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

24320 78007-24320 22507-24320 22426

Αρ. Πιστ. 506925 QM08

Διανομή κατ’ οίκον
στη φθηνότερη τιμή της αγοράς

Τηλ. επικ.: 24310 88138
CMYK
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ΟΥ
ΑΠΡΙΛΙ

Σαν Σήμερα
1877
Ανακαλύπτεται στην Ολυμπία από γερμανούς αρχαιολόγους ο Ερμής του Πραξιτέλη.
1926
Ιδρύεται και επισήμως ο
ΠΑΟΚ, με την έγκριση του καταστατικού του από το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης.
1986
Πυρηνική καταστροφή στο
Τσερνομπίλ της Σοβιετικής
Ένωσης (Ουκρανία), το χειρότερο πυρηνικό ατύχημα
στην ιστορία της ανθρωπότητας.
1987
Ιδρύεται η Ελληνική Αριστερά (ΕΑΡ) και γενικός γραμματέας του νέου κόμματος αναλαμβάνει ο Λεωνίδας Κύρκος.
2001
Μεγάλες κινητοποιήσεις
διοργανώνονται εναντίον του
προτεινόμενου σχεδίου της
κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ για
τη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος («Σχέδιο
Γιαννίτση»), με το οποίο επιχειρείται, μεταξύ άλλων, αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης, ομαδοποίηση ταμείων,
επανεξέταση των βαρέων και
ανθυγιεινών επαγγελμάτων και
επανεξέταση των κοινωνικών
πόρων με προοπτική κατάργησής τους (αγγελιόσημο).

Ό

σο τελειώνει ο
χρόνος που μας
χωρίζει από τις
Ευρωεκλογές της 26ης
Μαΐου -μεσολαβούν σ’
εμάς και οι δύο
εβδομάδες του Πάσχα-,
τόσο πιο συχνά
ακούγεται η κοινοτοπία
ότι θα φθάσουμε στις
Ευρωκάλπες χωρίς να
έχει αληθινά ακουστεί
συζήτηση για «Ευρώπη».

Δηλαδή συζήτηση ουσίας,
συζήτηση επί του αντικειµένου όσων ορίζουν οι αρµοδιότητες της Ε.Ε., συζήτηση
µε λειτουργικά από περιεχόµενο. Διότι η συζήτηση περί
της ακροδεξιάς/Ευρωφοβικής στροφής που παρατηρείται ιδίως σε χώρες της
Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης ασφαλώς και έχει πολιτικό βάρος, όπως άλλωστε
και η γειτονική προς αυτά
συζήτηση για την εγκατάσταση των ταυτοτικών ζητηµάτων στην πρώτη γραµµή
της δηµόσιας συζήτησης, µε
αφορµή/θρυαλλίδα το Προσφυγικό και επίµονη αιτία
την εξέλιξη του Μεταναστευτικού. Όµως και το ένα ζήτηµα και το άλλο περιφερειακά µόνον υπεισέρχονται
στον πυρήνα των ζητηµάτων
που «ανήκουν» στην Ε.Ε.
Η συζήτηση για την Ευρώπη που δεν άνοιξε, και
µάλιστα ενώ είχε τεθεί σαν
βασικός στόχος της πορείας
προς τις Ευρωεκλογές (στα
πλαίσια του «Μέλλοντος της
Ευρώπης», που ήδη αποτελεί
µακρινή ανάµνηση…), επανέρχεται µελαγχολικά.
Αρκεί να θυµηθεί κανείς
την κυρίως συζήτηση που
επιχείρησε να ανοίξει -το φθινόπωρο του 2017, µετά την
Πνύκα στη Σορβόννη- ο πρό-

Τέσσερις εβδοµάδες πριν
από τις Ευρωεκλογές
εδρος Μακρόν. Και στην
οποία παρέστησαν ότι προσέρχονταν οι λοιποί, µε προεξάρχουσα την Άγκελα Μέρκελ. Τότε, µε κεντρικό µότο
το «η Ε.Ε. είναι σήµερα πολύ
αργή, πολύ αδύναµη και
πολύ αναποτελεσµατική»,
πέρα από τα θέµατα άµυνας
και ασφάλειας/διεθνούς ρόλου, τι είχε προταθεί/συζητηθεί; «Το νόµισµά µας είναι
το πρώτο που έχουµε.
Χρειαζόµαστε έναν µηχανισµό σταθεροποίησης, χρειαζόµαστε έναν κοινό προϋπολογισµό». Δίπλα σ’ αυτήν
την ευρεία διατύπωση -που
λάµβανε και θεσµική διάσταση µε τη συζήτηση περί «κοινού υπουργού Οικονοµικών»έβρισκε κανείς και την πρόταση για φόρο επί των χρηµατοοικονοµικών συναλλαγών, που θα «προορίζεται να
χρηµατοδοτήσει την ανάπτυξη και να δηµιουργήσει νέες
θέσεις εργασίας».
Το σύνολο αυτών των θέσεων/προτάσεων δεν βράδυνε να προσγειωθεί στο σύνηθες ράφι του Ευρωψυγείου
των ιδεών. Αντί του προϋπολογισµού για την Ευρωζώνη,
υπήρξε -µε ενσωµάτωση
στον τακτικό προϋπολογισµό
της Ε.Ε.- µια µετρηµένη κίνηση για ορισµένα αντικυκλικής λογικής κονδύλια, που
κανείς δεν πιστεύει ότι αλλάζουν την ευρωπαϊκή προοπτική.
Τα µικρά βήµατα που γίνονται στην κατεύθυνση της

Τραπεζικής Ένωσης επιλέγουν την αποφυγή των πιο
«δύσκολων» ζητηµάτων, ενώ
και της Ένωσης Κεφαλαιαγορών η κίνηση είναι επιφυλακτική.
Άµα, δε, κανείς έχει την
αντοχή να µεταφερθεί από
το 2017 στην άνοιξη του 2019
και την τωρινή έκκληση Μακρόν για «Ευρωπαϊκή αναγέννηση», τι θα βρει; Την
εσωστρέφεια µιας συζήτησης για «Ευρωπαϊκή υπηρεσία προστασίας των δηµοκρατιών» σε λογική διαφύλαξης των εκλογών από χειραγώγηση αλλά και απαγόρευση χρηµατοδότησης ευρωπαϊκών κοµµάτων από «ξένες δυνάµεις». Επανεξέταση
του Σένγκεν και ενίσχυση
της φύλαξης συνόρων. Απαγόρευση δραστηριοποίησης
επιχειρήσεων «που απειλούν
στρατηγικά συµφέροντα της
Ευρώπης». Α, ναι, και ένα
«Συνέδριο για την Ευρώπη»
µετά τις Ευρωεκλογές…
Δύσκολα αποφεύγει τη
σκέψη ότι το άνοιγµα και ο
θετικός σχεδιασµός έδωσαν
τη θέση τους στο κλείσιµο
και µια λογική αυτόπεριχαράκωσης. «L’ Europe qui protege»/µια Ευρώπη που να
προστατεύει, η οποία πήγαινε
να δηµιουργήσει µηχανισµούς οικονοµικής ενσωµάτωσης, τώρα στρέφεται περισσότερο προς µια συζήτηση σκαντζόχοιρου (µε Ρωσία και Κίνα ως απειλές).
Πάντως, τέσσερις βδοµά-

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ Α.Ε.
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που δεν µπορούν να µιµηθούν
Παρά τις δυσκολίες οι φορολογούμενοι

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

(Φτάνει
για τον… οβελία;)

ΑΘΛΗΤΙΚΟΓΡΑΦΟΙ

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)

οι δαίµονες, η ταπείνωση.

ανταποκρίθηκαν στις υποχρεώσεις τους

```

Αγ. Ιωάννης Σιναΐτης

(Τι είναι ο κάβουρας,
τι είναι το ζουμί του!)

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ

Γιδόπουλος Παναγιώτης
Kόντας Άρης

Μία µόνη αρετή υπάρχει

Γ. Πιτσιλής:

"Αναστάσιμο
πακέτο για
τα νοικοκυριά"

```

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

της ημέρας

ΕΘΝΟΣ:

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

Κωστής Χρήστος

δες συν κάποια εικοσιτετράωρα πριν από τις Ευρωκάλπες αξίζει να σταθούµε µια
στιγµή και σε µια ελληνικότερη διάσταση των συζητήσεων αυτού του τύπου. Παίρνουµε γι’ αυτό αφορµή από
την επιλογή του Ευρωπαϊκού
Λαϊκού Κόµµατος, και µάλιστα του επικεφαλής του για
τις Ευρωεκλογές (και Spitzenkandidat) Μάνφρεντ Βέµπερ να ξεκινήσει την τελική
καµπάνια του από την Αθήνα/το Ζάππειο.
Με αυτήν, λοιπόν, τη συγκυρία η συµπαράταξη Βέµπερ µε τη θέση/την κεντρική
επιλογή Ν.Δ. και Κυριάκου
Μητσοτάκη στον βασικό πυρήνα τής (προτεινόµενης απ’
αυτούς) οικονοµικής πολιτικής, µε τη στήριξη στο αίτηµα για δηµιουργία δηµοσιονοµικού χώρου στην Ελλάδα
µε τη µείωση των (υπεσχηµένων πλην αδιέξοδων) πρωτογενών πλεονασµάτων 3,5%
του ΑΕΠ µέχρι το 2022, αξίζει
να καταγραφεί.
Η στήριξη Βέµπερ/ΕΛΚ όχι
προς τη Ν.Δ. ή προς µια κυβέρνηση που -µετεκλογικάθα ανακινούσε αυτό το καίριο
αίτηµα χαλάρωσης της
ακραίας δηµοσιονοµικής
προσαρµογής δεν είναι κάτι
που µπορεί να παραβλεφθεί
ελαφρά τη καρδία.
Ήδη, η καταγραφή του ζαλιστικού πρωτογενούς πλεονάσµατος 4,3% του ΑΕΠ
(και) από την Eurostatγια το
2018 κάνει -αντιλαµβανόµαστε- την κυβέρνηση να έχει
δεύτερες σκέψεις, δηλαδή
να σκέφτεται χαλάρωση.
Μην καταλήξουµε στον
γάιδαρο του Χότζα, που ψόφησε µόλις που είχε µάθει
να είναι λιτοδίαιτος!
Του Α. Δ. Παπαγιαννίδη
naftemporiki.gr

Το ανέκδοτο της ημέρας
Πρώτος καυγάς μεταξύ Πόντιων νεόνυμφων
-Αυτό πάει πάρα πολύ, φώναξε εκείνος,
ξέρεις πως ο πρώτος μας καυγάς θα
είναι και ο τελευταίος. Φεύγω, φεύγω.
Θα πάω κάπου από όπου δεν θα σε
ενοχλήσω ποτέ πια. Θα μπω στην Λεγεώνα
των ξένων, θα πάω στην ζούγκλα, θα
μπαρκάρω ναύτης-δεν ξέρω, θα πάω

κάπου που δεν θα υπάρχει
κάτι που να
μου θυμίζει εσένα
Έφτασε ο Πόντιος στην πόρτα ,
την άνοιξε σταμάτησε μία στιγμή και
ξαναγύρισε:
-Τυχερή είσαι καημένη μου,
θα μείνω. Βρέχει!!

Γενική πρόγνωση για σήμερα

Ο ΚΑΙΡΟΣ
Σ Η Μ Ε Ρ Α

Μ. Παρασκευή 26/4/2019
Λίγες νεφώσεις παροδικά
αυξηµένες µε τοπικές βροχές
και πιθανώς µεµονωµένες
καταιγίδες µέχρι το µεσηµέρι.
Ανεμοι: Από ανατολικές
διευθύνσεις 3 µε 4 και στα νότια
5 µποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 08 έως
25 βαθµούς Κελσίου.
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Ο Τραµπ και η Ευρώπη
Ο Τραµπ θα επισκεφθεί το Λονδίνο τον Ιούνιο και µπορούµε
από τώρα να προεξοφλήσουµε
ότι θα παρέµβει στη διαχείριση
του Βrexit αλλά και στη διαµόρφωση των νέων ευρωπαϊκών
ισορροπιών που θα συντεθούν
µε βάση τα αποτελέσµατα των
ευρωεκλογών της 26ης Μαΐου.
Οι θέσεις του ενοίκου του Λευκού
Οίκου υπέρ του σκληρού Brexit
είναι γνωστές και η επανάληψή
τους δεν πρόκειται να εκπλήξει,
όπως δεν πρόκειται να εκπλήξει
η συµπάθειά του για λαϊκιστές
σαν τον Σαλβίνι.
Τίποτε από τα παραπάνω δεν
θα αποτελέσει επιπρόσθετο σοκ
για
τους
Ευρωπαίους
συµµάχους, οι οποίοι πριν από
δύο χρόνια άκουσαν τον ένοικο
του Λευκού Οίκου να αµφισβητεί
τη χρησιµότητα ύπαρξης του
ΝΑΤΟ...
Και βέβαια το τελευταίο που
µπορούµε να περιµένουµε από
τον Τραµπ είναι να εκφράσει την
ανησυχία του για την ενδυνάµωση του αντιευρωπαϊκού λαϊκισµού τόσο στη Βρετανία όσο
και στην ηπειρωτική Ευρώπη.
Αυτό που όλοι περιµένουν µε
αγωνία στις Βρυξέλλες, στο Βερολίνο και το Παρίσι είναι αν ο
Τραµπ θα κινηθεί προς την κατεύθυνση υλοποίησης της απειλής του να επιβάλει δασµούς
στις εξαγωγές της ευρωπαϊκής
αυτοκινητοβιοµηχανίας προς τις
ΗΠΑ.
Στην περίπτωση αυτή θα είχαµε
ένα νέο, µετά τη µεταρρύθµιση
της ΕΕ-Ευρωζώνης και τη διαχείριση του Brexit, µέτωπο αντιπαράθεσης Γαλλίας - Γερµανίας,
όπως επισηµαίνεται σε πρόσφατη
ανάλυση των «Financial Times».
H Γερµανία θα προσπαθήσει
να προστατεύσει την αυτοκινητοβιοµηχανία της προωθώντας
µια συµφωνία ελεύθερου εµπορίου ΗΠΑ - ΕΕ, µια επιλογή που
συνεπάγεται βαρύ πλήγµα για
τη γαλλική γεωργία...
Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι ο χρονικός προσδιορισµός της επίσκεψης Τραµπ δεν
είναι σύµπτωση πρωτοκόλλου
και εθιµοτυπίας, αλλά σαφής πολιτική επιλογή.
Πέραν της σκληρής και εκτός
πολιτικής ορθότητας ρητορικής
του, ο Τραµπ αξιοποιεί το βραχυκύκλωµα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης για να προωθήσει τα
συµφέροντα της χώρας του,
όπως ακριβώς πράττουν η Κίνα
και η Ρωσία στο εµπόριο και
στην ενέργεια.

Του Γιώργου Καπόπουλου
από το «Εθνος»

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

Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Ψήφισμα
κατά Πολάκη

ΣΗΜΕρΟΝ ΚρΕΜαΤαΙ ΕπΙ ΞΥΛΟΥ

Στην έκδοση ψηφίσματος κατά των δηλώσεων του αναπληρωτή υπουργού Υγείας κ. Παύλου Πολάκη εναντίον
του Στέλιου Κυμπουρόπουλου αποφάσισε, προχθές το
Δ.Σ. Τρικκαίων.
Η απόφαση ελήφθη μετά από εισήγηση της Δημοτικής
Συμβούλου & Διευθύντριας Β/θμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων κας. Βάσως Κάκλα που τόνισε μεταξύ πολλών άλλων ότι «Δεν είναι δυνατόν να εκχυδαΐζεται ο δημόσιος
βίος κι εμείς απλά να παρακολουθούμε. Είναι θέμα Παιδείας, Πολιτισμού και αξιών».
Το ψήφισμα ψηφίστηκε ομόφωνα, ενώ ο επικεφαλής
του «Φυσάει Κόντρα για την Ανατροπή» κ. Δημήτρης Παπαθανασίου ζήτησε να κηρυχτεί ανεπιθύμητος στην πόλη
ο Παύλος Πολάκης.

∫Ε.Κ.

Με βεβαίωση θα οδηγούν
οι ηλικιωμένοι μέχρι
να λάβουν το νέο δίπλωμα
Δικαίωμα οδήγησης εντός ελληνικής επικράτειας θα
παρέχεται στους ηλικιωμένους υποψήφιους οδηγούς που
έχουν επιτύχει στις εξετάσεις διενέργειας δοκιμασιών και
συμπεριφοράς, αλλά δεν μπορούν να έχουν άμεσα στα
χέρια τους το νέο έντυπο οδήγησης.
Δεδομένου ότι σε πολλές Υπηρεσίες Μεταφορών
έχει συσσωρευτεί τεράστιος όγκος φακέλων, λόγω της
μέχρι πρότινος αδυναμίας διενέργειας δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς στην πλειονότητα των Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών της χώρας και δεν
μπορούν να εκδοθούν άμεσα τα νέα διπλώματα, το
Υπουργείο Μεταφορών με διευκρινιστική εγκύκλιο του
υπουργού Χρ. Σπίρτζη ενημερώνει τις Περιφέρειες
«πως όσοι ηλικιωμένοι επιτυγχάνουν στη δοκιμασία
προσόντων και συμπεριφοράς έως και τις 31 Ιουλίου
2019 αλλά και όσοι ήδη έχουν επιτύχει θα απευθύνονται στην οικεία Υπηρεσία Μεταφορών προκειμένου να
τους χορηγείται βεβαίωση με την οποία θα τους παρέχεται το δικαίωμα οδήγησης εντός της ελληνικής Επικράτειας μέχρι να παραλάβουν το νέο έντυπο άδειας
οδήγησης.

Ξυλογραφία του συνεργάτη μας
ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΣΗ, συντ/χου Δασκάλου.
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Αιχμηρός ο Λάππας
για Δήμο Τρικκαίων
και Περιφέρεια
Το σχόλιο του για τις επερχόμενες
αυτοδιοικητικές εκλογές έκανε στη Λέσχη
97,6 ο πρώην Δήμαρχος Τρικκαίων Χρήστος Λάππας :
« Η… αγάπη του Δημήτρη Παπαστεργίου με την πλευρά του Χατζηγάκη είναι
σαν τους όψιμους έρωτες, που είναι και
επικίνδυνοι καμιά φορά, δημιουργούν
παράπλευρες απώλειες και παρενέργειες, ίσως χάσεις από αλλού.
Δεν μπορούμε να υποτιμήσουμε όμως
το Δήμαρχο σε αυτό το τακτικό επίπεδο,
ξέρει να παίζει και έχει και καλούς συμβούλους.
Από ότι ακούω ο Νίκος Τσιλιμίγκας θα
είναι ο επόμενος περιφερειάρχης, το
υποστηρίζω με μεγάλη σιγουριά. Κατάφερε, δεν ξέρω πώς, να είναι στις καρδιές
των πολιτών.
Η αναγνωρισιμότητα του είναι σε ψηλό
ταβάνι, σαν το ταβάνι που τρύπησε ο.. Αντετοκούμπο! Κι εγώ εξεπλάγην όταν το
διαπίστωσα. Θα δούμε ένα ψηφοδέλτιο
που θα είναι πολύ δυνατό, όχι σαν του
Αγοραστού που είναι… μισοριξιά.»

∫χρ.παπ.

Μαράβας: Εγώ κρατάω το επίπεδο
Μιλώντας στη Λέσχη 97,6 ο Δήμαρχος Πύλης Κώστας Μαράβας ανέφερε χαρακτηριστικά:
« Αυτοί που για μένα σε προσωπικό επίπεδο λένε για το αν είμαι πτυχιούχος, αν ξέρω να διαβάζω κλπ, λέω να
αφήσουμε να το κρίνει αυτό ο κόσμος, έτσι είναι ο Μαράβας και αυτός είναι, δηλαδή τι πρέπει να πάω να βγάλω το πανεπιστήμιο τώρα; Δεν έχω βγάλει κανένα πανεπιστήμιο εγώ και δεν το κρύβω, ξέρει όμως ο κόσμος ποιος είναι ο Κώστας Μαράβας. Όταν ασχολείσαι με την πολιτική δεν πρέπει να κατεβαίνεις σε αυτό το επίπεδο.
Ίσως όμως θα πρέπει να πάρω έναν… φροντιστή στο σπίτι τώρα να μάθω να διαβάζω λίγο καλύτερα.»

∫χρ.παπ.

∫Ψ.

Λογιστικά - Φοροτεχνικά

ΖΟΥΡΜΠΑΣ Ν. - ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ν. Ο.Ε.
CMYK

4 σελίδα
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Αντιπλημμυρικά έργα προϋπολογισμού 5 εκατ. ευρώ
στην Π.Ε. Τρικάλων από την Περιφέρεια Θεσσαλίας
Σ
ε σημαντικά
αντιπλημμυρικά έργα σε
ρέματα και χείμαρρους
στην Περιφερειακή Ενότητα
Τρικάλων προχωρά το επόμενο
διάστημα η Περιφέρεια
Θεσσαλίας. Ο Περιφερειάρχης
Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός
υπέγραψε τη σύμβαση του
έργου «Αποκατάσταση ζημιών,
αντιπλημμυρική προστασία –
καθαρισμός κοίτης σε ρέματα
και χείμαρρους στην Π.Ε.
Τρικάλων» προϋπολογισμού
5.010.000 ευρώ.

«Σε συνεργασία με τον αντιπερι-

φερειάρχη Π.Ε. Τρικάλων Χρήστο
Μιχαλάκη, τους Περιφερειακούς
Συμβούλους και τις υπηρεσίες υλοποιούμε έργα που ακουμπούν τους
ανθρώπους και τις ανάγκες τους. Η
πολιτική προστασία αποτελεί σημαντική προτεραιότητα της Περιφέρειας Θεσσαλίας και στην κατεύθυνση αυτή, εντάσσεται το έργο
στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων, που στόχο έχει την αντιπλημμυρική προστασία και τη διευθέτηση σημείων όπου έχουμε διαπιστώσει ότι υπάρχουν προβλήματα που
τώρα επιλύονται. Επενδύουμε στην
πρόληψη, διευκολύνοντας την κα-

θημερινότητα των πολιτών και ενισχύοντας την ασφάλεια τους ενώ
παράλληλα προστατεύουμε τις περιουσίες τους» τόνισε σε δηλώσεις
του ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας
Κώστας Αγοραστός.
Αντικείμενο του έργου είναι ο καθαρισμός της κοίτης ρεμάτων και
χειμάρρων εντός του νομού Τρικάλων και η αποκατάσταση των αναχωμάτων και λοιπών βλαβών με
σκοπό την αντιπλημμυρική προστασία των υποδομών και του περιβάλλοντος. Προβλέπονται εργασίες χωματουργικών και τεχνικών
έργων, στις περιοχές παρέμβασης.

Επενδύουμε στο μέλλον των παιδιών μας
ία ακόμη επιτυχία για
τη νυν Δημοτική Αρχή
του Χρήστου Σινάνη.
Όχι μόνο κατάφερε να
εξασφαλίσει την αναγκαία
χρηματοδότηση για τη
διαμόρφωση του αύλειου
χώρου τριών δημοτικών
σχολείων της Καλαμπάκας,
αλλά ξεκινά και την
υλοποίηση του έργου, ώστε
σύγχρονες, φιλικές και
ασφαλείς σχολικές αυλές να
δοθούν στους μαθητές και
τους εκπαιδευτικούς, όσο το
δυνατόν πιο σύντομα.

Μ

Γήπεδο ευρωπαϊκών προδιαγραφών
αποκτά ο Δήμος Μετεώρων
ροχωρώντας με σωστό
σχεδιασμό και συντονισμό
των υπηρεσιών του Δήμου,
η Δημοτική Αρχή είναι αποφασισμένη να αξιοποιήσει μία ακόμη
δυνατότητα που της παρέχει το
πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, που
αφορά στην «Κατασκευή, επισκευή,
συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων».
Η εξασφάλιση της επιθυμητής χρηματοδότησης του έργου, ο προϋπολογισμός του οποίου αγγίζει το ποσό
των 725.400,00 ευρώ, επιτρέπει στη
Δημοτική Αρχή να κατασκευάσει στον
Δήμο Μετεώρων ένα γήπεδο με ευρωπαϊκές προδιαγραφές.
Ένα γήπεδο που θα διαθέτει:
•Σύστημα υβριδικού χλοοτάπητα
ποδοσφαίρου αγωνιστικού χώρου (FIFA Preferred producer)
•Σύστημα συνθετικού χλοοτάπητα
ποδοσφαίρου διαδρομών ασφαλείας
•Εξοπλισμό υπαίθριων αθλημάτων
και αθλημάτων γηπέδου
•Εξοπλισμό σημαιών
•Εξοπλισμό σήμανσης – πινακίδας
•Εξοπλισμό άρδευσης
•Εξοπλισμό αποστράγγισης
•Σύστημα φωτισμού
Όλες οι εργασίες θα λάβουν χώρα
στο γήπεδο του Καστρακίου. Ένας

Π

Αναφερόμαστε στις επεμβάσεις
που θα πραγματοποιηθούν στις
αυλές του 1ου, 2ου και 3ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμπάκας, στα
οποία έχουν μαθητεύσει γενεές
και γενεές.
Χώροι για αθλητικές δραστηριότητες, χώροι για υπαίθρια διδασκαλία, χώροι πρασίνου, καθιστικοί
χώροι για ξεκούραση και παιχνίδι,
χώροι πρόσβασης για ΑΜΕΑ, εργασίες περίφραξης, ηλεκτροφωτισμός, φύτευση δέντρων.
Δεν πρόκειται για απλές τεχνικές
επεμβάσεις. Για τον Χρήστο Σινάνη και τους συνεργάτες του, σημασία έχει η ποιοτική αναβάθμιση
και η λειτουργικότητα των σχολικών

υποδομών.
Μεριμνούμε για τη χρήση της αυλής από όλους, μαθητές κάθε ηλικίας και εκπαιδευτικούς, καθ’ όλη
τη διάρκεια του έτους.
Εκσυγχρονίζουμε τις υποδομές
ώστε οι μαθητές να αθλούνται σε
κατάλληλους και ασφαλείς χώρους
άθλησης εντός του σχολείου.
Δημιουργούμε χώρους ασφαλείς, όπου οι μαθητές θα κινούνται,
θα παίζουν και θα γελούν ελεύθερα και αυθόρμητα.
Διαμορφώνουμε χώρους φιλόξενους, όπου μαθητές και εκπαιδευτικοί θα αισθάνονται άνετα, ευχάριστα και ξεκούραστα.
Στηρίζουμε το έργο των εκπαι-

δευτικών, διαμορφώνοντας χώρους εναλλακτικής και βιωματικής
μάθησης και περιβαλλοντικής αγωγής.
Με σωστό σχεδιασμό ξεκινάμε
καίριες παρεμβάσεις για την αναβάθμιση, τη βελτίωση και την ασφάλεια των σχολικών αυλών.
Με σοβαρότητα διορθώνουμε
τις παραλείψεις του παρελθόντος
και προσφέρουμε στους μαθητές
σχολεία που τους αξίζουν.
Σε καιρούς οικονομικά δύσκολους παρέχουμε στην εκπαιδευτική κοινότητα τις υποδομές που δικαιούται.
Συνεχίζουμε με έργα για τις νέες
γενιές.

χώρος αρκετών στρεμμάτων, όπου εν
ενεργεία αθλητές, τοπικές ομάδες
ποδοσφαίρου, μαθητές, δημότες κάθε
ηλικίας, αλλά και επισκέπτες, προπονούνται, αθλούνται και εκγυμνάζονται
σε καθημερινή βάση.
Στόχος του Χρήστου Σινάνη και
του συνδυασμού του ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ είναι ο Δήμος Μετεώρων να
αποκτήσει σύγχρονες αθλητικές υποδομές,
•ώστε όλοι οι πολίτες του Δήμου,
από τα μικρά παιδιά έως και τους ηλικιωμένους, να μπορούν να αθλούνται
σε κατάλληλους και ασφαλείς χώρους,
•ώστε σύλλογοι και σωματεία να
προπονούνται σε σύγχρονα και λειτουργικά γήπεδα.
Συνεχίζουμε με νέα έργα για καλύτερες συνθήκες άθλησης.

Την Κοινωνική Δομή «Βοήθεια στο σπίτι», στη Διάβα, επισκέφτηκε ο υποψήφιος
Δήμαρχος Μετεώρων κ. Αλέκος και υποψήφιοι Δημοτικοί του Σύμβουλοι
ην Κοινωνική Δομή
«Βοήθεια στο σπίτι», στη Διάβα, επισκέφτηκε ο υποψήφιος Δήμαρχος Μετεώρων κ. Αλέκος και υποψήφιοι Δημοτικοί του Σύμβουλοι. Εκεί
τους περίμενε η προϊσταμένη του παραρτήματος Παπανίκου Αγλαΐα.
Μέσα σε ένα πολύ ευχάριστο περιβάλλον με χαμόγελα
και φιλικότητα εξελίχθηκε η
ενημέρωση, αφού το προσωπικό που αποτελείται από
δυναμικές γυναίκες (κοινωνική λειτουργό, νοσηλεύτρια,
οικογενειακή βοηθό), και κυρίως η κ. Παπανίκου θυμήθηκαν τις «παλιές» καλές
εποχές με τον κ. Αλέκο, έναν
από τους πρωτεργάτες που

Τ

δημιουργήσανε αυτή τη δομή
στον τόπο μας και τις έντονες
οικονομικές δυσκολίες και
περιπέτειες του παρελθόντος, που όμως λόγω καλής
συνεργασίας μεταξύ τους,
ξεπεράστηκαν.
Περιγράφηκαν οι δράσεις
της δομής κυρίως προς τις

ευπαθείς ομάδες και τους
ηλικιωμένους οι οποίοι ζούνε
μόνοι τους το περισσότερο
χρόνο στα χωριά μας και νοιώθουν πλέον, μετά από τόσα
χρόνια, το προσωπικό της
«Βοήθειας στο Σπίτι» σαν
δικά τους παιδιά. Η συμβουλευτική, η ψυχολογική υπο-

στήριξη και οι εργασίες στο
σπίτι των ευπαθών ομάδων
και ανθρώπων που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν
είναι το λειτούργημα που
προσφέρει αυτή η δομή.
Με χαρά η ομάδα του κ.
Αλέκου έμαθε ότι δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα

με τις υποδομές ή με τη συνεργασία με το Δήμο, ενώ
πλέον ευχάριστο είναι το γεγονός ότι επιτέλους το προσωπικό οδεύει προς την μονιμοποίηση του.
Σημειώνεται ότι το παράρτημα «Βοήθεια στο Σπίτι» της
Διάβας, προσφέρει τις υπη-

ρεσίες του σε περίπου εκατό
νοικοκυριά της γύρω περιοχής.
ΘΟΔΩΡΗΣ ΑΛΕΚΟΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ
«ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ –
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΗΜΟΣ»

τοπικά

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
Με αφορμή την παρουσίαση του μεγαλύτερου μέρους
του συνδυασμού, ο καρδιοχειρουργός και υποψήφιος Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Καθηγητής κ. Νίκος Τσιλιμίγκας,
έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Ενόψει των προσεχών αυτοδιοικητικών εκλογών για
την ανάδειξη των Περιφερειακών Αρχών, αποφάσισα να
θέσω τον εαυτό μου στην κρίση των Θεσσαλών πολιτών,
ώστε, με την στήριξή τους, να ηγηθώ της Νέας Περιφερειακής Αρχής της Θεσσαλίας. Πρόκειται για μια απόφαση,
που εκπορεύεται αποκλειστικά και μόνο από την εσωτερική
ανάγκη και στάση ζωής να υπηρετώ τους Ανθρώπους, την
Κοινωνία, τον ευλογημένο τόπο της Θεσσαλίας που μας
γέννησε.
Ως επικεφαλής της προσπάθειας αυτής, η μοναδική κινητήρια δύναμη, που χρειάζομαι, είστε όλοι οι Θεσσαλοί,
δίπλα μου, κοντά μου.
Σε όλους εσάς τους πολίτες της Θεσσαλίας, που εκκινούμε από την ίδια αρχή ζωής, την προσφορά στον πολίτη
και στην κοινωνία, απευθύνω ανοιχτό και ευρύ κάλεσμα.
Προσκαλώ τους νέους, που αρνούνται να εμπιστευθούν
το πολιτικό σύστημα, τους επιστήμονες, που με πόνο αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τον τόπο μας, τους αγρότες,
που παράγουν τον πλούτο της Θεσσαλίας, τους ανθρώπους
της επιχειρηματικότητας, που αξιώνουν φιλοεπενδυτικό
πνεύμα και φιλική διοίκηση για να προσφέρουν εργασία,
τις γυναίκες, στις οποίες πρέπει να δώσουμε τα ερείσματα
για να είναι μητέρες και εργαζόμενες, αφού εκείνες είναι ο
στυλοβάτης της οικογένειας και της κοινωνίας.
Σε αυτή την Kοινωνική Πρόσκληση δεν υπάρχουν κομματικές γραμμές, διακρίσεις και οριοθετήσεις.
Πρόκειται για την πιο ανοιχτή και καθολική πρόσκληση
προς το σύνολο των πολιτών που συμμερίζονται τους
προβληματισμούς, τις θέσεις και τις αξίες μας.
Υπηρετούμε την αρχή, που προτάσσει την ευγενή άμιλλα,
τη σύνθεση απόψεων και πολιτικών πρωτοβουλιών, στη
βάση πάντα μιας διοίκησης με κυρίαρχο στοιχείο την αξιοκρατία, για να αποτελέσει η Περιφέρεια Θεσσαλίας πρότυπο
άσκησης λειτουργίας και αναπτυξιακής πολιτικής. Με γνώμονα πάντα την Ηθική της Ευθύνης.
Στεκόμαστε με σεβασμό, και απευθυνόμαστε με συστολή
στους πολίτες της Θεσσαλίας και τους ενημερώνουμε ότι:
Αποτέλεσμα μιας αθόρυβης, σοβαρής και μεθοδικής
δουλειάς, ήταν να εκπονήσουμε ένα ολοκληρωμένο Σχέδιο
για την επόμενη ημέρα στη Θεσσαλία. Για την ανάπτυξή
της και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Προσεχώς, θα
μας δοθεί η δυνατότητα να επικοινωνήσουμε, με συστηματικό και εύληπτο τρόπο, ανά τομέα και γεωγραφική
ενότητα τις υποδομές, τα έργα, τις καινοτόμες δομές και
τις δράσεις του Προγράμματός μας, που στοχεύουν στην
ανάδειξη της Θεσσαλίας σε πρώτο περιφερειακό πόλο
ανάπτυξης και δημιουργίας της χώρας μας.
Σήμερα είμαστε έτοιμοι να παρουσιάσουμε το μεγαλύτερο
μέρος του συνδυασμού μας, τις άξιες και άξιους υποψηφίους μας, που σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση,
την οργανωμένη κοινωνία και τους πολίτες, θα αγωνιστούν
για την επιτυχία του παραπάνω ευγενούς στόχου.
Αναλυτικά, σας παρουσιάζουμε τώρα τους υποψήφιους
Περιφερειακούς μας Συμβούλους ανά Περιφερειακή Ενότητα.

