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Τους μαχητές του 5ου Συντάγματος στο Ύψωμα 731 τίμησαν χθες οι Τρικαλινοί

Κάνει λόγο επίσης για άγνοια νόμων
και την πολιτική ανωτερότητα του ιδίου
ΣΕΛ. 12

ΕΓΚΑΙΝΙΑ
Σας προσκαλούμε στα εγκαίνια
του Φυσικοθεραπευτηρίου μας,
που θα πραγματοποιηθούν
σήμερα Σάββατο 9 Μαρτίου 2019
και ώρα 19.00,
στην οδό Κολοκοτρώνη 29Β,
στα Τρίκαλα.
Θα μας τιμούσε η παρουσία σας.
Ιδιαίτερες προσκλήσεις δε θα σταλούν.
ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΜΕΛΙΝΑ
ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η εκδήλωση έγινε στο χώρο του μνημείου επί της ε.ο. Τρικάλων - Καρδίτσας
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ-ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΟΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

Πρόγραμμα
Το γραφείο μας ενημερώνει τους παραγωγούς ότι
ξεκίνησε η παραλαβή τιμολογίων γα την επιστροφή ΦΠΑ του 2018.
Επίσης αναλαμβάνει την σύνταξη και κατάθεση
φακέλου για την αίτηση άδειας χρήσης νερού.
Στα γραφεία μας Σωκράτους 33 οι Γεωπόνοι της
εταιρίας μας είναι στην διάθεση των ενδιαφερομένων για κάθε διευκρίνιση σε θέματα Αγροτικής
Ανάπτυξης.
Τηλέφωνα: 24310 78128, 24310 78129

βιολογικής γεωργίας
Ο Αγροτικός Γαλακτοκομικός Συν/σμός ΜΕΤΕΩΡΩΝ ενημερώνει όλους τους ενεργούς γεωργούς να υποβάλουν αιτήσεις στήριξης στο
πλαίσιο του Μέτρου 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης
(ΠΑΑ) 2014 – 2020 (Βιολογική Γεωργία) από 28
Φεβρουαρίου 2019 έως και 28 Μαρτίου 2019.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται
στα γραφεία του Συνεταιρισμού μας για ενημέρωση και υποβολή αιτήσεων.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 24320 2242624320 22507.

Αγροτικός Συνεταιρισμός
Μεταποίησης και Εμπορίας
Αγροτικών Προϊόντων Τρικάλων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Δηλώσεις Βιολογικής Γεωργίας και
παραλαβή τιμολογίων από την ΕΑΣ Τρικάλων
Η ΕΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ενημερώνει τους παραγωγούς ότι ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα της ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ από 28 Φεβρουαρίου 2019 έως και 28
Μαρτίου 2019. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
προσέρχονται στα γραφεία της ΕΑΣ στο Μεγαλοχώρι για ενημέρωση και υποβολή αιτήσεων.
Επίσης η ΕΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ άρχισε να παραλαμβάνει τιμολόγια για επιστροφή ΦΠΑ του
έτους 2018.
Για περισσότερες πληροφορίες
Τμήμα ΟΣΔΕ
Τηλ.: 24310 56513, 24310 56514
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Σαν Σήμερα
1500
Ο πορτογάλος εξερευνητής Πέδρο Καμπράλ
με 13 πλοία αφήνει τη Λισαβόνα για τις Ινδίες. Στο
ταξίδι του αυτό θα ανακαλύψει τη Βραζιλία.
1824
Αρχίζει ο πρώτος εμφύλιος πόλεμος μεταξύ
των επαναστατημένων Ελλήνων.
1926
Ιδρύεται στο Αγρίνιο
η ποδοσφαιρική ομάδα
του Παναιτωλικού από
επίλεκτα μέλη της τοπικής
κοινωνίας.
1956
Ο αρχιεπίσκοπος Κύπρου Μακάριος εκτοπίζεται από τους Άγγλους
στις Σεϊχέλες ως τρομοκράτης.
1959
Η διάσημη κούκλα
Barbie κάνει το ντεμπούτο
της... Οι πωλήσεις ξεπερνούν τα 800 εκατομμύρια.

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

Π

ολλοί
πολιτικοί ανά
την υφήλιο
θεωρούν ότι δεν
απευθύνονται σε
σκεπτόμενους
ψηφοφόρους, αλλά
σε χρυσόψαρα

Η «καραμέλα» της ρωσικής
προπαγάνδας

Αναμάρτητοι στον
χώρο της εξουσίας δεν
υπάρχουν. Και αν υπήρξαν κάπου, κάποτε, το
πιο πιθανό είναι ότι δεν
κατάφεραν να παραμείνουν στην εξουσία για
πολύ.
Είναι πολλοί, ωστόσο,
εκείνοι οι έχοντες εξουσία σήμερα διεθνώς που
επιμένουν να συμπεριφέρονται
ωσάν...
αναμάρτητοι, θεωρώντας προφανώς ότι δεν
απευθύνονται σε σκεπτόμενους ψηφοφόρους, αλλά σε χρυσόψαρα.
Κρίνοντας, βέβαια,
από τα εκλογικά αποτελέσματα ανά την υφήλιο,
ο ψηφοφόρος-χρυσόψαρο είναι πια ένας είδος
που ευδοκιμεί διεθνώς,
εκλέγοντας ηγέτες που
διακρίνονται σε «αγωνίσματα» όπως είναι... η
κυβίστηση ή το πέταγμα
μπάλας στην εξέδρα.
Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου,
Ντόναλντ Τουσκ, ένας

πολιτικός που προέρχεται από τη φιλελεύθερη
συντηρητική Δεξιά, κατήγγειλε ότι υπάρχουν
«αντιευρωπαϊκές εξωτερικές δυνάμεις» που θα
επιχειρήσουν να επηρεάσουν το αποτέλεσμα
των επερχόμενων ευρωεκλογών. Γνωστή η
«καραμέλα», αλλά πλέον
δεν πείθει ούτε τους
αθεράπευτα γλυκατζήδες.
Οχι, δεν ευθύνεται η
ρωσική προπαγάνδα για
την εκλογή Τραμπ στις
ΗΠΑ, ούτε για το Brexit,
ούτε για την άνοδο του
ευρωσκεπτικισμού στις
επερχόμενες ευρωεκλογές.
Εάν ευθύνονταν για
όλα οι Ρώσοι, τότε στο
μεταξύ, μετά το πρώτο
σοκ, το τοπίο θα είχε
ξεκαθαρίσει: οι Αμερικανοί θα είχαν πια αποπέμψει τον Τραμπ και οι
Βρετανοί θα είχαν επιστρέψει μετανιωμένοι
στις αγκάλες της ΕΕ.
Η πικρή αλήθεια είναι
ότι τα προβλήματα ξε-

κινούν από το σπίτι, όχι
από τη Ρωσία με αγάπη.
Για το Brexit ευθύνεται
εκείνη η συντηρητική
πτέρυγα των Τόρις που
έκανε καριέρα κατηγορώντας επί σειρά δεκαετιών την «κακή» ΕΕ και
τον «Πολωνό υδραυλικό» για όλα τα δεινά των
Βρετανών. Για την απαξίωση των Γερμανών Σοσιαλδημοκρατών ευθύνεται ο Σρέντερ και η
«ατζέντα» του.
Οσο για το φαινόμενο
Τραμπ, εκείνο είναι βαθιά, αρχετυπικά, αμερικανικό.
Οι ευρωπαϊκές ελίτ
ήταν εκείνες που δεν
στάθηκαν όσο αλληλέγγυες έπρεπε, όταν έπρεπε, απέναντι στους λαούς της Ευρώπης (κρίση
χρέους), και οι Ευρωπαίοι κυβερνώντες (βλέπε Μέρκελ) ήταν εκείνοι
που επέλεξαν να προσεγγίσουν το Μεταναστευτικό με όρους κάλυψης (γερμανικών)
βιομηχανικών αναγκών,
παρά τις επιφάσεις αν-

Το Άγγελμα
```
Ντιμιτρόφ:

Το Facebook κήρυξε
τον πόλεμο στο
«αντιεμβολιαστικό
κίνημα»

```
(Αγώνας κατά της…
βλακείας ορισμένων!)

Τούτην την Πατρίδα την έχουμε όλοι
μαζί και σοφοί κι αμαθείς και πλούσιοι
και φτωχοί και πολιτικοί και στρατιωτικοί
και οι πλέον μικρότεροι άνθρωποι...
Το λοιπόν, δουλέψαμεν όλοι μαζί
για την Πατρίδα, να την φυλάμε κι
όλοι μαζί, και να μην λέει ούτε
ο δυνατός “εγώ” ούτε ο αδύνατος.
Όταν ένας αγωνιστεί μόνος του και
φτιάσει ή χαλάσει, λέει: “να, εγώ”.
Όταν όμως αγωνίζονται πολλοί
και φτιάνουν, τότε να λένε: “Εμείς”.
Είμαστε στο “Εμείς” κι όχι στο “εγώ”.
(Ι. Μακρυγιάννης)

