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Ιλαρίου οσίου,
Πελαγίας μαρτ.
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Δύση 20.18’

Σελήνη 30 ημ.
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Σύμφωνα με τη εγκύκλιο που απέστειλε το Υπουργείο Εσωτερικών
Η Euromedica Τρικάλων
υιοθετώντας τις εξελίξεις
στην απεικόνιση του μαστού,
γνωστοποιεί τη λειτουργία νέου
τμήματος Ψηφιακής 3D
Τομοσύνθεσης και Ψηφιακής
Μαστογραφίας FFDM
Συγγρού 28
Επικοινωνία: 24310 74480, 24310 20017

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

Οι υπηρεσίες των Δήμων που εμπλέκονται στην εκλογική διαδικασία
θα παραμείνουν ανοιχτές σήμερα και αύριο έως τα μεσάνυχτα
Ολοκληρώθηκε ο νέος
δρόμος Φωτάδας - Διαλεχτού

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

Υποψήφιος Δήμαρχος Θοδωρής Αλέκος

Ανακοίνωση
ονομάτων για το
Τοπικό Καστρακίου
ΣΕΛ. 5

ΣΕΛ. 6

Dr ΓΙΑΝΝΗΣ Ε. ΠΑΚΑΣ
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ημέρες λειτουργίας
Δευτέρα: 9π.μ.-1.30μ.μ.
Τρίτη απόγευμα: 6-9μ.μ.
Ασκληπιού 4-Τηλ/Fax:24310 38715-ΤΡΙΚΑΛΑ
Κιν: 6944587743-e mail: pakasioa@gmail.com

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

Άνοιξε το εκλογικό κέντρο
της «Επανεκκίνησης»
του Δημήτρη Παπαστεργίου

ΣΕΛ.
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ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ «ΑΓΡΟΓΑΛ»

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΣΔΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 2019

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

24320 78007-24320 22507-24320 22426

Αρ. Πιστ. 506925 QM08

CMYK

ΣΕΛ. 5

Διανομή κατ’ οίκον
στη φθηνότερη τιμή της αγοράς

Τηλ. επικ.: 24310 88138
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Σαν Σήμερα
1949 Σημειώνεται η πρώτη αεροπορική τραγωδία
στην ιστορία του αθλητισμού. Αεροπλάνο που μεταφέρει την ομάδα της Τορίνο συντρίβεται στο λόφο
Σουπέργκα κοντά στην ιταλική πόλη, με αποτέλεσμα
να βρουν το θάνατο 31 άνθρωποι, 18 από τους οποίους συγκροτούν την αποστολή της μεγάλης Γκρανάτα με τους 10 διεθνείς.
1970 Η εθνοφρουρά του
Οχάιο σκοτώνει τέσσερις
φοιτητές και τραυματίζει 11
στο πανεπιστήμιο του Κεντ,
κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων εναντίον του πολέμου
στο Βιετνάμ. Οι C.S.N.&Y.
εμπνέονται από το γεγονός
και γράφουν το τραγούδι
τους «Ohio».
1991 Διεξάγεται ο 36ος
Διαγωνισμός Τραγουδιού
της Eurovision στην Ιταλία.
Νικήτρια αναδεικνύεται για
λογαριασμό της Σουηδίας
η Κάρολα, με τη σύνθεση
«Fangad Av En Stormvind»
(Αποκλεισμένη από μια
θύελλα). Η χώρα μας συμμετέχει με το τραγούδι του
Ανδρέα
Μικρούτσικου
«Άνοιξη», το οποίο με ερμηνεύτρια τη Σοφία Βόσσου
καταλαμβάνει τη 13η θέση.

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ Α.Ε.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

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

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

Κωστής Χρήστος
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ

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

Γιδόπουλος Παναγιώτης
Kόντας Άρης
ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΟΙ

Κουτρούκα Αθανασία
Aυγέρη Δήμητρα

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

Ο

Ελληνάκος
αντέχει
πολλά, σαν
τον κυρ Μέντιο του
Βάρναλη. Αντέχει
ένα κράτος που τον
θεωρεί
φοροφυγάδα,
απατεώνα μέχρι
αποδείξεως του
εναντίου.

Αντέχει να χαρίζει εισφορές κι ας μην περιμένει ούτε βοήθεια αν
αρρωστήσει, ούτε και
σύνταξη όταν «δεν λυγάνε τα ξεράδια» του.
Αντέχει να χαρτζιλικώνει
τα άνεργα παιδιά του.
Κι ας βαρυγκομάει
όταν με το πάτημα ενός
πλήκτρου τού αδειάζουν
τον τραπεζικό του λογαριασμό. Ομως, όσα κι αν
αντέχει ο Ελληνάκος,
τόσα κι άλλα τόσα δεν
ξεχνά το δεσοξυριβοζονουκλεϊνικό οξύ του.
Η διπλή έλικα τον
τρώει. Αυτή, από τότε
που ανακαλύφθηκε, δεν
παύει να του υπενθυμίζει
τον Ελληναρά που κρύβει μέσα του, αυτόν που
αναλαμβάνει να εξιλεώσει όλη τη μικρότητα και
τις ταπεινώσεις του Ελ-

Ο Ελληνάκος παίζει
τον Ελληναρά
ληνάκου.
Ο Ελληναράς είναι το
ιδανικό. Ο Ελληνάκος είναι η πραγματικότητα
που νομίζει ότι το DNA
του προσδιορίζει τον ιδανικό του εαυτό.
Στις ημέρες του Πάσχα
λοιπόν, της μεγάλης
γιορτής της Ελληνικής
Ορθοδοξίας, ο Ελληναράς βγαίνει από τη φωλιά
του για να βγάλει το άχτι
του.
Τον μεθάει ο κρότος
των εκρήξεων, τον μεθάει ακόμη περισσότερο
ο τρόμος που προκαλεί
στους γύρω του.
Επιτέλους ο Ελληναράς αισθάνεται κυρίαρχος στον τόπο του και
το κυριότερο νιώθει ανώτερος από όλους τους
Ελληνάκους που τον τριγυρίζουν και δεν θέλουν
ούτε να καούν, ούτε να
ακρωτηριασθούν, ούτε
να κουφαθούν.
Ολη η καταπιεσμένη

βία καταναλώνεται σε
σαΐτες, ρουκέτες, βαρελότα, ακόμη και μολότοφ. Οτιδήποτε, αρκεί να
βγάζει φλόγες και να κάνει κρότο.
Οι επίλεκτοι των Ελληναράδων διαθέτουν και
όπλα. Υποθέτω δε ότι
πολλοί εξ αυτών θα θεωρούν απαράδεκτη τη
νομιμοποίηση της οπλοκατοχής και της οπλοχρησίας.
Αν όλοι μπορούν να γίνουν κουμπουροφόροι,
τότε το λούγκερ που
κρύβεις για να το βγάλεις
την κατάλληλη στιγμή θα
καταντήσει ένα κοινότοπο αξεσουάρ.
Η παρανομία προσθέτει αίγλη και πολλαπλασιάζει την ηδονή.
Οταν ακουμπήσεις το
περίστροφο στο τραπέζι
ανάμεσα στα κόκκινα
αυγά, νιώθεις το ρίγος
των υπολοίπων που σε
κοιτάζουν με θαυμασμό.

Ο Ελληναράς είναι καλός άνθρωπος. Δεν θέλει
να σκοτώσει. Πυροβολεί
στον αέρα για να βγάλει
το άχτι του και να κερδίσει την αναγνώριση του
status του Ελληναρά. Κι
αν τύχει κι η σφαίρα χτυπήσει κάποιο παιδάκι,
σπεύδει, ως γνήσιος Ελληνάκος, να κρυφτεί.
Ενας άνδρας νεκρός
στην Καλαμάτα, ένα κοριτσάκι που κινδυνεύει
στις Θεσπιές, και πόσοι
τραυματίες.
Επονται οι γνωστές
διαβουλεύσεις. Τι κάνει
η αστυνομία, σε ποιον
χώρο θα γίνεται ο σαϊτοπόλεμος; Δυο - τρεις
ημέρες διαπραγμάτευσης με την κοινή βλακεία
ώς την επόμενη χρονιά,
οπότε ο Ελληνάκος θα
ξαναπαίξει τον Ελληναρά.
Εκκρεμεί πάντα η συλλογική ψυχοθεραπεία,
δυστυχώς όμως δεν περιλαμβάνεται στη συνταγογράφηση.

Το Άγγελμα

Του Τάκη
Θεοδωρόπουλου
από την
«ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»

της ημέρας

Γερμανικός Τύπος:

```
Γερμανοί
αστυνομικοί
φυλάσσουν
την ελληνική
μεθόριο

Θ. Φωτίου:

Έχουν γίνει 450 αιτήσεις στην πλατφόρμα για υιοθεσία και αναδοχή

