατάντη της κεντρικής πλατείας και του επαρχιακού οδικού δικτύου.
Οι εργασίες στην εργολαβία
αυτή περιλαμβάνουν διευθέ-

τηση του χειμαρρώδους ρέματος για την αύξηση της παροχετευτικότητάς του, την
προστασία της κοίτης με επένδυση και αντιστήριξη πρανών
και πυθμένα και την ρύθμιση
της ροής με κατασκευή αναβαθμών για τη μείωση της
κατά μήκος κλίσης και λεκανών καταστροφής ενέργειας

για την εκτόνωση της ροής.
Τα έργα προβλέπεται να αρχίσουν από την θέση “Μεσοχώρι”, μέχρι τη θέση “Κοτρώνι”, μήκους 110,50m.
Στο 2ο θέμα, το Σώμα καλείται να εγκρίνει τη κατανομή
πιστώσεων 47.000 ευρώ για
τα σχολεία του Δήμου Πύλης.
Επίσης, το Δημοτικό Συμβούλιο Πύλης θα συζητήσει την
αποδοχή 308.000 ευρώ για
έργα και παρεμβάσεις στην
ορεινή περιοχή του Δήμου
Πύλης.
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί
πως στην συνεδρίαση θα συζητηθεί η διοργάνωση και στήριξη πολλών εκδηλώσεων για
το επόμενο χρονικό διάστημα,
όπως το «Koziakas Mountain
Race», «Bike Odyssey 2019»,
«Αντάμωμα φίλων μοτοσυκλέτας» κ.α.
Ματθαίος Μπίνας

Τα θέματα εντός ημερήσιας διάταξης του Δημοτικού Συμβουλίου Πύλης:
1. Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο
Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν. 4509/2017 και την 13022/19-4-2018
Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (ΦΕΚ
1377/τ.Β΄/24-4-2018), όπως τροποποιήθηκε με
την υπ’ αριθμ. 44173/24-8-2018 (ΦΕΚ 3656/τ.Β΄/278-2018) και ισχύει για την εκτέλεση του έργου
«Διευθέτηση χειμαρρώδους ρεύματος (κλάδου)
Καλογήρων».
2. Αποδοχή – κατανομή πίστωσης από τους
Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019 για
κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του
Δήμου.
3. Αποδοχή κατανομής ποσού σε μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς δήμους από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, έτους 2019.
4. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, οικ.
έτους 2019.
5. Τροποποίηση προϋπολογισμού, οικ. έτους
2019.
6. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων, Α΄ τριμήνου 2019.
7. Κατανομή πίστωσης από τους Κεντρικούς
Αυτοτελείς Πόρους, έτους 2019, για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ).
8. Υπογραφή παράτασης σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο
του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου
Ταμείου «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015).
9. Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στις
Τ.Κ. Αγίου Βησσαρίωνα, Δροσερού, Ελάτης, Μουριάς, Παλαιομονάστηρου, Πύλης, Φιλύρας.
10. Έγκριση εκμίσθωσης αγροτεμαχίου στην
Τ.Κ. Μουριάς.
11. Έγκριση εκμίσθωσης αγροτεμαχίου στην
Τ.Κ. Δροσερού.
12. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής γεφυροπλάστιγγας στην Τ.Κ. Δροσερού.
13. Αίτηση Συλλόγου Αποδήμων Μυροφυλλιτών
για παραχώρηση χρήσης λυόμενου οικήματος
Τ.Κ. Μυροφύλλου.
14. Αίτηση Λόζιου Βασιλικής για παραχώρηση
χώρου εκθετηρίου λαογραφικών και εικαστικών
συλλογών του Δήμου Πύλης.
15. Αίτηση Κανδύλη Αικατερίνης για συμψηφισμό
οφειλόμενων μισθωμάτων με δαπάνες κατασκευής
υπόστεγου στο περίπτερο του Πάρκου Παραποτάμου.
16. Αίτηση Μπρέλλα Αντωνίου για διαγραφή
οφειλών από μισθώματα δημοτικού καταστήματος
Νέας Πεύκης.
17. Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων –
κατανομή πιστώσεων.
18. Αίτηση λεσχών μοτοσυκλέτας για συνδιοργάνωση εκδήλωσης «Αντάμωμα φίλων μοτοσυκλέτας» - κατανομή πίστωσης.
19. Αίτηση Συλλόγου Φίλων Αθλητισμού Γέρακα
για συνδιοργάνωση αγώνα ποδηλασίας «Bike
Odyssey 2019» - κατανομή πίστωσης.
20. Αίτηση Συλλόγου Επαγγελματιών Ορεινού
Όγκου Ν. Τρικάλων – Ξένιος Ζευς για συνδιοργάνωση αγώνα ορεινού τρεξίματος «Koziakas Mountain Race» - κατανομή πίστωσης.
21. Αίτηση Πολυγένη Ελένης για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης – κατανομή πίστωσης.
22. Αίτηση Καλύβα Χρήστου για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης – κατανομή πίστωσης.
23. Γνωμοδότηση σχετικά με την πρόταση της

Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων για
ίδρυση, κατάργηση τμημάτων ένταξης (Τ.Ε.) σε
σχολικές μονάδες της Δ/νσης Π.Ε. Τρικάλων.
24. Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Μαθητεία
ΕΠΑ.Σ., Μαθητεία Ι.Ε.Κ.) για απασχόληση στο
Δήμο Πύλης.
25. Έγκριση της αριθμ. 8/2019 απόφασης της
Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με την έγκριση
απολογισμού Σχολικής Επιτροπής, οικονομικού
έτους 2018.
26. Έγκριση της αριθμ. 12/2019 απόφασης της
Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με την έγκριση
απολογισμού Σχολικής Επιτροπής, οικονομικού
έτους 2018.
27. Έγκριση απόφασης του Οργανισμού Κοινωνικών Πολιτιστικών Αθλητικών Δράσεων
(Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης «Άγιος Βησσαρίων»
σχετικά με την τροποποίηση προϋπολογισμού,
οικ. έτους 2019.
28. Διάθεση λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους Τ.Κ. Γαρδικίου, έτους 2019.
29. Διατύπωση γνώμης για περιορισμούς βοσκής
στο δημοτικό δάσος Τ.Κ. Ελάτης.
30. Διατύπωση γνώμης για περιορισμούς βοσκής
στο Πανεπιστημιακό δάσος Περτουλίου.
31. Χορήγηση ξυλείας ατομικών αναγκών στις
Τ.Κ. Βροντερού, Δέσης, Καλογήρων, Πύρρας.
32. Γνωμοδότηση για την κοπή δένδρων εντός
κοινοχρήστων χώρων στην Τ.Κ. Πετροχωρίου.
33. Έγκριση κίνησης διαδικασίας σύνταξης της
μελέτης ΣΧΟΟΑΠ πρώην Δήμου Πινδέων.
34. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης Δήμου
Πύλης – Δ.Ε.Υ.Α.Π. για την υλοποίηση της πράξης
«Κατασκευή δικτύου ύδρευσης και δεξαμενής
στην Τ.Κ. Μεσοχώρας».
35. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης Δήμου
Πύλης – Δ.Ε.Υ.Α.Π. για την υλοποίηση της πράξης
«Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης
Βλαταναίων Τ.Κ. Ελάτης».
36. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης Δήμου
Πύλης – Δ.Ε.Υ.Α.Π. για την υλοποίηση της πράξης
«Μεταφορά νερού από γέφυρα ως Νερόμυλο
στην Τ.Κ. Πύλης».
37. Δέσμευση Δημοτικού Συμβουλίου για ένταξη
της πράξης «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου
ύδρευσης στην Τ.Κ. Παλαιομοναστήρου (Πύλη
Τρικάλων)» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα όταν
αυτό εκπονηθεί.
38. Έγκριση μελέτης – Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του
έργου «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης και δεξαμενής στην Τ.Κ. Μεσοχώρας».
39. Έγκριση μελέτης – Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του
έργου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Βλαταναίων Τ.Κ. Ελάτης».
40. Έγκριση μελέτης – Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του
έργου «Μεταφορά νερού από γέφυρα ως Νερόμυλο στην Τ.Κ. Πύλης».
41. Έγκριση μελέτης – Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του
έργου «Αντιμετώπιση ζημιών και βελτίωση υποδομών».
42. Έγκριση Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (Σ.Α.Υ.)
και Φακέλου Ασφάλειας Υγείας (Φ.Α.Υ.) του έργου
«Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών στην Τ.Κ.
Ροπωτού».
43. Έγκριση Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (Σ.Α.Υ.)
και Φακέλου Ασφάλειας Υγείας (Φ.Α.Υ.) του έργου
«Κατασκευή τροφοδοτικού αγωγού από Παλαιομονάστηρο ως υδατόπυργο Λυγαριάς».

44. Έγκριση Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (Σ.Α.Υ.)
και Φακέλου Ασφάλειας Υγείας (Φ.Α.Υ.) του έργου
«Αντιμετώπιση ζημιών από θεομηνίες στις Δ.Ε.
Πινδέων, Μυροφύλλου, Νεράιδας».
45. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών από θεομηνίες στις Δ.Ε. Πινδέων, Μυροφύλλου, Νεράιδας».
46. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από
θεομηνία στις Δ.Ε. Πύλης, Γόμφων, Πιαλείας».
47. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου «Συντηρήσεις – Κατασκευή τεχνικών υποδομών Δ. Πύλης».
48. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα
Εργασιών του έργου «Ασφαλτοστρώσεις – Συντηρήσεις ασφαλτικών».
49. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου «Κατεδάφιση και απομάκρυνση
επικίνδυνων κτισμάτων στην Τ.Κ. Ροπωτού».
50. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση αντιπλημμυρικών υποδομών στις Δ.Ε. Πύλης – Πιαλείων
– Γόμφων».
51. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση ζημιών και επεμβάσεις για την πολιτική προστασία».
52. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή μικρών
τεχνικών και βελτίωση υποδομών στις Δ.Ε. Πύλης
– Αιθήκων».
53. Έγκριση και παραλαβή παραδοτέων Β και
τελικής φάσης του ερευνητικού έργου «Πολυκριτηριακή ανάλυση για την εκτίμηση του πλημμυρικού
κινδύνου και την εύρεση βέλτιστων θέσεων για
την κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων στην περιοχή Τρικάλων».
54. Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου
«Αντικατάσταση εξωτερικού αγωγού ύδρευσης
στην Τ.Κ. Γαρδικίου» για χορήγηση παράτασης
προθεσμίας περαίωσης του έργου.
55. Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου
«Αναπλάσεις στην Τ.Κ. Περτουλίου» για χορήγηση
2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.
56. Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου
«Ύδρευση οικισμού Αετού του Κ.Δ. Παχτουρίου»
για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης
του έργου.
57. Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου
«Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στο Τ.Δ. Νεραϊδοχωρίου» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.
58. Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου
«Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης
στην Τ.Κ. Ελάτης» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.
59. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής
παραλαβής του έργου «Συντήρηση και αποκατάσταση κοιμητηρίων» - συγκρότηση επιτροπής.
60. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής
παραλαβής του έργου «Αισθητική και λειτουργική
αναβάθμιση κεντρικού οικισμού Τ.Κ. Ελάτης» συγκρότηση επιτροπής.
61. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής
παραλαβής του έργου «Συντήρηση – κατασκευή
τεχνικών υποδομών στη Δ.Ε. Πινδέων» - συγκρότηση επιτροπής.

τοπικά
λλάζουν όλα σε
λίγο καιρό για τις
αστυνομικές
ταυτότητες, και μετά από
60 ολόκληρα χρόνια θα
πάψουν να είναι έτσι
όπως τις ξέρουμε.

Α

Από το Αρχηγείο της
ΕΛ.ΑΣ ξεκίνησε η διαγωνιστική διαδικασία για τη δημιουργία ενός νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εντύπων
Ασφαλείας (Ο.Π.Σ.Ε.Α.) με
σκοπό την έκδοση των νέων
Δελτίων Ταυτότητας, αλλά
και όλων των εγγράφων
ασφαλείας.
Υπενθυμίζεται ότι οι εταιρείες που θα υποβάλουν ενδιαφέρον πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις μεταξύ των οποίων να έχουν κατασκευάσει
τέτοια έγγραφα σε άλλες
τουλάχιστον δύο χώρες της
Ε.Ε.
Από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη διευκρινίζεται ότι οι νέες ταυτότητες
είναι μόνο ένα μέρος από
αυτά που θα κατασκευαστούν, καθώς η δημιουργία
του Ο.Π.Σ.Ε.Α. γίνεται, μεταξύ άλλων, και για λόγους
οικονομίας και θα αναλάβει
την κατασκευή όλων των εγγράφων ασφαλείας, στα
οποία περιλαμβάνονται τα
διπλώματα οδήγησης, όλα
τα ταξιδιωτικά έγγραφα αλλοδαπών, αλλά και η αναβάθμιση των ελληνικών διαβατηρίων, που, ούτως η άλλως, θεωρούνται από τα
ασφαλέστερα στον κόσμο.
Σημειώνεται ότι η απόφαση της Ε.Ε. για την κατασκευή νέων ταυτοτήτων ελήφθη από τον περασμένο Νοέμβριο και τις επόμενες μέρες γίνεται κανονισμός. Από
τη στιγμή εκείνη όλες οι χώρες μέλη έχουν περιθώριο
24 μηνών για να προχωρήσουν στην κατασκευή των
εγγράφων ασφαλείας των
πολιτών τους.

Τέλος οι ταυτότητες
όπως τις ξέραμε
•Αλλάζει η μορφή των ταυτοτήτων μετά
από 60 χρόνια, ξεκίνησε η διαγωνιστική διαδικασία
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Πιάστηκε ο… μακροχέρης
των ξενοδοχείων!
•Εξιχνιάστηκαν επτά περιπτώσεις
κλοπών που διαπράχθηκαν σε σπίτια
και ξενοδοχεία του νομού Τρικάλων

νας παλιός… γνώριμος της Αστυνομίας
ήταν ο ληστής που δεν είχε αφήσει σε…
ησυχία ξενοδοχεία και σπίτια στο νομό
Τρικάλων και ιδιαίτερα προς την Πύλη. Αλλά η…
δράση του σταμάτησε, αφού από το Αστυνομικό
Τμήμα Πύλης εξιχνιάστηκαν επτά περιπτώσεις
κλοπών και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος
39χρονου για το αδίκημα διακεκριμένων
περιπτώσεων κλοπής.

Έ
Πώς θα είναι οι νέες
ταυτότητες
Οι νέες ελληνικές ταυτότητες θα έχουν μορφή πιστωτικής κάρτας, τύπου ID1, με κοινά χαρακτηριστικά
ασφαλείας και θα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, Ζώνη
Μηχανικής Ανάγνωσης, για
αναγνώριση από ειδικά μηχανήματα σάρωσης.
Μεταξύ των προδιαγραφών περιλαμβάνεται για τις
ταυτότητες ειδικός κωδικός
και Ζώνη Ειδικής Ανάγνωσης, που θα αναγνωρίζεται
από τα μηχανήματα σάρωσης στα αεροδρόμια, λιμάνια
και σε σιδηροδρομικούς
σταθμούς.
Προβλέπεται, επίσης, η
ενσωμάτωση chip (χωρίς
επαφή) το οποίο θα εμπεριέχει τα βιομετρικά στοιχεία, δηλαδή, ψηφιακή φωτογραφία του κατόχου και
δύο δακτυλικά αποτυπώματα (αριστερός και δεξιός δεί-

κτης).
Ο σκοπός της αλλαγής
ταυτοτήτων και των άλλων
εγγράφων είναι «ο περιορισμός της πλαστογράφησης», αλλά κυρίως «ο έλεγχος της παράνομης μετανάστευσης και της τρομοκρατίας», καθώς και «η ενίσχυση της ελεύθερης κυκλοφορίας ανάμεσα στα
κράτη- μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης».
Στα έντυπα ασφαλείας,
την κατασκευή των οποίων
θα έχει το νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εντύπων Ασφαλείας
(Ο.Π.Σ.Ε.Α.) συγκαταλέγονται αναλυτικά:
* Διπλωματικά – Υπηρεσιακά Διαβατήρια,
* Ταξιδιωτικά Έγγραφα
Σύμβασης του ΟΗΕ 1951
για πρόσφυγες,
* Ταξιδιωτικά Έγγραφα
Σύμβασης του ΟΗΕ 1954
για απάτριδες,

* Άδειες Ικανότητας Οδήγησης (υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών),
* Άδειες Διαμονής Υπηκόων Τρίτων Χωρών (υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής),
* Άδειες διαμονής ενιαίου
τύπου Ομογενών Αλβανίας –
Τουρκίας (Δ/νση Αλλοδαπών
ΑΕΑ),
* Άδειες Διαμονής Δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας (Υπηρεσίας Ασύλου),
* Υπηρεσιακά δελτία ταυτότητας Αστυνομικού προσωπικού.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η
Ελλάδα ήταν από τις τελευταίες χώρες της Ευρώπης
που εκδίδει ταυτότητες χωρίς Μηχανική Ζώνη Ανάγνωσης, ταυτότητες που δεν
ακολουθούν τις σχετικές συστάσεις του ICAO (Διεθνής
Οργανισμός Αεροπλοΐας).
ΧΡ. ΠΑΠ.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, κατά το χρονικό διάστημα από (10-08-2014) έως (2802-2019) στην ευρύτερη περιοχή του νομού Τρικάλων, ο
39χρονος διέπραξε επτά περιπτώσεις κλοπών από οικίες
και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, αφαιρώντας συνολικά οικιακό εξοπλισμό, έπιπλα, ηλεκτρονικές συσκευές, εργαλεία, οινοπνευματώδη ποτά και προσωπικά αντικείμενα.
Σε νομότυπη έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία του
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μέρος των κλοπιμαίων που
αποδόθηκαν στους νόμιμους δικαιούχους, (660) κυνηγετικά φυσίγγια, καθώς και πλήθος αντικειμένων των οποίων η προέλευση διερευνάται.
Σημειώνεται ότι ο δράστης έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν τις αστυνομικές Αρχές, ενώ ερευνάται η εμπλοκή
του σε άλλα παρόμοια αδικήματα. Η προανάκριση συνεχίζεται από το Αστυνομικό Τμήμα Πύλης.
ΧΡ. ΠΑΠ.

10 σελίδα
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Οι Λαζαρίνες του Δήμου Πύλης τραγούδησαν τα Κάλαντα Στο Δημαρχείο Πύλης

Μ

,Φιλύρας, Ελάτης για την συμμετοχή τους.
Επίσης ευχαρίστησε και τους
Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων των παραπάνω Σχολείων,
αλλά ευχαρίστησε ιδιαίτερα και
τις Λαζαρίνες.
Η Άνοιξη είναι η Ελπίδα μας
είναι το μέλλον μας.
Συνεχίζοντας ο κ. Μαράβας
τόνισε σε αυτήν την εποχή της
κρίσης τα παιδιά, νεολαία μας
είναι το πιο υγιεινό κομμάτι της
καθημερινότητας μας.
Σαν Δημοτική Αρχή επενδύσαμε στα παιδιά και το αποδείξαμε.
Σήμερα είναι κοντά μας και η
χορωδία του Συλλόγου Γυναικών
Παλαιομοναστήρου συγχαίρω την

ία ακόμα όμορφη εκδήλωση «ΟΙ ΛΑΖΑΡΙΝΕΣ « οργάνωσε ο Δήμος Πύλης που πλέον έχει γίνει
θεσμός η οποία έλαβε χώρα την
Παρασκευή 19 Απριλίου στις
12.30μ. μ. στον αύλιο χώρο του
Δημαρχείου Πύλης, όπου συγκεντρώθηκαν οι λαζαρίνες με τα
πανέμορφα στολισμένα καλαθάκια , από τον Δήμο Πύλης δημιουργώντας μία εντυπωσιακή πασχαλινή ατμόσφαιρα. Η εκδήλωση άρχισε με σύντομο χαιρετισμό
του Δημάρχου Πύλης κ. Κωνσταντίνου Μαράβα που ευχαρίστησε τους δασκάλους και Νηπιαγωγούς του Δήμου των Σχολείων Πύλης, Φήκης, Λυγαριάς

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Γεώργιος Σ. Σακκάς

αυτήν την προσπάθεια του Συλλόγου μέσω της χορωδίας που
μεταφέρουν ότι ο Δήμος Πύλης
είναι παρών και έχει ρίζες. Ένα
μεγάλο μπράβο που πρόσφατα
πήραν την πρωτιά στον Πειραιά
σε Πανελλήνιο διαγωνισμό στο
δημοτικό τραγούδι.
Τέλος ευχήθηκε καλό Πάσχα
σε όλους. Χαιρετισμό έκανε και
ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού κ.
Γεώργιος Τζιορτζιώτης που αναφέρθηκε ότι οι Λαζαρίνες έχουν
σχέση με το Άγιο Λάζαρο, ανα-

λύοντας με λίγα λόγια την ιστορία
του, ευχόμενος και αυτός με την
σειρά του Καλό Πάσχα σε όλους.
Ακολούθησε η χορωδία του
Συλλόγου Παλαιομοναστήρου
που τραγούδησε πασχαλινά τραγούδια. Κατόπιν οι λαζαρίνες
τραγούδησαν τα Κάλαντα που
αναφέρονται στον Λάζαρο.
Τέλος ο Δήμαρχος κ. Κώστας
Μαράβας βράβευσε την χορωδία
του Συλλόγου προσφέροντας μια
ανθοσμένη.

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

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

Κέντρο Διάγνωσης &
Θεραπείας Διαταραχών

Προσφορές 15/4-30/4
•ΣΕΤ Πασχαλινό Τσουρέκι “Χατζής” +
Σοκολατένιο Αυγό 170γρ
ΜΟΝΟ 4,90€!!!
•Παρθένο Ελαιόλαδο Κρήτης
ΚΟΚΟ 5lt 15,50€

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

*Στο κατάστημά μας θα βρείτε πολλές ακόμα προσφορές

“ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ”

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ
Αναπτυξιολόγος-Παιδίατρος PhDc,
Σκυλοτροφή συντήρησης 20kg

από

Σκυλοτροφή ενέργειας 20kg

από

Γατοτροφή Premium από 24,99

μόνο

Αλεύρι τύπου πολυτελείας 5kg

από

Αλεύρι τύπου 70% 25kg

από

Hλιέλαιο 10λίτρα

από

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

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

CMYK
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Οι Λαζαρίνες της Καλαμπάκας τραγούδησαν τον Λάζαρο

Βραβεύτηκαν τα καλύτερα καλαθάκια και τα παιδιά
που τραγούδησαν τα λεγόμενα «Λαζαροτράγουδα»
Δήμος Μετεώρων
στο πλαίσιο των
Πασχαλινών
εκδηλώσεων
διοργάνωσε χθες το
μεσημέρι, παραμονή
του Σαββάτου του
Λαζάρου, την εκδήλωση
«Λαζαρίνες 2019».

Ο

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε υπό εξαιρετικές
καιρικές συνθήκες και με
πολύ κόσμο στην πλατεία
Δημαρχείου.
Συμμετείχαν δεκάδες μικρά κορίτσια που τραγούδησαν τον Λάζαρο από το
πρωί της Παρασκευή έως το
μεσημέρι σε όλη την Καλαμπάκα και η πόλη γέμισε
με μικρές δεσποινίδες, οι
οποίες είχαν στολισμένα τα
καλαθάκια τους με φυσικά

λουλούδια, τηρώντας την
παράδοση και το έθιμο.
Τα καλύτερα στολισμένα
καλαθάκια, βραβεύτηκαν
από επιτροπή κυριών όπως

βραβεύτηκαν και τα κορίτσια που τραγούδησαν τα
λεγόμενα «Λαζαροτράγουδα».
Σε όλα τα κοριτσάκια, δό-

Λαζαρίνες
στην Αγία Μονή
αρούμενες παιδικές φωνές και τα κάλαντα του Λαζάρου “πλημμύρισαν” χθες
την συνοικία της Αγίας Μονής Τρικάλων, καθώς κοριτσάκια, ιδιαίτερα
περιποιημένα και καλοντυμένα, με τα στολισμένα καλαθάκια τους τήρησαν
και φέτος το έθιμο της περιοχής που θέλει τις Λαζαρίνες να “βγαίνουν” την
παραμονή του Λαζάρου.

Χ

Από σπίτι σε σπίτι και από μαγαζί σε μαγαζί (στην φωτογραφία στην καφετέρια “Χόβολη” στην πλατεία “Δημήτρη Μητροπάνου” στην Αγία Μονή), τα κορίτσια πρόσφεραν
χαρά και χαμόγελα σε κατοίκους και περαστικούς, υπενθυμίζοντας παράλληλα πως έρχεται η Μεγάλη Εβδομάδα, η Ανάσταση και το Πάσχα.
Μ.Α.Μπ.

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

θηκαν αναμνηστικά και δωράκια από τον Δήμο Καλαμπάκας, ενώ χαιρετισμό απηύθυνε η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Παιδείας κ. Λίλα

Μπαντέκα Νάνη η οποία
θαύμασε όλα τα καλαθάκια
και ευχήθηκε «Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα» σε
όλους, μοιράζοντας στο τέ-

λος της εκδήλωσης, δώρα
σε όλα τα παιδιά που συμμετείχαν στην εκδήλωση.
Γιώργος Χρ.
Σιαμουρέλης

12 σελίδα
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Διήμερο γνωριμίας
με το 2ο ΕΠΑΛ Τρικάλων

«ΤΡΙΚΚΗ» Κέντρο Χορού
Τρικάλων διοργανώνει το
Πανελλήνιο Φεστιβάλ
Παραδοσιακών Χορών «7η
γιορτή χορού» σήμερα Σάββατο
20 Απριλίου.

Η

Η 7η γιορτή χορού θα πραγματοποιηθεί πνευματικό κέντρο του Δήμου Τρικκαίων το πρωί 11.00 έως 13.00 και το απόγευμα 18.00 έως 22.00 και αποτελεί θεσμό πανελλήνιο για τα πολιτιστικά δρώμενα.
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. Πρόγραμμα:

ΤΡΙΚΚΗ:

7η Γιορτή Χορού
•Σήμερα Σάββατο 20 Απριλίου

Σάββατο (Πρωί)
ώρα 11.00-13.00
-Τρίκκη Κέντρο Χορού Τρικάλων
-Χορευτική Ομάδα Αρτέμιδος -Σπάτων “Ωθώ-Πατώ”
-Πολιτιστικός Σύλλογος Αυλιωτών Κέρκυρας
-Μορφωτικός Σύλλογος Γαργαλιάνων
-Λαογραφικος Χορευτικός Όμιλος “Οι
Κρηταγενείς”
-Σωματείο «Στα χρώματα της παράδοσης»
-Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος
Αστυπάλαιας

Σάββατο (Απόγευμα)
ώρα 18.00-22.00

Το 2ο ΕΠΑΛ άνοιξε τις πόρτες του στην τοπική κοινωνία σε
δυο ξεχωριστές ημέρες γνωριμίας και ενημέρωσης στις εγκαταστάσεις του στον Πυργετό Τρικάλων την Tετάρτη 10 Απριλίου και Πέμπτη 11 Απριλίου 2019.
Οι ενδιαφερόμενοι είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν στις
εγκαταστάσεις του εκπαιδευτηρίου και να ενημερωθούν για τα
έργα, τις εκδηλώσεις, τις δραστηριότητες και τις διακρίσεις του
σχολείου και να βιώσουν από κοντά παράλληλες δράσεις που
αναπτύσσουν και συμμετέχουν οι μαθητές κατά τη διάρκεια των
σπουδών τους.
Επίσης οι επισκέπτες ήρθαν σε επαφή με την εκπαιδευτική
φιλοσοφία των Επαγγελματικών Λυκείων, τα μαθήματα, τους
τομείς και τις ειδικότητες, τη σχολική καθημερινότητα, τις μελλοντικές ευκαιρίες σπουδών και τις επαγγελματικές διεξόδους
που προσφέρει το 2ο ΕΠΑΛ.
Παρουσιάστηκαν έργα, προϊόντα και δημιουργίες από κάθε
ειδικότητα, από τη δράση "Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ" καθώς και
η μουσειακή γωνιά που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ «Museum Education in a
Digital Era» με εκθέματα σχετικά με την ιστορία της ελληνικής
εκπαίδευσης.

-Πολιτιστικός Σύλλογος Γαλατά « Οι φίλοι της παράδοσης»
-Χορευτικό Πολιτιστικού Συλλόγου Αντιρρίου «Το Καστέλι»
-Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος
Λητής Θεσσαλονίκης
-Χορευτικό Εργαστήρι Μορφωτικού
Συλλόγου Νέας Κίου
-Εκπολιτιστικός Σύλλογος Νέων Μεταμόρφωσης Ιωαννίνων
-Χορευτική ομάδα Νεανικής Εστίας
Αγ. Γεωργίου Ασβεστοχωρίου
-Εκπολιτιστικός Όμιλος Θέρμου
-Πολιτιστικός σύλλογος Γοργόπης «Η
Γόρτυνα»

-Τρίκκη Κέντρο Χορού Τρικάλων
-Λύκειο Ελληνίδων Άργους-Περιφ Τμήμα Κουτσοποδίου
-Μορφωτικός Σύλλογος Θεσπρωτικού
-Χορευτικό Τμήμα Εκπαιδευτήρια Αναγέννηση
-Χορευτικός Λαογραφικός Όμιλος Λι-

βαδειάς
-Εξωραϊστικός Εκπολιτισ Σύλλογος
“Αγία Τριάδα” Νίκαιας
-Χορευτικός Λαογραφικός Όμιλος
“Μυρρινούς”
-Ομάδα Γυναικών ΑπόΔΡΑΣΗ Νέας
Μάκρης

Δράσεις και ευχαριστίες
του 1ου Εσπερινού ΕΠΑ.Λ Τρικάλων
κπαιδευτικοί και μαθητές
του Τομέα Γεωπονίας,
Τροφίμων και
Περιβάλλοντος του 1ου
Εσπερινού ΕΠΑΛ Τρικάλων και η
Διεύθυνση του σχολείου,
ενισχύουν την εκπαιδευτική
διαδικασία, με τη συνδρομή του
Δήμου Τρικκαίων και συμπολιτών.

Ε

Η αρχή έγινε με την κατασκευή ράμπας
για ΑμεΑ στην είσοδο του σχολείου,
εξυπηρετώντας μαθητή, διευκολύνοντας
έτσι την πρόσβασή του στις σπουδές.
Ακολούθησε η προσφορά του Δήμου
Τρικκαίων σε υλικά για την κατασκευή περίφραξης και βασικών υλικών θερμοκηπίου, που ήδη ετοιμάζει ο συγκεκριμένος
τομέας.
Μάλιστα οι μαθητές και οι μαθήτριες
του Τομέα, με τη συνδρομή των καθηγητών τους, του Msc γενετιστή γεωπόνου
κ. Κων/νου Γούλα, της γεωπόνου κ. Νικολέτας Χατζημάνου και των τεχνολόγων
γεωπόνων, κ. Ευθυμίας Περιστέρη και
Κατερίνας Καλαμαρά, ήδη έχουν προχωρήσει τη σχετική προετοιμασία στον
αύλειο χώρο.
Σημειώνεται, ακόμη, ότι για τη συγκεκριμένη εργασία, υπήρξε ευγενική προσφορά από τη χωματουργική εταιρεία
του κ. Τσιανάκα και κ. Μπέη, που προσέφερε το χώμα για την τεχνική εκπαίδευση των μαθητών/τριών.

τίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Το 1ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Τρικάλων συνεχίζει τις δραστηριότητές του σε όλους
τους Τομείς, συμβάλλοντας στη βελτίωση της Εκπαίδευσης και της Παιδείας
στον νομό Τρικάλων.
κείμενο: Θ. Μιχαλάκης

Η διεύθυνση του σχολείου μέσω της Διευθύντριας κ. Θωμαΐδας Πέτα, οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές/τριες του Τομέα
Γεωπονίας, ευχαριστούν θερμά τον Δήμο
Τρικκαίων, τον Δήμαρχο κ. Δημήτρη Παπαστεργίου και την πρόεδρο της ΔΚ
Τρικκαίων κ. Ιωάννα Σιάφη για την κατασκευή της ράμπας ΑμεΑ και την προσφορά των υλικών για το θερμοκήπιο. Επίσης, ευχαριστούν τον κ. Τσιανάκα και τον
κ. Μπέη για τη συμμετοχή τους στη βελ-

Ευχαριστήριο
Η Εκπαιδευτική Κοινότητα του
Μεγάλου Κεφαλόβρυσου: η Διευθύντρια, οι Εκπαιδευτικοί, οι Μαθητές και οι Γονείς, ευχαριστούν τους
Αντιδημάρχους κ.κ. Αναστασίου
και Ντιντή, για την άμεση ανταπόκριση και επίλυση προβλημάτων του
Δημοτικού Σχολείου Μεγάλου Κεφαλόβρυσου, που για χρόνια αναζητούσαν τη λύση τους.
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ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΜΠΑΣΚΕΤ

ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕΛΕΤΗ

ΠΟΛΛΕΣ ΙΔΕΕΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΠΙΝΕΛΙΕΣ

Τα στελέχη του ΑΟΤ καταγράφουν
τους βαθμολογικούς συσχετισμούς μέσα
από συγκεκριμένους αγώνες (σελ 5)

Μέτρηση διαδρομής, πληθώρα
εγγραφών και αρκετές εκπλήξεις
από το Trikala city run (σελ 4)

Οι Γόμφοι ετοιμάζονται πυρετωδώς
για τον μεγάλο αυριανό αγώνα
στην έδρα του Σπάρτακου (σελ 4)

4 Για μια ακόμη φορά οι πρωταγωνιστές των ομάδων
της Α’ Ερασιτεχνικής θα βρεθούν στα γήπεδα παίζοντας
για την φανέλα και την απόλαυση του είδους
(σελ. 7)
CMYK
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Εντυπωσιακό σκηνικό
Το σκηνικό είναι γνωστό πριν από μεγάλες εκδηλώσεις του
μηχανοκίνητου αθλητισμού.
Οι φίλοι του είδους σπεύδουν να συλλέξουν λεπτομέρειες
και δεν βλέπουν την ώρα να βρεθούν στην έδρα των εκδηλώσεων.
Όπως φαίνεται η πίστα του Πρίνους θα έχει την τιμητική της
στο μέλλον, αφού σχεδιάζονται μεγάλα πράγματα.
Πάντως ένας αγώνας του Πανελληνίου πρωταθλήματος αποτελεί από μόνος του πόλο έλξης και τον καλύτερο κράχτη.
Σήμερα λοιπόν θα έχουμε τα προκαταρκτικά και αύριο το
κυρίως πιάτο.
Εννοείται ότι η διοργάνωση συζητείται έντονα μεταξύ των
φίλων του είδους, στα κεντρικά ΜΜΕ αλλά και στα εργαλεία
κοινωνικής δικτύωσης.
Τα στελέχη της ΜΑΣΤ βρίσκονται συνέχεια στην πρίζα για
να κυλήσουν όλα ρολόϊ.
Σημειώνουν δε σε όλους τους τόνους ότι το θέαμα είναι εξασφαλισμένο, αφού οι πρωταγωνιστές χαρακτηρίζονται από την
μεγάλη κλάση.
Το σημερινό πρόγραμμα προβλέπει:
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

Θετική σκέψη Αστέρα

Καλό ταμείο θα ψάξει ο Αστέρας στην έδρα των Αργοναυτών
Μετά τις ανάσες που πήραν οι πρωταγωνιστές του ομίλου
επιστρέφουν ξανά στην δράση.
Τα παιδιά του Αστέρα κάνουν συγκινητική προσπάθεια και
φυσικά παίζουν σε όλα τα ματς για τη νίκη.
Με την ίδια λογική θα ενεργήσουν και στην καινούργια
αγωνιστική αποστολή τους.
Αύριο Κυριακή στις 11.00 παίζουν στον Βόλο με τους Αργοναύτες.
Πρόκειται για κλασικό ζευγάρι αλλά οι κιτρινόμαυροι του
κ. Χατζή αντιμετωπίζουν την συνάντηση από μηδενική βάση.
Εννοείται ότι κάνουν θετικές σκέψεις ενώ γνωρίζουν ότι η
νίκη είναι απαραίτητη για να διατηρηθούν στα ψηλά του
πίνακα. Αλλωστε φέτος ο συναγωνισμός είναι πιο έντονος
από ποτέ και εκτός από τον Αστέρα, ο Ηρόδικος και η
Καβάλα δίνουν γερή μάχη. Υπό το πρίσμα αυτό κάποια παιχνίδια έχουν ειδικό βάρος και όλοι περιμένουν τους συσχετισμούς, που θα διαμορφωθούν.
Ο εκπρόσωπός μας πορεύεται βήμα- βήμα και με συγκέντρωση στην άμυνα και καθαρό μυαλό στην επίθεση θα προσπαθήσει να αποδράσει από την Μαγνησία.

Μπασκετική δράση
Συνεχίζεται το Σαββατοκύριακο το πρωτάθλημα μπάσκετ εργαζομένων με τους παρακάτω αγώνες:
ΣΑΒΒΑΤΟ 20/04/2019
ΚΛ.ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚ: 18:30 ΦΑΡΚΑΔΟΝΑ-ΓΟΝΕΙΣ 10ου(ΕΡΓ)
Δ/ΤΕΣ: ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ Β.-ΧΛΩΡΟΣ Ν.
ΚΡΙΤΕΣ: ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ Κ.-ΝΤΟΒΑΣ
ΚΛ.ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚ: 20:00 ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ(ΕΡΓ)
Δ/ΤΕΣ:ΧΛΩΡΟΣ Ν.-ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ Β.
ΚΡΙΤΕΣ:ΠΑΥΛΙΔΟΥ-ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑ
ΔΗΜ.ΚΛ.ΤΡΙΚ: 18:30 ΔΕΑ-ΚΑΡΔΙΑ ΠΑΙΔ(ΕΡΓ)
Δ/ΤΕΣ: ΛΙΛΗΣ-ΤΑΜΠΟΥΡΑΣ
ΚΡΙΤΕΣ:ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ - ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 21/04/2019
ΚΛ.ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚ: 19:00 ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ – ΡΑΞΑ(ΕΡΓ)
Δ/ΤΕΣ: ΔΗΜΟΥΛΑΣ-ΤΖΙΑΤΖΙΑΣ
ΚΡΙΤΕΣ:ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ Β.-ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΤΑΜΟΥ
Μ.ΤΡΙΤΗ 23/04/2019
ΔΗΜ. ΚΛ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ:15:00 ΑΙΟΛΟΣ –ΑΣΚ (U21)
Δ/ΤΕΣ: ΡΑΝΤΟΣ-ΤΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΡΙΤΕΣ: ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑ-ΝΤΟΒΑΣ-ΤΖΕΛΗΣ

Για όλα τα γούστα
Αποθέωση του αθλητισμού σε λίγες μέρες στο Κεφαλόβρυσο,
αφού η σύναξη συνδυάζει: μπάσκετ, τρέξιμο και αναψυχή

Ο

σο κυλάει ο
χρόνος τόσο
αυξάνεται το
ενδιαφέρον των
συμπολιτών για την
πολυσύνθετη εκδήλωση
στο Κεφαλόβρυσο.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Πραγματικά αυτή καλύπτει
και τα πιο δύσκολα γούστα,
ενώ δίνει την δυνατότητα στους
λάτρεις του αθλητισμού να διοχετεύσουν την ενεργητικότητά
τους.
Είναι μαθηματικά βέβαιο ότι
την ώρα της δράσης θα φύγουν
οι καλύτερες εικόνες από την
περιοχή αφού όλοι θα βάλουν
τα δυνατά τους.
Τα φώτα φυσικά πέφτουν
στους πρωταγωνιστές οι οποίοι
σαν έτοιμοι από καιρό θα ξεδιπλώσουν το ταλέντο τους στο
μπάσκετ και στο τρέξιμο.
Οσο για τις πρωτοβουλίες
αναψυχής αυτές θα αγκαλιαστούν από το κοινό κάθε ηλικίας, που αποδεδειγμένα θέλει
να ξεφύγει λίγο από την πίεση
της καθημερινότητας.
Οι τελευταίες πληροφορίες
αναφέρουν ότι οι δηλώσεις συμμετοχής καλά κρατούν. Ηδη
στο μπάσκετ υπάρχει ικανοποίηση για την ανταπόκριση, ενώ
γίνεται αγώνας δρόμου για να
προστεθούν και άλλες ομάδες.
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό
ο ένας αγώνας θα διαδέχεται
τον άλλο, ενώ ο ρυθμός θα συνεπάρει τους πάντες.
Οσοι έχουν μια σχετική εικόνα
γνωρίζουν ότι όσοι αναλαμβάνουν δράση στο συγκεκριμένο
κομμάτι καταθέτουν μεγάλη
ενέργεια και δεν αφήνουν να
πέσει τίποτα κάτω.
Αλλωστε φωνάζει από μακριά
η μπασκετοσύνη τους, οπότε
τα καλάθια θα πάρουν φωτιά.
Γενικά είναι δεδομένη η αγάπη των Τρικαλινών για την καλαθοσφαίριση, οπότε και στο
Κεφαλόβρυσο θα ακουστεί έντονα ο γνωστός ήχος της πορτοκαλί μπάλας αν και παίζουν
όλα γενικά τα χρώματα.
Απαντες θα χαρούν την συμμετοχή και αν βρεθούν στην
μέρα τους και καταθέσουν την
απαραίτητη χημεία θα ψάξουν
το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα. Υπό το πρίσμα αυτό αρκετοί προβλέπουν μαζεμένα
ντέρμπι, που θα καθηλώσουν
το κοινό.
Οσο για τον αγώνα τρεξίματος θα έχει και αυτός την τιμητική του. Τα τελευταία χρόνια
οι Τρικαλινοί ανακαλύπτουν την
αξία των χιλιομέτρων, οπότε
θα αγωνιστούν με το δικό τους
τέμπο νιώθοντας την απαραίτητη ευεξία.
Γενικά το κάδρο θα είναι γεμάτο ενώ οι υπόλοιπες εμπνεύσεις θα μαγνητίσουν το κοινό
και ο χρόνος θα κυλήσει σαν
νεράκι.

Η πλήρης εικόνα
Σε πολλά μέτωπα θα χτυπάει
η αθλητική καρδιά σε λίγες μέ-

Αθλητική δράση και αναψυχή συνδυάζει
η εκδήλωση στο Κεφαλόβρυσο.
ρες στο Κεφαλόβρυσο και οι
μετέχοντες θέλουν να έχουν
καλή πυξίδα για να κάνουν τις
επιλογές τους και να μοιράσουν
ανάλογα τις δυνάμεις.
Μελετώντας κανείς τα βασικά
στοιχεία των εκδηλώσεων διαπιστώνει εύκολα ότι υπάρχουν
βαθιά νοήματα.
Η ενασχόληση λοιπόν με τον
αθλητισμό δίνει ποιότητα στα
χρόνια, ενώ ο σεβασμός στο
περιβάλλον αποτελεί μονόδρομο.
Όταν λοιπόν τα στοιχεία αυτά
παντρεύονται με την κοινωνική
προσφορά έχουμε το πακέτο
όλο.
Καιρός όμως να σας βάλουμε
στο κλίμα μέσα από την αρχική
καταγραφή των διοργανωτών,
που δεν βλέπουν την ώρα να
υποδεχθούν τον κόσμο.
Το 3on3 Κεφαλόβρυσο, είναι
μια διοργάνωση που θα πραγματοποιηθεί στο Κεφαλόβρυσο
Τρικάλων, για πρώτη φορά, στο
ανακαινισμένο μας ανοιχτό γήπεδο, υψηλών προδιαγραφών,
και σκοπεύουμε να το καθιερώσουμε ως ετήσιο γίγνεσθαι.
Η ημερομηνία διεξαγωγής
του είναι 4/5 εώς 5/5 και ο τρόπος συστήματος του είναι πρωτοποριακός αφού 36 ομάδες
θα χωριστούν σε ομίλους και
σε φάσεις Α και Β ενώ στο
τέλος θα διεξαχθεί και final four
με το νικητή να κερδίζει έπαθλα
και χρηματικό ποσό 100€ ενώ
οι ομάδες του f4 θα βραβευτούν
με μετάλλια και όλες οι υπόλοιπες με δίπλωμα. Ειδική μέριμνα θα υπάρξει και για την
ομάδα #fairplay που μαζί με το
νικητή θα πάρουν δωρεάν το
δικαίωμα συμμετοχής την επόμενη χρονιά.
Σύνολο αγώνων 63, με την
πρώτη ημέρα να γίνονται οι 36
και την δεύτερη οι υπόλοιποι
27.
Την πρώτη ημέρα προκρίνονται οι νικητές κάθε ομίλου και
δημιουργούν ένα νέο την δεύτερη ημέρα ενώ κάθε τριάδα
αρχικών ομίλων παίρνει μαζί
της, την επόμενη μέρα την δεύτερη καλύτερη ομάδα (sb).
Την δεύτερη ημέρα οι νικητές
των τεσσάρων νέων ομίλων
συμμετέχουν στο final four με
διακύβευμα τον τελικό και το
τρόπαιο. Η ομάδα #fairplay θα
είναι η ομάδα με τα λιγότερα
φάουλ του Stage B.
Παράλληλα την δεύτερη ημέρα του τουρνουά θα συμπράξει
ο αθλητισμός με το περιβάλλον

καθώς ενδιάμεσα των αγώνων
θα πραγματοποιηθεί Δρόμος
Υγείας 1500m περιμετρικά του
Υγροτόπου Γκιτζή. Δρομείς ανεξαρτήτως ηλικίας θα κατακλύσουν την Κοινότητα μας ενώ
για τους νικητές θα υπάρξουν
έπαθλα και για όλους τους συμμετέχοντες αναμνηστικά διπλώματα.
Αμφότερες δράσεις φυσιολατρών θα είναι η ύπαρξη βαρκών στη λίμνη Γκιτζή. Επίσης
οι επισκέπτες θα μπορέσουν
να γνωρίσουν και το άθλημα
της τοξοβολίας. Όλες οι δράσεις είναι δωρεάν.
Σύλλογοι με δράση τα άνωθεν θα δώσουν το παρόν.
Έκτακτα δρομολόγια του
Αστικό Α.Ε. θα διευκολύνουν
την ροή των πολλών επισκεπτών
από το κέντρο της πόλης.
Τα έσοδα της διοργάνωσης
θα διατεθούν για την κάλυψη
των εξόδων της ενώ τα υπόλοιπα, δηλαδή το μεγαλύτερο
μέρος τους, η Κοινότητα θα το
διαθέσει για βελτιωτικά έργα
σε Κοινοτικές Δομές της.
Σε όλο αυτό το ενθουσιώδες
αθλητικό διήμερο θα υπάρξει
και η πλευρά του ανθρωπισμού
καθώς έχουμε αναλάβει να συγκεντρώσουμε τα, πάρα πολλά,
καπάκια μπουκαλιών και να δοθούν στο σύλλογο Αρωγή.
Πρόκειται για εγχείρημα που
συνδυάζει αθλητισμό, περιβάλλον και ανθρωπισμό.
Η βάση του γεγονότος είναι
οι πολλοί εθελοντές μας, ο
άκρατος ενθουσιασμός μας και
οι υποστηρικτές μας.
Το συμβάν ήδη τελεί υπό την
αιγίδα της Περιφέρειας, του
Δήμου και άλλων Φορέων της
περιοχής.
Όραμα μας είναι να γίνει ένα
συναρπαστικό δρώμενο αποτελώντας παράλληλα ποιοτική
επιλογή για συμμετέχοντες, επισκέπτες και υποστηρικτές ενώ
ολόκληρη η Κοινότητα μας, να
διακατέχεται από υπερηφάνεια
για την άρτια διεξαγωγή του.
Aιτήσεις συμμετοχής θα βρείτε στους υποστηρικτές μας,
στη Γραμματεία του Δήμου
Τρικκαίων καθώς και στο κτίριο
της Κοινότητας Κεφαλοβρύσου
(πρώην Δημαρχείο Φαλώρειας).
Επίσης δίνεται και η δυνατότητα
με ηλεκτρονική συμπλήρωση
της αίτησης (βλέπε πάνω δεξιά)
μέσω του Ιστότοπου μας.
Πληροφορίες μέσω της Φόρμας Επικοινωνίας του 3on3kefalovriso.blogspot.com ή στο

6906905588 / 6932326616 (Κρητικός Νίκος)
Official Hashtags στα social
media:
#3on3Kefalovriso #basketakia #Time4Alleyoops #RunLakeGitzi #LakeGitzi #tinoseisaisy
Πάμε να το πετύχουμε! Πάμε
να το διασκεδάσουμε!
Παραλίμνιος Δρόμος Υγείας
Στις 5/5 και ώρα 11:00 θα
ξεκινήσει ο Δρόμος Υγείας
1500m περιμετρικά του Υγροτόπου Γκιτζή. Η συμμετοχή είναι
δωρεάν με το νικητή να κερδίζει
έπαθλο ενώ η πρώτη δεκάδα
μετάλλια και οι υπόλοιποι αναμνηστικό δίπλωμα.
Όσες και όσοι θα θελήσουν
να συμμετάσχουν στον αγώνα
πρέπει να είναι 30 λεπτά πριν
την έναρξη του, για τις οργανωτικές διαδικασίες (αυτοκόλλητα / αιτήσεις) στον τόπο διεξαγωγής του. Παράλληλες δωρεάν δράσεις, τοξοβολία, βαρκάδα και αθλητικές επιδείξεις
στο σημείο, για όλες τις ηλικίες.
Πληροφορίες στο 6906905588
ή (υπεύθυνος:Κρητικός Νίκος)
ή στη Φόρμα Επικοινωνίας του
runlakegitzi. blogspot. com.

Μαζεμένες ιδέες
Ολοι θέλουν να βρίσκονται
σε πνεύμονες αναψυχής, που
συμβάλλουν στην αλλαγή παραστάσεων. Πόσο μάλλον όταν
οι συγκεκριμένοι χώροι φιλοξενούν αθλητικές δραστηριότητες και γενικότερα πρωτότυπες ιδέες.
Ο περιβάλλον χώρος της αναβαθμισμένης λίμνης Γκιτζή θα
γεμίζει το μάτι του δρομέα, μικρού και μεγάλου, που θα τρέχει γύρω από τη λίμνη.
Οι δρομείς θα έχουν την ανάμνηση και ικανοποίηση ότι ήταν
οι πρώτοι που έτρεξαν και βοήθησαν στην υλοποίηση της δράσης ως ετήσιο θεσμό, θεσμό
με κύρος με γνώμονα την άθληση και τη φύση.
Επιπρόσθετο θέλγητρο η
ύπαρξη βαρκών. Έπειτα στον
εγγύς χώρο θα βρίσκεται η
ΑΣΑΚ, η ακαδημία τοξοβολίας
από την Καρδίτσα με εμπειρία
σε ανάλογα δρώμενα ώστε όλοι
μας να γνωρίσουμε το αρχαιότερο ολυμπιακό άθλημα.
Όλοι μας θα δοκιμάσουμε με
το τόξο! Στο χώρο θα βρίσκεται
και η Σκακιστική Κίνηση Τρικάλων με σκακιέρες για να γίνουμε
όλοι Κασπάροφ στη θέση του
Κασπάροφ. Σύλλογοι όπως ο
ΑΣΤ Ηρακλής και η ΑΠΣ Ελληνορωμαϊκή πάλη θα πράξουν
βιωματικά στο τόπο διεξαγωγής.
Η αγάπη μας για ποιοτική
βόλτα στο Κεφαλόβρυσο δημιούργησε αυτό το γεγονός με
βάση υποστήριξης τους εθελοντές και χορηγούς μας.

τοπιΚΑ

Σ

ε πλήρη ανάπτυξη
είναι οι
δραστηριότητες του
στίβου και αυτό είναι
φυσιολογικό για την εποχή.

Του Αρη Κόντα
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Ξέρουν την δουλειά τους
Στο προσκήνιο περνάει το Διασυλλογικό ΠΠ-ΠΚΑ’, που θα φιλοξενηθεί στην Λάρισα

arispenna@yahoo.gr
Διότι οι αθλητές κάθε ηλικίας
έχουν το πρόγραμμά τους και το
τηρούν με θρησκευτική ευλάβεια.
Από την πλευρά του το κοινό
πήρε ήδη μια καλή γεύση με σημαντικές επιτυχίες σε Ελλάδα και
Ευρώπη.
Ωστόσο η αδυναμία της είναι
τα νέα πρόσωπα τα οποία τόσα
όνειρα κάνουν και θέλουν να υπηρετούν τον στόχο με συνέπεια.
Προς τιμήν τους τα ταλέντα
συνειδητοποίησαν ότι δεν πρέπει
να μείνουν στις αρετές με τις
οποίες τα προίκισε η φύση. Ισαίσα χρειάζεται να προσθέτουν
κάθε μέρα και ένα καινούργιο λιθαράκι προκειμένου να φτάσουν
σ’ένα αξιοζήλευτο επίπεδο και
να σταθεροποιηθούν σ’αυτό.
Στο πλαίσιο αυτό δεν υπάρχει
μεγαλύτερη δικαίωση για κάθε
στέλεχος από το να βελτιώνει
συνέχεια τις επιδόσεις. Όταν λοιπόν κερδίζει ένα στοίχημα βάζει
πλώρη για τα επόμενα.
Με τα καλημέρα αρκετές επιτυχίες πέρασαν από το μικροσκόπιο των ειδικών, ενώ έφτιαξαν
την ψυχολογία των αθλητών.
Είναι νωπές πάντως οι αναμνήσεις από τους αγώνες τετράθλου
στο Δημοτικό στάδιο Τρικάλων
αλλά και στους σχολικούς στίβου
β’ φάσης.
Τα ντόπια παιδιά θέλουν να καταθέσουν τα δικά τους διαπιστευτήρια στέλνοντας παράλληλα το
μήνυμα ότι ο κλασικός αθλητισμός
βρίσκεται σε καλά χέρια.
Ως εκ τούτου η κάνουλα δεν
θα κλείσει και το κοινό θα έχει
πάντα πλούσια στοιχεία στην διάθεσή του.
Ασφαλώς τίποτα δεν είναι τυχαίο αφού το νέο αίμα δουλεύει
συστηματικά δίνοντας έμφαση
στην λεπτομέρεια.
Φυσικά ο συναγωνισμός μόνο
καλό κάνει, αφού το έμψυχο δυναμικό ανακαλύπτει τα όριά του.

Στην Λάρισα συνεχίζεται η στιβική δραστηριότητα
με πολλές Τρικαλινές ελπίδες
Τα Τρικαλινά παιδιά προσπάθησαν να γυμναστούν όσο καλύτερα μπορούσαν για την καινούργια αγωνιστική πρόκληση.
Πρόκειται για το διασυλλογικό
ΠΠ-ΠΚΑ’, που θα χαρακτηρίζεται
από την μεγάλη όρεξη των συμμετεχόντων.
Η φουρνιά είναι εξαιρετική και
θα προσπαθήσει και εκτός έδρας
να συγκεντρωθεί στο πλάνο βγάζοντας στα επίσημα την δουλειά
που κάνει στις προπονήσεις.
Και στις ταχύτητες λοιπόν τα
χρονόμετρα θα πάρουν φωτιά,
ενώ και στα άλματα και στις ρίψεις
τα παιδιά με κλίση στο είδος θα
βγουν μπροστά.
Από την πλευρά τους οι προπονητές πιστεύουν στις αρετές
του έμψυχου δυναμικού και θα
σπεύσουν να του μεταδώσουν
την αισιοδοξία του.
Η σημαντικότερη συμβουλήπαρότρυνση προς τους αθλητές
έχει να κάνει σχέση με το να είναι
ο εαυτό τους. Από την στιγμή
που αφοσιωθούν ολοκληρωτικά
στο αντικείμενο και ελέγξουν την

Σε κάποια θέματα που άπτονται του υγρού στοιχείου η χώρα μας είχε μείνει αρκετά πίσω.
Ωστόσο τα τελευταία χρόνια γίνεται σοβαρή προσπάθεια σε βάθος και η επιστήμη με τα εργαλεία
της δείχνει τον δρόμο. Από την στιγμή μάλιστα που
υπάρχουν ανήσυχα πνεύματα, που είναι έτοιμα να
μοιραστούν και να μεταλαμπαδεύσουν τις γνώσεις
τότε ειδικά η νέα γενιά αποκτά όλα τα εφόδια για
να απολαύσει τις χάρες του νερού. Υπό το πρίσμα
αυτό ο συνδυασμός αγωνιστικής δράσης και θεωρητικής προσέγγισης είναι ακαταμάχητος.
Για αυτή την Κυριακή προγραμματίστηκε μια πολυσύνθετη εκδήλωση, που θα πραγματοποιηθεί
στο ΣΕΦΑΑ-ΕΚΠΑ, Εθν. Αντιστάσεως 41, Δάφνη,
Αθήνα από τις 08.00-16.30.
Ακρως τιμητική για τα Τρίκαλα είναι η συμμετοχή
της Ε.Ε.Π ΣΕΦΑΑ κ. Αναστασίας Μπλαντή η οποία
θα αναλύσει ένα ευαίσθητο θέμα που αφορά την
κολύμβηση στην παιδική ηλικία. Ο καθένας αντιλαμβάνεται ότι κάποια πράγματα πρέπει να διδάσκονται και να μαθαίνονται σωστά εξ απαλών ονύχων. Η κ. Μπλαντή, που έχει εντρυφήσει βαθιά στο
κεφάλαιο θα φωτίσει όλες τις πτυχές του ζητήματος
καταθέτοντας παράλληλα και τα τελευταία καινούργια δεδομένα του χώρου.
Αλλωστε έχει γράψει και σχετικό βιβλίο, οπότε
αναμένεται να δώσει τα κατάλληλα ερεθίσματα
αποτελώντας ατόφια και αυθεντική πηγή γνώσης.
Το ενημερωτικό κείμενο αναφέρει:
Η αθλητική ναυαγοσωστική καλλιεργείται στο
εξωτερικό από την δεκαετία του 1950. Σήμερα διεξάγονται 6 διεθνείς διοργανώσεις. Στην Ελλάδα
είναι αναδυόμενη με πολλές προοπτικές, εξαιτίας
του ποικίλου, θεαματικού και αγωνιστικού χαρακτήρα
των αγωνισμάτων, της τεράστιας ακτογραμμής που
καθιστά την χώρα μας θαλασσινή και επειδή συμβάλλει στην προστασία της δημόσιας υγείας από
τραυματισμούς. Από τα πρώτα χρόνια ύπαρξης
του αθλήματος, η τριτοβάθμια εκπαίδευση έπαιξε
πρωταγωνιστικό ρόλο. H εκδήλωση με τίτλο "Αγώνας

φυσιολογική πίεση θα μπορέσουν
να κερδίσουν ένα σημαντικό στοίχημα μέχρι το επόμενο.
Διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε
ότι στην διάρκεια της καριέρας
ενός αθλητή παρουσιάζονται αρκετές ευκαιρίες αλλά όλοι ζουν
για το σήμερα, οπότε θα αφοσιωθούν 100% στην αποστολή
τους.

Ανάλυση στοιχείων
Η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Θεσσαλίας, προκηρύσσει και διοργανώνει το ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ16
(Π/ΠΑ’ – Π/Κ Α’) μεταξύ των συλλόγων της Θεσσαλίας και της
Ανατολικής Στερεάς.
Τα διασυλλογικά πρωταθλήματα αποτελούν πρόκριση και συνέχεια για τα Πανελλήνια πρωταθλήματα. Η πρόκριση και συνέχεια αφορά όλα ανεξαιρέτως
τα αντίστοιχα αγωνίσματα, ανεξάρτητα από τις προδιαγραφές
διεξαγωγής τους (αποστάσειςβάρη οργάνων-ύψη εμποδίων)
1.ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΣΑΒΒΑΤΟ
20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018
2.ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 15:00

3.ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΕΑΚ
ΛΑΡΙΣΑΣ
4.ΗΛΙΚΙΕΣ:
ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ Α’: Γεννημένοι το
2004 – 2005
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α’: Γεννημένες
το 2004 – 2005
ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ Β’: Γεννημένοι το
2006 ΜΟΝΟ
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β’: Γεννημένες
το 2006 ΜΟΝΟ
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΣΤΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ:
Κ16 (ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ – ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α’):
Σε ΔΥΟ αγωνίσματα, εκτός από
δύο ατομικά αγωνίσματα δρόμων.
Κ14 (ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ – ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β’):
Σε ΕΝΑ ατομικό αγώνισμα και
στη σκυταλοδρομία 4Χ80 και σύμφωνα με τα παρακάτω
ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ :
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α’
ΔΡΟΜΟΙ: 80μ, 150μ, 300μ,
600μ, 1000μ, 3000μ, 5000μ Βάδην,
100μ ΕΜΠ.,
300μ ΕΜΠ., 4Χ80μ, 4Χ300μ
ΑΛΜΑΤΑ: ΜΗΚΟΣ, ΥΨΟΣ, ΤΡΙΠΛΟΥΝ, ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ
ΡΙΨΕΙΣ: ΣΦΑΙΡΑ(4kg), ΔΙΣΚΟΣ(1kg), ΑΚΟΝΤΙΟ(600 kg),
ΣΦΥΡΑ (4kg)
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α’
ΔΡΟΜΟΙ: 80μ, 150μ, 300μ,
600μ, 1000μ, 2000μ, 3000μ Βάδην,
80μ ΕΜΠ.,
300μ ΕΜΠ, 4Χ80μ, 4Χ300μ
ΑΛΜΑΤΑ: ΜΗΚΟΣ , ΥΨΟΣ, ΕΠΙ
ΚΟΝΤΩ
ΡΙΨΕΙΣ: ΣΦΑΙΡΑ(3kg), ΔΙΣΚΟΣ(1kg), ΑΚΟΝΤΙΟ (500 kg),
ΣΦΥΡΑ (3 kg)
ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ Β’
(2006): 80m -150m -1000m ΥΨΟΣ-ΜΗΚΟΣ -ΚΟΝΤΩ-ΣΦΑΙΡΑΔΙΣΚΟΣΣΦΥΡΑ-ΑΚΟΝΤΙΟ4Χ80m
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β’
(2006): 80m -150m -1000m 3000m ΒΑΔΗΝ -ΥΨΟΣ - ΜΗΚΟΣ

Με τρικαλινά φώτα
Στον 1ο αγώνα ναυαγοσωστικής- Ημερίδα
Υγρού Στίβου η Ε.Ε.π ΣΕΦΑΑ κ. Αναστασία
Μπλαντή θα καταθέσει την εμπειρία της

ΚΟΝΤΩ- ΔΙΣΚΟΣ- ΣΦΑΙΡΑ –
ΣΦΥΡΑ-ΑΚΟΝΤΙΟ- 4Χ80m
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Τα Σωματεία έχουν δικαίωμα
να πάρουν μέρος στους αγώνες
με απεριόριστο αριθμό αθλητώντριών σε κάθε αγώνισμα και με
μία ομάδα σε κάθε σκυταλοδρομία.
Α)Κάθε αθλητής-τρια μπορεί
να δηλωθεί και να συμμετάσχει
σε 2 αγωνίσματα ΜΟΝΟ , εκτός
από (2) ατομικά αγωνίσματα δρόμων.
Β) Οι αθλητές-τριες της κατηγορίας ΠΠ-ΠΚ Β’ ( γεννημένοι το
2005 ) μπορούν να δηλωθούν και
να συμμετάσχουν στα παραπάνω
αγωνίσματα στο ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΠ-ΠΚ Α’ μόνο
σε ένα ατομικό και στη σκυταλοδρομία 4Χ80.
Απαγορεύεται ρητά η δήλωση
των αθλητών-τριών σε περισσότερα αγωνίσματα από αυτά που
προβλέπονται από την προκήρυξη. Σε αυτή την περίπτωση η δήλωση για τον συγκεκριμένο αθλητή-τρια θα θεωρείται ως μη γενόμενη.
Ειδικά για τα αγωνίσματα των
ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΩΝ, τα σωματεία
πρέπει να δηλώσουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ το ανώτερο μέχρι 8 αθλητές
– αθλήτριες για κάθε σκυταλοδρομία.
Για διευκόλυνση των σωματείων σε κάθε περίπτωση, η δήλωση
των αθλητών – αθλητριών για τα
αγωνίσματα των σκυταλοδρομιών
μπορεί να είναι ΕΠΙΠΛΕΟΝ του
συνολικού αριθμού των αγωνισμάτων που έχει δικαίωμα συμμετοχής ο κάθε αθλητής – αθλήτρια.
Σύμφωνα με τα παραπάνω οι
αθλητές – αθλήτριες μπορούν να
δηλωθούν το ανώτερο σε δύο
ατομικά αγωνίσματα (εάν φυσικά
έχουν πετύχει τα αντίστοιχα όρια
– προϋποθέσεις συμμετοχής) και
ΕΠΙΠΛΕΟΝ σε μία ή δύο σκυτα-

Ώρα

Δραστηριότητα (Κυριακή 21.4.2019)

08:00-08:00

Άφιξη - Προθέρμανση - Εγγραφές

λοδρομίες και ανάλογα να επιλέξουν σε ποια αγωνίσματα τελικά
θα αγωνιστούν, σύμφωνα με τα
ωράρια της αίθουσας κλήσης του
κάθε πρωταθλήματος.
Σε κάθε περίπτωση όμως κανένας αθλητής – αθλήτρια και σε
καμία περίπτωση, δεν μπορεί να
αγωνιστεί σε παραπάνω αγωνίσματα από αυτά που αριθμητικά
προβλέπονται για την κατηγορία
του.
ΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ :
Θα ισχύσουν όρια επίδοσης
κατ’ αγώνισμα που πρέπει να πετύχουν οι αθλητές-τριες στον τελικό ή τελικές σειρές για να βαθμολογηθούν και να πάρουν βαθμούς αξιολόγησης τα σωματεία
τους.
Οι βαθμοί που θα συγκεντρώσουν οι αθλητές-τριες κάθε σωματείου θα υπολογισθούν για την
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ του Σωματείου ,
προστιθέμενοι στους βαθμούς
που θα πάρει αυτό και από τα
υπόλοιπα Διασυλλογικά Πρωταθλήματα του 2018.
β) Θα ισχύσει και φέτος το
σύστημα πριμοδότησης υψηλών
επιδόσεων για τους διασυλλογικούς αγώνες.
ΓΕΝΙΚΑ :
- Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους κανονισμούς στίβου
2018-19
Όλοι οι αθλητές πρέπει απαραίτητα όταν αγωνίζονται να φορούν την επίσημη στολή του σωματείου τους
Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή
ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
- Ότι δεν προβλέπεται από την
προκήρυξη θα λύνεται από τον
αλυτάρχη των αγώνων
και τον Τεχνικό Υπεύθυνο των
Αγώνων.
- Τεχνικοί υπεύθυνοι των αγώνων ορίζονται οι τεχνικοί σύμβουλοι κ. Θανάσης Μπουλογεώργος, κ. Χρήστος Χαλίτσιος.