Τώρα αλλάξαμε σελίδα,
είμαστε σε εντελώς νέα εποχή

```

Κωστής Χρήστος
Σωτηρίου Ευαγγελία
Κάκια Ευαγγελία
Παπαθανασίου Χριστόφορος
Μπίνας Ματθαίος
ΑΘΛΗΤΙΚΟΓΡΑΦΟΙ

Γιδόπουλος Παναγιώτης
Kόντας Άρης
ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΟΙ

Κουτρούκα Αθανασία
Aυγέρη Δήμητρα

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

της ημέρας

Nooz.gr:

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ

θρωπισμού.
Για την ιστορία και
μόνο, σημειώνεται ότι το
Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα
συνέχισε να στηρίζει
απροβλημάτιστα τον
Ορμπαν όταν εκείνος
έπλεκε μεγαλόφωνα το
μανιφέστο της «ανελεύθερης δημοκρατίας».
Και μετά, ο Τσίπρας
συγκυβέρνησε με τον
Καμμένο, καταπατώντας
εν τοις πράγμασι όλες
εκείνες τις πολιτικές διαχωριστικές γραμμές,
στις οποίες τώρα θεωρητικά επιστρέφει μέσω
των ευρωσοσιαλιστών.
Και τώρα που το σπίτι
καίγεται, για όλα φταίνε
οι άλλοι. Υπάρχει, άραγε, μεγαλύτερος λαϊκισμός;
Ο ψηφοφόρος-χρυσόψαρο είχε απάντηση,
αλλά την έχει ήδη ξεχάσει...
Του Γιώργου
Σκαφιδά
από το «ΕΘΝΟΣ»

(Φαίνεται πως φύσηξε… βοριάς)

Το ανέκδοτο της ημέρας
Σε ένα μπαρ λέει ένας τύπος στον διπλανό του:
- Φίλε, θες να σου πω ένα ποντιακό ανέκδοτο;
- Κοίτα. Πριν μου το πεις θέλω να σου πω ότι είμαι
Πόντιος, έχω ύψος δύο μέτρα και είμαι εκατόν σαράντα
κιλά.
Ο διπλανός μου είναι και αυτός Πόντιος,
έχει ύψος δύο μέτρα και είναι εκατόν τριάντα κιλά.

Ο διπλανός του είναι κι αυτός Πόντιος, έχει ύψος δύο μέτρα και βάρος
εκατόν πενήντα κιλά.
Εξακολουθείς να θέλεις να μας πεις
το ανέκδοτο;
- Τρελός είσαι; Να κάθομαι μετά να το
εξηγώ τρεις φορές;

Γενική πρόγνωση για σήμερα

Ο ΚΑΙΡΟΣ
Σ Η Μ Ε Ρ Α
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Χαμόγελο κατόπιν
εντολής
Τον Μάρτιο του 2016, στο λαρισινό κατάστημα μιας πανελλαδικής
αλυσίδας απολύθηκε μια υπάλληλος που δούλευε εκεί οκτώ χρόνια.
Το πρόσχημα; «Δεν χαμογελούσε».
Στις αρχές του φετινού Φλεβάρη,
μια δημοσιογράφος απολύθηκε από
ιστοσελίδα. Συνηθισμένα πράγματα.
Ναι, αλλά ποιο το πρόσχημα; «Δεν
χαμογελούσε». Και προχθές έγινε
γνωστός ο προς υπαλλήλους εφτάλογος της «Περιφερειακής Διευθύντριας Λειτουργίας Καταστημάτων Τάδε» (δεν έχει σημασία το
όνομα, το φαινόμενο είναι γενικευμένο), άξονας του οποίου είναι το
χαμόγελο κατόπιν εντολής. Δείγμα:
«Θα σας αναφέρω κάποιους λόγους
για να χαμογελάτε για όσους δυσκολεύονται να το κάνουν: 1. Επειδή έχετε δουλειά. 2. Επειδή πληρωνόσαστε στην ώρα σας (για αυτούς που θα πουν ότι παίρνουν
300 euro θυμίζω ότι το 300 σε
σχέση με το μηδέν είναι 300% περισσότερο). [...] 5. Επειδή πληρώνεστε για αυτό». Εντολή όγδοη;
Χαμογελάστε δουλικά, γιατί υπάρχουν και οι «mystery shoppers», οι
ψευτοπελάτες-σπιούνοι.
Αν το γέλιο, άρα και το χαμόγελο,
είναι το διακριτικό γνώρισμα του
ανθρώπινου είδους, η διαταγή «χαμογελάστε» είναι ευθεία προσβολή
της προσωπικότητας του αποδέκτη
της και ντροπιαστική για όποιον τη
δίνει. Δεν μιλάω για τη συμβουλή
των ψυχολόγων, να χρησιμοποιεί
κανείς ιαματικά την τεχνική του χαμόγελου, ακόμα και του ζορισμένου,
αλλά για την εργοδοτική διαταγή,
που έχει συντροφιά της την ωμή
απειλή: «Χαμογελάστε, διότι αλλιώς
ίσως απολυθείτε». Μια διαταγή που
ακόμα κι αν δεν είναι πάντα ρητή,
ρυθμίζει σαν βλοσυρό φάντασμα
τη συμπεριφορά πολλών εργαζομένων, ιδίως πωλητών και πωλητριών. Και ψυχή να μην υπάρχει
στο κατάστημα, ούτε ένας πελάτης,
είναι αναγκασμένοι και όρθιοι να
μένουν, ταλαιπωρώντας τη μέση
και τα πόδια τους, και να χαμογελούν στο κενό. Σαν να λένε σιωπηρώς ανέκδοτα στον εαυτό τους.
Μάλλον δεν θα ’χουν διαβάσει
Μαρξ όσοι κατέχουν αλυσίδες καταστημάτων ούτε τα διευθυντικά
τους στελέχη.
Γνωρίζουν όμως εξ ενστίκτου ότι
έχουν στη διάθεσή τους όχι απλώς
την εργασία του υπαλλήλου, αλλά
την εργατική του δύναμη· το σώμα
και τις αντοχές του, το μυαλό και
τις δεξιότητές του, την ψυχή και
τις ανοχές της. Το ζητούμενο δεν
είναι τα δύο ή τρία κινητά ή λάπτοπ
που θα πουλήσει στη βδομάδα,
αλλά το σερβίρισμα, αυτό που θα
φέρει τις περισσότερες πωλήσεις,
ίσως και το μπόνους: τα ψεματάκια,
οι υπερβολές, οι αποκρύψεις, οι
κολακείες προς τον πελάτη. Και το
χαμόγελο. Υποχρεωτικό. Σαν σχισμή στην άκρη των χειλιών. «Γέλα,
παλιάτσο»...

ΑΡΑΙΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΑΠΟ ΔΥΤΙΚΕΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 4 ΜΕ 6 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 05
ΕΩΣ 22 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ.

Του Παντελή Μπουκάλα
από την «Καθημερινή»

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

ΣΑΒΒΑΤΟ

Χαρταετός με υψηλές θερμοκρασίες

∫Ε.Κ.

Σαρωτικές αλλαγές έρχονται στην απόδοση δικαιοσύνης!
Ελπίζουμε να αρχίσουν από τον χρόνο απονομής της…

Σε ηλεκτρονική διασταύρωση στοιχείων για τον εντοπισμό
των ανασφάλιστων οχημάτων αναμένεται να προχωρήσει τις
επόμενες μέρες η ΑΑΔΕ, σύμφωνα με κύκλους του υπουργείου
Οικονομικών.

Θα γίνει διασταύρωση των στοιχείων των οχημάτων τα οποία
διαθέτουν οι ΔΟΥ και το υπουργείο Μεταφορών, με τα στοιχεία που έχουν οι ασφαλιστικές εταιρείες.
Στόχος είναι να εντοπιστούν τα ανασφάλιστα οχήματα οι κάτοχοι των οποίων θα κληθούν να τα ασφαλίσουν.

∫Ω.
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Το ψηφοδέλτιο
του ΣΥΡΙΖΑ Τρικάλων

Πολύ καλές καιρικές συνθήκες αναμένεται να επικρατήσουν
έως και τις μεσημεριανές ώρες της Καθαράς Δευτέρας σε ολόκληρη τη χώρα, ευνοώντας τις μετακινήσεις, τις εορταστικές
εκδηλώσεις και το πέταγμα του χαρταετού, σύμφωνα με τη
ΕΜΥ.
Τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού από σήμερα έως και τη
Δευτέρα 11 Μαρτίου θα είναι οι λίγες -κατά κανόνα- νεφώσεις
και οι υψηλές για την εποχή μέγιστες θερμοκρασίες, οι οποίες κατά τόπους θα φτάσουν τους 23-25 βαθμούς Κελσίου.

Ηλεκτρονική διασταύρωση
για ανασφάλιστα οχήματα

9

Ιστορίες πολέμου και ηρωικών στιγμών
Τα Τρίκαλα χθες
τίμησαν τους ήρωες
του Υψώματος 731,
αλλά πέρα από τις
τιμές υπάρχει και η
ιστορία, που είναι
για να διδάσκει.
Ο πόλεμος είναι
μια σκληρή ιστορία,
σκληρή και απάνθρωπη! Και πίσω
από κάθε ιστορία
κρύβονται πρόσωπα, που βίωσαν
στιγμές γεμάτες
δέος, πόνο, αλλά και ηρωισμό! Μια τέτοια αφήγηση έγινε από τον Έφεδρο Ανθυπολοχαγό Κωνσταντίνο Θ. Γκαλέα για τις στιγμές της εθνικής
ανάτασης στο Πόλεμο του 1940. Τότε που οι Έλληνες αψήφησαν τον ισχυρό αντίπαλο και πολέμησαν για τα ιδανικά της Πατρίδας, λέγοντας όχι στον
Φασισμό και τον Ναζισμό. Ο Κωνσταντίνος Γκαλέας αφηγήθηκε στο γιό
του Θεόδωρο Γκαλέα όλα αυτά τα ένδοξα που έζησε ο ίδιος και οι συμπολεμιστές του, διότι πολλές φορές η ιστορία κρύβεται στις πράξεις αυτών που την διαμορφώνουν. Εμείς ας μείνουμε στο ότι η ιστορία διδάσκει
και δεν θα βρεθεί ποτέ ξανά ο ελληνικός λαός σε μια τέτοια δυσάρεστη
κατάσταση, να θρηνεί νέα παιδιά, που έφυγαν ηρωικά από την ζωή…

∫χρ.παπ.

CMYK

Απροβλημάτιστο θεωρείται το ψηφοδέλτιο
του ΣΥΡΙΖΑ στον ν. Τρικάλων, διότι υπάρχουν
οι τρεις βουλευτές (Σάκης Παπαδόπουλος, Παναγιώτα Δριτσέλη και Χρήστος Σιμορέλης), οι
οποίοι αυτοδίκαια θα είναι εκ νέου υποψήφιοι
στις ερχόμενες Κοινοβουλευτικές εκλογές,
οπότε, απομένουν άλλες τρεις θέσεις, που αν
δεν έχουν ήδη “καταληφθεί” (μάλλον είναι
ελεύθερες), μπορεί να γίνει αυτό άμεσα, όποτε χρειαστεί.
Ωστόσο, το ζήτημα που φαίνεται να έχει προκύψει προσφάτως, είναι με ποιας πολιτικής
χροιάς πολίτες θα πληρωθούν οι τρεις θέσεις
που απομένουν, δηλαδή, θα είναι στελέχη,
μέλη, φίλοι του κόμματος ή θα ακολουθηθεί η
πολιτική της διεύρυνσης στον κεντροαριστερό
χώρο αλλά και στην αριστερά γενικότερα;
Η πολιτική αυτή ασκείται στα κεντρικά και
εδώ στα Τρίκαλα έχουμε ευρύτερη συνεργασία του αριστερού και κεντροαριστερού χώρου
στην τοπική αυτοδιοίκηση και συγκεκριμένα για
τον Δήμο Τρικκαίων, με την στήριξη του υποψηφίου δημάρχου Κώστα Κρεμμύδα, η οποία
μπορεί να είναι το προοίμιο για συνέργειες και
στις εθνικές εκλογές, άρα, δεν αποκλείεται να
δούμε στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ στον Νομό
μας και ονόματα εκτός του κυβερνώντος κόμματος.

∫ Μ.α.Μπ.

Έλεγχοι ενόψει
Καθαράς Δευτέρας
Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι
έλεγχοι των μεικτών κλιμακίων της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων για την Καθαρά
Δευτέρα, δεδομένου ότι σήμερα αναμένεται να
ολοκληρωθούν οι αγορές για το σαρακοστιανό τραπέζι.
Στόχος των ελέγχων για ακόμα μια φορά είναι να μην υπάρξουν φαινόμενα αισχροκέρδειας και να μην καταγραφούν προβλήματα.

∫Ε.Κ.

4 σελίδα
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Τους μαχητές του 5ου Συντάγματος στο Ύψωμα 731 τίμησαν χθες οι Τρικαλινοί

Η θυσία των ας γίνει για εμάς χρέος ενότητας

Η εκδήλωση έγινε στο χώρο του μνημείου επί της ε.ο. Τρικάλων –
Καρδίτσας, όπου το παρόν έδωσαν τοπικοί και πολιτικοί φορείς

η μνήμη των
Τρικαλινών στρατιωτών
που κλήθηκαν να
υπερασπιστούν το Ύψωμα
731 - την αποκαλούμενη
«εαρινή επίθεση» - το
Μάρτιο του 1941, μια από τις
σημαντικότερες μάχες,
καθώς εάν έπεφτε θα άνοιγε
το δρόμο στους Ιταλούς
τίμησαν, χθες το πρωί, όσοι
παραβρέθηκαν στην
εκδήλωση που διοργάνωσε
η Περιφερειακή Ενότητα
Τρικάλων.

Τ

Η εκδήλωση έγινε στο χώρο
του μνημείου επί της ε.ο. Τρικάλων – Καρδίτσας, όπου το παρόν
έδωσαν τοπικοί και πολιτικοί φορείς, πολίτες, καθώς και μαθητές.
Αρχικά, τελέστηκε δοξολογία
στον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής,
στην Αγία Κυριακή χοροστατούν-

Ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση στον χώρο του μνημείου,
ενώ στη συνέχεια μαθητές και
μαθήτριες του Δημοτικού σχολειού Μ. Καλυβίων και του Γυμνασίου Μ. Καλυβίων απήγγειλαν ποιήματα, ενώ προχώρησαν
σε συμβολική δεντροφύτευση στη
μνήμη των πεσόντων. Το σκηνικό
πλαισίωνε άγημα του Εκπολιτιτος του Μητροπολίτη Σταγών &
Μετεώρων κ. Θεόκλητου και του
Μητροπολίτη Τρίκκης & Σταγών κ.
Χρυσόστομου.
Για όσα διαδραματίστηκαν στο
ύψωμα 731 αναφέρθηκε στην ομιλία του, ο Συνταγματάρχης ε.α.
κ. Κυριάκος Μπρίσης που υπογράμμισε μεταξύ πολλών άλλων

«οι ήρωες που έδωσαν τον τιτάνιο
αγώνα στο ύψωμα 731, καθώς και
σε όλη την αμυντική τοποθεσία
του 5ου Συντάγματος, κάθε τέτοια
μέρα, όπως η σημερινή, προβάλλουν μπροστά μας τα ιδανικά που
χαρακτηρίζουν τον Έλληνα από
την αρχαιότητα και αυτά είναι: η
αγάπη για την ελευθερία, η με-

γαλοψυχία, το φιλότιμο, η αξιοπρέπεια, η συνέπεια στην εκτέλεση του καθήκοντος, το χρέος