```

```

(Τώρα εντάξει, τα λύσαμε
τα προβλήματά μας!)

(Διότι και στην εποχή της κρίσης
η ανθρωπιά δεν πρέπει να χαθεί!)

Δεν φοβούμαι τη φτώχεια,
δεν επιθυμώ τον πλούτο·
δεν φοβούμαι τον θάνατο,
δεν εύχομαι να ζήσω παρά
μόνο για τη δική σας
πνευματική πρόοδο.
Αγ. Ιωάννης ο Χρυσόστομος
M.P.G. 52, 427

Το ανέκδοτο της ημέρας
Ο δάσκαλος εξετάζει τον Τοτό αριθμητική:
- "Τοτό πόσο κάνει 1+1;"
- "Κύριε να πάω στην τουαλέτα;"
- "Να πας Τοτό μου!"
Αφού επέστρεψε:
- "2 κύριε!"
- "Και πόσο κάνει 2+2;"
- "Κύριε να πάω στην τουαλέτα;"
- "Να πας Τοτό μου!"
- "4 κύριε!"
- "Μπράβο Τοτό! Και πόσο κάνει 3+3;"
- "Κύριε να πάω τουαλέτα;
- "Να πας!"
- "Δεν ξέρω κύριε, γιατί ο μανάβης έχει κλείσει!"

Γενική πρόγνωση για σήμερα

Ο ΚΑΙΡΟΣ
Σ Η Μ Ε Ρ Α
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Ο πιο καλός
ο μαθητής
Πριν από τρία χρόνια άφησε πίσω
της την εποχή των μνημονίων, μια
εποχή που στην περίπτωση της Κύπρου σφραγίσθηκε από το «κούρεμα» 40% στις καταθέσεις άνω
των 100.000 ευρώ και την απορρόφηση της Λαϊκής Τράπεζας από
την Τράπεζα Κύπρου. Στα τρία χρόνια του προγράμματος οικονομικής
προσαρμογής οι κάτοικοι της Κύπρου αναγκάσθηκαν να εξοικειωθούν με τον όρο του «bail-in», αλλά
και με τους περιορισμούς των capital controls.
Τίποτε δεν θυμίζει εκείνες τις δύσκολες εποχές. Η Κύπρος έχει γυρίσει οριστικά σελίδα, γεγονός που
επιβεβαιώθηκε και από τη θερμή
υποδοχή που επιφύλαξαν οι επενδυτές στο νέο 30ετές ομόλογο, το
μεγαλύτερο σε διάρκεια που έχει
έως τώρα εκδώσει η χώρα. Η Λευκωσία προσέβλεπε στην άντληση
ποσού λίγο πάνω από το 1 δισ.
ευρώ και η ζήτηση έφθασε τα 10
δισ. ευρώ για τον τίτλο λήξης τον
Μάιο του 2049. Το έντονο ενδιαφέρον για μακροπρόθεσμους τίτλους δείχνει, από τη μία πλευρά,
ότι η ευρωπαϊκή αγορά ομολόγων
προσαρμόζεται στις συνθήκες μιας
εποχής χαμηλών επιτοκίων και υποστηρικτικής νομισματικής πολιτικής
από τις μεγάλες κεντρικές τράπεζες. Η μέση διάρκεια των κρατικών
ομολόγων στην Ευρωζώνη ανέρχεται στα 7,4 χρόνια, στα υψηλότερα επίπεδα όλων των εποχών.
Η Κύπρος έσπευσε να επωφεληθεί του ευνοϊκού κλίματος που
επικρατεί στις αγορές και τη διαρκή
αναζήτηση των επενδυτών για υψηλότερες αποδόσεις. Τα περισσότερα κρατικά ομόλογα ευρωπαϊκών
χωρών έχουν μηδενικές ή ακόμη
και κάτω του μηδενός αποδόσεις.
Στο σύνολο των κρατικών ομολόγων
της Ευρωζώνης, συνολικής αξίας
7,67 τρισ. ευρώ, ομόλογα ύψους
3,58 τρισ. ευρώ ή σχεδόν το ήμισυ
του συνόλου είχαν τον Μάρτιο απόδοση κάτω του μηδενός, σύμφωνα
με τα τελευταία στοιχεία της
Tradeweb. Αυτό πρακτικά σημαίνει
ότι οι επενδυτές πληρώνουν για τη
διακράτηση τίτλων που θεωρούνται
ασφαλή «καταφύγια».
Η ψήφος εμπιστοσύνης των επενδυτών στο κυπριακό χρέος δεν
στηρίζεται μόνο στις ευνοϊκές συγκυρίες. Είναι και απόδειξη του πόσο
καλά τα έχει καταφέρει στη μεταμνημονιακή εποχή.
Ένας από τους «καλύτερους μαθητές» της τρόικας, η νήσος δεν
χρειάσθηκε το σύνολο της οικονομικής βοήθειας των 10 δισ. ευρώ
που προέβλεπε το πακέτο διάσωσης, αλλά έκανε χρήση μόνο των
6,5 δισ. Και τρία χρόνια αργότερα
η κυπριακή οικονομία αναπτύσσεται
με ισχυρούς ρυθμούς, 3,8% το
2018, ενώ για το 2019 η Κομισιόν
προβλέπει ανάπτυξη 3,3%. Η Κύπρος δεν μένει αλώβητη στις εξωγενείς προκλήσεις, όπως η επιβράδυνση της ευρύτερης Ευρωζώνης,
οι εμπορικές αντιπαραθέσεις και
το Brexit.
Όμως η μέχρι τώρα υποδειγματική της πορεία δείχνει πως παραμένει στον σωστό δρόμο.

Σάββατο 4/5/2019
Αραιές νεφώσεις που γρήγορα
θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν
τοπικές βροχές και από τις απογευματινές
ώρες σποραδικές καταιγίδες. Απο τις
νυχτερινές ώρες σχετική βελτίωση
του καιρού.
Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί
4 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: από 11
έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Tης Αγγελικής Κοτσοβού
naftemporiki.gr

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

ΣΑΒΒΑΤΟ

Ανεξάρτητος Συνδυασμός “‘Oλοι μαζί μπορούμε”
Αλεξόπουλος Σωτήριος, Τελωνειακός
Αλεξόπουλος Κων/νος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Έξαρχος Απόστολος, Αστυνομικός
Αθανασία Πέτρου-Μπλαντζή, Ιδιωτικός Υπάλληλος
Παρασκευή Παπαγεωργίου, Ιδιωτικός Υπάλληλος
Δημήτριος Παχής, Γεωργικές Επιχειρήσεις
Αριστείδης Κωστόπουλος, Γεωργικές Επιχειρήσεις
Μαρία Κατσιαΐτη-Κλιάφα, Συν/χος Δημοσίου

Θα τιμήσουν τη νίκη ενάντια στο φασισμό
«Πάντως, όπως και να το δεις η Βενεζουέλα
έχει το καλύτερο πετρέλαιο…».

∫Ε.Κ.

Παρ’ ολίγον τρικαλινή
εκπροσώπηση στο …ΜέΡΑ25
Πολλοί ήταν οι Τρικαλινοί που έσπευσαν προχθές το βράδυ να
ακούσουν τον γραμματέα του ΜέΡΑ25 Γιάνη Βαρουφάκη, κατά τη
διάρκεια της κεντρικής εκδήλωσης του κόμματος του που πραγματοποιήθηκε σε μια κατάμεστη αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.
Μάλιστα, κάποιοι γνώριζαν προσωπικώς τον πρώην Υπουργό Οικονομικών και θέλησαν να τον συναντήσουν, θέλοντας να εκφράσουν τη στήριξη τους, στην προσπάθεια του.
Μεταξύ αυτών, και ο Τρικαλινός επικοινωνιολόγος Κώστας Κωστούλας που είχε παραβρεθεί και στην κεντρική εκδήλωση του
ΜέΡΑ25 στις Βρυξέλλες, όντας προσκεκλημένος του γνωστού οικονομολόγου. Ο νεαρός επικοινωνιολόγος είχε δεχθεί και πρόταση
από τον Γιάνη Βαρουφάκη, ώστε να συμμετάσχει στο ψηφοδέλτιο του κόμματος στις επικείμενες ευρωεκλογές, ωστόσο λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων αποφάσισε να μη δώσει τη μάχη σε αυτή
την εκλογική διαδικασία.

∫Ω.

Απόπειρα αυτοκτονίας του κρατούμενου
που σκότωσε τον 29χρονο Αλβανό

ΜΑΪΟΥ 2019

σελίδα 3

Ναι μεν, αλλά

Τοπική Αυτοδιοίκηση Φανερωμένης

Την εθνική Αντίσταση ενάντια στο Ναζισμό και το Φασισμό θα τιμήσουν για ακόμα μια φορά οι Τρικαλινοί και οι Τρικαλινές, μέσα από
σειρά εκδηλώσεων που διοργανώνει η Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν αυτή την Πέμπτη 9
Μαΐου και σύμφωνα με το πρόγραμμα, στις 10 το πρωί θα τελεστεί
Δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου από τον
Μητροπολίτη Τρίκκης & Σταγών κ. Χρυσόστομο και στις 10.30 π.μ.
θα γίνει επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στον ανδριάντα του Στρατηγού Σαράφη στην κεντρική πλατεία.
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Τρίκκης Χρυσόστομος: Με την βοήθεια
του Θεού θα αποκτήσουμε μεγαλοπρεπή
ναό του Αγίου Εφραίμ)
Ο νεοφανής Άγιος Εφραίμ είναι από τους
πλέον αγαπητούς σε ολόκληρη την χώρα.
Ενώ στο μοναστήρι του στην Νέα Μάκρη Αττικής στην κυριολεξία χιλιάδες λαού περνάνε
για να προσευχηθούν στον Άγιο, κάτι που
αναμένεται να γίνει και αυτό το Σαββατοκύριακο για την εορτή του Αγίου.
Μιλώντας για τον Άγιο Εφραίμ στα θυρανοίξια του Ι.Ν. Αγίου Οικουμενίου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσόστομος αποκάλυψε ότι το
όνειρο για έναν μεγαλοπρεπή ναό του Αγίου πλησιάζει. Χαρακτηριστικά ο Δεσπότης
των Τρικάλων είπε, ότι όλοι θα πρέπει να
βοηθήσουν για να γίνει ένας ναός που να αρμόζει στον μεγάλο Άγιο της Ορθοδοξίας στην γενέτειρά του. Ενώ απευθύνθηκε και στον Αντιπεριφερειάρχη Τρικάλων Χρήστο Μιχαλάκη που με νόημα του είπε ότι «μαζί θα τον χτίσουμε τον ναό», με τον… θρησκευμένο Μιχαλάκη να κουνά καταφατικά το
κεφάλι του. Σύντομα αναμένεται να τρέξουν σημαντικές εξελίξεις πάνω στο
θέμα του Ιερού Ναού του Αγίου Εφραίμ στην γενέτειρά του…

∫χρ.παπ.

Το βράδυ της Πέμπτης μεταφέρθηκε στο Γ.Ν Τρικάλων ο ομογενής κρατούμενος από τη Γεωργία που σκότωσε τον 29χρονο Αλβανό ανήμερα της Πρωτομαγιάς εντός των φυλακών Τρικάλων.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο κρατούμενος προσπάθησε με ένα
σπασμένο μπουκάλι να κόψει τις φλέβες του. Δέχτηκε τις πρώτες
βοήθειες από το ιατρικό προσωπικό και επειδή τα τραύματά του
δεν ήταν βαριά μετά τα μεσάνυχτα επέστρεψε στις φυλακές.

∫χρ.παπ.

ΧΑΘΗΚΕ
Χάθηκε το σκυλάκι
της φωτογραφίας. Είναι ενός έτους, θηλυκό
και πολύ φιλικό. Μπορεί
να είναι οπουδήποτε.
Παρακαλούμε όποιος
γνωρίζει κάτι να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο:

6975123121.

CMYK

Τα μακροοικονομικά δεδομένα δείχνουν μεν ότι η χώρα έχει εισέλθει σε
τροχιά ανάπτυξης, ωστόσο οι θετικές
μεταβολές δεν έχουν γίνει ακόμη αισθητές στην πραγματική οικονομία
αναφέρουν στελέχη της ΕΣΕΕ και σημειώνουν πως η επιχειρηματικότητα
σήμερα ουσιαστικά βρίσκεται μετέωρη ανάμεσα στο χθες των μνημονίων και το αύριο μιας εύθραυστης
ανάπτυξης, ενώ στο σύνολό τους οι
εμπορικές επιχειρήσεις παρουσίασαν το πρώτο τρίμηνο του έτους μία
ελαφριά αύξηση τζίρου, που όμως
κατευθύνεται κυρίως στις πολύ μεγάλες και τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα τα όποια οφέλη
της οικονομικής ανάκαμψης να μην
φθάνουν στη μικρομεσαία επιχείρηση.
Στελέχη της ΕΣΕΕ σημειώνουν «το
γενικότερο οικονομικό περιβάλλον
δεν είναι ευνοϊκό: Η περιορισμένη
επενδυτική δυναμική, το brain drain,
η υψηλή, παρά τη σημαντική πτώση
της, ανεργία, η περιορισμένη πρόσβαση στη ρευστότητα, η υποχρέωση επίτευξης υψηλών πρωτογενών
πλεονασμάτων μέχρι το 2022, λειτουργούν ανασταλτικά στην προσπάθεια οικονομικής μεγέθυνσης.
Επιπλέον το 2019 είναι ένα έτος με
πολλές εκλογικές αναμετρήσεις και
όλοι ξέρουμε ότι η πολιτική πόλωση
επηρεάζει αρνητικά την ψυχολογία
των καταναλωτών.
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι όλα τα
πολιτικά κόμματα θα λάβουν σοβαρά
υπόψη τους και αυτή την παράμετρο,
για να έχουμε τις λιγότερες δυνατές
παρενέργειες στην πραγματική οικονομία».

∫ Μ.α.Μπ.

4 σελίδα
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Συνδρομή Μαράβα στο πανελλήνιο
πρωτάθλημα ποδοσφαίρου
Αστυνομίας στα Τρίκαλα

Σύμφωνα με τη εγκύκλιο που απέστειλε το Υπουργείο Εσωτερικών

Εως αύριο η κατάθεση των
συνδυασμών στο Πρωτοδικείο
•Οι υπηρεσίες των Δήμων που εμπλέκονται στην εκλογική διαδικασία
θα παραμείνουν ανοιχτές σήμερα και αύριο έως τα μεσάνυχτα
ίγες ώρες έχουν
απομείνει για τους
υποψηφίους των
Περιφερειακών και των
Δημοτικών εκλογών για
να ολοκληρώσουν την
κατάρτιση των
συνδυασμών με
υποψήφιους
συμβούλους, καθώς
αύριο τα μεσάνυχτα λήγει
η προθεσμία κατάθεσης
των συνδυασμών στο
Πρωτοδικείο.

Λ
Τον Δήμαρχο Πύλης Κώστα Μαράβα επισκέφθηκε σήμερα το
πρωί, αντιπροσωπεία αστυνομικών υπαλλήλων με σκοπό να τον
ενημερώσει για το πανελλήνιο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου που θα
διεξαχθεί στα Τρίκαλα, το δεύτερο 10ήμερο του Ιουνίου, αλλά και
να ζητήσει την συνδρομή και βοήθεια του Δήμου Πύλης σε βασικά
οργανωτικά θέματα.
Ο Κώστας Μαράβας δεσμεύτηκε πως θα βοηθήσει την διοργάνωση με όλες του τις δυνάμεις, αναγνωρίζοντας την πολύ μεγάλη αξία που έχει για την περιοχή μας ένα τέτοιο πρωτάθλημα.
Από 10 έως 16 Ιουνίου ο νομός μας θα φιλοξενήσει το 19o Πανελλήνιο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου Αστυνομίας, το οποίο θα
διεξαχθεί για πρώτη φορά εξ’ ολοκλήρου σε μια περιοχή, καθώς
στο παρελθόν η διοργάνωση χωριζόταν σε πόλεις και φάσεις.
Αυτό αποτελεί ένα ξεχωριστό μαζικό γεγονός για τον τόπο μας
μιας και θα είναι ο πρώτος επαρχιακός νομός που θα διεξαχθεί
η παραπάνω διοργάνωση μ’ αυτή τη μορφή. Τι σημαίνει αυτό; Αρκετοί επισκέπτες (πέρα από τους 200 και πλέον συμμετέχοντες),
τουριστική και οικονομική τόνωση σε χαλεπούς καιρούς, αλλά και
μια διαφορετική προσέγγιση των αστυνομικών οι οποίοι θα αφήσουν για λίγο το καθήκον και θα δείξουν πόσο και πως κατέχουν
το άθλημα, περνώντας διάφορα κοινωνικά μηνύματα μιας και πέρα
από το σοβαρό λειτούργημά τους έχουν να δείξουν και άλλες πτυχές του ανθρώπινου χαρακτήρα τους.
Η προεργασία για την πραγματοποίηση της συγκεκριμένης διοργάνωσης έχει ξεκινήσει, με τα πρώτα μηνύματα να εκφράζουν αισιοδοξία. Πρόσφατα βρέθηκαν στα Τρίκαλα εκπρόσωποι της
Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικού Παραρτήματος Βορείου Ελλάδος και συγκεκριμένα ο πρόεδρος κ. Γιώργος Ζάχαρης και
ο Αντιπρόεδρος κ. Ηλίας Κυριαζής.
Οι κ. Ζάχαρης και Κυριαζής είχαν συνάντηση και με τα μέλη της
τοπικής Επιτροπής Τρικάλων η οποία απαρτίζεται από τους κ. Καλαμαρά Κ., Καραλή Β., Κακούσιο Ν., Ευαγγέλου Σπ. και Καραλή Ε. οι οποίοι συνεργάζονται άψογα ώστε να συμβάλλουν τα μέγιστα προκειμένου να στεφθεί με επιτυχία η διοργάνωση.

α αντεπιτεθούν
μαζικά και
δυναμικά ενάντια
στο σάπιο
εκμεταλλευτικό σύστημα,
στηρίζοντας το
ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ στις
ευρωεκλογές και το
ηφοδέλτιο της Λαϊκής
Συσπείρωσης σε Δήμους
και Περιφέρειες κάλεσε
χθες τα λαϊκά στρώματα
ο ΓΓ της Κ.Ε. του
κόμματος Δημήτρης
Κουτσούμπας, μιλώντας
στην πλατεία Ρήγα
Φεραίου.

Ν

Σε μια μεγάλη συγκέντρωση
που είχε παλμό, όπου πολλοί
Τρικαλινοί και Τρικαλινές έδωσαν το παρόν, ο ΓΓ του ΚΚΕ
υπογράμμισε με έμφαση:
«Απευθυνόμαστε σε όσους,
παρά τις επιμέρους διαφωνίες
τους ή τους διαφορετικούς
προβληματισμούς τους σε κάποια θέματα, βλέπουν στο
ΚΚΕ τη μοναδική δύναμη αντίστασης, οργάνωσης του
λαού για ριζικές αλλαγές».
Χαιρετισμό απηύθυνε ο υποψήφιος ευρωβουλευτής Ρίζος Μαρούδας, ο υποψήφιος
Περιφερειάρχης Θεσσαλίας
Τάσος Τσιαπλές και ο υποψήφιος Δήμαρχος Τρικκαίων
Γιώργος Καΐκης που κάλεσαν
τους εργαζόμενους να στηρίξουν με τη ψήφο τους το κάλεσμα συνέπειας, αγωνιστικότητας, αισιοδοξίας που πρέπει να φτάσει παντού.
«Έχουμε την δύναμη να
πάει σε κάθε γωνία της πόλης,
σε κάθε χωριό, σε κάθε λαϊκό

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο
12/03-04-2019 του Υπουργείου Εσωτερικών, με ευθύνη
του Δημάρχου, οι υπηρεσίες
των Δήμων που εμπλέκονται
στην εκλογική διαδικασία (ληξιαρχεία, μητρώα αρρένων,
δημοτολόγια και ΚΕΠ), θα παραμείνουν ανοιχτές, το Σάββατο 4 και την Κυριακή 5 Μαΐου 2019 και μέχρι τη 12η βραδινή, για την απρόσκοπτη χορήγηση των απαραίτητων δικαιολογητικών προς όλους
τους υποψηφίους.

Οι σημαντικότερες
ημερομηνίες
Ειδικότερα, σήμερα 4 Μαΐ-

ου λήγει η προθεσμία για τη
μεταδημότευση, λόγω υποβολής υποψηφιότητας, χωρίς
τη συνδρομή της προϋπόθεσης της διετούς κατοικίας(άρθρο 10, παρ. 5 του νόμου
3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του νόμου 4555/2018) και αύριο λήγει η προθεσμία των είκοσι
ημερών πριν από την ψηφοφορία για την επίδοση στον
Πρόεδρο του πολυμελούς
Πρωτοδικείου της δήλωσης
κατάρτισης του συνδυασμού
για την εκλογή δημάρχου και

των δημοτικών συμβούλων
και των συμβούλων των κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό
άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων.(άρθρο 18, παρ.10, του
νόμου 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14
του νόμου 4555/2018 και άρθρο 18Α,παρ.8, του νόμου
3852/2010, όπως προστέθηκε
με το άρθρο 16 του νόμου
4555/2018).
Επίσης, την Παρασκευή 10
Μαΐου λήγει η προθεσμία παραίτησης εκείνων που έχουν
κώλυμα, σύμφωνα με τις δια-

Τόνισε χθες από τα Τρίκαλα ο Γ.Γ. της ΚΕ του ΚΚΕ Δ. Κουτσούμπας

Αντεπίθεση με το ΚΚΕ
στις επικείμενες εκλογές
•Ο κ. Κουτσούμπας μίλησε σε μια μεγάλη συγκέντρωση στην πλατεία Ρήγα Φεραίου

σπίτι. Εμπρός λοιπόν, αυτό
το ρεύμα αλλαγής και αγώνα
μπορεί να εκφραστεί και στην
κάλπη. Δίνουμε τη μάχη για
κάθε ψήφο. Δίνουμε τη μάχη
για να είμαστε στον 2ο γύρο»
ανέφεραν με έμφαση.

«Απλώνουμε το χέρι
για να πάρουν τη
θέση τους δίπλα μας»
«Βρισκόμαστε λίγες μέρες

μέχρι να ανοίξουν οι κάλπες
και το ουσιαστικό, το πραγματικό ερώτημα, που μπαίνει
μπροστά στον κάθε εργάτη,
μπροστά στον άνεργο, τον
αυτοαπασχολούμενο, το φτωχό αγρότη, είναι: Θα συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο, αυτού
του σάπιου εκμεταλλευτικού
συστήματος ή θα αντεπιτεθούμε μαζικά και δυναμικά
παντού, για ν’ ανοίξει επιτέ-

λους ο δρόμος για την ικανοποίηση των σύγχρονων κοινωνικών αναγκών; Εμείς έχουμε ήδη απαντήσει αντεπίθεση!
Αντεπίθεση με το ψηφοδέλτιο
του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας στις ευρωεκλογές. Το ψηφοδέλτιο της Λαϊκής Συσπείρωσης στις Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές. Κάθε άλλη επιλογή, αντικειμενικά, είναι επιλογή στή-

ριξης, ανοχής του δρόμου
που μας έφερε ως εδώ. Και θα
συνεχίσει να φέρνει ανεργία,
φτώχεια, ανασφάλεια για τους
πολλούς, για μας και τα παιδιά
μας και από την άλλη κέρδη
και προνόμια μόνο για τους λίγους, για μια χούφτα παράσιτα εκμεταλλευτές» τόνισε ο κ.
Κουτσούμπας.
Και πρόσθεσε ότι «ΣΥΡΙΖΑ
και ΝΔ ταυτίζονται στο στόχο

τάξεις του άρθρου14 του νόμου 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 του
νόμου 4555/2018) και το Σάββατο 11 Μαΐου ενεργείται η
ανακήρυξη των συνδυασμών
από το Πρωτοδικείο, καθώς
και των υποψηφίων ενιαίου
ψηφοδελτίου κοινοτήτων έως
και τριακοσίων(300) κατοίκων,
που έχουν δηλωθεί νόμιμα
(άρθρο 20 του νόμου
3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του
νόμου 4555/3010).
Ε.Κ.

της ανάκαμψης των καπιταλιστικών κερδών. Γι αυτό στα
σχέδιά τους, στις διακηρύξεις τους, δεν υπάρχει ούτε η
παραμικρή αναφορά ή δέσμευση να καταργηθούν τα
μνημόνια, οι εκατοντάδες μνημονιακοί νόμοι, που έριξαν
τους μισθούς, τις συντάξεις
στο πάτο, που τσάκισαν τα εργατικά δικαιώματα. Γιατί τα
μνημόνια δεν ήταν μια απλή
παρέκκλιση λόγω κρίσης,
όπως μας τσαμπουνάνε. Ήταν
εργαλεία στα χέρια των κυβερνήσεων, όντας σε συνθήκες κρίσης, προκειμένου να
υλοποιηθούν ταχύτατα οι
απαιτήσεις του κεφαλαίου».
Τέλος, τόνισε ότι η ισχυροποίηση του ΚΚΕ, είναι η πιο ξεκάθαρη ψήφος καταδίκης της
ιμπεριαλιστικής ένωσης, το
πιο δυνατό ΟΧΙ στην ΕΕ και
πρόσθεσε πως «απευθυνόμαστε σε όσους, παρά τις επιμέρους διαφωνίες τους ή τους
διαφορετικούς προβληματισμούς τους σε κάποια θέματα,
βλέπουν στο ΚΚΕ τη μοναδική
δύναμη αντίστασης, οργάνωσης του λαού για ριζικές αλλαγές. Σε όλους αυτούς
απλώνουμε το χέρι για να πάρουν τη θέση τους δίπλα μας
και μπροστά στις εκλογικές
μάχες και στο κίνημα. Για να
πάρουμε πίσω όλα όσα χάσαμε όλα όσα μπορούμε να
έχουμε. Θα τα καταφέρουμε
να βγούμε στο ξέφωτο. Με
ΚΚΕ ισχυρό παντού. Για μια
μεγάλη νίκη του λαού».
Ευαγγελία Κάκια

τοπικά

Ολοκληρώθηκε ο νέος δρόμος
Φωτάδας - Διαλεχτού
Μ
ε την παρούσα εργολαβία
πραγματοποιήθηκαν και
ολοκληρώθηκαν εργασίες
βελτίωσης και ασφαλτόστρωσης
του τμήματος της οδού ΦωτάδαΔιαλεκτό μήκους 5000μ.
Συγκεκριμένα έγιναν οι παρακάτω
εργασίες:
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Ανακοινώθηκαν τα ονόματα
για το Τοπικό Καστρακίου
Ο συνδυασμός «Νέο Ξεκίνημα –
Ανεξάρτητος Δήμος» του κ. Θοδωρή Αλέκου διεκδικεί το Καστράκι
με οκτώ υποψηφίους
Τα ονόματα των 8 υποψηφίων
που στηρίζει ο συνδυασμός «Νέο
Ξεκίνημα - Ανεξάρτητος Δήμος»
του κ Θοδωρή Αλέκου, δόθηκαν
στη δημοσιότητα. Το Τοπικό Καστρακίου, απαρτίζεται από ανθρώπους που αγαπούν
τον τόπο τους και φιλοδοξούν να τον κάνουν ακόμη καλύτερο στο μέλλον.

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ: Έγιναν εκσκαφές
για την εξυγίανση του εδάφους όπου
κρίθηκε απαραίτητο και κατασκευάστηκε
επίχωμα από αμμοχάλικο ποταμού σε
μήκος 5000μ, μέσου πάχους 35cm.
ΤΕΧΝΙΚΑ: Έγινε επέκταση των υπαρχόντων οχετών και των πτερυγωτοίχων
τους. Κατασκευάστηκαν επίσης σωληνωτά παράλληλα στο δρόμο όπου ήταν
αναγκαία για την ασφαλή πρόσβαση
στις παρόδιες ιδιοκτησίες.

Η ανακοίνωση

ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ: Στο μήκος των 5000μ
κατασκευάστηκε μία στρώση υπόβασης
πάχους 10cm από θραυστό υλικό λατομείου και μια στρώση βάσης συμπυκνωμένου πάχους 10cm. Επίσης κατασκευάστηκαν ερείσματα σε όλο το μήκος της
οδού.
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ: Κατασκευάστηκε μία

στρώση συμπυκνωμένου πάχους 5cm
από ασφαλτικό σκυρόδεμα, σε όλο το
μήκος της οδού, αφού προηγήθηκε
ασφαλτική προεπάλειψη
Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός σε συνεργασία με τον
Αντιπεριφερειάρχη Τρικάλων κ. Χρήστο
Μιχαλάκη ανταποκρίθηκαν σε ένα πάγιο

και διαχρονικό αίτημα των κατοίκων οι
οποίοι δεν μπορούσαν να μετακινηθούν
με ασφάλεια.
Πλέον με την κατασκευή του έχει δημιουργηθεί ένας σύγχρονος επαρχιακός
δρόμος που εξυπηρετεί με τον καλύτερο
τρόπο τις ανάγκες των κατοίκων των
τοπικών κοινοτήτων.

Σας ανακοινώνουμε σήμερα οχτώ υποψήφιους τοπικούς
συμβούλους της τοπικής κοινότητας Καστρακίου.
Πρόκειται για νέους ανθρώπους, με όρεξη, δυναμισμό,
ήθος και μεγάλη προοπτική για το καλύτερο μέλλον
αυτού του τόπου. Είναι άνθρωποι που ποτέ τους δεν
είχαν καμία ανάμειξη με πολιτικά κόμματα. Εντούτοις,
είναι άτομα βαθύτατα πολιτικοποιημένα και με έντονους
κοινωνικούς προβληματισμούς.
Τα ονόματα των υποψηφίων κατ’ αλφαβητική σειρά είναι:
Γκόγκος Γεώργιος, Ιδιοκτήτης ενοικιαζόμενων δωματίων
Ζωσιμάς Παναγιώτης, Μουσικός – Τραγουδιστής
Μαγκλάρα Μαρία, Ιδιωτική Υπάλληλος
Μπαταλογιάννης Χρήστος, Πυροσβέστης
Παπαβασιλείου Σωτήριος, Συνταξιούχος ΔΕΗ
Ρούτα Κωνσταντινιά, Νοσηλεύτρια
Τσουρβάκας Χρήστος, Αστυνομικός
Χούτου Γεωργία, Ιδιωτική Υπάλληλος

ΘΟΔΩΡΗΣ ΑΛΕΚΟΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ
«ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΗΜΟΣ»

Ο υποψήφιος Δήμαρχος Μετεώρων κ. Αλέκος
συναντήθηκε με την Ένωση Ξενοδόχων Τρικάλων
Σ

το ξενοδοχείο Famissi Hotel, τους περίμεναν ο πρόεδρος Φαμίσης Σωτήρης, τα μέλη του Δ.Σ. Αλεξίου Σωτήρης,
Γκόγκος Γεώργιος, Καΐκης Άγγελος, Νικολογιάννης Σπύρος, Ντόβας Μιχάλης και ο επίτιμος
πρόεδρος της Ένωσης Κουρούπας Γιάννης.
Με μία εισαγωγή ξεκίνησε ο κ. Φαμίσης σχετικά
με τις δραστηριότητες και τα θέματα που ασχολείται η Ένωση Ξενοδόχων. Αναλύθηκε η γενικότερη ποιότητα και δυναμική των καταλυμάτων
του Δήμου Μετεώρων που αγγίζει τις πέντε χιλιάδες κλίνες. Παρουσιάστηκε η εκπροσώπηση
της Ένωσης σε τουριστικές εκθέσεις τόσο στην
Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό.
Ο κ. Νικολογιάννης επεσήμανε ότι το κλειδί
της πετυχημένης ανάπτυξης όσον αφορά τα καταλύματα βασίζεται περισσότερο στην ποιότητα
τους και λιγότερο στη ποσότητα. Συνολικά είπε,
«είμαστε καλοί αλλά μπορούμε πολύ καλύτερα.
Υστερούμε σε πολύ μεγάλο βαθμό στην εξειδίκευση του ξενοδοχιακού προσωπικού και στην
παροχή υπηρεσιών. Τελικά τι μας συμφέρει οικονομικά και κοινωνικά, να έχουμε πολλούς επισκέπτες που θα αφήνουν λίγα ή να έχουμε λιγότερους που θα αφήνουνε πολλά;». Τόνισε επίσης
ότι «τουριστικά είμαστε έρμαια των μεγάλων
Tour Operators» και ότι για να αλλάξει αυτό
πρέπει να αναπτυχθεί η τουριστική ταυτότητα
του τόπου μας, το λεγόμενο Brand Name.
Ο κ. Γκόγκος τόνισε ότι ο τουρισμός στον
τόπο μας αποτελεί την κορωνίδα της ανάπτυξης
μας και θα πρέπει να δοθεί η κατάλληλη ώθηση
και η ανάπτυξη νέων δομών από τον αυριανό
Δήμαρχο, ενώ θα πρέπει να διεκδικήσουμε ως
Δήμος και τα ανταποδοτικά οφέλη που δικαιούμαστε λόγω των επιβαρύνσεων της μαζικότητας

του τουρισμού στον τόπο μας.
Ο κ. Ντόβας επικεντρώθηκε στα αστικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Καλαμπάκα και
που δημιουργούν μία πολύ αρνητική εικόνα
στους επισκέπτες. Το παράνομο παρκάρισμα,
το κυκλοφοριακό πρόβλημα, οι παράτυπες τοποθετήσεις τραπεζοκαθισμάτων και τα αδέσποτα,
τόνισε, είναι τα κυριότερα προβλήματα που
τραυματίζουν μέσο – μακροπρόθεσμα τον τουρισμό μας.
Ο κ. Κουρούπας τοποθετήθηκε σε πλήθος ζητημάτων δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην κακή
αισθητική της πόλης μας που είναι καθρέπτης
του πολιτισμού μας και σε ανύπαρκτες βασικές

υποδομές όπως οι δημόσιες τουαλέτες σε Καλαμπάκα και Μετέωρα. Πρότεινε να υπάρξει συνεργασία των Δημοτικών και ιδιωτικών Μουσείωντου τόπου μας που θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη παραμονή των επισκεπτών στη περιοχή.
Συζητήθηκαν επίσης διάφορα άλλα ζητήματα
που απασχολούν την Ένωση Ξενοδόχων και τη
συνεργασία με το Δήμο μας, όπως η δημιουργία
τμήματος ΤΕΙ τουριστικών επαγγελμάτων και η
παραχώρηση χώρου για γραφείο και μέρος συ-

νάντησης των μελών της Ένωσης.
Ο κ. Αλέκος άκουσε με ιδιαίτερη προσοχή
όλα τα μέλη της Ένωσης σημειώνοντας ότι συνάντηση μίας ώρας αποδείχθηκε πολύ λίγη για
το πλήθος ζητημάτων που υπάρχουν γύρω από
τον τομέα των Ξενοδοχείων και του Τουρισμού
για τον τόπο μας. Τόνισε ότι η παρουσία ξεχωριστού περίπτερου και ομάδας ως Δήμος Μετεώρων στις εγχώριες και διεθνείς εκθέσεις τουρισμού είναι πλέον απαραίτητη για την διασφάλιση της τουριστικής ταυτότητας και ανάπτυξης
της περιοχής μας. Κατανοώντας την αναγκαιότητα και την κρισιμότητα της ιδανικότερης εκπροσώπησης του Δήμου Μετεώρων σε όλα τα
θέματα τουρισμού, δεσμεύτηκε για την πρόσληψη
ειδικού συμβούλου Τουρισμού που θα βρίσκεται
και θα ενημερώνει τόσο τον ίδιο τον κ. Αλέκο
όσο και τον αυριανό Αντιδήμαρχο Τουρισμού
και θα συνεργάζεται με την Ένωση Ξενοδόχων.

6 σελίδα
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Άνοιξε το εκλογικό κέντρο της «Επανεκκίνησης»
του Δημήτρη Παπαστεργίου

Χ

ώρος συζήτησης, συνάντησης και πολιτικής, το εκλογικό κέντρο του συνδυασμού «Επανεκκίνηση» του Δημάρχου Τρικκαίων
Δημήτρη Παπαστεργίου. Το εκλογικό κέντρο βρίσκεται επί της
οδού Καποδιστρίου 6, και για 12
συνεχόμενες ώρες, κάθε μέρα
(10 το πρωί με 10 το βράδυ) υποδέχεται φίλους, συνεργάτες, τρικαλινούς και τρικαλινές που επιθυμούν να μετάσχουν στην προσπάθεια να εμπεδωθεί η νέα φυσιογνωμία στον Δήμο μας.
Το εκλογικό κέντρο διαθέτει
όλο το προεκλογικό υλικό, ώστε
ο κάθε πολίτης να δει και να με-

λετήσει, το πλήθος των έργων
που ήδη άλλαξαν τον Δήμο Τρικκαίων, σε πόλη και χωριά.
Επίσης, οι φωτογραφίες από
το πλήθος των έργων ανά τομέα,
χρωματίζουν τους τοίχους, μέσα
σε φωτεινή και προσεγμένη ατμόσφαιρα.
Ταυτοχρόνως, ως χώρος συνάντησης, ως χώρος εργασίας,
οι διαφορετικές ομάδες του συνδυασμού, ασχολούνται με εξειδίκευση των θέσεων και με συζήτηση για τα έργα που ήδη υλοποιούνται.

Οι τρικαλινοί πολίτες ήδη επισκέπτονται το εκλογικό κέντρο,
που είναι το «στρατηγείο» των
εκλογών, αλλά και ο χώρος συνάντησης των νέων ιδεών για τα
Τρίκαλα και τα χωριά μας.
Τηλέφωνο επικοινωνίας, το

2431021051 και 243102105; (4
γραμμές συνολικά), ενώ λειτουργεί και η ιστοσελίδα, στη διεύθυνση www.trikalarestart.gr
Για να πάμε τα Τρίκαλα Μπροστά!

Κέντρο Διάγνωσης &
Θεραπείας Διαταραχών

“ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ”

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ
Σκυλοτροφή συντήρησης 20kg

από

Σκυλοτροφή ενέργειας 20kg

από

Γατοτροφή Premium από 24,99

μόνο

Αλεύρι τύπου πολυτελείας 5kg

από

Αλεύρι τύπου 70% 25kg

από

Hλιέλαιο 10λίτρα

από

Αναπτυξιολόγος-Παιδίατρος PhDc,

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

Επιστημονικός Συνεργάτης Metropolitan Hospital
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ "ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ"
•Αναπτυξιακή Καθυστέρηση •Νοητική Στέρηση
•Διαταραχές Κινητικών Δεξιοτήτων
•Αναπτυξιακά Προβλήματα Πρόωρων Παιδιών
•Αναπτυξιακά Προβλήματα Παιδιών με Χρόνια Νοσήματα
•Καθυστέρηση Λόγου-Γλωσσικές Διαταραχές
•Αυτιστικού τύπου Διαταραχές •ΔΕΠ-Υ
•Μαθησιακές Δυσκολίες κτλ.
Διεύθυνση: Απόλλωνος 16- Τρίκαλα,
ΤΗΛ: 24310-78781 ΚΙΝ.: 6974273255-6946221442
CMYK
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Συνεργασία Δήμου Τρικκαίων και της Ακαδημίας Cisco

Εκπαίδευση σε εξειδικευμένα
προγράμματα
Λεπτομέρειες για την πρωτοβουλία δόθηκαν χθες κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου
ε στόχο την
εκπαίδευση σε
εξειδικευμένα
προγράμματα και
δεξιότητες μηχανικών
δικτύων σε εξοπλισμό
της CISCO ξεκινούν την
ερχόμενη Τρίτη 7 Μαΐου,
τα μαθήματα της
Ακαδημίας Cisco που
αφορούν σε εκπαίδευση
για εξειδικευμένα
προγράμματα και
δεξιότητες μηχανικών
δικτύων σε εξοπλισμό
της εταιρείας.

Μ

Λεπτομέρειες για την πρωτοβουλία δόθηκαν χθες κατά
τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε ο Δήμαρχος Τρικκαίων κ. Δημήτρης Παπαστεργίου με υψηλόβαθμα στελέχη της Cisco,
στην αίθουσα συνεδριάσεων
του Δημοτικού Συμβούλιου.
Αυτό που υπογραμμίστηκε
κατά τη χθεσινή συνέντευξη
είναι ότι το πρόγραμμα είναι
αλληλένδετο με την «Ευφυή
και Σύγχρονη Πόλη» των Τρικάλων, καθώς όσο προχωρούν οι δράσεις, τόσο απαιτούνται στελέχη πληροφορικής που θα εργάζονται για τη
σύγχρονη αυτή πόλη.
Οι αιτήσεις υποβλήθηκαν,
τα δίδακτρα είναι ιδιαιτέρως
ανταγωνιστικά για δημότες
Τρικκαίων, τηρήθηκαν οι όροι
για ανέργους και για άτομα με
κοινωνικά κριτήρια, όπως
ισχύουν και στη δωρεάν φοίτηση σε Μεταπτυχιακά Προ-

Από τη χθεσινή συνέντευξη Τύπου
γράμματα Σπουδών των Δημοσίων Πανεπιστημίων.
Όπως τόνισε ο κ. Παπαστεργίου «λίγο πριν τις εκλογές βλέπουμε τι έχουμε κάνει
μέχρι τώρα. Αυτή η πορεία,
συνίσταται στις εξής φράσεις
η τεχνολογία προσφέρει λύσεις, όπως η στάθμευση ή το
σύστημα αιτημάτων «20000»,
οι λύσεις αυτές δεν είναι ακριβές και δεν δαπανώνται υπέρογκα ποσά και οι αισθητήρες
και γενικά οι δράσεις πληροφορικής αποκαθιστούν τη
φήμη του δημοσίου τομέα
στην κοινωνία».
Και πρόσθεσε «ο Δήμος

Τρικκαίων, όπως και στα Open
Mall, είναι έτοιμος, είναι ένα
βήμα πιο μπροστά στις προκηρύξεις που έρχονται για τα
έργα πληροφορικής στις πόλεις. Αφού ευχαρίστησε τη
Cisco για τη χρόνια και επωφελή συνεργασία, υπενθύμισε
ότι η Ακαδημία που υλοποιείται στα Τρίκαλα, ουσιαστικά
αφορά στην ενίσχυση των δεξιοτήτων, των νέων ανθρώπων. Με πρώτο παράδειγμα,
τη Συνεταιριστική Τράπεζα
Θεσσαλίας, που, χρησιμοποιώντας εξοπλισμό της εταιρείας, ενδιαφέρεται να επιμορφώσει τα στελέχη της στον

τόπο τους», ενώ επεσήμανε
ότι «η διεύρυνση της συνεργασίας ε τη Cisco, με την
υπάρχουσα τεχνολογία και
γνώσεις στον Δήμο Τρικκαίων,
μόνο ώθηση θα δώσει στους
δημότες».
Από την πλευρά του, ο κ. Νίκος Λαμπρογιώργος, Senior
Account Manager της Cisco
Systems Hellas S.A., τόνισε
την ανάγκη, ενίσχυσης των
δεξιοτήτων των νέων ανθρώπων, προκειμένου να βρίσκουν
δουλειά και σημείωσε ότι «η
Cisco προσφέρει άλλες δύο
δράσεις εκπαίδευσης: για το
Ιντερνετ των Αντικειμένων (internet of Things) που εφαρμόζεται στις Εξυπνες Πόλεις
και για την κυβερνοασφάλεια
(cyber security), τομείς που θα
μπορούσαν να ενισχύσουν τη
συνεργασία της εταιρείας με
τον Δήμο Τρικκαίων. Και το πιο
σημαντικό: Η Ακαδημία που
ξεκινάν την ερχόμενη Τρίτη
στα Τρίκαλα, υλοποιείται σε
άλλες 180 χώρες με 8.000.000
σπουδαστές συνολικά τα τελευταία 20 χρόνια».
Τέλος, ο Διευθυντής λύσεων Cisco για έξυπνες πόλεις κ.
Del White και ο κ. Markus
Wissmann, διευθυντής λύσεων Cisco για έξυπνες πόλεις,
στην Ευρώπη στάθηκαν στις
προκλήσεις που υπάρχουν,
ώστε να δίνονται λύσεις για τις
ευφυείς πόλεις, με οφέλη
στους πολίτες
Ευαγγελία Κάκια

Το κόστος του φετινού Πασχαλινού τραπεζιού , σε σχέση με το αντίστοιχο του 2018

Σ τα ίδια πε ρίπου επίπεδα
Σ

τα ίδια περίπου περυσινά επίπεδα,
με οριακά ανοδικές τάσεις, εκτιμάται πως διαμορφώθηκε το κόστος
του πασχαλινού τραπεζιού το 2019, σύμφωνα με μετρήσεις της ΕΣΕΕ.
Η ραγδαία άνοδος της τιμής των οπωροκηπευτικών, λόγω των φετινών άσχημων
καιρικών συνθηκών των τελευταίων μηνών
– συχνές και έντονες βροχοπτώσεις – αντισταθμίστηκε από τις φθηνότερες, σε σχέση με το περυσινό Πάσχα, τιμές των κρεατικών.
Από την έρευνα προκύπτει ότι το κόστος
ενός τυπικού πασχαλινού τραπεζιού 6-8
ατόμων για το 2019 κυμάνθηκε
στα 93,0 ευρώ έναντι 92,7 ευρώ το 2018, καταγράφοντας οριακή αύξηση κατά 0,3%. Η
εκτίναξη του κόστους των οπωρολαχανικών
εξαλείφθηκε από τις φθηνότερες τιμές
των κρεατικών, με τα φρούτα και τα προϊόντα Supermarket να διαδραματίζουν δευτερεύοντα ρόλο στη μεταβολή του κόστους του πασχαλινού τραπεζιού μεταξύ
των δύο ετών. Επισημαίνεται πως οι τιμές
που περιλαμβάνονται στον παρακάτω πίνακα είναι ενδεικτικές και αφορούν τη χρονική περίοδο της Μεγάλης Εβδομάδας, με
τις τιμές των κρεατικών να υπόκεινται σε αλλαγές με την πάροδο των ημερών και μέχρι
την έλευση του Πάσχα. (ακολουθεί ο Πίνακας 1 με την αποτύπωση των τιμών των
προϊόντων ανά κατηγορία και τη συγκριτική μεταβολή αυτών για τα έτη 2019 και

2018).
Ειδικότερα και βάσει των δειγματοληπτικών ελέγχων, η υποχώρηση των τιμών
του αρνιού και του κατσικιού (-3,2% και 6,0%), απορρόφησε την αύξηση της τιμής
του κοτόπουλου (+9,0%), με αποτέλεσμα
τη μεσοσταθμική υποχώρηση της τιμής
των κρεατικών κατά 2,7%.
Όπως επισημάνθηκε προηγουμένως η
ραγδαία άνοδος των τιμών σε όλα σχεδόν
τα οπωροκηπευτικά προϊόντα – μεσοσταθμική αύξηση περίπου 28% – οφείλεται στις,

παρατεταμένης διάρκειας, αντίξοες καιρικές συνθήκες, με συνέπεια η μειωμένη/ανεπαρκής παραγωγή να αδυνατεί να καλύψει
τη συνήθη για τη διανύουσα εορταστική περίοδο αυξημένη ζήτηση. Η μεγαλύτερη
ποσοστιαία αύξηση κόστους για το καταναλωτικό κοινό παρατηρήθηκε στο λάχανο
(+134,4%), στα ξερά κρεμμύδια (+93,3%)