Όλοι
09:00-09:30

Τελετή Έναρξης
παρέλαση, όρκος, χαιρετισμοί

09:30-10:00

Σκυταλοδρομία Ρίψης Σχοινιού 4 x 12μ [video] Γυναικών, Αντρών

10:00-10:20

Σκυταλοδρομία Κολύμβησης με Εμπόδια 4x25μ [video] Γυναικών, Αντρών

10:20-10:40

Μεταφορά Ανδρεικέλου με πέδιλα 50μ [video]Γυναικών, Αντρών

10:40-11:00

Ρυμούλκηση Ανδρεικέλου με πέδιλα 50μ [video] Γυναικών, Αντρών

11:00-11:20

Μικτή Σκυταλοδρομία 4x25μ [video]Γυναικών, Αντρών

11:20-11:40

Επίδειξη Προσομοιωμένης Διάσωσης (SERC) [video]
Επίλεκτη ομάδα αθλοσωστών-φοιτητών ΣΕΦΑΑ-ΕΚΠΑ

11:40-12:00

Απονομές - Ομαδικές φωτογραφίες
Νικητές αγωνισμάτων

12:00-14:00
14:00-14:15

Διάλειμμα - Γεύμα Εστιατόριο ΣΕΦΑΑ-ΕΚΠΑ
Χαιρετισμοί Ημερίδας Υγρού Στίβου
Καθ. Νίκος Γελαδάς Κοσμήτορας ΣΕΦΑΑ-ΕΚΠΑ
Αργύρης Τουμπέκης Διευθυντής Τομέα Υγρού Στίβου ΣΕΦΑΑ-ΕΚΠΑ

Η κ. Μπλαντή θα προσεγγίσει το θέμα
της κολύμβησης στην παιδική ηλικία
Ναυαγοσωστικής - Ημερίδα Υγρού Στίβου Σχολών
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού" και η
καθιέρωσή της σε θεσμό, θα συμβάλει στην διάδοση
του αθλήματος και στην ακαδημαϊκή προετοιμασία
των μελλοντικών πτυχιούχων γυμναστών - προπονητών που θα στελεχώσουν το άθλημα.
Το πρόγραμμα
Οι ώρες του προγράμματος είναι ενδεικτικές,
και μπορεί να τροποποιηθούν με βάση τον αριθμό
συμμετοχών και την ροή του προγράμματος. Όσες
τετράδες ομάδων δεν συμπληρώνονται από 4 άντρες
ή 4 γυναίκες, μπορούν να συμμετάσχουν ως μικτές
ομάδες (δηλ. άντρες και γυναίκες ταυτόχρονα) στο
αγώνισμα των αντρών.

14:15-14:30

Προωθητικές Δυνάμεις στην ΚολύμβησηΒασίλης Γούργουλης, Καθηγητής ΣΕΦΑΑ-ΔΠΘ

14:30-14:45

Η κολύμβηση στην παιδική ηλικία Αναστασία Μπλαντή, ΕΕΠ ΣΕΦΑΑ Τρικάλων

14:45-15:00

Η κολύμβηση στο γυμνάσιο και στο λύκειο Αγγελική Δούκα, ΕΙΔΙΠ, ΣΕΦΑΑ-ΕΚΠΑ

15:00-15:15

Η μέθοδος της εγγύς υπέρυθρης φασματοσκοπίας ως ένα χρήσιμο εργαλείο αξιολόγησης
της απόδοσης στην αγωνιστική κολύμβηση Άκης Δαλαμήτρος, ΕΕΠ ΣΕΦΑΑ-ΑΠΘ

15:15-15:30

Η Αθλητική Ναυαγοσωστική στην Ελλάδα και τον κόσμο Στάθης Αβραμίδης,
ΣΕΦΑΑ-ΕΚΠΑ (ΠΔ 407/80)

15:30-17:00

Ανάνηψη και Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδισμός Τζαννής Πολυκανδριώτης, Νοσηλευτής,
RNMH, MSc, Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής, Υπεύθ. Σεμιναρίων BLS/AED Provider courses,
BLS/ AED Instructor courses. Μέλος Επιτροπής Ποιότητας Εκπαίδευσης ΕΕΚΑΑ
Ιορδανοπούλου Σταματίνα, RN, MSc, Aναπλ. Προϊστ. Νοσηλευτικού ορόφου Νοσοκομείο
Υγεία,

Μέλος ΕΕΚΑΑ, Υπεύθ. Σεμιναρίων BLS/AED Provider,

BLS/ AED Instructor, Εκπαιδεύτρια ILS
Μαρία Σπανού, Νοσηλεύτρια ΤΕ, MSc Διοίκηση Μονάδων Υγείας, MSc (c) "Καρδιοαναπνευστική
Αναζωογόνηση" Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Εκπαιδεύτρια BLS/AED provider

CMYK

16

ΤΟΠΙΚΑ

_4 ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

Τ

ρελή πορεία έχουν
πραγματοποιήσει
φέτος οι Γόμφοι,
που ξεπέρασαν
τον εαυτό τους.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Ωστόσο από την στιγμή που
μπροστά υπάρχει μια τεράστια
πρόκληση κανείς από την ομάδα δεν μπορεί να μην πέσει
στην φωτιά.
Αύριο(19.30) η Τρικαλινή
ομάδα δίνει τον πρώτο αγώνα
στα πλέϊ οφ και δοκιμάζεται
στο κλειστό του Αγίου Θωμά
κόντρα στον Σπάρτακο.
Στο λίγο χρονικό διάστημα
που είχαν στην διάθεσή τους
τα στελέχη του εκπροσώπου
μας μετά την εξασφάλιση του
εισιτηρίου προσπάθησαν να
μπουν στο πετσί του καινούργιου ρόλου και να μελετήσουν
όσο καλύτερα μπορούσαν τα
μυστικά και ντοκουμέντα της
Λαρισινής ομάδας.
Σίγουρα ο αντίπαλος κινείται
σε υψηλό επίπεδο σε όλους
τους τομείς αποτελώντας έναν
εξαιρετικό μπασκετικό οργανισμό. Οι γείτονες δεν κρύβουν
τις βλέψεις τους, ενώ ήδη
έχουν βάλει στην συλλογή
τους το κύπελλο ΕΣΚΑΘ.
Συνεπώς οι Γόμφοι συνειδητοποίησαν ότι θα πρέπει να
δώσουν κάτι παραπάνω από
το 100% των δυνατοτήτων
τους, να κάνουν τέλειο παιχνίδι
και φυσικά να βοηθήσουν και
οι συγκυρίες.
Την τύχη την διαμορφώνει
κανείς μόνος του και τα τοπικά
στελέχη θα σπεύσουν να επιβεβαιώσουν και σε αυτό το
ματς τα όσα κολακευτικά ακούστηκαν γι’αυτά μέχρι τώρα.
Διότι τα «βουβάλια» δεν
έφτασαν τυχαία μέχρι εδώ.
Κάθε άλλο μάλιστα.
Κατασκήνωσαν στο κλειστό
Μουζακίου θέλοντας να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις ομαδικές και ατομικές αρετές.
Κάθε αγώνας που περνούσε
το σκηνικό γινόταν όλο και καλύτερο, αφού οι παίκτες έβρισκαν τους ρόλους τους. Εννοείται ότι οι μεγάλες νίκες
και τα διπλά έδωσαν απίστευτη
ώθηση. Είναι λογικό από την

Α

πό την στιγμή
που βγήκαν στον
αφρό οι πρώτες
πληροφορίες οι
Τρικαλινοί έσπευσαν να
γίνουν μέρος της παρέας
του Trikala City run.

Πραγματικά η εκδήλωση είναι
προσεγμένη ακόμη και στην
πιο μικρή λεπτομέρεια και θα
μιλήσει στην καρδιά του κόσμου.
Αλλωστε παντρεύει αθλητισμό και πολιτισμό, στοιχεία που
αποτελούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του νομού.
Ειδικά τα νιάτα δεν κρατιούνται και την ώρα της δράσης
οι χώροι θα πλημμυρίσουν ζωντάνια και ενθουσιασμό. Από
την πλευρά τους οι υπεύθυνοι
δεν αφήνουν τίποτα στην τύχη
του.
Στο πλαίσιο αυτό η διοργάνωση πήρε επίσημη έγκριση
από τον μοναδικό διαπιστευμένο μετρητή της IAAF και της
AIMS(παγκόσμια ένωση μαραθωνίων δρόμων) κ. Γεώργιο

Ξανά στην φωτιά
Με προσήλωση και ανεβασμένο ηθικό οι Γόμφοι θα ψάξουν
να βρουν αύριο το κουμπί του άκρως ποιοτικού Σπάρτακου

Οι Γόμφοι παρά τις δυσκολίες θα σπεύσουν να συνεχίσουν την τρελή πορεία
στιγμή που έφτασαν μέχρι εδώ
να επιθυμούν ανάλογη συνέχεια.
Η μέχρι τώρα εικόνα δείχνει
ότι οι Γόμφοι έχουν τον τρόπο
τους και ξέρουν να προσαρμόζονται άμεσα στις απαιτήσεις των αναμετρήσεων.
Ενεργούν με χειρουργική
ακρίβεια και εστιάζουν στην
αδύνατη πλευρά των αντιπάλων.
Στο Τρικαλινό ρόστερ υπάρχουν παίκτες που μπορούν να
συνδεθούν με το καλάθι και
ξέρουν ότι κόντρα στον Σπάρτακο πρέπει να εκτελούν με
χέρι αλφάδι. Όμως άπαντες
συνειδητοποίησαν την αξία της
αμυντικής προσπάθειας.
Οι αριθμοί δείχνουν ότι ο
εκπρόσωπός μας έχει έφεση
στο συγκεκριμένο σκέλος,
οπότε αξίζει να επιμείνει στον
μέγιστο βαθμό.
Γενικά στις τάξεις της ομάδας επικρατεί μια συγκρατημένη αισιοδοξία χωρίς φυσικά
να παραγνωρίζουν τις δυσκολίες της συνάντησης και του
αντιπάλου.
Όμως οι Γόμφοι και περίοδο
φόρμα διάγουν και χαρακτήρα
διαθέτουν, ενώ σφυρηλάτησαν
και το απαραίτητο μαχητικό
πνεύμα.

Λεπτά σημεία
Η διάθεση που έδειξαν οι
παίκτες στις προπονήσεις αποτελεί καλό σημάδι.
Παράλληλα η κατασκοπεία
είχε την τιμητική της προκειμένου να εντοπιστεί κάθε δυνατό και αδύνατο σημείο του
αντιπάλου.
Πριν περάσουμε στην προπονητική ανάλυση να σημειώσουμε ότι πρόβλημα τραυματισμού(θλάση) αντιμετωπίζει
ο Καγιαμανίδης και γίνεται
αγώνας δρόμου για να προλάβει.
Ο ίδιος θέλει να σφίξει τα
δόντια αλλά το επιτελείο θα
σταθμίσει και τα τελευταία δεδομένα με γνώμονα πάντα την
υγεία του αθλητή.
Μιλώντας στην «Σέντρα» ο
κόουτς Αλεξίου ανέφερε: «Ξέρουμε ότι έχουμε να κάνουμε
με μια άκρως ποιοτική ομάδα
η οποία χρόνια τώρα υπηρετεί
με συνέπεια το μπάσκετ.
Δεν κοιτάζει μόνον την βιτρίνα του αθλήματος αλλά
εστιάζει και στην υποδομή,
όπου φιλοξενεί μεγάλο αριθμό
νέων παιδιών.
Γενικά διαθέτει πολλές φιλοδοξίες και ξεκίνησε με στόχο
την αλλαγή σελίδας.
Διαθέτει αρκετές επιλογές

σε όλες τις θέσεις, ενώ παίρνουν χρόνο συμμετοχής σχεδόν οι πάντες με ότι συνεπάγεται αυτό σε επίπεδο φρεσκάδας.
Κομβικό ρόλο στο παιχνίδι
του Σπάρτακου έχει ο παλιός
παίκτης του Αιόλου Αθανασόπουλος , ενώ ο Σπανούλης
βοηθάει με την εμπειρία του
ειδικά σε δύσκολα σημεία.
Σε κάθε περίπτωση όμως
δεν πρέπει να χάσουμε από
τα μάτια μας και τους υπόλοιπους αθλητές.
Γενικά ο Σπάρτακος προσπαθεί να ακουμπήσει την μπάλα στο καλάθι, αλλά και να
αξιοποιήσει τις ατομικές ικανότητες των παικτών στην δημιουργία φάσεων. Επιπρόσθετα πιέζει αρκετά έχοντας το
μυαλό στον αιφνιδιασμό.
Από την πλευρά μας καλούμαστε να εντοπίσουμε τα κατάλληλα σχήματα, να μην κάνουμε λάθη, να διαβάσουμε
σωστά τις καταστάσεις και να
εστιάσουμε στον ρυθμό.
Σε κάθε περίπτωση είναι ένα
πολύ δύσκολο παιχνίδι απέναντι στο φαβορί για την άνοδο(σ.σ: η άτυπη παράδοση
αναφέρει ότι το συγκρότημα
που κερδίζει το κύπελλο πετυχαίνει τον στόχο και στο
πρωτάθλημα).
Εμείς κάναμε ήδη την υπέρβαση αφού στην αρχή της
χρονιάς λίγοι πίστευαν ότι θα
προχωρήσουμε τόσο πολύ.
Ωστόσο έχουμε φιλοδοξίες
και θα τα δώσουμε όλα για να
εμφανιστούμε όσο πιο ανταγωνιστικοί γίνεται διεκδικώντας
ότι μας αναλογεί».

Αξέχαστος τελικός
Στο σημείο αυτό αξίζει να
κάνουμε μια σε βάθος γνωριμία με τον Σπάρτακο παραθέτοντας και τα στοιχεία του τε-

λικού κυπέλλου κόντρα στην
Αναγέννηση Καρδίτσας.
Μετά από διαφήμιση του
μπάσκετ η ομάδα της Λάρισας
κέρδισε το στοίχημα στην παράταση. Δανειζόμαστε στοιχεία από το εξαιρετικό μέχρι
την εποχή που λειτουργούσε:
Karditsasportiva.
Η Αναγέννηση ήταν εκείνη
που δημιούργησε πρώτη σκορ
στο ματς, χάρη σε δύο διαδοχικά καλάθια του Πανταζή για
το 0-4.
To δεκάλεπτο έληξε με +8
για την Αναγέννηση (15-23).
Η Αναγέννηση μπήκε στη
δεύτερη περίοδο, όπως ακριβώς τελείωσε την πρώτη, ήτοι
βρίσκοντας σκορ από το «ζωγραφιστό». Έτσι, με καλάθι
του Καλλιάρα η διαφορά εκτοξεύτηκε στο 11’ (15-25).
Ο Σπάρτακος αντέδρασε με
σερί 5-0 χάρη στον Αγαπίου
(20-25) αλλά ο Κοβάτσεφ δεν
άφησε την ομάδα της Λάρισας
να πλησιάσει περαιτέρω (2027) στο 13’.
Ο Σπάρτακος με τον Καλέτσιο έκανε το 34-35, ο Κοβάτσεφ «απάντησε» για το 3438, ενώ ο Πάσχος με τρίποντο
buzzer-beater που είχε αρκετή
δόση τύχης (με ταμπλό), διαμόρφωσε το 37-38 του ημιχρόνου.
Το 3ο δεκάλεπτο άρχισε με
φρενήρη ρυθμό και τον Σπάρτακο να περνά για πρώτη φορά
μπροστά στο σκορ για το 3938 με τον Φαρμάκα.
Η 4η περίοδος ξεκίνησε με
τον Αθανασόπουλο να μειώνει
σε 59-62 στο 32’. Με σερί 6-0,
χάρη σε τρίποντο του Αγαπίου,
ο Σπάρτακος κατάφερε στο
33’ να ισοφαρίσει σε 62-62,
σε ένα διάστημα που η Αναγέννηση υπέπεσε σε λάθη και
εμφάνισε σημάδια κούρασης.
O Σπανούλης έκανε φάουλ

Τα πάντα στην εντέλεια
Ειδική μέτρηση έγινε για τις ανάγκες του Trikala City run,
που αγκαλιάζεται από το κοινό
Δούση.
Η μέτρηση της διαδρομής
των 5000 έγινε πριν λίγες μέρες
με ειδικό ποδήλατο-ρόδα με
όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες.
Ετσι η διαδρομή πιστοποιήθηκε ακριβώς στα 5000μ γεγονός που εντυπωσίασε για
την επιλογή και την ακρίβεια.
Φυσικά η οργανωτική επιτροπή βρίσκεται σε καθημερινή
επαφή με φορείς(μεταξύ των
οποίων και με Ερυθρό Σταυρό)
και οργανώσεις που στηρίζουν
το εγχείρημα προκειμένου να
πάρει άριστα.
Οσο για τις εγγραφές αυξάνονται κάθε μέρα και περισσότερο, ενώ καθοριστικές ήταν
οι επισκέψεις του επιτελείου

Ο κ. Δούσης κατά την διάρκεια της μέτρησης
μαζί με τους κκ. Χαχάμη- Κοντονάσιο
CMYK

στα 8” στον Καλλιάρα για να
σταματήσει ο χρόνος.
Ο Καλλιάρας αστόχησε και
στις δύο βολές, στη διεκδίκηση
του ριμπάουντ σφυρίχτηκε φάουλ του Αργύρη στον Αθανασόπουλο, ο οποίος με ½ έφερε
το ματς στα ίσα (76-76) με 7”
να απομένουν.
Μετά το τάιμ-άουτ της Αναγέννησης, η επαναφορά έγινε
από το κέντρο με τον Νότο να
αστοχεί σε τρίποντο υπό πίεση
και έτσι το ματς πήγε παράταση.
Η παράταση ξεκίνησε με 2/2
βολές του Νότου, που αργότερα πέτυχε ένα σπουδαίο τρίποντο για το 78-83, 3:25 πριν
το φινάλε της παράτασης.
Η Αναγέννηση δεν κατάφερε
εκ νέου να βρει σκορ, μετά
από άστοχο τρίποντο του Χατζηγούλα, κάτι που κατάφερε
ο Μπαμπανάτσας, 1:48 πριν
το τέλος για το 81-83. Ο Μπαμπανάτσας με νέο τρίποντο έφερε στο 1:13 μπροστά τον
Σπάρτακο για το 84-83, ενώ ο
Γοργόλης με άλλο ένα μεγάλο
σουτ από τα 6,75μ. έδωσε
«αέρα» τεσσάρων πόντων
στους γηπεδούχους για το 8783, 35” πριν το τέλος. Ο Κοβάτσεφ στα 30” με γκολ φάουλ
που απέφερε την αποβολή του
Σπανούλη μείωσε σε 87-86.
Ο Μπαμπανάτσας στα 14”
αστόχησε σε τρίποντο, ενώ ο
Κοβάτσεφ πήρε το ριμπάουντ
και την προσπάθεια για να
ανακοπεί από τον Αθανασόπουλο και έτσι έμεινε το 8786 που χάρισε το τρόπαιο στον
Σπάρτακο.
Τα δεκάλεπτα: 15-23, 3738, 56-62, 76-76 κ.α. 87-86
παρ.
Σπάρτακος (Λ. Βαρδακούλης): Μπαμπανάτσας 8 (2),
Αθανασόπουλος 16 (1), Γοργόλης 8 (2), Κουρτίδης, Καλέτσιος 12 (1), Φαρμακάς 10,
Καφάσης, Αγαπίου 16 (4), Καραδήμος, Πάσχος 10 (2), Σπανούλης 7.
Αναγέννηση. Κ (Σπ. Παππάς
– Β. Κρομμύδας): Ευ. Φαλιάκης, Πανταζής 8, Χ. Αντωνίου,
Πεσλής, Χατζηγούλας 1, Κοβάτσεβ 20 (2), Τσέλιος 15 (1),
Αργύρης 10 (1), Σπανόπουλος,
Νότος 7 (1), Καλλιάρας 25.

στα σχολεία. Ζεστή ήταν η επιστολή του 16ου Δημοτικού σχολείου.
Σχεδιάζεται ακόμη να τοποθετηθούν ειδικά μπαλόνια σε
κομβικά σημεία των Τρικάλων,
που θα αναδείξουν ακόμη πιο
έντονα την γιορτή, όπως και
λειτουργία περιπτέρου.

Για μαγικό επίλογο
Ευθύς εξ αρχής οι Μάγοι ήθελαν να πετύχουν φέτος
την υπέρβαση.
Από ένα διάστημα και μετά ήταν σαρωτικοί στην Α2
ΕΣΚΑΘ συνδυάζοντας ουσία και θέαμα.
Οι παίκτες έχουν τη νοοτροπία του νικητή και όταν
μπαίνουν στο παρκέ τα δίνουν όλα για το ροζ φύλλο.
Αυτό θα πράξουν και στον σημερινό αγώνα για τον
τίτλο του υπερπρωταθλητή.
Το συγκρότημα του Γιάννη Τσίμα θα αντιμετωπίσει στις
17.30(Παλαμάς) την Σπορτ Ακαδημία Λάρισας.
Με την γνωστή ατσάλινη άμυνα και την πολυφωνία
στην επίθεση θα επιδιώξει να κλείσει μαγικά την χρονιά,
αφού και καλά δουλεμένο είναι και πλούσιο ταλέντο διαθέτει.

CMYK
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Η σκέψη στην… Πάτρα!
Ο ΑΟ Τρίκαλα για την 29η αγωνιστική θα πάρει τους 3 βαθμούς στα χαρτιά, ελπίζοντας ότι ο Ηρόδοτος
δεν θα κάνει την έκπληξη κόντρα στην Παναχαϊκή για να βγει από την τελευταία «τετράδα»
ταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου αποτελεί πλέον παρελθόν από τον ΑΟ Τρίκαλα.
Η ανακοίνωση:
Η ΠΑΕ ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ ανακοινώνει την λύση της συνερ-

γασίας με τον ποδοσφαιριστή,
Salim Cisse.
Τον ευχαριστούμε για την
προσφορά του και του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα του.

Η ΕΠΟ ανακαλεί
δελτία παικτών της Σπάρτης
και την οδηγεί στην αποβολή
από το πρωτάθλημα

Ο ΑΟ Τρίκαλα ελπίζει στο στραβοπάτημα του Ηροδότου, ώστε να τα παίξει όλο
για όλα την τελευταία αγωνιστική στην Άρτα κόντρα στον Καραϊσκάκη

Μ

πορεί για την
29η
αγωνιστική
της Φούτμπολ
Λιγκ ο ΑΟΤ να μην
χρειαστεί να κοπιάσει για
να πάρει τους 3 βαθμούς,
αφού στο πρόγραμμα
είναι το παιχνίδι με τον
Αήττητο, που έχει
αποβληθεί από το
πρωτάθλημα. Για να
καταφέρει όμως για να
βγει από την «τετράδα»
που οδηγεί στον…
αφανισμό θα πρέπει να
περιμένουν την
Παναχαϊκή να επιβληθεί
του Ηροδότου.

Του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
xristoforospap@gmail.com

Mε την πλάτη στον τοίχο
βρίσκονται τα Τρίκαλα ύστερα
από την ήττα από τον Ηρακλή,
όντας πλέον στη ζώνη του
υποβιβασμού.
Οι τρικαλινοί, πάντως, θα
πάρουν στα χαρτιά το τρίποντο στην αναμέτρηση της
29ης αγωνιστικής της Β' Εθνικής με τον Αήττητο, ελπίζοντας ότι ο Ηρόδοτος θα χάσει

βαθμούς στο δικό του παιχνίδι
στην Αγυιά κόντρα στην Παναχαϊκή.
Στην τελευταία «στροφή»
του πρωταθλήματος οι «κυανέρυθροι» θα αντιμετωπίσουν
εκτός έδρας την Α.Ε. Καραϊσκάκης, την ίδια στιγμή που
οι Κρητικοί θα υποδέχονται
τον Απόλλωνα Λάρισας, προσδοκώντας να χαμογελάσουν
στο φινάλε μιας χρονιάς, που
αλλιώς την περίμεναν και αλλιώς τους βγήκε.

Σε λειτουργία
η μπουτίκ του ΑΟΤ

Μετά από πολλά χρόνια
υποσχέσεων από πρώην ιδιοκτήτες, μεγαλομετόχους και
προέδρους, η μπουτίκ του ΑΟ
Τρίκαλα αποτελεί πραγματικότητα.
Πλην του eshop όπου ο καθένας μπορεί να παραγγείλει
προϊόντα με το σήμα της αγαπημένης του ομάδας, μπορεί
πλέον και να τα προμηθευτεί
και έξω από το στάδιο και
συγκεκριμένα στο κτίριο που
βρίσκεται στην Θύρα 4 (σ.σ
η κύρια είσοδος για την σκεπαστή).
Όπως ενημέρωσε σχετικά

ΜΠΑΚΩΣΗΣ
EΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ

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

Ψητοπωλείο

Η ΛΑΚΑ
καθημερινά ανοιχτά
από 6μ.μ. εκτός Δευτέρας
Σάββατο-Κυριακή ανοιχτά
από το μεσημέρι
με ντόπιο τσίπουρο
και εκλεκτούς μεζέδες
Πλατεία Αγρότισσας • τηλ.: 24310 30112, 6986757918
CMYK

η ΠΑΕ η μπουτίκ θα λειτουργεί
από Δευτέρα ως Παρασκευή
από τις 12:00 μέχρι τις 14:00
ενώ υπάρχει ήδη μεγάλο ενδιαφέρον για τα είδη δώρων
με άκρως “κυανέρυθρη” απόχρωση.

Πάει και ο Σισέ
από τον ΑΟΤ!
Να περάσει ο επόμενος.
Ο Σισέ που ήρθε στην με-

Καταδίκη... Η Σπάρτη κατάφερε με νύχια και με δόντια
να φτάσει μέχρι την 27η αγωνιστική του φετινού πρωταθλήματος της Β' Εθνικής και στην 28η δεν κατάφερε να
παρατάξει επαρκή ομάδα κόντρα στην Κέρκυρα.
Οι τελευταίες εξελίξεις, όμως, βάζουν ταφόπλακα στις
προσπάθειές της. Κι αυτό γιατί η ΕΠΟ φέρεται να ανακάλεσε τα δελτία όλων των παικτών που αποκτήθηκαν τη
μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου!
Ο λόγος είναι η μη αποπληρωμή οικονομικών υποχρεώσεων της ομάδας στην Ομοσπονδία.
Εξέλιξη που ουσιαστικά οδηγεί στην αποβολή της
Σπάρτης από το πρωτάθλημα, αφού δεν συμπληρώνεται
ο ελάχιστος αριθμός 9 παικτών που απαιτείται για να διεξαχθεί ματς στους αγώνες που ακολουθούν με Απόλλωνα
Πόντου και Αιγινιακό.
Συγκεκριμένα, τα δελτία που ανακαλούνται είναι αυτά
των Γκαλβάο, Τιράρ, Ρόμο, Τουρέ, Τσίμαν, Αγγελόπουλου,
Αρώνη, Βαλμά, Δαδάκου, Λώλου, Σφέτσου και Ζίμα.
Πλέον οι Λάκωνες περιμένουν τις οριστικές αποφάσεις,
αν και όλα δείχνουν ότι η αυλαία τους στη Β' Εθνική θα
είναι η πιο... πικρή που θα μπορούσαν να φανταστούν.
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Πρωτάθλημα Κ 16

Χωρίς αλλαγές
•Σήμερα (11 π.μ) η τελευταία αγωνιστική

Ντέρμπι κορυφής
•Η Ενωση φιλοξενεί στη Μουριά την Λυγαριά,
ενώ το απόγευμα το Ριζαριό δοκιμάζεται στις Καρυές
ε ντέρμπι κορυφής
συνεχίζεται αύριο το
πρωτάθλημα της Β’
Ερασιτεχνικής
κατηγορίας, τα οποία αναμένεται
να τραβήξουν πολλά βλέμματα
πάνω τους καθώς δεν αγωνίζεται ο
ΑΟΤ, ενώ τα Μετέωρα έχουν
ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις
τους.

Μ
Δεν παρουσιάζει βαθμολογικό ενδιαφέρον
η σημερινή τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος

Του ΠANOΥ ΓIΔOΠOYΛOΥ
gidopoulosp@yahoo.gr

ποια και αν είναι τ’ αποτελέσματα
των σημερινών αγώνων, δεν αλλάζει
το σκηνικό. Η τελευταία αγωνιστική
του παιδικού πρωταθλήματος (Κ 16)
έχει τυπικό χαρακτήρα, καθώς στην επόμενη
φάση (ημιτελική) η πρωτοπόρος και φέτος
Δήμητρα Α’ θ’ αντιμετωπίσει την Ακαδημία 1
και ο Πύργος τα Αμπελάκια.