Α) Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας
Γεννάδιος Ιωάννης, Χημικός Msc, Δημ. Σύμβουλος, τ. Αντιδήμαρχος
Καλαμπαλίκης Θωμάς, Εκπαιδευτικός
Καντερές Κων/νος, Γεωπόνος στο Ν.Γ. ΟΠΕΚΕΠΕ Καρδίτσας
Μαγγίνας Γεώργιος, Ιατρός, Συντονιστής Διευθυντής Βιοπαθολογίας Γ.Ν.Κ
Νασιάκου Ευαγγελία, υπάλληλος ΙΚΑ
Τσουκνίδας Ευάγγελος, Οικονομολόγος
Τσουλούφας Κωνσταντίνος, Καθηγητής Φιλόλογος
Ράγια Αριστέα, Δικηγόρος

Β) Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας
Αλεξάκος Δημήτριος, συνταξιούχος Τραπεζικός Υπάλληλος
Αράπκουλε Δέσποινα, Συντ. Αγροτικής Τράπεζας, τ. Δήμαρχος Γιάννουλης
Αρμανίδη – Ελισσαίου Γιαννούλα, Γεωπόνος
Βαλάρης Γεώργιος, Υπάλληλος Υπουργείου Δικαιοσύνης

Βούλγαρης Ευάγγελος, Μηχανικός
Γελλαλής Χρήστος, Οικονομολόγος
Γιαννούτσου Παρασκευή – Εύη (Ρόζα), Χειρούργος Οδοντίατρος
Γκοντούρας Χαρίσιος (Χάρης) Υπεύθυνος γραφείου ασφάλισης ΟΑΕΔ Ελασσόνας
Γραμμένος Ευάγγελος, Αγρότης
Καραμπάτσας Κωνσταντίνος, Δικηγόρος, Περιφ. Σύμβουλος
Καρτσιαφλέκης Αστέριος, Γεωπόνος Μsc
Κουγιώνης Δημήτριος, Φυσικός, τ. Δήμαρχος Τυρνάβου
Λιάπης Θεόδωρος, τ. Δήμαρχος Σαρανταπόρου
Μπαρλαγιάννης Αθανάσιος, Υπάλληλος Ερυθρού Σταυρού
Μπουζάνα Ελένη, Δασοπόνος Msc
Παπαιωάννου Αντιγόνη, Νοσηλεύτρια, Δημοσιογράφος
Παπανίκα Ευαγγελία, Συνταξιούχος Δημοτική Υπάλληλος
Πατσιαούρας Αστέριος, Καθηγητής ΤΕΦΑΑ
Σδράλη Ελένη, Ιδιωτικός Υπάλληλος- Σύμβουλος επιχειρήσεων
Σπανός Αλκιβιάδης, Μηχανικός Έργων Υποδομής
Τασιοπούλου Παρασκευή, Φιλόλογος
Τσακνάκης Πέτρος, Γεωπόνος Msc, Υπάλληλος
Ο.ΠΕ.ΚΕ.ΠΕ
Τσεκούρα Μάρθα (Μόρφω), Συνταξιούχος Οικονομολόγος
Τσέτσιλας Δημήτρης Απόφοιτος ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ, υπάλληλος
υπουργείου δικαιοσύνης
Χριστούλα Σταυρούλα, Συνταξιούχος Νοσηλεύτρια
Χρυσάφη Κυριακή (Κούλα), Νοσηλεύτρια

Γ) Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας
Ζώγας Γιώργος, Απόστρατος Αξιωματικός Πολεμικού Ναυτικού
Καναβός Απόστολος, Εφοριακός
Κατσαλής Λευτέρης, Βιομηχανικός εργάτης
Κατσούρας Σταύρος, Εκπαιδευτικός
Κλείτσας Γιάννης, Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ
Κουτσούκος Δημήτρης, Υπάλληλος ΕΦΚΑ Βόλου (Προϊστάμενος Τμήματος)
Μπατζούκη Κλεοπάτρα, Εκπαιδευτικός
Παγωνόπουλος Γεώργιος, Δάσκαλος, Διευθυντής Δημοτικού σχολείου Βόλου
Παπαϊωάννου Τριαντάφυλλος, Λογιστής
Σκρίμπας Γιάννης, Επιστημονικός συνεργάτης φαρμακευτικού κλάδου
Τόπα Μαρία, Ψυχολόγος
Τσαγανού–Βασιλικού Χρυσούλα (Χρύσα) Απ.Εθ.Σχολής
Δημ. Διοίκ Αυτοδιοίκησης
Τσερκέζη Κατερίνα, Δημοσιογράφος
Τσοπανούδης Δημήτριος, Σύμβουλος επιχειρ. Δημοσ/τας
Τοπικής Ανάπτυξης,
Φορτούνας Νικόλαος, Υπον/χος Λιμενικού Σώματος, Πτ.
Παντείου, Δήμαρχος Ν. Πηλίου.
Χαρανά Αικατερίνη, Νοσηλεύτρια MSC -Διευθύντρια Ν.Υ
Γ.Ν Βόλου - Νομικός

Δ) Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων
Γιολδάσης Δημήτρης, Ενασχ. Αλιευτικό τουρισμό, Δημ.
Σύμβ. Σκιάθου, τ. Πρόεδρος Δ.Δ Γλώσσας Σκοπέλου
Καραμανλή Αγάπη, Επαγγελματίας Τουρισμού

Ε) Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων
Κακάλιας Βασίλειος, Γενικός Ιατρός Π.Γ.Ν.Λ
Καπέλος Γιώργος, Υπάλληλος ΙΚΑ
Μισυρλής Αχιλλέας, Αγρότης - Έμπορος
Παγδάτογλου Κυριακή (Κική) Γιατρός ΠνευμονολόγοςΕντατικολόγος
Παπαζεύκου Ουρανία, Εκπαιδευτικός
Τραγάνης Σταύρος, Οικονομολόγος, τ. Αντιδήμαρχος Δ.
Τρικκαίων
Τσιάρας Αθανάσιος, Πολ. Μηχανικός, τ. Αντινομάρχης
Τρικάλων
Τσιαχρήστου Σταυρούλα, Διευθύντρια Βιομηχανίας Ζωοτροφών
Τσιρογιάννης Χαράλαμπος, Δικηγόρος
Χαίδος Ιωάννης, Φαρμακοποιός
Με σεβασμό και εκτίμηση
Νίκος Τσιλιμίγκας
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Νέοι υποψήφιοι σύμβουλοι
στο γενικό ψηφοδέλτιο
του “Δύναμη Ευθύνης»
Στο γενικό ψηφοδέλτιο του συνδυασμού ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ με επικεφαλής τον Χρήστο Σινάνη, νυν Δήμαρχο
Δήμου Μετεώρων και εκ νέου υποψήφιο, συμμετέχουν 7
νέα πρόσωπα:
1. ΒΟΥΡΛΙΤΣΗ – ΤΡΑΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ, Αγρότισσα
2. ΖΙΩΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Επιχειρηματίας
3. ΜΟΚΑ – ΡΑΠΤΗ ΙΩΑΝΝΑ, Νοσηλεύτρια
4. ΜΠΙΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Ιδιωτικός υπάλληλος
5. ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΦΑΝΩ, Ιατρός Ακτινοδιαγνωστής
ΕΠ. Α’ Γ.Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
6. ΝΑΤΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, Ελεύθερη επαγγελματίας
7. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ, Αγρότης – Ελεύθερος
επαγγελματίας
Πρόσωπα γνώριμα, πρόσωπα γνωστά
για τη δράση τους, πρόσωπα με έντονο
το αίσθημα ευθύνης απέναντι στους
συνδημότες τους.
Το μέλλον του Δήμου μας μπορεί
να είναι αποτέλεσμα μόνο σκληρής
δουλειάς ανθρώπων με γνώσεις και
τεχνογνωσία, με ιδέες και διάθεση
για προσφορά, με αγάπη για τον
συνάνθρωπο και για τον τόπο
τους.
Τους καλωσορίζουμε
στον δύσκολο αγώνα που
καλούμαστε να συνεχίσουμε για το μέλλον του Δήμου
Μετεώρων, πέρα από πολιτικές προκαταλήψεις, κομματικές σκοπιμότητες και διχαστικές πρακτικές.
Καλή τους επιτυχία!

«Έκλεισε» το Τοπικό Καλαμπάκας
για τον συνδυασμό ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
Με την προσθήκη ενός ακόμη προσώπου, ο επικεφαλής
του συνδυασμού «ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ» και εκ νέου υποψήφιος Δήμαρχος για τον Δήμο Μετεώρων, Χρήστος Σινάνης, ολοκλήρωσε το ψηφοδέλτιο του συνδυασμού για
το Τοπικό Καλαμπάκας.
1. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Πυροσβέστης
Ανθρώπους με ιδέες, όραμα, κέφι και διάθεση για
προσφορά. Ανθρώπους αποφασισμένους να αγωνιστούν
για τις σημαντικές αλλαγές που έχει ανάγκη η πόλη της
Καλαμπάκας. Τέτοιους ανθρώπους θέλει δίπλα του ο
Χρήστος Σινάνης.
Τους ευχαριστούμε για την απόφασή τους να πολιτευθούν με τον συνδυασμό μας και τους ευχόμαστε καλή
επιτυχία!

Συμπληρώνεται το παζλ
των υποψηφίων στην
Κοινότητα Αγίου Βησσαρίωνα
Στην ομάδα των υποψηφίων με την Δημοτική Παράταξη
«ΠΡΩΤΑ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ» και τον Κώστα Μαράβα, μαζί με
τους:
1. Γκαντζή Κων/νο,
2. Γούλα – Μανούρα Ευσταθία,
3. Θανασιά Έλλη,
4. Καραμέτο Ευάγγελο
5. Πατσιαούρα Αντώνιο
6. Τσαρούχα Άρη
έρχεται να προστεθεί και ο Ιωάννης
Γερούκος του Αθανασίου.
Αστυνομικός στο επάγγελμα ο Ιωάννης Γερούκος, για πρώτη φορά κατέρχεται στον στίβο της τοπικής πολιτικής σκηνής.
Με νιότη και διάθεση συμπληρώνεται η ομάδα των
υποψηφίων Κοινοτικών Συμβούλων.
Ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κωνσταντίνος Μαράβας, τον καλωσορίζει και του εύχεται καλή δύναμη, καλό αγώνα και
καλό Πάσχα.

6 σελίδα
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Πώς αλλάζει το κέντρο των Τρικάλων με τα έργα των 10.000.000€

Στη δημοσιότητα η Στρατηγική Βιώσιμης
Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Τρικκαίων

Η

νέα όψη των Τρικάλων και ειδικά
του κέντρου της πόλης και του
Ληθαίου ποταμού, είναι ήδη επί
τάπητος. Σε γνωσιακό επίπεδο, ο
Δήμος Τρικκαίων προσφέρει στον κάθε
πολίτη το «όπλο» της γνώσης. Ετσι,
δημοσιοποιείται για όλους τους πολίτες
και τους φορείς, η επιτελική σύνοψη
της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής
Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) του Δήμου
Τρικκαίων με τίτλο «Τρίκαλα: Μια
Ανοιχτή Πόλη- Πρότυπο στις όχθες του
Ληθαίου».

Η ΣΒΑΑ εκπονήθηκε σε διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους μέσα από διαδοχικές
διαδικασίες διαβούλευσης της ομάδας εργασίας και των αρμόδιων υπηρεσιών του
Δήμου με τους κατοίκους και τους φορείς
της πόλης καθώς και με την ΕΥΔ του Ε.Π.
Θεσσαλίας. Το τελικό και πλήρες κείμενό
της εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιου
του Δήμου Τρικκαίων στις 23 Απριλίου 2019.
Πλέον, αρχίζει η διαδικασία για τη δημοπράτηση των έργων, που σηματοδοτούν το
πέρασμα σε μια νέα εποχή για την εικόνα
της πόλης, τις λειτουργίες τους, τη διαβίωση,
τη βιώσιμη κινητικότητα και την ανάπτυξη
μέσω δράσεων, έργων και παρεμβάσεων.
Αναλυτικά η επιτελική σύνοψη βρίσκεται
στον σύνδεσμο https:// issuu.com/city-oftrikala/ docs/synopsis_april2019
Τα έργα που θα υλοποιηθούν, είναι:
«Τρίκαλα: Μια ανοιχτή πόλη- πρότυπο

στις όχθες του Ληθαίου»
1. Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας & Πλατείας Εθνικής Αντίστασης. Ενοποίηση με
παρόχθια ζώνη: 1.300.000 €
2. Ανάπλαση Παρόχθιας Ζώνης Ληθαίου
Ποταμού κατά μήκος της κοίτης εντός του
σχεδίου πόλης: 2.750.000 €

3. Περιβαλλοντική & αισθητική αναβάθμιση
νότιας εισόδου πόλης (Ε.Ο. Τρικάλων- Καρδίτσας): 1.500.000 €
4. Επέκταση, αναβάθμιση πεζοδρομίων &
δημιουργία κυκλικών κόμβων: 1.200.000 €
5. Ανάπλαση δημοτικού Skate Park στο
Χώρο του Στρατοπέδου Παπαστάθη & δη-

μιουργία πάρκου εναλλακτικών δραστηριοτήτων: 290.000 €
6. Δημιουργία εκτεταμένου δικτύου ποδηλατοδρόμων: 725.000 €
7 .Ενίσχυση των ΠΜΕ και ΜΜΕ εντός της
περιοχής υλοποίησης της ΣΒΑΑ: 1.000.000
€
8. Στήριξη της απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης και της αυτοαπασχόλησης
εντός της περιοχής εφαρμογής της ΣΒΑΑ
του Δ. Τρικκαίων: 145.000 €
9. Αναδιοργάνωση των επιχειρήσεων εντός
της περιοχής εφαρμογής της ΣΒΑΑ του Δ.
Τρικκαίων: 135.000 €
10. Ενίσχυση της Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας: 160.000 €
11. Λειτουργία Κοινωνικού Εστιατορίου:
220.000 €
12. Λειτουργία Ανοικτού Κέντρου Ημέρας
Αστέγων: Δήμος Τρικκαίων: 300.000 €
13. Λειτουργία Κέντρου Ένταξης Μεταναστών, ως Παράρτημα στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Τρικκαίων: 132.400 €
14: Τοπικό Σχέδιο Κοινωνικής Ένταξης
Προσφύγων & Μεταναστών: 13.000 €
15: Δράσεις Ενημέρωσης, Ευαισθητοποίησης, Πρόληψης: 19.600 €
ΣΥΝΟΛΟ: 9.890.000 € (ΕΤΠΑ: 8.765.000
€ και ΕΚΤ: 1.125.000 €)

Στο κατάστημά μας θα βρείτε
έτοιμες ραμμένες κουρτίνες και Roman σε μισή τιμή
και όλα τα υπόλοιπα είδη σε πολύ προσιτές τιμές.

Κέντρο Διάγνωσης &
Θεραπείας Διαταραχών

Σας ευχόμαστε Καλό Πάσχα

“ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ”

Καποδιστρίου 21•Τρίκαλα•Τηλ. & fax: 24310 76699•κιν.: 6980522711

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ

www.xoutos-interior.gr

ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

Σκυλοτροφή συντήρησης 20kg

από

Σκυλοτροφή ενέργειας 20kg

από

Γατοτροφή Premium από 24,99
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΩΤ. Ι. ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ

ΓOPΓOΓYPI - TPIKAΛA
THΛ.: 24310 53555

Με συνέπεια εκεί
που μας χρειάζεστε

Έγκριτο μέλος συνδέσμου
ταπητοκαθαριστηρίων

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€

Αναπτυξιολόγος-Παιδίατρος PhDc,
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

“ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ”
CMYK

τοπικά
ε ευρωεκλογές και στις εκλογές της
τοπικής αυτοδιοίκησης η ΝΔ θα
πρωτεύσει και θα είναι ο προπομπός για
τις εθνικές εκλογές» τόνισε ο Τρικαλινός
υποψήφιος ευρωβουλευτής Γιάννης Πάιδας, χθες
από τα γραφεία της ΝΟΔΕ Τρικάλων, όπου
παραχώρησε συνέντευξη Τύπου.

«Σ

Το παρών στην συνέντευξη
έδωσαν ο πρόεδρος της
ΝΟΔΕ Κώστας Τρέλλης, ο
πρώην υπουργός και βουλευτής Τρικάλων της ΝΔ Κώστας
Σκρέκας, ο περιφερειακός
σύμβουλος και εκ νέου υποψήφιος Βασίλης Αναγνωστόπουλος, ο αντιπρόεδρος της
ΝΟΔΕ και υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος Τρικκαίων
Χρήστος Τρικάλης και ο
γραμματέας της ΝΟΔΕ και
υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος Πύλης Γιάννης Κουτσονάσιος και η πολιτευτής
της ΝΔ Κορίνα Λιούτα.
Καλωσορίζοντας τον κ. Πάιδα, ο κ. Τρέλλης σημείωσε
τους παιδιόθεν φιλικούς δεσμούς με τον κ. Πάιδα και τόνισε πως είναι η 1η φορά που
πρόεδρος στην ΑΔΕΔΥ είναι
Νεοδημοκράτης, υπογραμμίζοντας παράλληλα πως οι Τρικαλινοί και οι Τρικαλινές οφείλουν να στηρίξουν με την
ψήφο τους τον συντοπίτη μας

ε εφαρμογή μπαίνει
το σχέδιο
αστυνόμευσης της
ΕΛ.ΑΣ την ώρα που
βρίσκεται σε πλήρη
εξέλιξη η έξοδος των
εκδρομέων. Ιδιαίτερα για
τη πόλη των Τρικάλων η
προσοχή οδηγών και
πεζών θα πρέπει να είναι
αυξημένη αφού ήδη ο
αριθμός των επισκεπτών
έχει αυξηθεί
κατακόρυφα.

Σ

υποψήφιο ευρωβουλευτή.

Στήριξη
στον Τρικαλινό
Παίρνοντας τον λόγο ο κ.
Σκρέκας, επισήμανε με την
σειρά του πως γα 1η φορά
στο ανώτατο συνδικαλιστικό
όργανο των δημοσίων υπαλλήλων είναι επικεφαλής στέλεχος της ΝΔ, δηλώνοντας
«κατέρρευσε έτσι ο μύθος
που χτίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι δήθεν
υποστηρίζει τους δημοσίους
υπαλλήλους».
«Το εργασιακό περιβάλλον
στο δημόσιο έχει υποβαθμιστεί, δεν παρέχονται οι υπηρεσίες που προβλέπονται,
αναβίωσε η κομματοκρατία
από το καθεστώς του ΣΥΡΙΖΑ,
που είναι σημάδια οπισθοδρόμησης» επισήμανε ο κ.
Σκρέκας.
Από την πλευρά του ο κ.
Τρικάλης τόνισε πως έχουν
δοθεί δύσκολοι αγώνες από
παλιά με τον κ. Πάιδα, ο οποί-

Προπομπός των εθνικών
οι ευρωεκλογές
•Τρικαλινός υποψήφιος ευρωβουλευτής,
δηλώνει βέβαιος για την επικράτηση της Ν.Δ.

ος αξίζει την 1η ψήφο από
τους Τρικαλινούς στις ευρωεκλογές.

Ο κ. Κουτσονάσιος σημείωσε πως «τον θέλουμε ευρωβουλευτή και τον στηρίζουμε

Στο… πόδι η Αστυνομία
για το Πάσχα!
•Το σχέδιο αστυνόμευσης της ΕΛ.ΑΣ ενόψει
των εορτών, ενώ μεγάλη προσοχή χρειάζεται στα
Τρίκαλα αφού ο αριθμός των επισκεπτών είναι μεγάλος

Πού θα γίνουν
οι περιπολίες
της ΕΛ.ΑΣ.

κές εκδηλώσεις
Σε στόχους οικονομικού ενδιαφέροντος, όπως Τραπεζικά
καταστήματα και Ταχυδρομεία, Ταχυδρομικά Ταμιευτήρια, αυτόματα μηχανήματα
ανάληψης μετρητών (Α.Τ.Μ.)
κ.λπ., όπου οι πολίτες πραγματοποιούν αναλήψεις χρηματικών ποσών
Σε εμπορικά καταστήματα,
όπως σούπερ μάρκετ, βενζινάδικα, ειδών δώρων, παιχνιδιών κ.λπ., όπου παρατηρείται
αυξημένη αγοραστική – εμπορική δραστηριότητα
Σε περιοχές όπου παρατηρείται αυξημένη τουριστική
δραστηριότητα.
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Γιάννης Πάιδας:

Το σχέδιο προβλέπει την
ασφαλή έξοδο και επιστροφή
των εκδρομέων αλλά και την
πλήρη αστυνόμευση της γειτονιάς και των πολιτών που θα
παραμείνουν στις μεγάλες πόλεις.
Μεταξύ άλλων, έχει προγραμματιστεί εντατικοποίηση
πεζών και εποχούμενων περιπολιών για την πρόληψη και
καταστολή εγκληματικών
ενεργειών, ιδίως ληστειών και
κλοπών – διαρρήξεων.

Σε κατοικημένες περιοχές,
με σκοπό την αποτροπή κλοπών – διαρρήξεων σε οικίες, οι
ένοικοι των οποίων έχουν μεταβεί στις ιδιαίτερες πατρίδες
τους αλλά και σε τουριστικούς
προορισμούς όπου μεταβαίνουν οι πολίτες κατά την εορταστική περίοδο
Σε επιβατικούς σταθμούς,
στα μέσα μαζικής μεταφοράς, σε εμπορικά κέντρα και
καταστήματα, σε κεντρικούς
εμπορικούς δρόμους, σε υπαίθριες αγορές και στους λοιπούς χώρους όπου παρατηρείται αυξημένη κίνηση ατόμων
Σε Ιερούς Ναούς όπου παρατηρείται προσέλευση και
αποχώρηση πιστών και γενικότερα σε χώρους όπου θα
πραγματοποιηθούν εορταστι-

Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Υγειονομικοί έλεγχοι
Διενέργεια συστηματικών
ελέγχων αστυνομικής αρμοδιότητας σε δημόσια κέντρα
και καταστήματα υγειονομικού
ενδιαφέροντος, για παραβάσεις των διατάξεων αναφορικά με το ωράριο λειτουργίας,
την κοινή ησυχία, την είσοδο
και κατανάλωση αλκοόλ από
ανήλικους και γενικότερα τον
έλεγχο του υγειονομικού κανονισμού.
Εντατικοί θα είναι και οι
έλεγχοι για την αντιμετώπιση
του παράνομου υπαίθριου εμπορίου. Οι συγκεκριμένοι
έλεγχοι επικεντρώνονται κυ-

ρίως σε χώρους κοντά σε λαϊκές αγορές, εμπορικά κέντρα, πολυκαταστήματα, κεντρικές οδούς και πλατείες,
σταθμούς μέσων μαζικής μεταφοράς κ.λπ.
Εντείνονται οι δράσεις και οι
έλεγχοι για να αντιμετωπιστεί
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το φαινόμενο της παράνομης κατοχής, κατασκευής,
διακίνησης, εμπορίας και χρήσης κροτίδων, φωτοβολίδων,
βεγγαλικών κ.λπ. απαγορευμένων πυροτεχνικών ειδών,
που εγκυμονούν κινδύνους
για σοβαρούς τραυματισμούς
και απώλεια ζωής.
ΧΡ. ΠΑΠ.

τον συντοπίτη μας».
Ο κ. Αναγνωστόπουλος
υπογράμμισε «είναι αγωνιστής
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συνδικαλιστής, έχει την ύπατη
θέση στα συνδικαλιστικά της
ΑΔΕΔΥ, οπότε τον στηρίζουμε.
Η κ. Λιούτα έπλεξε το εγκώμιο του κ. Πάιδου και δήλωσε την στήριξή της σ’ αυτόν.

Τέσσερις άξονες
Παίρνοντας τον λόγο ο κ.
Πάιδας, δήλωσε συγκινημένος
που βρίσκεται στην γενέτειρα
του και δήλωσε: «η ΝΔ βάλλεται ότι διώκει τους δημοσίους υπαλλήλους, όμως το αντίθετο συμβαίνει, καθώς με κυβέρνησή μας θα ληφθεί μέριμνα γι’ αυτούς».
Στην συνέχεια ο κ. Πάιδας
κατέθεσε τους 4 άξονες της
πολιτικής του:
«1)Βελτίωση των εργασιακών σχέσεων και αναβάθμιση
των συνθηκών των εργαζομένων στο δημόσιο
2)Μάχη στην ΕΕ για τα
ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά όλων των εργαζομένων
και κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου.
3)Μέριμνα επαναπατρισμού
των νέων στην πατρίδα μας.
4)Αν δεν υπάρξει νέα συμφωνία για τα Σκόπια, δεν θα εισέλθουν στην ΕΕ».
Μ.Α.Μπ.

Αφρικανική σκόνη
έως το Μεγάλο Σάββατο
Υψηλές συγκεντρώσεις της αφρικανικής σκόνης, αναμένονται έως το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου ενώ την
Κυριακή του Πάσχα το φαινόμενο θα περιοριστεί στα νοτιοανατολικά. Ο καιρός, σύμφωνα με την ΕΜΥ, έως και τη
Δευτέρα του Πάσχα αναμένεται γενικά αίθριος με τοπικές
νεφώσεις.
Αναλυτικά, όπως φαίνεται στον χάρτη του meteo.gr, υψηλές συγκεντρώσεις σκόνης ακόμη και σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένων των νησιών του Βορείου Αιγαίου, αναμένονται την Μεγάλη Παρασκευή.
Η πρόγνωση του καιρού μέχρι τη Κυριακή του Πάσχα:
Μεγάλο Σάββατο: Στα κεντρικά και βόρεια, αραιές νεφώσεις που τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα
πυκνώσουν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα ηπειρωτικά. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός. Ευνοείται η μεταφορά
αφρικανικής σκόνης και οι συγκεντρώσεις της θα είναι κατά
τόπους αυξημένες στα νότια.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα νότια πελάγη ανατολικοί έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.
Κυριακή του Πάσχα: Γενικά αίθριος καιρός. Τοπικές νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές
ώρες στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχέςι στα ορεινά. Οι συγκεντρώσεις
της αφρικανικής σκόνης θα περιοριστούν στα νοτιοανατολικά. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες
στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν, στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί και στα ανατολικά από νότιες διευθύνσεις, 3
με 5 βαθμιαία στα νότια έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα
σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά.

8 σελίδα

Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
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Ημερίδα για το κάπνισμα θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 4 Μαΐου

«Τρίκαλα, η πρώτη πόλη
ελεύθερη καπνού»
Το θέμα της ημερίδας είναι «Η υγεία των πνευμόνων για τη μακροζωία και την ευεξία»

Μ

ε τον
αντικαπνιστικό
νόμο να έχει
τεθεί σε εφαρμογή στην
πόλη των Τρικάλων με
ό,τι αυτό συνεπάγεται,
αναμένεται να
πραγματοποιηθεί μια
ενδιαφέρουσα ημερίδα
για την υγεία σε σχέση με
τη διακοπή καπνίσματος.

Η ημερίδα έχει προγραμματιστεί για το άλλο Σάββατο
4 Μαΐου στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων στις 7 μ.μ.
από την Ομάδα Διακοπής
Καπνίσματος & Προαγωγής
της Υγείας της Ελληνικής
Πνευμονολογικής Εταιρείας,
με την υποστήριξη του Δήμου
Τρικκαίων και την ευγενική
χορηγία της Pfizer.
Το θέμα της ημερίδας είναι
«Η υγεία των πνευμόνων για
τη μακροζωία και την ευεξία.

Τρίκαλα, η πρώτη πόλη ελεύθερη καπνού».
Σύμφωνα με το πρόγραμμα
στις 18:00 –19:00 θα παραχωρηθεί Συνέντευξη Τύπου
και στη συνέχεια θα μιλήσουν
για το «Κάπνισμα: To μέγεθος
του προβλήματος» οι Ιωάννα
Μητρούσκα, ΠνευμονολόγοςΦυματιολόγος, Συντονίστρια
Ομάδας Διακοπής Καπνίσμα-

τος & Προαγωγής της Υγείας
της Ε.Π.Ε Διευθύντρια Πνευμονολογικής
Κλινικής,
ΠΑ.Γ.Ν.Η., Ηράκλειο Κρήτης,
«Νόσος και κάπνισμα - Γυναίκα και κάπνισμα» η κα. Παρασκευή Κατσαούνου, Επίκουρη Καθηγήτρια Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, Α’ Κλινική Εντατικής Θεραπείας, Γ.Ν.Α «Ο
Ευαγγελισμός» και για το «Πα-

θητικό Κάπνισμα» οι Μάρθα
Ανδρίτσου, ΠνευμονολόγοςΦυματιολόγος, Συντονίστρια
Ομάδας Διακοπής Καπνίσματος & Προαγωγής της Υγείας
της Ε.Π.Ε, Επιστημονικός Συνεργάτης Α’ Κλινικής Εντατικής Θεραπείας, Γ.Ν.Α «Ο
Ευαγγελισμός» .
Επίσης, για την «Εφαρμογή
του αντικαπνιστικού νόμου
στην Ελλάδα και η εθελοντική
δράση του Δήμου Τρικκαίων»
η Σοφία Γιδά, Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος και στη
συνέχεια θα υπάρξει σχολιασμός από τους Παρασκευή
Αργυροπούλου – Πατάκα,
Ομότιμη Καθηγήτρια Πνευμονολογίας, τ. Αντιπρύτανης
Α.Π.Θ. , - κ. Μιχάλης Τουμπής,
Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος, Συντονιστής της Ομάδας
Διακοπής Καπνίσματος &
Προαγωγής της Υγείας της
Ε.Π.Ε, Μέλος Δ.Σ. της Ε.Π.Ε.
Ε.Κ.

Στα Τρίκαλα στις 21, 22 & 23 Ιουνίου

Θ’ ανταμώσουν οι Βλάχοι
Το 35ο Πανελλήνιο Αντάμωνα Βλάχων θα διοργανωθεί
από το Δήμο Τρικκαίων σε συνεργασία με την Πανελλήνια
Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων και την Π. Ε. Τρικάλων

Τ

ο 35ο Πανελλήνιο Αντάμωνα Βλάχων θα πραγματοποιηθεί στις 21, 22 & 23
Ιουνίου στα Τρίκαλα από το Δήμο
Τρικκαίων σε συνεργασία με την
Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων και την Π.
Ε. Τρικάλων. Στην πρόσφατη συνεδρίαση του, το Δημοτικό Συμβούλιο Τρικκαίων αποφάσισε ομόφωνα
την εξειδίκευση πίστωσης για την
πραγματοποίηση του Ανταμώματος.
Το πρόγραμμα
Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα του
Ανταμώματος έχει ως εξής:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
21:00
ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ ( ΦΡΟΥΡΙΟ).
Παρουσίαση λαϊκών δρώμενων,
ηθών και εθίμων από την πλούσια
πολιτιστική παράδοση του Βλαχόφωνου Ελληνισμού με την συμμετοχή των συλλόγων Βλάχων της
πόλη των Τρικάλων
ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
19:30 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Παρουσίαση σε ομάδες των χορευτικών συγκροτημάτων
της Ομοσπονδίας μας, με βάση την κοινή καταγωγής τους.
ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
9:30 Εκκλησιασμός ( ο καθορισμός της εκκλησίας θα
οριστεί το επόμενο διάστημα)
10:15 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Ο «Μεγάλος Χορός», «Κόρλου Μάρι» με την συμμετοχή
όλων των Συλλόγων που συμμετέχουν στο Αντάμωμα.
Το Αντάμωμα, τονίζεται ακόμα, είναι η μεγαλύτερη γιορτή
του Βλαχόφωνου Ελληνισμού. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία
Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων είναι το δευτεροβάθμιο
όργανο 130 Πολιτιστικών Συλλόγων Ελλήνων Βλάχων. Οι

δραστηριότητές της αναφέρονται
στη διατήρηση, καλλιέργεια, ανάδειξη των παραδόσεων αλλά και
γενικότερα του συνόλου της πολιτιστικής κληρονομιάς του Βλαχόφωνου Ελληνισμού. Προσπάθεια
όλων είναι να προωθηθούν τα στοιχεία του τοπικού πολιτισμού κι οι
διαχρονικές αξίες της λατινόφωνης
Ρωμιοσύνης, ως έκφραση του ανθρωπισμού των Ελλήνων.
Θα λάβουν μέρος περίπου 2500
χορευτές. Στα πλαίσιο του ανταμώματος θα παραβρεθούν στην
πόλη μας τηλεοπτικά συνεργία ,
φωτορεπόρτερ , δημοσιογράφοι
από την Ελλάδα και το εξωτερικό
για να καλύψουν τις εκδηλώσεις
καθώς και μουσικοί , προξενικές
αρχές και δήμαρχοι. Το αντάμωμα
τελεί υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων.
Ε.Κ.

Οι εργασίες θα διεξαχθούν
από τις 3 έως τις 9 Ιουνίου

Θερινό σχολείο:
Θεμελιώδεις Αρχές
στον Αγροδιατροφικό Κλάδο
Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει
ενδεικτικά προσέγγιση θεμάτων
που αφορούν την Μεσογειακή Διατροφή

Με στόχο την προσέλκυση νέων επιστημόνων από διάφορους κλάδους συναφείς με την αγροτική παραγωγή
και τα τρόφιμα ο Δήμος Τρικκαίων συνεχίζει τις συνεργασίες
και τις δράσεις επιμόρφωσης για νέους επιστήμονες, στο
πλαίσιο του προγράμματος «Νέα Γεωργία για τη Νέα
Γενιά».
Στο πλαίσιο αυτό, για μια ακόμη χρονιά ο Δήμος συνεργάζεται για τη βελτίωση των γνώσεων των νέων επιστημόνων στον αγροτικό τομέα και το χρονικό διάστημα
από τις 3 έως τις 9 Ιουνίου πραγματοποιείται το Θερινό
Σχολείο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (δεύτερος
κύκλος).
Εχει ως τίτλο: «Θερινό σχολείο: Θεμελιώδεις Αρχές
στον Αγροδιατροφικό Κλάδο – Αρχές και Πρακτική Εφαρμογή». Το Σχολείο απευθύνεται σε προπτυχιακούς φοιτητές
στο τελευταίο έτος σπουδών, που δραστηριοποιούνται ή
θέλουν να ασχοληθούν με τον αγροδιατροφικό τομέα και
μεταπτυχιακούς φοιτητές και νέους έως 40 ετών που
σχετίζονται ή θέλουν να ασχοληθούν με τον αγροδιατροφικό
τομέα.
Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει ενδεικτικά προσέγγιση θεμάτων που αφορούν την Μεσογειακή Διατροφή
και τον σημαντικό ρόλο, που κατέχει ως πολύτιμο εργαλείο
της προστασίας της υγείας του ανθρώπου την αξία των
Ελληνικών Παραδοσιακών Αγροτικών Προϊόντων, την
ασφάλεια και τη διασφάλιση της ποιότητας όλου του
κύκλου της παραγωγικής διαδικασίας (από το χωράφι
στο ράφι), την βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη, την καινοτομία
σε όλον τον αγροδιατροφικό τομέα και τις προκλήσεις
που προκύπτουν από την παραγωγική ανασυγκρότηση
του αγροδιατροφικού τομέα.
Το Θερινό Σχολείο σχεδιάστηκε ως ένα εντατικό πρόγραμμα εκπαίδευσης μίας εβδομάδας όπου τουλάχιστον
60 νέοι συνολικά (σε 2 κύκλους, 30 ωφελούμενοι/κύκλο)
θα εκπαιδευτούν και θα ενημερωθούν για όλες τις εξελίξεις
του αγροδιατροφικού τομέα. Σύμφωνα με το ΓΠΑ, «Σκοπός
του προγράμματος είναι να προσελκύσει νέους επιστήμονες
από διάφορους κλάδους συναφείς με την αγροτική παραγωγή και τα τρόφιμα (βιολόγους, χημικούς, οικονομολόγους,
μηχανικούς, επιστήμονες τροφίμων, διατροφολόγους κλπ),
παρέχοντάς τους νέες γνώσεις και κατά συνέπεια επαγγελματικές προοπτικές για το μέλλον τους». .
Καταληκτική υποβολής αιτήσεων συμμετοχής είναι η
Παρασκευή 10 Μαΐου 2019 και οι αιτήσεις υποβάλλονται
μόνο ηλεκτρονικώς, στη διεύθυνση https://www.generationag.org/therino-sxoleio-themeliodeis-arxes-ston-agrodiatrofiko-klado-arxes-kai-praktikh.
Ε.Κ.
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Γλωσσάριο Πλατάνου (Βάνιας) Τρικάλων
•Συμβολή στην έρευνα και μελέτη της θεσσαλικής διαλέκτου
ρόσφατα, από τον
εκδοτικό οίκο Κ. και
Μ. Αντ. Σταμούλη με
έδρα την Θεσσαλονίκη,
κυκλοφόρησε ένα
καλαίσθητο βιβλίο από τον
διαπρεπή φιλόλογο,
συγγραφέα και Iστορικό
Eρευνητή Θεόδωρο Α.
Νημά, με τον τίτλο
«Γλωσσάριο Πλατάνου
(Βάνιας) Τρικάλων» και
υπότιτλο, «Συμβολή στην
έρευνα και μελέτη της
θεσσαλικής διαλέκτου».

Π

Δεν είναι φυσικά η πρώτη φορά
που μας εκπλήσσει τόσο ευχάριστα ο μεγάλος ερευνητής και
συγγραφέας Θεόδωρος Νημάς.
Με την άριστη επιστημονική του
κατάρτιση, αλλά και την μεγάλη
του αγάπη για την πρόοδο και τον
Πολιτισμό, ανέβασε όσο πιο ψηλά
μπορούσε, όχι μόνο την τοπική και
ευρύτερη κοινωνία του Νομού
Τρικάλων, αλλά και ολόκληρου
του θεσσαλικού χώρου. Η δράση
του συγγραφέα είναι πολύμορφη,
πολυποίκιλη και πολυμέτωπη. Κύριος στόχος του είναι η ανάδειξη
και η διάσωση της πολιτιστικής
μας κληρονομιάς. Ο συγγραφέας
κυριολεκτικά καινοτομεί, αναδεικνύει νέα στοιχεία που δεν είχαν
έως τώρα καταδειχθεί. Έχει επιμεληθεί μεταφράσεις και έχει παρουσιάσει στο ελληνικό κοινό βιβλία γνωστών παλαιών επιστημόνων του εξωτερικού, που αφορούν
την ιστορία, την αρχαιολογία και
τον πολιτισμό του θεσσαλικού
χώρου. Βασικός ιδρυτής και Πρόεδρος του «Φ.Ι.Λ.Ο.Σ.» Τρικάλων,
διευθύνει μέχρι και σήμερα το

περιοδικό «Τρικαλινά» (38 τόμοι)·
πρωτοστατεί στην ίδρυση της
θεσσαλικής
«Βιβλιοθήκης
Φ.Ι.Λ.Ο.Σ.»· το γεγονός ότι υπήρξε συνιδρυτής και Γραμματέας
των «Θεσσαλικών Μελετημάτων»
αλλά και ένα πλούσιο ερευνητικό
και συγγραφικό έργο, που αριθμεί
δώδεκα και πλέον πονήματα και
άλλες επιστημονικές μελέτες που
έχουν δημοσιευθεί σε έγκυρα ελληνικά περιοδικά και Πρακτικά
Συνεδρίων, καταμαρτυρούν περίτρανα με τον πιο έμπρακτο τρόπο τη γενικότερη συμβολή του στα
Γράμματα και τον Πολιτισμό. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο το γεγονός
ότι τού απονεμήθηκε για την συνολική επιστημονική αλλά και εκπαιδευτική του δράση ο τίτλος του
επίτιμου διδάκτορα του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Παρά τα τόσα του επιτεύγματα,
ο σπουδαίος «Θεσσαλολόγος»
επιστήμονας δεν σταματά. Προ-

Συνεργασία για
την κοινωνική
μέριμνα στον
Δήμο Τρικκαίων
Τις πασχαλινές ημέρες επέλεξαν, ο Δήμος Τρικκαίων, οι κοινωνικές του Δομές, κοινωνικός
φορέας και αλυσίδα υπεραγοράς, να παρουσιάσουν το πρόσωπο της συνεργασίας για τα
παιδιά. Με πρωτοβουλία του Τμήματος Κοινωνικών Πολιτικών και
Δημόσιας Υγείας και της Δομής
«Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας»
του Δήμου Τρικκαίων, σε συνεργασία με την Ένωση « Μαζί για το
παιδί » και την αλυσίδα SUPER
MARKET AB ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ,
συγκεντρώθηκαν τρόφιμα για τη
στήριξη ευπαθών ομάδων του
Δήμου. Στα γραφεία της Δ/νσης
Κοινωνικής Μέριμνας παραδόθηκαν δωροεπιταγές για το πασχαλινό τραπέζι και πασχαλινές λαμπάδες, σε οικογένειες συμπολιτών
που είχαν πραγματική ανάγκη.
Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος κ. Κ.
Ψύχος επεσήμανε την αναγκαιότητα ενίσχυσης των συνεργασιών
στην τοπική κοινωνία, προς όφελος των συμπολιτών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, σε συνδυασμό με την τεράστια προσφορά
του Δήμου. Ευχαρίστησε, δε, ως
προϊστάμενος της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας τα ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ και την Ένωση «Μαζί για
το Παιδί» για τις ευγενικές χορηγίες τους για τις ανάγκες των ημερών του Πάσχα.