και στην πατάτα (+53,7%), ενώ τα φρούτα
(μήλα & πορτοκάλια) κατέγραψαν μηδενικές ή οριακά χαμηλότερες μεταβολές.
Ματθαίος Μπίνας
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Κ. Σκρέκας:
Η αγορά βρίσκεται
σε τροχιά κατάρρευσης
«Φαίνεται ο κ. Τσακαλώτος ζει σε άλλη χώρα. Αρκεί να βγει μια βόλτα έξω
στους δρόμους της Αθήνας ή της περιφέρειας της
Ελλάδας και να μιλήσει με
μικρομεσαίους επαγγελματίες για να του πουν ότι
η αγορά βρίσκεται σε τροχιά κατάρρευσης αυτό το
πρώτο τρίμηνο του 2019 .
Άρα νομίζω ότι η πραγματικότητα είναι δυστυχώς
πολύ διαφορετική απ’ αυτή
που προσπαθεί ο κ. Τσακαλώτος και ο κ. Τσίπρας
να περιγράψουν για την
Ελλάδα και για την ελληνική οικονομία», υπογράμμισε ο Τομεάρχης Περιβάλλοντος και Ενέργειας
της ΝΔ, βουλευτής Τρικάλων, Κώστας Σκρέκας, μιλώντας στον ραδιοφωνικό
σταθμό του Αθηναϊκού –
Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων «Πρακτορείο
104,9 FM».
«Ακούω τον κ. Τσίπρα
και τα στελέχη της κυβέρνησής του που έχουν ξεκινήσει και έχουν επιδοθεί σε
μια παροχολογία» είπε ο κ.
Σκρέκας εκτιμώντας ότι,
«ο κόσμος, ο κάθε ένας και
η κάθε μία καταλαβαίνει ότι
όλα αυτά είναι προεκλογικά τερτίπια για να διασώσουν ό,τι μπορούν από την
πολιτική τους δύναμη και
τη δημοφιλία τους».
Σχετικά με την κατάθεση
τροπολογίας που προανήγγειλε ο πρόεδρος της
ΝΔ, με την οποία καταργείται η μείωση του αφορολόγητου, ο κ. Σκρέκας
είπε πως «ήρθε η αριστερή
κυβέρνηση του κ. Τσίπρα
πήρε το αφορολόγητο στις
12.000 ευρώ, το πήγε στην
αρχή στις 9.000 ευρώ, στη
συνέχεια στις 7.000 ευρώ,
στη συνέχεια στις 6.500
ευρώ και τώρα έχει ψηφίσει να πάει στις 5.000
ευρώ. Και έρχεται τώρα
και πανηγυρίζει ο κ. Τσίπρας ότι δήθεν δεν πρόκειται να το μειώσει άλλο,
ενώ το έχει μειώσει κατά
70%. Από τη στιγμή που
λέει ότι δεν θα το μειώσει
άλλο, εμείς ερχόμαστε ως
αντιπολίτευση βοηθάμε την
κυβέρνηση σε αυτό που
δήθεν θέλει να κάνει, καταθέτουμε τροπολογία έτσι
ώστε από κοινού να την
ψηφίσουμε να μη μειωθεί
το αφορολόγητο και να
πάμε στο εξωτερικό και να
στηρίξουμε την κυβέρνηση
στη μη μείωση του αφορολόγητου. Γιατί αυτό το
αφορολόγητο αν πάει από
τις 6.500 ευρώ που είναι
περίπου τώρα στις 5.000 –
5.500 ευρώ τότε ακόμα και
αυτός που παίρνει 600
ευρώ το μήνα θα χάσει
ένα μισθό».
Υπογράμμισε, επίσης,
ότι, «η ΝΔ τα τελευταία
τέσσερα χρόνια έχει ψηφίσει ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό των νομοσχεδίων,

όπου αυτά είναι θετικά».
Ερωτηθείς σχετικά για
τις επικείμενες αυτοδιοικητικές εκλογές και τις ευρωεκλογές, ο κ. Σκρέκας
τόνισε πως «η διαφορά της
ΝΔ από τον ΣΥΡΙΖΑ είναι
μεγάλη και μη αναστρέψιμη κατά την άποψη μου και
αυτό θα πρέπει να εκφραστεί στις ευρωεκλογές στις
26 Μαΐου γιατί πρέπει να είναι τέτοιο το μήνυμα ώστε
αυτή η κακή κυβέρνηση
που κορόιδεψε τον κόσμο,
αυτός ο πρωθυπουργός
που υποσχέθηκε ελπίδα
και κάνει παρέα και καλύπτει συμπεριφορές «τύπου» Πολάκη και Πολάκηδων πρέπει την επόμενη
μέρα να φύγει».
Για την αναμενόμενη
(την ερχόμενη Δευτέρα)
κατάθεση πρότασης μομφής από τη ΝΔ κατά του
αναπληρωτή υπουργού
Υγείας, Παύλου Πολάκη, ο
κ. Σκρέκας τόνισε ότι «το
έχει ανακοινώσει ήδη ο κ.
Μητσοτάκης και μακάρι να
το μετατρέψει σε ψήφο
εμπιστοσύνης και να γίνει
και μια κουβέντα για αυτά
τα τραγικά τα οποία έχουν
γίνει τα τελευταία τέσσερα
χρόνια στην Ελλάδα και
να πέσουν οι μάσκες επιτέλους και να φανεί η αλήθεια, γιατί τώρα που πάμε
προς το τέλος, πρέπει να
αρχίσουμε να μιλάμε για τα
πραγματικά πολιτικά και
κοινωνικά προβλήματα του
τόπου».
Ερωτηθείς για την πολιτική αντιπαράθεση που ξέσπασε έπειτα από το θάνατο του εικονολήπτη στην
Καλαμάτα από τον σαϊτοπόλεμο, ο κ. Σκρέκας είπε
πως «φυσικά τα ήθη και τα
έθιμα είναι αυτά τα οποία
έχουν κρατήσει τον Ελληνισμό και τον κράτησαν
400 χρόνια. Η ελληνική παράδοση, η ελληνική γλώσσα και η θρησκεία, η Ορθοδοξία είναι αυτοί που
κράτησαν τον Ελληνισμό
όρθιο στους αιώνες. Αυτό
όμως δεν σημαίνει ότι δεν
πρέπει να λαμβάνονται τα
απαραίτητα μέτρα προστασίας για να μη θρηνούμε θύματα αθώους πολίτες. Δεν νομίζω ότι έχει
κανείς διαφορετική άποψη σ’ αυτό».
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Οφείλουν να κάνουν οι γεωργοί, τονίζουν για πολλοστή φορά γεωπόνοι των αρμοδίων Υπηρεσιών

Ορθή χρήση των φυτοφαρμάκων
Τα σκευάσματα πρέπει να είναι εγκεκριμένα από το ΥΠΑΑΤ, να χρησιμοποιούνται αυστηρά βάσει οδηγιών και με προστατευτικά μέσα

Σ

ε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται
η καλλιεργητική περίοδος
και γεωπόνοι των
αρμοδίων Υπηρεσιών
επανέρχονται για πολλοστή
φορά στο ζήτημα της ορθής
χρήσης των φυτοφαρμάκων.

«Το έχουμε τονίσει πολλές φορές,
όμως υποχρεούμαστε να το επισημαίνουμε στους παραγωγούς, λόγω
της σοβαρότητας του ζητήματος
και του κινδύνου που ελλοχεύει τόσο
για την υγεία των ίδιων των χρηστών,
όσο και για την Δημόσια υγεία, αλλά
και για το περιβάλλον» υπογραμμίζουν γεωπόνοι.
«Χρήση φυτοφαρμάκων πρέπει να
γίνεται βάσει των οδηγιών των γεωπόνων και τα σκευάσματα πρέπει
αυστηρά να είναι εγκεκριμένα από
το ΥΠΑΑΤ - Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων. Διαφορετικά μετατρέπονται σε παράγοντες
πρόκλησης ασθενειών, ακόμη και
θανατηφόρων. Επίσης, πρέπει να
χρησιμοποιούνται όλα τα προστατευτικά μέσα, όπως μάσκα, γάντια
κλπ» σημειώνουν γεωπόνοι.

κύψει κάποιο μικρό κέρδος την μία
καλλιεργητική περίοδο από την υπερβολική χρήση ή την χρησιμοποίηση
παράνομων σκευασμάτων, τις επόμενες χρονιές θα έχουμε δηλητηριασμένο έδαφος και γενικά περιβάλλον. Η φύση δεν προλαβαίνει
να ανακυκλώσει τα χημικά, τα οποία
σωρεύονται και κάθε χρόνο η κατάσταση χειροτερεύει. Όλοι μας “πληρώνουμε” τις συνέπειες της αλόγιστης χρήσης φυτοφαρμάκων και
κυρίως τα παιδιά μας» τονίζουν γεωπόνοι.

Οι επιδράσεις

Οι πρώτοι που υφίστανται τις αρνητικές επιδράσεις της αλόγιστης χρήσης
φυτοφαρμάκων είναι οι ίδιοι οι παραγωγοί και οι οικογένειές τους
«Τα φυτοφάρμακα είναι απαραίτητα για την αποδοτική καλλιέργεια,
όμως μόνο όταν χρησιμοποιούνται

σωστά. Δεν είναι δυνατό να δηλητηριάζουμε τους εαυτούς μας και
κυρίως τα παιδιά μας. Και αν προ-

Όσον αφορά τις επιδράσεις των
φυτοφαρμάκων, γεωπόνοι παραθέτουν τα εξής:
-χρόνιες ασθένειες (νεφροπάθειας,
ηπατολογικές βλάβες, νευροπαθείς,
αιματολογικές επιδράσεις, ορμονικές
διαταραχές. βλάβες των ματιών, του
δέρματος και του γενετικού συστήματος) και καρκινογόνο δράση.
-επιδράσεις, στο αναπτυσσόμενο
έμβρυο, στην αναπαραγωγική ικανότητα, στη σεξουαλική συμπεριφορά και στο ανοσοποιητικό σύ-

Μεταφέρεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για την βιολογική κτηνοτροφία

Μέχρι 17
Μαΐου 2019
Π

αρατείνεται έως τις
17 Μαΐου 2019 η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων
στήριξης για συμμετοχή στο
μέτρο στο Μέτρο 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020,
που αφορά στην νέα προκήρυξη της βιολογικής κτηνοτροφίας.

Ενισχύσεις
Στην τελευταία προκήρυξη
τα ποσά ενίσχυσης αν η πυκνότητα βόσκησης της ενταγμένης εκμετάλλευσης είναι
μεγαλύτερη του 1ΜΖΚ ανά
εκτάριο (Ha), η ενίσχυση ανά
εκτάριο (Ha) θα πολλαπλασιάζεται κατά μέγιστο επί 1,29
με τα ποσά του παρακάτω πίνακα:
Δράση 11.1.2: Ενισχύσεις

για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους
παραγωγής στην κτηνοτροφία:
Αιγοπρόβατα:
211
ευρώ/Ha/έτος
Βοοειδή με κρεατοπαραγωγική/μικτή κατεύθυνση: 267
ευρώ/Ha/έτος
Βοοειδή με γαλακτοπαραγωγική κατεύθυνση: 333
ευρώ/Ha/έτος
Δράση 11.2.2: Ενισχύσεις
για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους
παραγωγής στην κτηνοτροφία:
Αιγοπρόβατα:
211
ευρώ/Ha/έτος (συν 36 ευρώ
για δαπάνες πιστοποίησης)
Βοοειδή με κρεατοπαραγωγική/μικτή κατεύθυνση: 267
ευρώ/Ha/έτος (συν 13 ευρώ
για δαπάνες πιστοποίησης)
Βοοειδή με γαλακτοπαραγωγική κατεύθυνση: 333
ευρώ/Ha/έτος (συν 14 ευρώ
για δαπάνες πιστοποίησης).

Δικαιούχοι
Δικαιούχοι του μέτρου μπορούν να κριθούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων,
τα οποία είναι ενεργοί κτηνοτρόφοι.

Επιλέξιμοι προς ένταξη στο
υπομέτρο 11.1 «Ενισχύσεις
για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους
παραγωγής» είναι οι «νεοεισερχόμενοι» Επιλέξιμοι προς
ένταξη στο υπομέτρο 11.2
«Ενισχύσεις για τη διατήρηση
βιολογικών πρακτικών και μεθόδων παραγωγής», είναι
υποψήφιοι με βοσκοτόπους
ή/και εκτροφές ζώων, τα
οποία είναι ενταγμένα στο σύστημα της βιολογικής κτηνοτροφίας.
Ένας υποψήφιος μπορεί
να υποβάλει αίτηση στήριξης
σε όσες από τις προκηρυσσόμενες δράσεις της παρούσας επιθυμεί.
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
των δράσεων 1.1 «Βιολογική
γεωργία» και 1.2 «Βιολογική
κτηνοτροφία» του Μέτρου 214
του ΠΑΑ 2007-2013, αντίστοιχα, μπορούν να υποβάλουν
αίτηση στήριξης στο πλαίσιο
της παρούσας Πρόσκλησης
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,
ακόμη κι αν οι συμβατικές
υποχρεώσεις που απορρέουν
από τις ως άνω προσκλήσεις
δεν έχουν λήξει κατά την ημερομηνία έκδοσής της.
Ματθαίος Μπίνας

στημα,
Επίσης, σύμφωνα με μελέτες προκύπτει ότι:
-Κύρια οδός έκθεσης είναι από
δέρματος
-Οι μεγαλύτερες ποσότητες γεωργικού φαρμάκου ανιχνεύονται
πάντοτε στα χέρια και γύρω από τις
κνήμες
-Η πίεση και ο τρόπος εφαρμογής
είναι ιδιαίτερα σημαντικοί παράγοντας για τις εφαρμογές στα θερμοκήπια
-Στις περιπτώσεις που η κίνηση
του ψεκαστή είναι σε αντίθετη κατεύθυνση από τον ψεκασμό έχει μετρηθεί μείωση της έκθεσης μεγαλύτερη από 50%
-Η τήρηση των κανόνων προσωπικής υγιεινής είναι αποφασιστικής
σημασίας για τον έλεγχο της εσωτερικής έκθεσης
-Η καλή συντήρηση μέσων ατομικής προστασίας αποτελεί προϋπόθεση για την αποτελεσματική προστασία.
Ματθαίος Μπίνας

Πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος
από την ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ
H Αναπτυξιακή
Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ
- ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.
στο πλαίσιο υλοποίησης του τοπικού προγράμματος
CLLD/LEADER
2014-2020 για το
νομό
Τρικάλων
ανακοινώνει την
προδημοσίευση
του σχεδίου της
1ης Πρόσκλησης για την ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣEΩΝ στο
ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων
στο πλαίσιο της στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ» (πράξεων ιδιωτικού χαρακτήρα).
Η προδημοσίευση γίνεται μετά την σύμφωνη γνώμη
του σχεδίου της πρόσκλησης από την Ειδική Υπηρεσία
Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας 2014-2020.
Η οριστική πρόσκληση με τα κείμενα και παραρτήματα
που τη συνοδεύουν, θα ανακοινωθεί σε επόμενο διάστημα,
σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία εγκρίσεων. Μετά
την οριστικοποίησή της και την ολοκλήρωση της διαδικασίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, θα ανακοινωθεί η
ημερομηνία έναρξης και η διάρκεια της περιόδου υποβολής
των επενδυτικών σχεδίων.
Η παρούσα προδημοσίευση πραγματοποιείται με σκοπό
την καλύτερη ενημέρωση και προετοιμασία των ενδιαφερομένων.
Το σχέδιο της 1ης Πρόσκλησης επενδύσεων ιδιωτικού
χαρακτήρα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα www.kenakap.gr.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην
έδρα της εταιρείας μας, δ/νση: Ιωαννίνων 84, 42200, Καλαμπάκα, τηλ. 2432025370, e-mail: kenakap@kenakap.gr
(υπεύθυνοι πληροφόρησης: κ. Κουτής Βάϊος, κ. Καζαντζής
Ευριπίδης και κ. Θυμιάκου Γλυκερία).
Για την
Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ –«ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ»
Ο Πρόεδρος της ΕΔΠ CLLD/LEADER
Σινάνης Χρήστος
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Πανηγύρισε ο Iερός Ναός της Παναγίας της Δούπιανης
Αποτελεί Μετόχι της Ι.Μ.Μ. Μετεώρου και στον Εσπερινό επί τη εορτή
της Ζωοδόχου Πηγής, χοροστάτησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης κ. Σεραφείμ

ε κλίμα κατάνυξη
και θρησκευτικής
ευλάβειας
πραγματοποιήθηκε το
απόγευμα της Πέμπτης
2 Μαΐου, παραμονή επί
τη εορτή της Ζωοδόχου
Πηγής, ο Πανηγυρικός
Εσπερινός μετ’
αρτοκλασίας στον Ιερό
Ναό της Παναγίας της
Δούπιανης στο
Καστράκι, μετόχι της
Ιεράς Μονής του
Μεγάλου Μετεώρου.

Σ

Οι πιστοί επισκέφτηκαν τον
Ναό και παρακολούθησαν
τον Εσπερινό τον οποίο τέλεσε ο Σεβασμιότατος Μη-

μπήκε ο Μάης,
εμπήκε ο Μάης,
ο Καλομηνάς, ο
πράσινος, ο λούλουδος» και
ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πρίνου παρουσίασε την καθιερωμένη πια εκδήλωση για
την Πρωτομαγιά.
Το απόγευμα της Τετάρτης
1ης Μαΐου, στην πλατεία του
χωριού, οι χορευτές του Συλλόγου Πρίνου, παιδιά όλων
των ηλικιών, παρουσίασαν
με μπόλικη ενέργεια παραδοσιακούς χορούς από όλη
την Ελλάδα.
Την εκδήλωση έκλεισε το
χορευτικό τμήμα υπερηλί-

«Ε

τροπολίτης Σταγών και Μετεώρων κ.κ. Θεοκλητος, ο
Πρωτοσύγκελος της Ιεράς

Μητροπόλεως Σταγών και
Μετεώρων και Ηγούμενος
της Ιεράς Μονής Μεγάλου

Μετεώρου Αρχ. Νήφων Καψάλης, μοναχοί των Ιερών
Μονών και Ιερείς της Ιεράς
Μητροπόλεως Σταγών και
Μετεώρων, παρουσία πλήθους πιστών, οι οποίοι όλοι
μαζί έψαλλαν το «Χρίστος
Ανέστη».
Στο τέλος του Εσπερινού
μοιράστηκε αρτοκλασία σε
όλους, καθώς και πασχαλινά
αυγά. Χθες Παρασκευή 3
Μαϊου, ανήμερα της εορτής
και ώρα 7:30 π.μ., πραγματοποιήθηκε ο Όρθρος και η
Θεία Λειτουργία.
Γιώργος
Χρ. Σιαμουρέλης

Εορτασμός Πρωτομαγιάς στο Πρίνος Τρικάλων
κων του Λαογραφικού Ομίλου Μικρού Κεφαλοβρύσου.
Το όμορφο αυτό σμίξιμο των
μικρών παιδιών με τους υπερήλικες χάρισε σε όλους μια
γλυκιά συγκίνηση.
Μικροί και μεγάλοι, κάτοικοι του χωριού και επισκέπτες, ευχήθηκαν Καλό Μήνα
και του χρόνου με υγεία να
ανταμώσουμε ξανά.
Πολιτιστικός
Σύλλογος Πρίνου
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Το νέο σύγχρονο εμπορικό κατάστημα ένδυσης

«ΚΑΛΛΙΣΤΩ»

Μ

ε ιδιαίτερη επιτυχία
πραγματοποιήθηκε
η έναρξη
λειτουργίας του
καταστήματος ρούχων
«Καλλιστώ», επί της οδού
Απόλλωνος 8 .
Πλήθος κόσμου έδωσε το παρών στον μοντέρνο χώρο, ο
οποίος πληροί όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές του είδους
και «φιλοξενεί» τα καλύτερα ενδύματα, έχοντας παράλληλα την
καλύτερη εξυπηρέτηση από το
προσωπικό της επιχείρησης.
Ο «Π.Λ.» εύχεται στην υπεύθυνη του καταστήματος Παρασκευή Πελεκάνου καλές δουλειές.

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
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Πλήθος πιστών στα Σαράγια
•Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος με θρησκευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις
τιμήθηκε η Ζωοδόχος Πηγή στον μεγαλοπρεπή ιερό ναό των Σαραγίων
ε θρησκευτική
κατάνυξη
πραγματοποιήθηκ
ε την Πέμπτη της
Διακαινησίμου ο μέγας
Πανηγυρικός εσπερινός
στην εορτή της
Ζωοδόχου Πηγής στον
Ιερό Ναό Ζωοδόχου
Πηγής Σαραγίων.

Μ

Στην ακολουθία του Εσπερινού χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσόστομος, ο οποίος αναφέρθηκε στη ζωή και στα θαύματα της Θεοτόκου, που καθη-

μερινά ως ζωοδόχος πηγή
μας απλώνει το χέρι και στέκεται δίπλα μας σαν Μητέρα.
Εκατοντάδες πιστών όπως

κάθε χρόνο έτσι και εφέτος
προσευχήθηκαν στη χάρη της
Παναγίας στην μεγαλοπρεπή
εκκλησία της Ζωοδόχου Πη-

γής. Ενώ χθες ανήμερα της
εορτής τελέστηκε πανηγυρική
θεία Λειτουργία και χειροτονία
του Διακόνου π. Παντελεή-

μονος σε Πρεσβύτερο.

Χορός και τραγούδι
Όπως κάθε χρόνο έτσι και
φέτος στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων, αμέσως μετά τον εσπερινό, χθες ανήμερα της εορ-

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

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

ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ

Διπλ. Πολιτικός μηχανικός ΔΠΘ, Msc

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

Στο κατάστημά μας θα βρείτε
έτοιμες ραμμένες κουρτίνες και Roman σε μισή τιμή
και όλα τα υπόλοιπα είδη σε πολύ προσιτές τιμές.
Καποδιστρίου 21•Τρίκαλα•Τηλ. & fax: 24310 76699•κιν.: 6980522711
www.xoutos-interior.gr

CMYK

τής διοργανώθηκε εκδήλωση
με την παρουσίαση διάφορων παραδοσιακών χορών
του τόπου μας, από χορευτικά συγκροτήματα της περιοχής μας.
ΧΡ.ΠΑΠ.
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
Μετά από πολύωρες συζητήσεις και προτάσεις η κα
Ντούρβα και ο κος Μπάδρας συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω για τη διεκδίκηση του δήμου Μουζακίου.
Τα πολιτικά κόμματα δεν έχουν καμία θέση στον δήμο
Μουζακίου. Ο δήμος Μουζακίου έχει ανάγκη από ικανά,
τίμια και έμπειρα πρόσωπα με προτάσεις και ιδέες ώστε
να γίνει πρότυπο δήμου πανελλαδικώς.
Τα κόμματα έχουν ρόλο στην κεντρική πολιτική σκηνή
και θα πρέπει να ασχοληθούν με τα μεγάλα προβλήματα
που έχει η χώρα (οικονομία-ασφαλιστικά-ανεργία-εθνικά
θέματα) και δεν πρέπει τα κόμματα να επεμβαίνουν στη
συγκρότηση συνδυασμών ή ποιος θα είναι δήμαρχος, στον
δήμο Μουζακίου.
Ο κος Μπάδρας προτείνει για τη συνεργασία αυτή να
γίνουν αποδεκτά από "την κα Ντούρβα, η οποία θα είναι
επικεφαλής του συνδυασμού, τα παρακάτω και πιστεύω
ότι θα συμφωνήσει και η πλειοψηφία των δημοτικών συμβούλων που θα εκλεγούν και προτείνω:
1) Συνεργασία με δήμο Τρικάλων και άλλους δήμους του
νομού Τρικάλων για την αύξηση επισκεπτών στον δήμο
Μουζακίου και περιχώρων με στόχο τον πρώτο χρόνο
80.000 έως 100.000 επισκέπτες προς Μουζάκι και Λίμνη
Πλαστήρα.
2) Αξιοποίηση του κτιρίου ΟLΥΜΡΙΑ ΜΑLL σε συνεργασία με τις αρμόδιες τράπεζες για την καταπολέμηση της
ανεργίας της περιοχής.
3) Αναζήτηση φυσικών πόρων στην περιοχή του Δήμου
Μουζακίου. Το 1966 στην περιοχή πρώην Δήμου Παμίσσου Τ.Δ. Παλαιοχωρίου έγιναν γεωτρήσεις και διάφορες
μετρήσεις στην συγκεκριμένη περιοχή για ανεύρεση πετρελαίου και φυσικού αερίου αλλά ποτέ δεν μαθεύτηκαν
τα αποτελέσματα αυτών. Μήπως η περιοχή κρύβει χρυσάφι κι δεν το γνωρίζουμε;;; Το μόνο σίγουρο είναι ότι
υπάρχει άφθονο νερό για να λυθεί το πρόβλημα της άρδευσης της περιοχής.
4) Πρόταση προς το δημοτικό συμβούλιο για ύπαρξη
ειδικού λογαριασμού για επίδομα για τα παιδιά που γεννιούνται στον δήμο.
5) Παραγωγή και προμήθεια από ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας με τον Νόμο 4513 /2018.
6) Κατασκευή ηλιακών φωτοβολταϊκών σε δημοτικά κτίρια και σχολεία.
7) Κατασκευή φραγμάτων για συγκομιδή νερού και αξιοποίηση του ποταμού Παμίσσου.
8) Κοινωνική μέριμνα-ίδρυση κοινωνικού παντοπωλείου
-φαρμακείου για τις ανάγκες των ανήμπορων ανθρώπων
του, Δήμου.
9) Ουσιαστική στήριξη των ηλικιωμένων μέσω του
προγράμματος « Στήριξη και βοήθεια στο σπίτι».
10) Ανάθεση σε διεθνή ποδοσφαιριστή την εύρεση και
την ανάδειξη ποδοσφαιρικών ταλέντων της περιοχής.
11) Συνεργασία με τους κτηνοτρόφους της περιοχής για
καλύτερη τιμή στα κτηνοτροφικά προϊόντα (είμαστε κοντά στους εμπόρους)
12) Προσπάθεια για αναπαλαίωση εκκλησιών που βρίσκονται στον δήμο μας σε συνεργασία με την αρχαιολογική υπηρεσία.
Αυτά δεσμεύομαι με την συνεργασία που θα γίνει με την
υποψήφια Δήμαρχο Κα Ντούρβα και ολόκληρου του δημοτικού συμβουλίου ότι θα υλοποιηθούν. Γνωρίζω στους
δημότες μας ότι έγινε προσπάθεια από μέρους μου για
να πάμε στις εκλογές με ενωτικό ψηφοδέλτιο για το καλό
του Δήμου και των Δημοτών, αλλά μάταια. Μετά από πολλές συζητήσεις που έγιναν διαπιστώθηκε ότι οι άλλοι συνυποψήφιοι έδειξαν αδιαφορία χωρίς επιχειρήματα και
προσπαθώντας να ικανοποιήσουν τα συμφέροντα τους
επήλθε πλήρη διαφωνία και ενέκρινα σωστό να συμπορευθώ και να συνεργαστώ με την κα Ντούρβα διότι συμμετέχει στο Δημοτικό Συμβούλιο, γνωρίζει πολύ καλύτερα από όλους τους συνυποψηφίους τα προβλήματα του
δήμου, διαθέτει νομικές γνώσεις και για το λόγο αυτό μπορούμε να συνεργαστούμε για το καλό του δήμου μας.
Εκτός αυτού είναι και μόνιμος κάτοικος Μουζακίου που
είναι και η έδρα του δήμου.
OI ΣΥΜΦΩΝΟΥΝΤΕΣ

ο άγχος των εξετάσεων
κυνηγά τα παιδιά, αλλά
στην Φαρκαδόνα
κάνουν την προσπάθεια
τους για να το… διώξουν!

Τ

Με αφορμή την Παγκόσμια
Μέρα Ψυχικής Υγείας η οποία
φέτος δίνει την έμφαση στην
ευαίσθητη και ταυτόχρονα κρίσιμη ηλικία των 16-26 ετών, το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Φαρκαδόνας εμπνεύστηκε την διενέργεια έρευνας με αντικείμενο το
άγχος εξέτασης των μαθητών Λυκείου. Πιο συγκεκριμένα, επιθυμούμε να διεξάγουμε έρευνα με
τον τίτλο «Άγχος Εξέτασης στους
μαθητές Λυκείου που κατοικούν
σε αστικά και ημιαστικά κέντρα
στην περιφέρεια Θεσσαλίας».
Η ελληνική οικογένεια αγαπά
την εκπαίδευση, θεωρώντας μάλιστα την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κάτι αναγκαίο
και επιθυμητό. Αυτή η πεποίθηση,
γεννά πρόσθετο άγχος στους μαθητές καθώς πέρα από τον φόρτο του διαβάσματος, έχουν να διαχειριστούν τόσο τις προσωπικές
του φιλοδοξίες όσο και τις επιθυμίες του οικογενειακού περίγυρου.
Για τον λόγο αυτό έχει μεγάλη
αξία να δώσουμε την δυνατότητα

Πως να διώξουν το άγχος
εξέτασης οι μαθητές!
•Έρευνα για το άγχος εξέτασης στους μαθητές Λυκείου
από το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Φαρκαδόνας

στους ίδιους τους μαθητές να
μας απαντήσουν για το θέμα που
τους απασχολεί και μέσα από τα
αποτελέσματα της «δικής τους
φωνής» να χαράξουμε τους τρόπους που θα πρέπει να διδάξου-

με στους μαθητές μας ώστε να
διαχειρίζονται με επιτυχία το άγχος της απόδοσής τους.
Στην πρωτοβουλία αυτή του
Κέντρου Κοινότητας Δήμου Φαρκαδόνας και στη διενέργεια της

έρευνας ανταποκρίθηκαν άμεσα
και θετικά το Κέντρο Κοινότητας
Δήμου Τεμπών, το ΠΕΚΕΣ Θεσσαλίας, οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας
και Τρικάλων και το τμήμα Προγραμματισμού του Δήμου Φαρκαδόνας, ενώ επιστημονικά υπεύθυνος είναι ο Κωνσταντίνος Μπονώτης, Επίκουρος Καθηγητής Ψυχιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Η έρευνα που σχεδιάζεται ήδη
από τον Νοέμβριο και βρίσκεται
στην φάση της ανάλυσης των
αποτελεσμάτων, θα ολοκληρωθεί με την παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε εκδηλώσεις για τις
οποίες θα υπάρξει ενημέρωση
στο προσεχές διάστημα.
ΧΡ. ΠΑΠ.

Το Ελληνικό ελαιόλαδο στις ΗΠΑ κινδυνεύει από την αδιαφορία
της κυβέρνησης και την αδυναμία των εξαγωγέων
τενεύουν ασφυκτικά τα χρονικά
περιθώρια για τις ελληνικές
εταιρείες εξαγωγών ελαιολάδου στις
ΗΠΑ να εξαιρεθούν από τους δασμούς
(μέχρι 100%) που έχει αποφασίσει να
επιβάλει η κυβέρνηση Τραμπ σε μια
μακρά λίστα ευρωπαϊκών προϊόντων, ως
αντίποινα στον ανοιχτό πόλεμο ΗΠΑ και
Ευρωπαϊκής Ένωσης για παράνομες
χρηματοδοτήσεις στις αεροπορικές
βιομηχανίες Boeing (αμερικανική) και
Airbus (Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία,
Ηνωμένο Βασίλειο).

Σ

Συγκεκριμένα στις 6 Μαΐου λήγει η προθεσμία
που έχει δώσει το αμερικανικό Υπουργείο Εμπορίου σε ευρωπαϊκές εταιρείες (όχι κράτη, ούτε Ευρωπαϊκή Επιτροπή) των οπαίων τα προϊόντα περιλαμβάνονται στις λίστες προς δασμολόγηση, να παρουσιάσουν τα επιχειρήματα τους στην σχετική
ακροαματική διαδικασία στην Ουάσιγκτων,προκειμένου να ζητήσουν και ή δυνατόν να πετύχουν
την εξαίρεση τους από τους πρόσθετους βαρείς
αμερικανικούς δασμούς.
Όπως είναι ευνόητο, το ελληνικό ελαιόλαδο και
οι ελληνικές εξαγωγικές εταιρείες, που αποκομίζουν
90 εκατομ. ευρώ ετησίως από τις εξαγωγές στην
αμερικανική αγορά, έχουν κάθε δικαίωμα να ζητήσουν την εξαίρεση τους από τους αμερικανικούς δασμούς, με το πολύ ισχυρό επιχείρημα ότι η Ελλάδα δεν μετέχει στο κονσόρτσιουμ των 4 προαναφερθέντων ευρωπαϊκών χωρών στην κατασκευή των
αεροπλάνων Airbus, ούτε κατά διάνοια έχει χρηματοδοτήσει έστω και με ένα ευρώ την εταιρεία.
Επομένως θα είναι παντελώς άδικο – ακόμα και παράνομο – να «τιμωρηθεί» το ελληνικό ελαιόλαδο
καθ’όμοιο τρόπο πχ με το ισπανικό, καθώς η Ισπανία έχει χρηματοδοτήσει παράνομα την Airbus.
Στην ελληνική πραγματικότητα όμως το «ευνόητο» δεν σημαίνει κατ’ ουδένα τρόπο και εφικτό.
Οι ενδιαφερόμενες ελληνικές εταιρίες εξαγωγής
ελαιολάδου στις ΗΠΑ πληροφορήθηκαν από τον
τύπο το θέμα που τους ενδιαφέρει άμεσα στα μέσα
Απριλίου και με ταχύτητα μακράν της αστραπής ειδοποίησαν το αρμόδιο ελληνικό υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων το οποίο είχε κυριολεκτικώς μεσάνυχτα επι του θέματος. Στη μία και
μοναδική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε για το
θέμα πριν τις διακοπές του Πάσχα παρουσία του
υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Σταύρου Αραχωβίτη κατ’ουσία το θέμα παραπέμφθηκε στις καλένδες, με την κυβέρνηση να αντιδρά
χαλαρά και να παραπέμπει στην .. κοινή θέση της
ΕΕ που βρίσκεται στα μαχαίρια με τις ΗΠΑ στο Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου και καλεί τα κράτη
μέλη να καταθέσουν προτάσεις ώστε να επιβάλει
και η Ευρώπη δασμούς σε αμερικανικά προϊόντα.
(Εντέχνως πως, το ελληνικό ελαιόλαδο οι ελιές και
άλλα προϊόντα θα χρησιμοποιηθούν στην περίπτωση υιοθέτησης αντιποίνων προς τις ΗΠΑ, ως μη
όφειλαν για τις κατάλληλες ασκήσεις πιέσεων).
Με άλλα λόγια η ελληνική κυβέρνηση έχει πετάξει
την μπάλα στην ευρωπαϊκή εξέδρα και δεν δείχνει
διατεθειμένη να βοηθήσει με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, παρέχοντας διπλωματική, νομική και
οικονομική βοήθεια στις ελληνικές εταιρείες ελαιολάδου που κατά πάσα πιθανότητα θα υποστούν
τεράστια ζημιά από τους επιβαλλόμενους δα-

σμούς στις ΗΠΑ.
Μέχρι στιγμής, η κυβέρνηση δεν έχει κάνει
ούτε μια παράσταση στην αμερικανική κυβέρνηση
για την κατάφορη αδικία σε βάρος των ελληνικών
προϊόντων στις ΗΠΑ λόγω τα διένεξης των δυο αεροπορικών- κατασκευαστικών εταιριών, ούτε βεβαίως έχει γίνει κανένα διάβημα ή έχει εκφραστεί
ελληνική ενόχληση προς τον Αμερικανό πρέσβη
στην Αθήνα.
Αυτό που δεν έχει κάνει η ανέμελη ελληνική κυβέρνηση φαίνεται ότι το έκανε επιτυχώς η Πορτογαλία. Δημοσιογραφικές πληροφορίες αναφέρουν
ότι η Λισσαβώνα,( με πολύ μικρές ποσότητες και κατώτερης ποιότητας ελαιόλαδο) πέτυχε την εξαίρεση
της από τους αμερικανικούς δασμούς επι του
ελαιολάδου της, αφού διαμαρτυρήθηκε έντονα στην
αμερικανική κυβέρνηση για την κατάφορή αδικία..
Παραμένει άγνωστο γιατί το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης επέλεξε να επιδείξει τόση μεγάλη
ευαισθησία στην προάσπιση της «κοινής ευρωπαϊκήςγραμμής»- η οποία δεν έχει ακόμα διαμορφωθεί σε ότι αφορά στα απειλούμενα ευρωπαϊκά
προϊόντα στις ΗΠΑ- και δεν επέλεξε να δράσει εξατομικευμένα, δηλαδή να δώσει τη μάχη για την εξαίρεση του ελληνικού ελαιολάδου στην ακροαματική διαδικασία που ξεκινά στις 6 Μαΐου στις ΗΠΑ. Η
εύκολη και αβασάνιστη « συμπόρευση» της Αθήνας
με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε καμμία περίπτωση
δεν εγγυάται αυτόματα την προάσπιση των ελληνικών εμπορικών συμφερόντων στις ΗΠΑ. Και τούτο διότι η θέση που ανέπτυξε η Κομμισόν ουδόλως
επικεντρώνεται στην προστασία των ευρωπαϊκών
προϊόντων – άρα και του ελληνικού ελαιολάδου στις
ΗΠΑ-αλλά αντιθέτως επιλέγει την μετωπική σύγκρουση με επιβολή αντιστοίχων ευρωπαϊκών δασμών σε αμερικανικά προϊόντα στην Ευρώπη. Είναι
προφανές ως εκ τούτου ότι το ελληνικό ελαιόλαδο θα «πληρώσει τη νύφη» στον εμπορικό πόλεμο
ΗΠΑ-ΕΕ, που προβλέπεται μακρύς και δύσκολος.
Αλλά και αν ακόμα ισχυριστεί κανείς ότι η Ελλάδα
με τις «μικρές δυνάμεις» της και οι«αδύναμοι» Έλληνες εξαγωγείς στις ΗΠΑ είναι μόνοι τους σ έναν
άνισο αγώνα, θα διαψευστεί οικτρά.
Και τούτο διότι η καμπάνια για την εξαίρεση των
ευρωπαϊκού ελαιόλαδου επομένως και του ελληνικού, έχει ξεκινήσει στις ΗΠΑ εδώ και ένα μήνα, με
συλλογή υπογραφών εκατομμυρίων Αμερικανών καταναλωτών εναντίον των αποφάσεων της κυβέρνησης Τραμπ για την επιβολή δασμών. Πρόκειται
για την πολύ ισχυρή μη κερδοσκοπική οργάνωση

ΝΑΟΟΑ ( North American Olive Oil Association), που
περιλαμβάνει την πλειοψηφία των αμερικανικών
εταιρειών που εμπορεύονται ευρωπαϊκό ελαιόλαδο στις ΗΠΑ, καθώς και των εκατομμυρίων Αμερικανών καταναλωτών ελαιολάδου.
Η ΝΑΟΟΑ έχει ανακοινώσει ότι θα πάρει η ίδια
μέρος στην ακροαματική διαδικασία του Αμερικανικού υπουργείου Εμπορίου στις 6 Μαΐου, ζητώντας την άμεση και πλήρη κατάργηση της επιβολής
δασμών επι του ευρωπαϊκού ελαιολάδου. Το σκεπτικό της ισχυρής αμερικανικής οργάνωσης είναι
συντριπτικό εναντίον της κυβέρνησης Τραμπ και εκ
των πραγμάτων είναι ο ισχυρότερος, σοβαρότερος
και αυτόκλητος σύμμαχος που θα είχε και το ελληνικό ελαιόλαδο αν τα αρμόδιο ελληνικό υπουργείο και οι Έλληνες εξαγωγείς αποφάσιζαν να υπερασπιστούν τα δίκια τους στην Ουάσιγκτων.
Η ΝΑΟΟΑ, τόσο στο επίσημο σκεπτικό της
προς την κυβέρνηση Τραμπ αλλά και στο κείμενο
για τη συλλογή υπογραφών διαμαρτυρίας αναφέρει μεταξύ άλλων:
«.. Η επιβολή δασμών στο ευρωπαϊκό ελαιόλαδο
είναι μέτρο εντελώς άδικο. Δεν υπάρχει καμιά σχέση ανάμεσα στην αεροναυτική και το ελαιόλαδο.
Οι Αμερικανοί δεν έχουν καμμια απολύτως εναλλακτική λύση για την προμήθεια ελαιολάδου
παρά μόνο από την Ευρώπη, που προέρχεται κυρίως από την Ισπανία Ιταλία Ελλάδα και Πορτογαλία. Οι Αμερικανοί καταναλώνουν 300.000 τόνους, ενώ οι ΗΠΑ παράγουν μόνον 10.000 τόνους
ελαιολάδου. Έτσι, η επιβολή δασμών επι του ευρωπαϊκού ελαιολάδου θα τιμωρήσει πρωτίστως
τους Αμερικανούς καταναλωτές, οι οποίοι είτε θα
επιβαρυνθούν με την μεγάλη αύξηση της τιμής ή
θα αναγκαστούν να καταναλώνουν φθηνότερα
αλλά καθόλου υγιεινά λίπη…Το Αμερικανικό
Υπουργείο Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών
(FDA) έχει επισήμως αναγνωρίσει το ελαιόλαδο ως
τρόφιμο που δρα ευεργετικά στην υγεία της καρδιάς και των αρτηριών και όχι μόνον…Επιστημονικές συμβουλευτικές εταιρείες έχουν εκτιμήσει
ότι η υιοθέτηση τη μεσογειακής διατροφής από
τους Αμερικανούς θα έχει ως αποτέλεσμα εξοικονόμηση ανω των 20 δισεκατομμυρίων δολλαρίων σε θεραπείες όχι μόνον καρδιακών ασθενειών, αλλά και καρκίνου, διαβήτη και άνοιας…
Το ελαιόλαδο είναι το μοναδικό προϊόν στη λίστα επιβολής δασμών, το οποίο συστήνεται από
Αμερικανούς γιατρούς και διατροφολόγους στους
ασθενείς τους για την πρόληψη ή θεραπεία χρόνιων παθήσεων…
Η Επιτροπή οφείλει να αναγνωρίσει την σπουδαιότητα της κατανάλωσης ελαιολάδου για την
υγεία των Αμερικανών όπως και το γεγονός ότι δεν
υπάρχει ρεαλιστική εναλλακτική πηγή για την κατανάλωση ελαιολάδου Ως αποτέλεσμα η δασμοί
στο ελαιόλαδο θα τιμωρήσουν πρώτους απ’
όλους τους Αμερικανούς καταναλωτές και το
Αμερικανικό σύστημα υγείας. Επιπροσθέτως η
Επιτροπή πρέπει να αφαιρέσει το ευρωπαϊκό ελαιόλαδο από τη λίστα των προϊόντων προς δασμολόγηση, ακριβώς όπως έχει ήδη εξαιρέσει από
τη λίστα τα ευρωπαϊκά φάρμακα υλικά και εξαρτήματα..»
Έτσι, το δίκιο για το ελληνικό ελαιόλαδο στις ΗΠΑ
η Ελληνική κυβέρνηση και οι ελληνικές εξαγωγικές
εταιρείες το έχουν αφήσει μόνον στα χέρια των Αμερικανών καταναλωτών..
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΔΙΨΑ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΟΡΕΞΗ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΠΟΔΙ
Ο χορός των εκδηλώσεων στο
Κεφαλόβρυσο το διήμερο ανοίγει με 3χ3
και αθρόες συμμετοχές (σελ 2)

Για μια ακόμη αγωνιστική οι παίκτες
της Α’ ΕΠΣΤ θα καταθέσουν
μπόλικη ενέργεια (σελ 7)

Μικροί και μεγάλοι μελέτησαν
τις διαδρομές για να είναι έτοιμοι
στο Trikala city run (σελ 4)

4 Εκεί που ο ΑΟΤ ετοιμαζόταν για μητέρα των μαχών η είδηση
ότι ο Ηρόδοτος δεν πέρασε τον οικονομικό έλεγχο καθάρισε
το τοπίο 4 Εστω και έτσι πρέπει να παίξει για την υστεροφημία
(σελ. 5)
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πό την πρώτη στιγμή
προσπαθήσαμε να σας
κρατήσουμε ενήμερους για την
διεξαγωγή ενός σπουδαίου
αθλητικού διημέρου στο Κεφαλόβρυσο.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Οι διοργανωτές έτρεξαν αθόρυβα μεγάλο
διάστημα πριν την έναρξη αφού ήθελαν να προβλέψουν ακόμη και την πιο μικρή λεπτομέρεια
και κυρίως να ενημερώσουν το φίλαθλοι κοινό
και κυρίως τους λάτρεις του αθλητισμού.
Εστησαν λοιπόν μια πολυεκδήλωση που θα
φέρει πάρα πολύ κόσμο στην περιοχή.
Πραγματικά η καρδιά των σπορ θα χτυπάει
στο Κεφαλόβρυσο και όσοι συμμετάσχουν θα
δώσουν το δικό τους στίγμα.
Είναι μαθηματικά βέβαιο ότι την ώρα της
δράσης θα φύγουν οι καλύτερες εικόνες από
την περιοχή αφού όλοι θα βάλουν τα δυνατά
τους.
Τα φώτα φυσικά πέφτουν στους πρωταγωνιστές οι οποίοι σαν έτοιμοι από καιρό θα ξεδιπλώσουν το ταλέντο τους στο μπάσκετ και στο
τρέξιμο.
Οσο για τις πρωτοβουλίες αναψυχής αυτές
θα αγκαλιαστούν από το κοινό κάθε ηλικίας,
που αποδεδειγμένα θέλει να ξεφύγει λίγο από
την πίεση της καθημερινότητας.
Το αγκάλιασμα του κόσμου έδωσε δύναμη
στους διοργανωτές να τρέξουν όσο καλύτερα
μπορούσαν την πρωτοβουλία τους, που θέλουν
να την μονιμοποιήσουν. Το άθλημα της πορτοκαλί