Ο

Σύμφωνα με την προκήρυξη της διοργάνωσης δεν επιτρέπεται να συμμετάσχουν στην ημιτελική φάση δύο
ομάδες από το ίδιο σωματείο, οπότε η Δήμητρα Β’ θα
αποβληθεί από την τετράδα.
Οι σημερινοί αγώνες οι οποίοι θα ξεκινήσουν στις
11π.μ.:
Γηπ. Μπαλκουρας: Δημητρα β – Δημητρα α
Διαιτ. Μαργιωλης (Ντινος - Κουτσαγιας)
Γηπ. Αγ Κυριακης: Ακαδημια 1 - Μετεωρα
Διαιτ. Τουλουμης (Σακκας - Σινδρος)
Γηπ. Φλαμουλιου: ΑΟΤ - Ακ Αμπελακιων
Διαιτ.Τζιοτζιος (Μαρκοπουλος - Αβρααμ)
Νεοχωρι - Οικουμενιος
0-3 α.α
Ρεπό: Πύργος

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ
1 Δήμητρα Α'
2 Πύργος
3 Δήμητρα Β'
4 Ακαδημία 1
5 Αμπελάκια
6 Μετέωρα
7 Τρίκαλα
8 Νεοχώρι
9 Αγ. Οικουμένιος

Β
42
36
35
29
25
16
15
3
0

Ν
14
12
11
9
8
5
5
1
0

Ι
0
0
2
2
1
1
0
0
0

Η
1
4
2
4
6
9
10
14
15

ΤΕΡΜ.
75-6
37-19
66-11
45-12
32-27
27-33
20-31
6-65
7-111

Πρωτάθλημα Κ 12
Για το πρωτάθλημα Κ 12 θα γίνουν αύριο οι παρακάτω
αγώνες:

1ος Ομιλος-ΩΡΑ 11:00
Γηπ. Μπαλκουρας: Δημητρα α - Ακαδημια 1 α
Διαιτ. Ντινος
Γηπ. Φλαμουλιου: ΑΟΤ - Νεοχωρι
Διαιτ. Τζιοτζιος
Γηπ. Βοηθ. Αγ. Μονης: Αγ. Μονη - Αχιλλέας
Διαιτ. Μαργιωλης
Γηπ. Μπαλκουρας: Μεγαλοχώρι - Ακ Αμπελακιων
Διαιτ. Κουτσαγιας
Μετεωρα α - Καρυες
0-3 α.α
Ρεπό: Πύργος α

Γ’ Ερασιτεχνική

Σε δύο γήπεδα
•Η αυριανή δράση της τελευταίας κατηγορίας
Σε δύο γήπεδα θα υπάρξει αύριο (4μ.μ) δράση στο
πρωτάθλημα της Γ’ Ερασιτεχνικής και συγκεκριμένα
στον 2ο όμιλο.
Γηπ. Μεγάρχης: Διαλεχτό - Συνοικία 2017
Διαιτ. Μαργιωλης (Καπερωνης - Μουστακας)
Γηπ. Παλ/ργου: Παλ/ργος - Απόστολοι
Διαιτ. Παφης (Πλοκας - Σινδρος)

Στο πρωϊνό πρόγραμμα το γήπεδο
της Μουριάς θα φιλοξενήσει το ντέρμπι
του Β’ ομίλου ανάμεσα στην πρωτοπόρο
Ενωση Δ.Μ και την Λυγαριά η οποία ακολουθεί στον βαθμολογικό πίνακα.
Οι δύο ομάδες πέρα από τους βαθμούς
θα έχουν κίνητρο και το γόητρό με τους
γηπεδούχους να έχουν το αβαντάζ.
Το απόγευμα η αναμέτρηση που ξεχωρίζει θα γίνει στις Καρυές και αφορά
την τοπική ομάδα με το Ριζαριό. Οι γηπεδούχοι βρίσκονται στην 3η θέση της
βαθμολογίας και θέλουν να μείνουν σε
τροχιά ανόδου, ενώ οι φιλοξενούμενοι
επιδιώκουν να παραμείνουν στην κορυφή της βαθμολογίας του 1ου ομίλου.

ΟΙ ΑΥΡΙΑΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
2ος Ομιλος-ΩΡΑ 11:00
Γηπ. Πιαλείας: Πιαλεία - Βαλτινό
Διαιτ. Λεωνιδας Σ (Κωτουλας - Τουλουμης)
Γηπ. Παλ/ρου: Παλαιομ/ρο - Θεόπετρα
Διαιτ. Κουτσαγιας (Νταλουκας - Παπαγεωργοπουλος)
Γηπ. Φωτεινού: Φωτεινό - Χρυσομηλια
Διαιτ. Ζησης (Καλογριας - Καπερωνης)

Πρωτάθλημα Παλαιμάχων

Σταθεροί
στη κορυφή
•Οι Παλαίμαχοι Οιχαλίας
που κέρδισαν και
την Πυροσβεστική με 4-1
Σταθεροί στη κορυφή της βαθμολογίας οι Παλαίμαχοι Οιχαλίας οι οποίοι κέρδισαν και την
Πυροσβεστική με 4-1.
Στην 11η αγωνιστική του πρωταθλήματος παλαιμάχων σημειώθηκαν τα αποτελέσματα:
Αστυνομία-Δάσκαλοι
1-1
Παλαίμαχοι Οιχαλίας-Πυροσβεστική
4-1
Πολύτεκνοι-Φίλοι Νοσοκομείου
2-2
Ρεπό: Παλαίμαχοι Βασιλικής

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το αυριανό πρόγραμμα της Β’ Ερασιτεχνικής κατηγορίας
Γηπ. Λυγαριας: Λυγαρια - Δροσερό
Διαιτ. Κοντινος (Μπαλας Χ - Σταφυλας)
Γηπ. Δενδρ/ριου: Δενδρ/ρι - Ασπροβαλτος
Διαιτ. Δουλοπουλος (Ανδριοπουλος Παφης)
Γηπ. Πρίνους: Πρίνος - Ροπωτό
Διαιτ. Μανασης Κ (Λεωνιδας Κ - Μανασης Μ)
Φιλύρα - Τζουρτζια
0-3 α.α
Κεφαλ/κος - Βυτουμας
0-3 α.α
Ρεπό: Γόμφοι

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

Β
67
60
59
55
53
49
48
45
39
30
30
29
27
19
19
0
0

Ν
22
19
19
18
17
14
15
14
12
10
10
9
8
6
6
0
0

Ι
1
3
2
1
2
7
3
3
3
0
0
2
3
1
1
1
1

Η ΤΕΡΜ.
2 87-21
3 82-22
4 74-28
6 64-26
7 66-31
4 47-20
7 57-31
9 59-39
10 58-56
16 41-55
16 40-77
14 40-72
14 34-49
19 46-79
19 34-76
24
0-72
25
0-75

1ος ΟΜΙΛΟΣ
Γηπ. Κεραμιδιου: Κεραμίδι - Κηπάκι
Διαιτ. Νοτος (Καλογριας - Ντινος)
Γηπ. Καρυων: Καρυες - Ριζαριο
Διαιτ. Πετσας (Κωτουλας - Παπαγεωργοπουλος)
Γηπ. Κρήνης: Κρήνη - Αρδάνι

Διαιτ. Λεωνιδας Σ (Μπαλας Χ - Αλεξοπουλος)
Γηπ. Πετρωτού: Πετρωτό - Αγ Κυριακή
Διαιτ. Κουτσαγιας (Τουλουμης - Σακκας)
Γηπ. Λόγγου: Λόγγος - Οικουμενιος
Διαιτ. Μανασης Κ (Λεωνιδας - Κωστηρας)
Γηπ. Αγ. Κυριακής: Ακαδημια 1 Ζάρκο
Διαιτ. Ζησης (Σταφυλας - Μαρκοπουλος)
Γηπ. Γριζάνου: Γριζάνο - Αστερας
Διαιτ. Τζιοτζιος (Κουτσαγιας - Αβρααμ)
Γηπ. Ριζωματος: Παραληθαίοι-Ακ.
Αμπελακιων
Διαιτ. Κοντινος (Νταλουκας - Μανασης
Μ)
Ρεπό: Βασιλικη

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

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

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
2 ΔΑΣΚΑΛΟΙ
3 ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
4 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
5 ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ
6 ΦΙΛΟΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
7 ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ

24-5
27-7
17-10
16-16
20-26
10-26
5-28

27
22
17
13
7
4
2

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

(Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ 24/4, 17.00)
Δάσκαλοι-Πυροσβεστική γ. Λεπτοκαρυάς
Φίλοι Νοσοκομείου-Παλαίμαχοι Οιχαλίας γ.
Μεγαλοχωρίου
Πολύτεκνοι-Παλ. Βασιλικής γ. Αγ. Κυριακής
Ρεπό: Αστυνομία

ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΣ 2001-2002
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: A’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ-ΘΕΣΗ: 14η
ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ: Γιώργος Παπαγεωργίου / Αθανάσιος Μπέττας
ΒΑΣΙΚΟ ΡΟΣΤΕΡ: ΡΑΧΗΣ, Τ.ΣΤΑΣΑΡΕΚΟΣ, Π.ΚΟΘΡΑΣ, Θ.ΣΤΑΣΑΡΕΚΟΣ, Π.ΚΑΛΑΘΑΣ, ΤΣΙΩΛΗΣ, ΝΤΙΝΟΣ, ΜΗΤΡΟΥΣΙΑΣ, ΚΑΠΡΙΤΣΑΣ,
Ν.ΚΑΤΣΑΦΛΙΑΝΗΣ, ΓΑΓΑΤΣΗΣ –
Ε.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΚΑΡΑΤΑΣΙΟΣ, ΧΙΕΛΕΣΙ, ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ, ΓΙΩΤΑΣ, ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ, ΜΠΛΑΝΑΣ, ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ, ΠΟΥΛΙΟΣ, ΒΟΥΤΣΕΛΑΣ.
ΠΡΩΤΟΣ ΣΚΟΡΕΡ ΟΜΑΔΑΣ: ΓΑΤΑΣΗΣ [9] γκολ.

Του Θ. Αλεξιάδη

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

Ι
2
4
3
6
7
7
8
4
4
4
3
6
5
3
3
6
1

Η ΤΕΡΜ.
2 87-20
2 85-22
6 54-33
4 47-26
6 57-34
6 58-38
8 33-33
11 54-51
12 49-48
13 42-52
13 32-43
12 38-54
13 32-40
15 23-46
16 28-54
16 22-66
23 18-99

Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
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Για το γόητρο
•Κεφαλόβρυσο και Νεοχώρι αντίπαλοι στο ντέρμπι της ημέρας.
Ένας βαθμός αρκεί στον «Διγενή» για να στεφθεί πρωταθλητής
τίτλος μοιάζει
με τυπικό θέμα
για την ομάδα
του Νεοχωρίου
και το γνωρίζουν όλοι,
καθώς και η μαθηματική
κατάκτησή απέχει
ελάχιστα… Αρκεί ένας
βαθμός για να στέψει
πρωταθλητή τον
«Διγενή».

έχουν εύκολη αποστολή απέναντι στον αδύναμο Αχιλλέα
Τρικάλων.

Ο

ΟΙ ΣΚΟΡΕΡΣ
ΤΟΥ Α’ ΓΥΡΟΥ

14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Μπάρα-Πηγή
0-3
Ντόσας (37’), Λάππας (65’),
Μαντζώρος (74’)
Πύργος-Καλύβια
1-0

Του ΠANOΥ
ΓIΔOΠOYΛOΥ
gidopoulosp@yahoo.gr
Το γόητρο είναι ένα κίνητρο
που δεν χάνει την αξία του,
από την πρώτη έως την τελευταία αγωνιστική. Πόσο μάλιστα όταν αναφερόμαστε σε
δύο ομάδες, που με διαφορετικές δυναμικές και διαφορετικοί στόχοι, βρίσκονται
ψηλά στον βαθμολογικό πίνακα.
Οι γηπεδούχοι αποτελούν
μια από τις ευχάριστες εκπλήξεις του πρωταθλήματος
και παρότι «πρωτάρηδες»
στην κατηγορία έχουν καταφέρει να παίξουν πρωταγωνι-

Ο Σωτήρης Πέτσας
ορίσθηκε διαιτητής στο σημερινό
ντέρμπι. Ενας διαιτητής
με ανοδική πορεία
στικό ρόλο. Οσο για τους φιλοξενούμενους από την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος έδειξαν πως θα διεκδικήσουν την επάνοδό τους
στην Γ’ Εθνική και γρήγορα το
επιβεβαίωσαν.
Η Πηγή θέλει να μείνει στην
2η θέση της βαθμολογίας για
λόγους γοήτρου και όπως
όλα δείχνουν θα καταφέρει να
πετύχει τον στόχο της. Τουλάχιστον σήμερα οι παίκτες
του Σπύρου Ευαγγέλου θα

Αγγέλης (25’)
Πυργετός-Γλίνος
3-0α.α.
Μεγαλοχώρι-Δήμητρα
3-4
Φλώρος (41’ πεν), Τσαρτόλιας
(61’ πεν.), Τσαβαλάς (70’) - Τάμπος (5’), Τσιαντούλας (18’), Καρακώστας (28’), Παπαθανασίου
(92’)
Κρύα Βρύση-Αγία Μονή
2-0
Αγγελάκης (31’), Κηρύκος (77’)
Σαράγια-Καστράκι
2-1
Τζέγκας (75’), Μαράβας (84’
πεν.) - Σίμος (81’ αυτ.)

Οι διαιτητές των σημερινών (4μ.μ.)
αναμετρήσεων είναι οι παρακάτω:
Γηπ. Πηγης: Πηγη - Αχιλλέας
Διαιτ. Δουλοπουλος (Μανασης Μ - Μαργιωλης)
Γηπ. Καλυβίων: Καλύβια - Πύργος
Διαιτ. Κουτσαγιας (Παπαγεωργοπουλος - Τζιοτζιος)
Γηπ. Λογγακιου: Δημητρα - Μεγαλ/ρι
Διαιτ. Μανασης Κ (Νταλουκας - Λεωνιδας Κ)
Γηπ. Μπαρας: Αγ. Μονη - Κρ. Βρύση
Διαιτ. Μανουρας Χ (Μπαλας Χ - Μανουρας Ν)
Γηπ. Καστρακίου: Καστράκι - Σαραγια
Διαιτ. Κοντινος (Ζησης - Καλογριας)
Γηπ. Ταξιαρχών: Ταξιάρχες - Πορταικός
Διαιτ. Λεωνιδας Σ (Αλεξοπουλος - Παφης)
Γηπ. Κεφαλ/σου: Κεφαλ/σο - Νεοχωρι
Διαιτ. Πετσας (Σταφυλας - Κωτουλας)
Γλύνος - Πυργετός
0-3α.α
ΑΕΤ - Φήκη
0-3α.α

Στο πρώτο παιχνίδι το Νεοχώρι πέτυχε ευρεία νίκη. Σήμερα;
Πορταϊκός-Ταξιάρχες
3-0
Αχ. Πανάγος (31’), Μαράβας
(68’), Βαγενάς (81’)
Φήκη-ΑΕΤ
3-0α.α.

Νεοχώρι-Κεφαλόβρυσο
4-0
Λαγκαδινός (21’), Μακρυγιάννης (39’), Γκαντιάς (60’), Γιαννούλας (78’)

Η ΒαθμoλoγΙα
ΟΜΑΔΕΣ

Β

Ν

Ι Η

ΤΕΡΜ.

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

85
74
68
65
54
53
51
50
43
39
38
36
36
34
30
12
0
0

28
23
22
20
16
16
15
16
12
11
10
10
11
10
9
3
0
0

1
5
2
5
6
5
6
2
7
6
8
6
3
4
3
3
2
2

100-6
62-17
64-22
67-26
58-32
66-45
61-25
49-41
47-41
36-51
32-36
40-45
40-46
37-54
34-49
25-108
0-84
3-93

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

1
2
6
5
8
9
9
12
11
13
12
14
16
16
18
24
28
28

Η ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ 31ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
ΠΗΓΗ – ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΑΡΑΣ
1997-1998
1998-1999
2000-2001
2005-2006
2017-2018

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

1977-1978
1978-1979
1981-1982
1982-1983

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

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

Παπανικολάου [2]
Κράβαρης
Χοτζάι, Κούρτης, Α.Ξαγαράς

Αλεξανδρής – Σιμιτζής, Χαλκιαδάκης
Φούτσιας – Γκίτσας, Σιμιτζής
Τσιανάκας, Πεταλάς
Νταϊλιάνης, Βαβίτσας

ΔΗΜΗΤΡΑ – ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ
1977-1978
1978-1979
1985-1986
1986-1987
2000-2001
2001-2002
2006-2007
2009-2010
2010-2011

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

2-0
2-0
0-2
0-5
1-0
0-0
2-0
2-1
9-0

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

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

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

ΚΑΣΤΡΑΚΙ – ΣΑΡΑΓΙΑ

Σβάνας, Σ.Μανωλής – Κεφαλάς

ΓΛΙΝΟΣ – ΠΥΡΓΕΤΟΣ
1-2
1-2
0-2
0-2

2017-2018 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-2 Αναστασίου – Σινάνης, Μερτσιώτης

Γιαννάκος, Ζαχόπουλος
Κωττούλας [2]
Μεσιακάρης [2]
Βακουφτσής [3], Παπαγεωργίου [2]
Γκουγκουλής
Χασιώτης, Νεοφώτιστος
Αλμπάνης, Γαλάνης – Ράκος
Ρούκας [3], Γκαντιάς [2], Ρετζιλάς [2],
Τσιώλης, Καρυδόπουλος
Θ.Φουρτούνης, αυτογκόλ, Ρούκας
Ρούκας [3], Κωτούλας [2], Βουτσελάς
Κνέζεβιτς – Γκαρνάρας
Κακάβας – Τσαρτόλιας [3], Παύλου

ΑΓΙΑ ΜΟΝΗ – ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ
2003-2004 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-3 Αργυρόπουλος – Ντάφος, Ζαλαβράς,
Τρικάλης
2005-2006 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-2 Πασιάκος [2]
2008-2009 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-3 α.α.
2016-2017 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-1 Τσιγαρίδας

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

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

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

Μαυρίκος [2], Β.Αλμπάνης – Κρίκας
Γ.Φώτης – Κρίκας
Β.Αλμπάνης, Τσιαντούλας – Ζαγκούλης
Γραβάνης, Ε.Μπαούτης, Β.Αλμπάνης –
Τζέγκας

ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ – ΠΟΡΤΑΪΚΟΣ
1974-1975 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-1 Δ.Κουβέλης
1975-1976 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-2 Μπαρμπάτης – Κόρακας, αυτογκόλ
1976-1977 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 5-1 Γιουβρής [2], Μπασιάκας, Γρηγορίου,
Ιακωβάκης – Γαρδίκας
1977-1978 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-1 Β.Μπαμπαλιάρης
1995-1996 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-6 Ε.Νίκου – Πρεβέντας, Κουφογάζος,
Κερασοβίτης, Τσάμης, Κατσαμόρας,
Φ.Λαμπρογιώργος

Α.Ε.Τ. – ΦΗΚΗ
1992-1993 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-3 Μαργαρίτης – Α.Καραϊσκος, Πλαστήρας,
Βαγενάς
1993-1994 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 8-2 Αβραάμ [4], Νίττας [2], Αγγελόπουλος,
Μπαούσης – Πλαστήρας [2]
2000-2001 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 5-1 Μπαντής [3], Ντίνος, Δ.Θ.Παπαευθυμίου –
Παιδοκούκης
2001-2002 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-0 Τσικρικάς
2004-2005 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 6-0 Κουρκούνης [3], Ζαχαράκης, Βλαχονάσιος,
Τζιμούρτος
2009-2010 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-0 Φασούλας
2010-2011 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-0 Ζαχαράκης
2011-2012 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 3-0 Ζαφειρόπουλος [2], Αναστασίου
2013-2014 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-0
2014-2015 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-0 Σπαθής
2015-2016 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-5 Τζοβάρας [2], Τσικρικάς, Ψωμίδης, Σκόνδρας
2016-2017 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-2 Τεντολούρης, Ρούκας

2017-2018 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-4 Τσαρούχας [2] – Γκαντιάς [2], Λαγκαδινός
[2]

ΜΙΚΡΟ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ – ΝΕΟΧΩΡΙ
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1985-1986
1986-1987
1988-1989

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

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

Κυρίτσης, Ανδρέου
Καλογράνας, Γρηγορίου
Γρηγορίου
Λ.Γκολίτος [2] – Χαρίσης
Ράκος, Χαρίσης, Λίτσιος – Λ.Γκολίτος
Γρηγορίου, Λ.Γκολίτος – Μόκκας [2],
Θ.Στεργίου, Ν.Κράβαρης, Μ.Τανάγιας

ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΛΥΒΙΑ – ΠΥΡΓΟΣ
1978- 1979 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-2 Μπαζαγόρας, Τζόγιας – Πετώσης,
Δουλόπουλος
1979-1980 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 3-2 ……………
1981-1982 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-1 Ντούρβας – Σιακαβάρας
1982 -1983 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 3-2 Φώτης, Παπαχρήστος, Μπίχτας – Μηνάς
Σιακαβάρας
1983-1984 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-1 Δουλόπουλος
1984-1985 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-1 Παπαχρήστος – Μηνάς
1985-1986 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 3-0 Παπαχρήστος, Ε.Γαβρίτσας, Κ.Γαβρίτσας
1986-1987 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-1 Παπαχρήστος [2] – Καρνάβας
1994-1995 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-1 Καραλής – Λιούλιος
1997-1998 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-0 Καραλής, Αργύρης
1998-1999 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-0 Κλάντζος [2]
2001-2002 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 4-3 Καρανίκας [2], Παπαπαναγιώτου [2] –
Καρνάβας, Κουκουσούλης, Ευθυμίου
2002-2003 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 3-4 Σκουφάς, Αργύρης, Μαργαρίτης – Ευθυμίου
[2], Τσιούνης, Κουκουσούλης
2003-2004 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-0 Κάβρας
2012-2013 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 3-0 Τσιαφίτσας [2], Μπίχτας
2014-2015 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 4-0 Σκούφας, Γαλάνης, Σιούτας, Λ.Μουσαφίρης
2015-2016 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 3-1 Μπίχτας [2], Μποστέτος – Νταούλας
2016-2017 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 4-0 Τσιαφίτσας, Μπίχτας, Μπελετσιώτης,
Μαργαριτόπουλος

CMYK
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Τερμάτισαν άνετα
•Τα μέλη του Συλλόγου δρομέων άφησαν εξαιρετικές
εντυπώσεις στον 14ο μαραθώνιο Μ. Αλέξανδρος

Ακρως πετυχημένη η παρουσία του συλλόγου δρομέων στον Μ. Αλέξανδρο

Π

ρόκειται για μια από τις
αγαπημένης εκδηλώσεις
του δρομικού κινήματος
και τα Τρικαλινά στελέχη
φρόντισαν να παίξουν δυνατά.

Το δελτίο τύπου αναφέρει: Εντυπωσιακές επιδόσεις πέτυχαν οι 11 δρομείς
μας που συμμετείχαν στον δεύτερο μεγαλύτερο Μαραθώνιο της χώρας. Αναφερόμαστε στον 14ο Μαραθώνιο Μέγας
Αλέξανδρος που διεξήχθη χθες.
Συγκεκριμένα, οι μαραθωνοδρόμοι
μας βρέθηκαν μαζί με περισσότερους
από 1200 δρομείς το πρωί της Κυριακής
στην εκκίνηση, κάτω από το άγαλμα του
Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Αρχαία Πέλλα και διένυσαν την απόσταση των 42,195
χλμ. που ενώνει την πρωτεύουσα της
Αρχαίας Μακεδονίας με την Θεσσαλονίκη. Διασχίζοντας κατά σειρά την πόλη
της Χαλκηδόνας, τον Αξιό και το Γαλλικό
ποταμό εισήλθαν στην πόλη της Θεσ-

σαλονίκης, έτρεξαν την πανέμορφη Λεωφόρο Νίκης, πέρασαν δίπλα από το
σήμα κατατεθέν της πόλης, τον Λευκό
Πύργο και τερμάτισαν στην Παραλία
Θεσσαλονίκης στο ύψος του Αγάλματος
του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
Το ψιλόβροχο στα πρώτα χιλιόμετρα
και η συννεφιά που επικρατούσε καθ’
όλη την διάρκεια του αγώνα αποδείχθηκαν σύμμαχοι στην προσπάθεια των δρομέων και τους ώθησαν να πετύχουν πολύ
καλές επιδόσεις. Την καλύτερη από τους
δρομείς μας πέτυχαν ο πρόεδρος του
Συλλόγου Βαγγέλης Διβάνης, παρέα με
τον έφορο Παύλο Δίπλα που τερμάτισαν
μαζί σε 3:20:17 και 3:20:23 αντίστοιχα.
Η επίδοση αυτή αποτελεί νέο ατομικό
ρεκόρ για τον Βαγγέλη. Εντυπωσιακή
εμφάνιση και νέο ατομικό ρεκόρ είχαμε
και από την Ιωάννα Μπάτζιου όπου με
επίδοση 3:28:58 τερμάτισε 8η γυναίκα
γενικής και πρώτη στην κατηγορία της!
Πολύ καλές επιδόσεις είχαμε και από

τους υπόλοιπους δρομείς μας. Αξίζει να
αναφέρουμε ότι οι 9 από τους 11 δρομείς
μας κατάφεραν να ολοκληρώσουν τα
42,195 χλμ. σε λιγότερο από 4 ώρες!
Δείτε τα αποτελέσματα των δρομέων
μας στον 14οΜαραθώνιο Μέγας Αλέξανδρος:
1 ΔΙΒΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
2 ΔΙΠΛΑΣ ΠΑΥΛΟΣ
3 ΒΑΒΡΙΤΣΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
4 ΜΠΑΤΖΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
5 ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
6 ΜΠΗΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
7 ΖΑΒΛΑΝΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
8 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
9 ΨΑΡΑΔΕΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
10 ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
11 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

3:20:17
3:20:23
3:28:54
3:28:58
3:29:11
3:30:19
3:41:02
3:45:58
3:59:59
4:17:02
4:34:48

Συμμετοχές είχαμε και στα 10 χλμ. με
τον Παναγιώτη Μίτσιο να τερματίζει σε
51:40 και τον Δημήτρη Καλαντζή σε
1:00:56.

* Από αθλητικά στοιχήματα άλλο τίποτα και αυτό το διήμερο.
Ομολογουμένως το ξεδίπλωμα της δράσης είναι εντυπωσιακό,
ενώ άπαντες βρίσκονται στις θέσεις τους. Οι αθλητές θα
σπεύσουν να κάνουν για πολλοστή φορά το καθήκον τους,
ενώ οι οργανωτές να παρουσιάσουν αψεγάδιαστες συνάξεις.
* Σε κάθε περίπτωση τα Τρίκαλα έχουν μόνιμη θέση στο κάδρο
και μέσω των δραστηριοτήτων αναδεικνύονται οι ομορφιές
της περιοχής. Αλλωστε και οι υπεύθυνοι σχεδιάζουν τις
συνάξεις ώστε να αναδεικνύονται εμβληματικά στοιχεία.
* Για τον ταλαντούχο βολεϊμπολίστα Απόστολο Πετσιά έχουμε
γράψει αρκετές φορές, αφού παίζει δυνατά σε πολλά μέτωπα.
Αυτές τις μέρες (15-23) ακολουθεί την προετοιμασία της
Εθνικής παμπαίδων στην Θεσσαλονίκη, που έχει μπροστά
της σημαντικές αγωνιστικές προκλήσεις.
* Ο κόουτς Μπακοδήμος πιστεύει πολύ στον ταλαντούχο
αθλητή της Αμιλλας, που έβαλε γερές βάσεις και κινείται με
τέτοιο τρόπο ώστε να εξελίσσεται συνεχώς. Πρόσφατα
άλλωστε διακρίθηκε και με το σχολικό συγκρότημα του 4ου
ΓΕΛ.
* Η πρώτη σημαντική αποστολή λοιπόν για την συγκεκριμένη
Εθνική είναι τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού. Η σειρά θα
πραγματοποιηθεί από 25-28 του μήνα στο Μαυροβούνιο.
* Σύμφωνα με την κατανομή η δική μας Εθνική συμπεριλήφθηκε
στον Ε’ όμιλο μαζί με την Αυστρία, την Λευκορωσία και το
Μαυροβούνιο. Οι νεαροί διεθνείς, που έχουν καλή νοοτροπία
θα σπεύσουν να εξαντλήσουν τις πιθανότητες.
* Από την στιγμή που όλα εξελιχτούν κατ’ευχήν τότε θα πλουτίσουν τις παραστάσεις τους στην τελική φάση την οποία θα
φιλοξενήσει η Βουλγαρία στο διάστημα 13-21 Ιουλίου.
* Όπως γίνεται αντιληπτό οι ευχές των Τρικαλινών φιλάθλων
συνοδεύουν τον Πετσιά, αφού όλοι χαίρονται να βλέπουν
δικά μας παιδιά να αγωνίζονται με την φανέλα με το εθνόσημο.
* Στην Καλαμπάκα μίλησαν με αρμόδιους του μπάσκετ σχετικά
με το αν επηρεάζεται η ομάδα από την πρόθεση του
Αιόλου(αναμένεται σύναξη) να κατέβει στην Γ’ Εθνική
(ορισμένοι βλέπουν ακόμη και Β’). Σύμφωνα με τις πληροφορίες
έλαβαν θετικά μηνύματα. Όπως και να ’χει στην κιτρινομπλέ
ομάδα επικεντρώνονται στον τελικό της Μελίκης, όπου το
ροζ φύλλο αποτελεί μονόδρομο.
* Από την πλευρά τους οι Ικαροι έκαναν κάλεσμα στον κόσμο
για το σπουδαίο παιχνίδι με τον ΠΑΣ του Τρικαλινού διδύμου.
* Με όρεξη και ενθουσιασμό ρίχνονται στην δράση τα ταλέντα
του μίνι και των παμπαίδων. Ασφαλώς αξίζουν το χειροκρότημα,
που θα δώσει ώθηση για το μέλλον.
* Όταν υπάρχει μεράκι μπορούν να προκύψουν σημαντικές
πρωτοβουλίες. Γενικά ο αθλητισμός έχει ανάγκη από αξιόλογες
φωνές, που θα δουλεύουν αθόρυβα αλλά ουσιαστικά.
* Στο πλαίσιο αυτό μια αξιόλογη πρόταση με αρκετές ιδέες και
διάθεση βγήκε στον αφρό. Αναφερόμαστε στην Ακαδημία
νερού «Δελφίς». Την τεχνογνωσία της θα μεταφέρει μεταξύ
άλλων η κ. Αναστασία Μπλαντή, που βρίσκεται έτσι στο
στοιχείο της.
* Στελέχη που πέρασαν από Τρικαλινές ομάδες συνεχίζουν
την συνεργασία τους με άλλα συγκροτήματα, που μάλιστα
παίζουν δυνατά στον χώρο. Ασφαλώς οι ιθύνοντες εκτιμούν
τις γνώσεις και θεωρούν ότι θα βοηθήσουν στην υποδομή.
* Απολαυστικές ιστορίες για τον Κ. Φορτούνη είπε στο «Φως» ο
μέντοράς του Απ. Γκαραγκάνης, Κάποιες ατάκες θα μεταφέρουμε σε επόμενο φύλλο.

Ηξεραν τα μονοπάτια
•Και από τον Πλαστήριο δρόμο βγήκαν καλά μηνύματα για τα Τρικαλινά χρώματα

Κ

άποιες συνάξεις οι
Τρικαλινοί δρομείς τις
αισθάνονται πολύ οικείες
και μπαίνουν άμεσα στο
πετσί του ρόλου τους.