κειμένου να συμβάλει στην έρευνα και μελέτη της θεσσαλικής
διαλέκτου, ο ακούραστος και
πνευματώδης συγγραφέας, καταγράφει με τον πιο απλό και
γλαφυρό τρόπο τον γλωσσικό
πλούτο της γενέτειράς του «Βάνιας» Τρικάλων και κατ’ επέκταση,
τον πλούτο του γλωσσικού ιδιώματος του θεσσαλικού χώρου σε
ένα πόνημα 310 σελίδων, αφιερωμένο στην ιερή μνήμη της μητέρας του Βασιλικής. Γνώστης ο
ίδιος του γλωσσικού ιδιώματος,
του ζωντανού αυτού επικοινωνιακού οργανισμού, αντλεί από την
λεκτική εργαλειοθήκη 6500 περίπου λέξεις, με απώτερο στόχο να
μη χαθεί καμία· «και μια ελληνική
λέξη να χαθεί θα είναι κρίμα»,
υποστηρίζει ο συγγραφέας στην
εισαγωγή του, προκειμένου να
διαμορφώσει μέσω αυτών, αφενός
μεν τον ιστό επικοινωνίας, αφετέρου δε τον καθρέφτη του πολιτισμού μας.
Το βιβλίο αυτό δεν χαρακτηρίζεται, όπως πολύ ορθά υποστηρίζει στον πρόλογό του το διοικητικό Συμβούλιο του Φ.Ι.Λ.Ο.Σ.
Τρικάλων, από στείρο γλωσσικό
εγκυκλοπαιδισμό, δεν είναι ακόμα
ένα λεξικό στα τόσα άλλα· είναι
ένα εργαλείο χρήσιμο και χρηστικό για να κατανοήσουμε καλύτερα ανθρώπους και κοινωνίες, που
αγωνίσθηκαν να διασώσουν την
ψυχή τους και τις ιδιαιτερότητές
τους μέσα από τις λέξεις, οι οποίες συνιστούν «το όχημα της σκέψης».
Ο συγγραφέας αρχίζει την αφήγησή του με τα πιο σημαντικά και
άξια λόγου ιστορικά αρχαιολογικά
στοιχεία της γενέτειράς του, στα

οποία επί μακρόν έχει εντρυφήσει.
Κατατοπίζει πλήρως τον αναγνώστη για τον βασικό πυλώνα της εργασίας του, που δεν είναι άλλος
από το γλωσσάριο της γενέτειράς
του, το οποίο αρχίζει από τη σελίδα 35 και τελειώνει στη σελίδα
296. Για την κάθε λέξη που χρησιμοποιεί, επικεντρώνεται με ευστοχία, τόσο στην ερμηνευτική
απόδοση και την ετυμολογία της
(πληθώρα ιδιωματικών λέξεων με
αρχαία ελληνική καταγωγή), αλλά
και στη χρήση προτάσεων όπου
παρίσταται ανάγκη, για να προσδώσει με σαφήνεια τη γλωσσική
ολοκλήρωση, γιατί οι λέξεις είναι
αυτές που διαμορφώνουν την
«ιστορία» μας και χαράζουν την
«αισθητική» μας.
Η αγάπη και το χρέος του απέναντι σ’ αυτό που επέλεξε ο συγγραφέας, αποδεικνύεται από τον
μεγάλο αριθμό βοηθημάτων που
χρησιμοποίησε (βιβλιογραφία),
προκειμένου να συμβάλει στην
ολοκλήρωση της μεγάλης του
προσπάθειας για καταγραφή του
γλωσσικού ιδιώματος, τόσο της
τοπικής αλλά και της ευρύτερης
κοινωνίας του θεσσαλικού χώρου.
Κλείνουμε την παρουσίαση του
σπουδαίου έργου του αεικίνητου
ερευνητή με τη διαπίστωση ότι
πρόκειται για ένα αξιόλογο επιστημονικό πόνημα, το οποίο μαζί
με τα άλλα, που ο ίδιος έχει γράψει, αποτελούν ακριβή παρακαταθήκη για τον ατίμητο πολιτισμό,
όχι μόνο της γενέτειράς του, αλλά
και της ευρύτερης περιοχής του
θεσσαλικού διαμερίσματος.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ. ΣΙΟΥΤΑΣ
(συνταξιούχος δάσκαλος)

Αναβαθμισμένες και πασχαλινές
οι δράσεις του Α’ ΚΑΠΗ Τρικκαίων
Με νέες δράσεις και αναβαθμισμένες
δραστηριότητες το Α’ ΚΑΠΗ του Δήμου
Τρικκαίων. Προσφάτως ξεκίνησε η λειτουργία τμημάτων, που ως που κύριο
σκοπό έχουν να ενεργοποιήσουν τους
ηλικιωμένους σε περισσότερες δράσεις.
Συγκεκριμένα, στον χώρο του ΚΑΠΗ (οδός
Ομήρου 6), λειτουργούν τμήματα δραστηριοτήτων, όπως χορωδία, χορευτικό,
χειροτεχνία - ντεκουπάζ και γυμναστική.
Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ενημερώνονται για τις προϋποθέσεις συμμετοχής τους τόσο των τμημάτων (μέρες και
ώρες) αλλά και των εκδηλώσεων στο τηλέφωνο 2431076614.
Εν όψει του Πάσχα, τα μέλη του τμήματος χειροτεχνίας – ντεκουπάζ ετοίμασαν έργα, που είτε εμπνέονται από τη γιορτή είτε αποτελούν σημείο αναφοράς για τις δημιουργίες και τις δυνατότητές τους.

Πασχαλινές
δημιουργίες από το
ΚΗΦΗ Δ. Τρικκαίων
Για μια ακόμη χρονιά οι εργαζόμενοι/ες και οι ωφελούμενοι/ες του
ΚΗΦΗ Δήμου Τρικκαίων συνέβαλαν
στο πνεύμα των ημερών με τις δημιουργίες τους.
Με όμορφες Πασχαλινές δημιουργίες, με πολύχρωμα αβγά, με
σεβασμό στο θρησκευτικό συναίσθημα, εύχονται σε κάθε συμπολίτη/τισσα καλή Ανάσταση και καλό
Πάσχα.
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σελίδα 9

Αδελφοποίηση
του 1ου Γυμνασίου
Καλαμπάκας με το Adam KraFt School του Schwabach

Με μεγάλη χαρά ο Σύλλογος Αδελφοποιημένων Πόλεων Καλαμπάκας δέχθηκε την έγκριση αδελφοποίησης του 1ου Γυμνασίου Καλαμπάκας με το Adam KraFt School του Schwabach από την Περιφέρεια
Θεσσαλίας και ευχαριστεί θερμά όλους όσοι ενεπλάκησαν στη διαδικασία έγκρισης.
Ευχαριστεί και συγχαίρει επίσης την Προισταμένη
της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων κα Κάκλα για την θετική της εισήγηση, τον Διευθυντή του 1ου Γυμνασίου κ Παππά Βασίλειο, τον
Σύλλογο Διδασκόντων/ουσων και ιδιαίτερα τον κ. Παπαγιαννόπουλο Κων/νο καθηγητή των Γερμανικών του
σχολείου για την θέρμη με την οποία εργάστηκε για
την υλοποίηση του στόχου. Δηλώνει ότι θα έχουν την
αμέριστη συμπαράσταση του Συλλόγου στις όποιες
δράσεις θα ακολουθήσουν στα πλαίσια αυτής της
αδελφοποίησης με πρώτη την επίσκεψη των μαθητών του 1ου Γυμνασίου Καλαμπάκας στο Schwabach
σε ημερομηνίες που θα καθοριστούν στην πορεία και
με οικονομική ενίσχυση από τον Γερμανικό Δήμο.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου

ΤΟ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ
ΤΟΥ «ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ» ΣΤΗ ΚΥΠΡΟ
ΑΠΟ 28/4 ΕΩΣ 1/5/2019

-Το χορευτικό του Λαογραφικού Χορευτικού Ομίλου «Ο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ» Τρικάλων, ανήμερα του ΠΑΣΧΑ,
θα ταξιδέψει για την ΚΥΠΡΟ, στην Κοινότητα ΛΟΦΟΥ
της περιοχής Λεμεσού από τις 28/4 έως την 1/5/2019,
ύστερα από πρόσκληση του Συνδέσμου Αποδήμων
Λόφου, Πρόεδρος του οποίου είναι ο κ. Χρήστος
Μπουγιούκας.
- Ο “ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ” θα πάρει μέρος στις Πασχαλιάτικες πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Σύνδεσμος και θα παρουσιάσει χορούς και τραγούδια της
Θεσσαλίας-Ηπείρου και άλλων περιοχών.
-Την Δεύτερη μέρα του ΠΑΣΧΑ (29/4),θα εμφανισθεί στην Κοινότητα Λόφου και την Τρίτη μέρα
(30/4), σε εκδηλώσεις στο Δήμου Ύψωνα. Να σημειώσουμε ‘ότι ο εν λόγω Δήμος αδελφοποιήθηκε με
το Δήμο Τρικκαίων τον Δεκέμβριο 2018, όπου παρευρέθηκε στα Τρίκαλα ο Δήμαρχος αυτής της Πόλης κ. Παντελής Γεωργίου με αντιπροσωπεία από τον
Δήμο του και συγχρόνως παρέστησαν τότε στον ετήσιο χορό του “ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ’ στις 2/12/2018, με τον Δήμαρχο της Πόλης μας κ. Δημ. Παπαστεργίου και άλλους προσκαλεσμένους του Συλλόγου.
-Την αποστολή θα συνοδέψουν ο χορ/λος και υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων του Ομίλου Σταύρος Σούλιος και η Γραμματέας Δήμητρα Μπαντή.
-Ο “ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ” ακούραστος πρεσβευτής και φωτοδότης της Ελληνικής παράδοσης, σφραγίζει με την
ταυτότητά του σημαντικές δράσεις και εμφανίσεις στη
χώρα μας και στο εξωτερικό!!!!.

10 σελίδα
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Κ. Αγοραστός: Με σεβασμό στην παράδοση, αναδεικνύουμε με ολοκληρωμένο σχέδιο την πολιτιστική μας κληρονομιά

Ανερχόμενος τουριστικός προορισμός τα θρησκευτικά μνημεία της Θεσσαλίας
Σ

ε πόλο έλξης και ανερχόμενο διεθνή
τουριστικό προορισμό αναδεικνύονται
τα τελευταία χρόνια τα θρησκευτικά
μνημεία της Θεσσαλίας. Χάρη στις σύγχρονες
οδικές υποδομές - η Θεσσαλία έχει πλέον το
καλύτερο δίκτυο υποδομών στη χώρα-, τα
πολυάριθμα έργα για την αποκατάσταση και
συντήρηση ναών και μοναστηριών αλλά και
την αξιοποίηση όλων των σύγχρονων
τεχνολογιών για την προβολή τους στην
Ελλάδα και το εξωτερικό – η διαδικτυακή
τουριστική προβολή της Περιφέρειας
ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια followers- , τα
αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά και
μετρήσιμα και συμβάλλουν καθοριστικά την
οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική
ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών.

«Τα πολιτιστικά και θρησκευτικά μνημεία πρέπει
να είναι προσβάσιμα στους πολίτες και τους επισκέπτες, μέσα από ένα πλαίσιο που σέβεται την
υπόστασή τους και τονίζει τη διαλεκτική σχέση
του παρελθόντος με το παρόν. Θεωρούμε την πολιτιστική κληρονομιά «κομβικό σημείο» της ιστορικής
μας συνέχειας ως έθνος και για το λόγο αυτό συνεχίζουμε να στηρίζουμε έργα που συμβάλλουν
προς αυτή την κατεύθυνση», τονίζει ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κ. Αγοραστός.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΞΕΚΙΝΗΣΑΜΕ

“ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ”
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ • ΨΗΣΤΑΡΙΑ

Τηλ.: 24310 30268

Ο θρησκευτικός τουρισμός αποτελεί μια από
τις αρχαιότερες μορφές τουρισμού και παραμένει
ένας τύπος ταξιδιού που γνωρίζει μεγάλη και ταχύτατη ανάπτυξη παγκοσμίως. Επιπλέον ο θρησκευτικός τουρισμός ως μια εναλλακτική μορφή
τουρισμού, παρουσιάζει μεγάλη ανθεκτικότητα σε
περιόδους κρίσης και διαθέτει σημαντικά ποιοτικά
χαρακτηριστικά αφού οι προσκυνητές-τουρίστες
είναι σε μεγάλο ποσοστό, ευκατάστατοι και με
υψηλό μορφωτικό επίπεδο.

Γεώργιος Σ. Σακκάς
Διπλ. Πολιτικός μηχανικός ΔΠΘ, Msc
Αναλαμβάνονται:

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€

Aρχιτεκτονικές - στατικές μελέτες
Έκδοση οικομικών αδειών
Νομιμοποιήσεις τοκτοποιήσεις αυθαιρέτων
Ανακαινίσεις καταστημάτων
Τοπογραφικές εργασίες
Δηλώσεις - Διορθώσεις
εθνικού κτηματολογίου

ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ

Στη Θεσσαλία ολοκληρώθηκαν, υλοποιούνται και
παραδίδονται 128 έργα στον τομέα του τουρισμού
και πολιτισμού, με προϋπολογισμό 69,7 εκατ. ευρώ,
ενώ για την ανάδειξη των μνημείων της θρησκευτικής
κληρονομιάς ο προϋπολογισμούς αγγίζει τα 20
εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία οι
επισκέπτες σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους
και θρησκευτικά μνημεία τα τελευταία χρόνια έχουν
αυξηθεί κατά 47%, οι διανυκτερεύσεις κατά 12%,
οι αφίξεις στα αεροδρόμια κατά 20%, η κίνηση στα
λιμάνια κατά 18% ενώ η απασχόληση στις τουριστικές επιχειρήσεις κατά 100%. Επιπλέον το 2018
ήταν έτος- σταθμός για την Περιφέρεια Θεσσαλίας
τουριστικά, αφού βραβεύτηκε με το χρυσό βραβείο
Tourism Awards, ως η Περιφέρεια με την πιο ολοκληρωμένη καμπάνια τουριστικής προβολής.

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

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

Τα σημαντικότερα μνημεία της Περιφέρειας Θεσσαλίας που συνδέονται με το θρησκευτικό τουρισμό
αφορούν στο δίκτυο των περιοχών: ΚαλαμπάκαΜετέωρα, Πήλιο, Σκόπελος, Σκιάθος, Λίμνη Πλαστήρα και Όλυμπος. Τα Μετέωρα, αποτελούν τον
ισχυρότερο πόλο έλξης, με διεθνή αναγνώριση
λόγω του πλήθους των μονών, αλλά και της πολιτισμικής και θρησκευτικής τους αξίας. Οι ιεροί βράχοι
ανήκουν στα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς
της Unesco και στα διατηρητέα μνημεία της ανθρωπότητας. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλες περιοχές
στην Περιφέρεια Θεσσαλίας που διαθέτουν εκκλησίες και μοναστήρια, που αποτελούν ενδιαφέροντες
προορισμούς για θρησκευτικούς, ιστορικούς και
πολιτιστικούς λόγους τόσο στο νομό Καρδίτσας,
όσο και στη Μαγνησία, τις Σποράδες και τη Λάρισα,
με έμφαση στις περιοχές της Ελασσόνας και του
Ολύμπου. Σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας, από το σύνολο των αλλοδαπών επισκεπτών, ο μεγαλύτερος αριθμός επισκεπτών προέρχεται από τη Ρωσία, την Ιταλία, την Κύπρο και τη
Ρουμανία.
«Και στους τέσσερις νομούς της Θεσσαλίας, σε
περιοχές ιδιαίτερης φυσικής ομορφιάς βρίσκονται
διάσπαρτα μνημεία, με μεγάλη θρησκευτική, αρχιτεκτονική, καλλιτεχνική και πολιτιστική αξία» επισημαίνει ο κ. Αγοραστός. Σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες και τους φορείς, αναδεικνύουμε
την πλούσια θεσσαλική θρησκευτική κληρονομιά,
αξιοποιούμε με σεβασμό στην παράδοση την τουριστική δυναμική της, την κάνουμε γνωστή σε όλο
τον κόσμο και την παραδίδουμε στις επόμενες
γενιές ως παρακαταθήκη για ένα καλύτερο μέλλον».

CMYK

12 σελίδα

Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
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Πόλη υποδοχής τα Τρίκαλα για την τελική συνάντηση
του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ με το τίτλο
“Kalos Kagathos” του 3ου ΓΕΛ Τρικάλων «Οδυσσέας Ελύτης»
ο 3ο ΓΕΛ Τρικάλων
«Οδυσσέας Ελύτης», μαζί
με το Zespol Szkol Gimnazjum I Liceum Ogolnoksztalcaceim Prymasa Stefana Kardynala Wyszynskiego Dobrzejewicah της Πολωνίας, το Kungsgardsskolan, Ängelholm της
Σουηδίας και το Γυμνάσιο Osnovasola Domzale της Σλοβενίας συμμετέχει σε διετές Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+
με το τίτλο “Kalos Kagathos”. Το
πρόγραμμα αυτό έχει σκοπό να
αναπτύξει τις πνευματικές και
τις πρακτικές ικανότητες των μαθητών, να τους βοηθήσει να
βρούνε την κατάλληλη ισορροπία
μεταξύ σωματικής και πνευματικής δραστηριότητας αλλά και
να τους ευαισθητοποιήσει στα
θέματα που έχουν σχέση με το
περιβάλλον, τις διεθνείς σχέσεις,
την αλληλοκατανόηση και την
αυτογνωσία.
Η πρώτη εβδομάδα του Απριλίου ήταν προγραμματισμένη για
την τελευταία συνάντηση με μαθητές και καθηγητές από τις
τέσσερις χώρες στην πανέμορφη
πόλη μας, τα Τρίκαλα. Το κεντρικό θέμα της συνάντησης ήταν
η γνωστή σε όλους ρήση «νους
υγιής εν σώματι υγιεί».
Τη Δευτέρα 1η Απριλίου ο διευθυντής του σχολείου μας μαζί
με καθηγητές και μαθητές, που
εμπλέκονται στο πρόγραμμα,
υποδέχτηκε θερμά τους φιλοξενούμενους στο σχολείο και στην
πόλη μας. Στη συνέχεια, αφού ξεναγήθηκαν στο χώρο του σχολείου, πραγματοποιήθηκαν δραστηριότητες με στόχο τα μέλη
των αποστολών να γνωριστούν
καλύτερα μεταξύ τους. Ακολούθησαν δυο παρουσιάσεις από
την ελληνική ομάδα, μια για το
εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας
μας και μια δεύτερη με συμβου-

Τ

λές για την υγιεινή ζωή των εφήβων. Ύστερα οι καθηγητές και
μαθητές από τις άλλες τρεις χώρες, μαζί με μαθητές από το
σχολείο μας, παρακολούθησαν
μαθήματα αγγλικής γλώσσας και
πληροφορικής. Κλείνοντας τις
δραστηριότητες στο σχολείο
ακούσαμε με απόλυτη προσήλωση τα λόγια του Κωνσταντίνου
Ζαλαγκίτη, παγκόσμιου πρωταθλητή στίβου στο αγώνισμα άλμα
τριπλούν με κατοχή παγκοσμίων
ρεκόρ και συμμετοχή σε Ολυμπιακούς Αγώνες, να μιλά για τη
ζωή και τις θυσίες ενός πρωταθλητή. Τα λόγια του ενέπνευσαν και συγκίνησαν πολλούς μαθητές. Αφού βγάλαμε αναμνηστικές φωτογραφίες με τον
σπουδαίο αλλά και σεμνό αθλητή είχε φτάσει η ώρα για ένα εξαιρετικό μπουφέ γεμάτο με πεντανόστιμα εδέσματα φτιαγμένα
από τα χέρια των μαθητών (και
μαμάδων!) της ελληνικής ομάδας. Όλοι οι μαθητές ανέκτησαν
τις δυνάμεις τους και ήταν πανέτοιμοι να περιηγηθούν και να
ξεναγηθούν στα αξιοθέατα των
Τρικάλων. Η μέρα έκλεισε με
την ανάβαση στο Ανάντι. Η πανοραμική θέα, που έκοβε τις ανά-

Γλέντι στο Μεγαλοχώρι

Με παραδοσιακή ορχήστρα στην οποία τραγουδούν η Γιάννα Μπικιώτη
με τον Τηλέμαχο Παπακώστα και συμμετέχει με
το κλαρίνο ο Βασίλης Χαλκιάς, θα διασκεδάσουν
την Πέμπτη 2 Μαΐου στο
Μεγαλοχώρι Τρικάλων.
Το πανηγύρι διοργανώνεται από το κατάστημα
“Θαύματα στα κάρβουνα”, γεγονός που από
μόνο του αποτελεί εγγύηση για μια καταπληκτική
βραδιά χορού και διασκέδασης.

Για κρατήσεις στο τηλ: 24310 56431

σες, την οποία απολαύσαμε μαζί
με δροσιστικά ροφήματα αποτέλεσαν το επιστέγασμα της πρώτης χορταστικής ημέρας.
Την επόμενη αναχωρήσαμε
στις 8:30 το πρωί για τη ΣΕΦΑΑ,
όπου μας περίμενε ο καθηγητής
του πανεπιστημίου κύριος Ιωάννης Κουτεντάκης. Οι δραστηριότητες ξεκίνησαν με μια ομιλία
του καθηγητή σχετικά με ιδανικούς τρόπους για την διατήρηση
καλής υγείας, σωματικής και ψυχικής. Στη συνέχεια τα μέλη των
άλλων χωρών, παρουσίασαν τα
πιο διάσημα αθλήματα της κάθε
χώρας. Κι έτσι ήρθε η ώρα για
την ελληνική ομάδα να προβάλει
την ταινία που ετοιμάστηκε για
τους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες. Έπειτα από
λεπτομερή παρουσίαση των εγκαταστάσεων της ΣΕΦΑΑ των
σχετικών με τη διατροφή και την
άθληση, ακολούθησε μια μικρή
τελετή από την ομάδα μας κατά
την οποία προσομοιώσαμε την
«έναρξη» των Ολυμπιακών Αγώνων. Οι δραστηριότητές μας έληξαν με περίπατο στον Προφήτη
Ηλία. Εκεί οι εταίροι μας από τις
άλλες χώρες είχαν την ευκαιρία
να συναντήσουν την τρικαλινή
ανοιξιάτική φύση και να απολαύσουν λουκούμι και δροσερό
νερό!
Τετάρτη 3 Απριλίου ήταν ημέρα των «Ολυμπιακών Αγώνων», ή
για την ακρίβεια GIROG – Greek
Innovative Recreational Olympic
Games – μια δημιουργία του κου
Χάρη Κουθούρη, καθηγητή στη
Διοίκηση Υπηρεσιών Αθλητισμού
και Αναψυχής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, σχεδιασμένη για
το συγκεκριμένο πρόγραμμα
Erasmus. Όταν φτάσαμε στη ΣΕΦΑΑ στις 9:00 το πρωί, μας καλωσόρισαν ο κύριος Κουθούρης
καθώς και μερικοί φοιτητές εθελοντές του τμήματός του. Παίξαμε ένα παιχνίδι που είχε ως
στόχο τον χωρισμό σε ομάδες. Οι
εθελοντές μοίρασαν σε μαθητές και καθηγητές μπαλόνια που
είχαν μέσα χαρτάκια τριών χρωμάτων τα οποία αντιπροσώπευαν
τις τρεις ομάδες. Με τις ομάδες
αυτές πήραμε μέρος όλοι στους
αγώνες GIROG χρησιμοποιώντας
και το μυαλό – μερικά παιχνίδια
ζητούσαν στρατηγική – και το
σώμα και πάνω από όλα τον ομαδικό πνεύμα. Παίξαμε, χορέψαμε
– στο τέλος ενωθήκαμε σε μια μεγάλη ενωμένη ομάδα! Ήμασταν
όλοι νικητές. Ήταν μια πολύ ξεχωριστή εμπειρία για όλους μας
και θέλουμε να ευχαριστήσουμε
τον κύριο Κουτεντάκη, τον κύριο
Κουθούρη και τους φοιτητές
Μπακάλη Ιάσωνα, Ντάφη Χάρη,
Μουτζούρη Κατερίνα, Τζαβαλά
Σταύρο και την Χριστίνα για την
καταπληκτική οργάνωση και διε-

ξαγωγή των δραστηριοτήτων.
Χάρισαν σε όλους μας μια αξέχαστη ανάμνηση.
Αφού φύγαμε από τη ΣΕΦΑΑ,
πήγαμε στο Ειδικό Σχολείο στις
Καρυές όπου μάθαμε και παίξαμε το παραολυμπιακό παιχνίδι
Bocce με τους μαθητές του σχολείου. Αυτή η επίσκεψη μας έδωσε την ευκαιρία να έρθουμε κοντά με παιδιά με ειδικές μαθησιακές ικανότητες και να παίξουμε
μαζί τους. Αισθήματα χαράς,
αγαλλίασης αλλά και εσωτερικής
πληρότητας γέμισαν τον αέρα και
την ψυχή μας, αφού οι φωνές
όλων των παιδιών είχαν ενωθεί
και ξεχείλισαν από παντού…
Την Πέμπτη 4/4 ξεκινήσαμε με
μια περιήγηση στο Αθλητικό
Μουσείο, όπου ενημερωθήκαμε
για αξιέπαινους αθλητές της πόλης μας και την ιστορία τους. Στη
συνέχεια, επισκεφθήκαμε το
Μουσείο Τσιτσάνη, όπου έγινε
μία συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων μαθητών σχετικά με
τον τρόπο ζωής των εφήβων.
Ήταν πολύ ενδιαφέρον να ανταλλάξουμε γνώμες και εμπειρίες
με συνομήλικους διαφόρων χωρών. Ακολούθησε ένα πικ-νικ δίπλα στο ποτάμι που περιλάμβανε παραδοσιακά εδέσματα από
όλες τις συμμετέχουσες χώρες.
Δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε την επίσκεψη στην τουριστική Καλαμπάκα, όπου έπειτα
από μια βόλτα στην πόλη επισκεφθήκαμε τους βράχους των
Μετεώρων. Οι επισκέπτες μας
μαγεύτηκαν από το μοναδικό τοπίο. Μετά από ατελείωτες φωτογραφίες οδηγηθήκαμε στο Μοναστήρι του Αγίου Στεφάνου.
Εκεί είχαμε τη χαρά να μάθουμε
λεπτομέρειες για την ανάβαση
στους βράχους, την κατασκευή
των μοναστηριών, την ασκητική
ζωή, καθώς και πρωτάκουστα
στοιχεία για τη χριστιανική θρησκεία μέσω της μοναδικής ξενάγησης που μας πρόσφεραν οι σεβάσμιες μοναχές της μονής.
Το βράδυ πραγματοποιήθηκε
ένα δείπνο στην ταβέρνα Μεζεδοκαμώματα, στα Μανάβικα, με
άφθονο γλέντι, χορό και τραγούδι που μας άφησε μια γλυκιά
επίγευση στο τέλος της ημέρας
.
Αυτή η όμορφη βδομάδα έκλεισε με την καθιερωμένη τελετή λήξης του προγράμματος που
πραγματοποιήθηκε στο Μύλο
Ματσόπουλου στις 5/4 μέσα σε
ένα κλίμα συναισθηματικής φόρτισης ανάμεσα τόσο στους μαθητές όσο και στους καθηγητές
που συμμετείχαν ενεργά στην
υλοποίηση του προγράμματος.
Η τελετή ξεκίνησε με μια συνοπτική παρουσίαση των στόχων, τη διεξαγωγή και τα αποτελέσματα του διετούς προγράμ-

ματος καθώς και μια ευχαριστήρια ομιλία της συντονίστριας της
ελληνικής ομάδας, Κριστίν Φέρνες. Ακολούθησε ένας σύντομος λόγος που εκφωνήθηκε από
τον καθηγητή – γενικό συντονιστή της Σουηδίας, Elvin Smajic.
Έπειτα τα παιδιά κάθε χώρας παρουσίασαν παραδοσιακά τραγούδια και χορούς της κουλτούρας τους και στη συνέχεια ενώθηκαν όλες οι εθνικές ομάδες
κάτω από τους ήχους χορών
όπως το Συρτάκι και το Χασαποσέρβικο, τα βήματα του οποίου είχαν μάθει στη ΣΕΦΑΑ δυο
μέρες πριν! Τέλος χόρεψαν όλοι
μαζί οι μαθητές ένα διασκεδαστικό Πολωνικό χορό. Κλείνοντας
απονεμήθηκαν τα πιστοποιητικά
συμμετοχής από τον διευθυντή
του σχολείου μας, κ. Ευάγγελο
Αργυρόπουλο σε μαθητές και
καθηγητές,
ευχαριστώντας
όλους για την δημιουργική αυτή
συνεργασία!
Ανακεφαλαιώνοντας, με τη
συμμετοχή μας στο συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτυπώσαμε
εμπειρίες οι οποίες θα μείνουν
ανεξίτηλα γραμμένες στο μυαλό
και την ψυχή μας, αποκομίσαμε
συναισθήματα ενότητας καθώς
και φιλίες δυνατές με υποσχέσεις
να κρατήσουν για πάντα. Ήρθαμε σε επαφή με διαφορετικούς
πολιτισμούς και νοοτροπίες, και
αντιληφθήκαμε ότι είμαστε τόσο
διαφορετικοί μα και τόσο ίδιοι.
Ευχαριστήρια
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε
τους:
Χορηγούς μας: Ψυγεία Θεοδ.
Κλιάφα Α.Ε., Βιολάντα μπισκότα,
Μάτη - Βιομηχανία χαλβάδων &
τυροκομικών προϊόντων, Γιάννη
Μπουλογιώργο -1 ΚΑΙ ΚΑΤΙ- για
τις ευγενικές χορηγίες τους.
Τον Δήμαρχο Τρικάλων κο Δημήτρη Παπαστεργίου για την
βοήθεια που μας προσέφερε στη
μεταφορά μαθητών και καθηγητών από τα Τρίκαλα στη ΣΕΦΑΑ.
Τον Κύριο Κωνσταντίνο Ζαλαγκίτη.
Τους Καθηγητές Πανεπιστη-

μίου Θεσσαλίας Γιάννη Κουτεντάκη και Χάρη Κουθούρη καθώς
και τους φοιτητές ΣΕΦΑΑ: Μπακάλη Ιάσωνα, Ντάφη Χάρη, Μουτζούρη Κατερίνα, Τζαβαλά Σταύρο και Χριστίνα για την άριστη
συνεργασία και τη διοργάνωση
των καινοτομικών αγώνων
GIROG.
Τους διευθυντές του Ειδικού
Σχολείου Τρικάλων κο Μπατζή
Νεκτάριο, κα Κίτου Αλέκα και κα
Παπανικολάου Σωτηρία καθώς
και τους μαθητές τους που συμμετείχαν στο παιχνίδι Bocce.
Τους υπευθύνους του Αθλητικού Μουσείου, τον κύριο Αλεξίου Μάκη, και την κυρία Φανή
Μέγα.
Τον υπεύθυνο του Μουσείου
Τσιτσάνη, τον κύριο Καραγιώργο
Στέλιο.
Τις μοναχές του Μοναστηρίου
Αγ. Στεφάνου για την ξενάγηση.
Την κυρία Καραμούζη Βικτορία
στο Μύλο Ματσοπούλου και τον
κύριο Κουνάβα Νίκο για την τεχνική υποστήριξη.
Τις οικογένειες που φιλοξένησαν τους επισκέπτες μαθητές
και μας ενίσχυσαν με παρασκευή
φαγητών.
Οι μαθητές συντάκτες
Μαρία Κομματά
Ναπολέοντος Τρέλλης
Αναστασία Γκαγκανάτσιου
Κλεοπάτρα Κράλλη
Φώτης Μπαταβάνης
Γεωργία Σχορετσανίτη
Χριστίνα Καλαμποκίνη
Βέρα Μαυροπούλου
Ραφαηλία Κανάτα
Βίκυ Βασιλοπούλου
Ελένη Κούτσια
Δήμητρα Κακούσιου
Οι υπεύθυνοι Καθηγητές
Ευάγγελος Αργυρόπουλος (Διευθυντής)
Δήμητρα Βαργιάμη
Αλέξανδρος Βαναργιώτης
Λάζαρος Κουκουλέτσος
Βανέσα Μέλλιου
Μαρία Σαμαρά
Κριστίν Φέρνες-Ρουσιαμάνη
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ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΩΡΑΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ

Ο ΜΟΝΟΣ ΔΡΟΜΟΣ

ΚΥΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Ο καθηγητής κ. Καχριμάνης μίλησε στην
οικογένεια του Πύργου για τον γονιδιακό
έλεγχο αθλητικής απόδοσης (σελ 7)

Η συστηματική δουλειά
στις παραγωγικές ηλικίες θα διατηρήσει
τον Τρικαλινό μύθο (σελ 4)

Επικοινωνιακή καταιγίδα
για το Τrikala city run και ξεχωριστές
εμπνεύσεις μαθητών (σελ 4)

4 Μπορεί λόγω Πάσχα οι ρυθμοί να έπεσαν στον ΑΟΤ
αλλά στο μυαλό των πρωταγωνιστών είναι το ματς
με τον Καραϊσκάκη 4 Συνάντηση για το γηπεδικό
(σελ. 5)
CMYK
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Χωρίς καμία έκπτωση
Οι Τρικαλινοί άσοι άλλων ομάδων έκαναν το καθήκον τους και στον τελευταίο κύκλο σημαντικών παιχνιδιών βάζοντας σφραγίδα

Τ

ο προηγούμενο
διάστημα είχαμε
γράψει ουκ ολίγες
φορές για τους
Τρικαλινούς καλαθοσφαιριστές
άλλων ομάδων.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr

Μεταφέραμε τα έργα και τις ημέρες τους, δηλαδή τα κατορθώματά
τους στον χώρο. Αποτυπώνοντας
τις σκέψεις στις αράδες ήταν σαν
να τους είχαμε μπροστά μας.
Με την ευκαιρία των γιορτών του
Πάσχα αρκετοί απ’αυτούς επέστρεψαν στην γενέθλια γη.
Διότι αναγνωρίζουν σε πρώτη ευκαιρία ότι εδώ ανδρώθηκαν και σε
τοπικούς συλλόγους έμαθαν τα μυστικά του αθλήματος.
Ασφαλώς δεν κρύβουν την χαρά
τους όταν βλέπουν φίλους και συνοδοιπόρους.
Με αρκετούς απ’αυτούς είχαμε
την ευκαιρία να τα πούμε διεξοδικά
και το εντυπωσιακό είναι ότι παρά
το γεμάτο βιογραφικό τους δεν άλλαξαν φιλοσοφία και φυσικά δεν
έχουν καμία έπαρση.
Πάντως οι μπασκετικοί φημίζονται
για τα πηγαδάκια που στήνουν και
από την στιγμή που έχουν χρόνο
στην διάθεσή τους αυτά είναι μακράς διαρκείας.
Να επιστρέψουμε όμως στους
γνωστούς ρυθμούς.
Είναι λοιπόν τόσο εντυπωσιακή
η προσαρμογή τους, που οι συντελεστές των ομάδων τους θεωρούν
πλέον δικά τους παιδιά.
Στο θέμα αυτό μόνο τυχαίο δεν
είναι το γεγονός ότι αρκετοί εμπιστεύονται τους συμπολίτες και για
την θέση του αρχηγού.
Πραγματικά τα ηγετικά προσόντα
δεν τους λείπουν, ενώ τους χαρακτηρίζουν η οξυδέρκεια και η νηφαλιότητα, αφού ένας αρχηγός
πέρα από τα αγωνιστικά του προσόντα πρέπει να έχει ήθος και ολύμπια ψυχραιμία.
Όπως και να’χει όταν οι οικείοι
αθλητές δεν μένουν στα κεκτημένα
τους αλλά προσπαθούν να διανθίζουν το παιχνίδι τους όσο μπορούν
περισσότερο.
Στο θέμα αυτό είναι εντυπωσιακή
η συχνότητα με την οποία βγάζουν
άσους από το μανίκι τους και κάνουν
την διαφορά.
Το στοιχείο που δεν αλλάζει πάντως είναι η φιλοσοφία τους και η
προσέγγιση στο αγαπημένο τους
άθλημα.
Από την στιγμή που μπουν στον
αγωνιστικό χώρο ξεχνούν όλα τα
υπόλοιπα και μέλημά τους είναι να
παρουσιάσουν θέαμα υψηλών προδιαγραφών. Αναντίλεκτα πρώτα
απ’όλα είναι η ουσία, δηλαδή η διασφάλιση του ροζ φύλλου αλλά οι
δικοί μας ξέρουν να συνδυάζουν
και τα δυο.
Μέσω αυτής της τακτικής αυξάνουν μετοχές και υστεροφημία. Οι
ίδιοι έχουν ατέλειωτες ώρες πτήσης
στα παρκέ των Ελληνικών κλειστών
και έτσι ξέρουν πότε πρέπει να
βγουν μπροστά για να δώσουν τον
τόνο και πότε να αξιοποιήσουν τους

Μπορεί η Αγιά να λύγισε στην Κω αλλά ο Τριανταφύλλου ήταν ξανά σταθερός
συναθλητές τους.
Γενικά τα Τρικαλινά στελέχη είναι
πολυσύνθετα και διορατικά.
Διόλου τυχαίο άλλωστε δεν είναι
το γεγονός ότι οι προπονητές των
ομάδων στις μετεγγραφές επιλέγουν παίκτες, που μπορούν να προσαρμοστούν άμεστα στα θέλω αλλά
και σε σύνθετες καταστάσεις.
Παράλληλα τα δικά μας παιδιά
διαθέτουν και τον χαρακτήρα του
νικητή. Ετσι δίνουν το απόλυτο ψυχικών και σωματικών δυνάμεων και
ακόμη και όταν χάνουν το κάνουν
με αξιοπρέπεια.
Στο συγκεκριμένο σημείο να αναφέρουμε ότι στα 40 λεπτά της δράσης είναι απόλυτα συγκεντρωμένα.
Πραγματικά κάνουν το καθήκον
τους και με το παραπάνω μοχθώντας για το καλύτερο όσον αφορά
τις ομάδες που κάθε φορά υπηρετούν.
Πάντως στα Ελληνικά πρωταθλήματα υπάρχουν πολλές προτάσεις.
Οι έμπειροι αθλητές με την καλή
ζωή που κάνουν δίνουν την αίσθηση
ότι ο χρόνος δεν τους άγγιξε.
Οσο για τους νεώτερους συναδέλφους τους μπαίνουν άμεσα στο
πνεύμα και τα δίνουν όλα για να δικαιώνουν όσους τους επιλέγουν
επιβεβαιώνοντας τον Τρικαλινό μπασκετικό μύθο

Μπόλικη δουλειά
Σε δυο δόσεις διεκπεραιώθηκε
το πρόγραμμα της Α2 Εθνικής.
Να θυμίσουμε ότι το Σαββατιάτικο
ιστορικό παιχνίδι μεταξύ του Ιωνικού
με τον Εθνικό 197-116 στο κλειστό
του Πλάτωνα επισκίασε τα όσα έγιναν στην 27η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Α2.
Την Μ. Τετάρτη έτρεξε η 28η
ημέρα με μεγάλες συγκινήσεις. Το
ebasket έγραψε μεταξύ άλλων.
O Ιωνικός Νικαίας επικράτησε
εκτός έδρας του Ψυχικού με 86-73
και κατέκτησε και μαθηματικά το
πρωτάθλημα, αλλά και το εισιτήριο
της απευθείας ανόδου στην Α2.
Πλέον τα βλέμματα στρέφονται
στη μάχη για τα πλέι οφ. Ο Διαγόρας Δρυοπιδέων(Νοέας 16 με 2)
επικράτησε εντός έδρας του Ηρακλή( Γιαννακίδης 3) με 73-71 κι έκανε σημαντικό βήμα για την πεντάδα,
όπως και η Καρδίτσα(Κακλαμάνος
3 με 1, Σαριμπαλίδης 3, Παπαχρήστος συμμετοχή, Καλλές 3), η οποία
νίκησε τον Χαρίλαο Τρικούπη με
85-69, τον έπιασε στη βαθμολογία,
αλλά υστερεί στη μεταξύ τους ισο-

βαθμία, καθώς είχε ηττηθεί με 20
πόντους στο Μεσολόγγι.
Ζωντανός στη μάχη για τα πλέι
οφ έμεινε ο Ιπποκράτης (Χατζηνικόλας 10), ο οποίος επικράτησε
εντός έδρας του Ερμή Αγιάς(Τριανταφύλλου 11 με 3, Τσιλούλης 12
με 2, Λάππας 9) με 78-69. Παρά
την ήττα τους, οι Θεσσαλοί παραμένουν το απόλυτο φαβορί για την
κατάκτηση της τρίτης θέσης.
Ο Αμύντας(Βαρδιάνος 8 με 2)
έχασε και τις τελευταίες του ελπίδες
για πλέι οφ, μετά την εντός έδρας
ήττα από τον Κόροιβο (55-63), ενώ
σε παρόμοια κατάσταση βρίσκεται
η Καστοριά, η οποία έχασε κι άλλο
έδαφος, ύστερα από την ήττα της
από τον Απόλλωνα Πάτρας.
Τέλος, η Καβάλα(Προδρόμου 4,
Χουχούμης 7 με 1) μπορεί να πανηγύρισε το “διπλό” στην έδρα του
Εθνικού, ωστόσο είδε το Πευκοχώρι
να αλώνει την έδρα του Αμαρουσίου
με τρομερή ανατροπή στο φινάλε
και να βάζει “φωτιά” στην παραμονή.
H επόμενη αγωνιστική ορίστηκε
για τις 4/5.