μπάλας θα έχει την τιμητική του.
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό ο ένας αγώνας
θα διαδέχεται τον άλλο, ενώ ο ρυθμός θα συνεπάρει τους πάντες.
Οσοι έχουν μια σχετική εικόνα γνωρίζουν ότι
όσοι αναλαμβάνουν δράση στο συγκεκριμένο
κομμάτι καταθέτουν μεγάλη ενέργεια και πλειοδοτούν σε εμπνεύσεις.
Ετσι και πάσες πάρε- βάλε προκύπτουν κα
μεγάλα καλάθια που θα ζήλευαν ακόμη και ιερά
τέρατα του χώρου.
Γενικά είναι δεδομένη η αγάπη των Τρικαλινών
για την καλαθοσφαίριση, οπότε οι συναντήσεις
της νέας πρωτοβουλίας θα είναι μια και μια.
Απαντες θα χαρούν την συμμετοχή και αν
βρεθούν στην μέρα τους και καταθέσουν την
απαραίτητη χημεία θα ψάξουν το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα. Υπό το πρίσμα αυτό αρκετοί
προβλέπουν μαζεμένα ντέρμπι, που θα μιλήσουν
στην καρδιά του κόσμου.
Οσο για τον αγώνα τρεξίματος θα έχει και
αυτός την τιμητική του. Τα τελευταία χρόνια οι
Τρικαλινοί βάζουν τις δρομικές εκδηλώσεις σε
καρδιά και μυαλό και φυσικά δεν το μετανιώνουν.
Μεγάλη υπόθεση είναι η ανάδειξη της προστασίας του περιβάλλοντος. Και εδώ οι υπεύθυνοι κατέθεσαν μεράκι για να καλύψουν και
τα πιο δύσκολα γούστα.
Ασφαλώς περιμένουν αθρόα προσέλευση

Εχουν δράση παντού
Με 3χ3 αλλά και παράλληλες εκδηλώσεις θα τρέξει
ένα ελκυστικό πρόγραμμα στο Κεφαλόβρυσο

3χ3 και αρκετές ακόμη ευχάριστες εκπλήξεις
θα αναπτυχθούν στο Κεφαλόβρυσο
γνωρίζοντας πολύ καλά ότι οι Τρικαλινοί είναι
μέσα σε όλα τα αθλητικά δρώμενα, ενώ με ότι
καταπιάνονται το κάνουν καλά.

Για όλα τα γούστα
Μετά το Πάσχα δεν υπάρχει καλύτερο σκηνικό
από την επιστροφή στην δράση.
Ετσι μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία
να κινηθούν στους γνωστούς ρυθμούς, οπότε
όπου και να κοιτάξει κανείς οι συγκινήσεις θα
είναι έντονες.
Το πρόγραμμα είναι για όλα τα γούστα και
έτσι θα αναδειχθεί η αξία της άθλησης αλλά
και η ευαισθησία για το περιβάλλον.
Το 3on3 Κεφαλόβρυσο, είναι μια διοργάνωση
που θα πραγματοποιηθεί στο Κεφαλόβρυσο
Τρικάλων, για πρώτη φορά, στο ανακαινισμένο
μας ανοιχτό γήπεδο, υψηλών προδιαγραφών,
και σκοπεύουμε να το καθιερώσουμε ως ετήσιο
γίγνεσθαι.
Η ημερομηνία διεξαγωγής του είναι 4/5(από
τις 10.00) εώς 5/5 και ο τρόπος συστήματος
του είναι πρωτοποριακός αφού 36 ομάδες θα
χωριστούν σε ομίλους και σε φάσεις Α και Β
ενώ στο τέλος θα διεξαχθεί και final four με το
νικητή να κερδίζει έπαθλα και χρηματικό ποσό

100€ ενώ οι ομάδες του f4 θα βραβευτούν με
μετάλλια και όλες οι υπόλοιπες με δίπλωμα. Ειδική μέριμνα θα υπάρξει και για την ομάδα
#fairplay που μαζί με το νικητή θα πάρουν δωρεάν το δικαίωμα συμμετοχής την επόμενη χρονιά.
Σύνολο αγώνων 63, με την πρώτη ημέρα να
γίνονται οι 36 και την δεύτερη οι υπόλοιποι 27.
Την πρώτη ημέρα προκρίνονται οι νικητές κάθε
ομίλου και δημιουργούν ένα νέο την δεύτερη
ημέρα ενώ κάθε τριάδα αρχικών ομίλων παίρνει
μαζί της, την επόμενη μέρα την δεύτερη καλύτερη ομάδα (sb). Την δεύτερη ημέρα οι νικητές
των τεσσάρων νέων ομίλων συμμετέχουν στο
final four με διακύβευμα τον τελικό και το
τρόπαιο. Η ομάδα #fairplay θα είναι η ομάδα
με τα λιγότερα φάουλ του Stage B.
Παράλληλα την δεύτερη ημέρα του τουρνουά
θα συμπράξει ο αθλητισμός με το περιβάλλον
καθώς ενδιάμεσα των αγώνων θα πραγματοποιηθεί Δρόμος Υγείας 1500m περιμετρικά του
Υγροτόπου Γκιτζή.
Δρομείς ανεξαρτήτως ηλικίας θα κατακλύσουν
την Κοινότητα μας ενώ για τους νικητές θα
υπάρξουν έπαθλα και για όλους τους συμμετέχοντες αναμνηστικά διπλώματα.
Αμφότερες δράσεις φυσιολατρών θα είναι η
ύπαρξη βαρκών στη λίμνη Γκιτζή. Επίσης οι
επισκέπτες θα μπορέσουν να γνωρίσουν και το
άθλημα της τοξοβολίας. Όλες οι δράσεις είναι
δωρεάν.
Σύλλογοι με δράση τα άνωθεν θα δώσουν το
παρόν.
Έκτακτα δρομολόγια του Αστικό Α.Ε. θα διευκολύνουν την ροή των πολλών επισκεπτών
από το κέντρο της πόλης.
Τα έσοδα της διοργάνωσης θα διατεθούν για
την κάλυψη των εξόδων της ενώ τα υπόλοιπα,
δηλαδή το μεγαλύτερο μέρος τους, η Κοινότητα
θα το διαθέσει για βελτιωτικά έργα σε Κοινοτικές
Δομές της. Σε όλο αυτό το ενθουσιώδες αθλητικό
διήμερο θα υπάρξει και η πλευρά του ανθρωπισμού καθώς έχουμε αναλάβει να συγκεντρώσουμε τα, πάρα πολλά, καπάκια μπουκαλιών
και να δοθούν στο σύλλογο Αρωγή.
Πρόκειται για εγχείρημα που συνδυάζει αθλητισμό, περιβάλλον και ανθρωπισμό.
Η βάση του γεγονότος είναι οι πολλοί εθελοντές μας, ο άκρατος ενθουσιασμός μας και
οι υποστηρικτές μας.
Το συμβάν ήδη τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας, του Δήμου και άλλων Φορέων της
περιοχής.
Όραμα μας είναι να γίνει ένα συναρπαστικό
δρώμενο αποτελώντας παράλληλα ποιοτική επιλογή για συμμετέχοντες, επισκέπτες και υποστηρικτές ενώ ολόκληρη η Κοινότητα μας, να

διακατέχεται από υπερηφάνεια για την άρτια
διεξαγωγή του.
Aιτήσεις συμμετοχής θα βρείτε στους υποστηρικτές μας, στη Γραμματεία του Δήμου Τρικκαίων καθώς και στο κτίριο της Κοινότητας Κεφαλοβρύσου (πρώην Δημαρχείο Φαλώρειας).
Επίσης δίνεται και η δυνατότητα με ηλεκτρονική
συμπλήρωση της αίτησης (βλέπε πάνω δεξιά)
μέσω του Ιστότοπου μας.
Πληροφορίες μέσω της Φόρμας Επικοινωνίας
του 3on3kefalovriso.blogspot.com ή στο
6906905588 / 6932326616 (Κρητικός Νίκος) Official Hashtags στα social media:
#3on3Kefalovriso #basketakia #Time4Alleyoops #RunLakeGitzi #LakeGitzi #tinoseisaisy
Πάμε να το πετύχουμε! Πάμε να το διασκεδάσουμε!
Παραλίμνιος Δρόμος Υγείας
Στις 5/5 και ώρα 11:00 θα ξεκινήσει ο Δρόμος
Υγείας 1500m περιμετρικά του Υγροτόπου
Γκιτζή.
Η συμμετοχή είναι δωρεάν με το νικητή να
κερδίζει έπαθλο ενώ η πρώτη δεκάδα μετάλλια
και οι υπόλοιποι αναμνηστικό δίπλωμα.
Όσες και όσοι θα θελήσουν να συμμετάσχουν
στον αγώνα πρέπει να είναι 30 λεπτά πριν την
έναρξη του, για τις οργανωτικές διαδικασίες
(αυτοκόλλητα / αιτήσεις) στον τόπο διεξαγωγής
του. Παράλληλες δωρεάν δράσεις, τοξοβολία,
βαρκάδα και αθλητικές επιδείξεις στο σημείο,
για όλες τις ηλικίες. Πληροφορίες στο
6906905588 ή (υπεύθυνος: Κρητικός Νίκος) ή
στη Φόρμα Επικοινωνίας του runlakegitzi.
blogspot.com.

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

Ξεκάθαρος στόχος

Μοιράζουν γνώσεις

Ο Αστέρας φιλοξενεί
σήμερα τον Πανσερραϊκό
και φυσικά θα τα δώσει όλα για ροζ φύλλο

Ο ΣΕΠΚ διοργανώνει από χθες στο
Μέτσοβο(αθλητικό κέντρο) σεμινάριο παρουσία
του ενός από τους καλύτερους νέους προπονητές
Δημήτρη Γαλάνη και του πολύπειρου Βαγγέλη
Αγγέλου
Σάββατο, 04/05/2019
10:00 – 11:30 ΓΑΛΑΝΗΣ – Modern ideas in
Basketball
11:45 – 13:15 ΑΓΓΕΛΟΥ – Προετοιμασία αθλητή
από επαρχιακό σύλλογο ώστε να μπορέσει να
διεκδικήσει θέση σε υψηλότερο επίπεδο. (Επίθεση).
Σε άλλο θέμα ο Λ. Φρύδας είχε 3π(1) στο συναρπαστικό ματς Αρη- Περιστερίου.( Πανελλήνιο
εφηβικό).

Και φέτος ο Αστέρας φροντίζει να στέκεται στο ύψος
των περιστάσεων μολονότι ο συναγωνισμός είναι πιο
έντονος από κάθε άλλη φορά.
Οι κιτρινόμαυροι κοιτάζουν την δική τους δουλειά θέλοντας να αναδείξουν το σύνολο των αρετών τους και
να μιλήσουν στην κατάλληλη στιγμή.
Μετά το Πάσχα το πρόγραμμα θα τρέξει με τον
γνωστό τρόπο.
Η ομάδα του κ. Χατζή θεωρητικά έχει εύκολο έργο
αφού υποδέχεται σήμερα στις 17.00(κλειστό Μπάρας)
τον αδύναμο Πανσερραϊκό.
Όμως η ζωή έχει διδάξει ότι λίγο αν χαλαρώσεις τότε
κινδυνεύεις να μπλέξεις σε περιπέτειες.
Τέτοια διάθεση δεν έχει ο Αστέρας που θα σπεύσει
να παίξει το μπάσκετ που ξέρει συνδυάζοντας ουσία και
θέαμα.
Μια ακόμη παραγωγική εμφάνιση θα ψάξει ο Αστέρας
Σήμα κατατεθέν του εκπροσώπου μας είναι η σοβαρότητα και αυτό θα πράξει και σήμερα και στις δυο
πλευρές του παρκέ. Από τον αγώνα θα απουσιάσει ο τραυματίας Μανώλης και όλοι του εύχονται περαστικά, ενώ θα παίξουν και
γι’αυτόν.
Παράλληλα οι κιτρινόμαυροι θα ρίχνουν ματιές και στο ντέρμπι του ομίλου ανάμεσα στον Ηρόδικο και την Καβάλα, όπου πολύ θα
ήθελαν διπλό των «Αργοναυτών», προκειμένου να κινηθούν πιο άνετα όσον αφορά τις υψηλές θέσεις του πίνακα.

Ωρα δικαίωσης
Την πανάξια άνοδο θα πανηγυρίσουν οι νέες
των Τρικάλων αύριο στις 16.30 στο Ελευθεροχώρι
κόντρα στον Λεοντικό.
Οσο για τις γυναίκες ο αυριανός αγώνας τους
με την Προοδευτική στο Στάδιο θα ξεκινήσει
τελικά στις 12.30 και όχι στις 17.00, όπως
ορίστηκε αρχικά.

τΟΠιΚΑ

Δυνατά στα Γιάννενα
Στα Ιωάννινα έγινε χθες ο 3ος όμιλος του διασυλλογικού
πρωταθλήματος Ανδρών/Γυναικών.
Στους αγώνες ξεκίνησε τις εμφανίσεις του στη θερινή
περίοδο και ο Κώστας Ζήκος (ΓΕΑ Τρικάλων). Ο 5ος πρωταθλητής Ευρώπης στον κλειστό στίβο διένυσε την απόσταση
σε 10.61 με τον άνεμο ευνοϊκό (2,7 μ./δ). Τρίτος ήταν ο Γ.
Αγορίτσας(ΓΕΑΤ) με 10.86.
Στα 400 μ. Ο Μιχάλης Παππάς (ΕΚΑ Δωδώνη) ήταν
νικητής με 48.26 ενώ ο Κώστας Νάκος (ΓΣ Τρικάλων) ακολούθησε με 48.82. Τρίτος ήταν ο Ε. Καϊκης(ΓΕΑΤ) με 49.82.
Στο ύψος πρώτευσε ο Χρ. Παπακώστας(ΓΣΤ) με 1.90,
ενώ στα 1500 ο Μέρμηγκας. Δ(ΓΣΤ) ήταν 2ος με 4.09.62.
Στον ακοντισμό 1ος ήταν ο Μπουραζάνας. Γ(ΖΕΥΣ) με
60.74 και 3ος ο Γκάλης- Νάκας. Δ του ίδιου συλλόγου με
46.60.
Επίσης στην σφαιροβολία ο Καρύδης. Α(ΖΕΥΣ) ήταν 3ος
με 12.41.
Στα κορίτσια και στα 400κ πρώτη ήταν η Γιουβρή.Ε (ΓΣΤ)
με 58.52 και 3η η Ευθυμίου(ΓΣΤ) με 1.01.05.
Στα 100κ 3η ήταν η Χατζηστάμου(ΓΕΑΤ) 12.79.
Στα 1500 πρώτευσε η Α. Μαρινάκου(ΓΕΑΤ) με 4.38.91 και
3η ήταν η Μόκκα. Α(ΓΣΤ) με 4.47.06.
Στα 3000 Φ.Ε πρώτη ήταν η Καρανάσιου.Ν (ΓΣΤ) με
11.58.28.
Στον ακοντισμό πρώτη κατατάχθηκε η Κόκκαλη. Αθ(ΖΕΥΣ)
με 42.95.
Φυσικά σημειώθηκαν και άλλα σπουδαία πλασαρίσματα.
Στις επόμενες μέρες θα φιλοξενηθούν οι αναλύσεις των τοπικών συλλόγων. Η δεύτερη φάση θα γίνει στις 18 του
μήνα στα Τρίκαλα.

Δράση στα μικρά
Πήραν λίγες ανάσες τα αστεράκια του τα τοπικού μπάσκετ
και ετοιμάζονται να επιστρέψουν στο αγαπημένο τους παρκέ.
Όπως γίνεται αντιληπτό τα πρωταθλήματα υποδομής
έχουν συνέχεια και όλοι θα δώσουν τον καλύτερο εαυτό
τους.
Ακούραστοι όμως είναι και όσοι μετέχουν στο εργασιακό
πρωτάθλημα, όπου και εδώ προκύπτουν ενδιαφέροντα ζευγάρια.
Ορίστηκαν λοιπόν οι παρακάτω αγώνες για τα πρωταθλήματα υποδομών και το τουρνουά εργαζομένων.
ΣΑΒΒΑΤΟ 04/05/2019
ΚΛ.ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚ: 17:00 ΓΕ ΤΡΙΚ’ΑΣΤΕΡΑΣ’’-ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ(ΑΜΑΞ)
Δ/ΤΕΣ:

ΚΡΙΤΕΣ: ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ Β.-ΡΕΝΤΖΕΛΑΣ
-ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ Κ.
ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΣ:
ΚΛ. ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚ: 19:00 ΦΟΥΝΤΑΣ-ΑΙΟΛΟΣ(ΜΙΝΙ)
Δ/ΤΕΣ: ΛΙΛΗΣ
ΚΡΙΤΕΣ: ΠΟΥΛΙΟΣ-ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ
ΚΛ.ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚ: 20:30 ΦΟΥΝΤΑΣ –ΑΙΟΛΟΣ (ΠΑΜ)
Δ/ΤΕΣ: ΛΙΛΗΣ-ΓΚΟΤΑΣ
ΚΡΙΤΕΣ:ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ-ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ
ΔΗΜ.ΚΛ. ΤΡΙΚ: 16:00 ROSSONERO- ΦΙΛΥΡΑ (ΕΡΓ)
Δ/ΤΕΣ: ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ ΧΡ.-ΤΑΜΠΟΥΡΑΣ
ΚΡΙΤΕΣ: ΠΑΥΛΙΔΟΥ-ΠΑΠΑΔΗΜΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 05/05/2019
ΚΛ.ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚ:13:30 ΚΡΟΝΟΣ – ΚΑΛ/ΚΑ(ΠΑΜ)
Δ/ΤΕΣ: ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑΣ
ΚΡΙΤΕΣ: ΛΙΝΟΥ-ΜΕΡΤΣΙΩΤΗ
ΚΛ.ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚ: 15:00 ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ –ΑΙΟΛΟΣ Β’(ΜΙΝΙ)
Δ/ΤΕΣ: ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΡΙΤΕΣ: ΛΙΝΟΥ-ΜΕΡΤΣΙΩΤΗ
ΚΛ.ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚ: 16:30 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ-ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ(ΕΡΓ)
Δ/ΤΕΣ:ΔΗΜΟΥΛΑΣ-ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ
ΚΡΙΤΕΣ:ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ-ΒΗΤΑΣ

Διαχρονικές επιδόσεις
Η FIBA έκανε throwback και αναφέρθηκε στον Νίκο Γκάλη
και τα ρεκόρ σκοραρίσματος του στα EuroBasket που παραμένουν ακατάρριπτα μέχρι και σήμερα!
Ο «Γκάνγκστερ» αποχώρησε από την ενεργό δράση όσον
αφορά την Εθνική ομάδα έχοντας σκοράρει 1003 πόντους
σε τέσσερις διοργανώσεις.
Από τότε, Τόνι Πάρκερ, Πάου Γκασόλ και Ντιρκ Νοβίτσκι
τον ξεπέρασαν σε σύνολο πόντων αλλά οι επιδόσεις του
Γκάλη στα Eurobasket δύσκολα κάποιος θα τις ξεπεράσει.
Ο Γκάλης είχε αναδειχθεί τέσσερις φορές πρώτος σκόρερ
με μέσο όρο 31,2 πόντων, στατιστική που δεν έχει ακόμη
καταρριφθεί, όπως τονίζει χαρακτηριστικά στο Throwback
της η FIBA.
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Για το μεγάλο βήμα
Οι Γόμφοι θα προσπαθήσουν να συνεχίσουν τις υψηλές πτήσεις αύριο
κόντρα στον Σπάρτακο για να βιώσουν την χαρά συμμετοχής σε τελικό

Α

τέλειωτα
κοσμητικά
επίθετα
χρησιμοποιήθη
καν για να περιγράψουν
την φετινή πορεία των
Γόμφων στην Α1
ΕΣΚΑΘ.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Ο εκπρόσωπός μας φρόντισε να οργανωθεί σωστά,
ενώ προχώρησε και σε σημαντικές μετεγγραφικές κινήσεις, που θα τις ζήλευαν ακόμη και συγκροτήματα μεγαλύτερων κατηγοριών.
Ολοι αυτοί έδεσαν με τους
παλαιότερους συναδέλφους
τους, οπότε το συγκρότημα
διακρίνεται και για την χημεία
του, πέρα δηλαδή από τις άλλες αγωνιστικές αρετές.
Η χρονιά εξελίσσεται μαγικά
για τα «βουβάλια» που από
την πρώτη στιγμή απέφυγαν
τα μεγάλα λόγια και δεν έταξαν λαγούς με πετραχήλια.
Μέλημα τους ήταν να απολαμβάνουν το μπάσκετ και να
εμφανίζονται όλο και καλύτερα από αγώνα σε αγώνα.
Χωρίς υπερβολή όλοι έβαλαν πλάτη στην φετινή επιτυχία. Ουκ ολίγες φορές θυσίασαν το εγώ τους και φρόντισαν να εκτελέσουν σωστά και
πειθαρχημένα όσα τους ζήτησε ο προπονητής.
Μόνο τυχαίοι συνεπώς δεν
είναι οι αμυντικοί δείκτες της
ομάδας, που αποτελούν σημείο αναφοράς.
Ομολογουμένως οι Γόμφοι
διαθέτουν έναν μοναδικό τρόπο να βρίσκουν το κουμπί των
αντιπάλων και να τους αιχμαλωτίζουν με τον τρόπο δράσης τους.
Όμως και στην επίθεση το
ταλέντο περισσεύει και η ίδια
η μπασκετική ζωή καταδεικνύει ότι η Τρικαλινή ομάδα
δεν στέρεψε ποτέ από εμπνεύσεις.
Ο καθένας αντιλαμβάνεται
πόσο σημαντικό είναι η ομάδα
να εμφανίζεται καλά διαβασμένη και φορμαρισμένη σε
κάθε κρίσιμο παιχνίδι.
Γενικά ο εκπρόσωπός μας
πορεύτηκε αγώνα τον αγώνα
κάνοντας τις απαραίτητες
προσαρμογές. Η τακτική δικαιώνεται εκ του αποτελέσματος, οπότε οι πρωταγωνιστές
θέλουν πλέον να διανύσουν
όλο τον δρόμο.
Αύριο(19.00,
Μουζάκι)
έχουν την ευκαιρία να γράψουν μεγάλη ιστορία αφού
αν λυγίσουν εκ νέου τον Σπάρτακο θα κάνουν το 2 στα 2
και θα πάρουν το εισιτήριο
για τον τελικό.
Η συγκεκριμένη εξέλιξη
φαντάζει απίστευτη αλλά οι
αθλητές όλη την χρονιά δεν
άφησαν να πέσει τίποτα κάτω.
Το σημαντικό είναι ότι βρήκαν τον επιθυμητό ρυθμό στις

Με μεθοδικότητα ετοιμάζονται οι Γόμφοι και για αυριανό
δεύτερο παιχνίδι με τον Σπάρτακο
μεγάλες συναντήσεις, οπότε
θέλουν να κάνουν ξανά υπερήφανους τους φιλάθλους
τους.
Ακόμη όμως και αν δεν τα
καταφέρει θα έχει μια ακόμη
ευκαιρία σε ουδέτερη έδρα.
Πάντως φωνάζει από μακριά η αυτοπεποίθηση των
αθλητών της Τρικαλινής ομάδας.
Αθόρυβα αλλά ουσιαστικά
έχτισαν μια αλυσίδα εντυπωσιακών αποτελεσμάτων ειδικά
μακριά από το σπίτι τους.
Ετσι άπαντες πιστεύουν βαθιά
αυτό που κάνουν, όσο και αν
στραβώσει η υπόθεση κατά
την διάρκεια του αγώνα.
Από την στιγμή που και αύριο τα παιδιά των Γόμφων είναι ο εαυτός τους θα μπορέσουν να κοιτάξουν ξανά στα
μάτια τον αντίπαλο, ο οποίος
από την αρχή της χρονιάς
ήταν ένα από τα μεγάλα φαβορί και θα κάνουν την υπέρβασή τους.
Είναι αλήθεια ότι η Τρικαλινή ομάδα ως αουτσάϊντερ
έκανε μαζεμένες προσπεράσεις και θα ψάξει μια ακόμη
πολύ μεγάλη.
Πριν τις διακοπές του Πάσχα ο εκπρόσωπός μας πήγαινε τρένο και μακάρι να μην
επηρεαστεί από το μικρό αυτό
φρενάρισμα.
Παίζοντας με ορθολογισμό
και αποτελεσματικότητα μπορεί να γείρει την ζυγαριά στην
δική του πλευρά.
Προπονητικά οι Γόμφοι
προσπάθησαν να μην αφήσουν μεγάλο κενό στις γιορτές του Πάσχα, ενώ θα γυμναστούν μέχρι και το Σάββατο.
Το ευχάριστο είναι ότι δεν
αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα με τραυματισμούς.
Από την πλευρά του ο
κόουτς Αλεξίου μιλώντας στην
«Σέντρα» προσπάθησε να χαλιναγωγήσει τον ενθουσιασμό
λέγοντας χαρακτηριστικά:
«Θεωρώ ότι το δεύτερο παιχνίδι θα είναι ακόμη πιο δύσκολο, αφού ο άκρως ποιοτικός Σπάρτακος θα είναι περισσότερο υποψιασμένος
μετά την πρώτη συνάντηση.
Επίσης παίζει το τελευταίο
του χαρτί και περιμένουμε να

δεχθούμε ιδιαίτερη πίεση.
Από την πλευρά μας θα
πρέπει να ελέγξουμε το άγχος, να είμαστε συγκεντρωμένοι και να αξιοποιήσουμε
την έδρα με τον κόσμο μας
παρότι το δυνατό μας χαρτί
φαίνεται να είναι τα εκτός
έδρας ματς.
Μας ενδιαφέρει να ακολουθήσουμε πιστά το πλάνο μας,
ενώ τα παιδιά δείχνουν πολύ
καλή διάθεση και μακάρι να
συνεχίσουν ανάλογα και στο
επίσημο παιχνίδι.
Θα κοιτάξουμε να εκτελέσουμε σωστά τα βασικά κομμάτια του μπάσκετ αλλά και
να προσέξουμε τις λεπτομέρειες, που σε τέτοια ματς παίζουν σημαντικό ρόλο».

Καλός οδηγός
Σίγουρα το πρώτο ματς
στον Αγιο Θωμά έδειξε αρκετά πράγματα και φυσικά το
Τρικαλινό επιτελείο το μελέτησε ξανά και ξανά για να
κρατήσει και να αναδείξει τα
δυνατά στοιχεία της ομάδας
περιορίζοντας παράλληλα τις
ατέλειες.
Σε κάθε περίπτωση αποτελεί καλό οδηγό για το καινούργιο μεγάλο παιχνίδι.
Ας θυμηθούμε όμως τι είχε
συμβεί στην αναμέτρηση της
Λάρισας.
Το γαλατικό μπασκετικό χωριό των Γόμφων συνεχίζει να
εκπλήσσει ευχάριστα και βάζει
τα γυαλιά σε αντιπάλους που
έχουν μεγάλη εμπειρία, οργάνωση και βαριά φανέλα.
Όταν όμως παντρεύονται
το ταλέντο και η καρδιά προκύπτουν αγωνιστικοί άθλοι.
Τα «βουβάλια» δεν άλλαξαν
συνήθειες ούτε στον πρώτο
αγώνα των πλεϊ οφ(Κυριακή
21 Απρίλη 2019).
Φαίνεται ότι οι παίκτες τους
σεληνιάζονται όταν παίζουν
εκτός έδρας, οπότε διεύρυναν
την συλλογή τους αλώνοντας
και το κάστρο του Αγίου
Θωμά.
Η ιστορία έγραψε 57-61 για
την Τρικαλινή ομάδα που δείχνει απίστευτη ψυχραιμία, πειθαρχία και αποτελεσματικότητα.
Μέσα σε λίγες μέρες κατάφεραν να αφήσουν πίσω τους

την υπέρβαση στον Αμπελώνα
και να συλλέξουν όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία
για τον Σπάρτακο.
Εμφανίστηκε συνεπώς καλά
διαβασμένη και κατάφερε να
οδηγήσει την συνάντηση στα
δικά της κυβικά.
Αρμα μάχης ήταν και πάλι
η άμυνα, που αποτελεί το
βαρύ Τρικαλινό χαρτί. Από
την στιγμή που οι Γόμφοι
έχουν καθηλώσει αρκετές
σπουδαίες ομάδες το σκηνικό
αυτό σίγουρα δεν αποτελεί
σύμπτωση.
Όμως και στην επίθεση ο
εκπρόσωπος μας ξέρει να σημειώνει μεγάλα καλάθια, που
εκτροχιάζουν τους ανταγωνιστές.
Την Κυριακή το απόγευμα
το πρώτο δεκάλεπτο ήταν
ντέρμπι με τα όλα του.
Στην δεύτερη περίοδο όμως
οι Γόμφοι πάτησαν γκάζι και
άνοιξαν την διαφορά. Με θετική αύρα πήγαν με χίλια προς
τον στόχο.
Κάποια στιγμή μάλιστα η
ψαλίδα έφτασε και στους 17
πόντους.
Όμως ο ποιοτικός Σπάρτακος δεν τα παράτησε και έκανε την αντεπίθεσή του δίνοντας άγρια ομορφιά στο ματς.
Όμως οι Τρικαλινοί δεν είχαν καμία διάθεση να πετάξουν στον κάλαθο των αχρήστων ότι με κόπο έχτισαν το
προηγούμενο διάστημα.
Με ολύμπια ψυχραιμία συνεπώς έβαλαν ξανά την υπογραφή τους. Στα αξιοσημείωτα του αγώνα και η συμμετοχή του καθηγητή διαιτησίας
κ. Κορομηλά πέρα των δυο
ορισμένων διαιτητών.
Φυσικά μετά την λήξη οι
μεγάλοι νικητές ξεχύθηκαν
στην κερκίδα πανηγυρίζοντας
τρελά με τους δικούς τους
ανθρώπους.
Πάντως οι πρωταγωνιστές
ξέχασαν άμεσα το παιχνίδι,
αφού ο Σπάρτακος είναι σκληρό καρύδι και δεν θα πάει
στο Μουζάκι για να πέσει αμαχητί.
Συνεπώς οι Γόμφοι καλούνται να είναι υποψιασμένοι για
να πάνε στο πολυπόθητο 20,που δίνει εισιτήριο για τον
τελικό.
Τα δεκάλεπτα:18-18, 2534, 36-49, 57-61
Διαιτητές: Τζαφλέρης - Ζαχαρής - Κορομηλάς
Σπάρτακος(Βαρδακούλης)
Μπαμπανάτσας 6(2), Αθανασόπουλος 24(2), Γοργόλης
6(2), Καφάσης , Καλέτσιος 3,
Φαρμακάς 3, Αγαπίου 6(1),
Καραδήμος , Πάσχος 9.
Γόμφοι :(Αλεξίου) Καγιαμανίδης 7(1), Λιάσκος, Ζαχόπουλος, Ροδόπουλος 3, Τσίγκας 2, Μάρκος, Οικονόμου,
Κουρμέτζας 10(2), Ψύρρας
15(3), Στρακάτσαλος 9(3) Κουρέπης 14.
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Σ

ε κάθε καινούργια
προσπάθεια οι
ατάκες που
ακούγονται και
συνάμα και οι ευχές είναι
πολλές και
χαρακτηριστικές.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Ανάλογα με το αντικείμενο
συνηθίζουμε να λέμε: καλοτάξιδο, καλορίζικο και όλα τα σχετικά.
Ανάλογα λόγια καρδιάς συντροφεύουν και το Trikala city
run. Διότι όλοι οι συμπολίτες
αντιλαμβάνονται πόσο σημαντική
υπόθεση είναι μια μεγάλη σύναξη στην καρδιά της πόλης,
που θα ξεπεράσει τα στενά τοπικά όρια.
Μάλιστα φαίνεται ότι έχει τα
εχέγγυα να ριζώσει στην καρδιά
του κόσμου και να καταλάβει
εξέχουσα θέση στο σχετικό καλεντάρι.
Εδώ και αρκετές μέρες η πόλη
ζούσε στους πυρετώδεις είναι
αλήθεια ρυθμούς της προετοιμασίας. Το επιτελείο διασκορπίστηκε σε κάθε γωνιά της πόλης
δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα
σχολεία και στα νιάτα.
Γιατί επί της ουσίας η σύναξη
αφορά πρώτα και κύρια τη νεολαία αφού αυτή θα πάρει κάποια
στιγμή την σκυτάλη των διακρίσεων. Ασφαλώς ο αθλητισμός
δεν έχει ηλικία αλλά σε κάθε
περίπτωση τα φρέσκα πρόσωπα
είναι αυτά που εκπέμπουν ελπίδα
και επιβάλλεται να τα κινητοποιήσουν οι άνθρωποι του χώρου.
Εχουμε την αίσθηση ότι τα
δείγματα γραφής μίλησαν στην
καρδιά των συμπολιτών, που
έσπευσαν να συλλέξουν τις απαραίτητες λεπτομέρειες.
Οπου και να κοιτούσαν άλλωστε υπήρχαν πρόσωπα και
μηνύματα, που θύμιζαν την διοργάνωση.
Εδώ ζεστάθηκαν ακόμη και οι
επισκέπτες, που δεν το έκρυψαν
ότι πολύ θα ήθελαν να παρατείνουν την διαμονή τους για να
πάρουν από μέσα άρωμα του
αγώνα.
Πόσο μάλλον οι δικοί μας που
ξέρουν να τιμούν πρωτοβουλίες,
που μπορούν να γράψουν την
δική τους ιστορία.
Το σίγουρο είναι ότι όσοι τρέξουν θα εμφανιστούν στην αφετηρία καλά διαβασμένοι, αφού
μελέτησαν τα πάντα όσον αφορά
το άπλωμα των διαδρομών.

Αριστη πυξίδα
Όπως κάθε εκδήλωση έτσι
και η συγκεκριμένη έχει τα δικά
της μυστικά και ντοκουμέντα.
Βέβαια όπως αναφέρουν οι

Μπήκαν στο κλίμα
Οι συμπολίτες λάτρεις του αθλητισμού και του πολιτισμού θέλουν
να βιώσουν από μέσα τα συναισθήματα του Trikala city run

Διαβάζοντας τις σχετικές οδηγίες οι Τρικαλινοί δρομείς
και όχι μόνον θα βγάλουν στο άνετο τις διαδρομές
ειδικοί οι διαδρομές που επιλέχτηκαν είναι βατές και θα αρέσουν σε όλους.
Ας μοιραστούμε λοιπόν τα
χρηστικά στοιχεία, που θα αποτελέσουν άριστη πυξίδα για
όλους.

Διοργάνωση
Ο Γ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ και ο
Γ.Α.ΣΤΡΙΚΑΛΩΝ ‘Ο ΖΕΥΣ’ σε συνεργασία με την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ
Θεσσαλίαςκαι συνδιοργανωτές
τον Δήμο Τρικκαίων και την Περιφέρεια Θεσσαλίας, διοργανώνουν τον αγώνα δρόμου
«TRIKALA CITY RUN»
Γενικά
Πρόκειται για αγώνα δρόμου
5.000μ(Ανδρών και Γυναικών)
καθώς και αγώνες 1000μ (Αγοριών-Κοριτσιών 10-11-12 ετών)
και 200μ ΑΜΕΑ( Ανδρών- Γυναικών). Η διαδρομή του αγώνα
θα διεξαχθεί εντός της πόλης
των Τρικάλων και θα αναδείξει
τα ιστορικά και πολιτισμικά στοιχεία της πόλης με κύριο σημείο
των εκδηλώσεων το Δημαρχείο
του Δήμου Τρικκαίων.
Ημερομηνία
Κυριακή 5 Μαΐου 2019
Ωρες εκκίνησης
9:45 200μ ΑΜΕΑ Ανδρών –
Γυναικών(πλ. Χατζηπέτρου)
10.00 1000μ Αγοριών-Δημοτικού(Σ. Σταθμός)

10.10 1000μ Κοριτσιών – Δημοτικού(Σ. Σταθμός)
10.30 5000μ Ανδρών-Γυναικών(Δημαρχείο)
Χρονικό όριο τερματισμού
Αγώνας 5000μ : Εβδομήντα
(70’) λεπτά περίπου
Αγώνας 1000μ: Δέκα λεπτά
(10’) λεπτά περίπου
Τόπ
Δημαρχείο Τρικκαίων-Ασκληπιού

Δηλώσεις συμμετοχής
Θα γίνονται με τρεις τρόπους:
1. Μέσω συμπλήρωσης ηλεκτρονικής φόρμας στη σελίδαwww.trikalacityrun.gr, από
01/04/2019 εως 20/04/2019(σύνδεση με τον τραπεζικό λογαριασμό
με
ΙΒΑΝGR96011047700000477006
11404
2. Με απευθείας κατάθεση
στον λογαριασμό με αρ.IBANGR960110477000004770061140
4
Εθνική
Τράπεζα,από
01/04/2019 εως 20/04/2019 ,
αναγράφοντας υποχρεωτικά
στην αιτιολογία κατάθεσης το
ονοματεπώνυμο του συμμετέχοντα, ενώ αντίγραφο της απόδειξης κατάθεσης θα πρέπει να
αποστέλλεται στο email dimitrioshahamis@gmail.com
3. Μέσω χειρόγραφης αίτησης, την οποία θα καταθέτουν

στο Δημοτικό Στάδιο Τρικάλων
από 01/04/2019 έως 20/04/2019
(από Δευτέρα έως Παρασκευή
και ώρες: 3-5μμ) στο χώρο του
κυλικείου. Επίσης και στο κατάστημα WIND στην Ασκληπιού 20
και ώρες καταστημάτων.
Οποιαδήποτε δήλωση συμμετοχής υποβληθεί μετά την ανωτέρα ημερομηνία δεν θα θεωρείται έγκυρη. Δηλώσεις συμμετοχής την ημέρα του αγώνα
δεν θα γίνονται δεκτές.Οι αιτήσεις για τις δηλώσεις συμμετοχής (για όλους τους αγώνες)
θα βρίσκονται στην ιστοσελίδα
του
αγώναwww.
trikalacityrun.grστην καρτέλα Εγγραφές, καθώς και στα σημεία
εγγραφής Μετά την έγκυρη εγγραφή θα αποστέλλεται απαντητικό email από την διοργανώτρια αρχή, για κάθε αίτηση συμμετοχής που έχει αποσταλεί ηλεκτρονικά. Για όσους καταθέσουν
χειρόγραφη αίτηση που έχει
συμπληρωθεί το email, θα αποστέλλεται ηλεκτρονική απάντηση. Σε περίπτωση που ο συμμετέχοντας δεν διαθέτει λογαριασμό e-mail θα δίνονται πληροφορίες προφορικά. Παρακαλούμε τους συμμετέχοντες δρομείς
να συμπληρώνουν όλα τα στοιχεία που αναγράφονται στις αιτήσεις για να διευκολύνεται το
έργο της διοργανώτριας αρχής.
Για τον αγώνα ΑΜΕΑ και τον
παιδικό αγώνα των 1000μ οι
οποίοι είναι δωρεάν, οι δηλώσεις
συμμετοχής ομοίως υποβλήθηκαν σε συγκεκριμένες ημερομηνίες. Δηλώσεις συμμετοχής
την ημέρα του αγώνα δεν θα γίνονται δεκτές.

Δικαίωμα Συμμετοχής :
•Δικαίωμα συμμετοχής
στον αγώνα 5000μ έχουν όλοι
οι Άνδρες και Γυναίκες (13 ετών
και άνω) γεννημένοι από το 2006
και μεγαλύτεροι-ες.
•Δικαίωμα συμμετοχής στο
αγώνα των 1000μ έχουν όλοι οι
μαθητές-ες της Δ’-Ε’-ΣΤ’ Δημοτικού(10-12 ετών) γεννημένοι τα
έτη 2007-2008-2009.

Διανομή αθλητικού υλικού
Όλοι οι δρομείς παραλαμβάνουν τον αριθμό συμμετοχής
τους και το απαραίτητο υλικό
για τον αγώνα, από το Κέντρο
Εγγραφών της διοργάνωσης την
παραμονή του αγώνα, στο χώρο

του Δημαρχείου. Α) Οι δρομείς
των 5000μ παραλαμβάνουν την
Τσάντα του Δρομέα που περιέχει: Τον Αριθμό Συμμετοχής τους
με ενσωματωμένο Chip Χρονομέτρησης, Παραμάνες,και το
αθλητικό μπλουζάκι του αγώνα
Β) Οι αθλητές ΑΜΕΑ και οι αθλητές των 1000μ θα λαμβάνουν
τον Αριθμό Συμμετοχήςκαι το
μπλουζάκι του αγώνα.
Ταυτόχρονα με την υποβολή
της δήλωσης συμμετοχής ο αγωνιζόμενος δηλώνει ανεπιφύλακτα
ότι αποδέχεται τους όρους της
Προκήρυξης των αγώνων και
την εφαρμογή των Κανονισμών
του Σ.Ε.Γ.Α.Σ.
Προσοχή Όλα τα στοιχεία που
αναφέρονται στη δήλωση συμμετοχής θα πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένα.
Η συνδρομή συμμετοχής στον
Αγώνα των 5000μ είναι 5 €. Δεν
υπάρχει συνδρομή συμμετοχής
για τον Αγώνα των ΑΜΕΑ και
τον παιδικό αγώνα των 1000μ.
Χρονομέτρηση- αριθμός συμμετοχής
Ο αγώνας «TRIKALACITYRUN»
(5000μ ) θα υποστηρίζεται από
σύστημα ηλεκτρονικής χρονομέτρησης. Όλοι οι δρομείς πρέπει να αγωνισθούν με τον αριθμό
συμμετοχής τοποθετημένο σε
εμφανές σημείο στην ενδυμασία
τους. Ο παιδικός αγώνας 1000μ
δενθα υποστηρίζεται από ηλεκτρονική χρονομέτρηση.

Ιατρικές εξετάσεις
Οι συμμετέχοντες-δρομείς στη
διοργάνωση
του
αγώνα
«TRIKALA CITY RUN» γνωρίζουν
και αντιλαμβάνονται πλήρως
τους κινδύνους που εμπεριέχει
η συμμετοχή τους στη διοργάνωση, όσον αφορά σε πιθανές
ζημιές ή φθορά στην υγεία τους.
Κάθε δρομέας συμμετέχει στη
διοργάνωση με δική του ελεύθερη βούληση. Κάθε δρομέας
συμμετέχει στη διοργάνωση με
δική του ευθύνη και φέρει την
πλήρη ευθύνη της συμμετοχής
του όσον αφορά τη φυσική του
κατάσταση και την ικανότητά
του να συμμετάσχει. Η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ και η Οργανωτική Επιτροπή
του αγώνα δεν φέρουν καμία
ευθύνη σε περίπτωση τραυματισμού, ζημίας ή άλλου είδους
φθοράς που μπορεί να υποστεί
συμμετέχοντας στη διοργάνωση.

Οι δρομείς με δική τους ευθύνη,
θα πρέπει να έχουν εξεταστεί
ιατρικώς πριν τους αγώνες. Τα
παιδιά και οι ΑΜΕΑ - με ευθύνη
των γονέων και κηδεμόνων τους
- θα πρέπει να έχουν εξεταστεί
ιατρικώς πριν τη συμμετοχή τους
στον αγώνα. Δεν θα ζητηθούν
ιατρικά πιστοποιητικά πριν τους
αγώνες.

Τροφοδοσία
Θα παρέχεται στους δρομείς
του αγώνα εμφιαλωμένο νερό
,σε όλη την διαδρομή και στο
χώρο της εκκίνησης – τερματισμού , καθώς και φρούτο αποκατάστασης.

Απορίμματα
Όλοι οι δρομείς που συμμετέχουν στον «TRIKALA CITY
RUN», καθώς και το προσωπικό
της διοργανώτριας αρχής, οφείλουν να διατηρήσουν το φυσικό
περιβάλλον καθαρό. Η διοργανώτρια αρχή, θα προβλέπει σημεία αποκομιδής απορριμμάτων.

Επαθλα- απονομές
Αγώνας 5000μ
•Κύπελλο και μετάλλιο στον
1ο νικητή-τρια της κατάταξης.
•Μετάλλιο θα απονεμηθεί
αντίστοιχα στους νικητές-τριες
2ης και 3ης θέσης της κατάταξης
Αναμνηστικά ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΑ μετάλλια θα πάρουν όλοι όσοι τερματίσουν τον αγώνα.
Παιδικός Αγώνας 1000μ
•Κύπελλο και μετάλλιο στον
1ο νικητή-τρια της κατάταξης.
•Μετάλλιο θα απονεμηθεί
αντίστοιχα στους νικητές-τριες
2ης και 3ης θέσης της κατάταξης.
Αναμνηστικά ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΑ μετάλλια θα πάρουν όλοι όσοι τερματίσουν τον αγώνα.
Αγώνας 200μ ΑΜΕΑ
Αναμνηστικά ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΑ μετάλλια θα πάρουν όλοι όσοι τερματίσουν τον αγώνα.

Αποτελέσματα
Μετά την λήξη κάθε αγώνα
θα ανακοινώνονται τα αποτελέσματα των τριών (3) πρώτων
δρομέων (Ανδρες-Γυναίκες). Τα
επίσημα αποτελέσματα όλων
των δρομέων που συμμετείχαν
στους αγώνες θα ανακοινώνονται από τους υπεύθυνους ηλεκτρονικής χρονομέτρησης στην
ιστοσελίδα της διοργάνωσης.
Επικοινωνία- Τύπος
Η διοργανώτρια Αρχή είναι
υπεύθυνη για την παροχή πληροφοριών σε οποιοδήποτε μέσο
ενημέρωσης με συνεντεύξεις
και δελτία τύπου. Επίσης για
οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κ.
Χαχάμη
Δημήτριο,
τηλ.
6932609999 και τον κ. Κοντονάσιο Ιωάννη, τηλ.6973992837.

Εδωσε την λάμψη του
Η μεγάλη μορφή του Τρικαλινού αθλητισμού
Χρήστος Παπανικολάου ενημερώθηκε από μέσα για τον αυριανό αγώνα

Ε

ίναι μεγάλη
τιμή για τα
Τρίκαλα που
διαθέτουν
στελέχη πρώτης
γραμμής και ισχυρές
προσωπικότητες, που
ταξιδεύουν το όνομα
της περιοχής στα
πέρατα του κόσμου.
Φυσικά δεν ξεχνούν την
γενέθλια γη και επιστρέφουν

σε πρώτη ευκαιρία.
Εννοείται ότι χαίρονται την
συναναστροφή με το νέο
αίμα και θέλουν να μεταλαμπαδεύσουν τις γνώσεις
τους.
Στο πλαίσιο αυτό το κιόσκι
του Trikala City Run επισκέφτηκε το απόγευμα της Πέμπτης ο Χρήστος Παπανικολάου.
Ο Ολυμπιονίκης και παγκόσμιος ρέκορντμαν στο επί
κοντώ ενημερώθηκε για την

πορεία των εγγραφών για
τον Κυριακάτικο αγώνα στον
οποίο μαζί με την Σοφία Σακοράφα είναι τα τιμώμενα
πρόσωπα από τον χώρο του
Τρικαλινού αθλητισμού.
(*) Οι εγγραφές στο
Trikala City Run θα συνεχιστούν μέχρι το βράδυ του
Σαββάτου στο κιόσκι που
βρίσκεται στην αρχή της
Ασκληπιού
αλλά
και
στο www.trikalacityrun.gr.
(*) Όσοι έχουν εγγραφεί
CMYK

Ο μεγάλος Χρήστος Παπανικολάου κατά την επίσκεψή του στο κιόσκι της Ασκληπιού
στον αγώνα μπορούν να παραλαμβάνουν από το κιόσκι

το νούμερο και το αναμνηστικό μπλουζάκι από τις 10

το πρωί έως τις 8 το βράδυ
του Σαββάτου.
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O AOT μένει
στην Φούτμπολ Λιγκ!
Ο Ηρόδοτος θα τιμωρηθεί με -3 βαθμούς αφού δεν πέρασε
τον οικονομικό έλεγχο, κάτι που κατάφερε ο ΑΟΤ
δεν θα υποβιβαστεί δυο κατηγορίες, έτσι ο αγώνας
με την ΑΕ Καραϊσκάκης θα είναι τυπικής διαδικασίας!

25

Θα στηρίξουν οι φίλαθλοι
Την προετοιμασία για το εκτός έδρας ματς της Κυριακής με την Α.Ε. Καραϊσκάκης
συνέχισαν οι παίκτες των Τρικάλων, με τα προβλήματα να παραμένουν για τον Δημήτρη
Σίτσα. Ενώ η αποστολή για τον αγώνα στην Άρτα θα βγει σήμερα.
Ο τεχνικός του ΑΟΤ δεν υπολογίζει στους τραυματίες Σμυρλή, Γκουγκούδη και Αϊβάζογλου, που ταλαιπωρούνται από διάταση συνδέσμου, πρόβλημα στον προσαγωγό και
ενοχλήσεις στο γόνατο αντίστοιχα, την ίδια στιγμή που ο Τσιάρας ακολουθεί πρόγραμμα
ενδυνάμωσης.
Στο μεταξύ, οι οργανωμένοι οπαδοί των Θεσσαλών, οι «Σακαφλιάδες», έδωσαν με
ανακοίνωσή τους το σύνθημα για δυναμική παρουσία των φίλων της ομάδας στην αναμέτρηση της Άρτας για την τελευταία αγωνιστική της Β' Εθνικής.
Αναλυτικά: «ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΜΕΡΗ ΘΑ ΞΑΝΑΒΡΕΘΟΥΜΕ
Τελικά η μοίρα τα έφερε έτσι ώστε στο γήπεδο που πανηγυρίσαμε μια θριαμβευτική
νίκη - άνοδο την τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος της Γ' Εθνικής, τον Μάιο
του 15 και από την οποία η ομάδα μας αγωνίζεται από τότε ως σήμερα στη Football
League, την τελευταία αγωνιστική του φετινού πρωταθλήματος, την Κυριακή 5 Μαΐου