Το ενημερωτικό κείμενο αναφέρει:
Άλλη μια μαζική συμμετοχή για τον Σύλλογό μας, αυτή την φορά στον Πλαστήριο Δρόμο στην γειτονική πόλη της Καρδίτσας! Ο αγώνας σημείωσε μεγάλη οργανωτική επιτυχία καθώς συμμετείχε
πλήθος κόσμου .Τον αγώνα διοργάνωσε
ο Δήμος Καρδίτσας σε συνεργασία με
την Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας,
τον Σύλλογο Δρομέων Καρδίτσας και
τους αθλητικούς συλλόγους Ωρίων, Περσέα και Φωκιανό και με την υποστήριξη
εθελοντικών οργανώσεων της περιοχής.
Συνολικά έλαβαν μέρος 33 δρομείς
μας και στα 2 αγωνίσματα! Στον αγώνα
των 10 χλμ. συμμετείχαν 24 και ήταν
μια από τις πολυπληθέστερες αποστολές
ενώ και στον αγώνα των 5 χλμ. είχαμε 9
συμμετοχές!
Διακρίσεις για Φίλιππο Ζαχαράκη, Δημήτρη Μουχάκη και Γιώργο Θέμελη

Στιγμιότυπα από την συμμετοχή του Συλλόγου δρομέων στον Πλαστήριο
Την καλύτερη επίδοση στο αγώνισμα των
10 χλμ. σημείωσε ο Φίλιππος Ζαχαράκης
που τερμάτισε στην 12η θέση γενικής και
3ος στην κατηγορία του. Επίσης, βραβεύθηκε για ακόμη μια φορά ο Γιώργος Θέμελης για την συμμετοχή του ως μεγαλύτερος

σε ηλικία δρομέας. Διάκριση και στον αγώνα
των 5χλμ. με τον γραμματέα του Συλλόγου
μας, Δημήτρη Μουχάκη, να ανεβαίνει για
δεύτερη συνεχή εβδομάδα στο βάθρο καθώς τερμάτισε 4ος γενικής και 1ος στην
ηλικιακή του κατηγορία με επίδοση 18:39!
CMYK

03:30 COSMOTE SPORT 4
HD
Indiana - Boston
12:30 ΕΡΤ Sports HD
Μικρός τελικός
EuroLeague Γυναικών
13:30 Novasports 1HD
Πάρμα - Μίλαν
14:00 COSMOTE SPORT 8
HD
Αμβούργο - Αουε
14:00 COSMOTE SPORT 2
HD
Θέλτα - Ζιρόνα
14:15 ΕΡΤ Sports HD
Τελικός
EuroLeague Γυναικών
14:30 COSMOTE SPORT 1
HD
Μάντσεστερ Σίτι - Τότεναμ
15:00 COSMOTE SPORT 9
HD
Γαλλία - Ρουμανία
16:00 Novasports 24 HD
Κάλιαρι - Φροζινόνε
16:00 Novasports 5HD
Ουντινέζε - Σασσουόλο
16:00 Novasports 4HD
Τζένοα - Τορίνο
16:00 Novasports 3HD
Εμπολι - ΣΠΑΛ
16:00 Novasports 2HD
Μπολόνια - Σαμπντόρια
16:00 Novasports 1HD
Λάτσιο - Κιέβο Βερόνα

16:30 COSMOTE SPORT 8
HD
Μάιντς - Φορτούνα
16:30 COSMOTE SPORT 7
HD
Αουγκσμπουργκ - Στουτγάρδη
16:30 COSMOTE SPORT 5
HD
Λεβερκούζεν - Νυρεμβέργη
16:30 COSMOTE SPORT 3
HD
Μπάγερν Μονάχου - Βέρντερ Βρέμης
16:45 ΕΡΤ Play4
Ηφαιστος - Αρης
16:45 ΕΡΤ Play3
Προμηθέας - Πανιώνιος
16:45 ΕΡΤ Play2
Ρέθυμνο - Περιστέρι
16:45 ΕΡΤ Play1
Κύμη - Λαύριο
16:45 COSMOTE SPORT 4
HD
ΑΕΚ - Ολυμπιακός
17:00 COSMOTE SPORT 9
HD
Γαλλία - Ρουμανία
17:00 COSMOTE SPORT 1
HD
Γουλβς - Μπράιτον
17:15 COSMOTE SPORT 2
HD
Εϊμπαρ - Ατλέτικο Μαδρίτης

18:00 Novasports 2HD
Γκινγκάμπ - Μαρσέιγ
19:00 Novasports 1HD
Γιουβέντους - Φιορεντίνα
19:00 COSMOTE SPORT 7
HD
Νοβάρα - Σκαντίτσι
19:30 Novasports 3HD
Χρόνιγκεν - Αγιαξ
19:30 COSMOTE SPORT 3
HD
Γκλάντμπαχ - Λειψία
19:30 COSMOTE SPORT 2
HD
Ράγιο Βαγιεκάνο - Ουέσκα
19:30 COSMOTE SPORT 1
HD
Νιουκάσλ - Σαουθάμπτον
20:15 ΕΡΤ Sports HD
Τελικός, Κύπελλο
21:00 Novasports 2HD
Στρασβούργο - Μονπελιέ
21:30 Novasports 1HD
Ιντερ - Ρόμα
21:30 COSMOTE SPORT 3
HD
Σάλκε - Χόφενχαϊμ
21:45 COSMOTE SPORT 2
HD
Μπαρτσελόνα - Ρεάλ Σοσιεδάδ
21:45 Novasports 3HD
Φέγενορντ - Αλκμααρ
22:30 COSMOTE SPORT 9
HD
Πόρτο - Σάντα Κλάρα

τοπικά
Μέρος 1ο
1. Το ταξίδι Τρίκαλα-Ματσούκι
Ώρα 10.51’, ημέρα Πέμπτη, 21
Μαρτίου 2019, χτυπάει το τηλέφωνο.
-Με γνώρισες;
-Λίγο, βόηθα με.
-Είμαι ο Νίκος ο Ντουρλιός.
Εμείς αποφασίσαμε ν' ανέβουμε
του Ευαγγελισμού στο Ματσούκι, που γιορτάζει το Μοναστήρι μας, η Βύλιζα.
-Και θέλω και μπορώ να έλθω.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ήταν δώρο εξ ουρανού. Η
Παναγία Βύλιζα έδωσε την ποθητή λύση στο δύσκολο πρόβλημα ανόδου και καθόδου στο
Ματσούκι, αν δεν υπάρχει ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο, εφ'
όσον το ΚΤΕΛ Ιωαννίνων αυτή
την εποχή εκτελεί μόνον ένα
δρομολόγιο, την Παρασκευή,
την θερινή περίοδο προσθέτει κι
ένα ακόμη, την Δευτέρα.
Φύγαμε από Τρίκαλα Σάββατο, 23 Μαρτίου (2019), ώρα
11.30’. Ο Νίκος Ντουρλιός, ο
γνωστός πολιτικός μηχανικός
των Τρικάλων, γαμπρός του Ματσουκίου, η γυναίκα του Αλεξάνδρα κάθισε στο πίσω κάθισμα με την Ελένη Χριστέλου-Κωστίκα, νύφη και αυτή του Ματσουκίου, εμένα με υποχρέωσαν
να καθίσω μπροστά, δίπλα στον
οδηγό. Κάποιο προβληματάκι
με το λάστιχο του αυτοκινήτου
αποδείχτηκε τελικά ανύπαρκτο,
ημέρα καλοκαιρινή, ο Νίκος κρατούσε συνετά και προσεκτικά το
τιμόνι, γλυκειά κουβεντούλα,
χαριτωμένη παρεούλα, ούτε και
καταλάβαμε πότε φτάσαμε στο
Ματσούκι.
Η διαδρομή μέσω Ιωαννίνων,
από το Μπάρο (μέσω Ασπροποτάμου) ο δρόμος ανοίγει από
τα χιόνια τον Ιούνιο. Ο Νίκος
προτίμησε τον δρόμο από Πετροβούνι, είναι και συντομότε-
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47ο Οδοιπορικό στο Τζουμέρκο (23-25 Μαρτίου 2019)

ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΣ Η ΕΥΛΑΒΕΣΤΑΤΗ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΗ
ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΟ ΜΑΤΣΟΥΚΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
“Σήμερον της σωτηρίας ημών το κεφάλαιον” (Απολυτίκιο)
• Του Δημητρίου Γ. Καλούσιου

Το συμπαθέστατο Ματσούκι από νότια, στεφανωμένο
από τα χιονισμένα Κριθάρια (23.3.2019).

Ο λεβέντης μας παπα-Χρήστος κατηφορίζει στην Αγία Παρασκευή
πάντοτε “φορτωμένος” (23.3.2019)

Ο Γκούμας, ο άνθρωπος για όλα,
εδώ καντηλανάφτης στον Άγιο Παντελεήμονα (23.3.2019).

Η εκλεκτή παρέα μου στο μαγαζί στου Σταυράκη, ο Νίκος,
η Αλεξάνδρα του (αριστερά) και η Ελένη (23.3.2019).

ρος, από εκείνον της Πλάκας. Ο
Άραχθος λίγο νερό, αλλά και τα

ο βιβλιοπωλείο Τσιοπελάκος, οι εκδόσεις ΠΕΔΙΟ και η συλλογικότητα
«Από Κοινού» σάς προσκαλούν στην
παρουσίαση του βιβλίου του Φοίβου Ζαφειρίδη

Τ

Για τις αιτίες και τη θεραπεία των εξαρτήσεων
την Κυριακή 21 Απριλίου και ώρα 20:00
στην αίθουσα εκδηλώσεων στο Κέντρο Έρευνας – Μουσείο Τσιτσάνη (Βενιζέλου & Καρδίτσης
1, Τρίκαλα, τηλ. 24310-77977).
Για το βιβλίο θα μιλήσουν:
• Γιώργος Σταματόπουλος, δημοσιογράφος
• Ηλίας Σιαφάκας, μέλος της συλλογικότητας
«Από Κοινού»
• ο συγγραφέας του βιβλίου Φοίβος Ζαφειρίδης, ψυχίατρος,
επιστημονικός υπεύθυνος του Προγράμματος
Προαγωγής Αυτοβοήθειας ΑΠΘ
Πληροφορίες: Βιβλιοπωλείο Τσιοπελάκος,
Ασκληπιου 15, Τηλ. 2431026967
Συλλογικότητα Από Κοινού: www.apokoinou.eu
ΦΟΙΒΟΣ ΖΑΦΕΙΡΙΔΗΣ
Για τις αιτίες
και τη θεραπεία
των εξαρτήσεων
Απαντώντας στις ερωτήσεις
του Αμερικανoύ εξαρτησιολόγου
William L. White
«Κατά τη δεκαετία του 1980 εμφανίζονται ο νεανικός αλκοολισμός, ο αλκοολισμός της τρίτης ηλικίας, ο μοναχικός πότης και ο εξαρτημένος από σκληρά ναρκωτικά, που μέχρι τότε
δεν υπήρχαν στην Ελλάδα. Νομίζω ότι η εμφάνιση αυτών των νέων μορφών ανεξέλεγκτης
καταχρηστικής και εξαρτητικής συμπεριφοράς
σχετίζεται με τη μοναξιά και την αλλοτρίωση, που άρχισαν να εμφανίζονται μετά το
1980, κυρίως στις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας
(…) Ήταν το τίμημα της ταχύτατης οικονομικής
ανάπτυξης που υποσχόταν η ελεύθερη
αγορά στην ελληνική κοινωνία…», Φοίβος Ζαφειρίδης
«Η εξάρτηση και η θεραπεία της αναπαρίστανται συνήθως με τη μορφή πολύ προσωπικών ιστοριών, αλλά η ευαλωτότητα στην εξάρτηση, όπως και οι προσπάθειες ανάρρωσης,
ξεδιπλώνονται μέσα σε πλαίσια αλλαγών της

ποτάμια στο Ματσούκι το ίδιο, ο
τόπος ξηρός, δεν βλάστησε ακό-

μα τίποτε, οι κορφές των βουνών
μπόλικο χιόνι, η γη δεν πρασίνι-

σε.
Μια υπαίθρια στάση μας ανα-
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ζωογόνησε.
-Δοκιμάστε κι αυτή την λαχανόπιτα!
Ήταν πράγματι λαχταριστή.
Απλώσαμε για καλά το χέρι.
Μα! αφού η Αλεξάνδρα είναι
κόρη της “κυρα-δασκάλας” (της
Αντρέαινας), πήρε καλά μαθήματα.
-Έχουμε και ελίτσες. Αυτό το
ψωμί το ζύμωσα η ίδια.
Ήταν υπέροχο, κι αυτό λαχταριστό.
Ξεκινήσαμε, η Αλεξάνδρα
πάλι:
-Πάρτε και λίγους ξηρούς
καρπούς!
-Μα! Περίπτερο είσαι; Έχεις
τα πάντα...
Βρέθηκε και παστέλι!
Στο δάσος του Ματσουκίου,
το Παριούσ', αντικρύσαμε την
Βύλιζα, περιμένει τους ευλαβείς προσκυνητές φέτος με δύο
σημαίες. Στον δρόμο μας τα γίδια και τα γελάδια του Ματσουκιώτη Κώστα Στραγάλη, εδώ
στις Παράγκες έχει το ποιμνιοστάσιο, μισό-ένα περίπου χιλιόμετρο από το χωριό.
Φτάσαμε στο Ματσούκι στις
3’, ήτοι μετά από 3 ώρες ταξίδι,
και μισή ωρίτσα στάση. Απόλυτη ησυχία και ηρεμία στο χωριό,
τα περισσότερα σπίτια κλειστά,
εδώ κι εκεί έβλεπες και κανέναν
στα γραφικά καλντερίμια, αύριο
Κυριακή ο παπα-Χρήστος έχει
και το ετήσιο μνημόσυνο του πατέρα του, λογικά θα μαζευτεί κόσμος, αεράκος λίαν δροσιστικός.
Η ωραία παρεούλα ανέβηκε
στο σπίτι του Νίκου, από τα καλύτερα του χωριού, εγώ “εξαφανίστηκα” στην ζεστή και γνώριμη αγκαλιά του Ματσουκίου,
στο χέρι η φωτογραφική μηχανή.
-Δημήτρη! Μη σε χάσουμε! Το
βράδυ θα κοιμηθείς σ' εμάς!
(Συνεχίζεται)

Παρο υσίαση βιβλίου
ζωής ή μέσα από οριακές καταστάσεις στη
ζωή», William L. White
Ποια είναι η «ουσία» της εξάρτησης; Οι εξαρτήσεις οφείλονται σε ατομικές ιδιομορφίες,
γενετικές, αναπτυξιακές, βιογραφικές, ή μήπως
πρόκειται για ένα αμιγώς κοινωνικό
φαινόμενο; Από τις απαντήσεις σε αυτά και
άλλα συναφή ερωτήματα εξαρτώνται κατά
πολύ το είδος των υπηρεσιών απεξάρτησης
που μια κοινωνία θα επιχειρήσει να οργανώσει, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο θα κατανοήσει το βίωμα των εξαρτήσεων,
ατομικό και συλλογικό.
Το βιβλίο αυτό, το οποίο παρουσιάζει έναν γόνιμο επιστημονικό διάλογο ανάμεσα σε
δύο ειδικούς επιστήμονες, επιχειρεί να δώσει
απαντήσεις στα παραπάνω φλέγοντα
ερωτήματα που απασχολούν όλες τις σύγχρονες κοινωνίες, συμπεριλαμβανομένης της
ελληνικής. Με μακροχρόνια εμπειρία στο πεδίο των εξαρτήσεων, ο Αμερικανός εξαρτησιολόγος William L. White θέτει ουσιώδη ερωτήματα γύρω από τα αίτια των εξαρτήσεων, τις προϋποθέσεις και την ιστορία των θεσμών απεξάρτησης στον δυτικό κόσμο
και στην Ελλάδα σε έναν όχι τυχαίο άνθρωπο.
Ο ψυχίατρος και πανεπιστημιακός Φοίβος
Ζαφειρίδης είναι μια εμβληματική φυσιογνωμία
στον χώρο της απεξάρτησης. Ανέλαβε
καθοριστική δράση για την ανάπτυξη στη
χώρα μας δομών απεξάρτησης που, όπως
σημειώνει στην εισαγωγή του ο Μανόλης Τζανάκης, επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, «υπερβαίνουν τον ψυχιατρικό εγκλεισμό και ευρύτερα την ιατρικοκεντρική προσέγγιση, ήδη από τη δεκαετία του
1980», έχοντας ιδρύσει τη Θεραπευτική
Κοινότητα «Ιθάκη» και το Κέντρο Θεραπείας
Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕ.Θ.Ε.Α.). Και οι
δύο συνομιλητές συμφωνούν ότι οι εξαρτήσεις
συνιστούν ένα πολύπλοκο, ιστορικά και
κοινωνικά καθορισμένο φαινόμενο.

Ο Ζαφειρίδης, μεταξύ άλλων, δίνει έμφαση στη
διάσταση της κοινότητας ως προϋπόθεσης για την υποστήριξη των ατόμων που επιζητούν κάποιας μορφής απεξάρτηση από
ουσίες, ενδεχομένως και από συμπεριφορές.
Επικεντρώνεται κυρίως σε δύο τύπους
συλλογικής οργάνωσης: αυτόν των θεραπευτικών κοινοτήτων και αυτόν των ομάδων
αυτοβοήθειας – ως «νέα» πρόκληση.
Το πολύ ενδιαφέρον αυτό βιβλίο φιλοξενεί ένα
μεστό προβληματισμών και στοιχείων
κείμενο για την ιστορία των εξαρτήσεων αλλά
και για τα ιδεολογικά, θεραπευτικά και
επιστημονικά συμφραζόμενα των προσπαθειών να αναπτυχθούν δομές υποστήριξης της
απεξάρτησης βασισμένες στην προσωπική
ευθύνη και στη διαρκή αναζήτηση νέας γνώσης, θεμελιωμένης στην ισότιμη ανταλλαγή εμπειριών και σε αξίες όπως η αξιοπρέπεια,
η τιμή, η δικαιοσύνη και η αλληλεγγύη, «σε μια
θεώρηση των εξαρτήσεων που να μην
είναι στενά κλινική, να μην επικεντρώνεται
στο σύμπτωμα, αλλά να αποσκοπεί στη συμπαράσταση και στον αναπροσανατολισμό
της ίδιας της ζωής».
Ο Φοίβος Ζαφειρίδης είναι ψυχίατρος ειδικευμένος στην κοινωνική ψυχιατρική και
διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Ζυρίχης. Το 1983 ίδρυσε τη Θεραπευτική Κοινότητα «Ιθάκη» και το 1987 το
Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων
(ΚΕ.Θ.Ε.Α.), το οποίο διηύθυνε έως το 1995.
Από το 1995 έως το 2013 δίδαξε ψυχολογία
των εξαρτήσεων και ανθρωπιστική ψυχολογία
/ ψυχοθεραπεία ως αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Την
ίδια περίοδο ίδρυσε το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα των Εξαρτήσεων του ίδιου πανεπιστημίου, που λειτούργησε μέχρι το 2013. Από
το 2001 έως σήμερα είναι επιστημονικός
υπεύθυνος του Προγράμματος Προαγωγής Αυ-

τοβοήθειας του Τμήματος Ψυχολογίας του
ΑΠΘ. Είναι συγγραφέας της μελέτης «Πρόταση για την Οργάνωση της Θεραπείας των
Τοξικομανών στην Ελλάδα» (1982), πάνω στην
οποία βασίστηκε η ανάπτυξη των θεραπευτικών κοινοτήτων του ΚΕ.Θ.Ε.Α., καθώς και
του βιβλίου Εξαρτήσεις και Κοινωνία,
που κυκλοφόρησε το 2009. Υπήρξε εισηγητής
σε πολλά διεθνή και ελληνικά συνέδρια
και δημοσίευσε μεγάλο αριθμό επιστημονικών
άρθρων σε ελληνικά και ξένα περιοδικά.
Διετέλεσε επίσης μέλος του Δ.Σ. της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Θεραπευτικών Κοινοτήτων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Θεραπευτικών Κοινοτήτων.
Ο William L. White είναι επίτιμος ανώτερος
σύμβουλος έρευνας στο Σύστημα Υγείας του
Chestnut / Ίδρυμα Lighthouse και τέως πρόεδρος του συμβουλίου της Ένωσης Κοινοτήτων
Ανάρρωσης (Recovery Communities United).
Απασχολήθηκε στο πεδίο των εξαρτήσεων
από το 1969 ως streetworker, σύμβουλος διευθυντής κλινικής, ερευνητής, αλλά και ως
εκπαιδευτής και σύμβουλος σε διάφορες χώρες. Έχει συγγράψει, μόνος ή μαζί με άλλους,
περισσότερα από 400 άρθρα, μονογραφίες,
ερευνητικές αναφορές, κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους, καθώς και 20 βιβλία. Το έργο του
με τίτλο Slaying the Dragon – The History of
Addiction and Recovery in America τιμήθηκε με
το Βραβείο McGovern Family Foundation
ως το καλύτερο βιβλίο που έχει γραφτεί για την
ανάρρωση από την εξάρτηση. Η μακροχρόνια συμβολή του στο πεδίο των εξαρτήσεων
έχει αναγνωριστεί με βραβεία από το National
Association of Addiction Treatment Providers,
το National Council on Alcoholism and
Drug Dependence, το NAADAC: The Association of Addiction Professionals, το American
Society of Addiction Medicine και το Native
American Wellbriety Movement__
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Κυπριακό και οικονομία
στο επίκεντρο της συνάντησης
Μητσοτάκη - Αναστασιάδη

Σ

υνάντηση με τον
Πρόεδρο της
Κυπριακής
Δημοκρατίας Νίκο
Αναστασιάδη είχε στη
Λευκωσία ο Κυριάκος
Μητσοτάκης, χθες,
δεύτερη ημέρα της
επίσκεψής του στην
Κύπρο. Κατά τη
συνάντηση συζητήθηκαν
όλα τα θέματα,
συμπεριλαμβανομένου
και του Κυπριακού, με
τον πρόεδρο της ΝΔ σε
δηλώσεις του, αμέσως
μετά τη συνάντηση, να
τονίζει πως είχε
ενημέρωση για τις
πρόσφατες εξελίξεις και
για το σχέδιο της
έκθεσης του γγ του ΟΗΕ.

Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι
επανέλαβε την αμέριστη εμπιστοσύνη του και τη στήριξή
του στις πρωτοβουλίες του
Προέδρου Αναστασιάδη και
εξέφρασε συγκρατημένη αισιοδοξία ότι θα μπορέσει να
επιτευχθεί μια ουσιαστική
πρόοδος στη βάση των αδιαπραγμάτευτων θέσεων της
Κυπριακής Δημοκρατίας.
Σύμφωνα με τον κ. Μητσοτάκη, οι δύο άνδρες συζήτησαν και τις γενικότερες εξελίξεις ενόψει των ευρωπαϊκών
εκλογών και επανέλαβε τη βεβαιότητα πως οι πολίτες και
στην Ελλάδα και στην Κύπρο
θα αναγνωρίσουν ότι ΝΔ και

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης
με τον πρόεδρο της Ν.Δ. Κυριάκο Μητσοτάκη
ΔΗΣΥ θα πρέπει να παίξουν
έναν πρωταγωνιστικό ρόλο
σε μια Ευρωπαϊκή Ενωση που
αλλάζει.
Αναφερόμενος στα θέματα
της οικονομίας, ο κ. Μητσοτάκης είπε πως η ΝΔ έχει τελείως διαφορετική αντίληψη
από για το πώς πρέπει να πορευτεί η χώρα την επόμενη
μέρα, για να επισημάνει πως
η Κύπρος έχει πετύχει πολύ
σημαντικά βήματα οικονομικής εξυγίανσης, υπό την ηγεσία του κ. Αναστασιάδη. «Αυτό
δεν αμφισβητείται, αν κάνει
κάποιος τη σύγκριση μεταξύ
Κύπρου και Ελλάδας, αν δει
τους ρυθμούς ανάπτυξης, το
γεγονός ότι η Κύπρος έχει

επιστρέψει στην επενδυτική
βαθμίδα, το κόστος δανεισμού
της Κυπριακής Δημοκρατίας
και συγκρίνετέ το με τις επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας. Δυστυχώς έχει γίνει μεγάλη ζημιά στην Ελλάδα αυτά
τα τέσσερα χρόνια και δικό
μας χρέος είναι να βάλουμε
την οικονομία σε νέα αναπτυξιακή τροχιά και αυτό θα γίνει
μόνο αν προτάξουμε τις ιδιωτικές επενδύσεις, την επιχειρηματικότητα και τη στήριξη
της ποιοτικής εργασίας» υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης
θέτοντας ως προτεραιότητά
του την επιστροφή στην Ελλάδα των χιλιάδων νέων που
έχουν φύγει στο εξωτερικό.

Ασκήσεις ισορροπίας ενόψει
εκλογής Π.Σ. κάνει το ΚΙΝΑΛ

Σ

ε ρυθμό προετοιμασιών και
εσωκομματικών διαβουλεύσεων
ενόψει της αυριανής, πρώτης
συνεδρίασης της νέας Κεντρικής
Επιτροπής κινείται το Κίνημα Αλλαγής, με
το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται κυρίως
στην εκλογή του 21μελούς Πολιτικού
Συμβουλίου.

Συνεργάτες της Φώφης Γεννηματά τόνιζαν
ότι στόχος της ηγεσίας είναι, μέσω της σύνθεσης που θα προκύψει, να σταλεί ένα μήνυμα
ενότητας και ισορροπημένης συνύπαρξης
στο κορυφαίο εκτελεστικό όργανο της παράταξης, αλλά και να εκπροσωπούνται σε αυτό
όλες οι εσωκομματικές τάσεις.
Αλλωστε, η χρονική συγκυρία χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα κρίσιμη, μιας και η Χαρ. Τρικούπη θεωρεί ότι τις τελευταίες εβδομάδες
βρίσκεται σε θέση ισχύος στη μάχη με τον
ΣΥΡΙΖΑ για τον χώρο του Κέντρου, εκτιμώντας
ότι επωφελείται από τους «κραδασμούς» που
έχει προκαλέσει στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος η προσπάθεια Τσίπρα για
μετατόπιση από τον αριστερό πόλο προς τον
«μεσαίο» χώρο.
Οπως διαμηνύεται από επιτελικά στελέχη,
«το θετικό αυτό μομέντουμ θα πρέπει να διατηρηθεί πάση θυσία» στην τελική ευθεία προς
τις ευρωεκλογές.
Βέβαια, όλα τα παραπάνω θα πρέπει με
κάποιον τρόπο να συγκεραστούν και με τη
δεδομένη επιδίωξη της κάθε πλευράς στο
εσωτερικό του Κίνημα Αλλαγής να έχει όσο
το δυνατόν μεγαλύτερη επιρροή στα εκτελεστικά όργανα.
Πρόκειται για μια δύσκολη «άσκηση ισορροπίας», η οποία αποτυπώνεται και στις διαφωνίες που καταγράφονται στο διαδικαστικό
κομμάτι της εκλογής του Πολιτικού Συμβουλίου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, επιθυμία της
ηγεσίας είναι η ψηφοφορία να γίνει με ολική
σταυροδοσία, δηλαδή σε ποσοστό 100%, εισήγηση για την οποία εκφράστηκαν διαφωνίες,
με βασικότερη αυτή του Νίκου Ανδρουλάκη,

ο οποίος υπενθυμίζεται ότι αποτελεί και τη
δεύτερη αριθμητικά δύναμη στην Κεντρική
Επιτροπή, με περίπου 100 από τα 251 μέλη.
Σε κάθε περίπτωση, κομματικές πηγές εξέφραζαν στην «Κ» τη βεβαιότητά τους ότι θα
βρεθεί η «χρυσή τομή» για τα ανοικτά θέματα
–παρότι ο χρόνος πιέζει– και «δεν θα διαταραχθεί το κλίμα συσπείρωσης» που θεωρείται
ότι έχει καλλιεργηθεί από το συνέδριο και
έπειτα.
Εν τω μεταξύ, δριμεία επίθεση κατά των
πρώην και νυν ηγεσιών της Νέας Δημοκρατίας
εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΚΙΝΑΛ,
Παύλος Χρηστίδης, με αφορμή δημοσιεύματα
σχετικά με το περιβόητο σχέδιο «Πυθία».
Σχολιάζοντας τα έγγραφα που είδαν το
φως της δημοσιότητας, σύμφωνα με τα οποία
δεν υπάρχουν στοιχεία που να στηρίζουν την
ύπαρξη σχεδίου δολοφονίας του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή, ο κ. Χρηστίδης
έκανε λόγο για «κατασκευασμένο παραμύθι».
Πρόσθεσε δε στο «κάδρο» όλες τις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας από το 2004,
αλλά και τον σημερινό πρόεδρό της Κυριάκο
Μητσοτάκη, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι
«επένδυσαν σε ένα προκλητικό σενάριο ηρωοποίησης Καραμανλή, για να δικαιολογήσουν
τα καταστροφικά για τη χώρα πεπραγμένα
της περιόδου 2004-2009».

ΞΕΚΙΝΗΣΑΜΕ

“ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ”
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ • ΨΗΣΤΑΡΙΑ

Τηλ.: 24310 30268

CMYK

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€
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Γερμανικός Τύπος:
Ο Τσίπρας εντείνει την πίεση
στη Μέρκελ για τις επανορθώσεις

Βουλή: Αρση ασυλίας
για Λοβέρδο,
Σαλμά και Φωκά Σ

το θέμα των γερμανικών
επανορθώσεων αναφέρεται η
πλειονότητα των γερμανικών
εντύπων.

Ο Ανδρέας Λοβέρδος
Η Ολομέλεια της Βουλής αποφάσισε την άρση της ασυλίας του Ανδρέα Λοβέρδου και του Μάριου Σαλμά μετά από
αίτημα της εισαγγελικής αρχής του μεν βουλευτή της ΔΗΣΥ
για την υπόθεση Νοβάρτις, του δε βουλευτή της ΝΔ για
την υπόθεση των αρθοσκοπήσεων.
Τόσο ο Ανδρέας Λοβέρδος, όσο και ο Μάριος Σαλμάς
ζήτησαν από το Σώμα να ψηφίσει την άρση της ασυλίας
τους ώστε οι υποθέσεις που τους αφορούν να εξετασθούν
από την Δικαιοσύνη.
Σε σύνολο 214 βουλευτών, υπέρ της άρσης ασυλίας του
Ανδρέα Λοβέρδου ψήφισαν 213 βουλευτές (ένας ψήφισε
κατά) ενώ 209 βουλευτές ψήφισαν υπέρ της άρσης ασυλίας του Μάριου Σαλμά (κατά ψήφισαν 4 βουλευτές και
ένας παρών).
Η Βουλή ψήφισε επίσης υπέρ της άρσης της ασυλίας του
βουλευτή των ΑΝΕΛ Αριστείδη Φωκά για υπόθεση διαμάχης του με ιδιωτική κατασκευαστική εταιρεία με 212 «ναι»
και τρία «όχι».