απέναντι στην Ιστορία η αγάπη
στον Θεό και την πατρίδα. Η θυσία τους ας γίνει για εμάς χρέος
ενότητας και προσήλωσης στα
ιδανικά της Ελευθερίας και της
Δημοκρατίας»

στικού Λογογραφικού Ομίλου Καλυβίων.
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με
την κατάθεση στεφάνων από τη
στρατιωτική ηγεσία, πολιτικούς
και τοπικούς φορείς, εκπροσώπους συλλόγων, καθώς και των
συγγενών και απογόνων των μαχητών.
Ε.Κ.

τοπικά

Τ

ις θέσεις του και
το όραμα του για
την Περιφέρεια
Θεσσαλίας – με
επίκεντρο την ανάπτυξη«ξεδίπλωσε» χθες το
απόγευμα ο υποψήφιος
Περιφερειάρχης
Δημήτρης Κουρέτας ,
κατά τη διάρκεια της
παρουσίασης των
υποψηφίων που θα
διεκδικήσουν την ψήφο
των Τρικαλινών με την
Περιφερειακή
Αυτοδιοικητική Κίνηση
«Πρωτοβουλία».

Η παρουσίαση έγινε στην
αίθουσα του Μουσείο «Τσιτσάνη», παρουσία φίλων και
πολιτών που θέλησαν να
ακούσουν την πρόταση του
κ. Κουρέτα για την Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Υποψήφιοι με το συνδυασμό «Πρωτοβουλία» είναι οι
κ.κ. Ριτα Ζερβού ( Νοσηλεύτρια), Θάλεια Κερασειώτη (
Δρ. Βιοχημικός), Γιάννης Κανής (Μεσίτης), Ιωάννα Καρρά
(Οικονομολόγος - Τεχνικός
Γαλακτομίας - Κτηνοτρόφος),
Μαρία Γαλαζούλα (Εικαστικός ), Μαρία Μπακλαβά (Οικονομολόγος), Απόστολος
Ρώσσιος (Δημοσιογράφος),
Λίζα Νικολαίδου (Γραμματέας
Συλλόγου Ποντίων “Αργοναύτες: Φαρκαδόνας).
Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο κ. Κουρέτας ανέπτυξε τους στόχους που έχει
θέσει ώστε η Θεσσαλίας να
βγει σε τροχιά ανάπτυξης,
λέγοντας ότι πέντε χρόνια
μετά την έναρξη των προγραμμάτων, το ΠΕΠ Θεσσαλίας δείχνει την κατάσταση.
Όπως σημείωσε «είναι ώρα
η χώρα να βγει από την εσωστρέφεια που την ταλαιπωρεί
από το 2010 και μετά και η
Περιφέρεια Θεσσαλίας πρέπει επιτέλους να παίξει το
ρόλο της ατμομηχανής μιας
νέας ανάπτυξης με απόλυτο
σεβασμό στο περιβάλλον, κινητοποίηση των παραγωγικών δυνάμεων».

Ερευνητικές
δραστηριότητες
Στη συνέχεια υπογράμμισε
ότι αυτό μπορεί να συμβεί
με την αύξηση των ερευνητικών δραστηριοτήτων στην
Περιφέρεια που κατά κύριο
λόγο εξυπηρετούν τις περι-

ΣΑΒΒΑΤΟ
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Ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας από τα Τρίκαλα

Η ανάπτυξη βασική
προτεραιότητα για τη Θεσσαλία
Παρουσιάτηκαν οι τρικαλινοί υποψήφιοι με την Περιφερειακή Αυτοδιοικητική Κίνηση «Πρωτοβουλία»

για πρόσκληση) και πρόσκλησης έργων. Εμείς ως «Πρωτοβουλία» θα προτείνουμε
τρόπους να προχωρήσουν
τα έργα εφόσον είναι σημαντικά για την πρόοδο της Περιφέρειας ή θα προχωρήσουμε στον επαναπροσδιορισμό τους» ανέφερε.

Αξιοποίησης της
Ανταγωνιστικότητας

φερειακές αναπτυξιακές
ανάγκες και προοπτικές, την
προώθηση ρης έρευνας και
της καινοτομίας, την ενίσχυση
των υφιστάμενων και νέων
επιχειρήσεων για την αξιοποίηση πατεντών ή / και καινοτομιών, καθώς και υποστηρικτικών υπηρεσιών για την
βελτίωση της παραγωγικής

τους δραστηριότητας ή / και
για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών.
«Από τη συνολική χρηματοδότηση των 423Μ€ του
ΠΕΠ ,υπάρχουν νομικές δεσμεύσεις, δηλαδή έργα περίπου τα 90Μ€. Τα υπόλοιπα
είναι κάπου μεταξύ εξειδίκευσης (δηλαδή πρόθεσης

Σύμφωνα με τον κ. Κουρέτα
σημαντικό εργαλείο είναι η
αξιοποίησης της Ανταγωνιστικότητας (ΕΠΑΝΕΚ), ώστε
να ενισχυθούν οι δημόσιες
υπηρεσίες και οι οργανισμοί
της Περιφέρειας για τη δημιουργία και λειτουργία υποδομής παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς τους
πολίτες, τις επιχειρήσεις και
τους κοινωνικούς φορείς

στους βασικούς κοινωνικούς
και οικονομικούς τομείς, η
ενίσχυση των φορέων πολιτισμού της Περιφέρειας, για
ανάπτυξη υποδομών και υπηρεσιών ηλεκτρονικής προβολής των πολιτιστικών πόρων
της Περιφέρειας και η δημιουργία υποστηρικτικών υπηρεσιών / μηχανισμών για ανα-

βάθμιση και διεύρυνση των
δραστηριοτήτων τους στην
κατεύθυνση υποστήριξης /
παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών αξιοποίησης καινοτομιών και χρηματοπιστωτικών εργαλείων από υφιστάμενες και υπό ίδρυση επιχειρήσεις.
Ευαγγελία Κάκια

Αναμένεται στις αρχές Απριλίου

Ο Δημήτρης Παπαδημούλης στα Τρίκαλα

Μ

άλλον στο πρώτο 10ήμερο του επόμενου μήνα θα επισκεφτεί τελικά
την περιοχή μας ο αντιπρόεδρος
του Ευρωκοινοβουλίου Δημήτρης Παπαδημούλης.
Όπως είναι γνωστό, ο κ. Παπαδημούλης
είχε προσκληθεί πριν λίγες εβδομάδες από
την ΝΕ Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ να ερχόταν στα
Τρίκαλα και είχε αποδεχθεί την πρόσκληση
αυτή, προκειμένου να ήταν ο κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση της κομματικής οργάνωσης, με θέμα «Προκλήσεις στην πορεία για
τις Ευρωεκλογές».
Η εκδήλωση αυτή είχε προγραμματιστεί
για την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου, όμως, η
κακοκαιρία που είχε πλήξει την Ελλάδα και
τα Τρίκαλα εκείνες τις ημέρες, εξανάγκασαν
σε ματαίωσή της και μετάθεσή της σε άλλη

Ο αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου
Δημ. Παπαδημούλης

ημερομηνία.
Έτσι τώρα, φαίνεται πως η ημερομηνία
αυτή πλησιάζει και ο Αντιπρόεδρος της Ευρωβουλής θα βρεθεί στα Τρίκαλα, ενώ όσον
αφορά το πρόγραμμά του και το αν θα υπάρξει
εκδήλωση, αυτά θα καθοριστούν προσεχώς
και ασφαλώς αναμένεται η σχετική ανακοί-

νωση.
Η έλευση του κ. Παπαδημούλη στα Τρίκαλα
σαφώς αποτελεί σημαντική επιτυχία της ΝΕ
Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ και θα είναι απάντηση
στις ελεύσεις πρωτοκλασάτων και προβεβλημένων στελεχών της ΝΔ από την ΝΟΔΕ Τρικάλων το τελευταίο διάστημα, ενώ δεν αποκλείεται να αναληφθούν και άλλες πρωτοβουλίες.
Άλλωστε, έχουμε εισέλθει σε προεκλογική
περίοδο, τόσο για τις αυτοδιοικητικές, όσο
και για το Ευρωκοινοβούλιο, οπότε τέτοιες
πρωτοβουλίες αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα,
ιδίως όταν ουσιαστικά το βλέμμα όλων είναι
στραμμένο στις Εθνικές εκλογές, όποτε αυτές
διενεργηθούν.
Ματθαίος Μπίνας

6 σελίδα

ΣΑΒΒΑΤΟ

9

ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

Σε υψηλά επίπεδα οι κρατήσεις
στα ξενοδοχεία της Καλαμπάκας

Σ

ε υψηλά επίπεδα
κυμαίνονται οι
κρατήσεις στα
ξενοδοχεία της
Καλαμπάκας για το
τριήμερο της Αποκριάς
σύμφωνα με τους
ξενοδόχους της
περιοχής.

Αναμένεται κυριολεκτικά κοσμοσυρροή και όσοι επιθυμούν την τελευταία στιγμή να
επισκεφτούν την πόλη για να
διαμείνουν, θα έχουν δυσκολίες στο να εντοπίσουν άδειο
δωμάτιο είτε σε ξενοδοχείο,
είτε σε ενοικιαζόμενο είτε σε
airbnb.
Σχεδόν στο 100% θα φτάσει
η πληρότητα και πλέον η περιοχή της Καλαμπάκας είναι
μια από τις πιο γνωστές στην
χώρα για κάθε εποχή του χρόνου και για κάθε τριήμερο.
Η θέση της στο κέντρο της
χώρας, η γρήγορη πρόσβαση
από Αθήνα και Θεσσαλονίκη
και φυσικά η μαγευτική ομορ-

τοπικά

Τόσο για το τριήμερο της Αποκριάς αλλά
και για τη νέα τουριστική σαιζόν που βρίσκεται προ των πυλών
φιά του τοπίου, διαμορφώνουν ένα «κύμα» επισκεπτών
καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου και πολύ μεγαλύτερο σε
σχέση με το παρελθόν.
Επίσης, οι παρεχόμενες
υπηρεσίες ξενοδοχείων, καφέ
και εστιατορίων της περιοχής,
συμβάλουν σημαντικά στην
αύξηση της κίνησης. Καλός
ύπνος καλό φαγητό και διασκέδαση είναι ένα τρίπτυχο
που διαθέτει η περιοχή.
Σημαντικό είναι και το «ταξίδι» των φωτογραφιών που

λαμβάνουν από την περιοχή
οι επισκέπτες. Οι φωτογραφίες με τα Μετέωρα ταξιδεύουν τάχιστα σε όλο τον
κόσμο μέσω των social media
και φέρνουν ακόμη περισσότερο κόσμο.
Εκτός των παραπάνω, η δημιουργία δημοτικών και ιδιωτικών μουσειακών χώρων, εντός του ιστού της πόλης, αλλά
και στο Καστράκι συμβάλουν

τα μέγιστα στη διαμονή των
επισκεπτών.
Στην Καλαμπάκα θυμίζω
πως λειτουργούν το «Μουσείο
Ψηφιακής απεικόνισης και δημιουργίας των Μετεώρων» του
Δήμου Καλαμπάκας, το «Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και Μανιταριών» και το «Μουσείο Ελληνικής Παιδείας» τα οποίο
είναι ιδιωτικά! Στο Καστράκι
υπάρχει το «Μουσείο Γεωλο-

γικών σχηματισμών Μετεώρων» το οποίο είναι δημοτικό.
Ο Αντιδήμαρχος τουρισμού
κ. Κωνσταντίνος Ράντος μίλησε για το τριήμερο της αποκριάς στην Καλαμπάκα αλλά
και για τα ελπιδοφόρα μηνύματα για τον τουρισμό τους
ερχόμενους καλοκαιρινούς
μήνες.
«Είμαστε πολύ αισιόδοξοι
με τα μηνύματα που έρχονται
γενικότερα για τον τουρισμό

στην περιοχή μας για τους
επόμενους μήνες και τα στοιχεία δείχνουν ανοδική τάση.
Το 2019 θα είναι καλύτερο
τουριστικά από το 2018.
Σε ότι αφορά το τριήμερο
της αποκριάς, είμαστε επίσης
ιδιαίτερα ευχαριστημένοι καθώς πλήθους κόσμου θα επισκεφτεί την περιοχή μας.
Αναμένουμε τους επισκέπτες για να ξεκουραστούν και
να περάσουν καλά! Έχουμε
δουλέψει γι’ αυτό και η πόλη
μας, αλλά και η ευρύτερη περιοχή, είναι πανέτοιμες να
υποδεχτούν τους επισκέπτες
με φιλοξενία και χαμόγελο.
Ο Δήμος Καλαμπάκας έχει
ετοιμάσει και ένα τριήμερο
αποκριάτικων εκδηλώσεων με
μεγάλη συναυλία, με το κυνήγι
του θησαυρού, το μασκέ πάρτι την Κυριακή και τα Κούλουμα τη Δευτέρα για ντόπιους και επισκέπτες.
Θυμίζω επίσης σε ντόπιους
και στους επισκέπτες ότι την
Κυριακή το απόγευμα, θα γίνει
η παραδοσιακή εκδήλωση
στον προαυλιο χώρο του Ιερού ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου με το λεγόμενο «τρανό
χορό». Πρόκειται για παραδοσιακό χορό που οι επισκέπτες μπορούν να τον παρακολουθήσουν από κοντά. Το
έχουμε και στο φυλλάδιο για
τις απόκριες που έχουμε φτιάξει ως δήμος.
Εκ μέρους του Δήμου Μετέωρων εύχομαι σε όλους,
καλό τριήμερο και καλή Αποκριά».

Κέντρο Διάγνωσης &
Θεραπείας Διαταραχών

“ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ”

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

Σκυλοτροφή συντήρησης 20kg

από

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ "ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ"

Σκυλοτροφή ενέργειας 20kg

από

Γατοτροφή Premium από 24,99

•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

μόνο

Αλεύρι τύπου πολυτελείας 5kg

από

Αλεύρι τύπου 70% 25kg

από

Hλιέλαιο 10λίτρα

από

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

τοπικά
ε στόχο την ποιοτική
αναβάθμιση του
αστικού
περιβάλλοντος και την
βελτίωση της
καθημερινότητας των
πολιτών η δημοτική Αρχή
Τρικκαίων προχωρά το
τελευταίο χρονικό διάστημα
σε εργασίες ανάπλασης
πεζοδρομίων κεντρικών
δρόμων της πόλης.

Μ

Εργασίες θα γίνουν στις διασταυρώσεις επί της Κονδύλη από
την πλευρά του πεζόδρομου, επί
της Απόλλωνος από την Γαριβάλδη μέχρι τις παλιές φυλακές, επί