να παίζουμε ξανά τα ρέστα μας στο ίδιο γήπεδο και με τον ίδιο αντίπαλο για το αν η
αγαπημένη μας ομάδα θα υποβιβαστεί μία ή δύο κατηγορίες (ή και καμιά σε περίπτωση
αναβολής της περιβόητης αναδιάρθρωσης).
Για αυτό λοιπόν καλούμε τον ΜΟΝΑΔΙΚΟ που στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων τη
φετινή περίεργη ομολογουμένως χρονιά, τον ΚΟΣΜΟ της ομάδας όπως δώσει την
Κυριακή στις 15:00 μαζικό και βροντερό παρόν στο γήπεδο των Αγίων Αναργύρων
Άρτας σε αυτό το τελευταίο ματς - τελικό της ομάδας, εμψυχώνοντας με την παρουσία
μας τους παίχτες μας για να πάρουμε όλοι μαζί το πολυπόθητο διπλό.
Θα ανοιχτεί η Θύρα 5 του γηπέδου για όσους Τρικαλινούς ταξιδέψουν μεμονωμένα
ως τους Αγίους Αναργύρους. (απαγορεύτηκε η οργανωμένη μετακίνηση μας).
ΟΛΟΙ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΗΝ ΑΡΤΑ ΑΠΟ ΝΩΡΙΣ!
Υ.Γ. 4. Δε σ' αφήσαμε μόνο ποτέ!».

Απορρίφθηκαν
οι ενστάσεις κατά Αήττητου
Ο ΑΟ Τρίκαλα πήρε την αδειοδότηση, ο Ηρόδοτος δεν τα κατάφερε και έτσι
το αυριανό παιχνίδι στην Άρτα είναι βαθμολογικά αδιάφορο για τα Τρίκαλα

Κ

αι ξαφνικά το
παιχνίδι της
Κυριακής του
ΑΟ Τρίκαλα
στην Άρτα με τον
Καραϊσκάκη δεν έχει
κανένα βαθμολογικό
ενδιαφέρον, τουλάχιστον
για τον ΑΟΤ! Και αυτό
διότι ο Ηρόδοτος δεν
πέρασε τον οικονομικό
έλεγχο και θα τιμωρηθεί
με τρεις βαθμούς!

Του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
xristoforospap@gmail.com

Οι μισές ομάδες της Football League απέτυχαν στη διαδικασία επιτήρησης. Συγκεκριμένα, οι ΠΑΕ Απόλλων Λάρισας, Απόλλων Πόντου, Εργοτέλης, Ηρόδοτος, Ηρακλής,
Κέρκυρα, Σπάρτη και Αιγινιακός δεν πληρούν τις απαιτήσεις και τιμωρούνται με αφαίρεση τριών βαθμών.
Αντίθετα, πέτυχαν οι ΠΑΕ
Δόξα Δράμας, Καραϊσκάκης,
ΑΟΧ Κισσαμικός, Βόλος, Παναχαϊκή, Πλατανιάς και Τρίκαλα. Κερδισμένος, φυσικά,
ο Πλατανιάς που σκαρφαλώνει 2ος και ο ΑΟ Τρίκαλα που
απέφυγε τον υποβιβασμό βάσει αναδιάρθρωσης - κατά
δύο κατηγορίες.
Πώς διαμορφώνονται πλέον
τα δεδομένα εν όψει της τελευταίας αγωνιστικής; Ο
Απόλλων Λάρισας καλείται να
νικήσει τον καταδικασμένο σε
υποβιβασμό στη Γ' Ερασιτεχνική Κατηγορια Ηρόδοτο και
δεν θέλει νίκη του Πλατανιά
απέναντι στον Ηρακλή για να
βρεθεί εκείνος 2ος. Αδιάφορος πλέον είναι ο ΑΟ Τρίκαλα
με ό,τι αυτό συνεπάγεται για
τον Γηραιό. Οι Θεσσαλονικείς

βρίσκονται πλέον στο -1 από
τον Καραϊσκάκη Άρτας και
για να αποφύγουν τον υποβιβασμό στη νέα Football
League θα πρέπει να νικήσουν
τον Πλατανιά και οι Αρτινοί
να μην επικρατήσουν των
Θεσσαλών...
Αναλυτικά:
«Το Πρωτοβάθμιο Όργανο
Αδειοδότησης της Ελληνικής
Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας,
κατά την τελευταία του συνεδρίαση στις 03.05.2019,
έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις αναφορικά με την 1η
φάση της διαδικασίας επιτήρησης για τις ΠΑΕ της Football League.
Οι ΠΑΕ Δόξα Δράμας, Καραϊσκάκης, Κισσαμικός, Νέος
Βόλος, Παναχαϊκή, Πλατανιάς
και Τρίκαλα πληρούν τις απαιτήσεις της διαδικασίας επιτήρησης.
Οι ΠΑΕ Απόλλων Λάρισας,
Απόλλων Πόντου, Εργοτέλης,
Ηρόδοτος, Ηρακλής, Κασσιόπη, Σπάρτη και Αιγινιακός δεν
πληρούν τις απαιτήσεις της
διαδικασίας επιτήρησης».
Πέρασε με επιτυχία τον οικονομικό έλεγχο της ΕΠΟ ο
ΑΟ Τρίκαλα

Ανακοινώθηκε χθες η απόφαση του πρωτοβάθμιου οργάνου αδειοδότησης της ΕΠΟ
με την οποία η ΠΑΕ ΑΟ Τρίκαλα πέρασε με επιτυχία τον
έλεγχο καθώς ο φάκελος πληρούσε τις προϋποθέσεις που
απαιτούνταν περνώντας την
1η φάση επιτήρησης.
* Η ΠΑΕ ευχαριστεί το λογιστικό γραφείο Βράκας Χρήστος και συνεργάτες που επιμελήθηκε την σύνταξη του
φακέλου

ΔΕΙΤΕ ΠΩΣ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 ΒΟΛΟΣ ..........................57
2 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ..................52
3 ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ .....51
4 ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ ....46
5 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ .................45
6 ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ .............45
7 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ..................45
8 ΚΕΡΚΥΡΑ ......................44
9 ΑΟΧ ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ .........43
10 ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ............40
11 ΗΡΑΚΛΗΣ ....................39
12 Α Ο ΤΡΙΚΑΛΑ ..............32
13 ΗΡΟΔΟΤΟΣ ................28
14 ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ..22
15 ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ .................13
16 ΣΠΑΡΤΗ ......................11

ΜΠΑΚΩΣΗΣ
EΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ

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

Ευτυχώς που οι ομάδες που έκαναν ένσταση κατά του Αήττητου δεν κέρδισαν την
υπόθεση, αφού μόνο ο ΑΟΤ από τις ομάδες αυτές δεν είχε καταθέσει ένσταση, διότι σε
διαφορετική περίπτωση τα πράγματα θα ήταν τραγικά!
Η Πειθαρχική Επιτροπή της Football League απέρριψε όλες τις ενστάσεις των ομάδων
που στράφηκαν κατά του Αήττητου Σπάτων για τις μεταξύ τους συναντήσεις ζητώντας
να πάρουν τρίποντα μετά την αποβολή της ομάδας των Σπάτων από το πρωτάθλημα.
Ενστάσεις είχαν καταθέσει οι Δόξα Δράμας, Απόλλων Πόντου, Απόλλων Λάρισας, Αιγινιακός και Κέρκυρα.
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Πρωτάθλημα Κ 16

Β’ Ερασιτεχνική

Παιχνίδια για… δυνατούς
•Στο Κηπάκι το Ριζαριό, στο Γριζάνο
οι Παραληθαίοι •Δοκιμασία
στον Ασπρόβαλτο για την Λυγαριά
Τελειωμό δεν έχει το… ενδιαφέρον στις πρώτες θέσεις των δύο
ομίλων. Επιστροφή στα γήπεδα με αγώνες υψηλού ενδιαφέροντος αύριο. Το πρωτοπόρο Ριζαριό θα δώσει δύσκολο παιχνίδι στο
Κηπάκι, ενώ οι Παραληθαίοι θα δοκιμαστούν στο Γριζάνο με την
δυνατή «Μπάρτσα». Στον 2ο όμιλο, ακόμα ένα δύσκολο παιχνίδι
περιμένει τη Λυγαριά η οποία θα παίξει στον Ασπρόβαλτο με τις
δύο ομάδες να έχουν υψηλούς στόχους.

ΟΙ ΑΥΡΙΑΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

1ος Ομιλος-ΩΡΑ 11:00
Γηπ. Κηπακιου: Κηπάκι - Ριζαριό
Διαιτ.: Δουλοπουλος (Μπαλας - Παφης)
Γηπ. Αρδανίου: Αρδάνι - Κεραμίδι
Διαιτ.: Μανασης Κ (Καλογριας - Κωστηρας)
Γηπ. Αγ Κυριακής: Αγ Κυριακή - Καρυες
Διαιτ.: Κοντίνος (Νταλουκας - Κωτουλας)
Οικουμενιου: Οικουμενιος - Κρήνη
Διαιτ.: Νότος (Μανασης Μ - Σταφυλας)
Γηπ. Ζάρκου: Ζάρκο - Πετρωτό
Διαιτ.: Λεωνιδας Σ (Λεωνιδας Κ - Παπαγ/λος)
Γηπ. Χρυσαυγής: Αστερας - Ακαδημια 1
Διαιτ.: Κουτσαγιας (Πλοκας - Μαργιωλης)
Γηπ. Καρυων: Ακ. Αμπελακιων - Βασιλική
Διαιτ.: Πετσας (Ανδριοπουλος - Ντίνος)
Γηπ. Γριζάνου: Γριζάνο - Παραληθαίοι
Διαιτ.: Ζησης (Τζιοτζιος - Τουλουμης)
Ρεπό: Λόγγος
Β
68
64
54
51
49
46
38
37
37
31
30
27
27
27
26
18
4

Ν
22
20
16
16
14
13
10
11
11
9
9
7
8
8
7
4
1

Ι
2
4
6
3
7
7
8
4
4
4
3
6
3
3
5
6
1

Η
2
2
4
7
6
6
8
12
12
14
14
13
16
15
14
17
24

ΤΕΡΜ.
90-22
89-23
48-26
56-36
60-36
64-41
33-33
51-49
54-55
44-55
33-47
40-57
32-54
26-48
32-41
23-68
21-105

Β
70
60
60
58
56
50
49
45
42
33
30
29
28
22
19
0
0

Ν
23
19
19
19
18
14
15
14
13
11
10
9
8
7
6
0
0

Ι
1
3
3
1
2
8
4
3
3
0
0
2
4
1
1
1
1

Η
2
4
4
6
7
4
7
10
10
16
16
15
14
19
20
25
26

Τ

Πύργος εναντίον Αμπελακίων στο γήπεδο
της Μπαλκούρας στις 11.30 μ.μ. Φρέσκιες ομάδες οι οποίες κάνουν φιλότιμη προσπάθεια να
καθιερωθούν στο χώρο, να βγάλουν παίκτες
και γενικά να γράψουν την ιστορία τους στο
συγκεκριμένο ευαίσθητο κομμάτι. Η ομάδα του
Βαγγέλη Τσιούκα και Δημήτρη Παπαγιάννη
βρίσκεται ένα βήμα μπροστά, όχι μόνο γιατί ο
Πύργος ως σωματείο έχει ιστορία στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο αλλά κυρίως γιατί πέρυσι βρισκόταν και πάλι στον τελικό χάνοντας το
τρόπαιο από την Δήμητρα. Δεύτερη συνεχόμενη συμμετοχή με τον ίδιο στόχο. Την κατάκτηση του πρωταθλήματος.
Τα Αμπελάκια θα διεκδικήσουν την πρώτη
τους συμμετοχή σε τελικό. Σε κάθε περίπτωση οι δύο ομάδες θα τα δώσουν όλα να βρεθούν στη γιορτή του παιδικού ποδοσφαίρου.
Για την ιστορία να αναφέρουμε πως και στα
δύο μεταξύ τους παιχνίδια, ο Πύργος που τερμάτισε δεύτερος με 36 βαθμούς, κέρδισε 1-0
και μέτρησε 12 νίκες και 4 ήττες. Εχει πετύχει
37 γκολ κι έχει δεχτεί 19.
Τα Αμπελάκια τερματίζοντας στην 4η θέση,
εφόσον αποκλείστηκε λόγω προκήρυξης η Δήμητρα Β’, μέτρησαν 28 βαθμούς με 9 νίκες, μία
ισοπαλία και 6 ήττες. Πέτυχαν 35 γκολ και δέχτηκαν 28.
Διαιτητής της σημερινής αναμέτρησης θα
είναι ο κ. Τουλούμης με βοηθούς τους κ. Τζιοτζιο και Κωστήρα.
Ας θυμηθούμε τα αποτελέσματα των δύο
ομάδων μέχρι τον ημιτελικό.

18η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Ρεπό: Πύργος

Ρεπό: Αμπελάκια

ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ

17η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Δήμητρα Α'-Αμπελάκια ....................7-0

Δήμητρα Α'-Πύργος.........................4-0

3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΤΕΡΜ.
88-21
82-23
76-30
68-28
71-31
49-22
57-31
59-44
61-56
44-55
40-77
42-76
34-49
48-80
35-78
0-75
0-78

Τα Αμπελάκια θέλουν να πανηγυρίσουν πρώτη φορά για συμμετοχή σε τελικό

1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

3-0 α.α
3-0 α.α

Ο Πύργος για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά θα βρεθεί στον τελικό

ΠΥΡΓΟΣ
Πύργος-Νεοχώρι .............................6-3

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

η μια συμμετοχή τη γνωρίζουμε.
Η Ακαδημία 1. Σήμερα θα
μάθουμε ποια ομάδα θα βρεθεί
απέναντί της στον φετινό τελικό
του παιδικού πρωταθλήματος ή Κ 16
όπως έχει ονομαστεί.

gidopoulosp@yahoo.gr

2ος Ομιλος-ΩΡΑ 16:30
Γηπ. Βαλτινου: Βαλτινό - Θεόπετρα
Διαιτ.: Κοντινος (Μπαλας - Αλεξοπουλος)
Γηπ. Περιστερας: Τζουρτζια - Πιαλεία
Διαιτ.: Κουτσαγιας (Καλογριας - Τζιοτζιος)
Γηπ. Βυτουμα: Βυτουμας - Παλαιομ/ρο
Διαιτ.: Λεωνιδας Σ (Μανασης Μ - Αποστολου)
Γηπ. Ασπροβαλτου: Ασπροβαλτος - Λυγαρια
Διαιτ.: Μανασης Κ (Νταλουκας - Κωτουλας)
Γηπ. Παλαιομ/ρου: Ροπωτό - Γόμφοι
Διαιτ.: Λεωνιδας Κ (Κωστηρας - Ντινος)
Γηπ. Δενδροχωριου: Δενδροχωρι - Πρίνος
Διαιτ.: Ζησης (Πλοκας - Σινδρος)
Χρυσομηλια - Φιλύρα
Δροσερό - Κεφαλ/κος
Ρεπό: Φωτεινό

•Πύργος και Αμπελάκια διεκδικούν θέση στον τελικό

Του ΠANOΥ ΓIΔOΠOYΛOΥ

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

Ψάχνουν για εισιτήριο…

Αμπελάκια-Ακαδημία 1 ....................1-6

Πύργος-Μετέωρα ............................3-1

2 η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Αγ. Οικουμένιος-Αμπελάκια.............0-4

Τρίκαλα-Πύργος ..............................0-1

3 η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Αμπελάκια-Νεοχώρι .........................9-0

Πύργος-Αμπελάκια ..........................1-0

4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Μετέωρα-Αμπελάκια ........................1-1

Ακαδημία 1-Πύργος .........................0-1

5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Πύργος-Αμπελάκια ..........................1-0

Δήμητρα Β'-Πύργος.........................2-1

6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Αμπελάκια-Δήμητρα Β' ....................1-6

Πύργος-Αγ. Οικουμένιος .................7-1

7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Ρεπό: Αμπελάκια

Ρεπό: Πύργος

10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Νεοχώρι-Πύργος .............................0-2

11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Πύργος-Δήμητρα Α'.........................1-2

Γ’ Ερασιτεχνική

12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Η δράση του Σαββατοκύριακου

Μετέωρα-Πύργος ............................1-2

13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Τρίκαλα-Αμπελάκια ..........................1-3

Πρωτάθλημα Κ 10

Στα γήπεδα οι μικροί
Ξεκινάει σήμερα το πρωτάθλημα
Κ10 της ΕΠΣ Τρικάλων με τους παρακάτω αγώνες:

ΩΡΑ 10:30

Αμπελάκια-Τρίκαλα ..........................4-0

10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΟΙ ΑΥΡΙΑΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

Ακαδημία 1-Αμπελάκια ....................1-2

ΩΡΑ 10:30

11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Γηπ. Πυργετού: Πυργετός - ΑΟΤ
Διαιτ. Ρατζας
Γηπ. Πύργου: Πύργος α - Σαραγια 2017
Διαιτ. Σακκας
Γηπ. Πύργου: Πύργος β - Μετεωρα
Διαιτ. Αβρααμ
Γηπ. Αγ. Γεωργίου: Ακ. Αμπελακιων Ακαδημια 1
Διαιτ. Σινδρος
Γηπ. Κηπακίου: ΑΕΤ - Αγ. Μονη
Δαιτ. Μαρκοπουλος
Γηπ. Μπαλκούρας: Δημητρα Α-Δημητρα β
Διαιτ. Κουτσαγιας
Ρεπό: Μετέωρα Β’

8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Αμπελάκια-Δήμητρα Α' ....................0-2

9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Πύργος-Τρίκαλα ..............................1-0

ΣΗΜΕΡΑ

14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

1ος Ομιλος-ΩΡΑ 16:30

Αμπελάκια-Πύργος ..........................0-1

Νεοχώρι-Αμπελάκια .........................0-1

15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Πύργος-Ακαδημία 1 .........................3-2

Αμπελάκια-Μετέωρα ........................3-2

Αμπελάκια-Αγ. Οικουμένιος.............5-0

12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΥΡΙΟ

16η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

1ος Ομιλος-ΩΡΑ 16:30

Πύργος-Δήμητρα Β'.........................1-2

Αμπελάκια-Πύργος ..........................0-1

17η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Αγ. Οικουμένιος-Πύργος .................1-6

Δήμητρα Β'-Αμπελάκια ....................0-1

Γηπ. Λιλής: Λιλή - Ανταλλάξιμα
Διαιτ.: Μουστακας (Μαργιωλης - Καπερωνης)

18η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Γηπ. Φλαμουλιου: ΑΟΤ - Πύργος α
Διαιτ. Σακκας
Γηπ. Σαραγιων: Σαραγια 2017- Πύργος β
Διαιτ. Κουτσαγιας
Γηπ. Καλαμπακας: Μετεωρα α - ΑΕΤ
Διαιτ. Ντινος
Γηπ. Αγ. Μονης: Αγ. Μονη - Δημητρα β
Διαιτ. Μαρκοπουλος
Μετεωρα β- Ακ. Αμπελακιων
0-3 α.α
Ακαδημια 1 - Δημητρα α
0-3 α.α
Ρεπό: Πυργετός

Περιορισμένη, όπως και το ενδιαφέρον, θα είναι η δράση του
Σαββατοκύριακου στο πρωτάθλημα της Γ’ Ερασιτεχνικής.

Γηπ. Ασπροκλησιας: Ασπροκλησια - Μπελετσι
Διαιτ.: Μουστακας (Μαργιωλης - Καπερωνης)

16η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

A’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΜΑΪΟΥ 2019

Για το γόητρο. Μόνο γι’ αυτό…
λα έχουν πάρει τον
δρόμο τους στο
πρωτάθλημα της Α’
Ερασιτεχνικής.
Δυστυχώς για το ενδιαφέρον και το
θέαμα της κατηγορίας και κυρίως
για τους φιλάθλους οι οποίοι είχαν
την ατυχία να παρακολουθήσουν
φέτος ένα από τα «χειρότερα»
πρωταθλήματα. Από βαθμολογικού
ενδιαφέροντος.

Ό
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Οι διαιτητές των σημερινών (4.30μ.μ.)
αναμετρήσεων είναι οι παρακάτω:
Γηπ. Πύργου: Πύργος - Δήμητρα
Διαιτ. Πετσας (Μανασης Μ - Σταφυλας)
Γηπ. Πυργετού: Πυργετός - Αγ. Μονη
Διαιτ. Μανασης Κ (Κωτουλας - Αποστόλου)
Γηπ. Μεγαλ/ριου: Μεγαλ/ρι - Καστράκι
Διαιτ. Ζήσης (Παπαγεωργοπουλος - Παφης)
Γηπ. Διάβας: Κρ. Βρύση - Ταξιάρχες
Διαιτ. Κουτσαγιας (Τζιοτζιος - Ντίνος)
Γηπ. Πύλης Πορταϊκός - Νεοχωρι
Διαιτ. Δουλοπουλος (Καλογριας - Τουλουμης)
Γηπ. Φήκης: Φήκη - Κεφαλ/σο
Διαιτ. Κοντινος (Νταλουκας - Αλεξοπουλος)
Αχιλλέας - Γλύνος
Σαραγια - ΑΕΤ

3-0α.α
3-0α.α

Του ΠANOΥ ΓIΔOΠOYΛOΥ

Η ΒαθμoλoγΙα

gidopoulosp@yahoo.gr

Λίγο πριν το τέλος του πρωταθλήματος και οι ομάδες κάνουν την προσπάθειά τους
Απέμειναν τρεις αγωνιστικές και μόνο
το γόητρο… παίζει.
Ο πρωταθλητής «Διγενής» θα παίξει
σήμερα στη Πύλη απέναντι στον Πορταϊκό. Και οι δύο ομάδες έχουν πετύχει
τους στόχους τους οπότε θα παίξουν
ελεύθερα και ό,τι προκύψει. Φυσικά και
δεν θέλει να χάσει καμιά ομάδα…
Οι γηπεδούχοι εξασφάλισαν την παραμονή τους στην κατηγορία και οι φιλοξενούμενοι την επιστροφή τους στην
Γ’ Εθνική.
Η Πηγή δεν θα παίξει στα Καλύβια. Ο
αγώνας αναβλήθηκε και ο λόγος; Ευχάριστος, αφού ο προπονητής της Πηγής
Σπύρος Ευαγγέλου θα περάσει στο

κλάμπ των παντρεμένων…
Υπό διαφορετικές βαθμολογικές συνθήκες το παιχνίδι ανάμεσα στη Φήκη και
το Μικρό Κεφαλόβρυσο θα ήταν αγώνας… φωτιά. Σήμερα οι δύο ομάδες οι
οποίες έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο, θα
παίξουν για το γόητρο, με τους γηπεδούχους να έχουν το αβαντάζ της έδρας
και της βαθμολογίας.
Ενδιαφέρον παιχνίδι θα γίνει στο γήπεδο του Μεγαλοχωρίου με την «Θύελλα» να φιλοξενεί το Καστράκι. Ομάδες
που ξεκίνησαν με φιλοδοξίες το πρωτάθλημα και συνεχίζουν ώστε να διατηρήσουν τα κεκτημένα.

Η Δήμητρα θα βρεθεί στο γήπεδο του
Πύργου. Και οι δύο ομάδες έχουν την πολυτέλεια να παίξουν ελεύθερα και να χαρούν το ποδόσφαιρο.
Τα Σαράγια όπως και ο Αχιλλέας θα πάρουν ξεκούραστες νίκες άνευ αγώνα.
Στον Πυργετό ο «Δικέφαλος» θα φιλοξενήσει την Αγία Μονή. Αναμετρήσεις
που τα περασμένα χρόνια πρόσφεραν έντονες συγκινήσεις. Σήμερα; Ποια έχει
όρεξη να βάλει τα πόδια στη φωτιά;
Τέλος, Κρύα Βρύση και Ταξιάρχες θα
βρεθούν απέναντι στο γήπεδο της Διάβας. Ευκαιρία για «ελεύθερο» ποδόσφαιρο.
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Η ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ 32ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
ΠΥΡΓΕΤΟΣ – ΑΓΙΑ ΜΟΝΗ
1984-1985 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
1995-1996 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
1996-1997 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
1998-1999 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
1999-2000 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
2003-2004 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
2016-2017 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
2017-2018 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

1-3 Παπανικολάου – Αλεξίου, Παζαϊτης,
Φαρμάκης
3-1 Σιούλης, Παπαγεωργίου, Τσιούνης –
Ζωγράφος
4-2 Ψωμάς [2], Π.Γαλάνης [2] – Γκίκας,
Κατσιμάνης
3-2 Γαλάνης [2], Γ.Μπουλογεώργος –
Καλαμποκίνης, Ζωγράφος
2-4 Ιακωβάκης, Πισκοϊας – Πέτσας [2],
Κόκκοβας [2]
0-2 Ζωγράφος, Πατσιαούρας
2-1 Αγγέλης [2] – Παπαθανασίου
0-2 Στάμος, Τζερεμές

ΣΑΡΑΓΙΑ – Α.Ε.Τ.
2001-2002 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
2014-2015 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
2015-2016 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
2016-2017 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
2017-2018 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

0-2 Σιούτας, Νίττας
0-4 Παπανικολάου [2], Παλαυράς,
Πολυζόπουλος
1-1 Τζέγκας – Μπακατσής
2-1 Ε.Ρίζος, Καταραχιάς – Ε.Αλεξίου
1-1 Κεφαλάς – Νίκας

2012-2013 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
2014-2015 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ – ΚΑΣΤΡΑΚΙ
1996-1997 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
2005-2006 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
2006-2007 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
2010-2011 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

2012-2013 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
2013-2014 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

2016-2017 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
2017-2018 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

2015-2016 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
2016-2017 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

2-0 Κορδαλής, Τζάρζτος
3-3 Τζάρτζος, Βουλόγκας, Μαραγκός –
Πούλιος, Γεροδημόπουλος, Τσίνας
1-0 Κεφαλάς
2-0 Αλούσι, Βασιλείου

ΠΥΡΓΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ
1978-1979 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
1982-1983 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
1983-1984
1985-1986
1986-1978
1998-1999

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

1-0 Τόσκας
1-4 Σιακαβάρας – Ζαχόπουλος [2],
Γαλάνης, Μαργαρίτης
0-1 Στεργίου
3-4 …………
1-1 Καρνάβας – Μαϊντόπουλος
2-3 Σακελλάριου [2] – Μπουζαλής,
Κοντός, Κ.Οικονόμου

4-1 Καρράς [2], Μπαλντούνας,
Βακουφτσής – Κρίτσας
4-1 Θεοδώρου [2], Β.Ανδρέου,
Γεωργακόπουλος – Γρίβας
2-4 Κάρρας, Τσαρουχάς – Τσιόβολος [2],
Κεραμάς, Παλαμάρας
0-8 Αλμπάνης [2], Τσικρικάς [2],
Ντούλας, Μπαούτης, αυτογκόλ,
Κουβελάς
0-3 Γιαννούλας, Β.Παππάς,
Μπαλογιάννης
3-7 Γκούμας, Φέκκας, αυτογκόλ –
Καλτσούδας [3], Αβραμόπουλος [2],
Β.Αλμπάνης [2]
0-2 Μπαούτης, Γραβάνης
0-3 Γραβάνης [2], Ε.Μπαούτης

ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ – ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΟΜΑΔΕΣ

2005-2006 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
2017-2018 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

3-1 Αντωνίου [2], Τσιόβολος –
Χ.Μαυρογιάννης
0-2 Α.Ξαγαράς [2]

ΦΗΚΗ – ΜΙΚΡΟ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ
1975-1976
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1997-1998

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

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

1998-1999 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
1999-2000 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
2005-2006 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

3-1
1-0
2-2

2006-2007 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
2007-2008 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

3-3
4-2

2008-2009 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

4-2

2012-2013 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

3-1

ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΛΥΒΙΑ – ΠΗΓΗ

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΑΡΑΣ – ΓΛΙΝΟΣ
1982-1983 Α’ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
1983-1984 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

0-1 Θ.Φουρτούνης
1-2 Κοθράς – Τσικρικάς, αυτογκόλ

1979-1980
1980-1981
1981-1982
1982-1983

Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΝΧΙΚΗ
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

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

1984-1985 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

5-2

1985-1986 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

7-0

1996-1997 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
1997-1998 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

4-0
2-6

1999-2000 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

2-2

Τζόγιας
………..
Χάμος, Παλαιός
Παπαχρήστος, Γαβρίτσας,
Μαυρογιάννης – Ρήγας, Χαβέας
Ν.Παπαχρήστος [3],
Κ.Παπαπαναγιώτου, Π.Μεσιακάρης –
Δ.Χάμος, Λ.Ρήγας
Ν.Παπαχρήστος [3],
Κ.Παπαπαναγιώτου, Ε.Γαβρίτσας,
Κ.Γαβρίτσας, Σ.Φαρμάκης
Αργυρής [3], Μπολούτσος
Ντίνας, Αργύρης – Σβάνας [3],
Μαλλιώρας, Ψωφάκης, Βαγενάς
Αλεξίου [2] – Σβάνας, Δ.Κατράνας

Γρηγορίου [2], Καλογράνας
Μπέσσας
Τσιρογιάννης, Χριστάκος
Παιδοκούκης [2], Κόκκαλης, Μούρος
– Καλαμποκίνης
Χατζής, Λόζιος, Δούλαλας – Ντιντής
Καλαμπαλίκης
Μερντιάνι, Μακρής –
Γ.Αναστογιάννης, Ι.Αναστογιάννης
…………….
Μπουκουβάλας [2], Μερντιάνι,
Α.Κουττής – Γκουλιόπουλος,
Δ.Ντιντής
Μούτσα, Μπαντής, Μπουκουβάλας,
Σταυριανός – Δ.Ντιντής, Μπούγλας
Τσιγάρας, Παπαβασιλείου,
Παπαχρήστος – Γ.Μπούγλας

ΠΟΡΤΑΪΚΟΣ – ΝΕΟΧΩΡΙ
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1985-1986
1986-1987
1994-1995

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

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

1995-1996 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
1996-1997 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
1999-2000 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

1-0
0-1
0-3

2015-2016 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
2016-2017 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

0-3
0-3

Μακρυγιάννης, Ι.Χάλος
Κόρακας – Αργυρίου [2], Σακελλαρίου
Κουβέλης – Θ.Γιαννίκος [2], Φώτης
Κουβέλης, Ευαγγελάκος
Κουβέλης – Χαρίσης, Λίτσιος
Χαρίσης, Πρεβέντας, Ντάκος,
Στεργίου, Μπαλατσούκας
Πρεβέντας
Τσιόβολος
Κοντοκώστας, Θεοχαρούλας,
Σακελλαρίου
Τασιούλης [2], Παπαδόπουλος
Τσικρικάς [2], αυτογκόλ
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Δικαιώνουν τις συστάσεις
•Τα ταλέντα του σκακιού χαρίζουν μοναδικές συγκινήσεις
στο Πανελλήνιο Κ 20, που διοργανώνει η ΣΚΑ.ΚΙ

Α

πό την πρώτη
στιγμή φάνηκε
ότι ήρθαν στα
Τρίκαλα καλά
διαβασμένοι και κυρίως
αποφασισμένοι.

Ο λόγος για τους αθλητές
και τις αθλήτριες που μετέχουν στο Πανελλήνιο Κ20,
που διοργανώνει η ΣΚΑ.ΚΙ.
Πρόκειται για μια σπουδαία
εκδήλωση, που απλώνεται
χρονικά και δίνει την ευκαιρία
και στα Τρικαλινά παιδιά να
έρθουν σε άμεση επαφή με
το αγαπημένο άθλημα.
Σίγουρα ο Τρικαλινός σύλλογος έχει κάνει σωστή προεργασία και παρουσίασε αξιόλογες συνάξεις σε πρώτη ευκαιρία.
Όμως η συγκεκριμένη διοργάνωση καλύπτει όλα τα γούστα, αφού είναι υψηλού επιπέδου.
Οι ιθύνοντες μας είχαν ενημερώσει από την πρώτη στιγμή
ότι θέση στις σκακιέρες θα
πάρουν οι κορυφαίοι πρωταγωνιστές της ηλικίας αυτής.
Πρόκειται για χαρισματικά
παιδιά που διαθέτουν πολλές
παραστάσεις, ενώ δουλεύουν
συντονισμένα με τους συλλόγους τους.
Ετσι την ώρα της δράσης
δίνουν την αίσθηση ότι μιλούν
στα πιόνια και οι κινήσεις
στρατηγικής είναι απίστευτες.
Επίσης διαθέτουν ολύμπια
ψυχραιμία, οπότε εξαντλούν
τις πιθανότητες.
Εννοείται ότι μέσα από τον
συναγωνισμό γίνονται όλοι
καλύτεροι, ενώ με την φόρα
που πήραν έχουν όλα τα εφόδια να μείνουν στο προσκήνιο
για πολλά χρόνια.
Γιατί άλλωστε να μην βγουν
από τα σπλάγχνα των συλλόγων αθλητές πρώτης γραμμής.

Τα παραδείγματα υπάρχουν
και όπως αναφέρουν οι ειδικοί
πολλά από τα παιδιά που δίνουν τον αγώνα τον καλό στα
Τρίκαλα αυτές τις μέρες θα

απασχολήσουν έντονα την σκακιστική κοινότητα στο μέλλον.
Πολλές συναντήσεις είναι
μακράς διαρκείας και γενικά
όλοι και όλες κάνουν κατά-

θεση ψυχής.
Ασφαλώς κάθε πρωταγωνιστής διαθέτει την δική του
αγωνιστική ταυτότητα και στιλ,
οπότε δίνει ξεχωριστή ομορφιά σε κάθε παιχνίδι.
Πέρα όμως από την αγωνιστική αξία το έμψυχο δυναμικό ξεχωρίζει και εκτός γραμμών. Εχουμε λοιπόν να κάνουμε με ολοκληρωμένες
προσωπικότητες, που μπορούν να μεταλαμπαδεύσουν
πράγματα.
Σε κάθε περίπτωση είναι
χαρά για τα Τρίκαλα που φιλοξενούν αυτή την εξαιρετική
διοργάνωση στην οποία λάμπουν τα αστέρια του σκάκι.
Με το όλο σκηνικό άνοιξε
η όρεξη των συμπολιτών, που
θα βάλουν ακόμη πιο ζεστά
το άθλημα στην καθημερινότητά τους.

Χαρακτηριστικά στιγμιότυπα από τους αγώνες και όχι μόνον του Πανελληνίου Κ20 στο μουσείο Τσιτσάνη
CMYK

* Στους γνωστούς ρυθμούς επιστρέφουν τα αθλητικά
δρώμενα μετά το Πάσχα και φυσικά και οι φίλοι του
είδους θα θυμηθούν τις γνωστές συνήθειες. Ετσι οι ίδιοι
έχουν ευκαιρία να βιώσουν νέες συγκινήσεις. Διότι ακόμη
και τώρα που ο χάρτης, ειδικά στην Α’ ΕΠΣΤ έχει ξεκαθαρίσει όλοι αγωνίζονται για την υστεροφημία τους.
* Μάλιστα τώρα που δεν υπάρχει πίεση το έμψυχο
δυναμικό χαρίζει μοναδικές φάσεις και γκολ, που αποκτούν
εξέχουσα θέση στην συλλογή με τα καλύτερα της
χρονιάς. Απλά στα τοπικά δεν υπάρχει η πολυτέλεια
των μαζεμένων βίντεο και έτσι δεν προβάλλονται φάσεις
που κανονικά θα έκαναν πάταγο.
* Αδυναμία των Τρικαλινών βέβαια είναι το νέο αίμα. Ετσι
δεν άφησαν να πέσει τίποτα κάτω στον πρώτο ημιτελικό
των πιτσιρικάδων, κάτι που θα φυσικά θα γίνει και με
τον δεύτερο. Οι ποδοσφαιρόφιλοι γοητεύονται πέραν
όλων των άλλων από τον ενθουσιασμό που βγάζουν τα
φρέσκα πρόσωπα.
* Ευχή τους βέβαια είναι να αναδειχτούν όσο το δυνατόν
περισσότερα χαρισματικά στελέχη, που θα συνεχίσουν
την τοπική παράδοση ανοίγοντας τα φτερά τους για μεγάλες κορυφές.
* Πάντως στο θέμα αυτό οι ειδικοί έχουν εμπιστοσύνη
στην τεχνογνωσία και το μάτι Τρικαλινών ιθυνόντων, οι
οποίοι γνωρίζουν πολύ καλά ότι δεν υπάρχει η πολυτέλεια
να χαθεί έστω και ένας παίκτης με προοπτικές.
* Τελευταίες πινελιές βάζουν οι υπεύθυνοι του Trikala
city run προκειμένου να κυλήσουν όλα στην εντέλεια
και όλοι να βιώσουν την χαρά της συμμετοχής. Οι ίδιοι
στο περιθώριο της τελευταίας συνέντευξης τύπου ανέφεραν ότι: επικοινωνιακά πήγαμε πολύ καλά, αφού διαδόθηκε στον μέγιστο βαθμό και στον κατάλληλο χρόνο
η γιορτή.
* Τόνισαν βέβαια ότι κάθε πρώτη εκδήλωση θέλει μεγάλη
προσοχή για να βρει τον ρυθμό της και να αποφευχθούν
απρόοπτα. Οσο για τα όποια λάθη προκύψουν έσπευσαν
να ζητήσουν προκαταβολικά επιείκεια, ενώ στο τέλος
τα πάντα θα αξιολογηθούν.
* Τα βαριά χαρτιά του Τρικαλινού στίβου αγωνίστηκαν
χθες στην α’ φάση διασυλλογικού Α-Γ στα Γιάννενα.
Ασφαλώς όπως το συνηθίζουν έδωσαν το 100% των δυνατοτήτων τους επιβεβαιώνοντας την σταθερότητά τους.
* Στο καπάκι όμως σήμερα αρκετοί απ’αυτούς θα βρεθούν
στο γνωστό περίπτερο της Ασκληπιού για να διαφημίσουν
την γιορτή και να στείλουν το κατάλληλο μήνυμα σε
όλους για την επιτυχία της.
* Πολύ καλή είναι η έμπνευση της ΣΚΑ.ΚΙ για υπαίθριες
παρτίδες και ζωγραφική σώματος σήμερα μετά τις 10.30
στην καρδιά της πόλης. Αν βοηθήσει και ο καιρός θα
προκύψουν εξαιρετικές εικόνες με το άρωμα του πνευματικού αθλήματος να είναι έντονο.
* Οι γνώσεις που αφορούν την υγεία αποτελούν μεγάλη
υπόθεση. Πολύ σωστά λοιπόν η οικογένεια του ΑΠΣΤ
έκρινε ότι πρέπει στελέχη και γονείς να αποκτήσουν βασικά εφόδια για τις πρώτες βοήθειες. Το σημερινό σεμινάριο (11.00, στον χώρο του συλλόγου) με την βοήθεια
του Ερυθρού Σταυρού μπορεί να κάνει τους ενδιαφερόμενους σοφότερους.
* Εμπλουτισμός εμπειριών για την Ακαδημία των Δαναών,
που θα ξεδιπλώσει το ταλέντο της στο τουρνουά της
Νίκαιας. Γενικά αυτή την εποχή τα νιάτα του μπάσκετ
έχουν την τιμητική τους με Πανελλήνια πρωταθλήματα.

03:00 COSMOTE SPORT 4 HD
Boston Celtics - Milwaukee
Bucks
12.00: Novasports 1HD
Ημιτελικός Κ13
Βίκος Cola Elite Neon Cup
13:00 COSMOTE SPORT 7 HD
Φενέρμπαχτσε - Μπάνβιτ
13:30 Novasports 1HD
Ημιτελικός Κ13
Βίκος Cola Elite Neon Cup
14:00 COSMOTE SPORT 8 HD
Μπόχουμ - Μαγδεμβούργο
14:00 COSMOTE SPORT 2 HD
Λεβάντε - Ράγιο Βαγιεκάνο
14:30 COSMOTE SPORT 1 HD
Μπόρνμουθ - Τότεναμ
15:00 Novasports 1HD
Προημιτελικός Κ15
Βίκος Cola Elite Neon Cup
16:30 COSMOTE SPORT 8 HD
Βόλφσμπουργκ - Νυρεμβέργη
16:30 COSMOTE SPORT 7 HD
Χέρτα Βερολίνου - Στουτγάρδη

16:30 COSMOTE SPORT 3 HD
Γκλάντμπαχ - Χόφενχαϊμ
16:30 COSMOTE SPORT 2 HD
Μπάγερν Μονάχου - Αννόβερο
16:30 Novasports 1HD
Προημιτελικός Κ15
Βίκος Cola Elite Neon Cup
17:00 ΕΡΤ Sports HD
ΑΕΚ - ΠΑΟΚ, Handball Premier
17:15 COSMOTE SPORT 1 HD
Εσπανιόλ - Ατλέτικο Μαδρίτης
18:00 COSMOTE SPORT 4 HD
Ολυμπιακός - Κολοσσός Ρόδου
18:00 Novasports 3HD
Παρί Σεν Ζερμέν - Νις
18:00 Novasports 1HD
Ημιτελικός Κ15
Βίκος Cola Elite Neon Cup
19:00 ΕΡΤ3
Απόλλων Σμύρνης - Λαμία
19:00 ΕΡΤ Sports HD
Χολαργός - Παναθηναϊκός
19:00 Novasports 2HD
Κιέβο Βερόνα - ΣΠΑΛ

19:20 COSMOTE SPORT 6 HD
Ημιτελικός, ATP 250 Estoril
19:30 COSMOTE SPORT 3 HD
Βέρντερ Βρέμης - Ντόρτμουντ
19:30 COSMOTE SPORT 2 HD
Αλαβές - Ρεάλ Σοσιεδάδ
19:30 COSMOTE SPORT 1 HD
Κάρντιφ - Κρίσταλ Πάλας
19:30 Novasports 1HD
Ημιτελικός Κ15
Βίκος Cola Elite Neon Cup
20:00 COSMOTE SPORT 7 HD
Μπενφίκα - Πορτιμονένσε
21:30 COSMOTE SPORT 5 HD
Μπούργος - Ρεάλ Μαδρίτης
21:30 COSMOTE SPORT 8 HD
Κονελιάνο - Νοβάρα
21:30 Novasports 1HD
Ουντινέζε - Ιντερ
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD
Θέλτα - Μπαρτσελόνα
21:45 COSMOTE SPORT 1 HD
Νιουκάσλ - Λίβερπουλ
22:30 COSMOTE SPORT 7 HD
Πόρτο - Αβες

τοπικά
ην Κυριακή 5 Μαΐου
στις 7.15μμ, στο
Πνευματικό Κέντρο
Τρικάλων θα
πραγματοποιηθεί η
θεατρική παράσταση
«Παραλογές» από το
Θεατρικό Εργαστήρι
Εφήβων του Δημοτικού
Θεάτρου Τρικάλων

Τ

Μια παράσταση βασισμένη
στα δημοτικά τραγούδια:
Του Νεκρού Αδελφού
Του Γιοφυριού της Άρτας
Του Μαυριανού και της
Αδελφής του
Της Λυγερής και του Χάρου
Η Μάννα η Φόνισσα
30 και πλέον νέοι και νέοι
της πόλης μας δημιουργούν,
και μπολιάζουν την ελληνική
παράδοση με την νεανική τους
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Την Κυριακή 5 Μαΐου στις 7.15μ.μ.

Παραλογές
•Από το Θεατρικό Εργαστήρι
Εφήβων του Δημοτικού Θεάτρου
παρουσία και τη συνέχιση και
ανανέωση του ελληνικού πολιτισμού, με πάθος, ενέργεια
και ήθος. Δημιουργούν μια
εξαιρετική παράσταση με υψηλό καλλιτεχνικό και εκ-παιδευτικό αποτέλεσμα.
Συντελεστές: Γάλλος Νίκος,
Γκίκας Γιώργος, Γκιολέκα Νάσια, Διακοδημήτρη Ηλιάνα,
Καλαντζής Σωτήρης, Καλαντζή Εύα, Καλιακούδα Ανα-

στασία, Κορκή Ιωάννα, Μανθέλα Αθανασία, Μητσιάδη Βένια, Μπαλάς Λευτέρης, Μπαταβάνης Φώτης, Μπουλογεώργου Ολυμπία, Μπουλογεώργου Βίβιαν, Νταμάτη Ιωάννα, Ντόγκα Δήμητρα, Παντέρας Παναγιώτης, Παπαϊωάννου Αναστασία, Παππάς Νίκος, Πλεξίδα Θεοδώρα, Πρωτόγερα Μαριτίνη, Τσιούνη Χριστίνα, Τσιούνη Θεοδώρα, Τσι-