Η Tagesspiegel έχει τίτλο «Η Ελλάδα
ζητά επανορθώσεις από τη Γερμανία» και
σημειώνει πως «για τη Γερμανία το θέμα
θεωρείται λήξαν. Η Αθήνα το βλέπει
ωστόσο διαφορετικά και θα μπορούσε να
αξιώσει μέχρι και 290 δισεκατομμύρια
ευρώ».
H Handelsblatt επιγράφει το ρεπορτάζ
της με τον τίτλο: «Ο Τσίπρας εντείνει την
πίεση στην Μέρκελ στη διαμάχη για τις
πολεμικές αποζημιώσεις».
Η εφημερίδα σημειώνει: «101 χρόνια
μετά το τέλος του Α´ Παγκοσμίου Πολέμου και 74 χρόνια μετά τη συνθηκολόγηση της Γερμανίας του Χίτλερ, η Ελλάδα καταθέτει τώρα επίσημα αίτημα για
επανορθώσεις στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας. Το Βερολίνο καλείται να καταβάλει εκατοντάδες δισεκατομμύρια για πολεμικές αποζημιώσεις
και επανορθώσεις στα θύματα του πολέμου, όπως αποφάσισε το ελληνικό
κοινοβούλιο την Τετάρτη το βράδυ με μεγάλη πλειοψηφία».
Και η εφημερίδα συμπληρώνει: «Δεν είναι μόνο ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ που ζητούν τις αποζημιώσεις αλλά και το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης, η
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ στηρίζει τις απαιτήσεις και υπερψήφισε, καθώς και άλλα
κόμματα της αντιπολίτευσης. Το Βερολίνο όμως θεωρεί το αίτημα αβάσιμο. ‘Η
στάση της γερμανικής κυβέρνησης δεν
αλλάζει.Το ζήτημα των γερμανικών επανορθώσεων έχει επιλυθεί οριστικά τόσο
νομικά όσο και πολιτικά».

Τοποθετήσεις Γερμανών
πολιτικών
Το Focus στη διαδικτυακή του σελίδα
αναφέρεται στη θηριωδίες των Ναζί,
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Με συνέπεια εκεί
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Έγκριτο μέλος συνδέσμου
ταπητοκαθαριστηρίων

“ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ”
CMYK

Ο Έλληνας πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας με τη γερμανίδα Καγκελάριο Άνγκελα Μερκελ
στις εξοντώσεις, στα μαρτυρικά χωριά και
σημειώνει πως δεν συμφωνούν όλοι οι
Γερμανοί πολιτικοί με τη θέση της κυβέρνησης πως το θέμα θεωρείται λήξαν.
Για παράδειγμα, ο αντιπρόεδρος του
SPD Ραλφ Στέγκνερ μιλώντας στο Focus
Online δηλώνει: «Ο σεβασμός απέναντι
στην Ελλάδα απαιτεί να διαφοροποιηθεί
κανείς απέναντι σε αυτή την απαίτηση και
να αντιπαρατεθεί με ευαισθησία». Ο
ίδιος δηλώνει πως δεν έχει τοποθετηθεί
οριστικά.
Ο Γκρέγκορ Γκύζι από το κόμμα Η Αριστερά δηλώνει μάλιστα όσον αφορά τα
κατοχικό δάνειο: «Ακόμα και οι Ναζί είχαν
ξεκινήσει να το ξεπληρώνουν» και επισημαίνει πως ούτε η πρώην Ανατολική
ούτε η πρώην Δυτική Γερμανία ήταν
πρόθυμες να συνεχίσουν να πληρώνουν.
Υπογραμμίζει ακόμη πως η θέση του εί-

ναι σαφής: «Πιστεύω πως το δάνειο θα
πρέπει να αποπληρωθεί. Για το ύψος των
τόκων μπορούμε να διαφιλονικήσουμε
ωστόσο τελικά θα πρέπει να συμφωνήσουμε».
Η Süddeutsche Zeitung επισημαίνει
πως «νομικοί και ιστορικοί και των δυο χωρών δεν συμφωνούν σχετικά με το κατά
πόσο είναι βάσιμο το αίτημα των Ελλήνων. Η κυβέρνηση στο Βερολίνο βασίζεται στη Συμφωνία 2+4 του 1990 που αφορά την επανένωση των δυο Γερμανιών και
αναφέρει πως ‘δεν προβλέπονται περαιτέρω αποζημιώσεις'.
Η διαμάχη θα μπορούσε να καταλήξει
στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Και
η Πολωνία έχει διατυπώσει απαιτήσεις για
γερμανικές επανορθώσεις και το ποσό
εκεί ανέρχεται στα 800 δισεκατομμύρια
ευρώ».
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ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
Εκκλησιαστική ποίηση-υμνογραφία
“Ψαλώ τω πνεύματι, ψαλώ δε και τω νοΐ”
Γράφει ο κ. Κων/νος Χαρ. Κορλός, θεολόγος

Μ

έσα στην ανοιξιάτικη φύση που ξυπνάει από
τη νάρκη του χειμώνα γεμάτη ομορφιά και
ζωή, γεμάτη χρώματα και αρώματα
ακούγονται και πάλι εφέτος οι εκκλησιαστικοί ύμνοι
της Μ. Εβδομάδος και του Πάσχα, του σταυρώσιμου
και αναστάσιμου Πάσχα.

Όταν η ανθρώπινη ψυχή πλημμυρίζει από αισθήματα
χαράς ή λύπης, ενθουσιασμού ή συγκίνησης, αισθάνεται
την ανάγκη να τραγουδήσει ή να ψάλει. Υπάρχουν τα τραγούδια του κόσμου και τα τραγούδια του Θεού. Τα κοσμικά
τραγούδια κινούνται στη σφαίρα της ύλης, της σάρκας,
των ανθρωπίνων παθών και αδυναμιών, της ματαιότητας
του κόσμου τούτου, ο οποίος “εν τω πονηρώ κείται” και
εξυμνούν συχνά παράνομους έρωτες και τη ζωή της ασωτίας
και αποστασίας.
Ομοθυμαδόν η χορεία των αγίων Πατέρων συνιστά στους
χριστιανούς να αποφεύγουν τα αισχρά τραγούδια, γιατί
μολύνουν την ψυχή, την απονευρώνουν ηθικά και πνευματικά
και την κρατούν σε κατάσταση πνευματικής αιχμαλωσίας.
Η πνευματική ατμόσφαιρα της Πατρίδας μας έχει μολυνθεί
επικίνδυνα από το δηλητήριο των λαϊκών τραγουδιών και
των παθιασμένων μελωδιών που εξυμνούν τη σαρκολατρική
ζωή. Οι νέοι μας που έχουν σήμερα εύκολη πρόσβαση στα
τραγούδια αυτά κινδυνεύουν από ηθική χαύνωση και πνευματική τύφλωση και πνευματικό αποπροσανατολισμό. Αντιμετωπίζουν το άλλο φύλο ως σκεύος ηδονής και παρασύρονται σε άκαιρους και παράνομους έρωτες που οδηγούν
την απογοήτευση και στο ηθικό μολυσμό. (Σε ιδιαίτερο
άρθρο θα ασχοληθούμε με το θέμα αυτό).
Και ενώ ο κόσμος ζει μέσα σ' αυτή την πνευματική ραδιενέργεια, έρχεται η αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία πάντοτε,
σε κάθε περίσταση, και όλως ιδιαιτέρως τις πάνσεπτες
ημέρες του Πάσχα με τους κατανυκτικώτατους ύμνους να
μας χαρίσει αληθινή χαρά και κατάνυξη, ενθουσιασμό και
ιερή συγκίνηση, να μας ανεβάσει σε πνευματικές σφαίρες,
να μας βοηθήσει να βιώσουμε τη λυτρωτική αγαλλίαση της
Αναστάσεως του Κυρίου.
Η Ορθόδοξος Εκκλησία έψαλε στον κόσμο τα καλύτερα
τραγούδια. Οι ύμνοι της Εκκλησίας μας είναι: “ωραίοι όπως
η Άνοιξη, ευώδεις όπως τα άνθη, γλυκείς όπως το μέλι”. Η
Ιερή Υμνογραφία είναι το ωραιότερο πνευματικό κτήμα της
Εκκλησίας μας μετά την Αγία Γραφή. Ο Ιερός Χρυσόστομος
λέει: Τέτοιο όμορφο λειτουργικό άσμα “διανίστησι τας
ψυχάς και πτεροί και της γης απαλλάττει και των του
σώματος δεσμών απολύει”. Ξυπνάει τις ψυχές και τις υψώνει
στα ουράνια, αποδεσμεύοντάς τες απ' τις γήινες και σωματικές ανάγκες. Αλλού ο ίδιος πατέρας γράφει: “Μάθε
ψάλλειν, και όψει του Πνεύματος την ηδονήν”. “Οι ψάλλοντες
γαρ Πνεύματος πληρούνται αγίου, ώσπερ οι άδοντες τας
σατανικάς ωδάς πνεύματος (πληρούνται) ακαθάρτου”. Και
συμπληρώνει ο μεγάλος ιεράρχης: “Αν παιδεύωμεν την
γλώτταν ψάλλειν, αισχυνθήσεται η ψυχή, ταύτης ψαλλούσης,
τα εναντία βουλεμομένη”. Η θεοσύνθετη μουσική διώχνει
μακριά την αμαρτία και ελκύει την ενλογία του Θεού.
Ο Κώστας Τσιρόπουλος γράφει σχετικά: “Στον απέραντο
ανθώνα της Ορθοδοξίας μας η ποίηση θάλλει με μια εκπληκτική καθαρότητα, καταφέρνοντας να εκφράσει τα μυστήρια του ουρανού. Είναι από τις μοναδικές φορές όπου
η ποίηση δεν παγιδεύει, αλλά φωτίζει το πνεύμα με την
αλήθεια και όπου λόγος και ουσία, μορφή και περιεχόμενο
βρίσκονται σε μια ιδανική ενότητα και τελειότητα. Ο ποιητής
των Εκκλησιαστικών ύμνων... πραγματοποιεί την ύψιστη
αποστολή... εκφράζει όλο το τρομερό μυστήριο της αλήθειας
του ουρανού. Τα κείμενα αυτά έχουν πόνο, ταπείνωση,
έξαρση, ελπίδα, ευχαριστία, σκίρτημα αθανασίας... Ποίηση
υψηλή, σοβαρή, χωρίς καρυκεύματα και γλυκερότητες,
που ξέρει να πάει κατ' ευθείαν στον πνευματικό της στόχο,
που αναδείχνει το εσωτερικό, το ηθικό κάλλος και όχι το
επίγειο”.
Πλούσια και πολυθέλγητη είναι η Βυζαντινή Εκκλησιαστική
μουσική. Είναι μουσική φωνητική και όχι έγχορδη. Σαν
άσμα είναι περισσότερο έκφραση και φωνή της καρδιάς.
Προορισμός της δεν είναι η αισθητική ευχαρίστηση, αλλά
η συγκίνηση και η κατάνυξη και η ανύψωση του πνεύματος
στο Θεό. Η διέγερση θρησκευτικών συναισθημάτων. “Τω
ρυθμώ του μέλους ψυχαγωγούμενοι πάντες, μετά πολλής
προθυμίας τους ιερούς αυτώ αναπέμπωμεν ύμνους”, λέγει
ο ιερός Χρυσόστομος.
Είναι, λοιπόν, ντροπή και αμαρτία ν' αντηχεί στα σπίτια
μας η ερωτότροπη κοσμική μουσική και να μένουμε αδιάφοροι στην ιερή εκκλησιαστική μας υμνολογία.

Εργαστηριακός έλεγχος
για την παρακολούθηση του
εμφράγματος του μυοκαρδίου

Η

στεφανιαία νόσος είναι η
κύρια αιτία θανάτου στο
Δυτικό κόσμο στους
άνδρες ηλικίας άνω των 45 ετών
και στις γυναίκες άνω των 65 ετών.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η
γεωγραφική κατανομή της βαρύτητας
της πάθησης, η θνητότητα της οποίας
είναι πενταπλάσια στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, όπως η Ελλάδα, σε
σύγκριση με τη Δυτική Ευρώπη. Το συχνότερο αίτιο στεφανιαίας νόσου είναι
η αθηροσκλήρυνση, η οποία χαρακτηρίζεται από την παρουσία ειδικών βλαβών
του αρτηριακού τοιχώματος που μπορεί
να προκαλέσουν στένωση ή αιφνίδια
απόφραξη του αυλού μιας στεφανιαίας
αρτηρίας και ως εκ τούτου μυοκαρδιακή
ισχαιμία ή νέκρωση .
Το πρώτο βήμα για τη δημιουργία
μιας αθηρωματικής πλάκας είναι η φλεγμονή σε κάποιο σημείο του ενδοθηλίου
των αγγείων. Σε αυτό το σημείο προσκολλώνται λιπαρές ουσίες, μακροφάγα
και άλλα κύτταρα τα οποία στη συνέχεια
καλύπτονται από μία ινώδη κάψα. Η
ρήξη της ινώδους κάψας και η απελευθέρωση του εσωτερικού της αθηρωματικής πλάκας προκαλεί τη δημιουργία
θρόμβου που μπορεί να φράξει τη στεφανιαία αρτηρία, γεγονός που θα προκαλέσει ισχαιμία και καταστροφή του
αντίστοιχου τμήματος του μυοκαρδίου.
Στα συμπτώματα του εμφράγματος
συμπεριλαμβάνονται πόνος στο στήθος
που μπορεί να επεκτείνεται στο λαιμό,
στον αριστερό ώμο και στο αριστερό
χέρι, δυσκολία στην αναπνοή, κρύος
ιδρώτας, τάση για λιποθυμία και αίσθημα
έντονης κόπωσης.

Δείκτες νέκρωσης
του μυοκαρδίου
Από το μυοκάρδιο που υφίσταται νέκρωση απελευθερώνονται ένζυμα. Έτσι
στο περιφερικό αίμα μπορεί να βρεθεί
αύξηση των ενζύμων του μυοκαρδίου.
Τα ένζυμα που συνήθως χρησιμοποιούνται είναι η τροπονίνη, η CK-MB, οι
τρανσαμινάσες, SGOT και SGPT, και η
γαλακτική αφυδρογονάση LDH.

Τροπονίνη
Η συγκέντρωσή της τροπονίνης στο
αίμα υγιών ανθρώπων είναι χαμηλή. Υψη-

Τα επίπεδα της CK-MB συνεχώς αυξανόμενα εμφανίζονται 4-6 ώρες μετά
την έναρξη της νέκρωσης, με κορύφωση
μετά 24 ώρες και προοδευτική μείωση
τις επόμενες 3-4 ημέρες. Η αξία της
όμως κλονίζεται από το γεγονός ότι δεν
έχει πολύ υψηλή ειδικότητα και μπορεί
να βρεθεί και σε άλλες παθολογικές καταστάσεις.

LDH

λά επίπεδα τροπονίνης στο αίμα υποδεικνύουν καταστροφή των κυττάρων
του μυοκαρδίου η οποία συμβαίνει κατά
τη διάρκεια του οξέος εμφράγματος καθώς και στις περιπτώσεις μυοκαρδίτιδας
και καρδιακής ανεπάρκειας. Έτσι λοιπόν,
η τροπονίνη χρησιμοποιείται ευρέως ως
ένας ταχείας ανίχνευσης βιοδείκτης με
υψηλή διαγνωστική ακρίβεια. H παρουσία
της μπορεί να διαπιστωθεί ακόμη και 15
ημέρες μετά το έμφραγμα του μυοκαρδίου και ανευρίσκεται ακόμη και επί επαναιμάτωσης μετά θρομβόλυση του νεκρωθέντος τμήματος. Ψευδώς θετικά
αποτελέσματα μπορεί να υπάρξουν με
την τροπονίνη T σε καταστάσεις όπως
η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, οι μυοπάθειες και η παρουσία ετεροφιλικών
αντισωμάτων.

CPK και CK-MB
Η κρεατινική κινάση (CPK) είναι ένα
ένζυμο που βρίσκεται σε διάφορους
ιστούς και συμβάλλει στην παραγωγή
ενέργειας. Αυξημένη συγκέντρωση της
CPK στο αίμα υποδηλώνει την ύπαρξη
βλάβης σε κάποιον ιστό. Ο ιστός που
έχει υποστεί τη βλάβη είναι δυνατόν να
καθοριστεί με τον προσδιορισμό της
συγκέντρωσης των ισοενζύμων της CPK.
Η CPK εμφανίζει τρείς τύπους ισοενζύμων. Τη CK-MM, που βρίσκεται κυρίως
στους σκελετικούς μύες. Τη CK-MB που
βρίσκεται κυρίως στο μυοκάρδιο και το
CK-BB που βρίσκεται στον εγκέφαλο
και τον πνεύμονα.

Η γαλακτική αφυδρογονάση (LDH) είναι ένα ένζυμο το οποίο βρίσκεται σχεδόν
σε όλα τα κύτταρα, ενώ φυσιολογικά η
συγκέντρωσή της στο αίμα είναι πολύ
χαμηλή. Η γαλακτική αφυδρογονάση
απελευθερώνεται από τα κύτταρα όταν
αυτά καταστραφούν. Συνεπώς η LDH
χρησιμοποιείται ως ένας γενικός δείκτης
ιστικής καταστροφής.
Τα 5 ισοένζυμα της LDH συγκεντρώνονται σε διαφορετικούς ιστούς:
LDH-1 και LDH-2: Καρδιακός μυς, ερυθρά αιμοσφαίρια, νεφροί
LDH-3: Πνεύμονες, αιμοπετάλια, ενδοκρινείς αδένες, σπλήνα
LDH-4 και LDH-5: ήπαρ, σκελετικοί
μύες
H μέτρηση των επιπέδων ολικού LDH
δεν είναι ιδιαίτερα διαγνωστική.
Σε έμφραγμα μυοκαρδίου έχει μεγάλη
ευαισθησία καθώς ανιχνεύει ακόμη και
μικρές βλάβες του καρδιακού μυός. Αυξάνεται σε 12-24 ώρες μετά το έμφραγμα
και μεγιστοποιείται την 3η ημέρα με διατήρηση αυξημένων επιπέδων για πάνω
από 2 εβδομάδες.
Aν μετά από οκτάωρη παρατήρηση
δεν επισημανθούν αυξήσεις ενζύμων και
δεν υπάρχουν ηλεκτροκαρδιογραφικές
μεταβολές με πιθανότητα 99% δεν υπάρχει έμφραγμα μυοκαρδίου.
Το έμφραγμα είναι μια εκδήλωση της
στεφανιαίας νόσου που, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, θεραπεύεται.
Για την πρόληψη του εμφράγματος,
αλλά και μετά το έμφραγμα έχει ιδιαίτερη
σημασία η μέτρια άσκηση, η μεσογειακή
διατροφή, η αποφυγή καπνίσματος και
η ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης και
του σακχάρου του αίματος σε όσους
έχουν αρτηριακή υπέρταση και σακχαρώδη διαβήτη ακολουθώντας πιστά τις
οδηγίες του θεράποντος ιατρού τους.
Βανέσα Μηλιώνη
Μικροβιολόγος-Βιοπαθολόγος

ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΑΠΝΟΗΣ
•Ο χρόνος δεν περιμένει καθώς αδιάκοπα καλπάζει στο ατέρμονο
ταξίδι του •Με αφορμή τις επερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές
Σε εγρήγορση τελεί η αυτοδιοικητική μηχανή για τις επερχόμενες εκλογές. Όλοι, όπως
το ευαγγελίζονται, για το "Υπηρετείν" υπεράνω εαυτού.
Άλλοι με τη στήριξη των κομμάτων και άλλοι ως ανεξάρτητοι.
Άλλοι με μεγαλόπνοα προγράμματα και άλλοι ψάχνοντας
για απάνεμα αγκυροβόλια.
Στην προκειμένη περίπτωση,
αντιπαρερχόμενοι τους υψηλούς
θώκους, κυρίως στην επαρχία,
είμαστε υποχρεωμένοι να προσγειωθούμε στη σημερινή ζωντανή πραγματικότητα.
Ασφαλώς για ένα ακίνδυνο
πέρασμα των συμπληγάδων που
προβάλλουν σε κάθε αυτοδιοι-

κητικό βήμα.
Και ως ανώμαλη και ως ομαλή,
στα σημερινά δεδομένα, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί αυτή η
προσγείωση.
Όμως όπως και να έχει, μία
είναι η ουσία. Η προσγείωση
στο σήμερα για ένα ευεργετικό
αύριο που θα αντανακλά στο
ευρύ φάσμα των τοπικών κοινωνιών.
Αν και η εξουσία ασκείται κατά
κυριότητα από κέντρα, Περιφέρειες και Δήμους, οι Τοπικές
Κοινότητες και ιδιαίτερα όσες
αριθμούν πάνω από τρεις εκατοντάδες κατοίκους, είναι αυτές
που ίσως έχουν μια ξεχωριστή
ιδιαιτερότητα. Φυσικά αυτή η
ιδιαιτερότητα θα είναι ελάσσονος σημασίας αν δεν ανακύψουν

τα τυχόν επί μέρους που είναι
δυνατόν να σταθούν εμπόδιο
για μια ελπιδοφόρα πορεία.

Αυτή η παράμετρος εγκυμονεί
τον κίνδυνο κατακερματισμού
της ενότητας σε μια κοινωνική
οντότητα.
Μπορούμε πάντως, έστω και
έτσι, να ελπίζουμε στα καλύτερα.
Αλλά έτσι και αλλιώς εμείς πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά
προσέχοντας το βηματισμό μας
ώστε να μη διαψευσθούν οι
προσδοκίες μας. Προχωρώντας
μάλιστα ακάθεκτα και με γοργό
ρυθμό στον επιδιωκόμενο στόχο
για καλό όλων μας και των επερχόμενων γενεών!
Για καλό όλου του κόσμου!
Εμπρός, λοιπόν!
Χρήστος Παπαπολύκαρπος,
Ερευνητής-Λαογράφος,
Δημότης Μεγάλων Καλυβίων

τοπικά
«Ολόκληρο το οικοσύστημα του πλανήτη, που ας σημειωθεί δεν αποτελείται μόνο
από το περιβάλλον, κρούει
ήδη τον κώδωνα του κινδύνου. Για να συνεχιστεί η ζωή
στη γη είναι απαραίτητο για
άλλη μια φορά να θέσουμε
σε αμφισβήτηση τη θέληση
για δύναμη και τη δικτατορία
της αγοράς και να ακολουθήσουμε την κατεύθυνση της
οικολογίας, ενάντια στην
ισχυρή συμμαχία των κατεστημένων συμφερόντων και
στην κυρίαρχη αντίληψη και
νοοτροπία» (Ζακ Ρομπέν)
Οι παραπάνω διαπιστώσεις
– με έντονα στοιχεία προτροπών – καθιστούν πασίδηλη
την αξία των εκδηλώσεων της
22ης Απριλίου ως παγκόσμιας
Ημέρας της Γης. Μια ημέρα
που εκτός από τα μηνύματα
των πολιτικών και τις διακηρύξεις των οικολογικών οργανώσεων αναδεικνύει την
ανάγκη ευαισθητοποίησης
των πολιτών σε θέματα προστασίας του οικοσυστήματος.
Ενός οικοσυστήματος που
πλήττεται βάναυσα άλλοτε
από την ανθρώπινη άγνοια κι
άλλοτε από την ανθρώπινη
αλαζονεία που πολλές φορές
αγγίζει τα όρια της «ύβρεως» με την αρχαιοελληνική
σημασία του όρου.
Ο προβληματισμός για τις
πληγές του πλανήτη και η
αγωνία – φόβος της ανθρωπότητας γέννησαν την Οικολογία με όλες τις αποχρώσεις της (πολιτική, κοινωνική….).

Η έννοια
της Οικολογίας
Η οικολογία ως επιστημονικός κλάδος, αλλά και ως όρος
έλκει την καταγωγή της από
τον Έρνεστ Χέκελ, ένθερμο
οπαδό του Δαρβίνου και ξεκινά από το 1866. Ο όρος εμφανίζεται για πρώτη φορά
στο βιβλίο του Χέκελ Generelle
der Organismen, ως υποκατάστατο της έννοιας «βιολογία». Το περιεχόμενό της αρχικά ήταν περιορισμένο «….η
οικολογία είναι η επιστήμη
της οικονομίας, του τρόπου
ζωής, των ζωτικών εξωτερικών σχέσεων των οργανισμών….».
Ετυμολογικά ο όρος απορρέει από τις λέξεις «οίκος» και
«λόγος» και σημαίνει την επιστήμη του οικιστικού περιβάλλοντος. Έκτοτε ο όρος
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εμπλουτίστηκε με σημείο αναφοράς τους όρους λειτουργίας του οικοσυστήματος και
τη θέση – σχέση του ανθρώπου με αυτό. Σιγά – σιγά άρχισε να συνειδητοποιείται από
όλους ότι το ανθρώπινο είδος
είναι στενά συνδεδεμένο με το
σύμπαν. Ο προβληματισμός
για την «κοσμολογική αρχή
του ανθρώπου» βρήκε έκφραση στη «Θεωρία της Γαίας».

Η θεωρία της Γαίας
Ο εισηγητής της «Θεωρίας
της Γαίας» Σερ Τζέιμς Λάβλοκ (1960…) έγραφε σχετικά
«Μια πολύπλοκη οντότητα η
οποία περιλαμβάνει τη βιόσφαιρα της Γης, την ατμόσφαιρα, τους ωκεανούς και
το έδαφος. Η συνολική δομή
συνιστά ένα σύστημα ανάδρασης ή ένα κυβερνητικό
σύστημα το οποίο αναζητά
το βέλτιστο δυνατό φυσικό
και χημικό περιβάλλον για τη
ζωή σε αυτόν τον πλανήτη».
Σύμφωνα, λοιπόν, με τη
«Θεωρία της Γαίας» ανήκουμε
ως είδος σε ένα μεγαλύτερο
σύνολο. Η ζωή μας, δηλαδή,
εξαρτάται από τη σχέση μας
προς τη Γη και από τη συμπεριφορά μας προς αυτήν.
Μέσα από ένα πλέγμα αμοιβαίων αλληλεπιδράσεων οργανικών και ανόργανων στοιχείων συντηρείται και επιβιώνει ο άνθρωπος ως ζωή στον
πλανήτη Γη, που πήρε το όνομά της από την αρχαία θεά, τη
Γαία, το αρχέτυπο της Μητέρας – Γης.

Η διδαχή της φύσης
Απόρροια όλων των παραπάνω είναι πως η φύση με τον
τέλειο προγραμματισμό, την
αυστηρή πειθαρχία και την
άτεγκτη λειτουργία των φυσικών νόμων διδάσκει, εμπνέει,
διαπαιδαγωγεί και εξασφαλίζει τους όρους επιβίωσης
του ανθρώπου. Από τη στα-

θερή εναλλαγή των εποχών
έως και την ανάπτυξη του πιο
μικρού λουλουδιού αναδύεται
μια τέλεια εσωτερική πειθαρχία και προγραμματισμός της
φύσης που αναγκάζει και τον
άνθρωπο να προσαρμοστεί
στις επιταγές της.
Τους κανόνες λειτουργίας
του οικοσυστήματος ο άνθρωπος τους αφομοίωσε ασυνείδητα και τους εσωτερίκευσε ως τρόπο ζωής. Η ίδια η
φύση και η χωρίς παρεκκλίσεις λειτουργία της ενέπνευσε και έσπρωξε ιστορικούς, οικονομολόγους και κοινωνιολόγους στην ανεύρεση αντίστοιχων νόμων στην οικονομία (φυσιοκράτες), στην κοινωνία ή στην ιστορία του ανθρώπου πάνω στη γη.
Εκείνο το στοιχείο, όμως,
που διείδαν οι απλοί άνθρωποι
και η επιστήμη ήταν η αιτιοκρατία. Τίποτα στο φυσικό
περιβάλλον δεν υπάρχει και
δεν λειτουργεί αναιτιολόγητα.
Έτσι η ίδια η φύση υποχρέωσε τον άνθρωπο να ανιχνεύει
την αιτία κάθε φαινομένου,
ανοίγοντας έτσι την πύλη του
ορθολογισμού και της λογικής ερμηνείας.
Εάν όλα τα παραπάνω
έχουν συνειδητοποιηθεί, τότε
καθίσταται αναγκαίος ο σεβασμός προς τη φύση, γιατί
αυτός συνιστά μια sui generis
«ηθική» - Γεωηθική που διαχέεται ως συμπεριφορά και
στον άνθρωπο – συνάνθρωπο.
«Ο πραγματικός σεβασμός
για τον άνθρωπο περνά μέσα
από το βαθύ σεβασμό της
φύσης. Η πίστη στη μοναδικότητα και ταυτόχρονα μοναχικότητα του ανθρώπου,
είναι μια πίστη απάνθρωπη»
(Εντγκάρ Μορέν)

Η Οικολογική
Συνείδηση
Η θέση αυτή εμπεριέχει και
συμπυκνώνει το βαθύτερο περιεχόμενο της Οικολογικής

Συνείδησης. Ως έννοια και
περιεχόμενο η Οικολογική Συνείδηση περιλαμβάνει τη γνώση σχετικά με τους όρους και
νόμους λειτουργίας του οικοσυστήματος.
Ο άνθρωπος, δηλαδή, πέρα
από τη γνώση της προσωπικής του ταυτότητας και της
ίδιας του της ύπαρξης (ατομική συνείδηση) συνειδητοποιεί και την αναγκαιότητα
συνύπαρξής του με τους άλλους συνανθρώπους του ως
μέλος μιας ευρύτερης κοινωνικής ομάδας (κοινωνική συνείδηση). Οι προηγούμενες
μορφές συνείδησης δεν αναιρούν ούτε αλλοιώνουν τη σημασία της οικολογικής συνείδησης.
Αυτό σημαίνει πως το άτομο συνειδητοποιεί ότι δεν υφίσταται μόνο ως ατομική ή κοινωνική ύπαρξη αλλά ότι αποτελεί ταυτόχρονα και αναπόσπαστο στοιχείο ενός ευρύτερου και πολύπλοκου συνόλου, του οικοσυστήματος. Η
ζωή του ανθρώπου, δηλαδή,
συνιστά έκφραση των ποικίλων αλληλεπιδράσεων των
επιμέρους στοιχείων του φυτικού και ζωικού βασιλείου
της Γης.
« Η οικολογία και η πνευματικότητα συνδέονται πλήρως, επειδή η βαθιά οικολογική συνειδητοποίηση είναι
τελικά πνευματική συνειδητοποίηση» (Fritjof Capra)
Μέσα σε αυτές τις αλληλεπιδράσεις ο άνθρωπος συνειδητοποιεί τον κυρίαρχο ρόλο
του, αλλά αποδέχεται και την
«ταπεινότητά» του μπροστά
στη νομοτέλεια της φύσης.
Δεν διεκδικεί όπως παλιά το
ρόλο του τιμωρού της φύσης αλλά του προστάτη. Το
δέος προς τη Μητέρα – Γη
που έτρεφε ο πρωτόγονος
λόγω άγνοιας επιστρέφει στις
μέρες μας ως σεβασμός στο
φυσικό περιβάλλον. Ένας σεβασμός, όμως, που πηγάζει

από τη γνώση των φυσικών
νόμων και τη συνειδητοποίηση
του ρόλου του ανθρώπου
έναντι αυτών.
Με άλλα λόγια η «οικολογική συνείδηση» αισθητοποιεί
την αγωνία αλλά και την ευθύνη του σύγχρονου ανθρώπου για το μέλλον του πλανήτη αλλά και την αποδοχή της
«μηδαμινότητάς» του μπροστά στη νομοτέλεια των φυσικών νόμων. Είναι, λοιπόν, μια
συνείδηση που στοχεύει στην
προστασία του πλανήτη από
την αλαζονική συμπεριφορά
του ανθρώπου που διακονεί
άκριτα την επιστήμη και την
τεχνολογία.