Κοντά στο όνειρο
Για κάθε ομάδα του κόσμου δεν
υπάρχει μεγαλύτερη χαρά από το
να βρίσκεται μπροστά σε πανηγυρικές καταστάσεις.
Μία ανάσα από την Α2 Εθνική
Κατηγορία είναι ο Οίακας Ναυπλίου,
ο οποίος επικράτησε του Μανδραϊκού(Δέδες 17 με 3) με 79-68. Η
ομάδα του Ναυπλίου αύξησε τη
διαφορά του από τον Τρίτωνα( το
πάλεψε ο Τσούτσος), που ηττήθηκε
εντός έδρας από τον ΚΑΟ Κορίνθου(έδωσε μάχη ο Περωτής) με
62-59 και πλέον δύσκολα θα αλλάξει
κάτι στον βαθμολογικό πίνακα.
Στις νίκες επέστρεψε η Δάφνη
Δαφνίου(Τάταρης 2 ) και παράλληλα
εξασφάλισε την άνοδο της. Οι πρωτοπόροι του Νότιου ομίλου της
Β’Εθνικής Κατηγορίας δυσκολεύτηκαν για τρία δεκάλεπτα κόντρα
στον Γλαύκο, αλλά πήραν τη νίκη
με 83-61. Οι γηπεδούχοι ήταν εξαιρετικοί στο τελευταίο δεκάλεπτο
και δεν άφησαν την ομάδα της Πάτρας να διεκδικήσει τη νίκη μέχρι
το τέλος.
Στη Β’Εθνική θα αγωνίζεται και
τη νέα χρονιά η Πεντέλη, η οποία
επικράτησε με 73-66 του Παγκρατίου και εξασφάλισε την παραμονή
της στην κατηγορία.
Ο Δούκας εκμεταλλεύτηκε την

ήττα του Παγκρατίου και σε συνδυασμό με τη νίκη του με 79-74
κόντρα στον Κρόνο τον έπιασε στην
τέταρτη θέση.
Εύκολο έργο είχε ο Πρωτέας
Βούλας κόντρα στην Ένωση Ιλίου,
καθώς δεν δυσκολεύτηκε και επικράτησε εύκολα με 92-67. Με νίκη
συνέχισε τις υποχρεώσεις του και
ο Έσπερος Καλλιθέας (Σκουλούδης 5), που κέρδισε με 93-82 τον
Παπάγου.
Στον άλλο όμιλο πάρτι έκανε το
Ανατόλια στην έδρα του κόντρα
στη Νίκη Βόλου, καθώς τη διέλυσε
με 108-62.
Η ομάδα της Θεσσαλονίκης από
το πρώτο ημίχρονο εξασφάλισε διψήφιο προβάδισμα και δεν δυσκολεύτηκε να το κρατήσει και να το
διευρύνει μέχρι το τέλος.
Σ’ένα κακό ποιοτικά ματς η Ελευθερούπολη(Χαρισμίδης 1, Καραγιώργος 10 με 1) επικράτησε των
Μαχητών Πειραματικού Πεύκων με
43-41! Μεγάλη νίκη στη μάχη για
την παραμονή τους πήραν και οι
Ίκαροι Σερρών, οι οποίοι διέλυσαν
εντός
έδρας
τον
Φίλιππο
Βέροιας(Κοθράς 22 με 2, Καντάρκος 10) με 85-62.
Νίκη ανάσα πανηγύρισε και ο
Έσπερος Λαμίας(Κατσαρές 17 με
5 και τεράστια διορατικότητα), ο
οποίος νίκησε το Στρατώνι με 7464. Πάρτι έκανε ο Ερμής Λαγκαδά
κόντρα στον ουραγό Μακεδονικό.
Οι γηπεδούχοι έκαναν επίδειξη δύναμης και τους διέλυσαν με 11566.
Για την ομάδα των Φαρσάλων ,
καθοριστικής σημασίας, για να
αποφύγει τις περιπέτειες , αποκτάει
η εντός έδρας αναμέτρηση με την
Ελευθερούπολη, που θα γίνει μετά
τις εορτές του Πάσχα (5/5).
Οι πόντοι μοιράστηκαν για τα
γνωστά παιδιά των Λαρισαίων:
Γκιουλέκας 12(2), Λεπενιώτης 12(3),
Δέσπος 2.

Ανοιχτά ζευγάρια
Το Αιγάλεω έχει εξασφαλίσει την
άνοδο του, αλλά συνεχίζει να βομβαρδίζει τα αντίπαλα καλάθια. Νέο
τους θύμα αυτή τη φορά ήταν ο
Κεραυνός Αιγίου, τον οποίο και διέλυσε με 138-81.
Ο Ιωνικός ΝΦ πέρασε αλώβητος
από την Ακράτα(Αμβράζης 4), επι-

κρατώντας της τοπικής ομάδας με
75-70, για την 24η αγωνιστική του
πρώτου ομίλου του Νότου της Γ’
Εθνικής. Η Μεγαρίδα(Θέος 6) συνεχίζει το κυνήγι, καθώς νίκησε του
Έσπερου Πατρών εκτός έδρας με
78-62.
Νικηφόρο ήταν το πέρασμα της
Αχαγιάς(Μακρής 6) από την έδρα
του Ηλυσιακού, καθώς επικράτησε
με 88-83. Εύκολο έργο είχε ο Άρης
Νίκαιας κόντρα στον Λέοντα, καθώς
πήρε τη νίκη με 96-47. Με νίκη συνέχισε τις υποχρεώσεις της και η
Κηφισιά, που κέρδισε το Πέρα με
81-74.
Από την πλευρά του, το Ληξούρι
πήρε το ντέρμπι παραμονής με την
Καλαμάτα, επικρατώντας εντός
έδρας με 70-62, με τους νησιώτες
να υπερκαλύπτουν και το -7 από
τον πρώτο αγώνα, οδηγώντας οριστικά σε υποβιβασμό τη “Μαύρη
Θύελλα”.
Ο ΟΦΗ παρέμεινε στην κορυφή
του 2ου Νότιου ομίλου της Γ’Εθνικής Κατηγορίας. Η κρητική
ομάδα(Καραλής συμμετοχή) επικράτησε του Ίκαρου Νέας Σμύρνης
εκτός έδρας με 58-54 και συνέχισε
το νικηφόρο σερί της και την προσπάθεια της για την κατάκτηση του
πρωταθλήματος και την άνοδο στη
Β’Εθνική Κατηγορία.
Συγκάτοικος του παραμένουν τα
Μελίσσια, τα οποία είχαν εύκολο
έργο εντός έδρας κόντρα στην Καλλιθέα Ρόδου.
Οι γηπεδούχοι στο μεγαλύτερο
μέρος του ματς είχαν τα ηνία του
σκορ και τα κράτησαν μέχρι το φινάλε του αγώνα. Μεγάλη νίκη και
για τον Λοκρό Αταλάντης, που πέρασε από την έδρα του Κορωπίου
(74-83).
Στο ντέρμπι της πέμπτης θέσης
ο ΕΦΑΟΖ νίκησε τον Άρη Θήβας
με 79-70.
Η Ευκαρπία είναι μαθηματικά η
πρωταθλήτρια του δεύτερου βόρειου ομίλου της Γ’Εθνικής Κατηγορίας.
Οι πρωτοπόροι του πρωταθλήματος(Χαρτόπουλος 5) επικράτησαν
με ανατροπή του ΓΑΣ Κομοτηνή
(81-87) και εξασφάλισαν την πρώτη
θέση, την άνοδο και το πρωτάθλημα. Επίσης στη νίκη του ΒΑΟ επί
της ΜΕΝΤ με 94-80 ο Γιαννούλης
είχε συμμετοχή.

Mεγάλη απώλεια
Ηταν ένας προπονητής που ζούσε έντονα τα παιχνίδια του και
έδωσε το στίγμα του το διάστημα που βρέθηκε στην Ελλάδα.
«Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΑΚΕ και ο πρόεδρος του κ.
Ευάγγελος Γαλατσόπουλος εκφράζουν την θλίψη τους για την απώλεια του Τζόνι Νιούμαν, ο οποίος εργάστηκε ως προπονητής στην
χώρα μας σε ΠΑΟΚ, Παγκράτι, Ηρακλή και Φίλιππο Θεσσαλονίκης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΑΚΕ και ο πρόεδρος του κ. Ευάγγελος Γαλατσόπουλος εκφράζουν, επίσης, τα συλλυπητήρια τους
στην οικογένεια του εκλιπόντος και τους οικείους του.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει».
Εξάλλου όπως έγραψε το sportrikala την σεζόν 1992-93 που ήταν
τον Ηρακλή είχε βοηθό του τον Βαγγέλη Φρύδα.
Φυσικά όσοι συνεργάστηκαν μαζί του έχουν να θυμούνται την τεράστια αγάπη του για το άθλημα, που το ζούσε στον μέγιστο βαθμό
αλλά και τις φρέσκες ιδέες του μαζί με την τόνωση της ψυχολογίας
των αθλητών.
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Σειρά
υπολογισμών
Ο Κολοσσός έφερε τα πάνω-κάτω
στην Basket League με το "διπλό" στο
Λαύριο και παρέμεινε ζωντανός για άλλη
μία αγωνιστική. Επί της ουσίας, βέβαια,
δεν άλλαξε ουσιαστικά πολλά πράγματα
όσον αφορά την δική του μοίρα, καθώς
εξακολουθεί να θέλει το 2/2 στα παιχνίδια
με Ολυμπιακό και ΑΕΚ και παράλληλα
ήττες της Κύμης και του Ρεθύμνου.
Παράλληλα, βέβαια, ο Κολοσσός έδωσε στην Κύμη το δικαίωμα να ελπίζει,
καθώς πλέον μπορεί να σωθεί ακόμα
και με ήττα στο ΟΑΚΑ από τον Παναθηναϊκό. Θα χρειαστεί πάντως και ήττα
του Λαυρίου από τον Ήφαιστο. Στο παιχνίδι της παραμονής παραμένει και το
Ρέθυμνο, το οποίο δεν επηρεάστηκε
από το σημερινό αποτέλεσμα στο Λαύριο.
Τα δεδομένα έχουν ως εξής μετά τη
νίκη του Κολοσσού σύμφωνα με το sport
24:
1) Το Ρέθυμνο θα παραμείνει στην
Basket League σε περίπτωση νίκης επί
του Άρη, ό,τι κι αν συμβεί στα υπόλοιπα
παιχνίδια. Εάν ηττηθεί, θα χρειαστεί
ήττα της Κύμης στο ΟΑΚΑ για να σωθεί,
ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα αποτελέσματα.
2) Το Λαύριο χρειάζεται νίκη επί του
Ήφαιστου στο γήπεδό του και να ηττηθεί
παράλληλα μία εκ των Κύμη και Ρέθυμνο.
Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, θα
υποβιβαστεί στην Α2.
3) Η Κύμη εξακολουθεί να βρίσκεται
στην πλέον δυσχερή θέση, αφενός επειδή παίζει την τελευταία αγωνιστική στο
ΟΑΚΑ με τον Παναθηναϊκό και αφετέρου
διότι κουβαλάει το 0-2 από το Ρέθυμνο
και δεν έχει ούτε την ισοβαθμία με το
Λαύριο. Η ομάδα της Εύβοιας για να
μην εξαρτάται από τα υπόλοιπα αποτελέσματα, θα χρειαστεί νίκη επί του Παναθηναϊκού. Σε περίπτωση ήττας στο
ΟΑΚΑ, θα χρειαστεί ήττα του Λαυρίου
από τον Ήφαιστο για να παραμείνει
στην κατηγορία.
4) Ο Κολοσσός παρέμεινε ζωντανός,
αλλά εξακολουθεί να χρειάζεται ένα
ακραίο σενάριο για να σωθεί: νίκες επί
του Ολυμπιακού (στο εξ' αναβολής ματς
στο ΣΕΦ) και της ΑΕΚ και παράλληλα
ήττες της Κύμης και του Ρεθύμνου
στους αγώνες της 26ης αγωνιστικής.
Το κακό για τον Κολοσσό είναι ότι δεν
κάλυψε την διαφορά των 4 πόντων, η
οποία θα του χρειαστεί σε πιθανή τετραπλή ισοβαθμία με Ρέθυμνο, Λαύριο
και Κύμη. Σε περίπτωση τριπλής ισοβαθμίας με Κύμη, Ρέθυμνο δεν του χρειάζεται η διαφορά με το Λαύριο.
Οι αγώνες της 26ης αγωνιστικής
(12/5):
Άρης - Ρέθυμνο
Πανιώνιος - Χολαργός
Λαύριο - Ήφαιστος
Παναθηναϊκός - Κύμη
Κολοσσός - ΑΕΚ
Τι ισχύει στις ισοβαθμίες:
Άρης: Έχει 2-0 με το Λαύριο, 1-1 (και
+19) με τον Πανιώνιο, 1-0 (και +2) με
το Ρέθυμνο, 1-1 (και +17) με την Κύμη.
Πανιώνιος: Έχει 2-0 με το Ρέθυμνο,
1-1 (και -19) με τον Άρη, 1-1 (και -20) με
το Λαύριο, 0-2 με την Κύμη.
Λαύριο: Έχει 1-1 (και +17) με την
Κύμη, 1-1 (και +20) με τον Πανιώνιο, 11 (και +4) με το Ρέθυμνο, 0-2 με τον
Άρη, 1-1 (και +2) με Κολοσσό.
Κύμη: Έχει 2-0 με τον Πανιώνιο, 1-1
(και -17) με τον Άρη, 1-1 (και -17) με το
Λαύριο, 0-2 με το Ρέθυμνο, 1-1 (και -2)
με Κολοσσό.
Ρέθυμνο: Έχει 2-0 με την Κύμη, 1-1
(και -4) με το Λαύριο, 0-1 (και -2) με τον
Άρη, 0-2 με τον Πανιώνιο, 1-1 (και +15)
με Κολοσσό.
Κολοσσός: Έχει 1-1 (και -2) με Λαύριο,
1-1 (και +2) με Κύμη, 1-1 (και -15) με
Ρέθυμνο.
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Πρόσφερε υλικό
Και η φετινή Α2 ΕΣΚΑΘ είχε έντονες συγκινήσεις, Τρικαλινή υπογραφή,
ενώ σιγά-σιγά τα επιτελεία κοιτάζουν την επόμενη μέρα

Σ

το αθλητικό γίγνεσθαι
πάντα οι απόψεις
ποικίλουν. Ετσι θα
ακούσει κανείς
φιλάθλους, που είναι πιο
μετριοπαθείς και ήπιοι στην
κριτική τους, ότι έγιναν
αξιόλογα πρωταθλήματα.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr

Οι πιο αυστηροί όμως θεωρούν
ότι συνολικά το επίπεδο δεν ήταν
το επιθυμητό και απλά ξεχωρίζουν
ορισμένες δυνατές φωνές, που
κινήθηκαν συντονισμένα και αποτελεσματικά.
Από τον κανόνα δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση
ούτε η φετινή Α2 ΕΣΚΑΘ, που σίγουρα περιλάμβανε αρκετά σημεία
αναφοράς.
Πρώτα και κύρια είχαμε την Τρικαλινή υπογραφή. Οι Μάγοι έκαναν υποδειγματικό τελείωμα κόβοντας πρώτοι το νήμα, ενώ κατέκτησαν και τον τίτλο του υπερπρωταθλητή κόντρα στην Σπορτ
Ακαδημία.
Πάντως μέσα στην εβδομάδα
βγήκε στον αέρα η ανακοίνωση
της ΕΑΛ με την ΕΣΚΑΘ να έχει
πάρει τις δικές της αποφάσεις.
Ακρως παραγωγική χρονιά είχε
βέβαια και η ΑΕΤ, που έβαλε το
κερασάκι στην τούρτα απέναντι
στον Ικαρο Λάρισας.
Οσο για τον Κρόνο έκανε την
προσπάθειά του και άντεξε παρά
την πίεση.
Γενικά ο απολογισμός ήταν θετικός για τα τοπικά χρώματα, ενώ
οι φίλαθλοι στήριξαν μια ακόμη
φορά τους πρωταγωνιστές και δικαιώθηκαν.
Διότι στα τοπικά πρωταθλήματα
αγωνίζονται οικεία στελέχη, που
προσπαθούν πάντα για το καλύτερο κινούμενα με γνώμονα την
αγάπη για το άθλημα.
Η έλλειψη διαφήμισης δεν παίζει
ρόλο για τα ίδια, αφού τα ενδιαφέρει να απολαμβάνουν την δράση
και να βελτιώνουν συνέχεια τους
δείκτες.
Πάντως τα τελευταία χρόνια
παρά τις οικονομικές δυσκολίες
τα επιτελεία των ομάδων δεν σταματούν να ψάχνονται, ενώ καταφέρνουν να κάνουν διάνα στις
επιλογές τους.
Ετσι το επίπεδο έχει ανέβει, ενώ
μετέχουν παίκτες με καλό βιογραφικό.
Το στοίχημα όμως αφορά τα
νέα πρόσωπα, που μπήκαν δυνατά
στο παιχνίδι αλλά αξίζει να πάρουν
περισσότερο χρόνο.
Φυσικά όσοι αγωνίζονται κάνουν
πάντα θετικές σκέψεις άσχετα και
κυρίως επιμένουν μέχρι τέλους.
Εννοείται ότι τα επιτελεία παρότι
βίωσαν και φέτος έντονα συναισθήματα έσπευσαν να αναδείξουν
τα δυνατά τους στοιχεία και να
αντιμετωπίσουν ατέλειες.
Εξάλλου κάποια συγκροτήματα
μπορεί να δέχτηκαν φιλοφρονήσεις αλλά τις άφησαν γρήγορα
πίσω αφού ήξεραν πολύ καλά ότι

Οι Τρικαλινές ομάδες βγήκαν μπροστά στην φετινή Α2 ΕΣΚΑΘ
κάθε παιχνίδι ήθελε την κατάλληλη
προσέγγιση.
Μέλημα όλων συνεπώς ήταν η
καθημερινή βελτίωση.
Ειδικά σε κάποιες ομάδες βγήκαν αρκετά δεδομένα που δουλεύτηκαν στο παρκέ, ενώ άλλες
επένδυσαν στο κλίμα και στην συσπείρωση και εκ του αποτελέσματος δικαιώθηκαν.
Επιπρόσθετα όλοι βίωσαν και
φέτος την ιδιαίτερη ομορφιά των
τοπικών ντέρμπι.
Οσοι αγωνίζονται σ’ αυτά θέλουν
διαχρονικά να κερδίζουν και ως
εκ τούτου δίνουν ότι έχουν και
δεν έχουν για να φτάσουν στον
αντικειμενικό τους στόχο. Αυτό
επιβεβαιώθηκε και στις φετινές
αναμετρήσεις.
Ο καθένας αντιλαμβάνεται ότι
από την στιγμή που οι ομάδες
ψάχνονται αυξάνονται οι πιθανότητες για σπουδαίες παρουσίες,
ενώ πλέον οι ευθύνες είναι μεγαλύτερες για όσους κέρδισαν τα
στοιχήματα.
Οι συμπολίτες φίλαθλοι πάντως
συνήθισαν σε αμφίρροπες συναντήσεις και είδαν και φέτος την
παράδοση να συνεχίζεται σε αρκετά ματς της Α2 ΕΣΚΑΘ.
Και μπορεί αρκετοί να θεωρούν
ότι μεγάλες αλλαγές δεν συνηθίζονται στην συγκεκριμένη κατηγορία αλλά πάντα υπάρχουν καινούργια δεδομένα.
Μάλιστα αρκετά επιτελεία δεν
κρύβουν την αδυναμία τους και
ασπάζονται την λογική και φιλοσοφία που λέει τόπο στα νιάτα,
οπότε στην πράξη δίνουν απλόχερο χρόνο συμμετοχής στα ταλέντα και αυτά τους δικαιώνουν.
Ασφαλως οι πιτσιρικάδες ωριμάζουν καλύτερα μέσα από την
συνεχή τριβή.
Μακροπρόσθεσμα λοιπόν οι φίλοι του είδους θα μνημονεύουν
την στροφή στα ταλέντα. Όλα
πάντως πρέπει να γίνουν με μέτρο
και στην σωστή ώρα.
Το ζητούμενο είναι κάθε ομάδα
να παίζει το μπάσκετ που ξέρει
με σεβασμό στους αντιπάλους και
να βάζει το λιθαράκι της στην
πρόοδο του μπάσκετ.
Εννοείται ότι ένα συναρπαστικό

πρωτάθλημα πέραν όλων των άλλων μπορεί να φέρει στα κλειστά
πέρα από τους πιστούς και φρέσκα πρόσωπα τα οποία δεν κρύβουν την αδυναμία τους στην καλαθοσφαίριση.
Αναμφίβολα το άπλωμα του
αθλήματος στον κόσμο είναι ένα
από τα σημαντικά στοιχήματα.
Πάντως όσοι διακονούν τον
χώρο αξίζουν πολλά εύσημα για
τις εμπνεύσεις και την αντοχή
τους.
Οσοι δεν ξέρουν απορούν με
τη δύναμη που κρύβουν μέσα τους
οι πρωταγωνιστές. Μπορεί κάποια
στιγμή να μελαγχολούν αλλά την
κρίσιμη ώρα δεν κάνουν πίσω.
Η ευφορία όμως που νιώθουν
οι παράγοντες βλέποντας τους
παίκτες να κινούνται στα όρια και
να ξεπερνούν όλα τα εμπόδια τους
δίνει δύναμη για καινούργια κατορθώματα.
Με όλα αυτά ο καθένας αντιλαμβάνεται ότι χρειάζεται γερό
στομάχι στην Α2 κάτι που επιβεβαιώθηκε και φέτος. Διότι προέκυψαν διαστήματα φόρμας και
νίκες που ήταν στον σχεδιασμό
αλλά και δύσκολα αποτελέσματα.
Προς τιμήν τους παίκτες και
επιτελεία δεν έχασαν την ψυχραιμία τους. Πολύ απλά κινήθηκαν
με νηφαλιότητα και άνοιξαν βηματισμό
Με όλα αυτά ο χρόνος κύλησε
σαν νεράκι, ενώ απολαυστικές
ήταν και οι αναλύσεις ειδικών και
μη.
Κάθε αγώνας λοιπόν είχε το
δικό του χρώμα, ενώ οι παίκτες
έδειξαν με την συμπεριφορά τους
ότι η ομάδα τους ήταν πάνω
απ’όλα.
Η σωστή νοοτροπία και προσέγγιση έπαιξε συνεπώς μεγάλο
ρόλο στην διαμόρφωση του χάρτη.
Πραγματικά οι παίκτες των τοπικών ομάδων έδωσαν το 100%
των αρετών τους, εφάρμοσαν πιστά τα συστήματα, οπότε όλα
αυτά αποτυπώθηκαν στο βαθμολογικό ισοζύγιο.

Σωστή συνταγή
Οσοι παρακολουθούν τους αγώ-

νες από τις εξέδρες θεωρούν κάποια πράγματα εύκολα.
Ωστόσο η υλοποίησή τους στο
παρκέ θέλει τρόπο και κόπο. Ακόμη και ένας κρίκος αν λείψει από
την αλυσίδα μπορεί να γίνει η ζημιά.
Προς τιμήν τους οι εκπρόσωποί
μας έδειξαν στην πράξη ότι βρήκαν την σωστή συνταγή, ενώ σε
πολλά ματς πρόσφεραν όμορφο
μπάσκετ.
Εκεί όμως που χρειάστηκε ρεαλισμός έπαιξαν πολύ σωστά για
την ουσία.
Γενικά είναι σημαντικό να παρουσιάζουν τα συγκροτήματα βελτιωμένες εκδόσεις και αυτό έψαξαν οι Τρικαλινές φωνές της Α2
ΕΣΚΑΘ.
Τα επιτελεία λοιπόν κινήθηκαν
με μεθοδικότητα προσθέτοντας
κάθε μέρα ένα νέο λιθαράκι στο
αγωνιστικό τους υπόβαθρο.
Μέλημά τους ήταν να εμφανίζονται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση στους κρίσιμους αγώνες,
όπου οι λεπτομέρειες έκαναν την
διαφορά.
Πολύ σωστά πάντως άνθρωποι
του χώρου σημείωσαν ότι δεν
υπήρξαν εύκολα παιχνίδια, ειδικά
στο μεγαλύτερο διάστημα του μαραθωνίου και ως εκ τούτου εκκίνησαν από μηδενική βάση.
Πέρα από το βασικό πλάνο διέθεταν και εναλλακτικό σχέδιο.
Πολλές φορές μάλιστα τα μικρά
πράγματα έκαναν την διαφορά.
Σε ατομικό επίπεδο έμπειροι
αθλητές είχαν μεστή χρονιά με
ενδιαφέροντα στατιστικά, ενώ οι
συνοδοιπόροι τους μπήκαν γρήγορα στο πνεύμα δίνοντας το δικό
τους στίγμα.
Ωστόσο όλα πέρασαν μέσα από
την κοινή προσπάθεια, αφού το
μπάσκετ είναι κατ’ εξοχήν ομαδικό
άθλημα.
Από την πλευρά τους οι προπονητές δεν άφησαν να πέσει τίποτα
κάτω και ήξεραν για τους αντιπάλους τόσα όσα και για τις δικές
τους ομάδες.
Ετσι οι παίκτες ήταν πάντα διαβασμένοι και ήξεραν που να χτυπήσουν με χειρουργική ακρίβεια.
Επίσης ακόμη και στα δύσκολα
καταγράφηκε θετική αύρα, στοιχείο που έπαιξε τον ρόλο του.
Εν είδη απολογισμού οι Μάγοι
μόλις άνοιξαν τα χαρτιά τους κοίταξαν μόνο μπροστά.
Η ΑΕΤ είχε σωστή στόχευση,
ενώ έκανε υποδειγματική διαχείριση στις δύσκολες στροφές.
Οσο για τον Κρόνο ήξερε ότι
είχε δύσκολη αποστολή και εξάντλησε τις πιθανότητες.
Όπως και να’χει σιγά-σιγά τα
επιτελεία θα αρχίσουν να καταπιάνονται με την επόμενη μέρα,
που σίγουρα θα φέρει περισσότερες προκλήσεις.
Το δίδυμο όμως ξέρει και το
νέο μετερίζι, οπότε θα ψάξει την
σταθεροποίηση.

CMYK
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οιος αλήθεια δεν
χαίρεται όταν
φτάνει σε μια
αθλητική
εγκατάσταση και την βλέπει
γεμάτη από νεαρόκοσμο;

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Τα πιτσιρίκια διαθέτουν έναν
μοναδικό τρόπο να μεταφέρουν
την αύρα τους σε όλους και φυσικά αφήνουν υποσχέσεις για
το μέλλον. Ο αθλητισμός είναι
ένα από τα δυνατά χαρτιά των
Τρικάλων, οπότε όσοι τον διακονούν καλούνται να πάρουν
άριστα στο κομμάτι της υποδομής.
Κανείς δεν είπε ότι η αποστολή είναι εύκολη. Όμως αξίζει
τον κόπο να κάνει ο καθένας
κατάθεση ψυχής προκειμένου
να οδηγήσει τη νεολαία σ’ένα
υγιή χώρο. Αν μέσα από την
δουλειά και το ταλέντο προκύψουν υπερβάσεις τότε θα πρόκειται για το καλύτερο σκηνικό.
Πάντως αυτές τις μέρες οι
λάτρεις του είδους έβλεπαν και
δεν χόρταιναν είτε το τουρνουά
της Δήμητρας, είτε τους αγώνες
σε μίνι και παμπαίδες του μπάσκετ αλλά και τις ανάλογες εκδηλώσεις στις μικρές ηλικίες
του βόλεϊ.
Τέτοιες συνάξεις δίνουν την
απαραίτητη ώθηση στα νιάτα
να συνεχίσουν τον ωραίο αγώνα
τους. Μακάρι λοιπόν να γεμίσουν
ασφυκτικά οι αθλητικοί χώροι
και οι φορείς να χρειαστεί να
ψάξουν καινούργιες λύσεις.
Πάντως δεν υπάρχει μεγαλύτερο παράσημο για κάθε παράγοντα, από το να δίνει την ευκαιρία στο νέο αίμα να ανακαλύψει την χαρά των σπορ.
Ασφαλώς δεν θα παίξουν όλοι
οι πιτσιρικάδες σε υψηλό επίπεδο. Όμως θα αποκτήσουν αρχές, που θα τους χρησιμεύσουν
στην ζωή. Οσοι πάλι έχουν
άστρο θα επιδιώξουν να δώσουν
σάρκα και οστά στα όνειρά τους.
Σε κάθε περίπτωση η προεργασία στην υποδομή αποτελεί
τον μόνο σίγουρο δρόμο.
Μπορεί οι φίλαθλοι να εντυπωσιάζονται από τα λαμπερά
ονόματα αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και αυτά από κάπου

Ξεσηκώθηκαν οι μαθητές για
την μεγάλη εκδήλωση και οι εμπνεύσεις καλά κρατούν.
Όταν ο αθλητισμός συναντά
τον Πολιτισμό, το αποτέλεσμα
δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό.
Η Αλεξία ,η Δέσποινα,ο Αντρέας,ο Βαγγέλης,η Γεωργία ,η
Κωνσταντίνα,ο Θοδωρής,ο Χρήστος,ο Γαβριήλ,η Νικολέτα,η Ελένη,ο Παναγιώτης,ο Αλέξανδρος,η
Λουίζα,η
Μελίνα
και
ο
Γιώργος,μαθητές του Δ1 τμήματος του 27ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων Αριστείδης Παππάς
,θέλοντας να δείξουν την στήριξη
στην μεγάλη διοργάνωση της
πόλης μας,του Trikala City
Run,ετοίμασαν δυο κολάζ έκπληξη για τα μέλη της οργανωτικής επιτροπής Λυμπίσιου Βαρβάρα και Κούζα Χρύσα που βρέθηκαν στο σχολείο για να ενημερώσουν για τις εγγραφές,
λίγο πριν το τελευταίο κουδούνι
για τις διακοπές του Πάσχα.
Το ένα είχε αναφορά στη ζωή
και το έργο του μεγάλου δημιουργού Απόστολου Καλδάρα και
το δεύτερο σ’ έναν από τους
καλύτερους και σημαντικότερους
Έλληνες τραγουδιστές όλων των
εποχών τον Δημήτρη Μητροπάνο.
Τα παιδιά παρέδωσαν τα κολάζ τονίζοντας πως ο αθλητισμός είναι κομμάτι του πολιτι-

Η σίγουρη επένδυση
Είναι επιτακτική ανάγκη το αγκάλιασμα της νεολαίας
για να εξασφαλιστεί η αθλητική μακροημέρευση των Τρικάλων

Η δουλειά στην υποδομή είναι ο μόνος δρόμος
για την διαιώνιση του Τρικαλινού μύθου
χαμηλά ξεκίνησαν την καριέρα
τους.
Είχαν όμως το ταλέντο, την
θέληση, την στήριξη από το περιβάλλον και τους προπονητές
τους αλλά και την τύχη, οπότε
έγραψαν ιστορία.
Ωστόσο είναι γνωστό ότι η
ζωή του κάθε αθλητή έχει ημερομηνία λήξης. Συνεπώς όσοι
υπηρετούν τα σπορ θα πρέπει
να έχουν έτοιμες τις εναλλακτικές λύσεις και ουσιαστικά να
διαθέτουν αθλητικό φυτώριο.
Βέβαια οι συνθήκες της εποχής
είναι δύσκολες αλλά προς τιμήν
τους οι υπεύθυνοι επιδιώκουν
να στηρίζουν απλόχερα τα
άφθαρτα πρόσωπα.
Η χαρά τους είναι μεγάλη
όταν βλέπουν τα νιάτα να ανταποκρίνονται στο κάλεσμα και
σπεύδουν να μυηθούν στα μυστικά του κάθε αθλήματος, που
κατά γενική ομολογία έχει την
ομορφιά του.
Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η
περιοχή έχει παράδοση ειδικά
σε ποδόσφαιρο, καλαθοσφαίριση, βόλεϊ και είναι επιτακτική
ανάγκη το σκηνικό να συνεχιστεί
και να βγουν παίκτες που θα

κάνουν το μεγάλο άλμα στην
καριέρα τους.
Πολλοί φίλαθλοι θέλουν να
δουν ξανά παίκτες πρώτης γραμμής όπως παλιά.
Όπως και να’χει λοιπόν αν
κάθε ομάδα προσφέρει 1-2 στελέχη με προοπτικές θα νιώσει
απίστευτη ευφορία.
Σε κάθε περίπτωση η ζωή συνεχίζεται και το ζητούμενο είναι
να προκύπτουν πάντα νέα σημεία αναφοράς. Χωρίς υπερβολή
τα στελέχη των τοπικών συλλόγων κάνουν αγώνα δρόμου για
να εντοπίσουν αρχικά και να δώσουν στην συνέχεια όλες τις
ανέσεις στα νιάτα για να εξελιχτούν υποδειγματικά.
Δεν είναι όμως μόνο τα ομαδικά σπορ. Εκεί που γίνεται συγκινητική προσπάθεια είναι στα
ατομικά αθλήματα.
Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας τα επιτελεία εργάζονται νυχθημερόν για άνοιγμα
φτερών. Όπως γίνεται αντιληπτό
οι Τρικαλινοί είναι παντού και οι
συμπολίτες εύχονται ο τοπικός
αθλητισμός να συνεχίσει να βρίσκεται σε καλά χέρια.
Ασφαλώς είναι λογικό οι φί-

λαθλοι να παρακολουθούν με
μεγάλο ενδιαφέρον τις προσπάθειες των κορυφαίων εκπροσώπων μας που μας κάνουν υπερήφανους. Όμως δεν κρύβουν
την αδυναμία τους σε καθετί
που σχετίζεται με την υποδομή.
Γενικά η αδυναμία τους βρίσκεται στη νεολαία. Διατηρούν
συνεπώς ανοιχτή γραμμή με ειδικούς του χώρου και τους παροτρύνουν να αναδείξουν και
άλλα χαρισματικά στελέχη.
Στο πλαίσιο αυτό τα επιτελεία
των ομάδων μας πήραν το μήνυμα και προσπαθούν στο μέτρο
του δυνατού να κινητοποιούν τη
νεολαία και να μεταδίδουν γνώσεις και ήθος.
Στο ποδόσφαιρο οι Ακαδημίες
κάνουν φιλότιμη προσπάθεια και
οι έξοδοι σπουδαίων νεαρών
παικτών αποτελούν σημάδι ελπίδας. Οσο για τα τοπικά πρωταθλήματα μπάσκετ αρκετά παιδιά πήραν χρόνο συμμετοχής
και στις πρώτες ομάδες, οπότε
ατενίζουν το μέλλον με αισιοδοξία. Και στο βόλεϊ όμως οι μικρές ηλικίες έρχονται με φόρα,
ενώ όλοι καμαρώνουν όταν βλέπουν ντόπια παιδιά να φορούν
το εθνόσημο, όπως γίνεται αυτές
τις μέρες με τον Απόστολο Πετσιά της Αμιλλας.
Ειδικά στα ατομικά αθλήματα
γίνεται απίστευτη δουλειά παρά
την μοναχικότητα και ήδη αρκετά
φρέσκα πρόσωπα δείχνουν να
σταθεροποιούνται σε ικανοποιητικό επίπεδο.
Μακάρι λοιπόν να έχουν την
επιθυμητή εξέλιξη γεμίζοντας
και άλλες σελίδες με επιτυχίες.
Όλα όμως θα γίνουν στην
ώρα τους. Μακάρι να προκύψουν από τα Τρίκαλα σπουδαίοι
πρωταγωνιστές, που θα κάνουν
την διαφορά. Εννοείται ότι δεν
λείπουν και οι καλοί οδηγοί. Αυτοί εμπνέουν τα νιάτα με το πα-

ράδειγμά τους και οι μικροί προσπαθούν να μεγαλώσουν αθλητικά με τον τρόπο που πρέπει.
Ασφαλώς το σκηνικό αυτό εκπέμπει αθλητική υγεία και σημαίνει ότι τα σωματεία έβαλαν
γερές βάσεις και στηρίζονται
στις δικές τους δυνάμεις.
Ειδικά μάλιστα στις μέρες μας
που δεν μπορούν να γίνουν οι
αθρόες μετεγγραφές των περασμένων ετών.
Συνεπώς η σωστή τακτική είναι
να στηρίζονται τα σωματεία στα
ταλέντα τους και να προβαίνουν
σε προσθήκες αθλητών που θα
κολλήσουν άμεσα και θα κάνουν
το κάτι παραπάνω.
Γιατί όταν ένας έμπειρος παίκτης είναι συνειδητοποιημένος
και εργατικός θα αποτελέσει το
κατάλληλο πρότυπο για τους
πιτσιρικάδες. Επιπρόσθετα δεν
πρέπει να ξεχνάμε ότι δικά μας
παιδιά με την αντοχή στον χρόνο
δίνουν το σωστό μήνυμα.
Οι συμπολίτες φίλαθλοι λοιπόν
περιμένουν την εξέλιξη νέων
αθλητών, που θα μπορέσουν να
εκπροσωπήσουν επάξια τον Τρικαλινό αθλητισμό σε υψηλό επίπεδο. Βέβαια κανείς δεν είπε
ότι η διάπλαση ενός αθλητή σε
ολοκληρωμένη προσωπικότητα
είναι εύκολη υπόθεση.
Ακόμη και ένας κρίκος αν λείψει μπορεί να γίνει η ζημιά, ενώ
με τίποτα στον κόσμο δεν θα
πρέπει να απογοητευτούν τα
φρέσκα πρόσωπα.
Από την στιγμή που νιώσουν
δίπλα τους τα κατάλληλα στηρίγματα θα αφοσιωθούν ολοκληρωτικά στην αποστολή τους.