γάρα Έφη, Τσάρκου Μιγκένα,
Τζαχόλλι Φερνάλντο Μιχαήλ,
Φυσικοπούλου Ιωαννα.
Διδασκαλία –Σκηνοθεσία:
Αντονέλλα Χήρα Χριστίνα Κριθαρη, Διδασκαλία τραγουδιού: Ιωάννα Τσιλιμίγκα, Κατασκευές: Μαρία Τάχου, Συμμετέχει ο Λευτέρης Γώγος,
Αφίσα: Νίκος Γάλλος.
Τιμή εισιτηρίου 3 €.
«Το δημοτικό τραγούδι απο-

τελεί πρόσφορο έδαφος για
την εκδήλωση των συναισθημάτων του λαού, την έκφραση
των καημών και των πόθων
του, καθώς και την εξιστόρηση
συμβάντων σχετικών με την
ιστορία ή την καθημερινότητά
του […]. Οι παραλογές πλέκονται, με ιδιαίτερη ελευθερία,
γύρω από ακραίους συνήθως
μύθους συνδυάζοντας περίτεχνα το λογικό και πραγματι-

κό με το φανταστικό, το αλλόκοτο ή το παράλογο. Επομένως, συχνά οι ιστορίες τους
περνούν στον χώρο του μεταφυσικού, ανοίγοντας διαύλους
επικοινωνίας με τον Κάτω Κόσμο, έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί η προσέγγιση ζωντανών και νεκρών». Έφη Ντασκαγιάννη, Παραλογές και μεταφυσικό στοιχείο, Αθήνα: Το
Ανώνυμο Βιβλίο, 2016.

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

Μεταφορά χαρούμενη υπό το βλέμμα των “αγίων πατέρων” (25.3.2019)
Η εκλεκτή παρέα του μικρού τσιομπανάκου, από αριστερά:
Κυριάκος Τατόλης, Μαρία του, Απ. Στραγάλης (25.3.2019)

Μέρος 11ο
6. Ανήμερα
του Ευαγγελισμού
στη Βύλιζα
Ύπνος μετά τις 12’, εγερτήριο 6.40’, όλα ευλογημένα
από την Παναγία Βύλιζα. Πρώτος πάντα ο παπα-Χρήστος,
ήδη διάβαζε τα ονόματα της
Προσκομιδής. Γεωργίου Ιωάννης του Νικολάου στην καμπάνα, ώρα 7.30’. Η Ελένη στον
Εξάψαλμο, ήρθε γρήγορα και
ο ψάλτης (Γιώργος Βενετίκος), ο Θύμιος Μακρής (καθηγητής), ο Αλαβάντας (Βασίλης Καλόγηρος), ο ιστοριογράφος εντελώς ελεύθερος, η
φωτογραφική μηχανή πάντα
στο χέρι και “οπλισμένη”, για
να πιάσει όλες τις στάσεις.
Ο καθένας μεταφέρει υπάκουα κρεβάτια, στρώματα,
σκεπάσματα για τους αποθηκευτικούς χώρους. Οι “πατέρες” είναι μεν “άγιοι”, αλλά
παρατηρητικοί, αληθινοί “επίσκοποι”, απαιτούν τέλεια υπακοή, σε Μοναστήρι είμαστε.
-Ποτίζω τον ελαιώνα!
Φωνάζει και ο Βασίλης Μα-

κρής, επιθυμεί κι αυτός μια
αναμνηστική φωτογραφία.
Προσφέρει, όπως όλοι, τις
καλές του υπηρεσίες.
-Ποτίζω τον ελαιώνα! Ξαναφωνάζει δυνατά και επίμονα.
Πράγματι ποτίζει, αλλά ο
ελαιώνας του αποτελείται μόνον από δύο ελίτσες!
Μπαίνω στα ψάρια, οικογενειακή υπόθεση των Καλογηραίων, που μένουν στην Άρτα:
Καλόγηρος Δημήτριος του
Σπύρου, Καλόγηρος Σωτήρης
του Πέτρου, πρωτοξαδέρφια,
Καλόγηρος Σπύρος του Νικηφόρου, ανεψιός του Μήτσιου. Πως θα τους ξεχωρίζω;
Πολύ απλά, ο Δημήτρης με το
ανασκουμπωμένο πουκάμισο,
ο Σωτήρης μαύρη μπλούζα, ο
νεαρός είναι ο Σπύρος.
-Όλη νύχτα ρίχναμε κούτσουρα πουρνάρι στη φωτιά,
να έχουμε το πρωί κάρβουνα
για ψήσιμο.
Είναι σβέλτοι και καλοί τεχνίτες, τα ψήνουν “Ματσουκιώτικα”, οι γυναίκες τα περιλαμβάνουν στην κουζίνα τους
για τα περαιτέρω.

Για καλοψημένα ψάρια στους Καλογηραίους,
Δημήτρης και Σωτήρης (25.3.2019)
Βγαίνω στο μονοπάτι, μπουλούκια-μπουλούκια ο πιστός
λαός του Κυρίου, θύμιζε δεκαπενταύγουστο, αρκετοί “ξένοι”, η μεγάλη παρέα από τον
Αμπελώνα της Λάρισας, που
είχε κοιμηθεί στο Προσήλιο.
Γιώργος του Πέτρου Λάνταβου με το τρίκυκλο, Γιώργος
Κοροβέσης...
-Οι Μακραίοι! Πολύ μάκρυναν, θα σας κοντύνω!
Δεν λείπει καμιά ηλικία, όλοι
στη γλυκειά Παναγία Βύλιζα.
-Γεωργίου Πέτρος, με το

ταξί, η γυναίκα του Ελένη, η
μητέρα της Ελευθερία, ετών
83!, δεν την αφήνει τη Βύλιζα,
έρχεται του Ευαγγελισμού για
τρίτη φορά. Φέτος έχουν μαζί
τους και την Βιολέτα Φιλίππου,
γιατρό παθολόγο, από την
Αθήνα.
-Να! και η παρέα του μικρού
Τσιομπανάκου (Απόστολος
Στραγάλης), με τον Κυριάκο
Τατόλη και τη Μαρία του, από
Μηλιά Μετσόβου, όπου επεξεργάζεται τα παραδοσιακά
ξυλόγλυπτα.

Νίκος Ντουρλιός και Αλεξάνδρα του, προσέρχονται χαρούμενοι
στην γλυκειά Παναγία Βύλιζα (25.3.2019).
-Κώστας Μακρής, του Μουστάκα, με το γιο του Ιωάννη.
-Η παρέα του Μπίλιου, του
επίτροπου της Αγίας Παρασκευής, με τις χαριτωμένες
εγγονούλες του.
-Έρχεται! Έρχεται! Ο Νίκος Ντουρλιός, ο εκλεκτός
και αγαπητός γαμπρός του
Ματσουκίου, με την χαριτωμένη του Αλεξάνδρα, ταπεινοί
προσκυνητές της Παναγίας
Βύλιζας.
Καταφθάνουν ευλαβείς
προσκυνητές συνεχώς, τελειωμό δεν έχουν, μήπως και εί-

ναι δεκαπενταύγουστος και
όχι Ευαγγελισμός; Γυρίζω στο
Αίθριο, στην ουρά περίμεναν
ν' ανάψουν ένα κεράκι με πίστη και ταπείνωση στην γλυκειά μας Παναγιά, να την ευχαριστήσουν για όλες τις
ευεργεσίες, να την παρακαλέσουν για τα πολλά προβλήματα της ζωής, να ασπασθούν
με ευλάβεια τις ιερές και άγιες
εικόνες της. Ο πιστός λαός
του Κυρίου, καίει στις ψυχές
μας ζωντανά η φλόγα της πίστης...
(Συνεχίζεται)

30 σελίδα

ΣΑΒΒΑΤΟ
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Κυρ. Μητσοτάκης για Μάτι: Αδιαφορία και κυνισμός
ενώ εξελισσόταν μια πρωτοφανής τραγωδία
Ε

πίθεση κατά της κυβέρνησης και
του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο
Κυριάκος Μητσοτάκης, με αφορμή
τα νέα στοιχεία που έφερε στο φως το
ντοκιμαντέρ «Μάτι: Τα Ντοκουμέντα
Μιλούν».

Ο κ. Μητσοτάκης, με ανάρτησή του στο
Facebook, αναφέρει, μεταξύ άλλων:
«Πόση αδιαφορία για την ανθρώπινη ζωή
και πόσος κυνισμός χρειάζεται για να στήνεις
μια επικοινωνιακή φιέστα μπροστά στις κάμερες, την ώρα που γνωρίζεις ότι βρίσκεσαι
μπροστά σε μια πρωτοφανή τραγωδία με
πολλούς νεκρούς. Και χθες βράδυ, που αποκαλύπτονταν αυτά τα συγκλονιστικά στοιχεία,
να χορεύεις ξέγνοιαστος με την ίδια παρέα
συνενόχων εκείνης της νύχτας».
Παράλληλα, τονίζει ότι «μας περιμένει πολλή
δουλειά την επόμενη μέρα για να βάλουμε
σε τάξη ένα διαλυμένο κράτος», ενώ προσθέτει: «εφόσον με εμπιστευτούν οι Ελληνες
πολίτες, μπορώ όμως να εγγυηθώ ότι θα δουλέψουμε σκληρά και με επαγγελματισμό. Και
κυρίως αξιοποιώντας τους ικανότερους, μακριά
από κομματικές παρωπίδες»

Αναλυτικά η ανάρτηση του
προέδρου της ΝΔ:
Ανατρίχιασα βλέποντας χθες το αφιέρωμα

Ο πρόεδρος της Ν.Δ. Κυριάκος Μητσοτάκης
του Αλέξη Παπαχελά για το τι πραγματικά
έγινε εκείνο το τραγικό απόγευμα της 23ης
Ιουλίου στο Μάτι.
Τρία πράγματα ήρθαν αμέσως στο μυαλό
μου.

Υπόθεση Novartis: Στις 30 Μαΐου
καταθέτει ανωμοτί ο Ανδ. Λοβέρδος

Σ

τις 30 Μαΐου θα βρεθεί
ενώπιον των Εισαγγελέων
κατά της Διαφθοράς ο
πρώην υπουργός Υγείας Ανδρέας
Λοβέρδος που θα καταθέσει με
την ιδιότητα του υπόπτου για παθητική δωροδοκία στην υπόθεση
της Novartis.
Ο κ. Λοβέρδος πήρε την προθεσμία μέσω του συνηγόρου του Άγγελου Καραχάλιου, ο οποίος προσήλθε στο γραφείο της Εισαγγελίας
κατά της Διαφθοράς και παρέλαβε
το μεγαλύτερο μέρος των εγγράφων της δικογραφίας που αφορά
στην περίοδο της θητείας του κ.
Λοβέρδου στο υπουργείο Υγείας,
από τον Απρίλιο 2011 έως τον Μάιο
2012.
Ο βουλευτής κλήθηκε σε χωρίς
όρκο κατάθεση συγκεκριμένα, για
την κοστολόγηση τεσσάρων σκευασμάτων της φαρμακοβιομηχανίας,
για σοβαρές παθήσεις, τα οποία
διατέθηκαν σε τιμές κατά πολύ
υψηλότερες σε σχέση με εκείνες
των τριών φθηνότερων ευρωπαϊκών
χωρών.
Σύμφωνα με το διαβιβαστικό των

Ο πρώην υπουργός Υγείας
Ανδρέας Λοβέρδος
εισαγγελικών λειτουργών προς την
Βουλή, ο πρώην υπουργός ελέγχεται για το αδίκημα της κατ’εξακολούθηση παθητικής δωροδοκίας
“στρεφομένης κατά του Δημοσίου
κατ’εξακολούθηση με όφελος που
πέτυχε ή επεδίωξε ο δράστης”.

Πρώτον, πόση αδιαφορία για την ανθρώπινη
ζωή και πόσος κυνισμός χρειάζεται για να
στήνεις μια επικοινωνιακή φιέστα μπροστά
στις κάμερες, την ώρα που γνωρίζεις ότι βρίσκεσαι μπροστά σε μια πρωτοφανή τραγωδία

«Ο νόμος “εκλογομαγειρείο” πρέπει
να καταργηθεί», επισημαίνει η Φώφη
Γεννηματά σε άρθρο της για τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές και
επαναλαμβάνει τη δέσμευσή της να
κάνει ό,τι θεσμικά περνάει από το χέρι
της για να επιτευχθεί.
«Το νέο πλαίσιο που άμεσα θα τον
διαδεχθεί, οφείλει -σε συνεργασία με
τους φορείς της ΤΑ- να εξασφαλίζει
μαζί με τη δημοκρατική εκπροσώπηση
όλα τα αναγκαία θεσμικά αντίβαρα για
να μπορούν να κυβερνηθούν οι δήμοι
με αποτελεσματικότητα προς όφελος
των πολιτών», προσθέτει η πρόεδρος
του ΚΙΝΑΛ.
Τονίζει παράλληλα ότι πριν από την
κατάργησή του μεσολαβούν οι εκλογές
κι εκεί «ο κάθε πολίτης με την ψήφο
του, έχει την καθοριστική δύναμη να
αποτρέψει, στο μέγιστο δυνατό, τα
κλεισθένεια “τεχνάσματα”, δίνοντας
από την Α' Κυριακή ισχυρές και σταθερές πλειοψηφίες άνω του 50%». Επιπλέον συμπληρώνει πως «η μείωση
των κινδύνων από τις πληγές της περιπέτειας του “Κλεισθένη”, προϋποθέτει
-σε αυτές τις εκλογές περισσότερο
από ποτέ- αιρετούς με βαθιά γνώση,
ικανότητα και ισχυρή λαϊκή νομιμοποίηση, για να μειώσουν τις παρενέργειές
του και να συμβάλουν εποικοδομητικά
στην επόμενη μέρα».
Αφού υπογραμμίζει τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις κι αλλαγές που έγιναν
από το ΠΑΣΟΚ τη δεκαετία του ‘80
και με τον «Καποδίστρια» και τον «Καλ-

με πολλούς νεκρούς. Και χθες βράδυ, που
αποκαλύπτονταν αυτά τα συγκλονιστικά στοιχεία, να χορεύεις ξέγνοιαστος με την ίδια παρέα συνενόχων εκείνης της νύχτας.
Δεύτερον, με συγκλόνισε η αξιοπρέπεια
των απλών πολίτων που βρέθηκαν αντιμέτωποι
με την καταστροφή και τον θάνατο. Αλλά και
των συνεπών κρατικών λειτουργών που μάταια
έψαχναν έναν υπεύθυνό να τους πει τι να κάνουν. Σκύβω το κεφάλι μου με σεβασμό.
Τίποτε άλλο.
Τρίτον, μας περιμένει πολλή δουλειά την
επόμενη μέρα για να βάλουμε σε τάξη ένα
διαλυμένο κράτος που δεν υπηρετεί τον
πολίτη. Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε προχθές και δεν έχει γίνει ΤΙΠΟΤΑ για να είμαστε
καλύτερα προετοιμασμένοι φέτος ώστε να
μην ζήσουμε ξανά μια νέα συμφορά.
Δουλεύουμε πολύ μεθοδικά ένα σχέδιο για
την ουσιαστική ανασυγκρότηση της υπηρεσίας
πολιτικής προστασίας και της Πυροσβεστικής.
Εφόσον με εμπιστευτούν οι Έλληνες πολίτες
δεν μπορώ να εγγυηθώ ότι με το πάτημα
ενός κουμπιού θα αλλάξουν όλα σε ένα κράτος
μπάχαλο.
Μπορώ όμως να εγγυηθώ ότι θα δουλέψουμε σκληρά και με επαγγελματισμό. Και
κυρίως αξιοποιώντας τους ικανότερους, μακριά
από κομματικές παρωπίδες.

Φώφη Γεννηματά: «Ο νόμος
“εκλογομαγειρείο” πρέπει να καταργηθεί»

λικράτη» το ‘90 και το 2009 η Φώφη
Γεννηματά απευθύνεται στους πολίτες
λέγοντας: «Στείλτε μήνυμα αλλαγής
για ισχυρό αυτοδιοικητικό μέτωπο ενάντια στο ρατσισμό και τη μισαλλοδοξία.
Η 26η Μαΐου αποτελεί ευκαιρία να ορθώσουμε ένα αποφασιστικό “όχι” απέναντι στο ρατσισμό και τη μισαλλοδοξία, ένα ηχηρό “ναι” στην προστασία
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το διακύβευμα δεν περιορίζεται στην κάλπη
των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
αλλά αντιστοίχως στις τρεις αυτοδιοικητικές κάλπες», υπογραμμίζει.
Όπως αναφέρει «το Κίνημα Αλλαγής
έχει αποδείξει πως βρίσκεται αταλάν-

τευτα και αδιαπραγμάτευτα απέναντι
σε κάθε μορφή φασισμού. Και αυτή
την αρχή υπηρετούν τα στελέχη μας
σε όλη τη χώρα. Στην αυτοδιοίκηση
δεν υπάρχει χώρος για φασίστες. Στο
“κυνήγι του σταυρού” δεν δικαιολογούνται... φωτογραφήσεις με υμνητές
των ναζιστών. Στην επιδίωξη πλειοψηφιών είναι απαράδεκτα "δεκανίκια" με
ακροδεξιούς κατά το πρότυπο των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Δεν χωρούν διακρίσεις στο
δίχτυ προστασίας των ΟΤΑ που οφείλει
να αγκαλιάζει κάθε ανθρώπινη ψυχή
στις πόλεις μας».
Σύμφωνα με την κ. Γεννηματά η επιδίωξη είναι: «Ισχυρό Κίνημα Αλλαγής,
η έκπληξη στις κάλπες του 2019». Στην
κατεύθυνση αυτή ζητάει από τον κάθε
πολίτη να ενισχύσει τους υποψήφιους
του Κινήματος Αλλαγής και να απορρίψει «τις σειρήνες του διχασμού, του
λαϊκισμού, του τυχοδιωκτισμού, των
προεκλογικών παραμυθιών» και να εμπιστευτεί το Κίνημα Αλλαγής ως τη
θετική επιλογή σε όλες τις κάλπες του
2019.
«Θα είμαστε η έκπληξη των εκλογών.
Μαζί μπορούμε να βάλουμε επιτέλους
τέλος στις περιπέτειες και τα αδιέξοδα.
Μπορούμε να κάνουμε πράξη τα όνειρά
μας για ένα καλύτερο μέλλον», υπογραμμίζει η Φώφη Γεννηματά.
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εσωτερικά
Ευ. Αποστολάκης:
Οι Ενοπλες
Δυνάμεις
αποτελούν
εγγύηση για την
προάσπιση της
εδαφικής μας
ακεραιότητας

ΥΠΕΣ: Διεξήχθη η πρώτη
συνεδρίαση της Διακομματικής
Επιτροπής για τις Ευρωεκλογές
πό την προεδρία του υπουργού
Εσωτερικών, Αλέξη Χαρίτση,
πραγματοποιήθηκε σήμερα η πρώτη
συνεδρίαση της Διακομματικής Επιτροπής
για τις Ευρωεκλογές της 26ης Μαΐου.

Υ
Ο υπουργός Εθνικής Αμυνας,
Ευάγγελος Αποστολάκης
«Οι Ενοπλες Δυνάμεις, να
γνωρίζουν όλοι, αποτελούν
εγγύηση για την προάσπιση
της εδαφικής μας ακεραιότητας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας», επεσήμανε μεταξύ άλλων ο
υπουργός Εθνικής Αμυνας,
Ευάγγελος Αποστολάκης,
στην ομιλία του στη Σχολή Πεζικού, στη Χαλκίδα.
«Στόχος είναι η χώρα μας,
να συνεχίσει να αποτελεί θεμέλιο ειρήνης και πόλο σταθερότητας, οικοδομώντας γέφυρες συνεργασίας και διαλόγου με όλες τις χώρες της
ευρύτερης περιοχής και συμβάλλοντας στην ανάπτυξη
σχέσεων καλής γειτονίας και
ειρήνης.
Έχουμε βέβαια έναν δύσκολο γείτονα, αντιδρώντας
πάντα με σύνεση και στρατηγική ψυχραιμία. Όμως, οι Ένοπλες Δυνάμεις, να γνωρίζουν
όλοι, αποτελούν εγγύηση για
την προάσπιση της εδαφικής
μας ακεραιότητας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της
Χώρας. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Παράλληλα επισήμανε ότι
«οι Ένοπλες Δυνάμεις συμβάλλουν στην επιτυχή προσπάθεια της Ελλάδας να δημιουργήσει έναν ισχυρό άξονα συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή εθνικού ενδιαφέροντος.
Έχουμε αναλάβει με ευθύνη και αποφασιστικότητα ένα
ρόλο κλειδί στην προώθηση
αμυντικών συνεργειών και
πρωτοβουλιών ασφαλείας,
λειτουργώντας ως αγωγός
επικοινωνίας μεταξύ των χωρών στα Βαλκάνια και στην
Ανατολική Μεσόγειο.
Συντελούμε έτσι στην εμπέδωση και ισχυροποίηση του
αισθήματος σταθερότητας,
και στην ενίσχυση της συνεργασίας και της ειρηνικής συνύπαρξης στην περιοχή».

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, στη συνεδρίαση συζητήθηκαν το θέμα της χρηματοδότησης των κομμάτων, καθώς και ζητήματα που αφορούν τους όρους, τις προϋποθέσεις και τον χρόνο
τηλεοπτικής και ραδιοφωνικής προβολής των κομμάτων, συνασπισμών κομμάτων και πολιτικών κινήσεων.
Μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης ο κ. Χαρίτσης δήλωσε πως «έγινε μία διεξοδική συζήτηση
κατά την οποία ακούστηκαν οι παρατηρήσεις κάθε
πλευράς και ευελπιστούμε να έχουμε μία καλή συνεργασία με όλα τα κόμματα.
Τις αμέσως επόμενες ημέρες θα εκδοθεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση για την κατανομή του ραδιοτηλεοπτικού χρόνου των κομμάτων στη δημόσια
και την ιδιωτική ραδιοτηλεόραση, ενώ θα ανακοινωθούν και μέτρα για τη διευκόλυνση της μετακίνησης των εκλογέων και των δικαστικών αντιπροσώπων».
«Η ταυτόχρονη διεξαγωγή των ευρωπαϊκών, των
περιφερειακών, των δημοτικών και των κοινοτικών
εκλογών αποτελεί μία σύνθετη διαδικασία, την
οποία καλείται να διαχειριστεί για πρώτη φορά το
Υπουργείο Εσωτερικών.
Η συστηματική προετοιμασία όμως που έχει γίνει,
αλλά και η εμπειρία και η ικανότητα των στελεχών
του υπουργείου μας, εγγυώνται την ομαλή διεξαγωγή και το αδιάβλητο των επερχόμενων εκλογικών
αναμετρήσεων.

4

ΜΑΪΟΥ 2019

σελίδα 31

Τόσκας για Μάτι:
Ηταν ασαφείς
οι πληροφορίες
για νεκρούς
Εξηγήσεις για την
πολύωρη καθυστέρηση στην ανακοίνωση των πρώτων
νεκρών κατά την
τραγωδία στο Μάτι,
η οποία ήλθε στο
φως από το ντοκιμαντέρ «Μάτι:
Τα ντοκουμέντα
μιλούν», επιχειρεί
να δώσει ο τότε υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Νίκος Τόσκας.
Σε δήλωσή του, ο κ. Τόσκας σημείωσε πως
δεν ενημέρωσε τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα για τα πτώματα που είχαν εντοπίσει τα σώματα ασφαλείας την ημέρα της πυρκαγιάς, διότι οι πληροφορίες ήταν «ασαφείς».
Προσέθεσε πως προτεραιότητα εκείνες τις
ώρες ήταν η «μάχη για τους ζωντανούς».

Ο υπουργός Εσωτερικών Αλέξης Χαρίτσης
Είμαι βέβαιος ότι θα κερδίσουμε και αυτό το δύσκολο στοίχημα», πρόσθεσε.
Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν ο γ.γ. του υπουργείου Εσωτερικών, Κώστας Πουλάκης, ο γ.γ. Ενημέρωσης Χρήστος Σίμος, καθώς επίσης ο πρόεδρος
και ο αντιπρόεδρος του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου (ΕΣΡ) κ.κ Αθανάσιος Κουτρουμάνος και Ροδόλφος Μορώνης.
Η Διακομματική Επιτροπή θα συνεδριάσει εκ
νέου σε ημερομηνία που θα καθοριστεί τις επόμενες μέρες.

Αποδεκτή από τον Τσίπρα
η παραίτηση Κουντουρά

Α

ΣΑΒΒΑΤΟ

ποδεκτή έκανε ο πρωθυπουργός την
παραίτηση της Έλενας Κουντουρά
από το υπουργείο Τουρισμού λόγω

της υποψηφιότητάς της στις ευρωεκλογές.
Σύμφωνα δε, με πληροφορίες σε επικοινωνία
που είχαν, την ευχαρίστησε για το πετυχημένο
έργο της και τη συμβολή της στην εδραίωση της
Ελλάδας ως παγκόσμιο τουριστικό προορισμό.
Μετά την επιστροφή του από την Κρήτη ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει τον αντικαταστάτη

Ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας

της στο υπουργείο Τουρισμού.

CMYK

Ν. Φίλης: Να
διορθώσει ο Πολάκης
όσα είπε για τον
Κυμπουρόπουλο
Αποστάσεις από τη
δήλωση του αναπληρωτή υπουργού Υγείας, Παύλου Πολάκη
για τον υποψήφιο ευρωβουλευτή
της
Νέας Δημοκρατίας,
Στέλιο Κυμπουρόπουλο, κράτησε ο
βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Φίλης.
Ο κ. Φίλης, τόνισε Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ,
ότι ο κ. Πολάκης
Νίκος Φίλης
πρέπει να βρει έναν
τρόπο να διορθώσει όσα είπε για τον υποψήφιο ευρωβουλευτή της ΝΔ, χαρακτηρίζοντας
μάλιστα τη δήλωσή του «άτυχη και αχρείαστη».
Ο ίδιος επεσήμανε ότι πρέπει να αναγνωρίζεται από όλους ο αγώνας που δίνουν άνθρωποι, όπως ο Στέλιος Κυμπουρόπουλος.
Ωστόσο σημείωσε ότι θα καταψηφίσει την
πρόταση μομφής που θα καταθέσει η Νέα Δημοκρατία κατά του κ. Πολάκη, κάνοντας λόγο
για αντιπερισπασμό του Κυριάκου Μητσοτάκη
στην πρόταση του Αλέξη Τσίπρα για ντιμπέιτ.
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“Μείνον μεθ' ημών” Κύριε...
•“Εγώ μεθ' υμών ειμί... μέχρι της συντελείας του αιώνος” (Ματθ. 28,20)

Μ

είνε μαζί μας,
Κύριε, εσύ που
είσαι το
αληθινό πνευματικό και
ηθικό φως, “η αλήθεια
και η ζωή”.

Μείνε μαζί μας, μαζί με
όλους μας, με τους νέους
και τους ηλικιωμένους, με
τους άνδρες και τις γυναίκες,
με σοφούς και αγράμματους,
με υγιείς και ασθενείς, με
τους δικούς μας και τους ξένους, με “τους εγγύς και
τους μακράν”, με δικαίους
και αδίκους, με αμαρτωλούς
και αγίους: Μείνε μαζί μας
και τώρα και πάντοτε, και
στις χαρές και στις λύπες,
και στα εύκολα και στα δύσκολα, συνοδοιπόρος, οδηγός, βοηθός, συμπαραστάτης. “Τοις πλέουσι σύμπλευσον, τοις οδοιπορούσι συνόδευσον, τους νοσούντας
ίασαι, ο ιατρός των ψυχών
και των σωμάτων ημών. Την
νεότητα παιδαγώγησον, το
γήρας περικράτησον, τους
ολιγοψύχους παραμύθησαι,
χηρών και ορφανών πρόστηθι, τας συζυγίας εν ειρήνη
και ομονοία διατήρησον...
(Μ. Βασίλειος)
Μείνε, Κύριε, στην καρδιά
μας, για να τη φωτίζεις, να
τη γαληνεύεις, να την ηρεμείς· για να της δίνεις τη
δική σου χαρά, αγάπη και
ειρήνη. Για να μας παρέχεις
την αληθινή ευτυχία, την πληρότητα της ζωής, τη χάρη,
την ευλογία και τον αγιασμό.
Μείνε μαζί μας, Κύριε, για
να μας συγκρατείς από το

Μέρος 2ο (τελευταίο)
Η Ορθόδοξη τοποθέτηση.
Κατά την παράδοση της Ορθοδοξίας η κοινωνική ηθική,
υπάρχει ως αναπόσπαστη
διάσταση της ηθικής και
πνευματικής ζωής. Ο σκοπός
προς τον οποίο αποβλέπει
πάντοτε η χριστιανική ηθική
δεν είναι η δικαιοσύνη, αλλά
η αγάπη που περιλαμβάνει
και τον εχθρό.
Η Εκκλησία δεν έχει σκοπό
να νοικοκυρέψει τον κόσμο
της φθοράς, αλλά να τον μεταμορφώσει και να τον οδηγήσει στην αφθαρσία. Αποτελεί παράγοντα συντηρήσεως κι ανακαινίσεως, είναι
ο χώρος όπου ανακαινίζεται
ολόκληρος ο κόσμος με τη
Χάρη του Αγίου Πνεύματος.
Είναι ο νέος κόσμος, η νέα
κοινωνία, πόσο κοινωνική και
πόσο καθολική είναι η φαινομενικά αποκλειστική αυτή
τοποθέτηση της απέναντι
στον κόσμο της Εκκλησίας,
δεν είναι δύσκολο ν' αντιληφθεί κάποιος αν προχωρήσει
πέρα από τα φαινόμενα κι
αναζητήσει την ουσία της
αληθινής κοινωνίας.
Στην καθημερινή γλώσσα
ο όρος κοινωνία έχει ευρύτατο πλάτος και χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει διά-

Γράφει ο κ. Κων/νος Χαρ. Κορλός, θεολόγος
θέλημα της σαρκός, από το
σαρκικό φρόνημα, από κάθε
πονηρό, ακάθαρτο, εμπαθή
λογισμό, από βέβηλα αισθήματα, επιθυμίες, σχέδια και
προθέσεις, από τα έργα του
σκότους και να μας καθοδηγείς, ώστε “ποιείν τα σοι ευάρεστα”. Μείνε μαζί μας, ώστε
η καρδιά μας να είναι καθαρή
και ευθεία, απλή, ανυπόκριτη
και άκακη, καρδιά που να
μπορεί να εμπιστεύεται,
όπως τα παιδιά. Για ν' ανθοβολεί κάθε καλό και κάθε
αρετή, για να έχει αγνά και
άγια συναισθήματα, ευαισθησία, καλοσύνη και χάρη.
Μείνε, Κύριε, στις οικογένειες, σε κάθε οικογένεια,
για να υπάρχει ειρήνη, και
ομόνοια, αγάπη και ομοψυχία, για να είναι στεριωμένες
σε στέρεη βάση και ασάλευτη. Για να απολαμβάνουν οι
γονείς “καλλιτεκνίας απόλαυσιν”, για να μακροημερεύσουν και να χαρούν “τέκνα τέκνων”. Για να αποφεύγονται οι προστριβές, οι φιλονικίες, οι άσχημες και
απρεπείς συμπεριφορές ανάμεσα στους συζύγους. Για
να ζουν με βαθειά αγάπη,
κατανόηση και σεβασμό. Για
να ανατρέφονται οι νέοι βλαστοί, τα παιδιά, σε περιβάλλον χαρούμενο και ευλογημένο, με πολλή τρυφερότητα
και απαλότητα “εν παιδεία
και νουθεσία Κυρίου”. Για να
αποφεύγονται τα επώδυνα
και καταστρεπτικά διαζύγια·

για να μην πληγώνονται τα
παιδιά και δοκιμάζουν πίκρα
και απογοήτευση από τα τρυφερά τους χρόνια.
Μείνε, Κύριε, στους νέους,
παιδαγώγησέ τους, οδήγησέ
τους στην αλήθεια και στο
δρόμο της αρετής. Σήμερα
που οι αληθινοί παιδαγωγοί
και δάσκαλοι είναι είδος εν
ανεπαρκεία που τείνει να
εκλείψει. Σήμερα που τα πάντα έχουν ευτελιστεί, και σκέψεις και συναισθήματα και
ακροάματα και θεάματα και
αναγνώσματα, σήμερα που
οι πάντες πασχίζουν με κάθε
μέσο και τρόπο να αποπροσανατολίσουν και ν' απομακρύνουν τους νέους από “τις
πηγές των υδάτων”, από τα
καθαρά νερά της γνήσιας
ελληνικής και ορθόδοξης παράδοσης και να τους οδηγήσουν σε δρόμους σκολιούς και διεστραμμένους,
ώστε να τους κάνουν ευάλωτους σε κάθε είδους ποταπότητα και εξαχρείωση.
Μείνε κοντά στους νέους,
εσύ ο αιώνιος νέος, για να
τους κρατήσεις στην αγνότητα και στην καθαρότητα
σώματος και ψυχής, για να
τους εμπνεύσεις ανώτερη
ζωή. Για να τους προστατέψεις από κάθε κακοτοπιά,
από τα ναρκωτικά και την
εγκληματικότητα, από την
ανηθικότητα και τις φαύλες
πράξεις και τις εφάμαρτες
συνήθειες, από κάθε τι που
τους φθείρει σωματικά και

ψυχικά. Από τις προκλήσεις
των σύγχρονων Σειρήνων,
από τους κινδύνους και τις
πολλές και ποικίλες παγίδες,
που ελλοχεύουν σε κάθε
βήμα της ζωής τους· από
την “ευπερίστατη αμαρτία”.
Μείνε, Κύριε, στην κοινωνία
μας, για να υπάρχει κοινωνική
δικαιοσύνη, για να αποφεύγονται οι κοινωνικές αναταραχές και αναστώσεις, για
να μην υπάρχουν άνθρωποι
που να πεινούν και να στερούνται τα αναγκαία προς
το ζειν· για να μην πεθαίνουν
παιδιά από την πείνα και από
την έλλειψη στοιχειώδους ιατρικής περίθαλψης. Για να
σταματήσουν τα εγκλήματα,
οι πράξεις βίας, οι κοινωνικές
και φυλετικές διακρίσεις. Για
να καταργηθούν τα πυρηνικά
οπλοστάσια, να περιοριστούν
οι εξοντωτικοί εξοπλισμοί,
για να σταματήσουν οι πόλεμοι, που σπέρνουν συμφορά και όλεθρο, για να επικρατήσει ειρήνη σ' ολόκληρο
τον κόσμο.
“Εγώ μεθ' υμών ειμί... μέχρι
της συντελείας του αιώνος”
(Ματθ. 28,20), είναι η απάντηση του Χριστού. Ο Χριστός
είναι πάντοτε μαζί μας· αρκεί
εμείς να το θέλουμε, αρκεί
εμείς να επιζητούμε τη συντροφιά Του, αρκεί εμείς να
επιθυμούμε τη χάρη Του και
την ευλογία Του, αρκεί εμείς
να του λέμε: “γενηθήτω το
θέλημά σου...” σε κάθε ώρα
και στιγμή, σε κάθε τόπο και
χρόνο κατά τη διάρκεια της
ζωής μας.-

Περισσότερες από
400 αιτήσεις υιοθεσίας και
αναδοχής σε δύο εβδομάδες

Γ

ια το νέο πλαίσιο υιοθεσίας και
αναδοχής μίλησε η αναπληρώτρια
υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Θεανώ Φωτίου, επισημαίνοντας ότι, μέσα σε
δύο εβδομάδες, που λειτουργεί η πλατφόρμα,
έχουν γίνει 450 αιτήσεις, εκ των οποίων οι 90
είναι για αναδοχή.
«Δεν αποκλείονται τα προσφυγόπουλα από τη διαδικασία» συμπλήρωσε η κ. Φωτίου.
Η αναπληρώτρια υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης
διευκρίνισε, μιλώντας σε ραδιοφωνικό σταθμό, ότι
στόχος της κυβέρνησης είναι η αναμονή να διαρκεί
8-12 μήνες για τους υποψήφιους γονείς.
Σύμφωνα με την κ. Φωτίου, ο αστικός κώδικας δεν
επιτρέπει υιοθεσία σε ζευγάρια με σύμφωνο συμβίωσης, γι' αυτό και τα ομόφυλα ζευγάρια μπορούν
να προχωρήσουν μόνο σε αναδοχή
Επίσης, γνωστοποίησε ότι η έρευνα καταλληλότητας
των υποψηφίων διαρκεί τρεις μήνες και τάχθηκε
υπέρ της αυστηρότητας του πλαισίου, λόγω της σοβαρότητας του θέματος.
Η ανάδοχη οικογένεια παρακολουθείται πάντα από
ειδικούς, ενώ στις υιοθεσίες, μέχρι την απόφαση
του δικαστηρίου.
Επιπλέον, τα πρόσωπα που έχουν αποφασίσει να
δώσουν το παιδί τους, πρέπει να περάσουν την ίδια
διαδικασία καταλληλότητας, όπως κάθε υποψήφιος
γονιός.
Σύμφωνα με την κ. Φωτίου, τα ιδρύματα θα είναι
υποχρεωμένα πλέον να αναρτούν τον ηλεκτρονικό
φάκελο των παιδιών στο εθνικό μητρώο. «Το ίδιο θα
ισχύει και για τους υποψήφιους γονείς, ούτως ώστε
το σύστημα να βλέπει τις ανάγκες και να μην χρειάζεται
ο υποψήφιος να απευθύνεται σε κάθε ίδρυμα ξεχωριστά» διευκρίνισε.
Η είσοδος στην πλατφόρμα γίνεται με τους κωδικούς
του taxisnet και μετά οι ενδιαφερόμενοι ακολουθούν
τις οδηγίες για τα πιστοποιητικά που θα χρειαστούν.
Την ίδια ώρα, όπως είπε, θα μπορούν να παρακολουθούν ηλεκτρονικά την πορεία της αίτησής τους,
δηλαδή το στάδιο που κάθε φορά βρίσκεται.

Χριστιανική Ηθική και Διαστάσεις

Του Γεωργίου Δ. Κατσικά
φορα ετερόκλητα φαινόμενα.
Στη φυσική ζωή παρατηρεί
ο αγ. Νικόλαος Καβάσιλας,
η κοινωνία εμφανίζεται μάλλον ως διάσπαση. Έτσι η
κοινωνία με τους φυσικούς
γονείς αναπτύσσεται με τον
βαθμιαίο διαχωρισμό των
παιδιών απ' αυτούς.
-Όπως όμως επισημαίνεται
η αληθινή κοινωνία δημιουργείται με την ταυτόχρονη
ύπαρξη του ίδιου πράγματος
στα δύο μέλη. Και αυτό γίνεται με τον Χριστό, γιατί τα

μέλη μετέχουν ταυτόχρονα
στο ίδιο πράγμα. Ο Χριστός
δεν χωρίζεται από τον πιστό,
αλλά παραμένει διαρκώς
ενωμένος μαζί του και τον
ζωογονεί, είναι ο χορηγός
του άρτου και ο ίδιος ο άρτος. Η εν Χριστώ ζωή είναι η
βίωση του μυστηρίου της
θείας Ευχαριστίας, η απλή
όμως μετοχή, δεν ταυτίζεται
με την εν Χριστώ ζωή, γιατί
πρέπει να είναι ταυτόχρονα
δεδομένο και ζητούμενο.
Είναι δεδομένο με τη μετοχή
στη θεία Ευχαριστία και ζητούμενο από την καθημερινή
ζωή του πιστού, που μετέχει
αυτής. Αυτός που κοινωνεί
ενώνεται μυστηριακά με τον
Χριστό (δεδομένο), αλλά
χρειάζεται ν' ανταποκριθεί
με τη ζωή του σ' αυτή την
ένωση (ζητούμενο). Να μην
τρέφεται μόνο από το σώμααίμα του Χριστού, αλλά να
κατευθύνεται από τη θέλησή
του. Να μην ζει μόνος ο ίδιος,
αλλά να ζει σ' αυτόν ο Χριστός. Η εν Χριστώ ζωή -κοινωνία προσφέρει στην Εκκλησία τη βάση για νέα και
δημιουργική θεώρηση, των

προβλημάτων της ζωής. Η
λύση τους δεν βρίσκεται
στο επίπεδο των δομών και
της εξουσίας, αλλά στο επίπεδο του προσώπου και
της πνευματικής ζωής. Η
προσπάθεια της Εκκλησίας
να λύσει τα κοινωνικά προβλήματα, όπως συνέβαινε
κατά τον Μεσαίωνα, είτε ως
κοινωνική αυθεντία δίπλα
στην πολιτική, όπως επιχειρήθηκε στους νεώτερους
χρόνους, δεν εκφράζει τη
φύση της. Η θέση της Εκκλησίας στον κόσμο είναι
Διακονική. Η εξουσία είναι
πειρασμός, γιατί υπόσχεται
συγκεκριμένες πρακτικές λύσεις, είναι όμως και εμπόδιο,
γιατί παραγνωρίζει το πνεύμα
και υπηρετεί την αμεσότητα.
-Ένα παράδειγμα διακονικής παρουσίας της Εκκλησίας έχουμε στο Βυζάντιο,
όπου δεν επιδίωξε να ρυθμίσει άμεσα την πολιτική ή την
οικονομική ζωή, αλλά διαπότισε με το πνεύμα της ολόκληρο το φάσμα της πολιτικής-οικονομικής ζωής των
Ορθοδόξων λαών. Όπως εύ-

στοχα είπε, ο Α. Muller Armack, “σπάνια παρουσιάστηκε η δύναμη του πνεύματος
στην ιστορία με εντυπωσιακότερο τρόπο, παρόσο στην
πορεία του Βυζαντίου, το
οποίο ενώ έχασε το 1453 την
μάχη, εξακολούθησε μέσα
στους αιώνες να εμπνέει με
το πνεύμα του πολλούς λαούς”.
Ο ρόλος της Εκκλησίας
δεν είναι ανταγωνιστικός
ούτε μεταρρυθμιστικός, αλλά
μεταμορφωτικός κι ανακαινιστικός. Παρουσιάζει τον
καινούργιο άνθρωπο, τον Χριστό, την αγάπη κι αποκαλύπτει την έλευσή του, για να
βρει ο καθένας κοντά του,
τον αληθινό εαυτό του και
την αληθινή ζωή. Πάντα με
βάση τη Χριστιανική-πνευματική ζωή, μπορούν να διαμορφωθούν νέες αντιλήψεις
και ολόκληροι πολιτισμοί. Χωρίς τη βάση αυτήν και οι τελειότεροι πολιτισμοί παραμένουν στοιχεία, που αδυνατούν να λυτρώσουν τον
άνθρωπο.
-Το μήνυμα της Ορθοδοξίας. Η Ορθόδοξη Εκκλησία

δεν ξεχώρισε ποτέ το αγιαστικό κι ανακαινιστικό έργο
της από την κοινωνική της
δράση, ούτε επιδίωξε ανταγωνιστική διάκριση από την
πολιτεία κατά την άσκηση
του κοινωνικού της έργου.
Με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, ολόκληρη η ανθρώπινη ζωή βρίσκει τη θέση της
και λειτουργείται μαζί της.
Συχνά όμως λησμονήθηκε η
αλήθεια από τους ίδιους τους
Ορθόδοξους, για αδράνεια
κι αδιαφορία, με αποτέλεσμα
να κατηγορηθεί η Εκκλησία
για την κοινωνική ζωή και τα
προβλήματά της. Σήμερα
όμως, που η αυτονόμηση της
κοινωνικής ζωής και ο εγωκεντρισμός της ανθρώπινης
δράσεως οδήγησαν την προσωπική και κοινωνική ζωή σε
τραγικό αδιέξοδο, το μήνυμα
της Ορθόδοξης Εκκλησίας,
εκπροσωπεί τη μοναδική
εναλλακτική λύση.Υ.Σ. Καλλιεργείστε την
ευχή, αυτή θα σας οδηγήσει
στον Παράδεισο. Θα βλέπετε
τη Χάρη του Θεού οφθαλμοφανώς. (Μακρής Αμφιλόχιος).
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Επίσκεψη του υποψήφιου περιφερειάρχη
Θεσσαλίας Δημητρίου Κουρέτα στο ΤΕΕ Τρικάλων
ε τη Νομαρχιακή Επιτροπή
Τρικάλων του
Περιφερειακού Τμήματος
Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας
του ΤΕΕ συναντήθηκε στις 2 Μαΐου
2019, ο υποψήφιος
περιφερειάρχης Θεσσαλίας στις
εκλογές της 26ης Μαΐου,
Δημήτριος Κουρέτας, στα γραφεία
του ΤΕΕ, στα Τρίκαλα και
συζήτησαν θέματα που αφορούν
στις αναπτυξιακές δυνατότητες της
περιφέρειας Θεσσαλίας μέσω
εθνικών και ευρωπαϊκών
προγραμμάτων χρηματοδότησης.

Μ

Ο πρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής Τρικάλων, Νικόλαος Λιάκος, κα-

λωσόρισε τον υποψήφιο περιφερειάρχη,
του ευχήθηκε καλή επιτυχία και αφού παρουσίασε τις προτάσεις του Περιφερειακού Τμήματος Κεντρικής & Δυτικής
Θεσσαλίας του ΤΕΕ για την Περιφέρεια
Θεσσαλίας τόνισε την ανάγκη ανάπτυξης
ενός δίαυλου επικοινωνίας και συνεργασίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας με το
ΤΕΕ.
Ο κος Κουρέτας έκανε μια σύντομη παρουσίαση με αναφορά στην μέχρι τώρα
αξιοποίηση των διαθέσιμων προγραμ-

μάτων χρηματοδότησης της περιφέρειας Θεσσαλίας και στη συνέχεια παρουσίασε τις θέσεις του συνδυασμού του για
την περιφέρεια.
Από την πλευρά της Νομαρχιακής Επιτροπής ΤΕΕ στη συνάντηση παρευρέθηκαν ο Αντιπρόεδρος, Γεώργιος Καταβούτας, ο Γραμματέας, Απόστολος Μπαταβάνης, ο Άγγελος Μόκας μέλος της
Νομαρχιακής Επιτροπής, και ο Νικόλαος
Νάκας, μέλος της αντιπροσωπείας του
ΤΕΕ.
Τον κο Κουρέτα συνόδευαν υποψήφιοι περιφερειακοί σύμβουλοι του συνδυασμού του, μεταξύ των οποίων και τα
μέλη του ΤΕΕ, Τέση Αποστολίδου, αρχιτέκτων μηχανικός και Μιχάλης Γκαραγκάνης, τοπογράφος μηχανικός.

Τσακαλώτος: Έως τη Δευτέρα το νομοσχέδιο
για 120 δόσεις και ασφαλιστικές εισφορές
το μεικτό
νομοσχέδιο με τη
ρύθμιση των 120
δόσεων για τις
ασφαλιστικές εισφορές
και για τους φόρους, που
σκοπεύει να καταθέσει
άμεσα στη Βουλή η
κυβέρνηση αναφέρθηκε
ο υπουργός
Οικονομικών, Ευκλείδης
Τσακαλώτος μιλώντας
στα Ιωάννινα.

Σ

Παράλληλα, ο υπουργός
Οικονομικών παρουσίασε τα
τέσσερα διλήμματα για την
Οικονομία και την Κοινωνία,
υπογραμμίζοντας πως η κυβέρνηση έχτισε την αξιοπιστία της και τώρα είναι σε
θέση να ανακοινώσει σημαντικά μέτρα, ενώ άσκησε κριτική στην Ν.Δ και στο ΚΙΝΑΛ.
«Το 1ο δίλημμα, είναι το πολιτικό σύστημα» τόνισε ο κ.
Τσακαλώτος, συμπληρώνοντας ότι «θέλουμε αυτό το πολιτικό σύστημα, να εξελιχθεί
να γίνει πιο δημοκρατικό, με
μεγαλύτερη διαφάνεια με λιγότερο πελατειακό κράτος»
υπογράμμισε ενώ επισήμανε
ότι «πριν από το 2009 το πολιτικό σύστημα ήταν κάπως
σικέ».
Ειδικότερα ανέφερε πως
«ήταν κλειδωμένο το πολιτικό
σύστημα. Η πικρή αλήθεια
είναι ότι αν δεν είχαμε αυτή
την κρίση δεν θα μπορούσαμε να το σπάσουμε. Ήταν το
δικό τους σύστημα με τα δικά
τους λεφτά, που έπαιρναν
από όπου τα έπαιρναν που
μπορούσαν να κάνουν αναπαραγωγή ενός φαύλου οικονομικού και κοινωνικού συστήματος και ενός φαύλου