Το χρέος
Οι θρήνοι για την καταστροφή του οικοσυστήματος
δεν αρκούν, ούτε ωφελούν.
Απαιτείται μια ανατροπή και
μια επαναξιολόγηση των σχέσεων μας με τον άνθρωπο, τα
άλλα έμβια όντα και με την
ίδια τη φύση, τη Μητέρα Γη.
Τα λόγια του Εντγκάρ Μορέν συγκλονίζουν και παραμένουν πάντα επίκαιρα:
«Ένας πλανήτης για Πατρίδα; Ναι, αυτές είναι οι ρίζες
μας μέσα στο σύμπαν. Γνωρίζουμε πια ότι ο μικρός χαμένος πλανήτης είναι κάτι
περισσότερο από ένας κοινός δεσμός για όλα τα ανθρώπινα όντα. Είναι το σπίτι
μας…. είναι η μήτρα μας και
περισσότερο ακόμη είναι η
Γη – Πατρίδα μας. Γνωρίζουμε πια ότι μέσα στους ήλιους
θα καιγόμαστε και μέσα στο
διάστημα θα παγώναμε. Σίγουρα, μπορούμε να φύγουμε, να ταξιδέψουμε, να αποικίσουμε άλλους κόσμους
όμως αυτοί, πολύ ζεστοί ή
πολύ παγωμένοι, δεν έχουν
ζωή. Εδώ, στο σπίτι μας,
υπάρχουν τα φυτά μας, τα
ζώα μας, οι νεκροί μας, οι
ζωές μας, τα παιδιά μας.
πρέπει να διαφυλάξουμε,

ΗΛΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ
πρέπει να σώσουμε τη Γη –
Πατρίδα». («Γη – Πατρίδα»)
Θα πρέπει, επομένως, να
υιοθετηθεί μία πιο ολιστική αντίληψη για τη ζωή του πλανήτη που θα πρεσβεύει την ταυτότητα συμφερόντων ανθρώπου και φύσης «Άνθρωπος
και φύσις ενότης αδιαίρετος» (Μάρκος Αυρήλιος)
Και επειδή η φύση είναι
«Όλον», η θέληση για την σωτηρία της θα πρέπει να αποτελέσει ένα οικουμενικό αίτημα – ιδεώδες. Η ανάγκη
των σύγχρονων κοινωνιών συνεπώς θα πρέπει να είναι η
αναγνώριση αξιών, που θα
προϋποθέτει τον σεβασμό για
όλες τις μορφές της ζωής και
το δικαίωμα για μια ζωή αξιοπρεπή, με τοποθέτηση του
κοινού καλού πάνω και πέρα
από το ατομικό συμφέρον.
(Άνθρωπος και Γαία, Βασίλη
Χλέτσου).
Σε διαφορετική περίπτωση
επανέρχεται εφιαλτικά το ερώτημα που έθεσε ο Βολταίρος.
«Θα αφήσουμε αυτόν τον
κόσμο ακριβώς έτσι όπως
τον βρήκαμε: ανόητο, άδικο
και κακό;»
* Χρήσιμα βιβλία:
1. «Οικολογικοποίηση της
σκέψης»
2. «Γη – Πατρίδα» (Εντγκαρ Μορέν)
3. «Άνθρωπος και Γαία» (Βασίλης Χλέτσος).
4. «ΙΔΕΟπολις» (Ηλίας Γιαννακόπουλος, Εκδόσεις Λιβάνη)
* Το παρόν άρθρο αποτελεί μερική διασκευή του κειμένου «Μητέρα Γη: Γεω-ηθική» από το βιβλίο «ΙΔΕΟπολις».
* Αφιέρωμα στην παγκόσμια ημέρα της Γης 22 Απριλίου.

Αναλαμβάνει δράση το υπ. Πολιτισμού
μετά τον κεραυνό στην Ακρόπολη
•Δρομολογείται η άμεση αποκατάσταση της λειτουργίας της αντικεραυνικής εγκατάστασης
ια τις ενέργειες που αφορούν στην
προστασία του αρχαιολογικού
χώρου της Ακρόπολης μετά τον
κεραυνό που έπεσε στο αλεξικέραυνο
κοντά στο Ερέχθειο στις 17-04-2019
αλλά και την πορεία των τραυματιών,
ενημερώνει με ανακοίνωσή του το
υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Γ

«Αναφορικά με το κεραυνικό πλήγμα
στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης το
απόγευμα της 17ης Απριλίου 2019 το
υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ενη-

μερώνει ότι, μετά την ολοκλήρωση της
πρώτης φάσης αυτοψιών από υψηλόβαθμα

στελέχη του υπουργείου, υπό τον συντονισμό της πολιτικής ηγεσίας, έχει δρομολογηθεί η άμεση αποκατάσταση της λειτουργίας της υφιστάμενης αντικεραυνικής
εγκατάστασης, καθώς και η επισκευή των
φυλακίων και των εγκαταστάσεων ισχυρών
και ασθενών ρευμάτων που υπέστησαν ζημιές», σημειώνει η ανακοίνωση του υπουργείου.
«Παράλληλα, συνεχίζεται η αναλυτική
καταγραφή των συνθηκών υπό τις οποίες
συνέβη το συγκεκριμένο περιστατικό», συμπληρώνει το υπουργείο, προσθέτοντας ότι

«όσον αφορά στην κατάσταση της υγείας
των εργαζομένων που τραυματίστηκαν,
σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, η
μία εκ των τραυματιών παίρνει εξιτήριο από
το νοσοκομείο εντός της ημέρας, ενώ η δεύτερη θα παραμείνει νοσηλευόμενη και σήμερα.
Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Πολιτισμού ευχαριστεί θερμά τη διοίκηση, καθώς και το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου "Ευαγγελισμός"
για τη φροντίδα που παρέχουν στους εργαζόμενους», καταλήγει η ανακοίνωση.
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06:45
10:00
12:00
12:30
13:30
15:00
16:00
17:00
18:40
19:00
21:00

Μαζί το Σαββατοκύριακο
Η ΕΡΤ Λέει 'Oχι στον Φασισμό
ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
Επτά
Η ΕΡΤ Λέει 'Oχι στον Φασισμό
ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
Πολίτες της Ευρώπης
Focus (Ε)
Σαν Σήμερα τον 20ό Αιώνα (Ε)
Ρεπορτάζ Χωρίς Σύνορα
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων - Αθλητικά
- Καιρός
00:00 ΕΡΤ Ειδήσεις

07:45
08:00
08:30
08:45
09:00
09:15
09:30
09:35
09:45
09:50
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
13:00
14:00
15:30
16:30
17:30
19:00
20:00
21:00
22:00
22:30
23:30

Μάγια η Μέλισσα E4 (Ε)
'Oλι: Περιπέτεια στο Βυθό E25 (Ε)
Η Γουάντα και ο Εξωγήινος E23
Η Γουάντα και ο Εξωγήινος E24
Old Tom E23
Old Tom E24
Η 'Oαση του 'Oσκαρ E68 (Ε)
Η 'Oαση του 'Oσκαρ E69 (Ε)
Η 'Oαση του 'Oσκαρ E70 (Ε)
Η 'Oαση του 'Oσκαρ E71 (Ε)
Ανιμάλια E20 (Ε)
1.000 Χρώματα του Χρήστου E7 (Ε)
1.000 Χρώματα του Χρήστου E8 (Ε)
1.000 Χρώματα του Χρήστου E9 (Ε)
'Eξι Αδελφές Κ5 Ε55 (Ε)
Επιχειρήματα
Τι 'Eκανες στον Πόλεμο Θανάση
Παρασκήνιο (Ε)
21η Απριλίου: Η Βουλή στο Χακί (Ε)
Απεφασίσαμεν και Διατάσσομεν: Η
Χούντα, η Λογοκρισία και ο Ελληνικός
Κινηματογράφος (Ε)
Selfie Κ2 Ε3
Ντετέκτιβ Μέρντοχ Κ10 Ε13
Βικτώρια E3
Πρόσωπο με Πρόσωπο
Τζέιμς Μποντ, Πράκτωρ 007:
Επιχείρηση Χρυσά Μάτια (Golden
Eye)
Τζέιμς Μποντ, Πράκτωρ 007:
Επιχείρηση Χρυσά Μάτια (Golden
Eye)

07:00 Ο Τόπος της Καρδιάς μας (Ε)
08:00 Πράσινος Οδηγός για Ταξιδιώτες E5
(Ε)
08:30 Ο Χάρντινγκ Διευθύνει Σούμαν: Ο
Παράδεισος και η Περι (Ε)
10:00 24 Ώρες Ελλάδα E13 (Ε)
11:00 11 το Σάββατο (Ζ)
12:30 'Eκτη Αίσθηση Κ4 (Ε)
13:00 Ειδήσεις
13:30 ΑΓΡΟweek Κ3
14:30 Μικρές Φάρμες E12 (Ε)
15:00 Το Καλό Μέσα μας
16:30 Εικαστικές Ξεναγήσεις
17:00 Οι Καταρράκτες του Ιγκουαζού (Ε)
18:00 Τουταγχαμών-'Oλη η Αλήθεια (Ε)
19:00 Αντιδραστήριο
20:00 ALLERT3 Κ6
21:00 'Eξοδος Μεσολογγίου
22:30 Ειδήσεις
23:00 24 Εβδομάδες

09:45
10:45
11:45
13:00
13:45
14:00
16:00
17:00
17:15
19:30
20:45
23:00

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

07:30
08:00
09:00
10:00
13:00
13:50
16:50
17:50
18:00
19:00
20:00
20:50
22:50

06:00
10:00
12:30
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
17:15
18:30
19:30
20:50
22:00
01:00

Μια Ζωή Κ2 Ε39
Το Καφέ της Χαράς (Ε)
Υγεία Πάνω απ' 'Oλα Κ7
ANT1 News
Merenda Mania
Κωνσταντίνου και Ελένης Κ1 Ε31 (Ε)
Εκπαιδεύοντας την Τζένη
ΑΝΤ1 News - Δελτίο στη Νοηματική
Γλώσσα
Μην Ψαρώνεις E22 (Ε)
ANT1 News
Το Ξύλο Βγήκε από τον Παράδεισο
Elysium

Χταποδοναύτες
Robocar Poli
Πέππα, το Γουρουνάκι
Οι Ευχούληδες: Το Πάρτι Συνεχίζεται
Κουταβοφιλαράκια
Μπόμπι και Μπιλ
PJ Masks
Μαλλιά Κουβάρια: Η Σειρά
Barbie Dreamhouse Adventures
Ben 10
Δυο Ντουζίνες Μπελάδες
Stars System
Star News
Τα Φιλαράκια Κ5 Ε2
Ο Πέρσι Τζάκσον και οι Ολύμπιοι
Θεοί: Η Κλοπή της Αστραπής
Ειδήσεις στη Νοηματική Γλώσσα
House Κ1 Ε18
Star News
Τα Μυστικά της Συμμορίας των 5
Μπάτε Σκύλοι Αλέστε (The Secret
Life of Pets)
Keanu

Η Σερίφης Κάλι στην Άγρια Δύση
Βελούδο από Μετάξι E13 (Ε)
Οδηγός Καλής Ζωής
Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση
Ειδήσεις
Καλύτερα Δε Γίνεται!
Kitchen Lab
Δελτίο Ειδήσεων στη Νοηματική
Γλώσσα
Μην Αρχίζεις τη Μουρμούρα Κ6 Ε50
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
Το Σόι σου Κ5 Ε45 (Ε)
Πάμε Πακέτο
Η Σωφερίνα

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

07:00 Τηλεαγορές
08:00 Κοινωνία και Πολιτισμός (Ε)
09:00 Τηλεαγορές

07:45 Της Ελλάδος τα Παιδιά
08:45 Daddy Cool (Ε)

τηλεόραση
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16:00
17:00
19:00
20:00
21:00
21:10
22:10
23:30
23:50

Κόντρα και Ρήξη
Τηλεαγορές
Μύθος και Αλήθεια
Πας Μαγειρεύοντας
Δελτίο Ειδήσεων
Κόντρα και Ρήξη
Αχ Πατρίδα μου Γλυκιά!
Δυνατά και Ελληνικά
Δυνατά και Ελληνικά

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

ΚΡΙΟΣ: Βασική προτεραιότητα είναι να δείτε
πως θα προστατεύσετε τα κεκτημένα σας και
πως θα σεβαστείτε τον ιδρώτα που ρίχνετε για
να τα αποκτήσετε. Από την άλλη όμως είναι
μια ευκαιρία να κινηθείτε με αποφασιστικότητα
και πείσμα για να πετύχετε τους στόχους σας.
ΤΑΥΡΟΣ: Το προηγούμενο διάστημα μπορεί να
μην ήταν γεμάτο ευχάριστα γεγονότα, όμως
βγαίνετε σοφότεροι, πιο ώριμοι συναισθηματικά και ίσως κάπου να νιώθετε εξιλεωμένοι,
ότι έχει πραγματοποιηθεί μια κάθαρση μέσα
σας.
ΔΙΔΥΜΟΙ: Προσοχή θα πρέπει να δώσετε και
σε θέματα υγείας που μπορεί να αφορούν από
απλές ιώσεις, μέχρι και λίγο πιο σοβαρά θέματα, γι’ αυτό μην υποτιμήσετε τα σημάδια.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Είναι σημαντικό να καταλάβετε που
θέλετε να πάτε και να το διεκδικήσετε δυναμικά και πειστικά, αλλά όχι προκλητικά. Από την
άλλη είναι μια περίοδος που στην κοινωνική
ζωή και τα ερωτικά ζητήματα υπάρχει κινητικότητα, με τους φίλους σας να συμβάλλουν σε
αυτό.
ΛΕΩΝ: Λαμπεροί μου φίλοι, ο Ήλιος περνάει
στον Ταύρο που για σας συμβολίζει το πιο «λαμπερό» ίσως κομμάτι του ωροσκοπίου σας που
έχει να κάνει με την κοινωνική σας εικόνα.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Φροντίστε το επόμενο διάστημα
να προωθήσετε νομικά ζητήματα που μπορεί
να εκκρεμούν, ενώ ευνοϊκά είναι τα πράγματα και σε θέματα σπουδών.
ΖΥΓΟΣ: Αυτή τη στιγμή λοιπόν περνάς σε μια
φάση απολογισμού, για να δεις τι κατάφερες
να κερδίσεις απ’ όλα αυτά και να περιγράψεις

ένα πρωτόκολλο στη σχέση σου μαζί τους, για
να τα αξιοποιήσεις.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Θα πρέπει να προσέξεις γιατί ναι
μεν μπαίνεις σε μια φάση που χρειάζεσαι να
γίνουν πρακτικές αλλαγές, αλλά λειτουργείς
αρκετά εγωιστικά και με πείσμα, με αποτέλεσμα να μην μπορείς να διαπραγματευτείς και
να δεις κι εσύ ότι κάποιες λύσεις θα μπορούσαν να έχουν καλύτερα αποτελέσματα.
ΤΟΞΟΤΗΣ: Υποχρεώσεις, υποχρεώσεις…
Καλά μη σε τρομάζω τόσο, γιατί τη Δευτέρα
θα σου λέω άλλα, τα πιο ευχάριστα, αλλά η αλήθεια να λέγεται μπαίνεις σε μια φάση που η
καθημερινή ρουτίνα είναι έντονη και απαιτητική και θα πρέπει να λειτουργήσεις σοβαρά,
με πρόγραμμα και οργάνωση για να τα βγάλεις
πέρα.
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Υπάρχει μια έντονη δημιουργική
διάθεση από πλευράς σου και βλέπεις να υλοποιούνται όσα είχες κατά νου. Την ενέργεια
σου μπορεί να την τραβήξουν λίγο παραπάνω
τα παιδιά, αλλά το απολαμβάνεις.
ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Ζητήματα που προκύπτουν στο
σπίτι και που ενδεχομένως να αφορούν και το
ίδιο το σπίτι σαν οίκημα απαιτούν από σένα άμεση αντιμετώπιση. Από την άλλη όμως υπάρχει και μια εσωστρέφεια, για να δεις τις καταβολές σου και πως θα τις διαχειριστείς για
να μη σε περιορίζουν.
ΙΧΘΕΙΣ: Δεν αρκείσαι στις υποσχέσεις και τα
λόγια τα μεγάλα. Θες να δεις προοπτική στα
πράγματα, η οποία όμως να είναι ρεαλιστική
και στο τέλος να έχει ζουμί η υπόθεση, η καλύτερα ψωμί…να φάμε.

07.00
08.00
09.00
17.00
18.00
20.00
23.00
01.30

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

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

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

'Eλα Χαμογέλα
Open Sport
Open News - Μεσημεριανό Δελτίο
'Oλα... Λάθος
Open News στη Νοηματική
Revenge Body
Open News
Η Καμαριέρα
Αλ Τσαντίρι Νιουζ (Ε)
Αλ Σιχτίρι

ΣΙΜΟΡΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΚΟΝΔΥΛΗ 6

OΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Οταν δεν είναι έκθετος, είναι ασκεπής.
2. Πόλη της Αττικής Βυζαντινή μουσική νότα.
3. Ακολουθεί, συχνά,
ένα συλλογισμό - Τίτλος
μυθιστορήματος του Εμίλ
Ζολά.
4. Μουσική νότα -Συνήθως πίνεται ζεστό.
5. Με τη μομφή ανάλογο5 - Σύντμηση συνεταιριστικής έκφρασης.
6. Εκφράζει ταλάντευση
- Από τα πρώτα τα... τελευταία.
7. Παιχνίδι ή στολή.
8. Μια ευθεία γεωμετρική.
9. Προστατευτικός ο ρόλος του
- Πρόθεση.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Επακόλουθο θανάτου.
2. Θεατρικό έργο του Μαγιακόφσκι -Σύντμηση επιστημονικού
τίτλου.
3. Ο,τι και το 3 α' οριζοντίως Ορίζεται από δύο γραμμές.
4. Παλιά γνωστή λαίδη των Αθηνών - Εργο του ο «Συρανό ντε
Μπερζεράκ».
5. Τίποτα δε μπορεί να τον αντικαταστήσει - Αχώριστο μόριο ελληνικών λέξεων.
6. Αξέχαστη Γαλλίδα τραγουδίστρια -Κατά μία έννοια απροκά-

Βαλοτάσιος-Ταξιάρχες
Μερεντίτης-Πύλη
Μπαρτζίγκας-Φήκη
Παπαβασιλείου-Μεγ. Κεφαλόβρυσο

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

Για τις ώρες στο 78775

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
CINE –ΜΥΛΟΣ
στο Μύλο Ματσόπουλου

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

ΣΧΟΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ& ΓΑΡΙΒΑΛΔΗ

9

ΕΝΑΝΤΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

5

2431074560
ΧΑΡΙΣΗ ΙΩΑΝΝΑ
2431031875

Σκρέκας-Μεγάρχη
Τουρτούνης-Ρίζωμα
Τσιούτσιας-Αγ. Κων/νος

8

1

3

ΧΡΥΣΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
2431073240

6

2

2

ΜΙΑΟΥΛΗ 19

ΔΕΛΗΓ.&ΚΑΝΑΡΗ 20

4

8
4
6

5

9

4

7

1
3

7

6
2

3

8
5

"Όταν ο Βάγκνερ
Συνάντησε
της Ντομάτες".
το πρωτότυπο και γεμάτο
χιούμορ ντοκιμαντέρ της Μαριάννας Οικονόμου
Ώρες προβολών:
20.00 & 22.15

Sudoku

1
9

24 Απριλίου

ΛΥΣΗ (19-4-2019)

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

2431029797

και Μ. Τετάρτη

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ
2. ΟΛΟΗΜΕΡΕΣ 3. ΡΛ - ΖΥΜΗ 4.
ΦΟΡΕΙΑ - ΑΡ 5. II - ΝΑΤ 6. ΝΕΡΑΝΤΖΙΑ 7. ΗΛΙ - ΙΑΙ8. ΚΑΚΟ - ΖΩΑ
9. ΑΣΑΦΗΣ - ΑΜ
ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΜΟΡΦΙΝΗ 2. ΑΛΛΟ
- ΕΛΟΣ 3. ΡΟ - Ρ1ΡΙΚΑ 4. ΜΗΔΕΙΑ
- ΦΑ 5. ΕΜ - ΝΙΚΗ 6. ΛΕΖΑΝΤΑ 7.
ΑΡΥ - ΑΖΙΖ 8. ΔΕΜΑΤΙ - ΩΑ 9.
ΑΣΗΡ - ΑΔΑΜ

Για να γυμνάζεται
το μυαλό σας

ΤΣΕΛΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

Μ. Τρίτη 23

λυπτες.
7. Ονομασία της άνω μοίρας του
λεπτού εντέρου.
8. Ενας από τους αγίους Αναργύρους (με άρθρο).
9. Ξενική κατάφαση - Ομοια
γράμματα -Συγκοινωνιακά αρχικά.

7

Eπιμέλεια
I. Tσιμπερδώνη

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

H λύση του προηγούμενου

2431070669

ΠPATHPIA ΔIANYKTEPEYONTA
Κωτούλας Παν. Οδ. Λαρίσης
Μπάκος-Οδ. Καλαμπάκας
Παπακώστας-Οδ. Καρδίτσης
Ανυφαντής-Πηγή

ΑΙΘΟΥΣΑ 1:

“AFTER - ΜΕΤΑ”

Πώς παίζεται
2431024844
ΚΑΜΙΝΙΩΤΗΣ ΣΟΛΩΝ
ΚΟΝΔΥΛΗ 52
2431073736
ΚΟΛΩΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΤΡΑΤ. ΣΑΡΑΦΗ 22
2431070065
ΚΟΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 17
2431034412
ΜΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΤΣΙΤΣΑΝΗ&ΜΙΑΟΥΛΗ
2431028876
ΜΠΕΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 5
2431027351
ΠΑΤΕΡΑ ΣΟΦΙΑ
ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 29-ΠΛΑΤΩΝΟΣ
2431024631

Αυτή τη βδομάδα προβάλλονται

σελερ

ΔIANYKTEPEYONTA ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
8 πρωί – 2 μεσημέρι
και 5 απόγευμα έως 8 πρωί επομένης
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 5
2431021341
08:00 π.μ. – 23:00 μ.μ.
ΤΡΑΙΚΑΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ 7
2431026886
Από τις 9 το πρωί
έως τις 2 το μεσημέρι
ΒΑΡΕΛΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 25
2431039120
ΓΙΩΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΣΙΤΣΑΝΗ 23
2431027630
ΓΚΑΒΟΤZΗΜΑ ΒΑΣΙΛ.
ΗΡ.ΑΛΒΑΝΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ 4

TELEMACHOS CINEMA
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ΣΑΒΒΑΤΟ

20
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Τον Μάιο η «ετυμηγορία»
των θεσμών για τις 120 δόσεις

Στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τους επικεφαλής των
θεσμών –οι οποίοι αναμένονται στην Αθήνα στις 5 Μαϊου- αναμένεται να μπει το θέμα της ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων
οφειλών προς την εφορία. Η ελληνική κυβέρνηση επείγεται να καταθέσει το σχετικό νομοσχέδιο στη Βουλή στις αρχές Μαϊου, ώστε
η ηλεκτρονική πλατφόρμα να ενεργοποιηθεί πριν από τις ευρωεκλογές. Ωστόσο, το σχέδιο που έχει καταρτίσει –και το οποίο
προβλέπει μια ανοικτή ρύθμιση χωρίς εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια ειδικά για όσους βαρύνονται με οφειλές της τάξεως των 5000-10.000 ευρώ ετησίως- φαίνεται να προκαλεί ενστάσεις από την πλευρά των θεσμών οι οποίοι έχουν κατ’ επανάληψη ταχθεί κατά των «ανοικτών» ρυθμίσεων με το επιχείρημα ότι πλήττεται η κουλτούρα των πληρωμών. Έτσι, στις αρχές
Μαϊου θα ξεκαθαρίσει αν η κυβέρνηση θα χρειαστεί να τροποποιήσει τη ρύθμιση των 120 δόσεων –κάτι αντίστοιχο με αυτό που
συνέβη με την πλατφόρμα για τα κόκκινα στεγαστικά δάνεια- προκειμένου να την στείλει το ταχύτερο δυνατό στη Βουλή.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το υπουργείο Οικονομικών και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, είχαν καταλήξει σε ένα σχέδιο
ρύθμισης με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
1. Να εντάσσονται όλοι ανεξάρτητα από το εισόδημα και την
περιουσία τους. Το εισόδημα να χρησιμοποιείται ως κριτήριο όχι
για την ένταξη ή την μη ένταξη στη ρύθμιση αλλά για τον προσδιορισμό του αριθμού των δόσεων.
2. Η ρύθμιση να είναι άτοκη για οφειλές μέχρι 3000 ή 5000 ευρώ
και να επιβάλλεται τόκος για χρέη άνω των 5000 ευρώ.
3. Να διαγράφεται το σύνολο των προσαυξήσεων για όσους
πληρώσουν εφάπαξ τα χρέη τους και το ποσοστό της διαγραφής
των προσαυξήσεων να περιορίζεται ανάλογα με τον αριθμό των
δόσεων.
4. Να καθορίζεται η ελάχιστη δόση σε πολύ χαμηλό επίπεδο
της τάξεως των 20-30 ευρώ τον μήνα ώστε να επιτυγχάνεται μεγάλος αριθμός δόσεων ακόμη και γι’ αυτούς που χρωστούν 30004000 ευρώ.
Οι θεσμοί αναμένεται να επιμείνουν στην θέσπιση εισοδηματικών και περιουσιακών κριτήριων αλλά και στην διαμόρφωση του
ποσού της ελάχιστης δόσης πάνω από τα 30-40 ευρώ τον μήνα.

υνεχίζει το
Κτηματολόγιο τον
κύκλο παρατάσεων για
περιοχές σε Μέγαρα,
Εύβοια, Αχαΐα, Αρτα,
Πρέβεζα, Ιωάννινα,
Λευκάδα, Αιτωλοακαρνανία,
Ροδόπη, Θάσο, Λάρισα,
Θεσσαλονίκη και Γρεβενά,
την ώρα που η
προανάρτηση στην Αθήνα
αποτελεί μετά από μια
δεκαετία γεγονός, καθώς
από τις 22 Απριλίου οι
ιδιοκτήτες του λεκανοπεδίου
θα επικαιροποιήσουν τα
στοιχεία που δήλωσαν το
2008.

Σ

Σε πρώτη φάση, λοιπόν, το
Κτηματολόγιο δίνει παράταση μέχρι τις 7 Ιουνίου για τη συλλογή
δηλώσεων στους πολίτες οι οποίοι έχουν ιδιοκτησίες σε Αχαΐα και
Εύβοια, ενώ για τις υπόλοιπες
11 περιοχές, ως καταληκτική ημερομηνία ορίστηκε η 10η Ιουνίου.
Ειδικότερα, όσοι έχουν ακίνητη
περιουσία στις εν λόγω περιοχές
καλούνται να υποβάλουν δήλωση
της ακίνητης περιουσίας τους
στο Γραφείο Κτηματογράφησης
της περιοχής όπου βρίσκεται το
ακίνητό τους ή και ηλεκτρονικά,
μέσω της ιστοσελίδας www.ktimatologio.gr.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η υποβολή της δήλωσης είναι υποχρεωτική, γιατί σε διαφορετική περίπτωση επέρχονται οι κατά το
νόμο προβλεπόμενες κυρώσεις.
Πιο συγκεκριμένα, τα ακίνητα τα
οποία δεν θα δηλωθούν κατά τη
διάρκεια της κτηματογράφησης
θα καταγραφούν στις αρχικές εγ-

Κτηματολόγιο: Νέες παρατάσεις
για δηλώσεις ιδιοκτησίας σε 13 περιοχές

γραφές ως «αγνώστου ιδιοκτήτη»
και, εφόσον δεν πραγματοποιηθούν οι σχετικές διορθώσεις
στις προβλεπόμενες προθεσμίες,
θα περάσουν στο Δημόσιο.
Οσον αφορά την προανάρτηση
στην Αθήνα, που ξεκινά τη Δευτέρα 22 Απριλίου, στόχος είναι η
ενημέρωση των συλλεχθέντων
στοιχείων πριν την Ανάρτηση,
μέσω της επιβεβαίωσης της ορθότητάς τους και της υπόδειξης
τυχόν σφαλμάτων από τους δικαιούχους.
Η διαδικασία είναι για τις περισσότερες περιπτώσεις απλή και
γίνεται μέσω της ιστοσελίδας του
Κτηματολογίου (www.ktimatologio.gr) και η διάρκειά της θα είναι
δύο μήνες, δηλαδή μέχρι και τις
24 Ιουνίου. Στο σύστημα οι δι-

καιούχοι θα εισέρχονται με τη
χρήση των κωδικών ασφαλείας
του taxisnet και θα έχουν πρόσβαση στα στοιχεία των δικαιωμάτων των ακινήτων τους, τα
οποία δήλωσαν κατά τη διάρκεια
της κτηματογράφησης το 2008.
Οπως σημειώνει το Κτηματολόγιο,
με τον τρόπο αυτό οι δικαιούχοι
λαμβάνουν γνώση πριν την Ανάρτηση της καταγραφής των δικαιωμάτων τους και της γεωγραφικής απεικόνισης των ακινήτων
τους και, εφόσον συμφωνούν με
τα στοιχεία αυτά, δεν χρειάζεται
να προβούν σε κάποια ενέργεια.
Ωστόσο, στην περίπτωση που
δεν συμφωνούν με κάποιο από τα
καταγεγραμμένα στοιχεία, έχουν
το δικαίωμα υποβολής Αίτησης
Επανεξέτασης Στοιχείων ατελώς

(θα τη βρουν στο www.ktimatologio-athina.gr), εντός δύο μηνών
από την ημερομηνία έναρξης της
Προανάρτησης, με αποστολή της
αίτησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση ad@ktimatologio-athina.gr,
χωρίς να απαιτείται να επισκεφθούν το αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης.
Εναλλακτικά, σε περίπτωση
που δεν είναι εφικτή η αποστολή
της αίτησης με e-mail, μπορούν να
την καταθέσουν στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης, στο Κεντρικό Γραφείο Κτηματογράφησης, στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου (λεωφόρος Βεΐκου 137).
Μετά την ολοκλήρωση της
Προανάρτησης, θα ακολουθήσει
η εξέταση των αιτήσεων επανεξέτασης στοιχείων που θα υποβληθούν, η αναμόρφωση των κτηματολογικών πινάκων και σε επόμενο στάδιο η διαδικασία της
Ανάρτησης, για την οποία οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν εκ
νέου.
Σημαντικό είναι να τονιστεί ότι
η συμμετοχή των πολιτών στη
διαδικασία της Προανάρτησης
είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς
με αυτήν εξασφαλίζουν ότι τα δικαιώματα που δήλωσαν θα καταγραφούν σωστά στο Κτηματολόγιο και θα αποφύγουν άσκοπη ταλαιπωρία στο μέλλον.

ΤτΕ: Διευρύνθηκε κατά 79 εκατ. ευρώ το έλλειμμα στο Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών
Κατά 79 εκατ. ευρώ αυξήθηκε
το έλλειμμα στο Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών στο δίμηνο
Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2019,
αγγίζοντας τα 2,2 δισ. ευρώ. Η
εξέλιξη αυτή σύμφωνα με την
Τραπεζα της Ελλάδος οφείλεται
κυρίως στην επιδείνωση των ισοζυγίων αγαθών και δευτερογενών εισοδημάτων. Το έλλειμμα
του ισοζυγίου αγαθών αυξήθηκε
στα 3,8 δισ. ευρώ από 3,6 δισ.
ευρώ πέρυσι, λόγω της επιδείνωσης του ισοζυγίου αγαθών χωρίς
καύσιμα, ενώ το ισοζύγιο καυσίμων παρουσίασε μικρή βελτίωση.
Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 3,9% σε τρέχουσες τιμές, αλλά μειώθηκαν οριακά (-

0,1%) σε σταθερές τιμές. Αλλά οι
εξαγωγές χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν ταχύτερα από το σύνολο,
κατά 7,7% σε τρέχουσες τιμές
(9,2% σε σταθερές τιμές). Οι εισαγωγές αγαθών σημείωσαν άνο-

δο κατά 5,4% σε τρέχουσες τιμές
(4,1% σε σταθερές τιμές). Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών
παρουσίασε άνοδο λόγω της βελτίωσης του ισοζυγίου μεταφορών και δευτερευόντως του ισοζυγίου ταξιδιωτικών υπηρεσιών.
Συγκεκριμένα, οι αφίξεις μη
κατοίκων ταξιδιωτών και οι σχετικές εισπράξεις παρουσίασαν αύξηση κατά 7% και 41,1% αντίστοιχα. Το δίμηνο Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2019, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων
σημειώθηκε αύξηση κατά 497

εκατ. ευρώ των υποχρεώσεων
των κατοίκων έναντι του εξωτερικού (άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα). Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου σημειώθηκε μείωση των απαιτήσεων
έναντι του εξωτερικού, κυρίως
λόγω της μείωσης (κατά 1,6 δισ.
ευρώ) των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού. Η αύξηση
των υποχρεώσεων των κατοίκων
έναντι του εξωτερικού οφείλεται
κυρίως στην αύξηση (κατά 3,2 δισ.
ευρώ) των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα
γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου.
Στην κατηγορία των λοιπών
επενδύσεων, η μείωση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του
εξωτερικού οφείλεται κυρίως στη
μείωση (κατά 1,1 δισ. ευρώ) των
τοποθετήσεων κατοίκων (πιστωτικών ιδρυμάτων και θεσμικών
επενδυτών και επιχειρήσεων) σε
καταθέσεις και repos στο εξωτερικό.