Με σωστά βήματα
Το χτίσιμο των αθλητών θυμίζει επιστήμη. Ο σίγουρος δρόμος είναι η βήμα- βήμα πορεία
για να μην προκύψουν κενά τα
οποία θα φανούν στην πορεία.
Επίσης είναι απαραίτητοι οι

χαμηλοί τόνοι, αφού όσοι ξεφεύγουν από το μέτρο κάπου
δεν εξελίσσονται ανάλογα.
Οι προπονήσεις λοιπόν αποτελούν μεγάλο σχολείο και οι
πιτσιρικάδες τις αντιμετωπίζουν
με θρησκευτική ευλάβεια.
Δεν χάνουν συνεπώς ούτε
δευτερόλεπτο από τις οδηγίες,
ενώ αρκετοί συνηθίζουν και μετά
το πέρας της δουλειάς να γυμνάζονται κατά μόνας.
Πάντως αρκετοί τεχνικοί απέκτησαν ειδίκευση στην δουλειά
με νεαρούς αθλητές και ξέρουν
να παίρνουν το καλύτερο από
τον καθέναν. Φυσικά δεν χρειάζεται να κάνουμε εκτενή ανάλυση για το πόσο σημαντικό
είναι το να στηρίζεται κανείς
στις δικές του δυνάμεις. Σε κάθε
περίπτωση ο προσεκτικός σχεδιασμός του πλάνου και η συνεχής ενημέρωση των τεχνικών
θα βάλει και άλλα πρόσωπα
στον χορό.
Με υπομονή και μεράκι είναι
δυνατόν να κερδηθεί το στοίχημα, ενώ η νέα προπονητική γενιά
δείχνει ότι διαθέτει ανοιχτούς
ορίζοντες. Πραγματικά σε αρκετές περιπτώσεις το δέσιμο
των δυο πλευρών είναι εντυπωσιακό, αναπτύσσεται σχεδόν πατρική σχέση και συνεργάζονται
με τα μάτια για προκύψει σκηνικό
μακράς πνοής. Ολοκληρώνοντας
να σημειώσουμε ότι σε πρόσφατο παιχνίδι μικρών ηλικιών ο Αίολος κέρδισε 42-40 την Καλαμπάκα με τους πιτσιρικάδες να
προσφέρουν συγκινήσεις.
Ακόμη 3 τμήματα του Αιόλου
συμμετείχαν σε Πανελλήνιο
τουρνουά Ακαδημιών που διοργάνωσε ο Σπάρτακος. Το παρόν
έδωσαν οι: Ευαγγελακόπουλος,
Παπαδημητρίου, Αλεξοπούλου,
Δριβάλα και ο υπεύθυνος Π.
Μπραχάλας.

Ιδανικό πάντρεμα
Σπουδαίες ιδέες από τους μαθητές, που δένουν
αθλητισμό και πολιτισμό ενόψει του Trikala city run

Στιγμιότυπα από την επίσκεψη στο 27ο Δημοτικό σχολείο αλλά και το κολλάζ για Καλδάρα- Μητροπάνο
σμού καθώς εξευγενίζει το σώμα,

την ψυχή και το σώμα.

Εξάλλου με αμείωτο ρυθμό
CMYK

συνεχίζονται οι εγγραφές στους

γνωστούς χώρους.

CMYK
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Γηπεδικό και καλή
συνεργασία

Συνάντηση του μεγαλομετόχου του ΑΟΤ Ηλία Αϊβάζογλου με τον δήμαρχο Τρικκαίων Δημήτρη Παπαστεργίου

Σ

υνάντηση με τον
δήμαρχο
Τρικκαίων και εκ
νέου υποψήφιο,
Δημήτρη Παπαστεργίου
είχε σήμερα το
απόγευμα ο ιδιοκτήτης
της ΠΑΕ ΑΟ Τρίκαλα, κ.
Ηλίας Αιβάζογλου. Η
συνάντηση διεξήχθη σε
πολύ καλό κλίμα ενώ το
παρών έδωσαν οι
αντιδήμαρχοι, Άκης
Αναστασίου και Γιάννης
Κωτούλας , ο γενικός
διευθυντής της ΠΑΕ,
Νίκος Σαμολάδας και ο
γ.α. Ζήσης Κατσαντώνης.

Του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
xristoforospap@gmail.com

Ουσιαστικά ανάμεσα στις
δύο πλευρές συζητήθηκαν οι
τρόποι συνεργασίας για την
βελτίωση του αγωνιστικού χώρου του Δημοτικού Σταδίου
αλλά και του βοηθητικού γηπέδου με την δημοτική αρχή
να δείχνει διάθεση για την
βελτίωση των εγκαταστάσεων
και τον κ. Παπαστεργίου να
εύχεται στους ιθύνοντες της
ομάδας μας να επιτευχθούν
οι στόχοι.

Συνάντηση με τον Δήμαρχο Τρικκαίων είχε ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Ηλίας Αϊβάζογλου
η Super League 2 από 12 και
η Football League από 14.
Σε ό,τι αφορά στη Super
League 2, την κατηγορία προβλέπεται ότι θα συνθέσουν οι
οχτώ ομάδες από τις θέσεις
τρία έως δέκα της φετινής
Football League, οι τρεις ομάδες που θα υποβιβαστούν από

τη Super League και η ομάδα
που θα χάσει το μπαράζ μεταξύ της 13ης της Super
League και της 2ης της Football League.
Παρόλα αυτά το τελευταίο
σενάριο που φέρεται να βρίσκεται υπό επεξεργασία σύμφωνα με την ιστοσελίδα “dik-

isports.blogspot.com”, προβλέπει τη διεξαγωγή αγώνων
μπαράζ μεταξύ των οκτώ πρωταθλητών (ΑΟ Καβάλας, Κρόνος Αργυράδων, Ολυμπιακός
Βόλου, ΟΦ Ιεράπετρας, Ιάλυσος, Αιγάλεω και Ασπρόπυργος, Βέροια) για δύο έξτρα
θέσεις στη νέα Super League

Ευχές από

Τέλος
οι προπονήσεις
για Πάσχα
Οι προπονήσεις ενόψει των
γιορτών του Πάσχα ολοκληρώθηκαν σήμερα και η επιστροφή θα γίνει την Τρίτη.
Παράλληλα ο ιδιοκτήτης της
ΠΑΕ, Ηλίας Αϊβάζογλου προχώρησε σε πληρωμές προς
το ποδοσφαιρικό τμήμα
Φουντώνουν τα σενάρια για
την αναδιάρθρωση!
Όσο η τροπολογία του Βασιλειάδη για τη σύσταση της
Super League 2 καθυστερεί
τόσο θα φουντώνουν οι φήμες
και θα υπάρχουν διάφορα σενάρια για τον αριθμό των ομάδων που θα λάβουν μέρος
στη νεοσύστατη κατηγορία.
Παράλληλα εντείνονται οι πιέσεις όσων αντιδρούν στην
αναδιάρθρωση.
Η μεγαλύτερη αντίδραση
προκύπτει από τις πρωταθλήτριες και δευτεραθλήτριες
ομάδες της Γ’ Εθνικής οι οποίες θα ανέβουν σε μία επαγγελματική κατηγορία (Football
League), η οποία όμως θα είναι ξανά το τρίτο τη τάξει
εθνικό πρωτάθλημα, όπως είναι σήμερα η Γ’ εθνική.
Σύμφωνα με το πλάνο της
αναδιάρθρωσης και την απόφαση της ΕΠΟ, την ερχόμενη
σεζόν η Super League 1 θα
αποτελείται από 14 ομάδες,

2. Το νέο αυτό σενάριο θέλει
επίσης οι υπόλοιπες έξι ομάδες να πηγαίνουν στην Football League, αλλά το ίδιο να
συμβαίνει και με τους οκτώ
δευτεραθλητές, πράγμα που
σημαίνει ότι δεν θα χρειαστούν τα μπαράζ για τα
οποία ωστόσο έχει ήδη γίνει

η κλήρωση.
Μέχρι στιγμής ο υφυπουργός Αθλητισμού αρνείται κατηγορηματικά να δεχθεί το
αίτημα για αύξηση των ομάδων της Super League 1 και
το συνδέει με τη σύμβαση
που υπάρχει ανάμεσα στην
ΕΡΤ και επτά ομάδες του συνεταιρισμού.
Όμως ακόμη και ο ίδιος ο
Βασιλειάδης δεν αρνείται να
συζητήσει αύξηση των ομάδων της Super League 2, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες τόσο από το Υπουργείο
όσο και από τη Super League,
η αύξηση των ομάδων της νεοσύστατη κατηγορίας δεν
απαγορεύεται από τη σύμβαση με την ΕΡΤ, διότι σε αυτήν
αναφέρεται ότι το πρωτάθλημα πρέπει να διεξαχθεί με
τουλάχιστον 12 ομάδες, κάτι
που σημαίνει ότι αν διεξαχθεί
και με δύο επιπλέον η σύμβαση δεν παραβιάζεται.
Αντίθετα για τη Super
League 1 η τηλεοπτική σύμβαση προβλέπει συγκεκριμένο
αριθμό 14 ομάδων.
Όσο λοιπόν η τροπολογία
δεν κατατίθεται τόσο το θέμα
θα παραμένει ανοιχτό.

τον ΑΟ Τρίκαλα
Με μία φωτογραφία παικτών της ομάδας στην μπουτίκ που
λειτουργεί έξω από το γήπεδο το ποδοσφαιρικό τμήμα του ΑΟ
Τρίκαλα εύχεται ολόψυχα

Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα
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

ΜΠΑΚΩΣΗΣ
EΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ

3ο χλμ. Τρικάλων-Πύλης • Τηλ. 24310 24735
Άρης • 6977 231 913
www.bakosis.gr
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λλαγές έγιναν στο
πρόγραμμα των
πρωταθλημάτων της ΕΠΣ
Τρικάλων για μετά το
ΠΑΣΧΑ. Επίσης έγινε γνωστό ότι οι
ημιτελικοί στο πρωτάθλημα Κ16 θα
γίνουν την Τρίτη 30 Απριλίου και η
εξ’ αναβολής 7η αγωνιστική της
Κ14 την Πέμπτη 2 Μαϊου.

Α

Η 32η αγωνιστική της Α’ Eρασιτεχνικής
το Σάββατο 4 Μαϊου, η 33η την Τρίτη 7
Μαϊου και η 34η το Σάββατο 1 Ιουνίου.

Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
32η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (Σάββατο 4 Μαϊου)

Καλύβια .....................-............................Πηγή
Αχιλλέας ....................-..........................Γλίνος
Πύργος......................-......Δήμητρα Απόλλων
Πυργετός ..................- ...................Αγία Μονή
Μεγαλοχώρι ..............-.....................Καστράκι
Κρύα Βρύση..............- ...................Ταξιάρχες
Σαράγια .....................-..............................ΑΕΤ
Πορταϊκός .................- ......................Νεοχώρι
Φήκη ..........................-.............Κεφαλόβρυσο
33η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (Τρίτη 7 Μαϊου)

Πηγή ..........................-..........................Γλίνος
Δήμητρα Απόλλων ....-.......................Καλύβια
Αγία Μονή .................- .....................Αχιλλέας
Καστράκι ...................- .......................Πύργος
Ταξιάρχες..................-....................Πυργετός
ΑΕΤ ............................-................Μεγαλοχώρι
Νεοχώρι.....................- ...............Κρύα Βρύση
Κεφαλόβρυσο ...........-.......................Σαράγια
Πορταϊκός .................-............................Φήκη
34η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (Σάββατο 11 Μαϊου)
Δήμητρα Απόλλων ....-............................Πηγή
Γλίνος ........................- ...................Αγία Μονή
Καλύβια .....................-.....................Καστράκι
Αχιλλέας ....................- ...................Ταξιάρχες
Πύργος......................-..............................ΑΕΤ
Πυργετός ..................- ......................Νεοχώρι
Μεγαλοχώρι ..............-.............Κεφαλόβρυσο
Κρύα Βρύση..............-............................Φήκη
Σαράγια .....................-...................Πορταϊκός

Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Α’ ΟΜΙΛΟΣ
Στον Α’ όμιλο της Β’ ερασιτεχνικής, το

Πρωταθλήματα ΕΠΣΤ

Το υπόλοιπο πρόγραμμα
Σε Α’ και Β’ Ερασιτεχνική
Κηπάκι .......................- ........................Ριζαριό
Αρδάνι .......................-......................Κεραμίδι
Αγ. Κυριακή...............-........................Καρυές
Αγ. Οικουμένιος ........-..........................Κρήνη
Ζάρκο ........................-......................Πετρωτό
Αστέρας ....................-..................Ακαδημία 1
Αμπελάκια .................-......................Βασιλική
Γριζάνο ......................-...............Παραληθαίοι
Ρεπό: Λόγγος
30η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (Πέμπτη 9 Μαϊου)
Αρδάνι .......................-.........................Κηπάκι
Ριζαριό.......................- ................Αγ. Κυριακή
Κεραμίδι ....................-..........Αγ. Οικουμένιος
Καρυές ......................-..........................Ζάρκο
Πετρωτό ....................- ......................Αστέρας
Λόγγος ......................-...................Αμπελάκια
Ακαδημία 1 ................-...............Παραληθαίοι
Βασιλική ....................-........................Γριζάνο
Ρεπό: Κρήνη
31η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (Κυριακή 12 Μαϊου)

Καρυές ......................-...............Παραληθαίοι
Κρήνη ........................-........................Γριζάνο
Πετρωτό ....................-......................Βασιλική
Λόγγος ......................-..................Ακαδημία 1
Ρεπό: Αρδάνι
33η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (Τρίτη 21η Μαϊου)

Ριζαριό.......................-......................Βασιλική
Κεραμίδι ....................-..................Ακαδημία 1
Καρυές ......................- ........................Λόγγος
Κρήνη ........................-......................Πετρωτό
Ρεπό: Κηπάκι

Κηπάκι .......................- ................Αγ. Κυριακή
Αγ. Οικουμένιος ........-.........................Αρδάνι
Ζάρκο ........................- ........................Ριζαριό
Αστέρας ....................-........................Καρυές
Αμπελάκια .................-..........................Κρήνη
Παραληθαίοι .............-......................Πετρωτό
Γριζάνο ......................- ........................Λόγγος
Ακαδημία 1 ................-......................Βασιλική
Ρεπό: Κεραμίδι
32η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (Σάββατο 18 Μαϊου)

Κηπάκι .......................-..........................Ζάρκο
Αστέρας ....................- ................Αγ. Κυριακή
Αμπελάκια .................-.........................Αρδάνι
Παραληθαίοι .............- ........................Ριζαριό
Γριζάνο ......................-......................Κεραμίδι
Βασιλική ....................-........................Καρυές
Ακαδημία 1 ................-..........................Κρήνη
Πετρωτό ....................- ........................Λόγγος
Ρεπό: Αγ. Οικουμένιος
34η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (Σάββατο 25 Μαϊου)

Στον Β’ όμιλο της Β’ Ερασιτεχνικής, το πρόγραμμα έχει ως εξής:
29η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (Κυριακή 5 Μαϊου)

Αγ. Οικουμένιος ........-.........................Κηπάκι
Αγ. Κυριακή...............-..........................Ζάρκο
Ριζαριό.......................- ......................Αστέρας
Κεραμίδι ....................-...................Αμπελάκια

Ζάρκο ........................- ......................Αστέρας
Αγ. Οικουμένιος ........-...................Αμπελάκια
Αγ. Κυριακή...............-...............Παραληθαίοι
Αρδάνι .......................-........................Γριζάνο

Οι ομάδες της Α’ Ερασιτεχνικής έχουν ακόμα τρεις υποχρεώσεις. Ολες για το γόητρο και μόνο

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

Βαλτινό......................-....................Θεόπετρα
Τζούρτζια ..................-........................Πιαλεία
Βυτουμάς ..................- ........................Παλ/ρο
Χρυσομηλιά...............- ........................Φιλύρα
Ενωση Δ.Μ ................-.......................Κεφ/κός
Ασπρόβαλτος............-.......................Λυγαριά
Ροπωτό......................-.........................Γόμφοι
Δενδροχώρι...............-.........................Πρίνος
Ρεπό: Φωτεινό
30η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (Κυριακή 12 Μαϊου)
Τζούρτζια ..................- .......................Βαλτινό

Χρυσομηλιά...............- .......................Βαλτινό
Βυτουμάς ..................-..................Ενωση Δ.Μ
Θεόπετρα ..................- .............Ασπρόβαλτος
Πιαλεία ......................- .......................Ροπωτό
Παλ/ρο.......................-.........................Πρίνος
Φιλύρα .......................- ................Δενδροχώρι
Κεφ/κός .....................-.........................Γόμφοι
Φωτεινό .....................-.......................Λυγαριά
Ρεπό: Τζούρτζια
33η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (Πέμπτη 23 Μαϊου)
Βαλτινό......................-..................Ενωση Δ.Μ
Ασπρόβαλτος............-....................Βυτουμάς
Ροπωτό......................- ....................Τζούρτζια
Πρίνος .......................-....................Θεόπετρα
Δενδροχώρι...............-........................Πιαλεία
Γόμφοι .......................- ........................Παλ/ρο
Λυγαριά .....................- ........................Φιλύρα
Κεφ/κός .....................-.......................Φωτεινό
Ρεπό: Χρυσομηλιά
34η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (Κυριακή 26 Μαϊου)
Ενωση Δ.Μ ................- .............Ασπρόβαλτος
Χρυσομηλιά...............- .......................Ροπωτό
Βυτουμάς ..................-.........................Πρίνος
Τζούρτζια ..................- ................Δενδροχώρι
Θεόπετρα ..................-.........................Γόμφοι
Πιαλεία ......................-.......................Λυγαριά
Παλ/ρο.......................-.......................Φωτεινό
Φιλύρα .......................-.......................Κεφ/κός
Ρεπό: Βαλτινό

Πρωτάθλημα Κ 10

ΠΑΙΔΙΚΟ Κ 16

Οι προσεχείς
αγώνες υποδομής
Σε δύο διαφορετικές ημέρες θα διεξαχθούν οι ημιτελικοί αγώνες του Παιδικού πρωταθλήματος (Κ 16).
Την ερχόμενη Τρίτη θα γίνει ο πρώτος ανάμεσα στην Δήμητρα και την Ακαδημία 1 και το ερχόμενο Σάββατο ο δεύτερος ανάμεσα στον Πύργο και τα Αμπελάκια.
Ανακοινώθηκε πρόγραμμα αγώνων πρωταθλημάτων
υποδομών για το διάστημα 30 Απριλίου-5 Μαϊου:

Πρεμιέρα στις 4 Μαϊου
Ξ
ΑΟΤ – Πύργος
Συνοικία Σαραγίων – Πύργος Β’
Μετέωρα Β’ - Αμπελάκια
Ακαδημία 1 – Δήμητρα Απόλλων Α’
Αγία Μονή – Δήμητρα Απόλλων Β’
Ρεπό: Μετέωρα Β’

Γηπ. Πύργου: Δημητρα Απόλλων – Ακαδημια 1

Σάββατο 04 – 05 – 2019 Ημιτελικός Κ 16

Κ 16 - ΩΡΑ 11:30
Γηπ. Μπαλκουρας: Πύργος – Ακ Αμπελακιων

2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Πέμπτη 02 – 05 – 2019 Εξ αναβολής Κ 14

Πυργετός – ΑΟΤ
Πύργος – Συνοικία Σαραγίων
Πύγος Β’ – Μετώρα
Αμπελάκια – Ακαδημία 1
ΑΕΤ – Αγία Μονή
Δήμητρα Απόλλων Α’ – Δήμητρα Απόλλων

Κ 14 1ος Ομιλος -ΩΡΑ 16:30

Κ 14 2ος Ομιλος-ΩΡΑ 16:30

0-3 α.α

Επαιξαν για τον Τάκη

9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΟΤ – Δήμητρα Απόλλων Α’
ΑΕΤ- Δήμητρα Απόλλων Β’
Αμπελάκια- Αγία Μονή
Πύργος Β’ – Ακαδημία 1
Πύργος – Μετέωρα Β’
Συνοικία Σαραγίων – Πυργετός
Ρεπό: Μετέωρα

1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (4 Μαϊου)

Κ 16-ΩΡΑ 16:30

Γηπ. Ακαδημιας: Ακαδημια 1 – ΑΟΤ
Γηπ. Αγ Γεωργιου: Ακ Αμπελακιων – Μεγαλ/ρι
Αχιλλέας – Δημητρα α
0-3 α.α
Ρεπό: Πετρωτό

Ακαδημία 1 – ΑΕΤ
Μετέωρα – Αμπελάκια
Μετέωρα Β’ – Πύργος Β’
Πυργετός- Πύργος
Ρεπό: Συνοικία Σαραγίων

εκινάει στις 4 Μαϊου (όπως
έχει ανακοινωθεί) το
πρωτάθλημα Κ 10 της
ΕΠΣΤ, το οποίο δίνει την
ευκαιρία στους «μικρούς» να
συμμετάσχουν για πρώτη φορά σε
μια διοργάνωση διάρκειας.
Αναλυτικά οι αγωνιστικές:

ΤΡΙΤΗ 30 – 04 – 2019 - Ημιτελικός Κ 16

Δεν ξέχασαν και φέτος τον Δημήτρη Καραθανάση. Οι Παλαίμαχοι
Βασιλικής, Μετεώρων και Τρικάλων
τίμησαν τη μνήμη του συμμετέχοντας
στο χθεσινό τουρνουά, 6ο συνεχόμενο, που έγινε στο γήπεδο Βασιλικής.
Περισσότερα στο αυριανό φύλ-

Βαλτινό......................-....................Βυτουμάς
Χρυσομηλιά...............- ....................Τζούρτζια
Ενωση Δ.Μ ................-....................Θεόπετρα
Ασπρόβαλτος............- ........................Παλ/ρο
Ροπωτό......................- ........................Φιλύρα
Πρίνος .......................-.......................Κεφ/κός
Δενδροχώρι...............-.......................Φωτεινό
Λυγαριά .....................-.........................Γόμφοι
Ρεπό: Πιαλεία
32η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (Κυριακή 19 Μαϊου)

πρόγραμμα έχει ως εξής:
29η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (Κυριακή 5 Μαϊου)

Γηπ. Πύλης: Πορταϊκός – Πύργος
Γηπ. Μπαλκουρας: Δημητρα β – Μετεωρα
Γηπ. Βαλτινού: Βαλτινό – ΑΕΤ
Αγ. Μονη – Πυργετός

Θεόπετρα ..................-....................Βυτουμάς
Πιαλεία ......................- ................Χρυσομηλιά
Παλ/ρο.......................-..................Ενωση Δ.Μ
Κεφ/κός .....................- .............Ασπρόβαλτος
Φωτεινό .....................- .......................Ροπωτό
Λυγαριά .....................-.........................Πρίνος
Γόμφοι .......................- ................Δενδροχώρι
Ρεπό: Φιλύρα
31η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (Πέμπτη 16 Μαϊου)

Β’

3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΟΤ – Συνοικία Σαραγίων
Μετέωρα Β’ – Πυργετός
Μετέωρα – Πύργος
Αγία Μονή – Πύργος Β’
Δήμητρα Απόλλων Β’ – Αμπελάκια
Δήμητρα Απόλλων Α’ – ΑΕΤ
Ρεπό: Ακαδημία 1

4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Μετέωρα Β’ – ΑΟΤ
Συνοικία – Μετέωρα
Πυργετός- Ακαδημία 1
Πύργος- Αγία Μονή
Πύργος Β’ – Δήμητρα Απόλλων Β’
Αμπελάκια- ΑΕΤ
Ρεπό: Δήμητρα Απόλλων Α’

5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΟΤ – Μετέωρα
Ακαδημία 1 – Μετέωρα 2

10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Ορεξη νάχουν οι «μικροί»
και θα «χορτάσουν» μπάλα έως τον Ιούνιο
Αγία Μονή – Συνοικία Σαραγίων
Δήμητρα Απόλλων Β’ – Πυργετός
Δήμητρα Απόλλων Α’ – Πύργος
Αμπελάκια – Πύργος Β’
Ρεπό: ΑΕΤ

6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Ακαδημία 1 – ΑΟΤ
Μετέωρα – Αγία Μονή
Μετέωρα Β’ – Δήμητρα Απόλλωμ Β’
Συνοικία Σαραγίων – Δήμητρα Απόλλων
Πυργετός- ΑΕΤ
Πύργος – Αμπελάκια
Ρεπό: Πύργος Β’

7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΟΤ – Αγία Μονή
Δήμητρα Απόλλων Β’ – Ακαδημία 1
Δήμητρα Απόλλων – Μετέωρα
ΑΕΤ – Μετέωρα Β’
Αμπελάκια- Συνοικία Σαραγίων
Πύργος Β’ - Πυργετός
Ρεπό: Πύργος

8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Δήμητρα Απόλλων Β’ – ΑΟΤ
Αγία Μονή – Δήμητρα Απόλλων Α’

ΑΕΤ – ΑΟΤ
Δήμητρα Απόλλων Β’ – Αμπελάκια
Δήμητρα Απόλλων – Πϋργος Β’
Ακαδημία 1 – Πύργος
Μετέωρα- Πυργετός
Μετέωρα Β’ – Συνοικία Σαραγίων
Ρεπό: Αγία Μονή

11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΟΤ – Αμπελάκια
Πύργος Β’ – ΑΕΤ
Πύργος- Δήμητρα Απόλλων Β’
Πυργετός- Αγία Μονή
Συνοικία Σαραγίων – Ακαδημία 1
Μετέωρα – Μετέωρα Β’

12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Πύργος Β’ – ΑΟΤ
ΑΕΤ – Αμπελάκια
Δήμητρα Απόλλων Β’ – Πυργετός
Δήμητρα Απόλλων Α’ - Συνοικία Σαραγίων
Αγία Μονή – Μετέωρα Β’
Ακαδημία 1 – Μετέωρα
Ρεπό: Πύργος

13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Πύργος- Πύργος Β’
Πυργετός – Αμπελάκια
Συνοικία Σαραγίων – ΑΕΤ
Μετέωρα Β’ – Δήμητρα Απόλλων
Μετέωρα- Δήμητρα Απόλλων Β’
Αγία Μονή – Ακαδημία 1
Ρεπό: ΑΟΤ

ΤΟΠΙΚΑ

Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
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Ακαδημία Πύργου

Είχε ξεχωριστό ενδιαφέρον
•Η ομιλία παρουσία του καθηγητή Γιώργου Καχριμάνη σχετικά με τον γονιδιακό έλεγχο αθλητικής απόδοσης
ια ενημέρωση –
παρουσίαση με
ξεχωριστό
ενδιαφέρον
πραγματοποιήθηκε στην
αίθουσα εκδηλώσεων του
17ου δημοτικού σχολείου
Πύργου με διοργανωτή
την τοπική ακαδημία.

Μ

Προσκεκλημένος της ομάδας ήταν ο καθηγητής Γιώργος
Καχριμάνης ο οποίος και ενημέρωσε τους γονείς για τον
γονιδιακό έλεγχο αθλητικής
απόδοσης των παιδιών. Ο κ. Καχριμάνης έχει σημαντική εμπειρία από τη μακρά παρουσία
του στον χώρο της επιστήμης
και του αθλητισμού ενώ είναι καθηγητής της Γερμανικής Αθλητικής Σχολής στην Κολωνία. Η
ενημέρωση παρουσίασε μεγάλο ενδιαφέρον και δεκάδες γονείς την παρακολούθησαν. Αρχικά ο υπεύθυνος της ακαδημίας, Βαγγέλης Τσιούκας καλωσόρισε και παρουσίασε τον
καθηγητή ενώ στη συνέχεια ο κ.
Καχριμάνης επεσήμανε πως η
αθλητική απόδοση επηρεάζεται
από τη γενετική προδιάθεση,
δηλαδή το φυσικό ταλέντο ενός
αθλητή. Πως μπορεί αυτό να
φανεί; “Με μια απλή εξέταση,
παίρνοντας γενετικό υλικό, δη-

λαδή λίγο λίγο σάλιο με μια μπατονέτα απ’ το στόμα του αθλητή, βρίσκουμε ποια είναι τα επίπεδα των γονιδίων που είναι περισσότερα στους οργανισμούς
των αθλητών, ποια είναι η γενετική τους προδιάθεση, αν
έχουν έφεση και τα απαραίτητα
χαρακτηριστικά για το άθλημα
που επιθυμούν και ποιες οι διατροφικές τους ανάγκες για
διάρκεια στην απόδοση και σωστή αποκατάσταση. Έτσι μπορούν να διαλέξουν σε ποιο
άθλημα αντοχής, δύναμης ή
ταχύτητας έχουν κλίση και δουλεύοντας πάνω σ’ αυτά να μεγιστοποιήσουν την απόδοσή
τους” τόνισε μεταξύ άλλων αναλύοντας στη συνέχεια περαιτέρω τον τρόπο εξέτασης καθώς
και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Στη συνέχεια δέχτηκε… βροχή ερωτήσεων από
τους γονείς ενώ στο τέλος τονίστηκε πως η ακαδημία Πύργου θα είναι σε διαρκή συνεργασία με τον διακεκριμένο επιστήμονα.

Ο Γιώργος Καχριμάνης κέρδισε
τους παρόντες με όσα είπε
στην παρουσίασή του

Με ενδιαφέρον παρακολούθησαν οι γονείς την παρουσίαση

Συμμετοχή
στο τουρνουά
του Μακεδονικού

του Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ με 5 τμήματα
Κ9-Κ10-Κ11-Κ12-Κ16 το τριήμερο 30/4 με 2/5. Ένα τουρνουά στο
οποίο παίρνουν μέρος ομάδες

Στην Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στο τουρνουά του Μακεδονικού θα συμμετέχει η Ακαδημία

όπως ο ΠΑΟΚ, ΑΡΗΣ, ΗΡΑΚΛΗΣ
κτλ και στο οποίο θα έχουν την δυνατότητα τα παιδιά της ακαδημίας
να αποκτήσουν πολλές εμπειρίες.

Ακαδημία Α.Ο Τρίκαλα

“Πλούσιοι” σε εμπειρίες
•Οι «μικροί» των Τρικάλων που συμμετείχαν στο πρόσφατο τουρνουά της Δήμητρας
λοκληρώθηκε το
13ο τουρνουά
παιδικού
ποδοσφαίρου
που διοργάνωσε η
Δήμητρα Απόλλων με
επιτυχία και πάρα πολλές
συμμετοχές.

Ο

Σε ένα τουρνουά το οποίο
είχε αρκετό βαθμό δυσκολίας
καθώς τα παιδιά των ομάδων
έδωσαν τέσσερις αγώνες σε
διάστημα τριών σερί ημερών.
Μια επίπονη διαδικασία που
όμως έδωσε πράγματα σε
όλους.
Η Κ16 αγωνίστηκε για τις
θέσεις 5-6 με τον Εδεσσαϊκό
Η Κ14 έπαιξε στον Β τελικό
με τον ΠΑΟΚ Διάπλαση
Η Κ12 έδωσε τελευταίο
ματς για τις θέσεις 5-6 με τον
Εδεσσαϊκό
Η Κ9 αγωνίστηκε στον τελικό της κατηγορίας με τον Άρη
Θεσσαλονίκης.
Ένα Μπράβο σε όλους για
την προσπάθεια, την συμμετοχή και το ήθος και συγχαρητήρια στους προπονητές
των τμημάτων, Ντράγκαν Κνέζεβιτς, Βασίλη Μπαλά και Νίκο

Πρώτος σκόρερ στην ηλικιακή
κατηγορία Κ9 του 13ου
τουρνουά παιδικού
ποδοσφαίρου, ο Ευθύμης
Μπαμπούρης της Ακαδημίας
ΑΟ Τρίκαλα με 6 γκολ

Πιάζα.
Την ομάδα Κ9 του Άρη (η
οποία έπαιξε στον τελικό της
κατηγορίας αυτής με την Κ9
του ΑΟΤ) βράβευσε μετά το
τέλος του 13ου τουρνουά ποδοσφαίρου ο υπεύθυνος της
Ακαδημίας του Α Ο Τρίκαλα,
Κώστας Καρακούσης ο οποίος σε δήλωσή του ανέφερε
ότι:
«Ως υπεύθυνος της ακαδημίας θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ανθρώπους της Δήμητρας Απόλλων για την πρόσκληση. Και θα ήθελα να ευ-

χαριστήσω και όλα τα παιδιά
μας που αγωνίστηκαν γιατί

στα δικά μου τα μάτια όλοι
διακρίθηκαν. Μέχρι το τέλος

της σεζόν μας περιμένουν
ακόμα πολλές προκλήσεις».

Ο Κώστας Καρακούσης
ευχαρίστησε δημόσια
τους ανθρώπους της Δήμητρας
για την πρόσκληση στον ΑΟΤ
και έδωσε συγχαρητήρια
στους παίκτες του για την
προσπάθεια που έκαναν
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Δεν έχουν ταβάνι
•Στελέχη των Ευάθλων έχουν μπροστά τους σημαντική πρόκληση
και φυσικά ετοιμάζονται να πλουτίσουν τις παραστάσεις τους

Α

θόρυβη αλλά ουσιαστική
δουλειά κάνει η
οικογένεια των Ευάθλων,
που πριν λίγες μέρες
παρουσίασε μια υποδειγματική
διοργάνωση κατά γενική ομολογία.

Παράλληλα σύστησαν ενδιαφέροντα
πράγματα στο κοινό, που αγκάλιασε με
την μια τις καινούργιες προτάσεις.
Εννοείται ότι οι αθλητές είναι ανήσυχα
πνεύματα και δεν σταματούν να δουλεύουν στα όρια, ενώ αδυναμία τους
είναι η ανακάλυψη νέων δρόμων.
Με την τακτική αυτή έχουν δώσει ήδη
το στίγμα τους, ενώ με υπομονή και εμπλουτισμό παραστάσεων θα σπεύσουν
να γεμίσουν το βιογραφικό τους.
Το δελτίο τύπου αναφέρει:
Πόσο πιο ψηλά να φτάσουν οι αθλητές
του ΑΣΤ Ευαθλοι οι οποίοι ενθουσίασαν
την Παγκόσμια Ομοσπονδία Cheerleading
και τώρα είναι καλεσμένοι να συμμετάσχουν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα
Cheerleading!
Ας τα πάρουμε όμως τα πράγματα με
τη σειρά…
Oι αθλητές του Συλλόγου Εύαθλοι
Βενέτη Ευαγγελία και Θεοχάρης Φίλιππος όντας πρωταθλητές Ελλάδος cheer
hip hop και Κυπελλούχοι Ελλάδος αντίστοιχα, συμμετείχαν στο Ευρωπαϊκό
Πρωτάθλημα Ζευγαριών CHEERLEADING του 2018 και κατέκτησαν την 4η
θέση στην κατηγορία τους ανάμεσα σε
20 συμμέτοχες από 16 χώρες. Αξίζει να
σημειωθεί πως είναι η καλύτερη θέση
που έχει κατακτήσει ελληνική συμμετοχή
σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα!
Λόγω αυτής της σημαντικότατης διάκρισης και των άριστων σχέσεων με τον
πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας
κ. Μάικ Φουντεδάκη η Παγκόσμια Ομοσπονδία αποφάσισε να προσκαλέσει

Τα στελέχη των Ευάθλων θα σπεύσουν να τιμήσουν τα τοπικά και Ελληνικά χρώματα
τους δυο αθλητές να συμμετέχουν στο
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που θα γίνει
25 Απριλίου στο Ορλάντο της Αμερικής
καλύπτοντας όλα τα έξοδα και τις συμμετοχές τους και να εκπροσωπήσουν
τη χώρα μας!
Τι πιο τιμητικό και για τους αθλητές
αλλά και για τον ΑΣΤ Ευαθλοι που θα
εκπροσωπήσουν τη χώρα μας σε μια
τόσο σημαντική διοργάνωση!
Τους δυο αθλητές θα συνοδέψουν ο
Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας
Μάικ Φουντεδάκης, ο νομικός σύμβουλος
της ομοσπονδίας Ιωάννης Ζουμπούλης,
ο πρόεδρος των Ευαθλων Σταύρος Σού-

λιος, η αντιπρόεδρος του συλλόγου
Ευαθλοι και ιδιοκτήτρια της TDA Γιούλια
Πεταράκη.
Ευχαριστούμε το Ερευνητικό κέντρο
καινοτομίας ανάπτυξης και προστασίας
διορατικότητα Life School www.dioratikotita.gr και το Ασφαλιστικό Γραφείο
του κ. Αποστόλου Κόκκοβα που μας παρείχε την πλήρη και 24ωρη ασφαλιστική
μας κάλυψη για όλη τη διάρκεια του ταξιδιού μας στην Αμερική.
Καλή επιτυχία Ευαγγελία και Φίλιππε!
Καλή επιτυχία Α.Σ.Τ Ευαθλοι!
Καλή επιτυχία

Καινούργιες ιδέες
•Μια ακόμη σπουδαία σύναξη σε λίγες μέρες η Λέσχη 4χ4
της Χρυσομηλιάς, που θα γοητεύσει το κοινό

* Χίλια μπράβο αξίζουν οι γυναίκες των Τρικάλων, που
φέτος πραγματοποιούν απίστευτη χρονιά κατά γενική
ομολογία. Ασφαλώς δεν έτυχε αλλά πέτυχε χάρη στον
αλτρουϊσμό, την ποιότητα και την σωστή κατανομή των
ρόλων. Η πρόοδος του τμήματος είναι εντυπωσιακή στο
διάβα του χρόνου και έφτασε στο σημείο να κοιτάζει στα
μάτια ακόμη και μεγαθήρια του είδους.
* Για μεγάλο χρονικό διάστημα ο εκπρόσωπός μας φέτος
πήγαινε τρένο σημειώνοντας μαζεμένες επιτυχίες τόσο
εντός, όσο και εκτός έδρας, στοιχείο που έδωσε περισσότερους πόντους στην υστεροφημία του.
* Σε πολλές συναντήσεις το θέαμα ήταν χορταστικό, ενώ
σε κάποιες άλλες οι παίκτριες ενήργησαν με τον απαραίτητο ρεαλισμό κλειδώνοντας τα μεγάλα αποτελέσματα.
Γενικά για κάθε ομάδα που παίζει δυνατά είναι σημαντικό
να ξέρει να προσαρμόζεται στις ανάγκες της στιγμής.
* Με όλα αυτά είναι ατέλειωτα τα εύσημα που εισπράττει
η ομάδα από τους ανθρώπους του χώρου, οι οποίοι βλέπουν ένα σύνολο, που δουλεύει συστηματικά, δεν αφήνει
τίποτα χωρίς μελέτη και επενδύει στο καλό κλίμα.
* Αθόρυβα λοιπόν οι κυανέρυρθες πραγματοποίησαν μια
μεστή εμφάνιση μέσα στην Καρδίτσα με βάση και τα
στοιχεία που παραθέσαμε στο χθεσινό φύλλο. Τα κορίτσια
του κ. Λουλέ εμφανίστηκαν σοβαρά από την αρχή και
δεν άφησαν να πέσει τίποτα κάτω.
* Φρόντισαν λοιπόν να σκοράρουν σχετικά νωρίς, οπότε
έφεραν την υπόθεση στα μέτρα τους και μάλιστα απέναντι
σ’ έναν αντίπαλο, που έγραψε ατέλειωτα χιλιόμετρα
στον χώρο και μέχρι πέρυσι έπαιζε στις κορυφαίες θέσεις
του πίνακα. Παράλληλα πήρε και άρωμα Ευρώπης.
* Στον συγκεκριμένο αγώνα τα Τρικαλινά κορίτσια διέθεταν
πολυφωνία και εμπνεύσεις, ενώ ορισμένα τέρματα ήταν
εξόχως εντυπωσιακά. Γενικά φέτος οι παίκτριες σημείωσαν
γκολ απίστευτης ομορφιάς κάτι που αποδεικνύει και το
οπτικό υλικό.
* Μόνο και μόνο το γεγονός ότι κάποια στιγμή έπαιξε το
σενάριο εκπροσώπησης των χρωμάτων μας στην Ευρώπη
δείχνει το άλμα που έχουν πετύχει οι γυναίκες των Τρικάλων τα τελευταία χρόνια. Αξίζει λοιπόν να συνεχίσουν
στην ίδια γραμμή πλεύσης για ακόμη καλύτερες μέρες,
αφού και δυναμική υπάρχει και τεχνογνωσία.
* Επιπρόσθετα έρχονται από πίσω χαρισματικά στελέχη,
αφού όπως αναφέρουν άνθρωποι που ξέρουν στις Νέες
των Τρικάλων γίνεται σεμιναριακή δουλειά. Ηδη αρκετές
νεαρές παίκτριες βγήκαν μπροστά ξεδιπλώνοντας το ταλέντο τους, ενώ μετείχαν και σε Εθνικά καλέσματα.
* Αναμφισβήτητα οι παραστάσεις αυτές και ο χρόνος συμμετοχής που πήραν αποτελούν καλό οδηγό για το μέλλον.
Προς τιμήν τους όλες πατούν γερά στην γη.
* Πολύ ζεστά πήραν τα στελέχη της ΣΚΑ. ΚΙ το Πανελλήνιο
πρωτάθλημα Κ20. Τα ίδια φημίζονται για την τελειομανία
τους και επιθεωρούν σε πρώτη ευκαιρία τους χώρους για
να κάνουν άνετη την ζωή των αθλητών.
* Παράλληλα περιμένουν τα απαραίτητα τραπέζια για να
τα τοποθετήσουν, ενώ υπογραμμίζουν ότι οι λάτρεις του
είδους θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν απολαυστικούς αγώνες.
* Σε εξ αναβολής αγώνα της Γ’ Εθνικής: Εύαθλος- Μαντουλίδης 62-68.
* Η μια ιδέα διαδέχεται την άλλη στο Trikala city run,
όπου ετοιμάζονται τα εντυπωσιακά διαφημιστικά μπαλόνια.
Επίσης σχετικό ηχητικό θα παίξει στην ΕΡΤ και έτσι η
μεγάλη γιορτή θα φτάσει σε όλα τα Ελληνικά σπίτια.