πολιτικού συστήματος. Χρειαζόταν μια κρίση για να καταλάβουμε πως λειτουργούσε το σύστημα».
«Δεν είναι να μιλάμε για
σκάνδαλα, αλλά πως θωρακίζουμε το σύστημα από μελλοντικά σκάνδαλα» και ανέφερε μεταξύ άλλων για παράδειγμα το σύστημα Υγείας
όπου δεν παίρνει πια ο
υπουργός απόφαση για τις τιμές των φαρμάκων, υπάρχει

Ο υπουργός Οικονομικών παρουσίασε τα τέσσερα διλήμματα
για την οικονομία και την κοινωνία
μεγαλύτερη διαφάνεια στις
προμήθειες, όπου έχει γίνει η
συμφωνία της Βαλέτα με άλλες 8 χώρες για να μπορούμε να διαπραγματευτούμε
την τιμή των φαρμάκων, γιατί δεν γινόταν αυτό πριν μια
συλλογική διαπραγμάτευση.
Επίσης η απλή αναλογική θωρακίζει το σύστημα» πρόσθεσε.
Επίσης, ο υπουργός Οικονομικών στηλίτευσε την αντιπολιτευτική τακτική της Φώφης Γεννηματά απέναντι στον
ΣΥΡΙΖΑ. «Πραγματικά δεν
ξέρω τι σκέπτεται η κ. Γεννηματά, τι σκέφτεται ο απλός
πολίτης του ΚΙΝΑΛ και του
ΠΑΣΟΚ, όταν βλέπει αυτούς
τους ανθρώπους να μιλάνε
υπέρ της ενότητας των δημοκρατικών δυνάμεων και αυτοί συνεχίζουν με βασικό στόχο την στρατηγική ήττα του
ΣΥΡΙΖΑ. Τι αισθάνεται ένας
τέτοιος άνθρωπος, που ήταν
προοδευτικός, ήταν με το
ΠΑΣΟΚ, που πίστευε στο κοινωνικό κράτος, όταν βλέπει
πως η δική του ηγεσία λέει ότι
αυτό που χρειάζεται η Ελλάδα είναι η στρατηγική ήττα
του ΣΥΡΙΖΑ, λες και δεν
υπάρχει Χρυσή Αυγή, λες και
δεν υπάρχει ο Σαλβίνι, λες και
δεν υπάρχει ο Όρμπαν, λες

και δεν υπάρχει αυτό που
βλέπουμε σήμερα στην Ευρώπη» τόνισε.
«Το 2ο δίλημμα, είναι η συζήτηση για την μεσαία τάξη
που χρειάζεται βοήθεια σε
πολλούς τομείς» υποστήριξε
ο κ. Τσακαλώτος, σπεύδοντας να χαρακτηρίσει ψέμα
τα όσα υποστηρίζουν η κ.
Γεννηματά και ο κ. Μητσοτάκης, πως ο ΣΥΡΙΖΑ κατέστρεψε την μεσαία τάξη και
υπογράμμισε πως η κυβέρνηση στην προσπάθεια της
να βοηθήσει την μεσαία τάξη
άλλαξε την αναπτυξιακή πολιτική. Χαρακτηριστικό παράδειγμα που παρέθεσε ο
υπουργός είναι ότι «τα μεγάλα κονδύλια που πήγαιναν
σε μεγάλες υποδομές, τώρα
πηγαίνουν σε μικρομεσαίες
επιχειρήσεις, ενώ σε λίγο καιρό θα υπάρχει το νομοσχέδιο
για μικροχρηματοδοτήσεις».
«Εδώ είναι και η διαφορά
με την αντιπολίτευση του κ.
Μητσοτάκη. Ψηφίστε μας,
θα χτίσουμε την αξιοπιστία
μας για ένα δυο χρόνια λέει
και μετά θα διαπραγματευτούμε χαμηλότερα πρωτογενή πλεονάσματα και θα δείτε
πόσο θα βοηθήσουμε τα μεσαία στρώματα. Η διαφορά
μας είναι πως εμείς χτίσαμε

την αξιοπιστία μας και τώρα
είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε σημαντικά μέτρα»
είπε και σημείωσε ότι το πρώτο μέτρο, που θα κατατεθεί
στην Βουλή είναι ένα μεικτό
νομοσχέδιο με 120 δόσεις
και για τις ασφαλιστικές εισφορές και για τους φόρους.
«Το είχαμε υποσχεθεί και
τώρα μπορούμε να το κάνουμε» υπογράμμισε.
«Το 3ο δίλημμα», είπε ο
Ευκλείδης Τσακαλώτος «είναι
η άνοδος της ακροδεξιάς, η
οποία όμως δεν έχει κοινωνικό ή οικονομικό πρόγραμμα
που να δώσει λύση είτε στους
αποκλεισμένους είτε στις μεσαίες τάξεις».
«Τους ακροδεξιούς δεν
τους αντιμετωπίζεις με ύβρεις
αλλά μόνο όταν αντιμετωπίζεις τις κοινωνικές ρίζες πάνω
στις οποίες κτίζουν την πολιτική τους» επισήμανε ο
υπουργός, καταλήγοντας ότι
το 4ο δίλημμα είναι «τι Ευρώπη θέλουμε και τι μπορούμε ρεαλιστικά να ελπίζουμε».

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΡΤΟΥΛΙΟΥ
Αρ. Διακ. 148/2-5-2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Το Δασαρχείο Περτουλίου ανακοινώνει ότι στις 14 Μαΐου 2019, ημέρα
Τρίτη και ώρα 12.00 - 13.00 θα διενεργήσει στα γραφεία μας στο Πανεπιστημιακό Δάσος Περτουλίου δημόσιο τακτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό,
σύμφωνα με τους υπ' αριθμ. 68/21-221997 όρους του Ταμείου Διοικήσεως
& Διαχειρίσεως Πανεπιστημιακών Δασών για την εκποίηση:
- Διακόσια δύο και πενήντα επτά
(202,57) >2.50 μήκους κ.μ. περίπου
(μεγάλου μήκους) έμφλοια πεύκα
- διακοσίων τριάντα πέντε (235,00)
χκμ περίπου θρυμματισμού πεύκης
•Ενενήντα ένα (91,00)>2.50 μήκους κ.μ. περίπου (μεγάλου μήκους)
Άφλοιας ελάτης
•Διακόσια τριάντα πέντε χκμ
(235,00) περίπου θρυμματισμού ελάτης
Όλα από υλοτομίες και έκτακτες
καρπώσεις του 2018.
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός
αποβεί άγονος, θα επαναληφθεί στις
16 Μαΐου 2019, ημέρα Πέμπτη, την
ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο. (Πανεπιστημιακό Δάσος Περτουλίου).
Πληροφορίες και όροι δημοπρασίας στο Δασαρχείο Περτουλίου τηλ
& Fax 24340-91207, 24340-91109.
O Δασάρχης Π.Δ. Περτουλίου
Νικόλαος Χασάναγας
Δασολόγος με Α’ βαθμό
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Δήλωση στήριξης του Μπάμπη Δεληλίγκα
στον υποψήφιο Ευρωβουλευτή

Στέλιο Κυμπουρόπουλο

Ο Μπάμπης Δεληλίγκας με σχετική επιστολή του, δηλώνει
την απόλυτη στήριξη του στον υποψήφιο Ευρωβουλευτή
της Νέας Δημοκρατίας Στέλιο Κυμπουρόπουλο.
«Στις ευρωεκλογές θα στηρίξω την υποψηφιότητα του
κ. Στέλιου Κυμπουρόπουλου με τη ΝΔ, ιατρού-ψυχιάτρου
και μέλους του Δ.Σ. του Ο.Α.Δ.Ε.
Στις 7 Απριλίου όταν επισκέφθηκε τα Τρίκαλα, μίλησε στο
Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Τρικκαίων για την δωρεά
οργάνων. Μετά την εκδήλωση μου τηλεφώνησε, για να με
συναντήσει. Βρεθήκαμε στο ξενοδοχείο και αφού του ευχήθηκα καλή επιτυχία στις ευρωεκλογές, του υποσχέθηκα ότι θα τον στηρίξω με όλες μου τις δυνάμεις.
Όπως ο ίδιος επισημαίνει βρίσκεται στην πιο δημιουργική περίοδο της ζωής του, έχοντας συγκεντρώσει εμπειρίες από λάθη και επιτυχίες, χωρίς ποτέ να εφησυχάσει και πιστεύοντας βαθιά στη συμφωνία αλήθειας του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Μπάμπης Δ. Δεληλίγκας
Πρ. Αντινομάρχης Τρικάλων και Αντιδήμαρχος Τρικκαίων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΚΔΟΣΗΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
3ΕΑ/2019
Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η
3ΕΑ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ
12/24.4.2019/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά
στη διαδικασία κατάταξης με σειρά
προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) κατηγορίας ΠΕ.
Το ΦΕΚ της προκήρυξης έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ
(www.asep.gr) και διατίθεται δωρεάν
από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα) και από το Τμήμα
Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ
(Πουλίου 6, Αθήνα).
Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ,

Δ.Ε.Υ.Α.Τ.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Δ.Ε.Υ.Α.Τ.
Αρ. Πρωτ.:1374

ΠΕΡΙΛΗΨΗΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης
και Αποχέτευσης Τρικάλων (Δ.Ε.Υ.Α.Τ.)
που έχει την έδρα της στα Τρίκαλα
(οδός Ασκληπιού 35)
Προκηρύσσει
Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα
συμπλήρωσης τιμολογίου και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά, χαμηλότερη τιμή
ανά μονάδα μέτρησης, βάσει των διατάξεων του άρθρου 327 του Νόμου
4412/2016 «Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» για την παροχή υπηρεσιών με
CPV 65500000-8 και τίτλο «Καταμέτρηση καταναλώσεων ύδατος στον
πρώην Δήμο Τρικκαίων, έτους 2019»
συνολικού προϋπολογισμού πενήντα
εννέα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ
(59.500,00€) πλέον Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα
γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Τ., οδός Ασκληπιού 35 στις 14/05/2019 τον μήνα
Μάιο του έτους 2019, ημέρα Τρίτη με
ώρα έναρξης της παραλαβής των
προσφορών την 10.00 π.μ. και ώρα λήξης την 11.00 π.μ.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτά όλα
τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί σχετικοί με το αντικείμενο

αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού
του τόπου (www.asep.gr), ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται
στην Προκήρυξη (Παράρτημα Δ’).
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη
διαδικασία αρχίζει στις 8 Μαΐου 2019
ημέρα Τετάρτη και λήγει στις 24 Μαΐου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα
14:00.
Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση,
δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια/ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι
με την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής
τους, υποβάλλονται στις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του
Υπουργείου (www.minedu.gov.gr).
Αθήνα, 25 Απριλίου 2019

του διαγωνισμού και είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία εμποροβιομηχανικά
επιμελητήρια.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και των
τευχών δημοπράτησης στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Τ. (http://www.deyat.gr) ή / και να τα παραλάβουν από τη
Δ.Ε.Υ.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ, οδός ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ
35, ΤΡΙΚΑΛΑ, το αργότερο κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, κατόπιν
προηγούμενης τηλεφωνικής συνεννόησης. Αρμόδιοι υπάλληλοι: Παπαδόπουλος Αθανάσιος, Βασιλική Παππά και Ρουσιαμάνης Γεώργιος.
Τηλέφωνα
επικοινωνίας:
2431076967, 2431021458.
Fax: 2431076565.
Οι προσφορές συντάσσονται και
υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό,
οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν και εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσοστού 2% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, διάρκεια ισχύος
έξι (6) μηνών.
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Η παρούσα Περίληψη Διακήρυξης
δημοσιεύεται εφάπαξ, δέκα (10) ημέρες πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού σε ημερήσια τοπική εφημερίδα.
Αναρτάται στον Πίνακα Ανακοινώσεων στα κεντρικά γραφεία της
Δ.Ε.Υ.Α.Τ. όπως επίσης και στο διαδίκτυο στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» &
στο ΚΗΜΔΗΣ.
Τρίκαλα, 3/05/2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΛΕΡΑΣ Β. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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Μαζί το Σαββατοκύριακο
Πάμε Αλλιώς
ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
Επτά
Amsterdam, London, New York: The
Magnificent Three (Ε)
Ιστορικές Αναπαραστάσεις E8
ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
Πολίτες της Ευρώπης
Τζεϊμς Μποντ, Πέθανε μια Άλλη
Μέρα
Σαν Σήμερα τον 20ό Αιώνα (Ε)
Πολυτεχνίτης και Ερημοσπίτης
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων - Αθλητικά
- Καιρός
Στα Τραγούδια Λέμε Ναι Κ2
ΕΡΤ Ειδήσεις

'Oλι: Περιπέτεια στο Βυθό E26 (Ε)
Η Γουάντα και ο Εξωγήινος E25
Η Γουάντα και ο Εξωγήινος E26
Old Tom E25
Old Tom E26
Η 'Oαση του 'Oσκαρ E72 (Ε)
Η 'Oαση του 'Oσκαρ E73 (Ε)
Η 'Oαση του 'Oσκαρ (Ε)
Η 'Oαση του 'Oσκαρ E75 (Ε)
Ανιμάλια E21 (Ε)
1.000 Χρώματα του Χρήστου E17
1.000 Χρώματα του Χρήστου E18 (Ε)
1.000 Χρώματα του Χρήστου E19 (Ε)
'Eξι Αδελφές Κ6 Ε13 (Ε)
Επιχειρήματα
Ο Κύριος Πτέραρχος
Η Ζωή Είναι Στιγμές Κ2 (Ε)
Η Άγνωστη Ιστορία των Κόμικς E3 (Ε)
Αστερίξ Εναντίον Καίσαρα (Asterix vs
Caeser)
Selfie Κ2 Ε4
Ντετέκτιβ Μέρντοχ Κ10 Ε16
Βικτώρια E8
'Oταν ο Μαρξ Συνάντησε τον
'Eνγκελς (The Young Karl Marx)
Τζεϊμς Μποντ, Πέθανε μια Άλλη
Μέρα

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

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

Ο Τόπος της Καρδιάς μας (Ε)
Ο Δρόμος του Μεταξιού E5 (Ε)
Μπραμς / Ραχμάνινοφ (Ε)
Ανθρώπων Πράξεις E1 (Ε)
11 το Σάββατο
'Eκτη Αίσθηση Κ4 (Ε)
Ειδήσεις
ΑΓΡΟweek Κ3
Μικρές Φάρμες Κ2 Ε1
Κάθε Τόπος και Τραγούδι E1 (Ε)
Άγρια Ελλάδα E1 (Ε)
Χαρά Θεού Κ4 Ε1 (Ε)
ALLERT3 Κ6
Ποδόσφαιρο: Απόλλων Σμύρνης Λαμία (Ζ)
21:00 Τα Φονικά Μυστήρια της Κας Φίσερ
Κ1 Ε9
22:00 Ειδήσεις
22:30 90 Χρόνια ΠΑΟΚ, Νοσταλγώντας το
Μέλλον

07:45 Της Ελλάδος τα Παιδιά E16 (Ε)
08:45 Daddy Cool E3 (Ε)

Μια Ζωή Κ2 Ε41
Το Καφέ της Χαράς (Ε)
Υγεία Πάνω απ' 'Oλα Κ7
ANT1 News
Merenda Mania
Κωνσταντίνου και Ελένης Κ2 Ε16 (Ε)
Εκπαιδεύοντας την Τζένη
ΑΝΤ1 News - Δελτίο στη Νοηματική
Γλώσσα
Ξυπόλητος Πρίγκηψ
ANT1 News
Καλώς Ήλθε το Δολλάριο
Καλύτερα δεν Γίνεται

Χταποδοναύτες
Robocar Poli
Πέππα, το Γουρουνάκι
Οι Ευχούληδες: Το Πάρτι Συνεχίζεται
Κουταβοφιλαράκια
Μπόμπι και Μπιλ
PJ Masks
Μαλλιά Κουβάρια: Η Σειρά
Barbie στο Μυστικό Βασίλειο
Ben 10
Σκούμπι Ντου πού Είναι η Μούμια;
Stars System
Star News
Τα Φιλαράκια Κ5 Ε7
Harry και Meghan: 'Eνας
Παραμυθένιος 'Eρωτας
Ειδήσεις στη Νοηματική Γλώσσα
House Κ1 Ε19
Star News
Μια Νύχτα στο Μουσείο: Το Μυστικό
του Φαραώ
Fantastic Four

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

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

07.30 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
08.00 Παιδικό προγραμμα «Φρανκεστάιν», «Ο
παπουτσωμένος γάτος»
09.30. Τελεμάρκετινγκ
10.30 “Πνευματική Θεσσαλία”(Επανάληψη)
11.20 Παιδικό πρόγραμμα «Αλη Μπαμπά»
12.00 «Μη μου πεις»
13.00 TΕΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
14.00 Ντοκυμαντέρ «Το αρχοντικό του Σβάρτς
στα Αμπελάκια»
14.40Πολιτικοί Διάλογοι»
16.00 Τελεμάρκετινγκ
17.00 Τravel Guide
18.00 Γεγονότα -Δελτίο Ειδήσεων
18.40 Τελεμάρκετινγκ
19.00 Ποδοσφαιρικός αγώνας
21.00 Γεγονότα -Δελτίο Ειδήσεων
21.30 «Τα ….ΣΟΣ στη μουσική»
22.30 Ντοκυμαντέρ «Ανοιξη στον κάμπο του
Τυρνάβου»
23.00Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
23.45 Ξένη ταινία «Υπερήφανος και
καταραμένος»

KΡΙΟΣ: Η ανάγκη για ασφάλεια από κάθε
άποψη είναι αυτή που θα σε κινητοποιήσει το
επόμενο διάστημα και θα σε κάνει να δεις πως
μπορείς να προστατέψεις τον εαυτό σου όχι
μόνο προλαμβάνοντας τις ανατροπές, αλλά κι
από τις συνέπειες τους, αν είναι αναπόφευκτες.
ΤΑΥΡΟΣ: Είναι μια εποχή που χρειάζεσαι ανανέωση, είτε αυτή αφορά τη σχέση σου, είτε τον
τρόπο ζωής σου, είτε ακόμα και ένα νέο στόχο που θα σε βοηθήσει να βγάλεις όλο σου το
δυναμικό προς τα έξω.
ΔΙΔΥΜΟΙ: Αν εσύ δεν πιστέψεις εσύ σε σένα,
τότε ποιος; Με τη Νέα Σελήνη στον Ταύρο θα
μπορέσεις μετά από καιρό να δεις τα πράγματα
πιο αισιόδοξα και αυτό οφείλεται κυρίως στο
ότι αποφασίζεις να μετατοπίσεις την προσοχή
σου από τα μειονεκτήματα και τις αδυναμίες
σου.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Μπορεί όντως να βρίσκεσαι σε μία
φάση που τα πράγματα να εξελίσσονται πέρα
του πεδίου ελέγχου σου και να είσαι σε κατάσταση αναμονής για αποφάσεις που θα πάρουν
άλλοι για σένα.
ΛΕΩΝ: Η Νέα Σελήνη του μήνα που πραγματοποιείται στον Ταύρο θα σηματοδοτήσει ένα
νέο κύκλο στη ζωή σου ο οποίος μπορεί να έχει
να κάνει με την καριέρα σου, αλλά μπορεί να
αγγίξει και το γάμο ή την οικογένεια σου ευρύτερα.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Μπαίνεις σε μία περίοδο που αυτό
που σε απασχολεί είναι η εξέλιξη σου σαν άνθρωπος και η εξέλιξη απαιτεί θυσίες. Με τις
όψεις που «στολίζουν» τη Νέα Σελήνη του μήνα
αυτό που μπορεί να χρειαστεί να θυσιάσεις είναι η βάση σου.

TELEMACHOS CINEMA
Αυτή τη βδομάδα προβάλλονται

ΑΙΘΟΥΣΑ 1:
Η ταινία της χρονιάς

“ΟΙ ΕΚΔΙΚΗΤΕΣ”
Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΡΑΞΗ
ΑΙΘΟΥΣΑ 2:
Σε απογευματινές
προβολέςη 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
στο Μύλο Ματσόπουλου

07:30
08:00
09:00
10:00
13:00
13:50
16:50
17:50

19:00
20:00
20:50
22:50

Η Σερίφης Κάλι στην Άγρια Δύση
Βελούδο από Μετάξι E15 (Ε)
Οδηγός Καλής Ζωής
Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση
Ειδήσεις
Καλύτερα Δε Γίνεται!
Kitchen Lab
Δελτίο Ειδήσεων στη Νοηματική
Γλώσσα
Μην Αρχίζεις τη Μουρμούρα Κ6 Ε45
(Ε)
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
Το Σόι σου Κ5 Ε5 (Ε)
Πάμε Πακέτο
Μικρά Αγγλία

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

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

07:00
08:00
09:00
16:00

Τηλεαγορές
Κοινωνία και Πολιτισμός (Ε)
Τηλεαγορές
Κόντρα και Ρήξη

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

07.00 – 08.00 Κινούμενα Σχέδια
08.00 – 09.00 Δρόμοι της Παράδοσης
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 – 19.00 Κόντρα και Ρήξη
19.00 – 21.00 Βδομάδα ήταν και πέρασε
21.00 – 23.00 Αθλητικές μεταδόσεις
23.00 – 00.00 Κόντρα και Ρήξη
00.00 – 02.00 Τα άστρα και τα ζώδια

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

'Eλα Χαμογέλα
Open Sport
Open News - Μεσημεριανό Δελτίο
'Oλα... Λάθος
Open News στη Νοηματική
Revenge Body
Open News
It's Show Time
Μια Καλή Χρονιά
Ιπτάμενος Κροίσος

http://cine-mylos. blogspot.com
OΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Αναφέρεται επί
μεγάλων απωλειών
(γεν).
2. Γυναικείο υποκοριστικό - Υπονοεί και τη συγγένεια.
3. Είναι και τα
νταούλια.
4. Ως επίρρημα
σημαίνει «παντελώς» (αρχαϊστί) Αρχαίο κτητικό.
5. Του «Κ» δορυφόροι -Δέντρο με
βελονοειδή φύλλα.
6. Είναι πολλά
κουζινικά σκεύη.
7. Από τα καλά...
καλύτερα - Αγγλικό σύμφωνο.
8. Ξενική λέξη σχετικό με τη συμπεριφορά (αντιστρ.) - Πρωτεύουσα
του Ισημερινού.
9. Σύμβολα ποιότητας - Τους πιάνουν με προσοχή.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Και με πληρωμές σχετικά.
2. Γνωστός μοχλός δεύτερου είδους - Μετράει ξενικές εκτάσεις (αντιστρ.).
3. Οι Αιγύπτιοι και οι Βαβυλώνιοι
το χρησιμοποίησαν πρώτοι - Πρόθεση.
4. Περιλαμβάνουν και τα όμποε
(με άρθρο).
5. Συντομογραφία του γεωγραφικού πλάτους.
6. Χρησιμοποιείται στο άπλωμα

2431024874
Γκουλιοπούλου
Βασιλική
Κανούτα 1
2431031180
Καρανίκας Ιωάννης
Μιαούλη 16
2431035101
Κελεπούρη Δήμητρα
Καραϊσκάκη 46
2431027277
Κουλορίδα Στέφανος
Βύρωνος – Γαριβάλδη
2431020290
Λεβέντης Φώτης
Κονδύλη 24

2431032657
Μαυροματιανού
Σπάρτη
Διονυσίου 3
24310 27340
Ράπτης Ιωάννης
28ης Οκτωβρίου
2431032067
Σαπουνάς Νικόλαος
Σαράφη 18
2431023885
Σχοινά Ελίαν
Απόλλωνος & Γαριβάλδη
2431029797
Τραικάπης Μιχαήλ

Στουρνάρα 7
2431026886
Τριγώνης Νικόλαος
Σαράφη 21
2431026644
Τσιούτσιας Βασίλης
Ασκληπιού 36
2431029828
Τσιρώνης Παύλος
Μιαούλη 19
2431031875
Χάιδος Ιωάννης
Ασκληπιού 36
2431063833

ΠPATHPIA ΔIANYKTEPEYONTA
Κανάτας ----------------------------------------------Πύλη
Παπαποστόλου --------------------------------------Νομή
Παππά-------------------------------------------Χρυσαυγή
Τσεκούρας -----------------------------------------Γλύνος
Τσιάκας ---------------------------------------------Γόμφοι

Fish n’ Chips,
του Ηλία Δημητρίου
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H λύση του προηγούμενου
4

2
5

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

7

6

2

Eπιμέλεια
I. Tσιμπερδώνη

8

4

1

της Ελίνας Ψύκου
το πορτρέτο ενός διάφανου
ανθρώπου-κατασκεύασμα της
showbiz, με αρωγό έναν σπαρακτικά λιτό Χρήστο Στέργιογλου

3

5

7

Η αιώνια επιστροφή
του Αντώνη Παρασκευά,

2

8

6
8

Suntan,
του Αργύρη Παπαδημητρόπουλου Ξέφρενο, ορμητικό, άτακτο και σέξι.
Τρίτη 7/5 και Τετάρτη 8/5

Sudoku

Πώς παίζεται

9

μια ταινία δραματική, κωμική και ανατρεπτική, σαν την
ίδια τη ζωή.
Σάββατο 4/5 και Δευτέρα 6/5

των ρούχων.
7. Και η «ανωτέρα» αναφέρεται Μονολεκτική ερώτηση -Διασχίζει
την Αυστρία.
8. Αντιπαθείς... ηχητικά - Ποιητικό
έργο.
9. Τέως μονάρχης (αιτ.) - Των γηπέδων... πολλοί.
ΛΥΣΗ (3-5-2019)
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΛΑΟΜΕΔΩΝ 2. ΕΙΔΩΛΑ - ΥΚ 3. ΟΜΩΣ - ΙΝΩ 4. ΠΑΝΑΜΑΣ 5. ΑΤ - ΙΠΠΟΥΣ 6. Ρ1ΛΚΕ ΓΧ 7. ΝΤΙΟΡ - ΕΑΡ 8. ΤΗΣ - ΕΒΙΤΑ 9.
ΙΣΤΟΣ - ΟΣΕ ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΛΕΟΠΑΡΝΤΙ 2. ΑΙΜΑΤΙΤΗΣ 3. ΟΔΩΝ ΛΙΣΤ 4. ΜΩΣΑΪΚΟ 5. ΕΛ -ΜΠΕΡΕΣ 6.
ΔΑ - ΑΠ 7. ΙΣΟΓΕΙΟ 8. ΝΥΝ - ΣΤΑΧΥ
9. ΚΩΟΣ - ΕΑΡ

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

7
Πιάζα ------------------------------------Οδ. Καλαμπάκας
Τσιανατέλης -------------------------------Οδ. Ιωαννίνων
Γιώτας -------------------------------------Παλαιόπυργος
Γιώτας ----------------------------------------------Πρίνος
Οικονόμου ----------------------------------------Λυγαριά

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.
Πέμπτη 2/5 και Παρασκευή 3/5

Για να γυμνάζεται
το μυαλό σας

ΔIANYKTEPEYONTA ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
8 πρωί – 2 μεσημέρι
και 5 απόγευμα
έως 8 πρωί επομένης
Σχοινά Μιρέλλα
Βας. Τσιτσάνη 6
2431070669
08:00 π.μ. – 23:00
μ.μ.
Χρυσίδου Αντωνία
Δεληγ. & Κανάρη 20
2431073240
Από τις 9 το πρωί έως
τις 2 το μεσημέρι
Βλαχοκώστας
Αποστόλης
Ιουλ. Αδάμ 8

ΖΥΓΟΣ: Με τη Νέα Σελήνη του μήνα να πραγματοποιείται στον Ταύρο οι συνειδητοποιήσεις που θα κάνεις το επόμενο διάστημα θα
σε βοηθήσουν να αλλάξεις τον τρόπο που αξιολογείς ποια είναι τα σημαντικά πράγματα στη
ζωή.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Η φάση μυρίζει ανανέωση σε θέματα σχέσεων. Όχι απλά επειδή η Νέα Σελήνη του μήνα γίνεται στον Ταύρο που σηματοδοτεί μια περίοδο που τα πράγματα είναι ευνοϊκά σε επίπεδο σχέσεων.
ΤΟΞΟΤΗΣ: Η Νέα Σελήνη του μήνα που πραγματοποιείται στον Ταύρο σηματοδοτεί μια περίοδο που θα έχεις την ευκαιρία να προωθήσεις επαγγελματικά θέματα, να οργανωθείτε
καλύτερα και να γίνεται πιο αποδοτικοί.
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Μια πολύ καλή περίοδος ξεκινάει
για τα αισθηματικά σας με τη Νέα Σελήνη του
μήνα που πραγματοποιείται στο ζώδιο του Ταύρου. Για εσάς που δε σας αρέσουν τα ξεμυαλίσματα, αλλά τα πιο σοβαρά και μετρημένα
πράγματα οι συνθήκες φαίνονται ιδανικές.
ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Η Νέα Σελήνη στον Ταύρο σας
φέρνει πιο κοντά στην οικογένεια και τα αγαπημένα σας πρόσωπα που φαίνεται να αποτελούν για εσάς την πηγή συναισθηματικής
ασφάλειας που ψάχνατε προκειμένου να νιώσετε δυνατοί.
ΙΧΘΕΙΣ: Το επόμενο διάστημα θα έχετε την ευκαιρία να βρεθείτε στο σωστό για εσάς μέρος
τη σωστή στιγμή. Τα αντανακλαστικά σας είναι
σε εγρήγορση και βρίσκετε τρόπο να αξιοποιήσετε τις νέες γνωριμίες, αλλά και όλη την
πληροφόρηση που λαμβάνετε.

Τηλ. 24310 20090

18:00

07:00
08:00
08:30
10:00
11:00
12:30
13:00
13:30
14:30
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00

τηλεόραση
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ΣΑΒΒΑΤΟ
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Μικρή πτώση
στο Χρηματιστήριο

Ê

Σταθεροποιητικές τάσεις επικράτησαν στη χθεσινή
συνεδρίαση του χρηματιστηρίου, με την αγορά να κινείται σε στενό εύρος διακύμανσης με περιορισμένο
τζίρο.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 774,37 μονάδες, σημειώνοντας οριακή πτώση 0,10%.
Σε εβδομαδιαία βάση ο βασικός χρηματιστηριακός
δείκτης κατέγραψε μικρή άνοδο 0,21%, ενώ από τις
αρχές του έτους σημειώνει άνοδο 26,26%.
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 43,398
Γ.Δ. 774,37
εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 18.819.893 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κε0,10%
φαλαιοποίησης σημείωσε
πτώση σε ποσοστό
0,58%, ενώ ο δείκτης της
μεσαίας κεφαλαιοποίΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ
ησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,36%.
Από τις μετοχές της
υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές του ΟΛΠ (+3,26%), της Πειραιώς
(+3,05%) και της Τέρνα Ενεργειακή (+1,77%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές του ΟΤΕ (-2,04%), του ΟΠΑΠ (-1,51%) και της
MotorOil (-1,36%).
Από τους επιμέρους δείκτες τη μεγαλύτερη άνοδο
σημείωσαν οι δείκτες των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας
(+0,97%) και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών
(+0,92%), ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσαν
οι δείκτες των Πρώτων Υλών (-3,51%) και του Εμπορίου (-2,17%).
Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η
Eurobank και της Alpha Bank με3.571.573 και
3.412.142μετοχές αντιστοίχως.

Αλλάζει το οργανόγραμμα της ΑΑΔΕ Δημιουργούνται δύο νέες Γενικές Διευθύνσεις
Μ
ε απόφαση του Διοικητή της
ΑΑΔΕ που δημοσιεύθηκε στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
(ΦΕΚ Β 1460/2019), η Γενική Διεύθυνση
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
Ανθρώπινου Δυναμικού της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
καταργείται και στη θέση της
δημιουργούνται δύο νέες Γενικές
Διευθύνσεις:

- Tη Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΓΔΗΛΕΔ), μέσω της οποίας η ψηφιοποίηση αναβαθμίζεται σε κεντρικό στόχο
της ΑΑΔΕ, σε συμφωνία με το στρατηγικό σχέδιο πληροφορικής της.
- Τη Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης (ΓΔΑΔΟ), μέσω της
οποίας εδραιώνεται και ισχυροποιείται το νέο
σύστημα διαχείρισης του πλέον πολύτιμου κεφαλαίου της Αρχής, του ανθρώπινου δυναμικού της, με την προσθήκη σε αυτή και της Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας.
Η ΑΑΔΕ, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, προχώρησε στην οργανωτική αλλα-

γή αυτή λαμβάνοντας υπόψη διεθνώς αναγνωρισμένες μεθοδολογίες και βέλτιστες
πρακτικές, με διπλό στόχο:
- Να ισχυροποιήσει τις μονάδες πληροφορικής της, ώστε να ανταποκριθούν στις διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις της ψηφιοποίησης και να παρέχουν υπηρεσίες ακόμα υψηλότερου επιπέδου στους πολίτες και τις επι-

χειρήσεις.
- Να εμπεδώσει μια νέα σχέση με το ανθρώπινο δυναμικό της, βάζοντας στοv επίκεντρο του ενδιαφέροντος τις ανάγκες των ανθρώπων της για συνεχή εκπαίδευση, δίκαιη
αξιολόγηση και ευκαιρίες επαγγελματικής
εξέλιξης για όλους.

Στο επίκεντρο θεσμών - τραπεζών «κόκκινα» δάνεια και πρώτη κατοικία
ε ατζέντα τα «κόκκινα»
δάνεια αλλά και την
προστασία της πρώτης
κατοικίας θα συνομιλήσουν την ερχόμενη Τρίτη οι θεσμοί με τους
επικεφαλής των ελληνικών τραπεζών. Πιο συγκεκριμένα, η συνάντηση με τους θεσμούς θα
πραγματοποιηθεί στις 7 Μαΐου
και μάλιστα παρουσία εκπροσώπων από όλες τις τράπεζες, παρά
το γεγονός ότι, ως γνωστόν, τα
κλιμάκια συνηθίζουν να συνομιλούν χωριστά με τα στελέχη κάθε
πιστωτικού ιδρύματος, κάτι που
δεν θα συμβεί αυτήν τη φορά.
Σύμφωνα με ορισμένες πηγές
τούτο συμβαίνει: α) λόγω περιορισμένου χρόνου των κλιμακίων
και β) επειδή τα θέματα είναι πια
κοινά και μπορεί να γίνει μια συζήτηση εφ’ όλης της ύλης με όλα
τα πιστωτικά ιδρύματα. Τα περισσότερα θέματα, άλλωστε, που
αφορούν τις τράπεζες έχουν σχεδόν επιλυθεί και η συνάντηση
αυτή θα ασχοληθεί περισσότερο
με σκοπό να ανακεφαλαιώσει γνωστά ζητήματα που κινούνται μέσα
σε γνωστές προθεσμίες.
Το νέο θεσμικό πλαίσιο

Μ

Οι θεσμοί, αφού πείσθηκαν πως
η προστασία της πρώτης κατοικίας δεν επηρεάζει αρνητικά τα κεφάλαια των τραπεζών, έχουν ζητήσει -μεταξύ άλλων- από τα πιστωτικά ιδρύματα να αποφανθούν για τις θετικές επιπτώσεις
που θα επιφέρει τελικώς στα χαρτοφυλάκιά τους το νέο θεσμικό
πλαίσιο. Ειδικότερα, επιζητούν
χρονοδιαγράμματα και μετρήσιμα
αποτελέσματα που αφορούν την
εφαρμογή του αναθεωρημένου
πλαισίου. Ο νέος νόμος, άλλωστε,
λύνει οριστικά τη διαχείριση των
στεγαστικών NPLs από τις τράπεζες, οι οποίες -στο πλαίσιο της
ευρείας αναδιάρθρωσης των χαρτοφυλακίων τους- δεν έχουν αγγίξει ακόμη αυτό το κομμάτι των
«κόκκινων» δανείων. Κοινωνικά
ζητήματα και προβληματισμοί για
να μη διαλυθεί η αγορά ακινήτων
κάνουν τις τράπεζες πολύ προσεκτικές στη διαχείριση των συγκεκριμένων δανείων.
Οι εκτιμήσεις, πάντως, τόσο
των τραπεζών όσο και των διεθνών
οίκων είναι πως το νέο θεσμικό
πλαίσιο θα βοηθήσει ιδιαίτερα σε
ό,τι αφορά τις τιτλοποιήσεις στε-

γαστικών δανείων, όπως επίσης
και την ανάπτυξη της συγκεκριμένης δευτερογενούς αγοράς,
που διαθέτει διαφορετικά χαρακτηριστικά από τις δευτερογενείς
αγορές σε άλλους τύπους δανείων.
Κάποιες από τις τράπεζες, μάλιστα, θεωρούν πως το νέο θεσμικό πλαίσιο θα βοηθήσει κατ’
ουσίαν να αντισταθμιστούν και
ζημιές που έχουν δημιουργηθεί
από παλιά και ρυθμισμένα στεγαστικά δάνεια, στις ρυθμίσεις των
οποίων δεν ανταποκρίθηκαν οι
δανειολήπτες.
Έτσι, λοιπόν, εκτιμάται πως
μπορούν να αποφευχθούν αιτιάσεις των θεσμών για νέες προβλέψεις, οι οποίες αφορούν τις παρελθούσες ατυχείς ρυθμίσεις και
που τέθηκαν ως αντικείμενο συζήτησης από τους θεσμούς σε ορισμένα από τα πιστωτικά ιδρύματα
στο πρόσφατο παρελθόν.
Ας σημειωθεί πως ένα μείζον
θέμα και για τις τράπεζες και για
τους θεσμούς είναι να τηρηθεί το
χρονοδιάγραμμα όσον αφορά τη
λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την προστασία της
πρώτης κατοικίας, που -σύμφωνα
με το νέο χρονοδιάγραμμα- θα λειτουργήσει πλήρως περί τα τέλη
Ιουνίου, ενώ μέσα στον Μάιο θα είναι δυνατή η μεταφορά κάποιων
πρώτων δεδομένων που θα μπορέσουν να αντληθούν από το
TAXISnet. Το θέμα είναι πως πριν
από τη λειτουργία της πλατφόρμας ούτε οι τράπεζες μπορούν να

κινηθούν αποτελεσματικά σε ό,τι
αφορά τα NPLs, ούτε όμως και οι
δανειολήπτες είναι προστατευμένοι όσο δεν μπορούν να προχωρήσουν στην υποβολή αιτήσεων
προστασίας. Το σύνολο των NPLs
θα απασχολήσει διμερώς τη συνάντηση της ερχόμενης Τρίτης.
Επιπλέον, η ατζέντα περιλαμβάνει
τους τελευταίους στόχους και
πώς αυτοί θα επιτευχθούν, αλλά
και τα στατιστικά που αφορούν τη
δημιουργία των νέων NPLs.

Τα επιχειρηματικά NPLs
Τέλος, καθώς η συνάντηση είναι
κοινή, δεν αναμένεται να γίνει
αναφορά σε θέματα που έχουν να
κάνουν με κάθε πιστωτικό ίδρυμα
χωριστά. Πιο συγκεκριμένα, τα
μεγάλα NPLs, που αποτελούν ξεχωριστό αντικείμενο συζήτησης με
κάθε μία από τις τράπεζες χωριστά, δεν αναμένεται να περιληφθούν στην ατζέντα της προσεχούς Τρίτης.
Τραπεζικές πηγές, άλλωστε,
αναφέρουν πως οι θεσμοί έχουν
δώσει περιθώριο χρόνου σε κάθε
ένα από τα πιστωτικά ιδρύματα
προκειμένου να βρει λύσεις για το
συγκεκριμένο θέμα, οι οποίες,
σημειωτέον, δεν είναι καθόλου
εύκολες και απλές. Σημαντικές
πιέσεις μπορεί να οδηγήσουν τις
τράπεζες στη λήψη μεγάλων προβλέψεων, αν οι συζητήσεις με τις
εταιρείες για τα μεγάλα NPLs δεν
τελεσφορήσουν και οδηγηθούν
σε αδιέξοδο, λένε καλά ενημερωμένες τραπεζικές πηγές.

Σε προσιτές τιμές
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ΣΑΒΒΑΤΟ

Η γκρελίνη είναι μια σημαντική ορμόνη η οποία ενδιαφέρει
ιδιαίτερα τα άτομα που κάνουν
δίαιτα. Ανακαλύφθηκε το 1999,
από Ιάπωνες ερευνητές, στο
στομάχι αρουραίων και αμέσως αναγνωρίστηκε ότι επιτείνει
την έκκριση της αυξητικής ορμόνης. Αυτό ακριβώς υποδηλώνει και το όνομα της, ότι συντελεί στη σωματική ανάπτυξη
(προκύπτει από το "ghre" που
σημαίνει αύξηση και το "relin"
που σημαίνει έκκριση). Η ορμόνη υπάρχει σε πολλά ζώα,
όπως επίσης και στον άνθρωπο.
Το 2000, βρέθηκε μια άλλη
επίδραση της γκρελίνης η οποία
θεωρήθηκε πολύ σπουδαία από
τους ειδικούς επί της παχυσαρκίας. Η ορμόνη επιδρά στην
πρόσληψη της τροφής και στον
μεταβολισμό της γλυκόζης. Η
γκρελίνη δίνει το σήμα στον
εγκέφαλο να νιώσουμε το αίσθημα της πείνας αφού αδειάσει το στομάχι μας. Έγιναν
πολλές μελέτες και διαπιστώθηκε ότι η χορήγηση της ορμόνης στα πειραματόζωα προκαλεί μια ταχεία αύξηση του βάρους λόγω αύξησης της προσλαμβανόμενης τροφής.
Το άδειο στομάχι προκαλεί
άνοδο της γκρελίνης η οποία ταξιδεύει στο αίμα και δίνει σήμα
στον εγκέφαλο να προκαλέσει
το αίσθημα της πείνας. Αντίθετα, η πλήρωση του στομάχου με
τροφή μειώνει τα επίπεδα της
ορμόνης κάτι που σηματοδοτεί
στον εγκέφαλο τo αίσθημα της
πληρότητας. Εξαιτίας αυτού
του ρόλου, η γκρελίνη θεωρείται ότι παίζει σημαντικό ρόλο
στην πρόσληψη της τροφής και
στην επιτυχία μιας δίαιτας.
Στον άνθρωπο, το γονίδιο
που ρυθμίζει την παραγωγή της
γκρελίνης βρίσκεται στο χρωμόσωμα 3, στη θέση 3ρ25-2.
Έχει ενδιαφέρον ότι ο υποδο-
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Γκρελίνη, η ορμόνη της πείνας
χέας της γκρελίνης στον εγκέφαλο βρίσκεται στα ίδια κύτταρα με τον υποδοχέα της λεπτίνης, μιας άλλης σημαντικής ορμόνης που ρυθμίζει το αίσθημα
της πείνας και η οποία έχει αντίθετη επίδραση από την γκρελίνη - η αύξηση της λεπτίνης
προκαλεί κορεσμό της πείνας.
Μετά την ανακάλυψη της
γκρελίνης κατανοήθηκε καλύτερα γιατί η απώλεια βάρους
δεν είναι εύκολη υπόθεση. Ο λόγος είναι ότι η μειωμένη πρόσληψη τροφής, εκτός του ότι
μειώνει τον βασικό μεταβολισμό, αυξάνει την πείνα μέσω της
γκρελίνης. Τα χαμηλά επίπεδα
σακχάρου (γλυκόζης) στο αίμα
προκαλούν αυξημένη όρεξη όχι
μόνο μέσω της γκρελίνης αλλά
και του νευροπεπτιδίου Υ.
Από την πρώτη κιόλας μέρα
μιας δίαιτας που περιορίζει τις
θερμίδες, η γκρελίνη αυξάνεται
κι αυτό υποσκάπτει την προσπάθεια απώλειας του βάρους.
Μία μελέτη σε ανθρώπους διαπίστωσε αύξηση κατά 24% των
επιπέδων της γκρελίνης ύστερα
από μια δίαιτα διάρκειας 6 μηνών και μείωση του σωματικού
βάρους κατά 17%. Σήμερα θεωρείται πολύ σημαντικό για αυτούς που προσπαθούν να αδυνατίσουν να διατηρούν χαμηλά
επίπεδα γκρελίνης και υψηλά
επίπεδα λεπτίνης προκειμένου
να πεινούν λιγότερο και να επιτύχουν τον στόχο τους.