Σε προσιτές τιμές
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ΝΟΔΕ Τρικάλων:

Επίσκεψη του 2ου Γυμνασίου Χαλανδρίου στο 6ο Γυμνάσιο Τρικάλων

Ορισμός Νομικών Συμβούλων
Εκλογικών Αντιπροσώπων
Για την υποστήριξη των εκλογικών διαδικασιών στο Νομό
Τρικάλων, όπως αυτές ορίζονται από την Κεντρική Διοίκηση
του Κόμματος, για την επίλυση τυχόν θεμάτων νομικής φύσεως κατά τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας και για
την εκπαίδευση των εκλογικών αντιπροσώπων της Νομαρχιακής Οργάνωσης της ΝΔ Τρικάλων, η ΝΟΔΕ Τρικάλων όρισε τους παρακάτω δικηγόρους ως νομικούς συμβούλους των εκλογικών αντιπροσώπων:
1. Παναγιώτης Βούλγαρης: Συντονιστής των νομικών
συμβούλων του Ν. Τρικάλων, Νομικός σύμβουλος της Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα στο Ν. Τρικάλων και Νομικός
σύμβουλος των εκλογικών αντιπροσώπων της ΔΗΜΤΟ Πύλης.
2. Δημήτρης Μπέλτσιος: Νομικός σύμβουλος των
εκλογικών αντιπροσώπων της ΔΗΜΤΟ Τρικκαίων.
3. Μαρία Φροσυνάκη: Νομικός σύμβουλος των εκλογικών αντιπροσώπων της ΔΗΜΤΟ Μετεώρων.
4. Λίλια Σπυροπούλου: Νομικός σύμβουλος των εκλογικών αντιπροσώπων της ΔΗΜΤΟ Φαρκαδόνας.
ΝΟΔΕ ΝΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Την Παρασκευή 12/04/2019
το 6ο Γυμνάσιο Τρικάλων υποδέχτηκε στο σχολείο τριάντα
τέσσερις μαθητές και τρεις
συνοδούς εκπαιδευτικούς από
το 2ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου,
οι οποίοι στο πλαίσιο εκπαιδευτικής εκδρομής επισκέφτηκαν την περιοχή των Τρι-

κάλων.
Η επίσκεψή τους στο 6ο
Γυμνάσιο αφορμήθηκε από
τη διαδικτυακή γνωριμία τους
με τις καλές πρακτικές του
σχολείου (πίνακες ζωγραφικής κ.α.).
Ο Διευθυντής του 6ου Γυμνασίου κ. Ιωάννης Μιχάλης

και η Πρόεδρος του Συλλόγου
Γονέων και Κηδεμόνων του
Σχολείου κα. Φανή Κωσταρέλου – Στεργιούλη τούς υποδέχτηκαν και τους προσφώνησαν, ενώ ακολούθησε ξε-

νάγησή τους στους χώρους
του σχολείου, αλλά και προσφορά τοπικών εδεσμάτων
από τον Σύλλογο Γονέων.
Από το 6ο Γυμνάσιο
Τρικάλων

Κουμουτσάκος: Δεν μπορεί
να γίνει διάλογος με την
Τουρκία σε περιβάλλον έντασης
Η ΝΔ θα περιμένει την κοινοβουλευτική διαδικασία για
το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας «προκειμένου να υποβάλει πάντα με γνώμονα το συμφέρον και την καλή πίστη
τις προτάσεις της στη Βουλή», τόνισε ο τομεάρχης εξωτερικής πολιτικής της ΝΔ, Γιώργος Κουμουτσάκος, μετά
το πέρας των εργασιών της σημερινής συνεδρίασης του
Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΣΕΠ), στο
υπουργείο Εξωτερικών.
Σχετικά με τη θεσμοθέτηση του Συμβουλίου Εθνικής
Ασφάλειας επισήμανε «την βαρύτητα και την αξία του οποίου έχει ήδη υποστηρίξει εδώ και πολύ καιρό η ΝΔ» και εξήγησε ότι «το κείμενο το οποίο κατατέθηκε από πλευράς
κυβέρνησης αποτελεί βάση συζήτησης, και δεν απορρίπτεται εξ αρχής και στο σύνολό του».
Ωστόσο ο κ. Κουμουτσάκος άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για την πρόθεση της να καταθέσει και νομοθετική πρόταση για τον Οργανισμό του Υπουργείου Εξωτερικών αλλά και για τη λειτουργία του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού. Τρία νομοθετήματα που, όπως είπε,
διαμορφώνουν συνολικά το πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής της χώρας, χαρακτηρίζοντας ως «επί της αρχής λάθος σε αυτή τη φάση της αποδρομής της κυβέρνησης, το
να δεσμευτεί θεσμικά το σύνολο των μηχανισμών διαμόρφωσης εξωτερικής πολιτικής».

Πήγαμε και επιστρέψαμε
οι συνταξιούχοι του ΟΑΕΕ
(πρώην ΤΕΒΕ) Ν. Τρικάλων
ΕΚΔΡΟΜΗ στο ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ &την ΟΧΡΙΔΑ.
Καλημέρα, φίλες, φίλοι, σ' όλους τους συνταξιδιώτες
έχουμε γίνει μια παρέα τώρα που 'μαστε ιδιώτες.
Έχουμε βάλει το συμφέρον όπως λέμε πια στην άκρη
έτσι γίναμε και φίλοι, με το γέλιο, δίχως δάκρυ.
```
Ταξιδεύουμε σε μέρη, που δεν είδαμε σαν νέοι
στην δουλειά φύγαν τα νιάτα, για να γίνουμε σπουδαίοι.
μέρα νύχτα στη δουλειά μας, ήταν το βασανιστήρια,
όπου ήταν ο καθένας η σε πάγκο η εργαστήρι.
```
Φύγαν γρήγορα τα χρόνια, κι όπως λένε δεν γυρνάνε
όσα έχουν απομείνει με φιλίες να περνάνε
Όλοι οι συνταξιδιώτες είμαστε μία παρέα
που τον κόσμο θα γυρνάμε θα περνάμε και ωραία
```
Ποιο πέρα από τα σύνορα σε νέο κράτος πάμε
που 'ταν παλιά Ελληνικό, δεν πρέπει να ξεχνάμε.
Ας τα γνωρίσουμε λοιπόν Μπίτολα και Οχρίδα
που έχει από του Κράτους μας, ετούτο, τι φροντίδα
```
Και σήμερα όλοι μαζί τραβάμε για τα Βόρια
πάμε να περάσουμε σαν τα παιδιά, τα όρια
Καλό ταξίδι να 'χουμε κι' επιστροφή να πούμε
σ' άλλο ταξίδι εύχομαι όλοι ν' ανταμωθούμε.
Μίμης Οικονόμου

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

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ•πΛΗΡΟφΟΡiΕΣ - ΚΡΑτhΣΕΙΣ: 24310 73130•www.ktel-trikala.gr
τΡΙΚΑΛΑ - ΑΘΗΝΑ

τΡΙΚΑΛΑ – ΒΟΛΟΣ

7.00, 10.00, 13.00, 15.30, 18.30,

7.00, 11.30, 15.00, 19.00

01.00 νυχτερινό (εκτός Σαβ. προς Κυρ.)

ΒΟΛΟΣ – τΡΙΚΑΛΑ

ΑΘΗΝΑ - τΡΙΚΑΛΑ

6.30, 11.00, 15.00, 19.00

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

7.00, 10.30, 13.30, 15.30, 18.00, 21.00

τΡΙΚΑΛΑ – ΛΑΡΙΣΑ

ΚΑΛΑΜπΑΚΑ – ΜΕτΕΩΡΑ

extra Παρασκευή & Κυριακή: 17.00

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

Καθημερινά: 9.00, 12.00, 15.00

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

ΛΑΡΙΣΑ – τΡΙΚΑΛΑ

8.30, 12.00, 15.15, 17.30, 21.00

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

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

τΡΙΚΑΛΑ – ΚΑΡΔΙτΣΑ

καθημερινά: 8.45, 15.30

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

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

ΚΑΡΔΙτΣΑ-τΡΙΚΑΛΑ

14.30 Δευτ., Τετ., Παρ., Κυρ.

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

τΡΙΚΑΛΑ - ΑΡτΑ - πΡΕΒΕΖΑ
καθημερινά (πλην Σαββάτου): 16:15
τΡΙΚΑΛΑ - ΚΕΡΚΥΡΑ
Τετάρτη, Κυριακή: 14:45
τΡΙΚΑΛΑ - ΑΓΡΙΝΙΟ
Παρασκευή, Κυριακή: 16:15
τΡΙΚΑΛΑ - πΑτΡΑ
Πέμπτη, Παρασκευή & Κυριακή: 15.00

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

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

πΑτΡΑ - τΡΙΚΑΛΑ

ΚΑΛΑΜπΑΚΑ – τΡΙΚΑΛΑ

Δευτέρα, Παρασκευή, Κυριακή: 15.15

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

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

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.

εκδρομές

20

ΣΑΒΒΑΤΟ

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

38 σελίδα

ΣΑΒΒΑΤΟ

20

τοπικά

ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

Η κίνηση στην Ιερά Μητρόπολη Τρίκκης και Σταγών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ αύριο Κυριακή των Βαΐων
21 Απριλίου το πρωί θα λειτουργήσει και θα ομιλήσει στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου
Τρικάλων. Το βράδυ στις 7:30 θα
χοροστατήσει κατά την ακολουθία
του Νυμφίου στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων.
Τη Μεγάλη Δευτέρα 22 Απριλίου
το βράδυ στις 7:30 θα χοροστατήσει κατά την ακολουθία του Νυμφίου στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Τρικάλων.
Τη Μεγάλη Τρίτη 23 Απριλίου το
βράδυ στις 7:30 θα χοροστατήσει
κατά την ακολουθία του Νυμφίου
στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου του
εκ Μετσόβου Τρικάλων.
Τη Μεγάλη Τετάρτη 24 Απριλίου
το πρωί θα τελέσει τη Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων στον Ιερό Ναό Αγίων
Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων. Εν συνεχεία στις 9:30 θα τελέσει το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου στον ίδιο Ιερό Ναό. Στις
11:00 θα τελέσει το Μυστήριο του
Ιερού Ευχελαίου στον Ιερό Ναό
Αγίων Νικολάου, Ραφαήλ και Ειρήνης στο Νοσοκομείο Τρικάλων.
Το απόγευμα στις 4 θα τελέσει το
Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου
στον Ιερό Προσκυνηματικό Ναό
Αγίου Στεφάνου Τρικάλων.
Εν συνεχεία στις 6 θα τελέσει το
Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου
στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Τρικάλων.
Το βράδυ στις 7:30 θα χοροστατήσει κατά την ακολουθία του
Νιπτήρος στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων. Ακολούθως από
ώρα 10-12:30 βραδινή θα τελέσει
Ιερά Αγρυπνία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Τρικάλων.
Τη Μεγάλη Πέμπτη 25 Απριλίου
το βράδυ στις 7:00 θα χοροστατήσει κατά την ακολουθία των Αχράντων Παθών του Κυρίου στον Ιερό
Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Τρικάλων.
Τη Μεγάλη Παρασκευή 26 Απριλίου το πρωί στις 10:30 θα χοροστατήσει κατά την Ακολουθία Εσπερινού της Αποκαθηλώσεως στον
Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Τρικάλων.
Στις 12:30 θα αναπέμψει επιμνημόσυνη δέηση υπέρ αναπαύσεως
των ψυχών των προκατόχων κεκοιμημένων Αρχιερέων και κεκοιμημένων αδελφών στο Α’ Κοιμητήριο Τρικάλων.
Στη 1 θα αναπέμψει επιμνημόσυνη δέηση υπέρ αναπαύσεως των
ψυχών των κεκοιμημένων αδελφών
στο Κοιμητήριο Αγίας Μονής.
Στις 1:30 θα αναπέμψει επιμνημόσυνη δέηση υπέρ αναπαύσεως
των ψυχών των κεκοιμημένων αδελφών στο Κοιμητήριο Σαραγίων.
Στις 2 θα αναπέμψει επιμνημόσυνη δέηση υπέρ αναπαύσεως των
ψυχών των κεκοιμημένων αδελφών

στο Κοιμητήριο Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης.
Το μεσημέρι στις 3 θα χοροστατήσει κατά την ακολουθία του Επιταφίου στον Ιερό Ναό Αγίων Νικολάου, Ραφαήλ και Ειρήνης στο Νοσοκομείο Τρικάλων. Το βράδυ στις
7:00 θα χοροστατήσει κατά την
ακολουθία του Επιταφίου στον Ιερό
Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Τρικάλων. Εν συνεχεία στις 9:45
θα προστεί της περιφοράς των Επιταφίων στην Κεντρική Πλατεία της
πόλεως των Τρικάλων.
Το Μεγάλο Σάββατο 27 Απριλίου
το πρωί από ώρα 7:45-10:00 θα λειτουργήσει στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Τρικάλων.
Το βράδυ στις 8 θα χοροστατήσει
κατά την Ακολουθία της Αναστάσεως στον Ιερό Ναό Αγίων Νικολάου, Ραφαήλ και Ειρήνης στο Νοσοκομείο Τρικάλων.
Ακολούθως στις 9 θα χοροστατήσει κατά την Ακολουθία της Αναστάσεως στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Τρικάλων
Εν συνεχεία κατά την Ακολουθία
της Αναστάσεως, θα χοροστατήσει
και θα ιερουργήσει στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου
Τρικάλων.
Την Κυριακή του Πάσχα 28 Απριλίου θα Χοροστατήσει κατά τον
Εσπερινό της Αγάπης στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου. Η
ένδυσις του Αρχιερέως θα γίνει
στον πρώτο Ιερό Μητροπολιτικό
Ναό της πόλεώς μας, του Αγίου
Στεφάνου στις 7 και κατόπιν θα κατευθυνθούν, Κλήρος και Λαός, προς
τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου
Νικολάου, όπου θα τελεστεί ο Εσπερινός της Αγάπης στις 7:30 και θα
αναγνωσθεί το Ιερό Ευαγγέλιο στα
Ελληνικά και σε ξένες γλώσσες.
Μετά το πέρας του Εσπερινού ο Σεβασμιώτατος θα διανείμει τα Πασχάλια αυγά στους πιστούς.
Τη Δευτέρα της Διακαινησίμου 29
Απριλίου το πρωί θα λειτουργήσει
και θα ομιλήσει στον Πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Πιαλείας.
Το απόγευμα στις 7 θα Χοροστατήσει και θα ομιλήσει κατά την
Ακολουθία του Εσπερινού στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης στο
Νοσοκομείο Τρικάλων.
Το βράδυ θα τελέσει Ιερά Αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων επί
τη μνήμη των Αγίων Νεοφανών
Μαρτύρων Ραφαήλ, Νικολάου και
Ειρήνης.
Την Τρίτη της Διακαινησίμου 30
Απριλίου το απόγευμα στις 6:00 θα
Χοροστατήσει και θα ομιλήσει κατά
την Ακολουθία του Εσπερινού με
την ευκαιρία της Πανηγύρεως της
Εφεστίου Ιεράς Εικόνος του αντιγράφου της Ιεράς Εικόνος της Παναγίας «Πορταΐτισσας» στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων. Εν συνεχεία θα
προεξάρχει της Ιεράς Λιτανεύσεως

του Αντιγράφου της Θαυματουργού
Ιεράς Εικόνος της Παναγίας «Πορταΐτισσας» πέριξ του Ιερού Ναού.
Ακολούθως θα παρακολουθήσει
την εορταστική εκδήλωση από τα
χορευτικά τμήματα της ενορίας και
άλλων Συλλόγων με πασχαλιάτικα
κ.ά. τραγούδια στον προαύλιο χώρο
του Ιερού Ναού προς τιμήν της Παναγίας.
Την Τετάρτη της Διακαινησίμου
1 Μαΐου το πρωί θα λειτουργήσει
και θα ομιλήσει στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων με την ευκαιρία της Πανηγύρεως της Εφεστίου Ιεράς Εικόνος
του αντιγράφου της Ιεράς Εικόνος της Παναγίας «Πορταΐτισσας».
Το απόγευμα στις 6 θα Χοροστατήσει και θα ομιλήσει κατά την
Ακολουθία του Εσπερινού με την
ευκαιρία της Πανηγύρεως της Εφεστίου Ιεράς Εικόνος του αντιγράφου της Ιεράς Εικόνος της Παναγίας «Πορταΐτισσας» στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Βησσαρίωνος Πύλης.
Την Πέμπτη της Διακαινησίμου 2
Μαΐου το πρωί θα λειτουργήσει και
θα ομιλήσει στον Πανηγυρίζοντα
Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Πυργετού.
Το απόγευμα στις 6 θα τελέσει
την Ακολουθία του Αγιασμού των
Θυρανοιξίων στον Πανηγυρίζοντα
Ιερό Ναό Αγίου Οικουμενίου Σεισμοπλήκτων.
Ακολούθως στις 7 θα Χοροστατήσει και θα ομιλήσει κατά την ακολουθία του Εσπερινού στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων. Εν συνεχεία θα προεξάρχει της Ιεράς Λιτανεύσεως της
Ιεράς Εικόνος της «Παναγίας Ζωοδόχου Πηγής» πέριξ του Ιερού
Ναού.
Την Παρασκευή της Διακαινησίμου 3 Μαΐου το πρωί θα Λειτουργήσει και θα ομιλήσει στον ίδιο
Πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό και θα
τελέσει την εις Πρεσβύτερο Χειροτονία του π. Παντελεήμονος Δουσικιώτη.
Το απόγευμα στις 6:30 θα Χοροστατήσει και θα ομιλήσει κατά
την ακολουθία του Μεθεόρτου
Εσπερινού στην πανηγυρίζουσα
Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Παναγίτσης.
Το βράδυ θα τελέσει Ιερά Αγρυπνία στην Ιερά Μονή Δουσίκου.

ΚΙΝΗΣΗ ΙΕΡΑΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ
ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΕΣ:
Ο Πρωτοσύγκελλος π. Αλέξιος
Κανίνας το Σάββατο του Λαζάρου
20 Απριλίου το πρωί θα λειτουργή-

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

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

• φιλετάκια κοτόπουλο με παπαρδέλες
• καλαμάρι γεμιστό
• μουσακά • σνίτσελ κοτόπουλο
• μανιτάρια πανέ
• μοσχάρι λεμονάτο

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

Τηλ.: 24310 78278
CMYK

σει στην Ιερά Μονή Κοιμήσεως της
Θεοτόκου Κορμπόβου.
Την Κυριακή των Βαΐων 21 Απριλίου το πρωί θα λειτουργήσει στον
Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων.
Το βράδυ κατά την ακολουθία
του Νυμφίου στην Πύλη.
Τη Μεγάλη Δευτέρα 22 Απριλίου
το βράδυ, κατά την ακολουθία του
Νυμφίου στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνης Τρικάλων.
Τη Μεγάλη Τρίτη 23 Απριλίου το
βράδυ κατά την ακολουθία του
Νυμφίου στον Ιερό Προσκυνηματικό Ναό Αγίου Βησσαρίωνος Τρικάλων.
Τη Μεγάλη Τετάρτη 24 Απριλίου
κατά την ακολουθία του Νιπτήρος
στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων.
Τη Μεγάλη Πέμπτη 25 Απριλίου
το βράδυ κατά την ακολουθία των
Αχράντων Παθών του Κυρίου στον
Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων.
Τη Μεγάλη Παρασκευή 26 Απριλίου το πρωί κατά την ακολουθία
Εσπερινού της Αποκαθηλώσεως
στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων.
Το Μεγάλο Σάββατο 27 Απριλίου
κατά την Ακολουθία της Αναστάσεως και τη Θεία Λειτουργία στον
Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων.
Ο π. Διονύσιος Χουρμουζιάδης
την Κυριακή των Βαΐων 21 Απριλίου
το πρωί θα λειτουργήσει στο Βαλτινό.
Το βράδυ κατά την ακολουθία
του Νυμφίου στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης Τρικάλων.
Τη Μεγάλη Δευτέρα 22 Απριλίου
το βράδυ κατά την ακολουθία του
Νυμφίου στον Ιερό Προσκυνηματικό Ναό Αγίου Βησσαρίωνος Τρικάλων.
Τη Μεγάλη Τρίτη 23 Απριλίου το
βράδυ κατά την ακολουθία του
Νυμφίου στο χωρίο Αγία Κυριακή
Τρικάλων.
Ο π. Χαρίτων Μανιτάρας την Κυριακή των Βαΐων 21 Απριλίου το
πρωί θα λειτουργήσει στον Ιερό
Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων.
Τη Μεγάλη Δευτέρα 22 Απριλίου
το βράδυ κατά την ακολουθία του
Νυμφίου στον Ιερό Ναό Παναγίας
Επισκέψεως Τρικάλων.
Τη Μεγάλη Τρίτη 23 Απριλίου το
βράδυ κατά την ακολουθία του
Νυμφίου στον Ιερό Προσκυνηματικό Ναό Αγίου Βησσαρίωνος Τρικάλων.
Από το βράδυ της Μεγάλης Τετάρτης 24 Απριλίου στην Ιερά Μονή
Κοιμήσεως της Θεοτόκου Γκούρας.

KΥΠΡΙΑΝΟΣ
ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ
ΙΕΡΟ ΣΑΡΑΝΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ
ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ
Φέρεται εις γνώσιν των ευλαβών Χριστιανών ότι στον
Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης της πόλεώς μας,
θα τελεσθή το Ιερό Αναστάσιμο Σαρανταλείτουργο προς
ωφέλεια των πιστών.
Από το βράδυ της Αναστάσεως και κάθε μέρα, έως την
ημέρα της Αναλήψεως του Κυρίου μας, θα τελείται η Θεία
Λειτουργία και θα μνημονεύονται ονόματα υπέρ υγείας
ζώντων και υπέρ αναπαύσεως των κεκοιμημένων αδελφών
μας.
Δεν υπάρχει μεγαλύτερη και πιο δυνατή προσευχή και
επικοινωνία με τον Θεό, από τη Θεία Λειτουργία, τη βίωση της σταυρικής θυσίας, αλλά και της λαμπροφόρου Αναστάσεως του Κυρίου μας, Ιησού Χριστού, κατά την οποία
προσφέρεται το Σώμα και το Αίμα Του «εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον».
Όσοι επιθυμούν μπορούν να προμηθευτούν εγκαίρως
το Δίπτυχο από τον Ιερό Ναό και αφού γράψουν καθαρά
τα ονόματα ζώντων και κεκοιμημένων ας το παραδώσουν
στους ιερείς του Ναού, μαζί με τα απαραίτητα πράγματα
για την τέλεση της Θείας Λειτουργίας.

Καλή Ανάσταση!!!
Εκ του Ιερού Ναού

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

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

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

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

αγγουροντομάτα .........3,50 €
Χόρτα..........................3,00 €
Μπρόκολο ...................3,00 €
κουνουπίδι ..................3,00 €
Παντζάρια ...................4,00 €
Λάχανο........................3,00 €

Κρεατικά της ώρας, θαλασσινά και ψάρια καθημερινά

Φυσιοθεραπευτής
Ασκηθείς επί διετία
στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ
Θεσσαλονίκης
Πλήρης σύγχρονος
και ανανεωμένος
εξοπλισμός

•Δέχεται καθημερινά
με ραντεβού
•Επισκέψεις
φυσιοθεραπείας
κατ’ οίκον

Δεκτά ΕΟΠΥΥ
και λοιπά ταμεία

Bύρωνoς 9
Tηλ.: 24310 30335
Kιν.: 6932166067

•Μάρμαρα •γρανίτες
•πέτρες•σχιστόλιθοι

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ
ΜΝΗΜΕΙΩΝ
6o χλμ Τρικάλων - Καλαμπάκας
τ. 24310 85840
e-mail: info@marfal.gr
www.marfal.gr

κοινωνικά
† ΚΗΔΕΙΑ
Τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα,
παππού, αδελφό και θείο

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
ΚΑΝΑΤΑ
Ετών 83
Θανόντα κηδεύουμε σήμερα Σάββατο 20 Απριλίου 2019 και ώρα
11:30π.μ. εκ του Ιερού Ναού Αγίου
Βησσαρίωνα Πύλης Τρικάλων.
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν
και συνοδεύσουν την εκφορά του.
Πύλη Τρικάλων 20-4-2019
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Βασιλική. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Αθηνά και Μιχάλης Τσιντζιλώνης, Θωμάς και Βίκυ Κανάτα. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Τάσος, Μαρία, Πένυ. Η ΑΔΕΛΦΗ: Μαργαρίτα Τάκου. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Σημείωση: Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Βησσαρίωνα Πύλης σήμερα Σάββατο 20/4/2019 και ώρα 10:30 το
πρωί.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ»

ΨΗΓΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΥ
«Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς: Δεν σοι είπον, ότι εάν
πιστεύσης, θέλεις ιδεί την
δόξα
ν
του
Θεού;»
(Ιωαν.11:40)
Το σπίτι της Βηθανίας είχε
βυθισθεί στο πένθος. Ο Λάζαρος, αυτός που ο Ιησούς
αγαπούσε, ο φίλος Του, ήταν
νεκρός. Ο Κύριος είχε ειδοποιηθεί από τις αδελφές του
αλλά καθυστερούσε να έρθει
και οι ελπίδες της Μάρθας και
της Μαρίας έσβηναν. Ο Λάζαρος ήταν ήδη τέσσερις μέρες στον τάφο. Όταν όμως
όλες οι ελπίδες χάθηκαν, τότε
ήρθε το μήνυμα: «ο Διδάσκαλος ήρθε» (εδ.28). Ήρθε και

ανάστησε τον Λάζαρο και το
σπίτι της Βηθανίας γέμισε
πάλι χαρά.
Φίλε μας, ο Ιησούς έρχεται
σήμερα για να σου φέρει τη
χαρά και την ελπίδα, τη σωτηρία σου. Για σένα πέθανε
στο σταυρό για να σου δώσει
ζωή αιώνια. Αν με πίστη Τον
δεχθείς στην καρδιά σου Σωτήρα σου, θα αναλάβει τη
ζωή σου. Στις θλίψεις και
στους πειρασμούς σου θα είναι δίπλα σου για να σου δώσει βοήθεια, παρηγοριά δύναμη και την ειρήνη Του. Περίμενε Τον. Θα έρθει στη δική
Του ώρα, πάντοτε όμως, έγκαιρα.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Διάθεση πέστροφας
Σήμερα Σάββατο 20 Απριλίου 2019 με πρωτοβουλία του Συλλόγου Πολυτέκνων Ν. Τρικάλων, θα πραγματοποιηθεί διάθεση πέστροφας Ασπροποτάμου στο χώρο της Ν. Ζωαγοράς.
Καλούνται όσα από τα μέλη του Συλλόγου επιθυμούν, να προσέλθουν από τις 08:30 το πρωί έως την εξάντληση ποσοτήτων
και να προμηθευτούν πέστροφες ημέρας, απ' ευθείας από τον
παραγωγό προς 4,80 ευρώ το κιλό.
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των μελών, μπορούν να γίνουν παραγγελίες έως την Παρασκευή 19 Απριλίου το μεσημέρι, στα τηλέφωνα 2431027370 και 2431039769.
Το Δ.Σ

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

ΤΗΛ.: 6932 403 990
1) καραΪσκακη 54 .........................................ΤΗΛ.: 24310 26258
2) Βασ. τσιτσανη 10.......................................ΤΗΛ.: 24310 27800
3) 4ο Χλμ. τρικαΛΩν-καρΔιτσασ ...................ΤΗΛ.: 24310 38990
4) ΒαΛτινο ΤΡΙΚΑΛΩΝ.....................................ΤΗΛ.: 24310 25207
5) ριΖΩΜα ΤΡΙΚΑΛΩΝ ......................................ΤΗΛ.: 24310 96200
e-mail: panagiotoumix@yahoo.gr
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ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ “Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το Δ.Σ. του Φιλανθρωπικού Σωματείου Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ τη Μεγάλη Τετάρτη 24 Απριλίου 2019 και ώρα 4 μ.μ.
θα τελέσει το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου στον προσκυνηματικό Ναό του Αγίου Στεφάνου.
Παρακαλούνται τα μέλη και οι φίλοι να παραβρεθούν στο
Μυστήριο.
Το Δ.Σ.

Πασχαλινό bazaar
Το Δ.Σ. της Θ.Ε.Ψ.Υ.Π.Α., οι εργαζόμενοι και οι ασθενείς του Οικοτροφείου «Ασκληπιός», σας
προσκαλούν στο πασχαλινό
bazaar που θα πραγματοποιηθεί
την Μ. Δευτέρα, 22 Απριλίου
2019 και ώρα 09:00π.μ. ως
14:00μ.μ. στον πεζόδρομο της
Ασκληπιού, στα Τρίκαλα, σε συνεργασία με τον Δήμο Τρικκαίων.

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

•Εκκλησιαστικά είδη • Είδη μνημείου
•Κηροπωλείο • Λουλούδια

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

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

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

20

Kήρυγμα Ευαγγελίου

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΤΕΛΕΤΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Τελετές

ΣΑΒΒΑΤΟ

εσωτερικά

ΣΑΒΒΑΤΟ
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Τη Μεγάλη Δευτέρα οι απολογίες
των Αλ. Λυκουρέζου και Θ. Παναγόπουλου
ετοιμάσουν τις απολογίες.
Ο Αλ. Λυκουρέζος δήλωσε
έξω από τον ανακριτή: «Εγώ
και ο Θοδωρής μέλη εγκληματικής οργάνωσης από το

Π

παροχής προθεσμίας από τον
ανακριτή στον πελάτη του,
επανέλαβε την έντονη αντίθεση του στην έκδοση εντάλματος σύλληψης και πρόσθε-

σε πως «ο Αλέξανδρος Λυκουρέζους είναι σοκαρισμένος» για να πρσθέσει «δεν
υπάρχουν στοιχεία στη δικογραφία».
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Ο Αλέξανδρος Λυκουρέζος
ροθεσμία για τη
Μεγάλη Δευτέρα
έλαβαν οι δύο
δικηγόροι για τους
οποίους εκδόθηκε
ένταλμα σύλληψης για
την υπόθεση της μαφίας
των φυλακών.

2014. Αν είναι δυνατόν!»
Ο συνήγορος του Αλέξανδρου Λυκουρέζου, Θρασύβουλος Κονταξής, σε δήλωση
του μετά την ολοκλήρωση της

Ο Αλέξανδρος Λυκουρέζος
και ο Θεόδωρος Παναγόπουλος θα απολογηθούν τελικά τη
Μεγάλη Δευτέρα, καθώς χθες
που εμφανίστηκαν ενώπιον
του ειδικού εφέτη ανακριτή
Ευ.Νικόπουλου ζήτησαν και
πήραν προθεσμία για να προ-

Σασμάν
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CMYK

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