της Βύρωνος από την Γαριβάλδη
μέχρι τις παλιές φυλακές, επί της
Κανούτα από τη Βύρωνος μέχρι
το Δημοτικό Παρκινγκ, επί της Άννης Κομνηνής, επί της Χατζηγάκη,
τμήματα της Μαυροκορδάτου, καθώς επί της οδού Δεληγιώργη,
από την πλατεία Δεσποτικού.
Σύμφωνα με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο κ. Δημήτρη Παζαΐτη «στόχος είναι η ανάδειξη του αστικού
χώρου της πόλης των Τρικάλων με
προτεραιότητα στην κίνηση των πεζών, στην εξυπηρέτηση ατόμων με
ειδικές ανάγκες και η ποιοτική
αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος».
Ενώ, σημείωσε ότι «η κατάσταση
των πεζοδρομίων σήμερα είναι
κακή - από άποψη φθορών αλλά
και πολλών άλλων προβλημάτων με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται
η κίνηση των πεζών, να είναι απαγορευτική σχεδόν η κίνηση για
ΑΜΕΑ και αισθητικά η περιοχή να
μην ανταποκρίνεται στη εικόνα
ενός οργανωμένου σύγχρονου
αστικού κέντρου».
Κατά τον κ. Παζαΐτη με το νέο
σχεδιασμό επιδιώκεται η βελτίωση
των παραπάνω προβλημάτων, σε
συνδυασμό με τις μελλοντικές σχε-

ΣΑΒΒΑΤΟ
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Προχωρά το τελευταίο χρονικό διάστημα η δημοτική Αρχή Τρικκαίων

Ανάπλαση πεζοδρομίων
κεντρικών δρόμων της πόλης
Κατά τον κ. Παζαΐτη με το νέο σχεδιασμό επιδιώκεται η βελτίωση των σειράς προβλημάτων

διαζόμενες αναπλάσεις της παραποτάμιας περιοχής, του εμπορικού κέντρου, της λαϊκής αγοράς
και του συμπλέγματος των κεντρικών πλατειών.
Οι εργασίες που προβλέπονται
είναι εκσκαφές, καθαιρέσεις, επι-

χώματα, κατασκευή ρείθρων και
κρασπέδων, διαμόρφωση ραμπών,
επιστρώσεις.
Όλες οι ανωτέρω εργασίες θα γίνουν έντεχνα σύμφωνα με τα οριζόμενα στα αντίστοιχα άρθρα του
τιμολογίου της μελέτης και στα

συμβατικά τεύχη της μελέτης, τις
ισχύουσες πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές, της ισχύουσας νομοθεσίας περί εκτελέσεως Δημοτικών
και Κοινοτικών Έργων και τις έγγραφες εντολές της Διευθύνουσας
Υπηρεσίας.

Ασφαλτοστρώνεται ο δρόμος από Καστράκι
προς την ε.ο Τρικάλων – Ιωαννίνων
Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να ξεκινήσει το έργο με ευθύνη της ΠΕ Τρικάλων

Ο προϋπολογισμός του έργου
ανέρχεται στο ποσό των
400.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και η χρηματοδότησή του θα γίνει από ΣΑΤΑ.
Ε.Κ.

Ορκωμοσία της ιατρού
ειδικότητας Πλαστικής
Χειρουργικής στο ΓΝΤ

ια τα προβλήματα του
Καστρακίου έχουμε γράψει
πολλές φορές και έχουμε
τονίσει επανειλημμένως πως οι
τοπικές αρχές οφείλουν να
προχωρήσουν σε παρεμβάσεις
λειτουργικού και αισθητικού
χαρακτήρα, όπως για παράδειγμα
βελτίωση των πεζοδρομίων αλλά
και του φωτισμού των κεντρικών
δρόμων, ενός από τα πλέον
τουριστικά χωριά της χώρας.

Γ

Το Καστράκι δέχεται καθημερινά εκατοντάδες τουρίστες οι οποίοι διαμένουν
στην περιοχή και πολλούς περισσότερους, οι οποίοι διέρχονται προς τα Μετέωρα.
Εκτός από την κεντρική οδική αρτηρία
που συνδέει το Καστράκι με την Καλαμπάκα, υπάρχει και ο δρόμος που συνδέει το Καστράκι με την εθνική οδό Τρικάλων – Ιωαννίνων.
Η συγκεκριμένη οδική αρτηρία, την
οποία χρησιμοποιούν καθημερινά και
ντόπιοι και επισκέπτες, έχει κυριολεκτικά
τα «μαύρα της τα χάλια», καθώς ο ασφάλτινος τάπητας, έχει υποστεί σημαντικές
ζημιές σε διάφορα σημεία με την πάροδο του χρόνου και την καθημερινή επι-

βάρυνση και οι διερχόμενοι οδηγοί νιώθουν ότι διασχίζουν έναν χωματόδρομο!
Πρόκειται σαφέστατα για ένα σοβαρό
πρόβλημα, το οποίο το έχει αναδείξει
πολλές φορές ο τοπικός Σύμβουλος κ.
Γιώργος Γκόγκος.
Ο κ. Γκόγκος επισκέφτηκε μάλιστα
την Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων και

ζήτησε από τον Αντιπεριφερειάρχη κ.
Χρήστο Μιχαλάκη να μεριμνήσει για το
έργο.
Οι πληροφορίες μας αναφέρουν πως
η επιδιόρθωση του συγκεκριμένου δρόμου θα ξεκινήσει την ερχόμενη εβδομάδα και θα τελειώσει μια και καλή, η ταλαιπωρία των διερχόμενων οδηγών.

Στιγμιότυπο από την ορκωμοσία της ιατρού ειδικότητας Πλαστικής Χειρουργικής, Επιμ. Β' κ. Νικολαϊδου Θάλειας στο Γ.Ν. Τρικάλων. Έχουν ήδη ξεκινήσει τα ραντεβού για τους πολίτες κάθε Τρίτη, Τετάρτη & Πέμπτη,
από τις 9:00 π.μ έως τις 14:00 μ.μ.
Το Νοσοκομείο μέχρι σήμερα, δεν είχε ιατρό με την ειδικότητα του Πλαστικού Χειρουργού και οι ασθενείς ήταν
αναγκασμένοι να καταφεύγουν σε ιδιώτες ιατρούς ή σε
Νοσηλευτικά Ιδρύματα εκτός της πόλης, μπαίνοντας σε
ταλαιπωρία και χρονοβόρες διαδικασίες.
Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων εύχεται στην ιατρό, καλή σταδιοδρομία και καλή δύναμη για
την καλύτερη εξυπηρέτηση και φροντίδα των ασθενών.
Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ
του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων

8 σελίδα

ΣΑΒΒΑΤΟ

Φ

αίνεται πως ακόμη
δεν έχουν
ξεμπερδέψει με
την γρίπη, που κατά την
φετινή χρονιά είναι
ιδιαίτερη επίπονη.
Μάλιστα αγωνία στα
Τρίκαλα υπάρχει και για
ένα μωρό 17 μηνών που
νοσηλεύεται στο
Ιπποκράτειο
Θεσσαλονίκης.
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τοπικά

Ταλαιπωρεί ακόμη η γρίπη
Στους 111 ανέρχονται οι νεκροί από τη γρίπη, ενώ και ένα μωρό 17 μηνών
από περιοχή των Τρικάλων νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης!
μάδα, φτάνοντας συνολικά
τους 111 από την αρχή της
φετινής περιόδου δραστηριότητας της γρίπης.
Από αυτούς, οι 99 ήταν
ασθενείς που νοσηλεύτηκαν
σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και οι 12 χωρίς
νοσηλεία σε ΜΕΘ.
Σύμφωνα από την εβδομαδιαία έκθεση επιδημιολογικής
επιτήρησης του Κέντρου
Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ), τα θύματα της γρίπης είναι 75 άνδρες και 36 γυναίκες, με εύρος ηλικιών από 0 έως 90
έτη, μέση ηλικία 65,8 έτη και
διάμεση 68 έτη.
Συνολικά, έχουν καταγραφεί

του Χριστόφορου

Παπαθανασίου
Το μωράκι μεταφέρθηκε
εσπευσμένα στις την περασμένη εβδομάδα από τα Τρίκαλα στη Θεσσαλονίκη και
αφού επιβεβαιώθηκε ότι είχε
προσβληθεί από τον ιό της
γρίπης Η1Ν1. Οι ευχές βέβαια
όλων είναι με το αγγελούδι.
Αυξάνεται ο αριθμός των
θυμάτων
Είκοσι νέοι θάνατοι καταγράφηκαν την τελευταία εβδο-

Τ

ο Κίνημα Δεν πληρώνω –
Μέτωπο Λαού Τρικάλων, που
συμπληρώνει φέτος εννέα (9)
χρόνια ζωής και δράσης, έκοψε την πίτα
του την Πέμπτη 7 Μαρτίου στο καφέ
«Ληθαίο» (πρώην ΚΤΕΛ). Η εκδήλωση
έγινε μέσα σε κλίμα πανηγυρικό και
ταυτόχρονα αγωνιστικής ανάτασης και ο
κ. Χρήστος Σταμόπουλος, εκ των
πρωτεργατών του κινήματος, τόνισε ότι
"θα βρισκόμαστε δίπλα σε κάθε
Τρικαλινό και Τρικαλινή, κάθε πολίτη
που υποφέρει, ελπίζει και αγωνίζεται για
ζωή και ένα καλύτερο μέλλον.

337 σοβαρά κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης
γρίπης, από τα οποία τα 325
νοσηλεύτηκαν σε ΜΕΘ, ενώ
από τα περιστατικά της γρίπης
που χρειάστηκαν νοσηλεία σε
Μονάδα μόνο το 15% ήταν
εμβολιασμένο.
Η συντριπτική πλειονότητα
αυτών των κρουσμάτων
(98,8%) οφειλόταν στον ιό
γρίπης τύπου Α και ομοίως
μόνο ελάχιστα (1,2%) στον ιό
γρίπης τύπου Β. Επιπλέον,
από τα στελέχη τύπου Α που
απομονώθηκαν, το 86,1% ανήκε στον υπότυπο Α Η1Ν1 και
μόνο το 13,9% στον υπότυπο
Α Η3Ν2.
Το σύνολο αυτών των κρουσμάτων οφειλόταν στον ιό
γρίπης τύπου Α, ενώ τα 10
(91,7%) από τα 12 ανήκαν σε
κλινική ομάδα υψηλού κινδύνου, όπου συστήνεται εμβολιασμός για την εποχική γρίπη, σύμφωνα με τη σχετική
εγκύκλιο του υπουργείου Υγείας.

Πάντα αγωνιστικά
Το Κίνημα Δεν πληρώνω-Μέτωπο Λαού Τρικάλων έκοψε την πίτα με μηνύματα πάλης
Το Κίνημα μας μετρά 9 πυκνά χρόνια ζωής
και αγώνα.
Όσα και τα μνημόνια. Και πάντα απέναντί
τους, ασταμάτητα! 9 χρόνια αντίστασης και
αγώνα ενάντια στην καταστροφή και τον θάνατο.
Μήτρα του κινήματος μας υπήρξε ο αγώνας
ενάντια στα διόδια, με συμβολή πρωτεργάτη

στο πανελλαδικό κίνημα που κορυφώθηκε το
2011 και συνεχίζουμε την αντίσταση και τους
αγώνες ενάντια στα χαράτσια, τους άδικους
φόρους, τις διακοπές ρεύματος και νερού,
τις κατασχέσεις και τους πλειστηριασμούς,
αγώνες για την κοινωνική αλληλεγγύη και την
υπεράσπιση της ζωής, της αξιοπρέπειας και
των δικαιωμάτων των πολιτών – θυμάτων των

δολοφονικών πολιτικών όλων των μνημονιακών
κυβερνήσεων, του κατεστημένου και της τρόικας. Στις νέες συνθήκες παραμένουμε στις
επάλξεις και ενισχύουμε τη δύναμή μας.
Ο Αγώνας συνεχίζεται!". Ακολούθησε ζωντανή μουσική με καλό λαϊκό αλλά και πολιτικό
τραγούδι.
ΧΡ. ΠΑΠ.

τοπικά
Ζητάει η ΠΟΤ από την Βουλή, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων
με Τρία Παιδιά ν. Τρικάλων και εκπρόσωπο Τύπου του ΔΣ της ΠΟΤ Ιωάνν. Λιούλιο

Ενιαία Δημογραφική πολιτική

ΣΑΒΒΑΤΟ
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Η αντιδήμαρχος Δ. Μετεώρων
για την Παγκόσμια Ημέρα
για τα Δικαιώματα της Γυναίκας

•Καταγγέλλει το Πόρισμα της Διακομματικής Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής “για το Δημογραφικό” του 2018
αταγγέλλει το
Πόρισμα της
Διακομματικής
Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής “για το
Δημογραφικό” του 2018
η Πανελλαδική
Ομοσπονδίας Τριτέκνων
(ΠΟΤ), ζητώντας
παράλληλα από κάθε
Βουλευτή της
Ολομέλειας να
αντιδράσει σ’ αυτό και να
μην δεχθεί κανείς να το
νομιμοποιήσει.

Κ

Ο πρόεδρος του Συλλόγου
Γονέων με Τρία Παιδιά ν. Τρικάλων και εκπρόσωπος Τύπου
του ΔΣ της ΠΟΤ Ιωάννης Λιούλιος, αναφέρει πως «η Ομοσπονδία και οι αντιπρόσωποι
που είναι εκλεγμένοι για το Συνέδριο της ΠΟΤ, που δίνουμε
τη μάχη για την οργάνωση της
Δημογραφικής πολιτικής, καλούμε τις τρίτεκνες οικογένειες, αλλά και τους Βουλευτές της Ολομέλειας, να αντιδράσουν στην Έκθεση της
Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για το Δημογραφικό του 2018».
Εξηγώντας τις θέσει της
ΠΟΤ, ο κ. Λιούλιος σημειώνει
«ο όρος Δημογραφική πολιτική είναι ξεχωριστός και δεν
μπορεί να συγχέεται με την
κοινωνική πολιτική της χώρας, αλλά ούτε και με την μεταναστευτική. Μέτρα Δημογραφικής πολιτικής παίρνει
ένα κράτος για να εξασφαλίσει την διαιώνιση, όπως λέει
και το Σύνταγμα. Δηλαδή
απευθύνεται αποκλειστικά και
μόνο σε Έλληνες πολίτες. Ούτως η άλλως υπάρχει Υπουρ-

γυναίκα είναι η μεγάλη αγωνίστρια
της ζωής. Η μητέρα, η αδερφή, η
σύζυγος, η κόρη. Είναι αστείρευτη
πηγή έμπνευσης», ανέφερε στο μήνυμά της με
αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για τα
Δικαιώματα της Γυναίκας της 8 Μαρτίου, η
Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Παιδείας και
Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Μετεώρων κ.
Λίλα Μπαντέκα – Νάνη.

«Η

γείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείο Κοινωνικής