Πως λειτουργεί
η γκρελίνη
Η γκρελίνη παράγεται κατά το
60-70% από το στομάχι όταν
αυτό αδειάζει και ειδικότερα
από κύτταρα που βρίσκονται
στο βλεννογόνο της οροφής

Δράση για τη διατήρηση της
Κουμαριάς του Δήμου Τρικκαίων
•Προσπάθεια των κατοίκων
και της δημοτικής αρχής, να μην
εξαλειφθεί ως Τοπική Κοινότητα
Η κουμαριά (Arbutus unedo) είναι θάμνος ή μικρό δέντρο που φύεται στη ζώνη των αείφυλλων – πλατύφυλλων,
σε υψόμετρο μέχρι 1.000 μ. Ανήκει στην οικογένεια Ericaceae και στο γένος Arbutus, με πλήθος θεραπευτικών
ιδιοτήτων, γνωστών από την αρχαιότητα. Δυστυχώς, αυτές οι θεραπευτικές ιδιότητες δεν φάνηκαν ικανές να διατηρήσουν το ομώνυμο χωριό του Δήμου Τρικκαίων σε χωριστή οντότητα με πολιτική σύνθεση, καθώς ο «Κλεισθένης» την καταργεί. Αιτία, η απουσία μόνιμου πληθυσμού.
Πράγματι, το χωριό δεν κατοικείται από μόνιμο πληθυσμό. Η αγάπη όμως των καταγόμενων από τον οικισμό αυτόν της διπλανής Αγρελιάς, είναι μεγαλύτερη από οτιδήποτε. Συχνότατα το επισκέπτονται και πολύ συχνά φροντίζουν να το… φροντίζουν. Ο πρόεδρος του χωριού κ. Δημήτρης Πιτέλης και ο Δήμαρχος Τρικκαίων κ. Δημήτρης Παπαστεργίου είχαν τα τελευταία χρόνια στενότατη συνεργασία και πλήθος εργασιών έγιναν για τη βελτίωση της εικόνας του χωριού και για τη λειτουργικότητα του Ιερού
Ναού.
Το πρωί της Πέμπτης 2 Μαΐου 2019 πραγματοποιήθηκε
μία ακόμη συνάντηση των δύο αυτοδιοικητικών, με τον κ.
Παπαστεργίου να δηλώνει ότι εκτός από την άψογη συνεργασία και σε αντιδιαστολή με τη διάταξη του νόμου, η
προσπάθεια θα καταβληθεί. Και αφορά αυτή η προσπάθεια,
σε συνεννόηση με τον πρόεδρο και τους καταγόμενους από
το χωριό, να προωθηθεί διαφορετική διάταξη για την Κουμαριά. Ηδη έγιναν οι συνεννοήσεις, ήδη ο Δήμος Τρικκαίων
στηρίζει τους κατοίκους. Και μάλιστα, για έναν ακόμη λόγο:
επειδή ο βασικός πυρήνας των ενεργειών της δημοτικής
αρχής και ένα από τα κεντρικά της συνθήματα, είναι «να
παραμείνει ο κόσμος στον τόπο μας». Αυτό θα επιτευχθεί
και με τη διατήρηση της χωριστής οντότητας της Κουμαριάς ως Τοπικής Κοινότητας και μετά τις επερχόμενες δημοτικές εκλογές.

του στομάχου. Η υπόλοιπη ποσότητα παράγεται κυρίως από
το λεπτό έντερο αλλά και από
ορισμένα άλλα όργανα όπως είναι οι πνεύμονες, η καρδιά, τα
νεφρά, ο λεμφικός ιστός, τα
επινεφρίδια, το πάγκρεας και ο
θυρεοειδής αδένας. Πρόκειται
για μια μικρή πρωτεΐνη που
αποτελείται από 28 αμινοξέα γι'
αυτό και αποκαλείται πεπτίδιο.
Μέσω του αίματος επηρεάζει
τον υποθάλαμο ο οποίος είναι
το κέντρο της όρεξης και σηματοδοτεί την παραγωγή διαφόρων άλλων ορμονών. Το
σώμα παράγει δύο μορφές
γκρελίνης, την ακυλιωμένη και
τη μη-ακυλιωμένη. Και οι δύο
μορφές έχουν επίδραση στον
μεταβολισμό.
Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ο
τρόπος που η γκρελίνη διεγείρει
ή υποστέλλει την όρεξη. Οι
έρευνες έδειξαν ότι αυτό συμβαίνει μέσω ενεργοποίησης του
συστήματος ανταμοιβής του
εγκεφάλου. Στην πραγματικότητα η πείνα υποχωρεί επειδή ο
εγκέφαλος συνδέει το φαγητό
με την ευχαρίστηση. Αυτό έχει
μεγάλη πρακτική σημασία διότι η ορμόνη κάνει την πείνα να
υποχωρεί όχι επειδή απλώς το
στομάχι γεμίζει με φαγητό αλλά
επειδή αυτό προκαλεί ευχαρίστηση στον εγκέφαλο.
Όπως αποκάλυψε μια μελέτη,
όταν το στομάχι γεμίζει με τροφή που δεν μας αρέσει, η γκρελίνη δεν μειώνεται αρκετά με
αποτέλεσμα το αίσθημα της
πείνας να μην ικανοποιείται.
Στη μελέτη αυτή, οκτώ νεαρά
άτομα έφαγαν το αγαπημένο
τους φαγητό, καθώς επίσης και
ένα φαγητό που δεν τους άρεσε πολύ. Παρατηρήθηκε ότι
υπήρχε μειωμένη έκκριση γκρελίνης όταν έτρωγαν το φαγητό
της αρεσκείας τους, ενώ τα
επίπεδα της ορμόνης ήταν υψηλότερα όταν έτρωγαν αυτό που
δεν τους άρεσε. Πιο εκπληκτική
ήταν μια μελέτη του 2011 που
βρήκε ότι ακόμα και η ψευδαίσθηση ότι έχουμε φάει πολύ μειώνει τη γκρελίνη.
Με βάση τα παραπάνω, που
δείχνουν ότι ο εγκέφαλος ερ-

μηνεύει τις σωματικές καταστάσεις με τον δικό του υποκειμενικό τρόπο, αρκετοί διαιτολόγοι τροποποίησαν τις συμβουλές τους προς όσους θέλουν να χάσουν κιλά. Διότι για
να μειωθεί η πείνα έχει σημασία
να ευχαριστιέται κανείς το φαγητό του και όχι μόνο η ποσότητα. Δύο φαγητά των 400 θερμίδων έχουν διαφορετική επίδραση στην πείνα, κάτι που
εξαρτάται τις ατομικές γευστικές προτιμήσεις.
Η μελέτες αποκάλυψαν ότι ο
μηχανισμός ανταμοιβής του εγκεφάλου παίζει σπουδαίο ρόλο
στον έλεγχο του βάρους. Το σύστημα αυτό είναι αρχέγονο και
υπάρχει για να κινητοποιεί ένα
ζώο προς αναζήτηση τροφής
και ερωτικού συντρόφου. Είναι
ενδιαφέρον ότι το μήνυμα της
γκρελίνης στον εγκέφαλο μεταφέρεται με τη βοήθεια της
ντοπαμίνης, η οποία είναι ένας
σημαντικός αγγελιοφόρος του
συστήματος ανταμοιβής του
εγκεφάλου (η ντοπαμίνη αποκαλείται ορμόνη της ευχαρίστησης). Φαίνεται μάλιστα ότι
όχι μόνο η ντοπαμίνη αλλά και
η γκρελίνη ρυθμίζει τη σεξουαλική συμπεριφορά, όπως έδειξε
μια σουηδική μελέτη σε ποντίκια. Στον άνθρωπο είναι γνωστό
ότι η πείνα σκοτώνει την σεξουαλική επιθυμία ενώ ένα απολαυστικό γεύμα μπορεί να προκαλέσει ερωτική διάθεση (δεν είναι τυχαίο ότι το καλό φαγητό
χρησιμοποιείται συχνά ως μέρος της τακτικής ζευγαρώματος).
Γενικότερα, φαίνεται ότι ο
ευχαριστημένος από τη ζωή
του άνθρωπος μπορεί πιο εύκολα να ακολουθήσει ένα πρόγραμμα δίαιτας γιατί η γκρελίνη λειτουργεί όπως πρέπει. Αντίθετα, κάποιος που έχει άγχος,
νιώθει ότι του λείπουν σημαντικά πράγματα στη ζωή του, μεταξύ των οποίων και το σεξ, έχει
αυξημένη παραγωγή γκρελίνης
και νιώθει μεγαλύτερη πείνα. Τα
άτομα που δεν ευχαριστιούνται
τη ζωή τους, και κυρίως αυτά
που έχουν χαμηλό εισόδημα,
ψάχνουν να βρουν ευχαρίστηση

στο φαγητό με αποτέλεσμα να
παρουσιάζουν υψηλότερα ποσοστό παχυσαρκίας.
Τέλος, το άγχος και οι ανήσυχες σκέψεις οδηγούν σε
πρόσληψη τροφής, κάτι που
έχε φανεί από μελέτες σε ποντίκια. Το στρες καταλήγει σε αυξημένη πρόσληψη θερμίδων,
ως ένας τρόπος ηρεμίας του εγκεφάλου. Στους ανθρώπους,
έχει βρεθεί ότι η γκρελίνη απελευθερώνεται κατά τη διάρκεια
του χρόνιου στρες κι αυτός είναι ένας λόγος για τον οποίο το
ψυχολογικό στρες μπορεί να
προκαλεί αύξηση του βάρους.

Πως να διαχειριστείτε
την γκρελίνη
Η γκρελίνη δεν φαίνεται να είναι μια ορμόνη που μπορεί να
ελεγχθεί άμεσα με φάρμακα ή
διατροφικά συμπληρώματα,
ωστόσο υπάρχουν μερικά πράγματα που μπορείτε να κάνετε
για να βοηθήσετε στη διατήρηση των υγιών επιπέδων της.
• Κοιμηθείτε καλά. Η έλλειψη
ύπνου ασκεί αρνητικές επιδράσεις στην υγεία και μια από αυτές είναι η προσθήκη κιλών.
Μία μόνο εβδομάδα ανεπαρκούς ύπνου ανοίγει το δρόμο
όχι μόνο στην εξάντληση αλλά
και στο άγχος, τη σύγχυση, το
θυμό και την παρορμητική συμπεριφορά. Οι ψυχολογικές επιπτώσεις της στέρησης ύπνου
διαταράσσουν την γκρελίνη,
αλλά και τη λεπτίνη, με τρόπους
που μπορεί να οδηγούν όχι
μόνο σε αύξηση κιλών, αλλά και
σε εναπόθεση του σωματικού λίπους στα πιο επιβλαβή σημεία
του σώματος. Από την άλλη
πλευρά, ο επαρκής και ποιοτικός ύπνος διατηρεί την παραγωγή της γκρελίνης σε πιο επιθυμητά επίπεδα και μ' αυτό τον
τρόπο επιδρά θετικά στο σωματικό βάρος.
• Ευχαριστηθείτε τη διατροφή σας. Ανεξάρτητα από το μέγεθος ενός γεύματος, όποιος
δεν ευχαριστιέται το φαγητό
του πεινάει περισσότερο με
αποτέλεσμα να λαμβάνει πιο
πολλές θερμίδες στη διάρκεια
της ημέρας. Γι' αυτό οι διαιτο-

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

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

τΡΙΚΑΛΑ – ΒΟΛΟΣ

7.00, 10.00, 13.00, 15.30, 18.30,

7.00, 11.30, 15.00, 19.00

01.00 νυχτερινό (εκτός Σαβ. προς Κυρ.)

ΒΟΛΟΣ – τΡΙΚΑΛΑ

ΑΘΗΝΑ - τΡΙΚΑΛΑ

6.30, 11.00, 15.00, 19.00

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

7.00, 10.30, 13.30, 15.30, 18.00, 21.00

τΡΙΚΑΛΑ – ΛΑΡΙΣΑ

ΚΑΛΑΜπΑΚΑ – ΜΕτΕΩΡΑ

extra Παρασκευή & Κυριακή: 17.00

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

Καθημερινά: 9.00, 12.00, 15.00

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

ΛΑΡΙΣΑ – τΡΙΚΑΛΑ

8.30, 12.00, 15.15, 17.30, 21.00

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

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

τΡΙΚΑΛΑ – ΚΑΡΔΙτΣΑ

καθημερινά: 8.45, 15.30

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

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

ΚΑΡΔΙτΣΑ-τΡΙΚΑΛΑ

14.30 Δευτ., Τετ., Παρ., Κυρ.

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

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

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

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

πΑτΡΑ - τΡΙΚΑΛΑ

ΚΑΛΑΜπΑΚΑ – τΡΙΚΑΛΑ

Δευτέρα, Παρασκευή, Κυριακή: 15.15

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

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

Τσιούτσιας Βασίλειος,
φαρμακοποιός ΑΠΘ

λόγοι επιτρέπουν όσους κάνουν δίαιτα να τρώνε και λίγες
μπουκιές παχυντικού, ή ακόμα
και ανθυγιεινού, φαγητού αν
αυτό τους ευχαριστεί. Αν κάνετε λοιπόν δίαιτα, μην είστε πολύ
αυστηροί με τον εαυτό σας και
μην αποφεύγετε δραστικά τους
υδατάνθρακες οι οποίοι προκαλούν ευχαρίστηση στον εγκέφαλο. Από την άλλη μεριά, οι
πρωτεΐνες φαίνεται να είναι η
πιο χορταστική τροφή ίσως γιατί αργούν να απορροφηθούν
και αυτό ρυθμίζει καλύτερα τη
γκρελίνη.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι παχύσαρκοι δεν έχουν υψηλότερα
επίπεδα γκρελίνης στο σώμα
τους από τους ανθρώπους κανονικού βάρους αλλά μπορεί να
είναι πιο ευαίσθητοι στις επιπτώσεις της ορμόνης. Ορισμένες έρευνες δείχνουν ότι οι παχύσαρκοι ίσως έχουν ένα υπερβολικά ενεργό υποδοχέα γκρελίνης, γνωστό ως GHS-R, ο
οποίος οδηγεί σε αυξημένη
πρόσληψη θερμίδων.
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με
το άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα όπως τροποποιήθηκε με το
Ν.1250/82 ότι ο ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ του Κωνσταντίνου
και της Μαρίας το γένος Καραλή
που γεννήθηκε και κατοικεί στα
Τρίκαλα και η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΥΤΣΟΜΗΤΡΟΥ του Γεωργίου και
της Σουλτάνας το γένος Πούρικα
που γεννήθηκε και κατοικεί στα
Τρίκαλα πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο Τρικάλων.

ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΧΑΘΗΚΑΝ
ΧΑΘΗΚΕ πινακίδα αυτοκινήτου, με αριθμό ΔΟΚ 9481, κοντά
στην περιοχή Πατουλιάς. Όποιος
τη βρήκε παρακαλείται να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο
2431035722.
ΒΡΕΘΗΚΕ γυναικείο μαύρο
πορτοφόλι, στην οδό 28η Οκτωβρίου, μεσημεριανές ώρες 12.0015.00. Όποιος το έχασε μπορεί
να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο
2431024028.
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.

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

TΣΙΓΑΡΙΔΑΣ Travel
Αριθμος μητρωου
ΕΟΤ 0727E60000037201

για κάθε προορισμό...

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

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

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

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

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.

ΠΟΛΥΓΕΝΗΣ ΔΗΜΗΡΗΣ ΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ

Ημερήσια κρουαζιέρα Παξούς –Αντιπαξούς –Πάργα
στις 1 Ιουνίου
Πενθήμερη εκδρομή Δαλματικές Ακτές
(Ντουμπρόβνικ-Κότορ-Μπούτβα) από 5-9 Ιουνίου

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

ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ –
ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ • ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 32 ΤΡΙΚΑΛΑ

Τριήμερη εκδρομή στην Θάσο. Από 28-30 Ιουνίου

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

9 ήμερη εκδρομή από 22-30 Αυγούστου.
Βουδαπέστη-Κρακοβία-Βαρσοβία-Μπρατισλάβα

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

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

«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

«ΧΙΟΣ - ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ»
Διαμονή στο CHIOS CHANDRIS HOTEL 4*
Από 14-17/6/2019
ΑΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ-ΤΡΙΠΟΛΗ-ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ-ΑΓΙΑ
ΛΑΥΡΑ-ΜΕΓΑ ΣΠΗΛΑΙΟ
2ήμερη εκδρομή από 19-20-6-2019

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
(4ήμερη εκδρομή)
Από 14/06/2019 έως 17/06/2019

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

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

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.

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

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

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

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

ΛΙΠΑΣ TRAVEL
ΜΗ.Τ.Ε.: 0727Ε60000015600

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

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

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

ΚΡΗΤΗ
(6ήμερη εκδρομή) Χανιά -Ρέθυμνο- Ηράκλειο- Αγ. Νικόλαος
Από 18/06/2019 έως 23/06/2019

Συλλόγου Αργιθεατών Τρικάλων

ΕΛΛΑΔΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΕΛΛΑΔΑ

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

Ι.Μ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΙΑΜΑΔΩΝ
Απογευματινή εκδρομή για τον πανηγυρικό εσπερινό
προς Τιμήν του Αγίου Νικολάου. Κυριακή 19 Μαΐου.

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

Διήμερη εκδρομή

ΤΗΝΟΣ - ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ - ΜΥΚΟΝΟΣ

Τριήμερη εκδρομή Αγ. Πνεύματος στην Ζάκυνθο.
Από 15 έως 17 Ιουνίου

Τριήμερη εκδρομή στην Τήνο –Μύκονο. Από 2-4 Αυγούστου
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18 έως 19 ΜΑΙΟΥ 2019 (πρωινή αναχώρηση)
Διήμερη οργανωμένη εκδρομή
Περιλαμβάνει: Μεταφορά, περιηγήσεις/ξεναγήσεις, ακτοπλοϊκά εισιτήρια,
Διαμονή, πρωινό.

Τριήμερη εκδρομή Αγ. Πνεύματος Τήνο και Μύκονο 15 έως
17 Ιουνίου με ξενοδοχείο στο κέντρο και το λεωφορείο καθ’
όλη την διάρκεια της εκδρομής για τον γύρο του νησιού.

Επταήμερη εκδρομή στην Κρήτη από 11-17 Ιουλίου
(Ηράκλειο-Αγ.Νικόλαο-Ελούντα-Σπιναλόγκα-Ρέθυμνο-Χανιά)

ΜΑΪΟΥ 2019

ΚΕΡΚΥΡΑ -ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Πενθήμερη εκδρομή στην Μυτιλήνη
Από 5-9 Ιουνίου

Διήμερη εκδρομή στην Τήνο.
Από 29-30 Ιουνίου (αναχώρηση 28/6 βράδυ )
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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

(A.M. EOT 0727661-005461)

Τηλ. 24310 23564-23646
Τσιτσάνη 21 - Τρίκαλα

ΣΑΒΒΑΤΟ

«ΠΑΡΟΣ» Από 08 - 12/07/2019

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

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

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

Τo γραφείο μας είναι συνεργάτης με την WESTERN UNION
(στείλτε και λάβετε εμβάσματα από όλα τα σημεία του κόσμου)
(πληρωμές: ΕΝΦΙΑ – ΕΦΚΑ – ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΔΕΗ - ΤΗΛΕΦΩΝΑ κλπ)

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

Γίνονται δεκτά τα δελτία του εκδρομικού προγράμματος του ΟΓΑ (τετραήμερες εκδρομές)

«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

ΜΥΤΙΛΗΝΗ (4ήμερη εκδρομή) από 4 έως 7/7/2019
Άγιο Ραφαήλ - Αγιάσο -Ι.Μ. Λειμώνος -Πέτρα- ΜόλυβοΤαξιάρχη στο Μανταμάδο κ.ά.

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

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

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

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

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

38 σελίδα

ΣΑΒΒΑΤΟ
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τοπικά

ΜΑΪΟΥ 2019

Διανομή προϊόντων
από τον Δήμο Τρικκαίων
σε ωφελούμενους
Στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ) η Κοινωνική Σύμπραξη της Π.Ε. Τρικάλων με την επωνυμία «ΣΤΗΡΙ – ΖΩ» και
με επικεφαλή εταίρο το Δήμο Τρικκαίων, θα διανείμει προϊόντα
στους ωφελούμενους του προγράμματος των Δήμων Τρικκαίων, Πύλης, Καλαμπάκας & Φαρκαδόνας.
Παρακαλούνται οι ωφελούμενοι του Δήμου Τρικκαίων με:
1. Tο ΑΜΚΑ του αιτούντα
2. Tην ταυτότητα
3. Την αίτησή τους
4. Σακούλες, τσάντες, κ.α.
Να παραλάβουν τα προϊόντα από τις αποθήκες του Δήμου
Τρικκαίων όπισθεν του Ο.Σ.Ε τις παρακάτω ημέρες και ώρες.
ΤΡΙΤΗ:
07/05/2019 ώρες 9:00 – 2μ.μ.
ΤΕΤΑΡΤΗ:
08/05/2019 ώρες 9:00 – 2μ.μ
ΠΕΜΠΤΗ:
09/05/2019 ώρες 9:00 – 2μ.μ
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 24310 63218
Οι ωφελούμενοι των Δήμων Πύλης, Καλαμπάκας και Φαρκαδόνας θα ενημερωθούν για την παραλαβή των προϊόντων
από τους αντίστοιχους Δήμους.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
Ειδοποιούνται οι καταναλωτές ΔΕΔΔΗΕ των παρακάτω περιοχών
ότι για να εκτελεσθούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες του ΔΕΔΔΗΕ
θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος ως εξής:

ΤΡΙΤΗ 07-05-2019
ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ
Από ώρα 08:00-15:00 στα χωριά: Κοτρώνι, Αναβρυσούλα, Αγ. Γεώργιο Ελάτης, Ελάτη, Οικ. Βλαταναίοι, Βλάχα.
Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν
από το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι' αυτό
το λόγο οι ηλεκτρικές εγκατάστασης και τα δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ θα
πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι, για λόγους
ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου ακόμα και αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει
κίνδυνος ατυχήματος. Επίσης όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες
πρέπει μετά τη διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως
πριν.
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΕΔΔΗΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας
τροχοφόρων οχημάτων
Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης
Αστυνομίας Τρικάλων αποφασίζει:
-Την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας τροχοφόρων οχημάτων από Δευτέρα 06/05/2019 έως
την Παρασκευή 10/05/2019 και
κατά τις ώρες 07:00’-15:00’, στις
κάτωθι οδούς του Δήμου /Τρικκαίων:
- Στην οδό Πινδαίων και στο
τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Λ.
Κατσώνη και Πύλης.
- Στην οδό Μαλακασίου και
στο τμήμα αυτής μεταξύ των
Γαρδικίου και Κορυδαλλού.
- Στην οδό Κονδυλη Γεωργίου
και στο τμήμα αυτής μεταξύ των
οδών Πανάγου και Φιλίππου (κατάληψη μέρους του οδοστρώματος).
- Στην οδό Εριφύλης και στο
τμήμα αυτής μεταξύ των οδών
Έλλης και Φαρμάκη.
- Στην οδό Ιπποκράτους και
στο τμήμα αυτής μεταξύ των
οδών Ζιάκα και Μαυροκορδάτου.
- Στην οδό Κερασούλας και
στο τμήμα αυτής μεταξύ των
οδών Αριστερή Πλευρά Μετεώρων και ανώνυμη οδός.
- Στην οδό Κάνιγκος και στο
τμήμα αυτής μεταξύ των οδών
Καραϊσκάκη και Υψηλάντου.
- Στην οδό ανώνυμος πεζόδρομος και στο τμήμα αυτής μεταξύ
των οδών Ι. Ματη και Οικομενίου.
- Στην οδό Έλλης και στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Ερεχθέως και Καλδάρα.
- Στην οδό Αρ. Πλευρά Μετεώρων και στο τμήμα αυτής μεταξύ
των οδών Μαυρέλου και Θεοτόκου (κατάληψη οδοστρώματος).
- Στην οδό Αξιού και στο τμήμα
αυτής μεταξύ των οδών Νεοχωρίτη και Επ. Οδό Τρικάλων – Περιστέρας.
- Στην οδό Θεοτοκοπούλου Δομένικου και στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Στ. Παλαντζά και
Σπάρτης.
- Στην οδό Παπαρηγοπούλου
και στο τμήμα αυτής μεταξύ των
οδών Βαμβέτου και κ. Κονδύλη.
- Στην οδό Γαρδικίου και στο
τμήμα αυτής μεταξύ των οδών
Ελάτης και Νεραϊδοχωρίου.
- Στην οδό Εθν. Αντιστάσεως
και στο τμήμα αυτής μεταξύ των
οδών Δευκαλίωνος και Φειδίου.
- Στην οδό Ρίτας Παππάς και
στο τμήμα αυτής μεταξύ των
οδών Στ. Σαράφη και Αμαλίας.
- Στην οδό Σαρακίνας και στο
τμήμα αυτής μεταξύ των οδών
Μεσοχώρας και Πεύκης.
- Στην οδό Δεληλίγκα και στο
τμήμα αυτής μεταξύ των οδών
Γιαννουλάκου και Μπέλου.
- Στην οδό Βλυτσάκη και στο
τμήμα αυτής μεταξύ των οδών

Αβέρωφ και Κλειδωνοπούλου.
- Στην οδό Βούρβαχη Διονυσίου και στο τμήμα αυτής μεταξύ
των οδών Ηρακλέους Ρέτου και
Μετεώρων.
- Στην οδό Γρυπάρη και στο
τμήμα αυτής μεταξύ των οδών
Παπασωτηρίου και Αχ. Καρανάσιου.
- Στην οδό Αιόλου και στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Στ.
Παλαντζά και Δευκαλίωνος.
- Στην οδό Μπάρδα και στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Δεληλίγκα και Βασ. Τσιτσάνη.
- Στην οδό Καστανιάς και στο
τμήμα αυτής μεταξύ των οδών
Μαλακασίου και Εληνοκάστρου.
- Στην οδό Αβέρωφ και στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Καρανάσιου και Παπαϊωάννου.
- Στην οδό Ηρακλέους Ρέτου
και στο τμήμα αυτής μεταξύ των
οδών Γεροδήμου Σταθά και Γούσιου.
- Η κυκλοφορία των οχημάτων,
θα διεξάγεται από παρακαμπτήριες οδούς σύμφωνα με τις υποδείξεις των τροχονόμων ή την
προς τούτο υπάρχουσα σήμανση.
- Με μέριμνα και ευθύνη των
εκτελούντων τις εργασίες, σε συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας
Τρικάλων, να τοποθετηθούν κατά
περίπτωση οι ανάλογες πινακίδες
σήμανσης, αναγγελίας κινδύνου
κ.λπ.
- Η παρούσα απόφαση είναι
προσωρινή και ισχύει μόνο, από
την ανάρτησή της στο διαδίκτυο
και την τοποθέτηση της σχετικής
κατά τα ανωτέρω σήμανσης για
το προειρημένο χρονικό διάστημα.
Η ισχύς της παρούσας στην
εδαφική δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων,
αρχίζει:
• μετά την πραγματοποίηση
επιτόπιας αυτοψίας, από το Διοικητή του Τμήματος Τροχαίας Τρικάλων και την τεχνική εταιρεία του
αιτούντα, για την ορθότητα της
τοποθέτησης της προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης
και για την αναγκαιότητα λήψης
τυχόν πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής σήμανσης.
• από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του
Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ.
- Οι παραβάτες της παρούσας
τιμωρούνται σύμφωνα με τις ποινές που ορίζονται από τον
Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και
ισχύει, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
- Η εκτέλεση της παρούσης
ανατίθεται στο προσωπικό της
Ελληνικής Αστυνομίας.

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

KΥΠΡΙΑΝΟΣ
ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ

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

• μοσχάρι με μελιτζάνες και φέτα στο φούρνο
• σουτζουκάκια
• φιλετάκια κοτόπουλο με παπαρδέλες
• πέννες ολικής με ντοματίνια και φέτα
• σπανακόρυζο

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

Τηλ.: 24310 78278
CMYK

ΨΗΓΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΥ
«Είναι δε η πίστις ελπιζομένων πεποίθησις, βεβαίωσις πραγμάτων μη βλεπομένων» (Εβρ.11:11)
Διαβάζοντας στο Ευαγγέλιο
του Ιωάννη την ιστορία του
Θωμά (20:24), διακρίνομε δυο
κατηγορίες ανθρώπων με κριτήριο τη σχέση τους με τον
Θεό. Αυτούς που ο Χριστός
ονομάζει μακάριους γιατί αν
και δεν είδαν, πίστεψαν
(εδ.29). Πιστεύουν επειδή το
λέει ο Θεός. Ασκούν εμπιστοσύνη στο λόγο Του και
στην αγάπη Του όπως το παιδί στον πατέρα του. Και τότε,
οι αποδείξεις έρχονται σαν
επιβράβευση αυτής της πίστης: «Εάν πιστεύεις, θα

δεις...» (Ιωαν.11:40). Η άλλη
κατηγορία είναι αυτοί που βάζουν τα πάντα κάτω από τον
έλεγχο της λογικής τους
όπως ο Θωμάς, το τέλειο παράδειγμα του ορθολογιστή.
«Αν δεν δω και δεν ψηλαφίσω,
δεν πιστεύω» (Ιωαν.20:25).
Παρά την αμφισβήτηση του
όμως, είναι ειλικρινής ώστε να
αναγνωρίσει και να δεχθεί.
Και ο Κύριος, σε κάθε ειλικρινή Θωμά, δίνει άφθονες τις
αποδείξεις της αγάπης Του
μαζί όμως με μια αυστηρή
επισήμανση του κινδύνου μιας
τέτοιας συμπεριφοράς που
είναι η απιστία: «Θωμά, μη γίνου άπιστος, αλλά πιστός»
(Ιωαν. 20:27).

Ιερές Πανηγύρεις
στην πόλη και χωριά των Τρικάλων
έως 5 Μαΐου 2019
Τις προσεχείς ημέρες στην πόλη και σε χωριά των Τρικάλων
πανηγυρίζουν οι κάτωθι Ιεροί Ναοί και Παρεκκλήσια:
5 Μαΐου, Κυριακή Αποστόλου Θωμά: Ανταλλάξιμα (Ι. Ν. Προφήτου Ηλιού Τρικάλων).
5 Μαΐου, Αγίου Εφραίμ Τρίκκης: (παρεκκλήσιο Ι. Ν. Αγίου Αθανασίου Μπάρας, Ι. Προσκυν. Ν. Αγίου Στεφάνου Τρικάλων, Πυργετός, Κοτρώνι, Αγία Κυριακή).
5 Μαΐου, Μεγαλομάρτυρος Ειρήνης: (παρεκκλήσιο Ι. Ν. Παναγίας Επισκέψεως «πλησίον Δικαστηρίων», Πρόδρομος).

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

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

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
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΕΦΡΑΙΜ ΠΥΡΓΕΤΟΥ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ

Φέρεται εις γνώσιν των Ευλαβών Χριστιανών ότι την 5ην
του μηνός Μαΐου 2019 πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίου
Εφραίμ στον Πυργετό Τρικάλων.
Οι εορταστικές εκδηλώσεις θα λάβουν χώρα κατά το κάτωθι πρόγραμμα:
Σάββατο 4 Μαΐου 2019, ώρα 7.00 μ.μ.: Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός μετ' αρτοκλασίας και θείου Κηρύγματος.
Κυριακή 5 Μαΐου 2019, ώρα 7.30-10.30 π.μ.: Όρθρος
και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία μετά Θείου Κηρύγματος
και το Ύψωμα του Αγίου.
Κυριακή 5 Μαΐου 2019, ώρα 7.00 μ.μ.: Μεθέορτος Εσπερινός και η Παράκλησις του Αγίου Εφραίμ.
Εκ του Ιερού Ναού

ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ ΑΓΙΑΣ
ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Φέρεται εις γνώσιν των ευλαβών Χριστιανών ότι την 5ην
του μηνός Μαΐου 2019 Πανηγυρίζει μεγαλοπρεπώς το Ιερό
Παρεκκλήσιο της Αγίας Ειρήνης επί της οδού Καραϊσκάκη 2, πλησίον των Δικαστηρίων.
Οι τιμητικές εκδηλώσεις θα λάβουν χώρα κατά το κάτωθι
πρόγραμμα:
ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΜΑΪΟΥ, ΩΡΑ 7:00 μ.μ.: Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός μετ’ αρτοκλασίας και Θείου Κηρύγματος.
ΩΡΑ 9:00 μ.μ.: Παράκλησις προς την Αγία Ειρήνη.
ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΜΑΪΟΥ, ΩΡΑ 7:30-10:15 π.μ.: Όρθρος και
εν συνεχεία Θεία Λειτουργία μετά Θείου Κηρύγματος και
το ύψωμα της Αγίας.
ΩΡΑ 6:30 μ.μ.: Εσπερινός και εν συνεχεία Παράκλησις
προς την Αγία Ειρήνη.
ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Ομιλία στον Ελεήμονα Σαμαρείτη
Την Δευτέρα του Θωμά 6-5-19 στην ορθόδοξη Αδελφότητα
του Ελεήμονος Σαμαρείτου Στουρνάρα 11 Τρίκαλα θα ομιλησει ο π. Χαρίτων Μανιτάρας Ιεροκήρυξ της Μητροπόλεως μας
με θέμα «η ανάστασης του Κυρίου”.

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΤΕΛΕΤΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
•Εκκλησιαστικά είδη • Είδη μνημείου
•Κηροπωλείο • Λουλούδια

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

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

ΣΑΒΒΑΤΟ
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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΑΜΩΝ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα ότι ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ του Δημοκράτη και της
Αθανασίας το γένος Παπαυγούλη που γεννήθηκε και κατοικεί
στα Τρίκαλα και η ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΥΓΕΡΗ του Ιωάννη και της Παναγιώτας το γένος Ζιντζόβα που γεννήθηκε και κατοικεί στα
Τρίκαλα πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που
θα γίνει στα Τρίκαλα.
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα ότι ο ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του Κωνσταντίνου
και της Φωτεινής, το γένος Παπαμιχαήλ, που γεννήθηκε στα
Τρίκαλα και κατοικεί στο Δροσερό Τρικάλων και η ΕΙΡΗΝΗ ΝΤΙΝΟΥ του Δημητρίου και της Ευαγγελής, το γένος Πλευρά, που
γεννήθηκε στα Τρίκαλα και κατοικεί στο Δροσερό Τρικάλων
πρόκειται να παντρευτούν και ο γάμος θα γίνει στο Δροσερό
Τρικάλων.
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα ότι ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ του Σταύρου και της
Βασιλικής το γένος Σπυροπούλου που γεννήθηκε και κατοικεί
στην Καλαμάτα και η ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ του Βασιλείου και της Βασιλικής το γένος Μπάτζιου που γεννήθηκε και κατοικεί στα Τρίκαλα πρόκειται να παντρευτούν και ο γάμος θα
γίνει στο Ριζαριό Τρικάλων.
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα ότι ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ του Κωνσταντίνου και της
Μαρίας το γένος Διβόλη που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί
στην Ύδρα και η ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ του Γεωργίου
και της Πολυξένης το γένος Μπούρμπου που γεννήθηκε
στην Καρδίτσα και κατοικεί στην Αθήνα πρόκειται να παντρευτούν και ο γάμος θα γίνει στην Πύλη Τρικάλων.
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα ότι ο ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΤΣΙΜΠΑΣ του Αθανασίου και της Νίκης,
το γένος Τσουρβάκα, που γεννήθηκε και κατοικεί στα Τρίκαλα και η ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΡΤΗ του Χρήστου και της Αγορίτσας, το
γένος Ευθυμίου, που γεννήθηκε στο Βόλο και κατοικεί στα Τρίκαλα πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που θα
γίνει στα Τρίκαλα.
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα ότι ο ΒΑΪΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ του Δημητρίου και της Ελένης,
το γένος Σακελλαρίου, που γεννήθηκε στα Φάρσαλα και κατοικεί στα Τρίκαλα και η ΖΩΗ-ΕΛΕΝΑ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ του Γεωργίου και της Ελένης, το γένος Τσιτσιπά, που γεννήθηκε και
κατοικεί στην Καρδίτσα πρόκειται να παντρευτούν και ο γάμος
θα γίνει στα Τρίκαλα.
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα όπως τροποποιήθηκε με το Ν.1250/82 ότι ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΡΕΝΤΑΣ του Βασιλείου και της Ευαγγελής, το γένος Μπλάτσα, που γεννήθηκε και κατοικεί στα Τρίκαλα και η
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΝΤΑΚΟΥΛΑ του Λάμπρου και της Ελένης, το
γένος Ζωγράφου, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής και κατοικεί στα Τρίκαλα πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο
που θα γίνει στο Δημαρχείο Τρικάλων.
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα όπως τροποποιήθηκε με το Ν.1250/82 ότι ο ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ του Ιωάννη και της Μαρίνας, το γένος Στεργίου, που γεννήθηκε και κατοικεί στα Τρίκαλα και η ΑΓΟΡΗ ΜΑΓΟΥΛΙΩΤΗ του Αποστόλου και της Σοφίας, το γένος Παπανικολάου, που γεννήθηκε και κατοικεί στα Τρίκαλα πρόκειται να
παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο Τρικάλων.

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.

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

Πιέσεις Αγκυρας προς Αθήνα
και Λευκωσία με νέα NAVTEX
Ακόμη μια πτυχή στο σκηνικό έντασης που στήνει η Τουρκία
στην ανατολική Μεσόγειο αποτελεί η NAVTEX 560/19 που εξεδόθη από την Αγκυρα και αφορά γεωτρήσεις του πλωτού γεωτρύπανου «Fatih» («Πορθητής») στον θαλάσσιο χώρο δυτικά
της Πάφου.
Η περιοχή που δεσμεύτηκε περιλαμβάνει και τμήμα της κυπριακής ΑΟΖ, ωστόσο εκτιμάται ότι οι γεωτρήσεις θα πραγματοποιηθούν περί τα 60 χλμ δυτικά της Πάφου. Η συγκεκριμένη τοποθεσία βρίσκεται εκτός της ΑΟΖ, ωστόσο το σημείο
που επελέγη, πλήττει ευθέως τη θέση Αθήνας και Λευκωσίας
ότι ελληνική και κυπριακή ΑΟΖ μπορεί να εφάπτονται.
Σύμφωνα με την οδηγία, οι γεωτρήσεις πρόκειται να ξεκινήσουν τις επόμενες ημέρες και προγραμματίζεται να διαρκέσουν
ως τις αρχές Σεπτεμβρίου, ενώ το «Fatih» θα συνοδεύεται από
τρία ακόμη πλοία υποστήριξης.
Οι νέες αυτές επιθετικές κινήσεις προκαλούν ανησυχία σε
Αθήνα και Λευκωσία και επιβεβαιώνουν ότι η Αγκυρα επιχειρεί
να φέρει την Ελλάδα προ τετελεσμένων γεγονότων στην περιοχή
της Ανατολικής Μεσογείου, μέσα στο καλοκαίρι, με σκοπό την
προβολή των διεκδικήσεών της στη θάλασσα και στον βυθό, σε
μια περίοδο κατά την οποία το ενεργειακό παιχνίδι στην ευρύτερη περιοχή λαμβάνει ολοένα και σημαντικότερες διαστάσεις.
Παράλληλα, στην «εξίσωση» θα πρέπει να συμπεριληφθεί και
ο αμιγώς πολιτικός παράγοντας που συνοδεύει τα πλάνα της
Τουρκίας, καθώς αυτά σχεδιάζονται ενώ η προεκλογική περίοδος στη χώρα μας εισέρχεται στην τελική ευθεία και πιθανότατα θα κορυφωθεί τους καλοκαιρινούς μήνες.
Σε κάθε περίπτωση, η επόμενη κυβέρνηση στην Αθήνα, είτε
οι εθνικές εκλογές διεξαχθούν τον Ιούνιο είτε τον Οκτώβριο, θα
έχει να αντιμετωπίσει μια εξαιρετικά πιεστική πραγματικότητα,
καθώς είναι σαφές ότι πέρα από τις ΑΟΖ Κύπρου, Ισραήλ και
Αιγύπτου υπάρχει ευρύτερο ενδιαφέρον για την επέκταση των
ερευνών για υδρογονάνθρακες σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο.
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