Ο

ι φίλοι του είδους
ξέρουν ότι
συγκεκριμένες
εκδηλώσεις στο κομμάτι
των 4 τροχών προσφέρουν πλούσιο
υλικό.

Αυτό δεν είναι τυχαίο αφού οι διοργανωτές προσφέρουν όλες τις ανέσεις
και ξέρουν να φτιάχνουν φιλική ατμόσφαιρα.
Οσο για τους πρωταγωνιστές βάζουν
τα δυνατά τους και ξεδιπλώνουν την τέχνη τους, οπότε όλοι σπεύδουν να απαθανατίσουν τις καταστάσεις.
Το ενημερωτικό κείμενο αναφέρει: Η
δραστήρια Λέσχη 4Χ4 Χρυσομηλιάς για
μία ακόμη φορά διοργανώνει ένα ενδιαφέρον και συναρπαστικό event.
Την Παρασκευή 10 Μαΐου στις 21:30
στο ξενοδοχείο Αστροβολιά θα γίνει η
έναρξη της εκδήλωσης και στην συνέχεια
νυχτερινή βόλτα στο δάσος για όλες τις
κατηγορίες, με τερματικό σταθμό στην
Χρυσομηλιά για φαγητό και ποτό.
Σάββατο πρωί στις 11 Μαΐου και ώρα
10:15 συγκέντρωση στο ξενοδοχείο

Μια ακόμη χορταστική εκδήλωση ετοιμάζει η λέσχη 4Χ4 Χρυσομηλιάς
Αστροβολιά για διαδρομές κ1, κ2, κ3,
με τερματισμό στην Χρυσομηλιά για τσιπουροκαταστάσεις.
Tο απόγευμα είναι ελεύθερο για ξεκούραση και το βράδυ έχουμε γλέντι
στις 21:00 στο κέντρο Νιαβής στο
Nεραϊδοχώρι με δημοτική ορχήστρα.
Κυριακή 12 Μαΐου συγκέντρωση στην
πίστα ώρα 10:30 για την επίδειξη τις

κ1,κ2,κ3 και extreme στην συνέχεια θα
γίνει η κοπή της πίτας και κλήρωση δώρων για τους συμμετέχοντες.
Η είσοδος είναι ελεύθερη.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: Aποστόλης
697813223
Τηλέφωνα για κράτηση δωματίων:
Nιαβής – 2434091201 (Νεραιδοχώρι)
Καταρτζής – 6974661708 (Περτούλι)
CMYK

03.00: COSMOTE
SPORT 4 HD
San Antonio Spurs Denver Nuggets, NBA
03:00 FOX Sports
Πρώτος γύρος
NFL Draft
11:50 COSMOTE SPORT
5 HD
Πρώτες ελεύθερες δοκιμές, Φόρμουλα 1
Γκραν Πρι Αζερμπαϊτζάν
13:30 COSMOTE SPORT
6 HD
Προημιτελικός
ATP 500 Barcelona
BancSabadell
14:05 COSMOTE SPORT
7 HD
SS2 Villa del Dique 1
WRC Αργεντινής
14:55 COSMOTE SPORT
7 HD

SS3 Amboy Yacanto 1
WRC Αργεντινής
15:00 COSMOTE SPORT
8 HD
Χόφενχαϊμ - Πόρτο
Youth League
15:30 COSMOTE SPORT
6 HD
Προημιτελικός
ATP 500 Barcelona
BancSabadell
15:45 COSMOTE SPORT
9 HD
Σπόρτινγκ Λισσαβώνας Ιντερ Μαδρίτης
Τελικός UEFA Futsal
Champions League
19:00 COSMOTE SPORT
8 HD
Μπαρτσελόνα - Τσέλσι
Youth League
19:30 COSMOTE SPORT
2 HD

Κολωνία - Ντάρμσταντ
Bundesliga
21:30 COSMOTE SPORT
3 HD
Αουγκσμπουργκ - Λεβερκούζεν, Bundesliga
21:30 Novasports 2HD
Μπασκόνια - ΤΣΣΚΑ Μόσχας, EuroLeague
21:45 Novasports 3HD
Μπορντό-Λυών, Ligue 1
22:00 COSMOTE SPORT
1 HD
Λίβερπουλ - Χάντερσφιλντ, Premier League
22:00 Novasports 1HD
Μπαρτσελόνα - Αναντόλου Εφές, EuroLeague
22:30 COSMOTE SPORT
8 HD
Ριο Αβε - Πόρτο

τοπικά
Μέρος Β’
Οι έρευνες για την ανεύρεση
του φονιά του Λαΐου αποβαίνουν άκαρπες και με πρόταση
του Κρέοντα ζητείται η συνδρομή του μάντη Τειρεσία. Αυτός τα ξέρει όλα, «διδακτά τε
ἄρρητά τε». Ο Τειρεσίας όμως
μπροστά στον Οιδίποδα κρατεί
το στόμα του κλειστό και στις
ερωτήσεις του μονολογεί: «Τι
φοβερό είναι η γνώση, όταν
δεν ωφελεί εκείνον που την
έχει». Ο Οιδίπους επιμένει, αλλά
ο Τειρεσίας υπεκφεύγει με
απαντήσεις σκοτεινές και αμφίσημες. Η στάση του εξοργίζει
τον Οιδίποδα. Η σκηνή της σύγκρουσης των δύο ανδρών αποτελεί υπόδειγμα θεατρικού λόγου.
Ο Οιδίπους αρχίζει να υποπτεύεται άλλα πράγματα και
αποκαλεί τον Τειρεσία ηθικό
αυτουργό του εγκλήματος, μομφή που αναγκάζει τον Τειρεσία
να προβεί στην πιο φοβερή
αποκάλυψη: «Εσύ είσαι ο φονιάς του ανθρώπου, του οποίου
τον φονιά ζητείς». Ο Οιδίπους,
όμως, που είχε απόλυτη βεβαιότητα πως δεν μπορεί να έχει
καμία σχέση με την υπόθεση,
θεωρεί τη μαντική ρήση ύπουλη,
κατασκευασμένη. Του φαίνονται
όλα αυτά παράξενα, απαράδεκτα αλλά και ύποπτα. Και περιλούζει τον Τειρεσία με έναν καταιγισμό ύβρεων. Είσαι δόλιος,
αγύρτης, μηχανορράφος, του
λέει. Είσαι τυφλός, αλλά βλέπεις
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τα κέρδη. (Ο Τειρεσίας ήταν εκ
γενετής τυφλός). Όταν η σφίγγα με το αίνιγμά της κατασπάραζε τους πολίτες, εσύ δεν είχες καμιά λύση να προτείνεις.
Το αίνιγμα το έλυσα εγώ, μόνος
μου, με το μυαλό μου, χωρίς
θεϊκές μεσολαβήσεις. «γνώμῃ
κυρήσας οὐδ᾽ ἀπ᾽ οἰωνῶν μαθών» (στ.397). Και στην αποκορύφωση της αγανάκτησης κατακεραυνώνει τον Τειρεσία με
έναν στίχο, που έχει γίνει κλασικό παράδειγμα του σχήματος παρήχησης: «τυφλὸς τά τ᾽
ὦτα τόν τε νοῦν τά τ᾽ ὄμματ᾽
εἶ» ( στ. 371). Η αριστουργηματική επανάληψη του( τ) δείχνει τη σφοδρή έξαψη του
ατόμου, που χάνει τα λόγια του
και παθαίνει γλωσσοδέτη. Ο
στίχος σε ελεύθερη απόδοση: «
Όχι μόνο μάτια δεν έχεις να
ιδείς, αλλά ούτε αυτιά ν’ ακούσεις, ούτε μυαλό να καταλάβεις.

Σε όλη την ανθρώπινη υπόστασή σου έχεις πλήρη συσκότιση».
Η σκηνή της σύγκρουσης του
Οιδίποδα με τον μάντη Τειρεσία
είναι χαρακτηριστική της επανάστασης του σκεπτόμενου ανθρώπου προς την υπερβατική
αλήθεια των μύθων. Ο απεγκλωβισμός του ανθρώπου από
τα δεσμά του μύθου και η συνειδητοποίηση των νοητικών
δυνάμεων θα δημιουργήσουν το
κίνημα του αρχαίου ελληνικού
διαφωτισμού.
Ο Οιδίπους στη συνέχεια αμφισβητεί όλες τις μαντικές ρήσεις. Όπως στο παρελθόν αντιμετώπισε τα διάφορα προβλήματα με τη λογική, έτσι και
τώρα κάνει τον εξής συλλογισμό: Ποιος έφερε τον χρησμό
από τους Δελφούς; Ο Κρέων.
Ποιος εισηγήθηκε να καλέσουν
τον μάντη Τειρεσία; Ο Κρέων.
Ποιος ήταν βασιλιάς πριν απ’

αυτόν; Ο Κρέων. Επομένως
πρόκειται για πολιτική συνωμοσία, που αποβλέπει στην ανατροπή του και την εκ νέου ανάληψη της βασιλείας από τον
Κρέοντα.
Στη συνέχεια της υπόθεσης,
με την απαράμιλλη τέχνη του
Σοφοκλή, οι χρησμοί του μαντείου άλλοτε φαίνονται να διαψεύδονται και άλλοτε να μεσουρανούν ακλόνητοι. Και ο
Οιδίπους άλλοτε θριαμβολογεί
για τις λογικές του κατακτήσεις και άλλοτε να κυριεύεται
από αμφιβολίες. Τα πραγματικά
γεγονότα, όμως, το ένα μετά το
άλλο, προσεγγίζουν όλο και περισσότερο τη μαύρη αλήθεια,
ότι ο Οιδίπους είναι φονιάς του
πατέρα του και σύζυγος της μητέρας του. Και όταν αυτό επιβεβαιώθηκε, ο τυφλώθηκε με
τα ίδια του τα χέρια και η Ιοκάστη αυτοκτόνησε.

Πολλοί χαρακτηρίζουν τον
«Οιδίποδα τύραννο» ως τραγωδία του πεπρωμένου, ένα
μάθημα που δίνουν οι θεοί
στους ανθρώπους να γνωρίζουν τα όριά τους. Ο Οιδίπους
διεξάγει συνεχή αγώνα προς
τις παγίδες που του στήνει η
ζωή. Ό,τι κατορθώνει με τη νοημοσύνη του αναιρείται από την
εχθρότητα της μοίρας. Τυλιγμένος σε ένα αόρατο δίχτυ προσπαθεί να βρει διέξοδο. Εκεί
όμως που νομίζει ότι εγγίζει τα
όρια της δικαίωσής του, νοιώθει
πάλι πιο ασφυκτικό επάνω του
το δίχτυ που έχουν εξυφάνει οι
θεοί.
Άλλοι υποστηρίζουν ότι η
υπερβολική εμπιστοσύνη του
Οιδίποδα στον εαυτό του, η
υβριστική συμπεριφορά του
προς τον Τειρεσία και ο ονειδισμός της θείας πρόρρησης είναι τα αίτια της καταστροφής

Του Κωνσταντίνου
Απ. Γιοντζή

του. Άλλοι προβάλλουν ως κεντρική ιδέα την ηροδότεια αντίληψη των εναλλαγών της τύχης,
όπως φαίνεται από τα λόγια
του χορού με τα οποία κλείνει η
τραγωδία.
Βλέπεις, λαέ της Θήβας, τον
Οιδίποδά σου αυτόν,
που ήξερε τα ξακουσμένα
εκείνα αινίγματα να λύνει,
που ήταν πρώτος μες στους
πρώτους,
που την τύχη του και ποιος
δεν ζήλευε…
Έτσι, μη βιαστείς να μακαρίσεις θνητό άνθρωπο
προτού της ζωής διαβεί το
τέρμα, δίχως να γευτεί κακό.
(Μετάφραση Ι. Γρυπάρη)

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 “Πάτερ ημών” ανήκει στα χαριτωμένα μας παιδιά (24.3.2019).

Από αριστερά: Θύμιος, Γιώργος, Βασίλης και Πέτρος (24.3.2019).

Και στα κεριά ο ακούραστος Γκούμας (24.3.2019).

Μέρος 6ο
4. Το μνημόσυνο του Πέτρου Μακρή (συνέχεια)
Ο θεολόγος δεν έπρεπε να
χάσει την ευκαιρία, κήρυξε, φυσικά, σχετικά με τα μνημόσυνα,
είπε περίπου τα εξής, εδώ κάπως αναπτυγμένα:
Ο άνθρωπος αποτελείται από
δύο συστατικά, σώμα και ψυχή.
Το σώμα είναι υλικό, φθαρτό και
θνητό, κάποια στιγμή πεθαίνει,
θάπτεται και επιστρέφει στη γη
του με το χώμα της οποίας και
δημιουργήθηκε. Η ψυχή είναι
άυλη, άφθαρτη και αθάνατη.
Με τον θάνατο του σώματος χωρίζεται προσωρινά από αυτό
και πηγαίνει στον Άδη. Εδώ είναι η λεγόμενη Μέση κατάσταση των ψυχών, όπου θα βρίσκονται οι ψυχές μέχρι την Δευτέρα Παρουσία του Χριστού.
Τότε θα αναστηθούν τα νεκρά
σώματα, άφθαρτα και αθάνατα,
κάθε ψυχή θα ενωθεί με το δικό
της σώμα, με το οποίο έζησε
επάνω στη γη, για να ακολουθήσει η ολοκληρωτική κρίση

Τα κόλλυβα του μνημοσύνου μας (24.3.2019).
του Θεού.
Με τον θάνατο του σώματος
τερματίζεται η ηθική ανάπτυξη
του ανθρώπου επάνω στη γη.
Μετά θάνατον αποκλείεται κάθε
περαιτέρω εξέλιξη, οι ψυχές
έχουν το άτρεπτο, δεν μπορούν
δηλαδή να αλλάξουν είτε προς
το καλό, είτε προς το κακό. Οι
ψυχές των κεκοιμημένων δεν

μπορούν να αμαρτήσουν μετά
θάνατον, και να θέλουν να μετανοήσουν, επίσης δεν μπορούν. Στην παραβολή του πλουσίου και φτωχού Λαζάρου ο
άδικος πλούσιος παρουσιάζεται
μετά θάνατον μετανιωμένος να
ζητάει βοήθεια από τον πατριάρχη Αβραάμ χωρίς, όμως,
και να την παίρνει.

Η παρούσα ζωή είναι περίοδος μετάνοιας και επιστροφής
στον Θεό, μετά θάνατον υπάρχει μόνον ανταπόδοση των πράξεών μας επάνω στη γη.
Οι ψυχές μας μετά τον θάνατο του σώματος κρίνονται από
τον θεό αμέσως και οριστικά.
Στην παραβολή του πλουσίου
και του φτωχού Λαζάρου μόλις
πέθαναν κρίθηκαν από τον Θεό.
Ο άδικος και αμετανόητος
πλούσιος για τον τόπο της βασάνου, ο υπομονετικός Λάζαρος
για τους κόλπους του Αβραάμ.
Αλλά αυτή η κρίση είναι μερική.
Δεν απολαμβάνουν, δηλαδή,
ολόκληρη την αμοιβή, καλή ή
κακή, πράγμα που θα συμβεί
στην Δευτέρα Παρουσία του
Κυρίου μας.
Πάντως οι ψυχές από τώρα
προαισθάνονται αυτό που θα
συμβεί στην Δευτέρα Παρουσία.
Υπάρχουν, επίσης, βαθμίδες
απολαυής, κάθε ψυχή, δηλαδή,
χαίρεται ή λυπείται περισσότερο ή λιγότερο, ανάλογα, βέβαια, με τα έργα της. Ανάμεσα

στους αγαθούς και κακούς δεν
υπάρχει απολύτως καμία επικοινωνία. Οι ψυχές δεν πέφτουν
σε κατάσταση ύπνου ή λησμονιάς, αλλά καταλαβαίνουν, γνωρίζουν τον εαυτό τους. Ενθυμούνται την προηγούμενη ζωή
τους, σκέπτονται τους δικούς
τους ανθρώπους επάνω στη
γη, υπάρχουν σχέσεις μεταξύ
των ψυχών, αλλά δεν μπορούν

να βοηθήσουν η μία την άλλη.
Μόνον εμείς οι ζωντανοί μπορούμε να προσφέρουμε κάποια
βοήθεια στις ψυχές των αγαπημένων μας νεκρών, στηριζόμενοι στην ευσπλαχνία του θεού
και στο γεγονός ότι δεν έγινε
ακόμα η τελική κρίση της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου
μας.
(Συνεχίζεται)
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Πρ. Παυλόπουλος: Ας μην
ξεχνάμε τον άνθρωπο όταν
ασκούμε τα καθήκοντά μας
Τ
ον διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων
(ΑΑΔΕ) Γιώργο Πιτσιλή,
δέχθηκε στο Προεδρικό
Μέγαρο ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας, Προκόπης
Παυλόπουλος.

Ο κ. Πιτσιλής του παρέδωσε
και φέτος τα αποτελέσματα
της ΑΑΔΕ για το 2018. Όπως
σημείωσε από τα αποτελέσματα αυτά προκύπτει ότι οι
πολίτες και οι επιχειρήσεις,
παρά τις πολύ μεγάλες δυσκολίες που αντιμετώπισαν,
ανταποκρίθηκαν στις φορολογικές τους υποχρεώσεις.
«Και αυτό δημιουργεί σε
μας την υποχρέωση και την
πρόκληση - αν θέλετε- να
τους το ανταποδώσουμε με
το να βελτιωνόμαστε διαρκώς,
με το να αναβαθμίζουμε τις
υπηρεσίες που τους παρέχουμε, αλλά και με το να υπηρετούμε την φορολογική δικαιοσύνη και να δείχνουμε
την κατανόηση και την ευαισθησία σε όσες περιπτώσεις

απαιτείται» πρόσθεσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων.
Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος υπογράμμισε πόσο σημαντικό είναι το γεγονός ότι και φέτος
οι δημοσιονομικοί στόχοι επιτυγχάνονται, σε μιαν εποχή
κατά την οποία αυτό είναι
εξαιρετικά σημαντικό για την
πορεία της ελληνικής οικονομίας.
«Μέρες που είναι, όμως,
και επειδή αναφερθήκατε και
εσείς, σχετικά με ορισμένες

αρχές που πρέπει να τηρούνται κατά την είσπραξη των
εσόδων, να γνωρίζουν οι Αρχές Είσπραξης των κάθε είδους εσόδων ότι πρέπει να
τηρούν την αρχή της νομιμότητας και αυτές, όπως και οι
πολίτες. Και να θυμούνται ότι
μέρος της αρχής της νομιμότητας και πολύ σημαντικό,
γιατί έχει βάση στο Σύνταγμα,
είναι ο ανθρωπισμός, η δικαιοσύνη και η κοινωνική δικαιοσύνη. Ας μην ξεχνάμε, σε
τέτοιες ώρες και σε τέτοιους
καιρούς, τον άνθρωπο, όταν
ασκούμε τα καθήκοντά μας».

ΚΚΕ: «Ο κ. Γραβρόγλου
εξελίσσεται σε κατά
συρροή προβοκάτορας»

Γ

ια κατ'
εξακολούθηση
διαστρέβλωση
των θέσεων του
ΚΚΕ στο θέμα των όπως αποκαλεί «αντιδραστικών
μεταρρυθμίσεων
στην εκπαίδευση»,
κατηγορεί
τον υπουργό
Παιδείας Κώστα
Γαβρόγλου το
Κομμουνιστικό
Κόμμα Ελλάδος.

«Το ότι ο κ. Γαβρόγλου ήταν υπουργός της αμάθειας, το ξέραμε.
Το ότι έγινε υπουργός καθ' υπόδειξη του ιερατείου της εκκλησίας, το γνωρίζαμε επίσης.
Αυτό που δεν ξέραμε είναι ότι εξελίσσεται σε
κατά συρροή προβοκάτορα, ακόμη κι όταν
τα ίδια τα πρακτικά της Βουλής τον διαψεύδουν», αναφέρει σχόλιο του ΚΚΕ υπό τον
τίτλο «Απάντηση στο δελτίο Τύπου του Υπουργείου Παιδείας και την κατ' εξακολούθηση
διαστρέβλωση των θέσεων του ΚΚΕ» .
«Όχι μόνο επαναλαμβάνει αυτούσιο το επιχείρημα των προηγούμενων κυβερνήσεων
της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, ότι το πρόβλημα του
σχολείου είναι αποκλειστικά η Γ' Λυκείου, για
να νομιμοποιήσουν τις αντιδραστικές μεταρρυθμίσεις τους, αλλά φτάνει στο σημείο να
διαστρεβλώνει το ρητορικό ερώτημα που έθε-

σε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ στη Βουλή και το
οποίο απάντησε λέγοντας ότι το πρόβλημα
είναι συνολικά ο εξετασιοκεντρικός χαρακτήρας του σχολείου, που οδηγεί και την Γ' Λυκείου να έχει αυτό το χαρακτήρα», τονίζει το
ΚΚΕ στο σχόλιό του.
Και καταλήγοντας σημείωσνει: «Τώρα το
ποιός έχει άγχος φαίνεται από την πρακτική
του υπουργείου να φέρνει νομοσχέδια στα
μουλωχτά, με κλειστά σχολεία και πανεπιστήμια και την επιμονή στην αυταπόδεικτη
διαστρέβλωση, καθώς επίσης και την επανειλημμένη άρνηση του Υπουργού να απαντήσει
σε ερωτήσεις του ΚΚΕ στη Βουλή».

ΤΩΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ
ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ 5

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

CMYK

εσωτερικά
ΝΔ: Ζωή Ράπτη και Πάνος
Παναγιωτόπουλος στις θέσεις
των παραιτηθέντων βουλευτών
«Απορρίπτοντας την
ντροπιαστική τροπολογία που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ στη βουλή για να
επιτρέψει στην κ. Ελενα
Κουντουρά, τον κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή
και τον κ. Σπύρο Δανέλλη να παραμείνουν
βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ
ακόμη και αν δεν εκλεγούν ευρωβουλευτές,
τα στελέχη της ΝΔ που
διεκδικούν την είσοδό
τους στην ευρωβουλή παραιτήθηκαν χθες από το ελληνικό κοινοβούλιο, όπως είχαν άλλωστε προαναγγείλει».
Αυτό τονίζει σε ανακοίνωσή της η ΝΔ ενώ προσθέτει ότι, μετά
τις παραιτήσεις του πρώην προέδρου της ΝΔ κ. Ευ. Μεϊμαράκη,
και των βουλευτών Αννας Μισέλ Ασημακοπούλου και Κατερίνας
Μάρκου, τις έδρες της ΝΔ θα καταλάβουν η κ. Ζωή Ράπτη και ο
κ. Πάνος Παναγιωτόπουλος, καθώς ο κ. Γιάννης Μιχελάκης γνωστοποίησε στη ΝΔ ότι δεν επιθυμεί να ορκιστεί βουλευτής, ούτε
να διεκδικήσει την εκλογή του στις επόμενες εθνικές εκλογές.
Νωρίτερα σήμερα, επιστολές παραίτησης από τις βουλευτικές
τους έδρες στη B' Αθήνας παρέδωσαν στον πρόεδρο της Βουλής Νίκο Βούτση, ο Ευάγγελος Μεϊμαράκης και η Μισέλ Ασημακοπούλου.
Ο Γιάννηας Μιχελάκης, μετά την παραίτηση της Άννας Μισέλ
Ασημακοπούλου από τη βουλευτική της έδρα στη B’ Αθήνας, ήταν
πρώτος επιλαχών βουλευτής. Ωστόσο, ο ίδιος έκανε γνωστό ότι
δεν πρόκειται να ορκιστεί βουλευτής και θα επιστρέψει την έδρα
στη ΝΔ. Παράλληλα γνωστοποίησε, μέσω δήλωσής του ότι δεν
πρόκειται να πολιτευθεί στις προσεχείς εθνικές εκλογές.
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Στο Πεκίνο o Αλ. Τσίπρας - Θα συμμετάσχει σε φόρουμ
της Πρωτοβουλίας του «Δρόμου του Μεταξιού»
το Πεκίνο μετέβη χθες,
ο πρωθυπουργός
Αλέξης Τσίπρας,
συνοδευόμενος από τον
υπουργό Εξωτερικών
Γιώργο Κατρούγκαλο,
προκειμένου να
συμμετάσχει στο δεύτερο
φόρουμ υψηλού επιπέδου
της Πρωτοβουλίας του
«Δρόμου του Μεταξιού»
(Belt & Road Initiative, 2527/4/2019).

Σ

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία
της Κίνας, που στόχο έχει την ανάπτυξη της περιφερειακής συνεργασίας και της συνδεσιμότητας σε
διηπειρωτική κλίμακα, για την ενίσχυση του εμπορίου, των επενδύσεων και των υποδομών μεταξύ της Κίνας και των υπόλοιπων
χωρών που συμμετέχουν σ' αυτήν.
Ο πρωθυπουργός αναμένεται
να εκφωνήσει ομιλία στην εναρκτήρια συνεδρίαση του φόρουμ
σήμερα, Μ. Παρασκευή 26/4,
όπως και το Μ. Σάββατο (27/4),
στη Στρογγυλή Τράπεζα των ηγετών, με θέμα την «Ενίσχυση της
Συνδεσιμότητας για την εξεύρεση

νέων μορφών ανάπτυξης».
Σε συνέχεια και της προσχώρησης στην «Πρωτοβουλία
17+1», η συμμετοχή της Ελλάδας
στην Πρωτοβουλία του «Δρόμου
του Μεταξιού», σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ενισχύει τον
ρόλο της χώρας ως κόμβου διασυνδεσιμότητας μεταξύ Ευρώπης και Ασίας και αναμένεται να
έχει πολλαπλά οφέλη για την ελληνική οικονομία.
Οι ίδιες πηγές σημειώνουν πως
στρατηγική εκδήλωση της κινεζι-

κής παρουσίας στην Ελλάδα αλλά
και του ρόλου που προσδίδει η κινεζική πλευρά στην ελληνική συμμετοχή, αποτελεί η επένδυση της
COSCO στο λιμάνι του Πειραιά,
το οποίο αναδεικνύεται ήδη ως
κομβικό σημείο διασύνδεσης της
Ευρώπης με την Ασία και κύριο
διαμετακομιστικό κέντρο εμπορευμάτων μεταξύ Ευρώπης και
ασιατικών χωρών. Με αυτό το
εφαλτήριο, τονίζουν οι ίδιες πηγές, η ελληνοκινεζική συνεργασία
επικεντρώνεται σε περαιτέρω

επενδύσεις στην Ελλάδα, κατά
την επόμενη περίοδο, ιδιαίτερα
στην υψηλή τεχνολογία, στα logistics και στον χρηματοπιστωτικό τομέα.
Στο πλαίσιο της επίσκεψής του
στο Πεκίνο, ο πρωθυπουργός
αναμένεται επίσης να συναντηθεί
με τον Πρόεδρο της Λ.Δ. της Κίνας Xi Jinping, τον πρωθυπουργό
Li Keqiang, καθώς και με τον
Wang Yang, μέλος της Διαρκούς
Επιτροπής και του Πολιτικού Γραφείου του ΚΚΚ και «νούμερο 4»
της ιεραρχίας του, και όπως επισημαίνουν κυβερνητικές πηγές, ο
κ. Τσίπρας θα είναι μεταξύ των
πολύ λίγων ξένων ηγετών που
θα πραγματοποιήσουν συναντήσεις σε ανώτατο επίπεδο.
Αναμένεται επίσης να υπογραφεί το νέο τριετές Πλαίσιο Συνεργασίας (2020-2022) μεταξύ
του Υπουργείου Οικονομίας και
της Εθνικής Επιτροπής Ανάπτυξης και Μεταρρυθμίσεων της Κίνας, το οποίο επικεντρώνεται στην
ενέργεια, τις μεταφορές, τις τηλεπικοινωνίες, τη μεταποίηση, την
έρευνα και την ανάπτυξη, καθώς
και στον χρηματοδοτικό τομέα.

e-mail: kalliagra.avgeri@gmail.com

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

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

Συσκευασμένες Ζωοτροφές για όλα τα ζώα

Πώληση λιανική και χονδρική
CMYK
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Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΗΣ ΔΟΞΗΣ
ΠΑΝΩ ΣΕ ΣΤΑΥΡΟ;
Θεωρώ πως με πολύ μεγάλη δυσκολία μία ηθική διδασκαλία, μία φιλοσοφική θεωρία, ένα πολιτικό σύστημα,
και, φυσικά, μία κοινωνική αρχή, θα δεχόταν ένα ανίσχυρο
και ταπεινωμένο πρόσωπο ως πρότυπο. Το βλέπουμε στην
ιστορία των θρησκειών, των κοινωνικών θεωριών και φιλοσοφικών στοχασμών, πως δεν υπάρχει χώρος για τους
αδύναμους.
Ο Βασιλιάς της δόξης πάνω στον σταυρό. Άντε να το
πεις, τώρα, αυτό στους αθεϊστές, αρνητές του Χριστού,
στους φιλοσόφους της Δύσης που αναζητούν υγιή πρότυπα
ηγετών για την ανθρωπότητα. Ίσως, βέβαια, κάποιος νεοπλατωνικός, αντικρίζοντας στον Εσταυρωμένο, να αναφωνούσε πως το σώμα του αξίζει να τιμωρηθεί και να
πάθει, εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι η ψυχή, το σώμα
ας πάθει. Τί να πεις στην ανθρωπότητα; Τί να πεις και τί
να δείξεις; Έναν Μεσσία, ένα πρόσωπο που υπόσχεται
την αιωνιότητα, την εξάλειψη του κακού, της φθοράς, του
θανάτου, όταν ο Ίδιος στέκει ανήμπορος και ταπεινωμένος
επάνω στον σταυρό; Ένας νεκρός μπορεί να αποτελεί το
έμβλημα της δόξης;
Σίγουρα, όλα αυτά δημιουργούν ανησυχίες στον άνθρωπο
και οι μεταφυσικές του αγωνίες αυξάνουν. Δύο μπορεί να
συμβαίνουν, ή όλα αυτά είναι ένα ψέμα, μία διδασκαλία
ενός κάποιου Μεσσία που διεκδικούσε για τον Εαυτό Του
τον τίτλο του Μεσσία ή υπάρχει κάτι βαθύτερο σε όλα
αυτά, το οποίο και πρέπει να ερευνηθεί. Κάθε έρευνα για
το ορθόδοξο ύφος είναι αποδεκτή και στην πίστη δεν χωράνε αμφιβολίες. Η πίστη έχει να κάνει με το πρόσωπο.
Είναι θέμα προσώπου. Είτε είναι επάνω στον σταυρό, είτε
βρίσκεται κάτω από τον σταυρό. Δεν γεννά αμφιβολίες η
βεβαίωση πως εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα υψηλό μυστήριο που λειτουργεί στους κόλπους του το αίσθημα
της ταπείνωσης και της ελπίδας.
Η Δύση, που είδε τον Θεό ως ιδέα και τιμωρό, είχε και
εξακολουθεί να έχει εσφαλμένη αντίληψη και εικόνα περί
του προσώπου του Θεού. Η σχολαστική θεολογία και
αμιγώς χρήση της φιλοσοφίας στα θεολογικά πράγματα,
συνέβαλλαν τα μέγιστα στην εντύπωση ενός φετιχιστή
Θεού, του Οποίου τη θέση λαμβάνει η ιδεολογία. Δυστυχώς,
η δυτική θεολογία και η εκκλησία της Δύσης, κατάφεραν,
όχι απλά να αλλοιώσουν την εικόνα του προσώπου του
Θεού, αλλά πέτυχαν κάτι βαθύτερο με τραγικές συνέπειες
για τη θρησκευτική συνείδηση του ανθρώπου. Γέννησαν
την αθεΐα. Θα λέγαμε πως έως ένα βαθμό «δικαιολογείται»
η αθεϊα σ’ όλα αυτά. Από τότε πέρασαν αιώνες, όμως, η
καχυποψία απέναντι στη δυτική εκκλησιαστική αντίληψη
δεν έπαψε και δεν θα πάψει ποτέ.
Βλέπουμε, για παράδειγμα, τον Michael Onfray να μην
του ταιριάζει ο Εσταυρωμένος. Δεν αποτελεί για τον ίδιο
ένα πρόσωπο που μπορεί αν εμπνεύσει την ανθρωπότητα.
Το μυστήριο του σταυρού παραμένει ακατανόητο από
τον Onfray και όσους αναζητούν τη δύναμη και την ισχύ
στη ζωή τους ως εχέγγυα μιας ζωής ελεύθερης, απροσδιόριστης. Γράφει, λοιπόν, ο Onfray στην Αναζήτηση των
Ηδονών: «Πραγματικά, πώς μπορεί να δημιουργηθεί ένα
όραμα για τον κόσμο με βάση τη λατρεία ενός σταυρωμένου, ακρωτηριασμένου, πληγωμένου, ταπεινωμένου, κατακομματιασμένου πτώματος; Ένας νεκρός που μετατράπηκε σε έμβλημα ζωής… Ζούμε στη σκιά του καταραμένου
σταυρού. Και το σώμα μας αναδίδει ακόμα τη νεκρική μυρωδιά του πτώματος ενός μύθου – αν όχι του μύθου ενός
πτώματος».
Δεν υπάρχει αποδοχή ενός σώματος πάνω στον σταυρό
που δείχνει να μην θέλει αλλά και να μην μπορεί να σώσει
τον εαυτό του, πόσο μάλλον τον άνθρωπο. Το μυστήριο
του σταυρού δεν εκλογικεύεται. Αποκαλύπτεται. Είναι
ξένες, όμως, οι προϋποθέσεις της αποκάλυψης του σε
όσους αναμένουν έναν παντοδύναμο Θεό που δημιουργεί
όραμα στην ανθρωπότητα μέσα από την επίδειξη ισχύος.
Το μυστήριο του σταυρού κρύβει μέσα του όλες εκείνες
της αρετές, τις οποίες ο δυτικός άνθρωπος δεν τις θέλει,
δεν τις δέχεται. Ο δυτικός άνθρωπος θέλει υγιή πρότυπα
στη ζωή του, θέλει εξουσία, δύναμη, πλούτο. Τί θέση έχει
ο Εσταυρωμένος στη ζωή του; Δεν υπάρχει καιρός για
χάσιμο, για τον δυτικό άνθρωπο. Ο Νίτσε δεν θέλησε να
δημιουργήσει τον υπεράνθρωπο; Αυτά είναι τα πρότυπα
των ανθρώπων, σήμερα, κι όχι ένας Θεός που χάνει την
αξιοπρέπεια Του πάνω στον σταυρό.
Η μύηση στο μυστήριο του σταυρού και η αντίληψη της
σταυρικής θυσίας δεν είναι εύκολη υπόθεση. Ο Θεός
βάζει δύσκολα στον άνθρωπο και ο άνθρωπος πετάει τη
μπάλα στην εξέδρα. Δεν σηκώνει πολλά ο άνθρωπος. Δεν
θέλει να υπομείνει, να ταπεινωθεί, να σιωπήσει. Διψά για
ισχύ, εκδίκηση, κυριαρχία. Ο Εσταυρωμένος διευκόλυνε
με τη θυσία αυτή τον άνθρωπο. Κατέκρινε την αμαρτία
στη δική του σάρκα, όπως θα γράψει στην ευχή της Αναφοράς ο Μ. Βασίλειος. Η εποχή μας είναι τραγική. Ο άνθρωπος θέλει έναν Χριστό αναστημένο. Αυτό και τίποτε
άλλο.
Εφημέριος Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Διάβας
π. Ηρακλής Αθ. Φίλιος (Βαλκανιολόγος, Θεολόγος)
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Οι προφήτες για το Πάθος
και την Ανάσταση του Χριστού
“Ερευνάτε τας Γραφάς... εκείναι εισίν αι λαλούσαι περί εμού” (Ιωαν. 5,39)
Γράφει ο Κων/νος Χαρ. Κορλός, Θεολόγος
(Μέρος 2ο τελευταίο)
Θα υποστεί εκ μέρους των ανθρώπων κάθε είδους εξευτελισμό και ταπείνωση. "Τον νώτον μου έδωκα εις ραπίσματα,
το δε πρόσωπον μου ουκ απέστρεψα από αισχύνης εμπτυσμάτων" (Ησ. 50,6).
Θα προδοθεί από τον Ιούδα (Ψαλμός 40,10-10ος αι. π.Χ.)
Θα τρυπηθούν τα χέρια του και τα πόδια του.
Θα μοιρασθούν με κλήρο τα ρούχα του "διεμερίσαντο τα
ιμάτια μου εαυτοίς και επί τον ιματισμόν μου έβαλον κλήρον"
(Ψαλμός 21,19).
Θα εγκαταλειφθεί την ώρα του Πάθους και του Σταυρού
από το Θεό-Πατέρα (θεία φύση). Τούτο σημαίνει ότι ο
Χριστός "έπαθεν ως άνθρωπος υπέρ ημών, η δε θεότης
απαθής διέμεινεν".
Ο αναμάρτητος Ιησούς υπέμεινε με άκρα υπομονή την
αφόρητη ψυχική και σωματική οδύνη, γιατί κουβαλούσε
στους ώμους του τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων, όλων
των εποχών (Αγωνία της Γεθσημανή- "ινα τι με εγκατέλειπες;").
Με τον πόνο του αυτόν ο Κύριος γλύκανε και μαλάκωσε
κάθε ανθρώπινο πόνο. Έτσι, ο ανθρώπινος πόνος αποκτά
βαθύτατο νόημα ως λυτρωτική συμμετοχή στο θείο πάθος.
- Θα πουληθεί για τριάντα αργύρια: "έστησαν τον μισθόν
μου τριάκοντα αργυρούς" (Ζαχαρ. 11-12-Ζ' αι. π.Χ.).
- Θα του προσφέρουν ξύδι και χολή επάνω στο Σταυρό:
"έδωκαν εις το βρώμα μου χολήν και εις την δίψαν μου εποτίσαν με όξος" (Ψαλμ. 68,22).
- Θα σκοτιστεί ο ήλιος την ώρα της σταυρώσεως, ενώ θα
είναι μεσημέρι: "και έσται εν τη ημέρα εκείνη και δύσεται ο
ήλιος μεσημβρίας και συσκοτάσει επί της γης εν ημέρα το
φως" (Αμώς, 8,9-Η' αι. Π.Χ.).
Την ώρα του Πάθους θα ανοίξουν οι τάφοι και θα αναστηθούν πολλοί νεκροί. "Αναστήσονται οι νεκροί και εγερθήσονται οι εν τοις μνημείοις" .(Ησαΐα 26,19).
Θα κατεβεί στον Άδη και το σώμα Του θα μείνει άφθαρτο
στον τάφο, έως ότου αναστηθεί. "Ουκ εγκαταλείψεις την
ψυχήν μου εις Αδην, ουδέ δώσεις τον οσιόν σου ιδείν διαφθοράν" (Ψαλμ. 15,10).
Θα αναστηθεί ένδοξος από τον τάφο και θα σώσει τον
κόσμο "εν τη τρίτη ημέρα εξαναστησόμεθα και ζησόμεθα
ενώπιον αυτού" (Ωσηε, 6,2).
- Ο Προφήτης Δανιήλ προσδιορίζει ακριβώς το χρόνο
της σταυρικής θυσίας του Κυρίου και την αιώνια βασιλεία
της Εκκλησίας Του. (Δανιήλ 9,25-27).
- Για την Ανάσταση του Χριστού έχουμε και άλλες μαρτυρίες, όπως: την προφητεία του Ιεζεκιήλ για τα οστά που
αναστήθηκαν και έγιναν άνθρωποι (Ιεζεκιήλ 37,1-4) το περιστατικό με τους τρεις παίδες στην κάμινο, που θεωρήθηκε
από την Εκκλησία ως προεικόνιση της εις Άδου καθόδου
και της τριήμερης παραμονής του Κυρίου στον τάφο. Γι'

αυτό ο ύμνος των Τριών Παίδων μαζί με την ιστορία τους,
ψάλλεται λαμπρά και πανηγυρικά το πρωί του Μ. Σαββάτου,
που τελούμε τον Εσπερινό της Ανάστασης.
Ιδιαίτερα όμως οι περιπέτειες του Ιωνά προτυπώνουν την
Ανάσταση του Χριστού. Ο ίδιος ο Κύριος μίλησε για τον
Ιωνά και παρουσίασε τις περιπέτειες του ως προτύπωση
της δικής του Ανάστασης. "
Μια γενιά πονηρή και άπιστη ζητάει να δει θαυματουργικό
σημάδι! Μα δε θα σας δοθεί άλλο σημάδι παρά μόνο το σημάδι του προφήτη Ιωνά.
Όπως δηλαδή ο προφήτης Ιωνάς ήταν τρεις μέρες και
τρεις νύχτες στην κοιλιά του κήτους, έτσι θα είναι και ο
Υιός του ανθρώπου, μέσα στη γη τρεις μέρες και τρεις
νύχτες (Ματθ. 12,39-40).