Αλληλεγγύης. Υπουργείο Δημογραφικής Πολιτικής, πότε
θα δούμε είναι το θέμα, που είναι τόσο σημαντικό. Κάθε
άλλη προσέγγιση στο ζήτημα
της Δημογραφικής πολιτικής
για εμάς θεωρείται ύποπτη».
«Με έκπληξη αντικρίσαμε
την στάση των επιστημονικών
φορέων όσον αφορά ποια θα
πρέπει να είναι τα μέτρα που
θα πρέπει να παρθούν άμεσα
για την ανάσχεση της δημογραφικής κατρακύλας της χώρας. Προτείνουν να δοθεί στήριξη μόνο στο 1ο και στο 2ο
παιδί, και να προσελκύσουμε
και άλλους μετανάστες, με
πρόσχημα ότι δεν προλαβαίνουμε με τις παρούσες συνθήκες μέσα σε μια εικοσαετία
να αλλάξουμε τους δείκτες με

γεννήσεις» υπογραμμίζει η
ΠΟΤ, σύμφωνα με τον κ. Λιούλιο.

Κίνητρα για τις
γεννήσεις
«Είμαστε κάθετα αντίθετοι
προς αυτή τους τη θέση, την
οποία την θεωρούμε απαράδεκτη και λίαν επιεικώς, ύποπτη. Το πρόσφατο παρελθόν
μας έχει αποδείξει ότι το Δημογραφικό δεν λύνεται με μετανάστες. Δίδοντας κίνητρα
μόνο στις οικογένειες με 1ο
και 2ο παιδί, δεν επιτυγχάνεται η πλήρης ανανέωση του
πληθυσμού, παρά μόνο μια
ελαφρά αύξηση του δείκτη
γονιμότητας. Αυτό το αντιλαμβάνονται οι επιστημονικοί
φορείς, όμως περιέργως δεν
προτείνουν στην πολιτεία να
ισχυροποιήσει τα κίνητρα για

τις γεννήσεις και να προστατέψει και συγχρόνως να ενισχύσει τις οικογένειες με τρία
παιδιά και πάνω, που είναι
πετυχημένη συνταγή» τονίζεται από την ΠΟΤ.
«Η θέση της ΠΟΤ, αναφέρει
ο κ. Λιούλιος, είναι η εξής: «Η
χώρα μας χρειάζεται άμεσα
μια ενιαία Δημογραφική πολιτική, μια σειρά μέτρων που θα
έχουν αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή του πολίτη. Μια
δημογραφική πολιτική με δύο
στόχους:
•Πρώτον – ισχυρά μέτρα
για γεννήσεις απ’ το πρώτο
παιδί και
•Δεύτερον – ενισχυμένη
προστασία και ειδική δέσμη
μέτρων στις οικογένειες που
θα αποκτήσουν τρίτο παιδί
και πάνω».
Ματθαίος Μπίνας

Η Αντιδήμαρχος αναφέρει τον σημαντικό ρόλο της
γυναίκας εντός της οικογενείας της κοινωνίας και
οφείλουμε όλοι μας να αγωνιστούμε για να εξαλειφθούν κάθε είδους διακρίσεις και ανισότητες σε βάρος των γυναικών.
«Η 8η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα της Γυναίκας. Μία ημέρα αφιερωμένη στο ανθρώπινο ον που γεννά τη ζωή, που αγκαλιάζει στις αντιξοότητες, που αντέχει στα δύσκολα, που υπομένει. Που σε κάνει να νιώθεις υπερήφανος, ασφαλής, ευλογημένος.
Η ημέρα της γυναίκας δεν αποτελεί ένα χωρίς ουσία εορτασμό δώρων ή φιλοφρονήσεων, είναι ένας
ύμνος δικαιωμάτων, διεκδικήσεων, ζωής. Αγώνας για
καλύτερες συνθήκες εργασίας. Ίσα δικαιώματα.
Αγώνας για εξάλειψη της καταπίεσης και της κακοποίησης. Αγώνας επιβίωσης και αναγνώρισης του
συνθήματος «Ψωμί και Τριαντάφυλλα», όπως ονομάστηκε το γυναικείο αίτημα στις αρχές του προηγούμενου αιώνα.
Η γυναίκα είναι η μεγάλη αγωνίστρια της ζωής. Η
μητέρα, η αδερφή, η σύζυγος, η κόρη. Είναι αστείρευτη πηγή έμπνευσης. Ένας άνθρωπος με πολύπλευρο και πολυσήμαντο ρόλο, που συμβάλει τα μέγιστα στη διαμόρφωση της κοινωνίας.
Είναι βέβαιο πως στις ημέρες μας, γίνεται όλο και
περισσότερο αντιληπτό, ότι η πρόοδος των γυναικών
είναι πρόοδος για όλους και ότι ο «μισός» πληθυσμός
της γης, δικαιούται να έχει την ανάλογη θέση στα κέντρα λήψης αποφάσεων, προς όφελος ολόκληρης της
κοινωνίας.
Οφείλουμε λοιπόν να αγωνιστούμε όλοι μαζί για να
εξαλειφθούν κάθε είδους διακρίσεις και ανισότητες
σε βάρος των γυναικών γιατί κάθε γυναίκα είναι μοναδική, και αυτό αξίζει να το θυμόμαστε κάθε μέρα».
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ε στόχο της
διερεύνηση των
συγκριτικών
πλεονεκτημάτων της
περιφέρειας Θεσσαλίας
στον αγροδιατροφικό τομέα,
την υγεία, τη βιομηχανία, την
καινοτομία και όλους
εκείνους τους
παραγωγικούς τομείς που
δύνανται να συμβάλλουν στη
βιώσιμη και μακροχρόνια, η
εφημερίδα «Ελευθερία» και
η Περιφέρεια Θεσσαλίας –
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
διοργανώνουν στη Λάρισα
το 1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο
Θεσσαλίας στις 15 & 16
Μαρτίου 2019, στο
ξενοδοχείο «Διβάνη».
Αναλυτικότερα οι θεματικές
ενότητες και οι ομιλίες που θα
πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο
του συνεδρίου προσανατολίζονται
στους εξής άξονες:
Υποδομές
Τα τελευταία χρόνια μια σειρά
μακρόπνοων έργων υποδομής σε
επίπεδο Θεσσαλίας, έχουν συμβάλλει ριζικά τόσο στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής όσο
και στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.
Έργα για τις οδικές μεταφορές,
για το περιβάλλον, την ενέργεια,
την καινοτομία, τον τουρισμό, την
υγεία, την εκπαίδευση, αλλά και
τη δικτύωση μεταξύ επιχειρήσεων
και ερευνητικών ιδρυμάτων καθώς
και την ανάδειξη των φυσικών
και πολιτιστικών πόρων, προβάλλουν τη Θεσσαλία ως ελκυστικό
προορισμό όχι μόνο λόγω της
κεντροβαρούς θέσης της αλλά
και λόγω του θετικού επενδυτικού
κλίματος που έχει οικοδομηθεί.
Ωστόσο, σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο και έντονα ανταγωνι-
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1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Θεσσαλίας
• 15 & 16 Μαρτίου 2019 Divani Palace Λάρισα www.events.eleftheria.gr

στικό παγκόσμιο περιβάλλον και
με στόχο την άμεση και αποτελεσματική διαχείριση νέων χρηματοδοτικών εργαλείων, η Θεσσαλία- Επιχειρηματική Περιφέρεια

της Ευρώπης 2019, καλείται να
χαράξει τη μακρόπνοη στρατηγική
πάνω στην οποία θα στηρίξει μελλοντικά το κοινωνικό αλλά και
αναπτυξιακό της προφίλ.

CMYK

Ανάπτυξη και Επιχειρηματικότητα
Ποια είναι η πορεία και η εξέλιξη της επιχειρηματικότητας στην
Ελλάδα και ποιες οι επενδύσεις
που θα μπορούσαν να αναπτυχθούν μελλοντικά σε επίπεδο Θεσσαλίας, συμβάλλοντας όχι μόνο
στην οικονομική αλλά και στην
κοινωνική ευημερία και πρόοδο;
Τα παραπάνω και πολλά ακόμη
ερωτήματα τίθενται προς συζήτηση στο 1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Θεσσαλίας, όπου πολιτικοί
και επιχειρηματικοί φορείς θα παρουσιάσουν τα κίνητρα για την
ανάληψη κερδοφόρων επενδύσεων, την ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου, το θεσμικό πλαίσιο, τις στρατηγικές και τις δυναμικές διαδικασίες που διαμορφώνουν τα σύγχρονα αναπτυξιακά μοντέλα.
Υγεία
Ο Τουρισμός Υγείας αποτελεί
έναν από τους πέντε πυλώνες
ανάπτυξης παγκοσμίως στον
οποίο η Θεσσαλία - γη του Ασκληπιού και του Ιπποκράτη- φιλοδοξεί
να διαδραματίσει τα επόμενα χρόνια μείζονα ρόλο, αξιοποιώντας
το ιατροτεχνολογικό και επιστημονικό υπόβαθρο των δημόσιων
νοσοκομείων και της Ιατρικής
Σχολής, σε συνδυασμό με την
τεχνογνωσία των ιδιωτικών παρόχων υγείας.
Τα παραπάνω σε συνδυασμό
με την ανάπτυξη νέων καινοτόμων
ιατρικών δομών και υπηρεσίες,
τεχνολογίες αιχμής και σύγχρο-

νες ιατρικές προσεγγίσεις δύνανται να δημιουργήσουν ένα αξιοσημείωτο πανελλαδικά κεφάλαιο
εντάσεως που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αγνοηθεί, θέτοντας τις βάσεις για τη δημιουργία ενός μητροπολιτικού κέντρου παροχής υπηρεσιών υγείας,
ανά την επικράτεια.
Ως εκ τούτου, η ανάπτυξη μιας
οικονομικά στοχοπροσηλωμένης
στρατηγικής στο κομμάτι της Υγείας θα μπορούσε να αποτελέσει
την απαραίτητη προϋπόθεση για
την επανεκκίνηση της τοπικής
επιχειρηματικότητας, με τεράστια
κοινωνικά οφέλη και πολλαπλάσια
έσοδα για όλο το εύρος της οικονομίας.
Αγροδιατροφή
Ελιά και ελαιόλαδο, αμπέλι και
οίνος, οπωρολαχανικά και θερμοκηπιακές καλλιέργειες, κτηνοτροφία και γαλακτοκομικά, αποτελούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Θεσσαλίας τα οποία
μπορούν να συμβάλουν στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας,
της απασχόλησης και του εξαγωγικού προσανατολισμού της
χώρας.
Η αγροδιατροφή καλύπτει το
13% του συνολικού επιχειρηματικού τομέα σε όρους προστιθέμενης αξίας (έναντι 7% κατά μέσον όρο στην Ε.Ε.), ενώ όπως
προκύπτει από μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διατροφική αλυσίδα, οι διεθνείς αγορές αναμένεται να εμφανίσουν
στην επόμενη 30ετία αυξημένη

ζήτηση σε ποιοτικά αγροτικά προϊόντα και τρόφιμα με διεθνείς σημάνσεις ορθολογικής και οικολογικής διαχείρισης.
Σύμφωνα με τα παραπάνω και
δεδομένου ότι η αγροτική και
κτηνοτροφική παραγωγή αποτελούν δύο βασικούς πυλώνες της
Θεσσαλικής οικονομίας, στόχος
του 1ου Αναπτυξιακού Συνεδρίου
είναι να τεκμηριώσει τις περιοχές
παρέμβασης που θα πρέπει να
ενισχυθούν ώστε να καταστεί βιώσιμος μακροχρόνια αλλά και ανταγωνιστικός ο αγροδιατροφικός
τομέας της περιοχής.
Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των: Ιερά Μητρόπολη Λαρίσης και Τυρνάβου, Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών,
Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής,
Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωσης,
Υπουργείο Τουρισμού, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
Συνδιοργάνωση: Περιφέρεια
Θεσσαλίας - Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Περιφέρεια 2019, Δήμος
Λαρισαίων, Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, Φ.Ο.Δ.Σ.Α Ν. Λάρισας.
Μεγάλοι χορηγοί: ANIMUS, Intercomm Foods
Χορηγοί: Exalco S.A., WIND,
Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου, Vodafone, ΕΔΑ ΘΕΣΣ
Υποστηρικές: ΠΕΔ Θεσσαλίας,
ΤΕΕ - Τμήμα Κεντρικής & Δυτικής
Θεσσαλίας, TEDRA, Fashion City
Outlet, ΣΟ.Φ.ΛΑ ΣΥΝΠΕ, Agronuts
S.A.
Χορηγοί επικοινωνίας: Ταχυδρόμος, TRT, Πρωινός Λόγος, Η
Επικαιρότητα, Πελοπόννησος, iatronet, agrocapital.gr, Healthupdate.gr, Agrotes.eu, Agrenda,
Agronews.
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Κοπή πίτας Γριζανιτών

ην κοπή της
πρωτοχρονιάτικης πίτας
πραγματοποίησε ο Σύλλογος
των Απανταχού Διαμενόντων
Γριζανιτών Νομού Τρικάλων με
έδρα τη Λάρισα, στην αίθουσα
του 3ου ορόφου του
Επιμελητηρίου Λάρισας.

Τ

Στον σύντομο χαιρετισμό, ο Πρόεδρος του Συλλόγου κ. Δημήτρης Αντωνίου, αφού καλωσόρισε τους προσκεκλημένους και τα μέλη του Συλλόγου και τους ευχήθηκε Καλή Χρονιά,
αναφέρθηκε στη δυναμική πορεία του
Συλλόγου, στις δραστηριότητες, στα
επιτεύγματα, στη συμμετοχή του Συλλόγου στα πολιτιστικά δρώμενα, στη
προσφορά του Συλλόγου και στις δραστηριότητες που προγραμματίζει ο
Σύλλογος για το 2019.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν και
χαιρέτησαν, ο Βουλευτής Λάρισας του
Σύριζα κ. Νίκος Παπαδόπουλος, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου
της Περιφέρειας Θεσσαλίας, κ. Γρηγόρης Παπαχαραλάμπους, ο Δήμαρχος
Φαρκαδόνας, κ. Αθανάσιος Μεριβάκης, ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλίας,
κ. Βασίλης Πινακάς, ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Αθανάσιος Παιδής,
ο Εκπρόσωπος του Δημάρχου του Δήμου Λαρισαίων, κ. Αθανάσιος Γιαννακόπουλος, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φαρκαδόνας κ. Ιωάννης Αναγνώστου, η πρώην

Αντιδήμαρχος και Δημοτική Σύμβουλος
του Δήμου Λαρισαίων κυρία Ελένη Ξυνοπούλου, ο Δημοτικός Σύμβουλός
του Δήμου Φαρκαδόνας κ. Κώστας
Κοκκινίδης και ο Πρόεδρος του Τοπικού
Διαμερίσματος Γριζάνου κ. Αχιλλέας
Κακαδιάρης και ο Αντιστράτηγος Ε.Α.
της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας κ. Σωτήρης Κατσαντώνης.
Την πίτα ευλόγησε ο εκπρόσωπος
της Ιεράς Μητρόπολης Λαρίσης Τυρνάβου π. Δωρόθεος, ο οποίος μετέφερε τις ευλογίες του Σεβασμιότατου

Μητροπολίτου, κ. Ιερώνυμου.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης
βραβεύθηκαν οι Φοιτητές Τέλλιου Ελένη του Τριαντάφυλλου και Τσιάμης
Ευάγγελος του Γεωργίου.
Στην εκδήλωση υπήρχε κλόουν
που έπαιζε και διασκέδαζε τα παιδιά του
Συλλόγου, με διάφορα παιχνίδια και τα
μοίρασε αποκριάτικα δώρα.
Το φλουρί της βασιλόπιτας , στο
οποίο, αντιστοιχούσε ένα κόσμημα,
αξίας 70 ευρώ πέτυχε η κυρία Βασιλική Μπανιά , φίλη του Συλλόγου.

e-mail: kalliagra.avgeri@gmail.com

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

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

Συσκευασμένες Ζωοτροφές για όλα τα ζώα

Πώληση λιανική και χονδρική
CMYK
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Σχεδιάζεται η επιδότηση
εγκατάστασης σε γεωργικές και
κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις

Επανέρχονται τα
αγροτικά φωτοβολταϊκά
Προβλέπεται η δυνατότητα
δημιουργίας φωτοβολταϊκών από
όλους τους κατ’ επάγγελμα
παραγωγούς, ισχύος έως και 500 ΚW

έα δυνατότητα χρήσης φωτοβολταϊκών
από αγρότες σχεδιάζεται να δοθεί, ώστε
αφενός να αποκτήσουν επιπρόσθετο
εισόδημα και αφετέρου να παραχθεί
μεγαλύτερη ποσότητα “πράσινης” ενέργειας.

Ν

Έτσι, στα σχέδια προβλέπεται η δυνατότητα δημιουργίας φωτοβολταϊκών από όλους τους κατ’ επάγγελμα αγρότες, ισχύος έως και 500 ΚW (από 100 KW που
είναι σήμερα). Η τιμή ανά κιλοβατώρα θα είναι συν 10%
σε σχέση με το μέσο όρο και τα συμβόλαια θα είναι εικοσαετίας.
Οι αγρότες θα μπορούν να συγκροτήσουν ενεργειακές κοινότητες για να εξοικονομήσουν έτσι ενέργεια
και για τις οποίες θα υπάρξει πρόγραμμα του ΕΣΠΑ,
προϋπολογισμού 25 εκ. ευρώ, το οποίο θα χρηματοδοτεί
το 40% της επένδυσης, ενώ κάτι ανάλογο θα γίνει και
με τους κατ’ επάγγελμα αγρότες.
Υπενθυμίζεται πως έχουν “τρέξει” προγράμματα επιδότησης εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε αγροτικές
εκμεταλλεύσεις στο παρελθόν, από το Πρόγραμμα ς
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.
Μάλιστα, σε περίπτωση μη ύπαρξης διασύνδεσης με
το δίκτυο ή όταν αυτή κρίνεται αντιοικονομική λόγω απόστασης από το δίκτυο το αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα μπορούσε να εγκατασταθεί σύμφωνα με τη
δράση για να ηλεκτροδοτήσει: θερμοκήπια, κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και γεωτρήσεις Σύμφωνα με τα
κριτήρια επιλογής των αιτήσεων στήριξης η εγκατάσταση αυτόνομου φωτοβολταϊκού συστήματος μοριοδοτούνταν με αυξημένη βαθμολογία καθώς θα επιτύγχανε 100% ποσοστό κάλυψης των ετήσιων ενεργειακών
αναγκών της εκμετάλλευσης. Η μοριοδότηση ανέβαινε
επίσης με την αύξηση των ετήσιων ενεργειακών αναγκών ανά στρέμμα. Δικαιούχοι ήταν φυσικά πρόσωπα που
είχαν την ιδιότητα του ενεργού αγρότη, νομικά πρόσωπα
του εμπορικού δικαίου που είχαν την ιδιότητα του ενεργού αγρότη, συλλογικά σχήματα του αγροτικού συνεταιριστικού δικαίου, όπως ομάδες παραγωγών, οργανώσεις παραγωγών, αγροτικοί συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών και ΚΟΙΝΣΕΠ
Ματθαίος Μπίνας

Ο Διοικητής της Τροχαίας
Τρικάλων στο Ραδιόφωνο
της Ι.Μ. Τρίκκης
Ο Διοικητής της
Τροχαίας Τρικάλων,
Ιωάννης Τσιώλης
στο ραδιόφωνο της
Ι.Μ. ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ
ΣΤΑΓΩΝ και την Αλεξάνδρα Δούσιου, μίλησε για θέματα οδικής ασφάλειας και
σωστής οδικής συμπεριφοράς. Για τα
τροχαία ατυχήματα
που επί Διοικήσεως του, τα τελευταία έτη, έχουν μειωθεί σημαντικά, θέτοντας ακόμα πιο ψηλά το ρόλο
της υπηρεσίας τους ως προς το συμφέρον και τη προστασία του πολίτη!

Σε ζητήματα ηθικής και νομιμότητας

Ο Δήμαρχος ψέγει για το
ασυμβίβαστο την κ. Β. Κάκλα
ε αφορμή πρόσφατες
δηλώσεις της Διευθύντριας
Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης κ. Β Κάκλα, ο
Δήμαρχος Τρικκαίων Δημήτρης
Παπαστεργίου έκανε την παρακάτω
δήλωση:

Μ

«Χαίρομαι που η δεύτερη επιστολή
μου προς τους καθηγητές πληροφορικής, ανάγκασε την πραγματική υποκινήτρια του «θέματος» με τα κιτ ρομποτικής,
να σταματήσει να κρύβεται και να βγει
μπροστά.
Χαίρομαι, γιατί έβγαλε τον πραγματικό
της εαυτό καθυβρίζοντάς με ως «συκοφάντη», «κακομαθημένο» κ.λπ. Αλήθεια
ποιος τα είπε αυτά; Η Διευθύντρια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης; Ή μήπως η Δημοτική Σύμβουλος της
αντιπολίτευσης; Μα γι’ αυτό ο σοφός νομοθέτης προέβλεψε το ασυμβίβαστο.
Χαίρομαι, γιατί δεν μπήκε καν στον
κόπο να διαβάσει λίγο τη νομοθεσία:
«… Δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι,
σύμβουλοι δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων και εκπρόσωποι των τοπικών κοινοτήτων που αποδέχονται οποιοδήποτε
από τα καθήκοντα ή τα έργα που συνιστούν ασυμβίβαστο ή αποκτούν δημοτι-

•Κάνει λόγο επίσης για άγνοια νόμων
και την πολιτική ανωτερότητα του ιδίου

κότητα σε άλλο δήμο εκπίπτουν από το
αξίωμα τους».
Η κατάληψη λοιπόν της θέσης της Διεύθυνσης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ.
588/2006 τμ.) από την κα. Κάκλα μετά τις

εκλογές, ούσα δημοτική σύμβουλος,
αποτελεί ασυμβίβαστο, για το οποίο
προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης ένστασης ενώπιον του αρμοδίου διοικητικού δικαστηρίου, ώστε να διαπιστωθεί η
ύπαρξη αυτού (του ασυμβίβαστου) και η
έκπτωση από το αξίωμά της (Στε
3427/2017, πρβλ. ΣτΕ 3226/2015 7μ. και
ΣτΕ 3083/2007 7μ., 1534, 2225, 3464/2007
σχετικά με τις αντίστοιχου περιεχομένου
διατάξεις των άρθρων 117 παρ. 3 περ. α’
του ν. 3852/2010 και 29 παρ. 3 του ν.
3643/2006).
Η μη άσκηση του ένδικου βοηθήματος
της ανωτέρω ένστασης επί 60 μήνες, συνιστά από τη μεριά μας πράξη πολιτικής
ανωτερότητας και δεν συνεπάγεται τη δια
μαγείας εξάλειψη του προβλεπόμενου
από το νόμο ασυμβιβάστου.
Μόνο προσοχή. Δυστυχώς για εκείνη,
το Τριώδιο τελειώνει και συμπεριφορές
σαν και αυτές που επέδειξε μέχρι σήμερα, δεν θα είναι από εβδομάδα αποδεκτές, καλυπτόμενες -μέχρι σήμερα- από
το κλίμα ελαφρότητας τον Αποκριών.

Το Εσπερινό Γυμνάσιο -Λυκειακές τάξεις
Τρικάλων στο ΤΟRBALI της Τουρκίας
Στα πλαίσια του προγράμματος
ERASMUS + KA2 με τίτλο “find
your staffish”, το Εσπερινό Γυμνάσιο -Λ.Τ. Τρικάλων συμμετείχε
στην πρώτη διακρατική συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε στο
σχολείο TEKNIK ANADOLU LISESI, στην πόλη TORBALI της
Τουρκίας, που βρίσκεται 35 χλμ.
βορειοανατολικά της Σμύρνης.
Το πρόγραμμα find your staffish
είναι διετές 2018-2020 και αποτελεί μια διακρατική σύμπραξη
Ευρωπαϊκών σχολείων από Ελλάδα, Ιταλία, Ρουμανία, Ισπανία
και Τουρκία.
Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι η εύρεση τοπικών αλλά και παγκόσμιων λύσεων
για την πρώιμη σχολική διαρροή
και η συνεισφορά στη μείωση
της. Επίσης το πρόγραμμα στοχεύει να συνεισφέρει στην ενδυνάμωση της αυτοεπίγνωσης των
μαθητών και των οικογενειών
τους, διαμορφώνοντας θετική
στάση στην αναγκαιότητα της εκπαίδευσης και στην ενδυνάμωση
του τρίγωνο ανάμεσα σε γονέα μαθητή- καθηγητή.
Το σχολείο που φιλοξένησε μαθητές και εκπαιδευτικούς από τις
συμμετέχουσες χώρες ήταν το
“ΜESLEKI VE TEKNIK ANADOLU
LISESI”, ένα πολυδύναμο σχολείο με 1200 μαθητές.
Την πρώτη μέρα έγινε το καλωσόρισμα και η ξενάγηση στους
χώρους του σχολείου. Ακολούθησαν δραστηριότητες γνωριμίας, παρουσίαση σχολείων και
εργασιών σχετικά με τις αιτίες της
σχολικής διαρροής καθότι αποτελεί κοινωνικό και παγκόσμιο
φαινόμενο.
Το απόγευμα της ίδιας μέρας
έγινε παρουσίαση του θέματος
“early school leaving due to marriage/pregrancy in early years”
και αξιολόγηση αποτελεσμάτων.
Την επόμενη μέρα πραγματο-

ποιήθηκε φωτογράφιση και προετοιμασία για την εκτύπωση και
την έκθεση φωτογραφίας με θέμα
“γάμος και εγκυμοσύνη σε νεαρή
ηλικία”.
Την τρίτη μέρα οι Τούρκοι εταίροι μας είχαν οργανώσει την επίσκεψη τον αρχαιολογικό χώρο

της Εφέσου. Θαυμάσαμε ένα από
τα μεγαλύτερα θέατρα που διατηρούνται στις μέρες μας, χωρητικότητας 30.000 θεατών. Ένα
από τα ωραιότερα αξιοθέατα είναι
και η βιβλιοθήκη του Κέλσου και
τα ερείπια του ναού της Αρτέμιδας. Επισκεφτήκαμε επίσης το

Σπίτι της Παναγίας, ένα σταυροειδή ναό, που χτίστηκε από τους
καθολικούς στο σημείο όπου λέγεται, ότι έζησε η Παναγία τα τελευταία της χρόνια και όπου συνεκλήθη η οικουμενική σύνοδος
το 431.
Την τέταρτη μέρα οι μαθητές
μας επιδόθηκαν στη ζωγραφική
με θέμα την πρώιμη σχολική διαρροή εξαιτίας γάμου / εγκυμοσύνης σε μικρές ηλικίες, που προκαλείται από την μετανάστευση,
κοινωνικοπολιτισμικές, κοινωνικοοικονομικές και άλλες σχετικές
αιτίες και έγινε η σχετική προετοιμασία για την έκθεση ζωγραφικής.
Το απόγευμα της ίδιας μέρας
επισκεφτήκαμε τη Σμύρνη, που
μας ταξίδεψε σε άλλες εποχές...Μια πόλη η οποία εκτός από
ένα τμήμα της τουρκικής συνοικίας του άλλοτε “πάνω μαχαλά”,
με τους λιθόστρωτους δρόμους,
σε τίποτα δε θυμίζει την ανατολίτικη όψη της παλιάς Σμύρνης.
Την τελευταία μέρα της συνάντησης στο σχολείο έγινε η έκθεση, η αξιολόγηση των δραστηριοτήτων και ακολούθησε το αποχαιρετιστήριο δείπνο.
Ο απολογισμός της συνάντησης με τους εταίρους μας άφησε
μόνο θετικές εντυπώσεις, επειδή
το εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρουσίασε ιδιαίτερο ενδιαφέρον,
δίνοντας την ευκαιρία στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς
να προβληματιστούν πάνω σ'
αυτό το κοινωνικό και παγκόσμιο
φαινόμενο της σχολικής διαρροής.
Η επόμενη συνάντηση των εταίρων για τη συνέχεια του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί
στην πόλη μας, στα Τρίκαλα, στις
αρχές Απριλίου.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΙΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
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ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΖΗΤΑ ΑΠΟΔΡΑΣΗ

ΠΑΝΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΙΖΑ

ΕΒΑΛΑΝ ΤΕΧΝΗ

Η Καλαμπάκα θα ψάξει διπλό
στον σημερινό εξ αναβολής αγώνα
στην έδρα του Μαντουλίδη (σελ 4)

Τα δύσκολα παιχνίδια καλά κρατούν
για τον ΑΟΤ, που πρέπει να εξαντλήσει
τις πιθανότητες (σελ 5)

Οσοι αγωνίστηκαν στον χθεσινό τελικό
του σχολικού ποδοσφαίρου έδειξαν πτυχές
του ταλέντου τους (σελ 8)

4 Καθόλου νηστίσιμο δεν είναι το σκηνικό στην
Α’ Ερασιτεχνική, αφού και σήμερα οι ομάδες θα πάρουν
την γνωστή θέση στην σέντρα ψάχνοντας θετικό ταμείο (σελ 7)
CMYK
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Αγαπημένη συνήθεια
Αναβαθμισμένη θα είναι η φετινή σειρά Run Greece, που έχει το δικό της πιστό κοινό και στα Τρίκαλα

Μ

έσα σε όλα
είναι κατά
γενική
ομολογία οι
συμπολίτες φίλοι του
κλασικού αθλητισμού. Δεν
υπάρχει λοιπόν ούτε μια
εκδήλωση που να μην την
αγκαλιάζουν, οπότε
προκύπτουν και λαμπρά
αγωνιστικά αποτελέσματα
και ανάλογες
οργανωτικές εικόνες.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Διότι οι υπεύθυνοι δεν θέλουν να λείψει τίποτα από κανέναν, οπότε στην περίπτωση
αυτή το έμψυχο δυναμικό θα
αφοσιωθεί στην αποστολή του
και θα απολαύσει την δράση.
Τώρα που ανοίγει ο καιρός
το πρόγραμμα για τους αγώνες δρόμου θα έχει την τιμητική του. Ηδη οι λάτρεις του
αντικειμένου πήραν χαρτί και
μολύβι σημειώνοντας όλες τις
ημερομηνίες στις οποίες είναι
διαθέσιμοι για να λάβουν μέρος.
Φυσικά κάθε σύναξη αυτού
του είδους προϋποθέτει πολύ
σωστή προεργασία για να είναι
ο κάθε δρομέας σωματικά και
ψυχολογικά έτοιμος. Βέβαια
όσοι δοκιμάζουν χρόνια τις
δυνάμεις τους στο μετερίζι κινούνται σχεδόν αυτοματοποιημένα και ξέρουν που να ρίξουν το βάρος τους.
Ετσι τερματίζουν με ψηλά
το κεφάλι και σύμφωνα με
τους χρόνους τους.
Αλλοι βέβαια θέλουν να τερματίζουν πιο γρήγορα και άλλοι σε πιο ήρεμο ρυθμό.
Συνήθως σε τέτοιες συνάξεις μετέχουν με τους φίλους
τους, οπότε η απόσταση ολοκληρώνεται με συνοπτικές διαδικασίες.
Παράλληλα μέσα από τέτοιες πρωτοβουλίες οι πολίτες
αποκτούν υγιεινές συνήθειες.
Ερχονται λοιπόν πιο κοντά

Πόλο έλξης θα αποτελέσουν και φέτος οι αγώνες για την σειρά Run Greece
στον αθλητισμό και εκτελώντας ένα μελετημένο πρόγραμμα μακαρίζουν την ώρα που
έκαναν την συγκεκριμένη
στροφή.
Ορισμένες συνάξεις πάντως
τείνουν να αποκτήσουν εμβληματικό χαρακτήρα.
Για τον 12ο ημιμαραθώνιο
Θανάση Σταμόπουλου έχουμε
γράψει ουκ ολίγες φορές και
θα κομίσουμε νέα στοιχεία σε
πρώτη ευκαιρία, αφού η 17η
Μάρτη είναι προ των πυλών.
Αγαπημένη συνήθεια είναι
όμως και το Run Greece. Δεν
είναι τυχαίο ότι οι Τρικαλινοί
αψηφούν τα χιλιόμετρα για να
φτάσουν στην γειτονική Λάρισα. Εκεί τους περιμένουν φίλοι
και γνωστοί, ενώ οι ίδιοι δεν
βλέπουν την ώρα να πάρουν
θέση στην αφετηρία.
Από την στιγμή που συμβεί
αυτό μπαίνουν άμεσα στο κλίμα και τρέχουν με τον δικό
τους ρυθμό.
Κάπου στην πορεία συναντούν φυσικά αρκετά οικεία
πρόσωπα από τα Τρίκαλα, που
διατηρούν την ίδια φιλοσοφία
περί της ενασχόλησης με τα
χιλιόμετρα. Γενικά το δρομικό
κίνημα στην περιοχή μας είναι
έντονα ανεπτυγμένο, ενώ το
θετικό είναι ότι εντάσσονται
στο πλάνο όλο και περισσό-

Ατέλειωτα μπράβο
Οι άνθρωποι των συλλόγων και οι φίλοι του στίβου ξέρουν να
αναγνωρίζουν τις φιλότιμες και άξιες προσπάθειες.
Ετσι δίνουν μπράβο από καρδιάς στους Ελληνες αθλητές που
μας έκαναν υπερήφανους πριν λίγες μέρες.
Ο Σύλλογος Φίλων Κλασικού Αθλητισμού εξέδωσε ανακοίνωση
προκειμένου να συγχαρεί τους αθλητές και τις αθλήτριες της
εθνικής ομάδας, που συμμετείχαν στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα
της Γλασκώβης.
"O Σύλλογος Φίλων Κλασικού Αθλητισμού εκφράζει τα θερμά
συγχαρητήρια του στους Αθλητές -τριες της Εθνικής Ελλάδος του
στίβου, που για μία ακόμη φορά, μας έκαναν υπερήφανους με
τις επιτυχίες τους, μεταφέροντας την αξία και το μεγαλείο το
δικό τους αλλά και της Ελλάδος σε όλη την οικουμένη.
Πολλά συγχαρητήρια επίσης ανήκουν σε όσους συνέτειναν
σε αυτές τις επιτυχίες, άμεσα ή έμμεσα, κυρίως στην ομοσπονδία
για την μεγάλη προσφορά και βοήθεια της, στους
τεχνικούς, στην υγειονομική υπηρεσία αλλά και στις οικογένειες
των αθλητών που συνδράμουν στην συνεχή και επίπονη προσπάθεια των αθλητών-τριών.
Συγχαρητήρια σε όλους από την καρδιά μας. Με την διαβεβαίωση μας ότι θα μας έχουν πάντα αρωγούς και συμπαραστάτες
σε όλες τις προσπάθειες τους".
Τα καλύτερα λοιπόν είναι μπροστά.
• Σε άλλο θέμα σύντομα θα τρέξουν 2 προπονητικά καμπ.

τερα καινούργια πρόσωπα.
Όταν λοιπόν η νέα γενιά εντρυφεί στο αντικείμενο μπορούν να προκύψουν ωραίες
αγωνιστικές εικόνες στο μέλλον.
Σε κάθε περίπτωση εξασφαλίζεται μια καλύτερη ποιότητα
ζωής.
Πριν δώσουμε κλίμα να θυμίσουμε ότι για τα μέσα Μάη
ετοιμάζεται μια ξεχωριστή σύναξη σχετικά με τον κλασικό
αθλητισμό, που θα αναδείξει
τις μεγάλες Τρικαλινές μορφές
τόσο στον πολιτισμό, όσο και
στα σπόρ.

Με σωστά μηνύματα
Πρόκειται για μια σύναξη
απολύτως αναγνωρίσιμη.
Ωστόσο οι υπεύθυνοι δεν
έμειναν στα κεκτημένα θεωρώντας και σωστά πως εχθρός
του καλού είναι το καλύτερο.
Η ιστοσελίδα του ΣΕΓΑΣ μας
βάζει στο κλίμα.
Το RUN GREECE το 2019
ανανεώνεται, με νέο λειτουργικό σχεδιασμό, φρέσκια εικόνα (look of the event) με
ανανέωση της σήμανσης και
της παρουσίασης των αγώνων
(DJ, αψίδες, εξέδρες, τοπικές δράσεις, βάθρο απονομών), με νέο μετάλλιο, με επανασχεδιασμό των εντύπων, των
χαρτών, των προγραμμάτων
και εστιάζοντας παράλληλα
στην προβολή της πόλης διεξαγωγής στα τεχνικά t-shirt
των δρομέων, που θα διαφέρουν από πόλη σε πόλη.
Ταυτόχρονα ενισχύει τον χαρακτήρα του, σε οικολογικές
δράσεις, μειώνοντας δραστικά
τις εκτυπώσεις, αφού πλέον
το 16σέλιδο έντυπο του προγράμματος θα στέλνεται ηλεκτρονικά σε όλους του δρομείς
και τους εμπλεκόμενους στην
διοργάνωση. Εστιάζει σε θέματα κοινωνικής ευθύνης, στη
ανάδειξή του σε τουριστικό
γεγονός για κάθε πόλη και με
μεγαλύτερη σύνδεση με τα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης
ώστε να συμμετάσχουν όσο
περισσότεροι πολίτες της Περιφέρειας. Άλλωστε το χαμηλό
κόστος εγγραφής όλα αυτά
τα χρόνια, δίνει την δυνατότητα στο RUN GREECE, να
είναι μια διοργάνωση για
ΟΛΟΥΣ. Επιπλέον για το 2019
μειώνεται το κόστος εγγραφής
στο συμβολικό ποσό των 2 €,

για όλους τους μαθητές-τριες
της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Η σειρά αγώνων Run Greece
απευθύνεται σε όλους τους
ενεργούς πολίτες κάθε ηλικίας,
και μας προτρέπει σε έναν πιο
υγιεινό τρόπο ζωής μέσα από
την άθληση και τη συμμετοχή.
Δεν αποτελούν μόνο ένα τοπικό αθλητικό και τουριστικό
γεγονός, αλλά δράσεις που
αφορούν στο σύνολο της κοινωνίας μέσα από την ενεργή
συμμετοχή των ίδιων των πολιτών και τον κοινωνικό χαρακτήρα που τους προσδίδει η
στήριξη – μέσα από τους ίδιους τους αγώνες – κοινωφελών ιδρυμάτων και οργανισμών
στις πόλεις που διοργανώνονται.
Η φετινή σειρά αγώνων Run
Greece ξεκινάει το ταξίδι της
από την πόλη της Λάρισας
(31/3), στη συνέχεια θα μεταβεί
στο Ηράκλειο (7/4), την Καστοριά (12/5), τα Ιωάννινα
(19/5), την Αλεξανδρούπολη
(22/9), την Πάτρα (6/10 ), στη
Ρόδο (13/10) και αναμένεται
περισσότεροι από 25.000 δρομείς να συμμετάσχουν σε
όλους τους αγώνες της σειράς
και να απολαύσουν μια μοναδική γιορτή στο κέντρο των
πόλεων.
Παράλληλα και το 2019, το
RUN GREECE συμμετέχει στο
Μαραθώνιο Αθήνας με τους
καλύτερους εκπροσώπους
του, στον ΤΕΛΙΚΟ ΑΓΩΝΑ RUN
GREECE, "ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ
3χλμ ERGO".

Χρηστικά στοιχεία
Η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Θεσσαλίας
σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας και τον
Δήμο Λάρισας, προκηρύσσουν
τους αγώνες δρόμου σε δημόσια οδό 5χλμ και 10χλμ Ανδρών-Γυναικών καθώς και
1000μ μαθητών-τριών Δημοτικών Σχολείων με την επωνυμία RUN GREECE ΛΑΡΙΣΑ
2019, που θα διεξαχθούν στην
πόλη της Λάρισας, με τους
παρακάτω όρους :
1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Ο Αγώνες θα διεξαχθούν
την Κυριακή 31 Μαρτίου 2019,
με ώρα εκκίνησης στις 10:00
π.μ. Οι Αγώνες θα έχουν κοινό
σημείο εκκίνησης και τερματισμού, την κεντρική πλατεία

Λάρισας (οδός Κύπρου).
2. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι εγγραφές για τους αγώνες RUN GREECE ΛΑΡΙΣΑ
2019 ξεκινούν τη Τετάρτη 27
Φεβρουαρίου 2019.
Οι εγγραφές για τους αγώνες RUN GREECE ΛΑΡΙΣΑ
(Αγώνας 10χλμ, 5χλμ και Παιδιών) υποβάλλονται είτε ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας
http://www.run-greece.gr είτε
με την υποβολή της σχετικής
έντυπης αίτησης σε ένα από
τα παρακάτω σημεία:
- Γραφεία Ε.Α.Σ. ΣΕΓΑΣ Θεσσαλίας, Παναγούλη 2 (3ος
όροφος): Δευτέρα – Παρασκευή, 09.00-14.00 & 18.0020.00
- Περιφέρεια Θεσσαλίας
(ισόγειο), Κουμουνδούρου &
Παπαναστασίου: Δευτέρα –
Παρασκευή, 10.00-13.00 (από
τις 12 Μαρτίου και μετά)
- Δήμο Λαρισαίων (ισόγειο),
Ίωνος Δραγούμη 1: Δευτέρα
– Παρασκευή, 10.00-13.00
(από τις 12 Μαρτίου και μετά)
Επισκεφθείτε τις σελίδες
μας στο διαδίκτυο για να είστε
ενημερωμένοι για το μεγάλο
δρομικό γεγονός:
www.run-greece.gr
Facebook : @RunGreece,
@rungreece
Οι εγγραφές ολοκληρώνονται με τη συμπλήρωση των
ορίων συμμετοχής ανά αγώνα
ή το αργότερο τη Δευτέρα 25
Μαρτίου 2019, στο βαθμό που
τα άρια συμμετοχής δεν έχουν
συμπληρωθεί νωρίτερα.
Για τους συμμετέχοντες που
έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής τους επιτυχώς μέχρι και τη Δευτέρα 18
Μαρτίου 2019 εκδίδεται προσωποποιημένος αριθμός συμμετοχής (με τυπωμένο το όνομα του συμμετέχοντα τυπωμένο επάνω στον αριθμό συμμετοχής).
Εγγραφές μετά τις 26 Μαρτίου είναι δυνατές μόνο εφόσον δεν έχουν συμπληρωθεί
τα παρακάτω όρια συμμετοχής
και μόνο στο Κέντρο Εγγραφών της διοργάνωσης που φιλοξενείται στο «Χατζηγιάννειο»
Πνευματικό Κέντρο - 2ος όροφος, Αίθουσα τεχνών «Τάκης
Τλούπας» - (οδός Ρούσβελτ
59), την Παρασκευή 29 και το
Σάββατο 30 Μαρτίου (10.00 20.00).
Όλοι οι δρομείς παραλαμβάνουν τον αριθμό συμμετοχής τους και το απαραίτητο
υλικό για τον αγώνα, από το
Κέντρο Εγγραφών της διοργάνωσης που φιλοξενείται στο
«Χατζηγιάννειο» Πνευματικό
Κέντρο - 2ος όροφος, Αίθουσα
τεχνών «Τάκης Τλούπας» (οδός Ρούσβελτ 59).
3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
– ΗΛΙΚΙΕΣ
Η συμμετοχή στον Αγώνα
10χλμ επιτρέπεται σε όσους
και όσες έχουν συμπληρώσει
το 15ο έτος της
ηλικίας τους (γεννημένοι/ες
το 2003 και μεγαλύτεροι/ες).
Η συμμετοχή στον Αγώνα
5χλμ επιτρέπεται σε όσους και
όσες έχουν συμπληρώσει το
12ο έτος της ηλικίας τους (γεν-