Πρωτομαγ ιάτικε ς εκ δηλώ σεις
στο Ξυλοπάροικο
Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος, θα γίνουν
και φέτος οι Πρωτομαγιάτικες εκδηλώσεις στο όμορφο
Ξυλοπάροικο.
Μες την ομορφιά της φύσης, την καλή διάθεση, το χιούμορ, το κέφι, το γέλιο και πάνω από όλα την παράδοση,
οι φίλοι και οι καλεσμένοι μας, θα περάσουν στο υπαίθριο
θέατρό μας, πολύ καλές και ευχάριστες στιγμές.
Ο Σύλλογος Ξυλοπαροικιωτών, το Παραδοσιακό Θέατρο
Ξυλοπάροικου, οι κάτοικοι, ο Δήμος Τρικκαίων και οι χορηγοί μας, σας το υπόσχονται και σας το διαβεβαιώνουν.
Το σατιρικό μας έργο, Επιθεώρηση με τίτλο “Η επιστροφή του Δία (Jesus) και η Κυρά Ανάπτυξη (Γκόλφω)
και άλλα σκετσάκια και σκηνές παλιές και ανανεωμένες,
θα κάνουν τους παρευρισκόμενους να χοροπηδάνε απ'
το πολύ γέλιο.
Πολλά τα μηνύματα, πολλές οι ατάκες, πολύ το κέφι.
Τελειώνοντας η βραδιά θα κλείσει με γλέντι. Δημοτικό
και λαϊκό πρόγραμμα.

Πολλά τα εδέσματα, πολύ το κρασί και μπόλικο τσιπουράκι. Η εκδήλωση ξεκινάει 5.30μ.μ. Και τελειώνοντας
το πρωί με όσους αντέξουν.
Με τη βοήθεια του θεού μας πάντα και τον καλό καιρό
να μας το επιτρέπει, σας περιμένουμε όλους χωρίς ιδιαίτερες προσκλήσεις.
Οι διοργανωτές
Σύλλογος Ξυλοπαροικιωτών
Παραδοσιακό Θέατρο Ξυλοπάροικου
Τοπικό Συμβούλιο Ξυλοπαροίκου
Οι κάτοικοι Ξυλοπαροίκου
Ο Δήμος Τρικκαίων
Οι χορηγοί μας
Καλό Πάσχα! Καλή Ανάσταση!
Καλή Πρωτομαγιά! Με υγεία σωματική και ψυχική!
Σενάριο - Σκηνοθεσία: Βασίλης Μπιλιάλης
Σκηνικά: Βαγγέλης Παπαδημητρίου
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ Δ.Ε.Υ.Α.Τ.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
1. O Πρόεδρος της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΤΡΙΚΑΛΩΝ προκηρύσσει
2. ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό
για την ανάθεση του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
(ΕΕΛ) ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΛΟΝΕΡΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ»
3. Ο συνολικός προϋπολογισμός
του έργου είναι 270.000,00 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ €198.537,80
Γ. Ε. & Ο.Ε. 18%
€35.736,80
ΑΘΡΟΙΣΜΑ
€234.274,61
Απρόβλεπτα 15%
€35.141,19
ΑΘΡΟΙΣΜΑ
€ 269.415,80
Αναθεώρηση
€ 584,20
ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ
€270.000,00
Το συνολικό έργο υπάγεται στην κατηγορία των Υδραυλικών έργων με
προϋπολογισμό 116.258,50 ΕΥΡΩ και
Η/Μ έργων με προϋπολογισμό
153.741,50 ΕΥΡΩ (συνολική δαπάνη,
χωρίς ΦΠΑ).
4. Το έργο θα εκτελείται στην περιοχή του οικισμού Καλονέρι, της Τ.Κ.
Μεγάρχης, της Δ.Ε. Φαλαωρείας, του
Δήμου Τρικκαίων, της Περιφέρειας
Θεσσαλίας, στην Ελλάδα.. Το έργο
αφορά στη κατασκευή της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ)
Καλονερίου δυναμικότητας 300 ΙΑ με
τον αγωγό προσαγωγής των λυμάτων
μήκους 530μ και διάθεση καθαρών μήκους 80μ. Η ΕΕΛ αποτελείται από
προκατασκευασμένη μονάδα ΜΒΒR
σταθερής κλίνης προσκολλημένης βιομάζας, δυναμικότητας 300 ΙΑ με βιο-

λογική και τριτοβάθμια επεξεργασία με
τις συνοδευτικές δεξαμενές από σκυρόδεμα (εξισορρόπηση, θάλαμος ενδιάμεσος και καθαρών και τον λοιπό
εξοπλισμό (φυσητήρες, εσχάρωση,
αντλίες), τον οικίσκο-μηχανοστάσιο
με ον ηλεκτρικό πίνακα και Η/Ζ και τα
βασικά έργα υποδομής και διαμόρφωσης του χώρου. Το έργο θα κατασκευαστεί, θα τεθεί σε δοκιμαστική λειτουργία επί 6 μήνες και θα παραδοθεί
σε πλήρη και κανονική λειτουργία
σύμφωνα και με την ΑΕΠΟ.
Τα τεύχη του Διαγωνισμού είναι
διαθέσιμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του φορέα και μέσω ΕΣΗΔΗΣ.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2431076711, FΑΧ επικοινωνίας 2470-22824,
αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία
κος Ηλίας Βαλαώρας, Προϊστ. Τ.Υ.
Δ.Ε.Υ.Α.Τ.
5. Ημερομηνία έναρξης υποβολής
προσφορών του διαγωνισμού είναι η
Πέμπτη 16/5/2019 και ώρα 08:00 και
καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων είναι η Πέμπτη 23/5/2019 και ώρα 22:00.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθή με το σύστημα υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών μέσω ΕΣΗΔΗΣ με επιμέρους
ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 95 παράγραφος 2.α. του Ν. 4412/2016, «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
καθώς και με τους όρους του τεύχους
της αναλυτικής διακήρυξης.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από το
ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ.
7. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
α. Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία εγγεγραμμένοι στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου ήτοι:
στην Α2 τάξη και άνω με έδρα
οπουδήποτε στην Ελλάδα, στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ και στην
Α2 και άνω τάξη στην κατηγορία ΗΛΜ
ΕΡΓΩΝ.
β. Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι προ-

ερχόμενοι από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή της Σ.Δ.Σ.
του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσημοι
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες
σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία
αντίστοιχη με την κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ και Η/Μ έργων του Ελληνικού
Μητρώου ΜΕΕΠ.
γ. Προερχόμενες από κράτη μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ)
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει, την
τελευταία πενταετία παρόμοια ποιοτικά και ποσοτικά έργα με το δημοπρατούμενο.
δ. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη
Α2 και άνω του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας Υδραυλικών και στην Α2
τάξη και άνω στην κατηγορία Η/Μ έργων, με τις προϋποθέσεις του άρθρου 76 του Ν. 4412/16 (αναβάθμιση
ορίου λόγω κοινοπραξίας).
Κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα
συμμετέχει μεμονωμένα ή σε ένα μόνο
κοινοπρακτικό σχήμα. Κατά τα λοιπά
εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις
για την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.
Σε περίπτωση κατακύρωσης του
διαγωνισμού σε σύμπραξη τεχνικών
εταιριών, αυτές για την υπογραφή
του συμφωνητικού, θα πρέπει να περιληφθούν με την μορφή κοινοπραξίας
με συμβολαιογραφικό έγγραφο σύμφωνα με την νομοθεσία και συγκεκριμένα με το Ν. 4412/16.
8. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό
και την υποβολή προσφοράς, πρέπει
να κατατεθούν από κάθε διαγωνιζόμενο, εγγυητικές επιστολές του ΕΤΑΑ
(ΤΜΕΔΕ) ή Τραπεζών που λειτουργούν
νόμιμα στην Ελλάδα ή οποιοδήποτε
άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή του Ευ-

ρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή του
Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου,
συνοδευόμενες από την μετάφραση
τους στην Ελληνική γλώσσα ύψους
5.400,00 Ευρώ οι οποίες θα απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή και θα
παρέχονται όπως στο Ν. 4412/16. Η ως
άνω εγγυητική επιτρέπεται να έχει
προθεσμία ισχύος που όμως δεν θα είναι μικρότερη των επτά (7) μηνών από
την ημέρα του διαγωνισμού.
9. Ο χρόνος ισχύος της οικονομικής
προσφοράς, ορίζεται σε έξη (6) μήνες
από την ημερομηνία κατάθεσή της.
10. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου
ΔΩΔΕΚΑ (12) μήνες.
11. Προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής σύμφωνα με
τις κείμενες διατάξεις σύμφωνα με το
Ν. 4412/16 και του άρθρου 4 παρ. 1
του Ν. 4156/2013. Η Δημοσίευση θα γίνει στο ΚΗΜΔΗΣ και σε 3 εφημερίδες.
12. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. Τρικάλων.
13. Περισσότερες πληροφορίες θα
δίνονται καθημερινά στα γραφεία της
Δ.Ε.Υ.Α. Τρικάλων όλες τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 2427021398.
Τρίκαλα, 2019
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Τρικάλων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
Αρ. Πρωτ.: 5153

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
1. Ο Δήμος Πύλης, προκηρύσσει
ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση, με
κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, του έργου
«Ασφαλτοστρώσεις οδών προς κτηνοτροφικές και γεωργικές εκμεταλλεύσεις
στις Δ.Ε. Γόμφων & Πύλης», με προϋπολογισμό 927.419,36€ χωρίς Φ.Π.Α.
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες
κατηγορίες εργασιών (ποσά με δαπάνες εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα): Χωματουργικά: 105.411,08€, Τεχνικά έργα: 17.828,00€, Οδοστρωσία:
232.982,92€, Ασφαλτικά: 560.055,61€.
2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης,
άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης
στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο
“ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης
www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ,
καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής http://www.dimospylis.gr.
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί
σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο από
την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Πληροφορίες στο
τηλέφωνο 2434350321, FAX επικοινωνίας 2434350312, αρμόδιος υπάλληλος
για επικοινωνία Δημήτριος Φέκος.
3. Οι προσφορές υποβάλλονται
από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ,
μέχρι την καταληκτική ημερομηνία
την ΠΕΜΠΤΗ 23 - 5 - 2019 και ώρα
10:00, σε ηλεκτρονικό φάκελο του
υποσυστήματος. Για τη συμμετοχή
στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται
να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή
παροχής ψηφιακής υπογραφής και να
εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα
(ΕΣΗΔΗΣ-Διαδικτυακή
πύλη
www.promitheus.gov.gr). Το σύστημα
υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα με
το Ν.4412/2016.
4. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να
συμμετάσχουν: Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες
στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην 2η
και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό
απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 18.548,39€ και ισχύ
τουλάχιστον εννέα (9) μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του
διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των
προσφορών είναι εννέα (9) μήνες από
την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
6. Χρηματοδότηση: Δήμος Πύλης
(Κ.Α.64-7323.001) -ΥΠΕΣ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι
7. Τόπος εκτέλεσης του έργου: Περιφέρεια Θεσσαλίας - Περιφερειακή
Ενότητα Τρικάλων - Δ.Ε. Πύλης & Δ.Ε.
Γόμφων
8. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης
του έργου, ορίζεται σε 12 (δώδεκα) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
9. Το αποτέλεσμα θα εγκριθεί από
την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Πύλης.
Πύλη 24 - 4 - 2019
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ

Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
Αρ. Πρωτ.: 5152

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
1. Ο Δήμος Πύλης, προκηρύσσει
ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση, με
κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, του έργου
«Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου
ύδρευσης στην Τ.Κ. Παλαιομοναστήρου», με προϋπολογισμό 805.241,94€
χωρίς Φ.Π.Α. Το έργο συντίθεται από τις
ακόλουθες κατηγορίες εργασιών (ποσά
με δαπάνες εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και
απρόβλεπτα): ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ & ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ - ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ:
428.416,97€ & ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ
& ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ: 369.740,00€
2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης,
άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης
στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο
“ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης
www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ,
καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής http://www.dimospylis.gr.
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί
σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο
από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Πληροφορίες
στο τηλέφωνο 2434350321, FAX επικοινωνίας 2434350312, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Δημήτριος Φέκος.
3. Οι προσφορές υποβάλλονται
από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ,
μέχρι την καταληκτική ημερομηνία
την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 - 5 - 2019 και ώρα
10:00, σε ηλεκτρονικό φάκελο του
υποσυστήματος. Για τη συμμετοχή

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ
ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της
περιφέρειας του Εφετείου Λάρισας με
έδρα στο Πρωτοδικείο Τρικάλων Αθανάσιος Ε. Δεληλίγκας, κάτοικος Τρικάλων, οδός Κολοκοτρώνη αριθμ. 29
τηλ. 24310-30595, με την με αριθμό
4870Γ/22-04-2019 έκθεση μου επίδοσης μετά από έγγραφη παραγγελία
της δικηγόρου Αθηνών κ. Βασιλικής
Κουτρουλού, για την δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «1. ΧΑΡΑΚΤΙΝΙΩΤΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» πληρεξούσιας της Ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το
δ.τ. «ΑLΡΗΑ ΒΑΝΚ», με ΑΦΜ
094014249, (ως καθολικής διαδόχου
της Ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με
την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ», σύμφωνα με τη
διάταξη του ο άρθρου 75 του κ.ν.
2190/1920 λόγω συγχωνεύσεως με
απορρόφηση) (ΦΕΚ 3931/01-77-2013
τ. ΑΕ - ΕΠΕ και ΓΕΜΗ), που εδρεύει
στην Αθήνα (Σταδίου 40), όπως εκπροσωπείται νόμιμα, ήρθα και επέδωσα προς τον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Τρικάλων για την ΚΑΤΣΑΝΗ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ-ΣΟΦΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, πρώην κάτοικο Τρικάλων
Θεσσαλίας, οδός Δεληγιώργη αρ. 25
και ήδη αγνώστου διαμονής και έδρας,
πιστό αντίγραφο της από 05/04/2019
ΑΓΩΓΗΣ (ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ) που
απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρικάλων, της
πρώτη κατ' αυτής με την οποία ζητείται να γίνει δεκτή η παραπάνω αγωγή,
να υποχρεωθεί η εναγόμενη να της καταβάλει, το συνολικό ποσό των ευρώ
εξήντα πέντε χιλιάδων δέκα εννέα και
είκοσι εννέα λεπτών (65.019,296), που
συνιστά το υπόλοιπο των λογαριασμών την 7/2/2019, απορρέον εκ της
υπ' αριθμ. 2206678120/14-05-2004
συμβάσεως, έντοκα από την επομένη
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στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται
να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή
παροχής ψηφιακής υπογραφής και
να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ-Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr). Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί
μέρους ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα
με το Ν.4412/2016.
4. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να
συμμετάσχουν: Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο
Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων
που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην 2η
και άνω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ή 2η και άνω για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό
απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 16.104,84€ και ισχύ τουλάχιστον εννέα (9) μηνών και 30 ημερών,
μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες από την
ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
6. Χρηματοδότηση: ΔΕΥΑ ΠΥΛΗΣ
(Κ.Α 15.11.00.0027) -ΥΠ.ΕΣ - ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι
7. Τόπος εκτέλεσης του έργου: Περιφέρεια Θεσσαλίας - Περιφερειακή
Ενότητα Τρικάλων - Δήμος Πύλης- Τ.Κ.
Παλαιομαναστήρου
8. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης
του έργου, ορίζεται σε 24 (εικοσιτέσσερις) μήνες από την ημέρα υπογραφής
της σύμβασης.
9. Το αποτέλεσμα θα εγκριθεί από
την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πύλης.
Πύλη 24 - 4 - 2019
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ

(ήτοι από 8-3-2019), το οποίο αναλύεται ως εξής: ποσό ευρώ πενήντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων δέκα εννέα και
τριάντα οκτώ λεπτών (55.319,38 €) το
οποίο συνιστά κεφάλαιο και ποσό
ευρώ εννέα χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα εννέα και ενενήντα ενός λεπτών (9.699,91 €) το οποίο συνιστά τόκους, μέχρι την οριστική εξόφληση με
το εκάστοτε ισχύον συμβατικό επιτόκιο υπερημερίας με ανατοκισμό τόκων
ανά εξάμηνο (άρθρο 12 του ν.
2601/1998), πλέον δικαστικών εξόδων
μετά των τόκων τους. Να κηρυχθεί η
εκδοθησομένη απόφαση προσωρινά
εκτελεστή. Να καταδικασθεί η εναγομένη στην δικαστική της δαπάνη και
στην αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου της. Με την στο κάτω μέρος αυτής και με αριθμό ΤΜ54/19 Έκθεση Κατάθεσης Κατάθεσης Δικογράφου Αγωγής του κ. Γραμματέως του πιο πάνω
δικαστηρίου, με την οποία βεβαιώνεται ότι αυτή η κατατέθηκε την 11-042019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 1:58
μ.μ. Επίσης η από 11/4/2019 πράξη του
ίδιου Γραμματέως του παραπάνω δικαστηρίου, η οποία έχει επι λέξει:
Μέσα σε εκατόν τριάντα (130) ημέρες
από την κατάθεση της αγωγής οι διάδικοι οφείλουν να καταθέσουν τις
προτάσεις και να προσκομίσουν όλα τα
αποδεικτικά μέσα και τα διαδικαστικά
έγγραφα που επικαλούνται. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις
δεν λαμβάνονται υπόψη (άρθρο 1 κ 2
Ν.4335/15 σε συνδυασμό με το άρθρο
226 του ΚΠολΔ.). Προς γνώση και
για τις νόμιμες συνέπειες,καλούμενη
όπως συμμορφωθεί με τα οριζόμενα
στην άνω πράξη του κ. Γραμματέως
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρικάλων και συμμετάσχει στη διαδικασία
της δίκης σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 237ΚΠολΔ.
Τρίκαλα 22 Απριλίου 2019.
Ο Δικαστικός Επιμελητής
Αθανάσιος Ε. Δεληλίγκας

Β. Τσιτσάνη 44
από τις 2 το μεσημέρι 24310 20700,
μέχρι τις 12.30 το βράδυ 24310 20702
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07:00
08:15
09:00
09:30
10:30
12:00
12:30
13:30
15:00
15:50
17:30
20:50
22:00
00:00
00:15

Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Ω, Γλυκύ μου 'Eαρ
Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος (Ε)
Από Πέτρα και Χρόνο (Ε)
Μια Μέρα με...
Πασχαλινή Συναυλία της Εθνικής
Συμφωνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ
ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
Η Ιστορία Πίσω από τον Μύθο (Ε)
Η Βίβλος: Ιωσήφ
ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
Το Μυστήριο Παύλος (Le Mystere
Paul)
Η Ωραιότερη Ιστορία του Κόσμου
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων Αθλητικά - Καιρός
Αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη
ΕΡΤ Ειδήσεις
Μιράλ

07:40 Μάγια η Μέλισσα Κ2 Ε100 (Ε)
08:00 Ακολουθία των Μεγάλων Ωρών
και του Εσπερινού (Ζ)
12:00 Ακρόασις (Ε)
12:30 Κρυμμένα Τοπία της Νάξου
13:00 Μάγια η Μέλισσα Κ2 Ε97 (Ε)
13:15 Μάγια η Μέλισσα Κ2 Ε98 (Ε)
13:30 Ο Ανυπόφορος Χένρυ E9 (Ε)
13:45 Ο Ανυπόφορος Χένρυ E10 (Ε)
14:00 Γιάκαρι E9 (Ε)
14:15 Γιάκαρι E10 (Ε)
14:30 1.000 Χρώματα του Χρήστου E15
15:00 'Eξι Αδελφές Κ5 Ε64 (Ε)
16:00 'Eξι Αδελφές Κ6 Ε1 (Ε)
17:00 Ανθισμένη Αμυγδαλιά
18:30 Πόντιος Πιλάτος E5 (Ε)
19:00 Ακολουθία του Επιτάφιου
22:30 Τζέιμς Μποντ, Πράκτωρ 007: Το
Αύριο Ποτέ Δεν Πεθαίνει
(Tomorrow Never Dies)
23:30 Προσκύνημα στη Λούρδη
(Lourdes)
01:15 Μην Πυροβολείτε τον Πιανίστα E5
(Ε)

07:00 Ιστορικά Προσκυνήματα E9
08:00 Ακολουθία των Μεγάλων Ωρών
και του Εσπερινού
12:00 Στα Βήματα του Απόστολου
Παύλου E5
13:00 Ειδήσεις
13:30 Διάλογος E11 (Ε)
14:00 Ιστορικά Προσκυνήματα E10
15:00 Ο Δρόμος του Μαρτυρίου (Ε)
16:00 Στα Βήματα του Απόστολου
Παύλου E5 (Ε)
17:00 Αγιοταφίτες E1 (Ε)
18:00 Ακολουθία του Ιερού Επιτάφιου
21:00 Ψυχές των Συνόρων (Ε)
22:00 Ειδήσεις
22:30 Σάλτσμπουργκ 2017: Ρέκβιεμ του
Μότσαρτ
23:30 Ώρες (Ε)
00:30 'Oπερα

07:15 Η Βίβλος
10:30 Τα Φτερουγίσματα
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13:00
13:45
16:00
17:00
17:15
19:30
20:45
23:00

ANT1 News
Λάσι
Κάτι Ψήνεται (Ε)
ΑΝΤ1 News - Δελτίο στη
Νοηματική Γλώσσα
Οι Κυρίες της Αυλής
ANT1 News
Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ
Η Βίβλος

08:45 Οι Ευχούληδες: Το Πάρτι
Συνεχίζεται
09:15 Κουταβοφιλαράκια
09:45 Μπόμπι και Μπιλ
10:15 PJ Masks
10:45 Μαλλιά Κουβάρια: Η Σειρά
11:15 Barbie Mariposa: Η Περιπέτεια
Μιας Ονειρεμένης Πεταλούδας
12:00 Τομ και Τζέρι: Η Περιπέτεια με
τον Γίγαντα
13:10 Looney Tunes: Επιστροφή στη
Δράση
15:00 Star News
15:30 Αγάπης Δίλημμα
17:45 Επιθυμίες στο Παρά Πέντε
19:50 Star News
21:00 Μια Θάλασσα από Δέντρα
23:30 Το Πράσινο Μίλι

06:40 Ο Φανούρης και το Σόι του
08:15 60' Ελλάδα
10:15 Κοκορόκι: Ο Ήρωας της Φάρμας
(Un Gallo Con Muchos Huevos)
12:15 Ειδήσεις
13:00 Οι Απίθανοι (The Incredibles)
15:10 'Eνας Κόσμος
17:00 Δελτίο Ειδήσεων στη Νοηματική
Γλώσσα
17:10 Μην Αρχίζεις τη Μουρμούρα Κ2
Ε5 (Ε)
18:00 Kitchen Lab (Ε)
19:00 Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
20:00 Η Κυρία του Κυρίου
22:00 Οι Υπηρέτριες
00:50 Η Εξαφάνιση του Μικρού Τζο
02:40 Η Τελευταία Παράσταση (Ε)

06:50 Οι 'Eλληνες του Πνεύματος και
της Τέχνης (Ε)
08:15 Το Ταξίδι της Τροφής (Ε)
14:00 Οι Ειδήσεις του ΣΚΑΪ
14:45 Βαραββάς
18:00 Δελτίο στη Νοηματική
18:10 Μαύρη Θάλασσα E35
19:30 Τα Νέα του ΣΚΑΪ
20:50 Ο Παράδεισος Είναι Αληθινός
22:40 Η Πηγή της Ζωής
00:30 Τα Πάθη του Χριστού

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

τηλεόραση

ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

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

ΔIANYKTEPEYONTA ΦAPMAKEIA
8 πρωί – 2 μεσημέρι και 5 απόγευμα
έως 8 πρωί επομένης
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 15, 2431073071
08:00 π.μ. – 23:00 μ.μ.
ΧΑΡΙΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 9, 2431020388

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

21:10
22:10
23:30
23:50
00:30

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

07.45 Γεγονότα –Δελτίο ειδήσεων
08.20 Φεστιβάλ Βυζαντινής Μουσικής
09.30 Φεστιβάλ Εκκλησιαστικής
Μουσικής
11.15 Το Θειο Πάθος σε Ανατολή και
Δύση»
12.30 Ανθη Μεγάλης Εβδομάδος»
13.30 «Η Πορεία του Θεανθρώπου»
15.20 Βυζαντινοί Υμνοι Μ. Παρασκευής
16.00 Τελεμάρκετινγκ
17.00 Ανθη Μεγάλης Εβδομάδος» Ψάλει
ο Κωνσταντίνος Ξενόφως(Ε)
18.00 Γεγονότα- Δελτίο Ειδήσεων
18.40 Ντοκυμαντέρ ««Αγιο ΟροςΟδοιπορικό από την Ουρανούπολη
μέχρι τις Καρυές», «Αγιο Ορος - Η
Φιάλη της Μονής Μεγίστης
Λαυρας»
19.30 ΤΑ ΑΓΙΑ ΠΑΘΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ
21.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
21.45 STABAT MATER
23.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
23.40 «Κidnapped»

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

07:00
09:45
12:00
14:00
14:30
16:45
17:00
18:55
20:00
23:00
02:00

Ώρα Ελλάδος 07:00
Η Σφραγίδα του Θεού
Βαραββάς
Open News - Μεσημεριανό Δελτίο
Μαξ
Open News στη Νοηματική
Συνοικία το 'Oνειρο
Open News
A.D. The Bible Continues E7
Ο Υιός του Θεού
Τελευταία 'Eξοδος: Ρίτα
Χέιγουορθ

ΚΡΙΟΣ: H μέρα σήμερα είναι αρκετά απαιτητική, αφού νιώθετε τα βλέμματα να είναι στραμμένα πάνω σας και σαν κάποιος να είναι στημένος στη γωνία και περιμένει να δει πότε θα
κάνετε το λάθος για να σας βάλει να απολογηθείτε.
ΤΑΥΡΟΣ: Παρόλο που ο συναισθηματισμός
σας σήμερα είναι έντονος, προσπαθήστε να
κινηθείτε με καθαρό μυαλό και αποφασισμένοι να αντιμετωπίσετε τα όποια προβλήματα
σας ταλαιπωρούν.
ΔΙΔΥΜΟΙ: Όπως και να ‘χει σήμερα είστε ικανοί να ρίξετε και το πιο ψηλό κάστρο. Τουλάχιστον κάντε το για περισσότερους λόγους
απ’ το να επιβεβαιώσετε απλώς τον εγωισμό
σας.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Καλό θα είναι σήμερα να εστιάσετε στα πρώτα, σε αυτά τα οποία "εσείς" αποφασίσατε ότι είναι σημαντικά αυτή τη στιγμή
στη ζωή σας, να υποστηρίξετε τις επιλογές
σας και να προσπαθήσετε να τις πετύχετε.
ΛΕΩΝ: Σίγουρα για κάποιους τα πράγματα δεν
είναι ακριβώς έτσι, όμως είναι μια περίοδος
που θα πρέπει να πάρετε ανάσες, να φροντίσετε τον εαυτό σας και να κάνετε κάτι να σας
ανταμείψετε για τις αντοχές που επιδείξατε
το προηγούμενο διάστημα.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Ναι, είναι πάντα το ίδιο ενοχλητικό να συνειδητοποιείς ότι υπάρχει αυτή
η αίσθηση του ανικανοποίητου μέσα σου, που
και η πιο χαρούμενη κατάσταση έχει ένα όριο
που δεν της επιτρέπει να ξεφύγει πέρα απ’
αυτό και σε κάνει να αναρωτιέσαι «τελικά, τι
έχει νόημα σ’ αυτή τη ζωή».

Αυτή τη βδομάδα προβάλλονται

ΑΙΘΟΥΣΑ 1:
Η ταινία της χρονιάς

“ΟΙ ΕΚΔΙΚΗΤΕΣ”
Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΡΑΞΗ
ΑΙΘΟΥΣΑ 2:
Σε απογευματινές
προβολές
η παιδική ταινία

“ΠΩΣ ΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΤΕ
ΤΟ ΔΡΑΚΟ ΣΑΣ 3”
Επίσης προβάλλεται
η αισθηματική ταινία

“AFTER-ΜΕΤΑ”
Από την Κυριακή
του Πάσχα
θα προβάλλεται
η νέα παιδική ταινία

“Ο ΓΑΤΟΣ Ο ΦΕΥΓΑΤΟΣ”
Για τις ώρες στο 78775

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
CINE –ΜΥΛΟΣ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Προϋπόθεση για επιπολαιότητες (γεν.).
2. Παρασκευάζεται με
αλεύρι.
3. Η πρώτη λέξη της Πέμπτης Εντολής -Ενα από τα
έργα του Μασκάνι.
4. Γάλλος σκηνοθέτης Την κρατάμε σε ειδικές περιπτώσεις.
5. Ομοια γράμματα.
6. Πατρίδα του αρχαίου
ιατρού Πραξαγόρα, στη
γενική (αντιστρ.) -Βαθμός
της ιερωσύνης.
7. Βραβευμένη με Οσκαρ
ταινία του Αλφρεντ Χίτσκοκ.
8. Θερμός και ξηρός άνεμος (με
άρθρο).
9. Ονομασία της μεγαλύτερης
κεραίας ιστιοφόρου πλοίου.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Χρησιμοποιούνται και για τη
δίωξη του λαθρεμπορίου.
2. Ευδοκιμούν στα θερμά κλίματα.
3. Δεξιά και αριστερά τους ήσαν
τα άλογα των αρχαίων αρμάτων Το μικρό όνομα του σκηνοθέτη
της ταινίας «Παρίσι Τέξας».
4. Παραπέμπει στη βιβλιογραφία - Μορφή συσκευασίας.
5. Μόριο της γλώσσας μας - Χαρακτηρίζονται συχνά και οι κόποι.
6. Η δοτική προσωπικής αντωνυμίας -Καλοκαιρινά φρούτα (αν-

Τηλ. 24310 20090
http://cine-mylos. blogspot.com
facebook/Δημοτικος
Κινηματογραφος
Το βραβευμένο ελληνικό σινεμά στην πόλη μας
(2ος Κύκλος
προβολών)
Οι ώρες προβολών
είναι 20.00 και 22.15.
Η τιμή του εισιτήριου
για κάθε προβολή
είναι 2 ευρώ.
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Ξέφρενο, ορμητικό, άτακτο και σέξι.

Τρίτη 7/5 και Τετάρτη 8/5
Η αιώνια επιστροφή του Αντώνη Παρασκευά, της Ελίνας
Ψύκου το πορτρέτο ενός διάφανου
ανθρώπου-κατασκεύασμα της showbiz,
με αρωγό έναν σπαρακτικά
λιτό Χρήστο Στέργιογλου

3

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

H λύση του προηγούμενου
6

7

2

1

4

5

3

7

3

1

8

4

5

9

2

6

5

2

4

9

3

6

8

7

1

9

6

1

8

2

7

3

5

9

4

4

2

4

5

1

6

9

3

8

7

3

7

9

4

5

8

1

6

2

4

6

3

5

8

2

7

1

9

1

5

2

3

9

7

6

4

8

9

8

7

6

1

4

2

3

5

5

7

Eπιμέλεια
I. Tσιμπερδώνη
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7
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Suntan, του Αργύρη Παπαδημητρόπουλου

8

6
1

Σάββατο 4/5
και Δευτέρα 6/5

Sudoku

1

8

μια ταινία δραματική,
κωμική και ανατρεπτική, σαν
την ίδια τη ζωή.

ΛΥΣΗ (25-4-2019)

Πώς παίζεται

7

Fish n’ Chips, του Ηλία Δημητρίου

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΣΓΟΥΡΟΣ 2. ΟΙΣΟΦΑΓΟΣ 3. ΡΑ - ΡΟΜΑ 4. ΕΚΑΤΟ
5. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 6. ΜΕΓΑ - ΜΠΟΣ 7.
ΔΑΣΟΣ - ΣΟΙ 8. ΚΟΠΑΝΑ - ΤΝ 9. ΣΙΚΑΛΗΣ ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΣΟΡΟΚΑΔΑΣ
2. ΓΙΑΤΑΓΑΝΙ 3. ΟΣ - ΚΑΣΕΛΑ 4.
ΑΠΟΜΑΚΡΟΥ 5. ΡΦ (ΡΟΦΟΙ) - ΕΜ
- ΣΟΛ 6. ΟΑΡ - ΑΣ - ΚΗ(ΠΟΣ) 7.
ΣΓΟΥΡΟΣ 8. ΟΜ - ΤΟΠΙ 9. Η ΣΑΛΑΜΙΝΑ

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

4

Πέμπτη 2/5 και
Παρασκευή 3/5

τιστρ.).
7. Η αρχαιότερη πρωτεύουσα
της Ιαπωνίας – Μεγάλος Γερμανός
φιλόσοφος.
8. Γαλλική τουριστική πόλη, στη
γλώσσα της (με άρθρο).
9. Μνηστή του «Ιβάνοφ» του Τσέχοφ - Ο,τι και το προηγούμενο.

Για να γυμνάζεται
το μυαλό σας

ΔPOMOΛOΓIA OΣE τηλ.: 24310 27529

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

TELEMACHOS CINEMA

στο Μύλο Ματσόπουλου

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

ΖΥΓΟΣ: μπορεί με κάποιο τρόπο να εντείνονται
οι οικογενειακές υποχρεώσεις και αυτό δε σας
είναι και ότι πιο ευχάριστο αυτή τη στιγμή, γι’
αυτό δείτε μέχρι που μπορείτε να ανταποκριθείτε και να το απολαύσετε, αλλά και που
πρέπει να βάλετε τα όρια σας.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Η μέρα σας έχει μεγάλη κινητικότητα, επαφές, συζητήσεις, ενδεχομένως και
κάποια μετακίνηση και ειδικά στις τελευταίες σας θέλω προσεκτικούς ακόμα κι αν πηγαίνετε με τα πόδια.
ΤΟΞΟΤΗΣ: Μάλιστα αυτά τα δύο μπορεί να
μπλέκονται ή ακόμα και να συγκρούονται, αφού
μπορεί να βρεθείτε μπροστά σε μια συνειδητοποίηση ότι έχετε χάσει την εμπιστοσύνη σας απέναντι σε κάποιον.
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Επειδή σε κάθε περίπτωση η πίεση φαίνεται να ξεσπάει πάνω σου, καλά θα κάνεις να μοιραστείς το βάρος με όποιον του
αναλογεί ή με όποιον μπορεί να σε βοηθήσει,
αν θες να παρέλθει αυτή η περίοδος όσο πιο
"αναίμακτα" γίνεται.
ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Προβλήματα μπορεί να προκύψουν στις σχέση σας με μία γυναίκα κι επειδή ξέρετε πως πάνε κάτι τέτοια θέματα, καλό
θα ήταν να αποφύγετε συζητήσεις, ακόμα και
με καλοθελητές που θέλουν να ρίξουν κι άλλο
λάδι στη φωτιά.
ΙΧΘΕΙΣ: Είναι μια μέρα έντονης κοινωνικοποίησης και επαφών. Όσον αφορά τον φιλικό σου κυρίως περίγυρο, νιώθεις την ανάγκη να μιλήσεις ανοιχτά και με απόλυτη ειλικρίνεια για κάποια πράγματα που μπορεί να
έχεις καταπιέσει.

5
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Υποτονικό κλίμα
στο Χρηματιστήριο

Ê

Σε υποτονικό κλίμα πραγματοποιήθηκαν οι συναλλαγές στην τελευταία συνεδρίαση του χρηματιστηρίου πριν τις αργίες του Πάσχα, με τους επενδυτές να τηρούν στάση αναμονής.
Ανέκαμψε η μετοχή της ΔΕΗ μετά τις μεγάλες
απώλειες 28% που κατέγραψε στις δύο προηγούμενες συνεδριάσεις.
O Γενικός Δείκτης Τιμών
έκλεισε στις 772,74
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
μονάδες, σημειώνοντας
ανεπαίσθητη άνοδο
Γ.Δ. 772,74
0,01%.
Ενδοσυνεδριακά κινήθηκε σε στενό εύρος
0,01%
διακύμανσης 4,73 μονάδων. Κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 774,51
μονάδες (+0,24%) και
ΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ
κατώτερη τιμή στις
769,78
μονάδες(0,37%).
Σε εβδομαδιαία βάση ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης υποχώρησε σε ποσοστό 0,73%, ενώ
από τις αρχές του έτους σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 26%.
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 33,101
εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 18.315.563 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε
οριακή άνοδο σε ποσοστό 0,02%, ενώ ο δείκτης της
μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό
0,89%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης,
τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της
ΔΕΗ (+2,46%), της Viohalco (+1,99%), της Ελλάκτωρ (+1,41%), της Motor Oil (+1,35%) και της Τιτάν (+1,16%).

ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκε το διαθέσιμο
εισόδημα των νοικοκυριών
το τέταρτο τρίμηνο του 2018
ύξηση 1,7%, από 29,6 δισ. ευρώ σε 30,2
δισ. ευρώ, σημείωσε το δ' τρίμηνο πέρυσι
σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του
προηγούμενου έτους, το διαθέσιμο εισόδημα
των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών
ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά.

Α

Παράλληλα, η τελική καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε κατά 1,4%, από 30,9 δισ. ευρώ σε 31,3 δισ. ευρώ.
Ενώ, το ποσοστό της αποταμίευσης που ορίζεται ως
η ακαθάριστη αποταμίευση προς το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα, ήταν -3,9% το δ' τρίμηνο του 2018
έναντι με το -4,2% το δ' τρίμηνο του 2017.
Από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τους τριμηνιαίους
μη χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς θεσμικών τομέων, προκύπτουν επίσης τα εξής:
Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου
(ιδιωτικές επενδύσεις) του τομέα των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών ανήλθαν στο ποσό των 2,1 δισ.
ευρώ. Το ποσοστό των επενδύσεων του τομέα που ορίζεται ως οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου προς την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία, ήταν 14% σε σύγκριση
με 17,4% το δ' τρίμηνο του 2017.
Ο τομέας της Γενικής Κυβέρνησης παρουσίασε καθαρή χορήγηση
δανείων 0,1 δισ. ευρώ, ενώ το δ' τρίμηνο του 2017 η καθαρή λήψη δανείων ήταν 0,4 δισ. ευρώ.
Καταγράφηκε έλλειμμα στο εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών 1,8 δισ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 2 δισ. ευρώ που είχε κατα-

Στα 104,652 δισ. ευρώ ανήλθαν τον Φεβρουάριο του 2019
τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς
το δημόσιο έναντι 104,694
δισ.ευρώ τον προηγούμενο
μήνα Ιανουάριο, με τους φορολογούμενους να αδυνατούν
να ανταπεξέλθουν στο «βουνό»
των υποχρεώσεων. Την ίδια
ώρα, στο τέλος του πρώτου
τριμήνου του έτους, τα χρέη
προς τα ασφαλιστικά ταμεία
ανήλθαν σε περισσότερα από
35,5 δισεκατομμύρια ευρώ.
Αυτό προκύπτει από τα
στοιχεία για την πορεία των
ληξιπρόθεσμων οφειλών που
έδωσε στη δημοσιότητα η
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων
Εσόδων.
Σύμφωνα με τα στοιχεία τον
Ιανουάριο, συγκριτικά με τον

γραφεί το δ' τρίμηνο του 2017. Επιπρόσθετα, καταγράφηκε πλεόνασμα στο εξωτερικό ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων, τρεχουσών και
κεφαλαιακών μεταβιβάσεων 1,3 δισ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 1,2
δισ. ευρώ που είχε καταγραφεί το δ' τρίμηνο του 2017. Ως αποτέλεσμα, η συνολική οικονομία παρουσίασε καθαρή λήψη δανείων 0,5 δισ.
ευρώ, ενώ το δ' τρίμηνο του 2017 η καθαρή λήψη δανείων ανέρχονταν σε 0,9 δισ. ευρώ.

Απλήρωτοι φόροι 2 δισ.
το α' δίμηνο του 2019
Δεκέμβριο του 2018, δημιουργήθηκαν νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές ύψους 776 εκατ.
ευρώ. Σωρευτικά το δίμηνο,
από την αρχή του έτους έως
και τον Φεβρουάριο του 2019,
οι νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές διαμορφώθηκαν στα 2,147
δισ. ευρώ. Από το ποσό αυτό,
τα 2,038 δισ. ευρώ αφορούν
φορολογικές υποχρεώσεις.
Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία
τον Φεβρουάριο ο συνολικός
αριθμός των οφειλετών του
δημοσίου περιορίστηκε στα
4.005.773 έναντι 4.124.197
τον Ιανουάριο.

Οι οφειλέτες υπό αναγκαστικά μέτρα είσπραξης ανήλθαν σε 1.186.380 έναντι
1.175.987 τον Ιανουάριο, ενώ
οι οφειλέτες στους οποίους
δύναται να επιβληθούν τέτοια
μέτρα ανήλθαν τον Φεβρουάριο σε 1.836. 953 έναντι
1.850.734 τον Ιανουάριο.
Πάνω από 35 δισ. ευρώ οι
ασφαλιστικές οφειλές
Στο τέλος του πρώτου τριμήνου του έτους, τα χρέη
προς τα ασφαλιστικά ταμεία
ανήλθαν σε περισσότερα από
35,5 δισεκατομμύρια ευρώ.
Σύμφωνα με τα νεότερα
στοιχεία του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών οι οφειλέτες ξεπερνούν
τα 1,42 εκατομμύρια και τα
χρέη τους αυξήθηκαν κατά
571,6 εκατομμύρια ευρώ τους
πρώτους τρεις μήνες του
2019.

Σχεδόν το ένα τέταρτο των
ασφαλιστικών εκκρεμοτήτων,
σε ποσοστό 22,7%, δημιουργήθηκε από το 2010 κι έπειτα,
δηλαδή κατά την διάρκεια της
κρίσης. Ωστόσο, σχεδόν τα
οκτώ δέκατα πηγάζουν από
οφειλέτες που άρχισαν να
χρωστούν από το 2009 ή παλαιότερα, που σημαίνει ότι το
πρόβλημα δεν συνδέεται άρρηκτα με τις κακουχίες της
Μνημονιακής περιόδου.
Η συντριπτική πλειονότητα
των οφειλετών (70,4%) χρωστά έως 15.000 ευρώ ο καθένας. Αντίθετα, το μεγαλύτερο
μέρος του χρέους απορρέει
από ένα μικρό μερίδιο μεγαλοοφειλετών.
Περίπου το 22,6% των συνολικών εκκρεμοτήτων αναλογεί σε μόλις 1.834 οφειλέτες, οι οποίοι χρωστούν 1 και
πλέον εκατομμύριο ευρώ έκαστος. Ακόμα 19% συνδέεται
με σχεδόν εκατό χιλιάδες
οφειλέτες το χρέος των οποίων κυμαίνεται από 50.000 έως
100.000 ευρώ.

Σε προσιτές τιμές

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

ΤΗΛ:

24310-29072
697-6670157
TPIKΑΛA

ANAΛAMBANOYME ΣYNTHPHΣEIΣ
ΠOΛYKATOIKIΩN

36 σελίδα

Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

26

τοπικά

ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΗ ΔΕΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΒΑ
Η ημέρα της Μ. Παρασκευής, όπου ο Χριστός βρίσκεται στον
Τάφο, έχει έναν έντονο συμβολισμό και φέρνει στο νου μας
τους κεκοιμημένους μας αδερφούς. Είναι ημέρα κατά την οποία
οι προσευχές μας για τις ψυχές τους ενώνονται.
Ως εκ τούτου, σήμερα Μ. Παρασκευή (και κάθε χρόνο την
ίδια ημέρα) και ώρα 12:00 το μεσημέρι, στο Ιερό Κοιμητήριο
της Διάβας θα πραγματοποιηθεί επιμνημόσυνη δέηση για την
ανάπαυση των ψυχών των κεκοιμημένων μας αδελφών.
ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ
ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΣΤΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
Από τον Ιερό Ναό Παναγίας Επισκέψεως Τρικάλων γίνεται
γνωστό ότι στο Παρεκκλήσιο της Αγίας Ειρήνης επί της οδού
Καραϊσκάκη 2, κοντά στα Δικαστήρια, θα τελεσθούν οι εξής
ακολουθίες:
ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 12:30-13:00 μ.μ. Ακολουθία της Αποκαθηλώσεως.
ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Πασχαλινό Ιερό Σαρανταλείτουργο
Στον Ιερό Ναό του Αγίου Νεκταρίου της πόλεώς μας θα τελεσθεί ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΙΕΡΟ ΣΑΡΑΝΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟ από την Λαμπροτρίτη 30 Απριλίου 2019 έως την Κυριακή των Αγ. Πατέρων
9 Ιουνίου 2019, υπέρ υγείας των Ζώντων και υπέρ αναπαύσεως των Κεκοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών.
Ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία καθημερινά από ώρα 6:30
π.μ. έως 9:00 π.μ.
Εκ του Ιερού Ναού

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ
ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
Ενημερώνουμε το επιβατικό ότι για όλες τις ημέρες των
εορτών λόγω αυξημένης επιβατικής κίνησης έχουν προγραμματιστεί επιπλέον ΕΚΤΑΚΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ από και
προς Αθήνα και Θεσσαλονίκη για την άριστη εξυπηρέτηση όλων των επιβατών.
Επιπλέον υπάρχουν οι εξής τροποποιήσεις στα δρομολόγια μας:

Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/04:
Στις γραμμές εντός νομού & Λάρισας θα εκτελεστεί πρόγραμμα δρομολογίων ΣΑΒΒΑΤΟΥ

Η Εορτή Παναγίας Πορταΐτισσας
στον Ι. Ν. Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων

Πασχαλινή προσφορά αγάπης
Από το Σύλλογο Αργιθεατών Τρικάλων

Την Τετάρτη του Πάσχα 1η Μαΐου 2019 της
Διακαινησίμου, εορτάζει και Πανηγυρίζει η
Εφέστιος και Θαυματουργός Εικόνα Παναγίας
Πορταΐτισσας της Ι.Μ. ΙΒΗΡΩΝ Αγίου Όρους.
Στην πόλη μας εορτάζεται στον Ι. Ν. του Αγίου
Νεκταρίου ο οποίος κατέχει αντίγραφο από την
4η Οκτωβρίου 2003, ημέρα υποδοχής.

Πρόγραμμα Εορτασμού
ΤΡΙΤΗ 30-4-2019: Το απόγευμα και ώρα
6:00μ.μ. θα ψαλλεί ο Αναστάσιμος και ο της Εορτής Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός με αρτοκλασία και θείο κήρυγμα χοροστατούντος του
Σεβ. Μητροπολίτου Τρίκκης και Σταγών κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ και στη
συνέχεια η ΛΙΤΑΝΕΙΑ της Ιεράς Εικόνας Παναγίας ΠΟΡΤΑΪΤΙΣΣΑΣ.
Ώρα 8:00μ.μ. θα χορέψουν πασχαλιάτικα κ.ά. τραγούδια τα παιδικά τμήματα του Ι. Ναού και άλλων Συλλόγων Χορευτικά στον αύλειο
χώρο του Ναού μας.
ΤΕΤΑΡΤΗ 1-5-2019: Το πρωί και από ώρα 7:00π.μ. ο Όρθρος της
εορτής της Παναγίας και η πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία
ιερουργούντος του Σεβ. Μητροπολίτου Τρίκκης και Σταγών κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ με θείο κήρυγμα και το ύψωμα της Παναγίας.
Το απόγευμα και ώρα 6:30μ.μ. ο Εσπερινός και η Ιερά Παράκληση
της Παναγίας Πορταΐτισσας ενώπιον της Ιεράς Εικόνος της.
Ώρα 8:30μ.μ. έως 12:30π.μ. ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ για την εορτή της Αγίας
Ματρώνας της Ρωσίδος.
Πασχαλινό Ιερό Σαρανταλείτουργο έως την Κυριακή των Αγίων Πατέρων 9 Ιουνίου 2019.
Παρακαλούνται οι φιλέορτοι και φιλακόλουθοι Χριστιανοί να προσέλθουν και να λάβουν τη χάρη και ευλογία της Παναγίας Πορταΐτισσας.
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο

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

Στις 24-04-2019 η πρόεδρος
του Συλλόγου κ.Έλλη Τσιρογιάννη με μέλη του Δ.Σ επισκέφθηκαν
το Γηροκομείο της Ιεράς Μητρόπολης Τρίκκης και Σταγών που
βρίσκεται στα Μ. Καλύβια, εν
όψει της γιορτής του Πάσχα.
Τα μέλη του Δ.Σ του Συλλόγου
πιστεύοντας στην αλληλεγγύη
και την αλληλοβοήθεια συγκέντρωσαν λίγα τρόφιμα και επισκέφθηκαν τα ηλικιωμένα άτομα προσφέροντας λίγη χαρά στους
ανήμπορους συνανθρώπους μας.
Μας περίμενε η υπεύθυνη του
Γηροκομείου ύστερα από ραντεβού κ. Χαχάμη Παρασκευή, καλοσυνάτη ευγενέστατη διαθέτοντας τον πολύτιμο χρόνο της
για την παραμονή μας εκεί.
Συγκινηθήκαμε αντικρύζοντας
τους ηλικιωμένους.Αστραπιαία

ήρθαν στο μιαλό μας οι δικοί μας
άνθρωποι, οι δικοί μας γονείς.
Συνομιλήσαμε μαζί τους και
μας ζήτησαν να ξαναπάμε μερικοί
δε μας θυμήθηκαν πριν τέσσερα
χρόνια που ξαναπήγαμε.
Συγχαρητήρια στους υπευθύνους, στο προσωπικό για το δύσκολο έργο τους που επιτελούν
και συντηρούν τόσους ηλικιωμένους σε άριστη κατάσταση.
Αφού ανταλλάξαμε ευχές για
καλό Πάσχα, φύγαμε με ψυχική
ικανοποίηση που μας έδωσε η ανιδιοτελής προσφορά μας.
Η Πρόεδρος και το Δ.Σ του
Συλλόγου εύχονται στα μέλη και
τους φίλους τους

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ
Έλλη Τσιρογιάννη
Πρόεδρος Αργιθεατών
Τρικάλων

ΤΑ ΕΓΚΩΜΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ ΣΤΟΝ
ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΙΑΒΑΣ
Με την ευλογία του Θεού, για πρώτη φορά, στον Ιερό Ναό Αγίου
Δημητρίου Διάβας, θα ψαλλούν τα Εγκώμια του Επιταφίου από τη χορωδία του Ιερού μας Ναού. Γυναίκες, άνδρες, κορίτσια, θα ψάλλουν
τις τρεις στάσεις των Εγκωμίων, υπό τη διεύθυνση του Πρωτοψάλτου
μας κ. Θέμη Παπάντου, Πτυχιούχου της Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Σταγών και Μετεώρων.
ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΤΑΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Τά Γραφεία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως τήν Μεγάλη Ἑβδομάδα θά
παραμείνουν ἀνοιχτά μέχρι καί τήν Μ. Τετάρτη. Μετά τό Πάσχα τήν
ἐβδομάδα τῆς Διακαινησίμου θά εἶναι ἀνοιχτά τήν Τρίτη καί τήν Πέμπτη μέ ὡράριο 11:00 ἔως 01:00 τό πρωί. Μετά τήν Κυριακή τοῦ
Θωμᾶ θά ἐπανέλθουν κανονικά στό πρόγραμμά τους.
ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Τα εγκώμια στον Ιερό Ναό
του Αγίου Βησσαρίωνος Τρικάλων
Η Νεανική Χορωδία του Ωδείου της κ. Κασιώλα θα ψάλλει τα εγκώμια
του Επιταφίου στον Ιερό Προσκυνηματικό Ναό του Αγίου Βησσαρίωνος Τρικάλων, η δε μπάντα του ιδίου Ωδείου θα συνοδεύσει τον επιτάφιο του Ναού κατά την περιφορά Του στην Κεντρική Πλατεία.
Εκ του Ιερού Προσκυνήματος

Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ 27/04:
Θα εκτελεστούν κανονικά δρομολόγια ΣΑΒΒΑΤΟΥ με τελευταίο δρομολόγιο για Αθήνα 15.30 και για Θεσσ/κη 16.00

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

ΚΥΡΙΑΚΗ του ΠΑΣΧΑ 28 Απριλίου:

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

Θα εκτελεστούν ΜΟΝΟ δρομολόγια για: ΑΘΗΝΑ:
18.30μ.μ. & ΘΕΣΣ/ΚΗ: 19.00 μ.μ.

ΤΡΙΚΑΛΑ - ΑΘΗΝΑ

ΤΡΙΚΑΛΑ – ΒΟΛΟΣ

7.00, 10.00, 13.00, 15.30, 18.30,

7.00, 11.30, 15.00, 19.00

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 29 Απριλίου:

01.00 νυχτερινό (εκτός Σαβ. προς Κυρ.)

ΒΟΛΟΣ – ΤΡΙΚΑΛΑ

ΑΘΗΝΑ - ΤΡΙΚΑΛΑ

6.30, 11.00, 15.00, 19.00

Θα εκτελεστούν δρομολόγια ΑΡΓΙΑΣ (Κυριακής)

ΤΕΤΑΡΤΗ 1η ΜΑΙΟΥ (ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ):
Θα εκτελεστούν δρομολόγια ΑΡΓΙΑΣ (Κυριακής)

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

ΠΑΤΡΑ (προς/από)

6.30, 10.30, 13.30, 16.00, 20.00

Προς Πάτρα θα εκτελεστεί δρομολόγιο την Μ. Πέμπτη
25/04 και από Πάτρα προς Τρίκαλα θα εκτελεστεί δρομολόγιο την Μ. Παρασκευή 26/04

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

ΧΩΡΙΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ & ΠΥΛΗΣ
Θα εκτελεστούν δρομολόγια για όλα τα χωριά της περιοχής Καλαμπάκας και της περιοχής Πύλης την Μ. Πέμπτη 25/04 και μετά το Πάσχα την Παρασκευή 03/05.
Αναλυτικά τα δρομολόγια & OnLine έκδοση εισιτηρίων
στο www.ktel-trikala.gr

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ - ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

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

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

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

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
ΧΑΘΗΚΕ σκουλαρίκι χρυσό, στην
Λαϊκή Αγορά. Όποιος το βρήκε παρακαλείται να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 6976164918.
ΒΡΕΘΗΚΕ κλειδί αυτοκινήτου
ΤΟΥΟΤΑ, με μπρελόκ. Όποιος το
έχασε να περάσει από το καφενείο
“Κίσκος” στην οδό Όθωνος να το
παραλάβει.
ΧΑΘΗΚΕ κινητό Samsung J4 και
κινητό MLS. Όποιος τα βρει παρακαλείται να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 6980189798
XΑΘΗΚΕ Αστυνομική ταυτότητα
κοντά στη στάση Αστικών στην κεντρική πλατεία, στο όνομα Καραγεώργος Θωμάς. Όποιος τη βρήκε παρακαλείται να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 2431022866.
ΒΡΕΘΗΚΕ τηλέφωνο, στην Αμαλίας 14. Όποιος το έχασε μπορεί να
επικοινωνήσει στο τηλέφωνο
6979050226.
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.

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

ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ ΥΠΕΡΠΟΛΥΤΕΛΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ
MINIBUS 19-20 ΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
Α.Μ. 0727E600000447Y1
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 14 ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΗΛ. 2431303610 - FAX: 2117702862
Email: info@efthimioutravel.gr
Web: www.efthimioutravel.gr

ΛΙΠΑΣ TRAVEL
ΜΗ.Τ.Ε.: 0727Ε60000015600

Όπως και αν το φανταστείτε… μ’ εμάς θα το ζήσετε !!!
Το γραφείο Γενικού Τουρισμού ΛΙΠΑΣ TRAVEL διοργανώνει τις
παρακάτω οδικές εκδρομές:

Διήμερη εκδρομή
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.

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

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

7ήμερη οδική εκδρομή «ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ – ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑ – ΛΙΜΝΕΣ
ΜΠΛΕΝΤ – ΒΙΛΑΧ –ΖΑΓΚΡΕΠ» 23-29/10/2019

«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ - ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗΣΑ»
Από 2-5/05/2019

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)

ΥΔΡΑ - ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ - ΑΡΧΑΙΑ ΚΟΡΙΘΝΘΟΣ
(Διαμονή στο AKS PORTO HELI HOTEL 4*)
Από 4-5/5/2019

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

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

«ΡΟΥΠΕΛ 1941 - Η ΑΝΑΒΙΩΣΗ»
Το κορυφαίο φεστιβάλ ιστορικής αναπαράστασης.
Σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Αποφοίτων Σχολής Μονίμων
Υπαξιωματικών την Κυριακή 12-5-2019
ΚΥΘΝΟΣ
3ήμερη εκδρομή, από 17-19/5/2019
«ΠΟΛΩΝΙΑ»
Κρακοβία – Βαρσοβία - Νόβισαντ – Βουδαπέστη - Μπάνσκα
Μπίστριτσα Μπρατισλάβα – Βελιγράδι.
Από 29/05 – 06/06/2019

AM.EOT 0727E60000012200

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

ΡΟΥΜΑΝΙΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

«ΜΑΓΕΥΤΙΚΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ»
Από 8-10/06/2019
(Σε συνεργασία με το Σύλλογο Απόστρατων Πυρεσβεστών)

«ΧΙΟΣ - ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ»
Διαμονή στο CHIOS CHANDRIS HOTEL 4*
Από 14-17/6/2019

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).

ΑΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ-ΤΡΙΠΟΛΗ-ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ-ΑΓΙΑ
ΛΑΥΡΑ-ΜΕΓΑ ΣΠΗΛΑΙΟ
2ήμερη εκδρομή από 19-20-6-2019

ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ -Ι. ΜΟΝΗ ΙΛΑΡΙΩΝΟΣ-ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

«ΣΠΑΡΤΗ»
ΜΥΣΤΡΑΣ-ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ-ΣΠΗΛΑΙΑ ΔΙΡΟΥ
Από 21 - 23/06/2019

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

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

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

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

(A.M. EOT 0727661-005461)

Τηλ. 24310 23564-23646
Τσιτσάνη 21 - Τρίκαλα
Τετραήμερη εκδρομή στην Κωνσταντινούπολη – Βόσπορο
και Πριγκηπόνησσα 30/4 έως 3/5. Αναχώρηση 29/4 βράδυ.

Τριήμερη εκδρομή στο Βελιγράδι και Νόβισαντ
30/4 έως 2/5. Αναχώρηση 29/4 βράδυ.
Τριήμερη εκδρομή ΣΥΡΟΣ – ΤΗΝΟΣ του Αγίου Πνεύματος
(και οι 2 διανυκτερεύσεις θα γίνουν στην Σύρο)15 έως 17/6.
Αναχώρηση 15/6 βράδυ.
Επταήμερη εκδρομή στην Κρήτη 9 έως 15 Ιουλίου.
(Ηράκλειο - Κνωσσσός – Άγιος Νικόλαος – Ελούντα –
Σπιναλόγκα - Ρέθυμνο – Χανιά)

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

Αριθμος μητρωου
ΕΟΤ 0727E60000037201

ΑΙΔΗΨΟΣ 2019

•Αεροπορικά-Ακτοπλοϊκά εισιτήρια•Κρουαζιέρες
•Γαμήλια ταξίδια•Μισθώσεις λεωφορείων•Πακέτα διακοπών
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TΣΙΓΑΡΙΔΑΣ Travel

26-29 Απριλίου 2019
(3 διαν/σεις με εορταστικό μενού)

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ

ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

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

ΠΑΣΧΑ στην «ΚΕΡΚΥΡΑ»

5ήμερη κρουαζιέρα στα Ελληνικά νησιά (Μύκονος – Πάτμος – Ρόδος –
Ηράκλειο -Σαντορίνη) & Κουσάντασι (Τουρκία), 8-12 Ιουλίου (μεταφορά
Τρίκαλα – Πειραιά & επιστροφή, πλήρης διατροφή, απεριόριστο πακέτο
ποτών.
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ΠΟΛΥΓΕΝΗΣ ΔΗΜΗΡΗΣ ΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ

Συλλόγου Αργιθεατών Τρικάλων

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

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

Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

«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.

για κάθε προορισμό...

ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΑΣ. ΗΛ. ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΑΡΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΡΟΔΙΑ ΚΑΙ
ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΟΡΩΝΗΣΙΑΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΜΑΪΟΥ 2019.
Διήμερη εκδρομή στην Αγία Θεοδώρα στη Βαστα Αρκαδίας με
τα 18 δέντρα στην Παναγία Μαλεβη στην Ιερά Μονή Παλιοπαναγιας και στην πόλη του Ναυπλίου. Στις 10 και 11 Μαΐου 2019.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΣΤΟ ΜΗΛΕΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
(ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΗΛΕΣΙΩΤΗΣΑ) ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΕΦΡΑΙΜ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΜΑΙΟΥ 2019
ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΜΥΤΗΛΗΝΗ
(ΑΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ, ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 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

ΚΩΤΟΥΛΑΣ TOURS
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.)

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

38 σελίδα

Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
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τοπικά

ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

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 σήμερα 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.
Αύριο Μεγάλο Σάββατο 27
Απριλίου το πρωί από ώρα 7:4510:00 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.

Ο Εσπερινός της Αγάπης
στην πόλη των Τρικάλων
Γνωστοποιούμε σ’ ολόκληρο το πλήρωμα των χριστιανών της Ιεράς
μας Μητροπόλεως, ότι η τελετή του Πανηγυρικού Εσπερινού της Αγάπης θα πραγματοποιηθεί κατά την παλαιά βυζαντινή τάξη ως εξής:
Την Κυριακή του Πάσχα στις 7 το απόγευμα στον πρώτο Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της πόλεώς μας, του Αγίου Στεφάνου, θα πραγματοποιηθεί η ένδυση των ιερών αμφίων του κλήρου, δηλαδή του αρχιερέως, των ιερέων, των ιεροδιακόνων και η τελετή της εναρκτηρίου ακολουθίας του Πάσχα.
Κατόπιν με λιτανευτική πομπή ο κλήρος και ο λαός, προπορευομένης
της Ιεράς Εικόνος τας Αναστάσεως του Κυρίου, θα μεταβεί στον Ιερό
Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου για την τέλεση του Εσπερινού της Αγάπης στις 7:30 το απόγευμα 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.
ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

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.

Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα
με το άρθρο 1369 του Αστικού
Κώδικα όπως τροποποιήθηκε
με το Ν.1250/82 ότι ο ΒΑΪΟΣ
ΠΟΥΛΙΑΝΙΤΗΣ του Αχιλλέα
και της Παρασκευής, το γένος
Λάππα που γεννήθηκε και κα-

τοικεί στα Τρίκαλα και η ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΛΕΞΙΔΑ του Γεωργίου και της Ζωής, το γένος
Σπυροπούλου που γεννήθηκε
και κατοικεί στα Τρίκαλα πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο
Δημαρχείο Τρικάλων.

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

KΥΠΡΙΑΝΟΣ
ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ

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

• ντομάτες γεμιστές με ριζότο λαχανικών
• χταπόδι με κοφτό μακαρονάκι
• γίγαντες
• πένες με νηστίσιμη σάλτσα λαχανικών
• καλαμάρι κοκκινιστό

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

Τηλ.: 24310 78278
CMYK

ΚΙΝΗΣΗ ΙΕΡΑΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΤΡΙΚΚΗΣ
ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ

ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ
ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΕΣ:
Ο Πρωτοσύγκελλος π. Αλέξιος Κανίνας σήμερα 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. Χαρίτων Μανιτάρας
έως το βράδυ της Αναστάσεως στην Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου Γκούρας.

ΨΗΓΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΥ
«Και βαστάζων τον σταυρόν
αυτού εξήλθεν εις τον λεγόμενον
Κρανίου τόπον, Εβραϊστί Γολγοθά όπου εσταύρωσαν αυτόν»
(Ιωαν.19:17)
Έξω από την Ιερουσαλήμ,
πάνω σε ένα μικρό λόφο που
ονομάζεται Γολγοθάς ή Κρανίου
τόπος, εκείνη την Παρασκευή
υψώθηκαν τρείς σταυροί. Στους
δύο σταυρώθηκαν δύο ληστές.
Στο μεσαίο, ο Υιός του ανθρώπου.
Και τότε, στον τόπο αυτό που τον
σκέπασε σκοτάδι, ακούστηκε μια
δυνατή φωνή: «Τετέλεσται (εδ.30)
«Πατέρα μου, στα χέρια Σου παραδίδω το πνεύμα μου»
(Λουκ.23:46). Ακολούθησε ένας

σεισμός και μια αφύσικη έκλειψη
ηλίου. Το δράμα που άρχισε με
την αγωνία της Γεθσημανή, τελείωσε εδώ με μια οδυνηρή σταύρωση. Τόσο μακριά πορεύθηκε
Αυτός, ο Υιός του Θεού, που ανέλαβε τη σωτηρία μας! Γεθσημανή,
η αγωνία για την αποδοχή της αντικατάστασης μας. Γαβαθά, η
δίκη και η καταδίκη του αντικαταστάτη μας. Γολγοθάς, η εκτέλεση της ποινής. Εδώ πεθαίνει ο
δίκαιος υπέρ των αδίκων. Με το
αίμα Του πληρώνει το χρέος μας
και σώζει όποιον με πίστη δέχεται
την προσφορά Του. Φίλε μας, ο
Χριστός σε αγάπησε μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού!

Η Ακολουθία του Επιταφίου
και η τελετή της Αναστάσεως
στον Ιερό Ναό Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και
Ειρήνης Νοσοκομείου Τρικάλων
Στο Νοσοκομειακό Ιερό Ναό των Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης σήμερα Μεγάλη Παρασκευή η Ακολουθία του Επιταφίου και η
Λιτάνευσή του εντός των θαλάμων του Νοσοκομείου θα τελεσθεί στις
3 το μεσημέρι, Χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσοστόμου. Η δε τελετή της Αναστάσεως θα
γίνει το Μ. Σάββατο στις 8 το βράδυ υπό του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας.
Η παρουσία όλων στις Ακολουθίες του Νοσοκομειακού Ιερού Ναού
καθίσταται επιβεβλημένη εξ αιτίας των ασθενών αδελφών μας, οι οποίοι χρειάζονται την προσευχή, αλλά και την προσωπική παρουσία όλων
εις ένδειξη συμπαραστάσεως κατά την σωματική δοκιμασία τους.
ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

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

78435 •
835 554

what’s up: 6986

Δεχόμαστε παραγγελίες
για την μαγειρίτσα του Μ. Σαββάτου
νηστισιμα φαγητα σαρακοστησ
καλαμάρι γεμιστό - γαριδομακαρονάδα ....................................6,50 €
ντολμαδακια γιαλαντζί - λαχανοντολμάδες νηστίσιμοι .............5,00 €
ρεβυθάδα φούρνου ή μελιτζάνες φούρνου...............................5,00 €
κολοκυθοκεφτέδες - λαχανοκεφτέδες ....................................4,50 €
καλαμαράκια τηγανητά με πατάτες...........................................6,50 €

σαΛατΕσ
μαυρομάτικα σαλάτα ..........3,50 €
ρεβυθοσαλάτα ....................3,50 €
Πατατοσαλάτα.....................3,50 €
μελιτζανοσαλάτα................3,50 €
Πολίτικη με ελιές................3,50 €
μαρούλι..............................3,00 €

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

Κρεατικά της ώρας, θαλασσινά και ψάρια καθημερινά

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

•Δέχεται καθημερινά
με ραντεβού
•Επισκέψεις
φυσιοθεραπείας
κατ’ οίκον

Δεκτά ΕΟΠΥΥ
και λοιπά ταμεία

Bύρωνoς 9
Tηλ.: 24310 30335
Kιν.: 6932166067

•Μάρμαρα •γρανίτες
•πέτρες•σχιστόλιθοι

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

κοινωνικά
† ΚΗΔΕΙΕΣ
Την πολυαγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα και αδελφή

ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ
(ΡΙΚΑ)
ΜΑΣΤΟΡΟΔΗΜΟΥ
Ετών 81
Θανούσα κηδεύουμε σήμερα Μ. Παρασκευή 26 Απριλίου 2019 και ώρα
1.30μ.μ., εκ του Ιερού Μητροπολιτικού
Ναού Αγίου Νικολάου Τρικάλων.
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και
συνοδεύσουν την εκφορά της.
Τρίκαλα 26-4-2019
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Βασίλειος Μαστοροδήμος. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ηρακλής Μαστοροδήμος, Αναστασία Μαστοροδήμου. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Σημείωση: Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Τρικάλων σήμερα Μ. Παρασκευή 264-2019 και ώρα 1μ.μ.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών “Μ. Βράντζα-Σ.
Καλογιάννης”.

Επιμνημόσυνες δεήσεις
σε Κοιμητήρια της πόλεως
από τον Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας
Μέσα στα πλαίσια των ποιμαντικών επισκέψεων κατά την περίοδο της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδος ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσόστομος σήμερα Μεγάλη Παρασκευή 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 Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης.
Στις 2 θα αναπέμψει επιμνημόσυνη δέηση υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των κεκοιμημένων αδελφών στο Κοιμητήριο Σαραγίων.
Η παρουσία όλων λαμβάνει ένα πάνδημο χαρακτήρα κατά
την ημέρα της Μεγάλης Παρασκευής. Αυτή η παράδοση έχει
πολύ παλαιά ερείσματα διά τους κεκοιμημένους αδελφούς μας.

Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα ότι ο ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΝΕΟΣ του Γεωργίου και της
Παρασκευής, το γένος Κουμπή, που γεννήθηκε και κατοικεί στα Τρίκαλα και η ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΜΑΝΤΖΙΟΥ του Θεοδώρου και της Μαρίας, το γένος Τσαμκόσογλου, που
γεννήθηκε και κατοικεί στην Αθήνα πρόκειται να παντρευτούν και ο γάμος θα γίνει στα Τρίκαλα.

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

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

ΖΩΗ ΖΑΜΠΑΚΑ
Ετών 82
Θανούσα κηδεύουμε σήμερα Μεγάλη Παρασκευή 26 Απριλίου 2019 και
ώρα 1:00 μ.μ.εκ της οικίας μας στον
Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Βαλτινού Τρικάλων.
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.
Βαλτινό Τρικάλων 26-4-2019
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Θωμάς. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ευάγγελος και Γεωργία
Ζαμπακά, Στυλιανός και Ευδοκία Ζαμπακά. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Ιουλία Ζαμπακά, Μαρίνα και Γεώργιος Τσιγάρας, Λάουρα, Ζωή,
Θωμάς Ζαμπακάς. ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ.
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Σημείωση: Ο καφές θα δοθεί στην ταβέρνα του κ. Β. Βότσιου.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ».

•Εκκλησιαστικά είδη • Είδη μνημείου
•Κηροπωλείο • Λουλούδια

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

Τελετές

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

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

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

Κατσικάκια
από Μυρόφυλλο,
Γενέσι και Ξυλοπάροικο
σε τιμές τρέλας
Επίσης μπορείτε να βρείτε
συκωταριές, έντερα γλυκάδια,
κοιλίτσες, σκέπες για το
πασχαλινό σας κοκορέτσι - μαγειρίτσα

από Πυργετό, Ξυλοπάροικο,
Δενδροχώρι, Πρίνος Τρικάλων
σε Τιμή ΣΟΚ κάτω του κόστους

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΣΔΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 2019
Για τη σωστή προετοιμασία και την έγκυρη υποβολή της δήλωσης
απαιτείται o κωδικός εξουσιοδότησης που παράγεται από τoυς
κωδικούς taxisnet καθώς και η προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών.
Η υποβολή θα γίνεται τόσο στα γραφεία του Συνεταιρισμού μας
όσο και στα εξωτερικά συνεργεία (Τρίκαλα, Φαρκαδόνα, Ζάρκο,
Μεγάλα Καλύβια).
Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι:
- έχει αρχίσει η παραλαβή τιμολογίων για την επιστροφή
Φ.Π.Α έτους 2018.
- αναλαμβάνουμε τη σύνταξη και κατάθεση φακέλου για την αίτηση άδειας χρήσης νερού.
Σας περιμένουμε στα γραφεία μας Όθωνος 22 & Κουκουλάρη
(έναντι εκδοτηρίων Κ.Τ.Ε.Λ. Τρικάλων).
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 24310 33293
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