νημένοι/ες το 2006 και μεγαλύτεροι/ες).
Στον Αγώνα Παιδιών συμμετέχουν μαθητές της Ε' και
ΣΤ' Τάξης Δημοτικού (παιδιά
γεννημένα το 2007 και 2008).
Δεν επιτρέπεται σε κανένα
δρομέα η συμμετοχή και στους
δύο αγώνες, 5χλμ & 10χλμ.
4. ΟΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Το όριο συμμετοχής στον
αγώνα είναι 5.050 δρομείς.
Αγώνας 10χλμ: 700 (γεννημένοι το 2003 και μεγαλύτεροι)
Αγώνας 5χλμ: 3.400 (γεννημένοι το 2006 και μεγαλύτεροι)
Αγώνας Παιδιών: 950 (παιδιά
γεννημένα το 2007 & 2008)
5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΩΡΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ
Ώρα εκκίνησης αγώνα
10χλμ: 10.00
Το ανώτατο χρονικό όριο
τερματισμού για τον Αγώνα
10χλμ λήγει στις 11.20. Οι δρομείς έχουν, δηλαδή, στη διάθεσή τους συνολικό χρόνο 1
ώρα και 20’.
Ώρα εκκίνησης αγώνα 5χλμ:
11.30
Το ανώτατο χρονικό όριο
τερματισμού για τον Αγώνα
5χλμ λήγει στις 12.30. Οι δρομείς έχουν, δηλαδή, στη διάθεσή τους συνολικό χρόνο 60’.
Ώρα εκκίνησης αγώνα παιδιών: 11.35
Στους αγώνες εφαρμόζεται
η πρακτική της εκκίνησης "κατά
κύματα". Οι δρομείς τοποθετούνται σε blocks εκκίνησης
με βάση τις επιδόσεις τους
όπως δηλώνονται στην αίτηση
συμμετοχής που υποβάλλουν
και οι οποίες ελέγχονται και
διασταυρώνονται από την αρμόδια επιτροπή του αγώνα.
Μετά το πέρας του επίσημου
χρονικού ορίου λήξης των
αγώνων, στις 12.30, οι δρομείς
που δεν έχουν τερματίσει οφείλουν να εγκαταλείψουν τον
αγώνα και τη διαδρομή. Σε
διαφορετική περίπτωση συνεχίζουν με δική τους ευθύνη
πάνω στο πεζοδρόμιο, αφού
η διαδρομή θα δοθεί για την
κυκλοφορία των αυτοκινήτων.

Ηλεκτρονική χρονομέτρηση
Για τους Αγώνες 10χλμ και
5χλμ υπάρχουν ζώνες ηλεκτρονικού ελέγχου και χρονομέτρησης τόσο στην εκκίνηση
και τον τερματισμό, όσο και
σε ενδιάμεσα σημεία για την
καταγραφή των ενδιάμεσων
χρόνων.
Για το λόγο αυτό όλοι οι
συμμετέχοντες δρομείς θα
πρέπει να φορούν το chip χρονομέτρησης που θα παραλάβουν μαζί με τον αριθμό συμμετοχής τους. Όποιος δρομέας δεν έχει ηλεκτρονική ένδειξη στην εκκίνηση, τον τερματισμό και σε όλες τις ενδιάμεσες ζώνες ελέγχου του αγώνα ακυρώνεται.

τοπιΚΑ

Τ

ο χτίσιμο κάθε
ομάδας
περιλαμβάνει
συγκεκριμένα
στάδια. Και μπορεί οι
φίλαθλοι να είναι
απαιτητικοί θέλοντας
συγκεκριμένα πράγματα
στην ώρα τους αλλά
όπως λέει και ο
θυμόσοφος λαός το καλό
πράγμα αργεί να γίνει.
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Οι Τρικαλινές ομάδες της Α2 ΕΣΚΑΘ παίζουν δυνατά στον φετινό μαραθώνιο οδηγώντας την κούρσα

Του Αρη Κόντα

Ε

δώ και καιρό
καταθέτουν
πινελιές
ποδοσφαιρικής
φαντασίας.
Το δέσιμο όλων είναι εντυπωσιακό αφού υπηρετούν το
άθλημα που αγαπούν. Πριν
λίγες μέρες τα είπαν εκτός
γραμμών σε εξαιρετικό κλίμα.
Το δελτίο τύπου αναφέρει:
Στην ταβέρνα «Μπαρμπανικόλας» στα παλιά Μανάβικα,
πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση για την κοπή της πίτας
από τους διοργανωτές του
1ου τουρνουά παλαιμάχων το
οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη .
Εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου Τρικάλων με τον πρόεδρο Βασίλη Γιαγιάκο αλλά
και μέλη και συνεργάτες αυτού βρέθηκαν στον χώρο ,
όπως και εκπρόσωποι όλων
των ομάδων που συμμετέχουν
στο πρωτάθλημα.
Πέρασαν άπαντες μια όμορφη βραδιά με πολλά χαμόγελα
και συζητήσεις περί ποδοσφαιρικών και όχι μόνο θεμάτων.
Την ιδέα για την διοργάνω-

_3

Δυνατό αποτύπωμα

arispenna@yahoo.gr
Ομολογουμένως οι παίκτες
χρειάζεται να κάνουν πολλές
επαναλήψεις για να βγάλουν
τους περίφημους αυτοματισμούς κερδίζοντας έτσι τα εύσημα των φιλάθλων.
Οι πιο παρατηρητικοί φίλαθλοι θυμούνται που στην αρχή
του μαραθωνίου υπήρχαν και
γεμάτα δεκάλεπτα αλλά και
διαστήματα φρεναρίσματος.
Εδώ και καιρό όμως οι μηχανές των εκπροσώπων μας
δουλεύουν στον μέγιστο βαθμό
προσφέροντας πλούσιες συγκινήσεις. Μέλημά τους είναι
να αναδείξουν τα δυνατά τους
χαρτιά προκειμένου να φτάσουν στο τέλος με ψηλά το
κεφάλι. Το στοιχείο που δεν
χάνεται με τίποτα πάντως είναι
ο ενθουσιασμός των στελεχών,
που συνειδητοποίησαν ότι θα
έχουν γεμάτη χρονιά.
Ετσι κάνουν φύλλο και φτερό
κάθε παιχνίδι για να έχουν έτοιμες απαντήσεις.
Φυσικά τα επιτελεία δεν αφήνουν τίποτα στην τύχη. Μελετούν συνέχεια τα δεδομένα
που προκύπτουν και φροντίζουν να μιλούν όταν πρέπει.
Η παράμετρος πάντως που
εντυπωσιάζει είναι η διάθεση.
Παρότι αρκετά στελέχη βρίσκονται πολλά χρόνια στο μετερίζι κάθε άλλο παρά κορεσμό
βιώνουν. Ισα- ίσα σε κάθε εκκίνηση βγαίνουν στην πρώτη
γραμμή για να συμβάλλουν με
τις γνώσεις τους.
Μόνο τυχαίο άλλωστε δεν
είναι το γεγονός ότι οι σχέσεις
που χτίζονται στα τοπικά πρωταθλήματα μπάσκετ κρατούν
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Eυκαιρία για να μελετήσουν τους καινούργιους συσχετισμούς έχουν
τα τοπικά επιτελεία της Α2 ΕΣΚΑΘ
μια ζωή. Εννοείται ότι την ώρα
της δράσης όλοι θέλουν να
κερδίζουν αλλά δεν πρέπει να
ξεχνάμε ότι ο αθλητικός πολιτισμός είναι πάνω απ’όλα.
Πάντως όσοι τρέχουν τις
ομάδες ξέρουν ότι χωρίς καλή
οργάνωση και μεράκι δεν μπορούν να πάνε πουθενά.
Τα στελέχη των τοπικών ομάδων μπάσκετ λοιπόν βρίσκονται
σε εγρήγορση και έχουν μπόλικη δουλειά.
Ακόμη και στην εξέλιξη του
πρωταθλήματος προσπαθούν
να προσθέτουν κάθε μέρα νέα
στοιχεία στο αγωνιστικό τους
υπόβαθρο. Θεωρητικά βέβαια
κάποια πράγματα φαίνονται
εύκολα αλλά η πράξη δείχνει
άλλα. Όπως και να’ χει παίκτες
και προπονητές έχουν συνηθίσει τόσα χρόνια και από την
στιγμή που μπαίνουν στο παρκέ
δεν θέλουν να αφήσουν να πέσει τίποτα κάτω. Κάποια πράγματα φωνάζουν από μακριά
και στα πρόσωπα των αθλητών
διαγράφεται η ικανοποίηση

που υπηρετούν το αγαπημένο
τους άθλημα και ξεφεύγουν
λίγο από το καθημερινό άγχος.
Αναμφίβολα έχουν απόλυτο
δίκιο όλοι όσοι αναφέρουν ότι
ο αθλητισμός ανακουφίζει και
δημιουργεί όμορφα συναισθήματα. Είναι θεμιτό πάντως να
υπάρχουν φιλοδοξίες και σίγουρα τρώγοντας έρχεται η
όρεξη. Οι εκπρόσωποί μας
έχουν κίνητρο, ξέρουν τα κατατόπια και προσπαθούν να
εμφανίζονται κάθε μέρα πιο
δυνατοί. Αλλωστε κάθε χρόνο
τα δεδομένα διαφοροποιούνται
σε μικρό ή μεγάλο βαθμό,
αφού και οι αντίπαλοι κάνουν
τον αγώνα τους.
Μάλιστα ορισμένοι εμφανίζονται ιδιαίτερα επικίνδυνοι και
διάγουν τα καλά τους φεγγάρια. Πολύ σωστά λοιπόν τα
επιτελεία υπολογίζουν τους
πάντες αλλά ξέρουν ότι όλα
περνούν πρώτα και κύρια από
την δική τους δουλειά.
Η όρεξη και το μεράκι απο-

τελούν πάντως αξιόπιστη βάση
για το μέλλον.
Πάντως άπαντες οι Τρικαλινοί χαίρονται τα παιχνίδια και
το καλό κλίμα βγαίνει στα κλειστά. Δεν πρέπει να ξεχνάμε
επίσης ότι η προσπάθεια στην
κατηγορία έχει έντονο το στοιχείο του ρομαντισμού.
Σε κάθε περίπτωση αξίζουν
χίλια μπράβο σε όλους αυτούς
που τους χαλυβδώνουν τα προβλήματα και βρίσκουν τρόπο
να μένουν στο προσκήνιο παρά
την πίεση που υπάρχει.
Από την πλευρά τους οι φίλαθλοι των ομάδων προβαίνουν σε αναλύσεις- εκτιμήσεις
για τους αγώνες που απομένουν στην κανονική διάρκεια
και όχι μόνον. Κάθε ομάδα λοιπόν έχει δικαίωμα στο όνειρο
και αν βρεθεί στην μέρα της
και επιβάλλει τον ρυθμό της
μπορεί να φέρει τα πάνω- κάτω.
Συνεπώς το σύνολο των παιχνιδιών εκκινεί από μηδενική
βάση και το γεγονός αυτό αποτελεί την χαρά των φιλάθλων.
Διότι είναι διαφορετικό να
θεωρούνται κάποια πράγματα
δεδομένα και το μόνο που μένει
να μάθει ο κόσμος είναι το τι
θα γράψει ακριβώς το ταμπλό.
Αντίθετα όταν το σύνολο των
ομάδων έχει κάτι να διεκδικεί
αυτό σημαίνει ότι και εξαιρετικές φάσεις θα βγουν και οι
παίκτες θα ενεργήσουν στα
κόκκινα για να κάνουν θετικό
ταμείο.
Πραγματικά το έμψυχο δυναμικό των ομάδων είναι συγκινητικό όταν αναλαμβάνει δράση. Σίγουρα το γεμίζει αυτό
που κάνει και παρότι ξέρει ότι
δεν θα πάρει τα μαζεμένα πρωτοσέλιδα των συναδέλφων του
στις μεγαλύτερες κατηγορίες
εντούτοις παίζει για την φανέλα
και το γόητρο.

Στο παρκέ λοιπόν οι αθλητές
δεν κάνουν εκπτώσεις και από
την στιγμή που βρεθούν στην
μέρα τους και δράσουν συντονισμένα μπορούν να αναδείξουν τα ιδιαίτερα στοιχεία της
ομάδας και του αθλήματος.
Ασφαλώς η ομαδικότητα είναι πάνω απ'όλα και όσο ταλέντο και να διαθέτει ένας παίκτης δεν μπορεί να κερδίσει
ολόκληρα συγκροτήματα.
Συνεπώς όσες ομάδες μοιράζουν τους ρόλους και έχουν
πολυφωνία στο παιχνίδι τους
αυξάνουν τις πιθανότητες να
χαμογελάσουν.

οδηγός το μέτρο
Ακόμη και μετά από τις πιο
μεγάλες επιτυχίες τα επιτελεία
των ομάδων ξέρουν ότι δεν
μπορούν να πετάξουν στα σύννεφα. Διότι στην περίπτωση
αυτή κινδυνεύουν να προσγειωθούν ανώμαλα στην συνέχεια.
Πόσο μάλλον όταν λιγοστεύουν
οι αγωνιστικές, οπότε δεν
υπάρχουν περιθώρια διορθωτικών κινήσεων.
Πολύ σωστά τηρούν το μέτρο και μέλημα των προπονητών είναι να παίρνουν το καλύτερο από τον κάθε παίκτη.
Μεγάλο ρόλο στα τοπικά
πρωταθλήματα λοιπόν παίζει
και το καλό κλίμα στα συγκροτήματα. Από την στιγμή που
οι πρωταγωνιστές είναι μια
γροθιά καταφέρνουν να κάνουν
τις υπερβάσεις τους.
Είναι σημαντικό να βλέπεις
τον έναν παίκτη να δίνει χείρα
βοηθείας στον συνάδελφό του
και με τον συγκεκριμένο τρόπο
αυξάνονται οι πιθανότητες για
θετικό πρόσημο.
Οσοι ξέρουν σημειώνουν ότι
φωνάζουν από μακριά οι ομάδες που διαθέτουν υγεία. Ετσι
ακόμη και στις πιο δύσκολες

Ζεστό αγκάλιασμα
το δικό του χρώμα έχει το 1ο τουρνουά παλαιμάχων, οπότε οι συντελεστές τα είπαν εκτός γραμμών

Χαρακτηριστικά στιγμιότυπα από την μάζωξη πρωταγωνιστών και οργανωτών του τουρνουά παλαιμάχων
ση του τουρνουά, είχε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Τρικάλων, Στέφανος Γιώτης, την
οποία και υλοποίησε η διοίκηση, δίνοντας την δυνατότητα σε πρώην ποδοσφαιριστές αλλά και νυν κάποιας
ηλικίας, να παίξουν και να
αθληθούν.
Ο Στέφανος Γιώτης ευχα-

ρίστησε όλους όσοι οργανωτικά δουλεύουν για το πρωτάθλημα, όλες τις ομάδες και
τους συμμετέχοντες, την διοίκηση του Επιμελητηρίου που
ήταν θετική στην ιδέα αυτή,
την ΕΠΣ Τρικάλων και την Επιτροπή Διαιτησίας αυτής που
στέκονται αρωγοί στην προσπάθεια , τους ιατρούς και
τις ιατρίνες, τους εκπροσώ-

στροφές θα κρατήσουν γερό
τιμόνι. Ακόμη όμως και στις
ατυχίες η επανάκαμψη θα γίνει
με καλύτερους όρους.
Πάντως η πρόσφατη αγωνιστική πρόσφερε πλούσιο υλικό
με τους Μάγους να κάνουν τέλειο παιχνίδι στο ντέρμπι με
την ΑΕΤ. Επίσης ο Κρόνος
πραγματοποίησε μεστή εμφάνιση κόντρα στον Ολυμπιακό.
Κ. Τα επιτελεία βέβαια κοιτάζουν την επόμενη μέρα. Ένα
κατατοπιστικό κείμενο μετέφερε το Trikalasportiva.
H E A Λάρισας ηττήθηκε
στην έδρα της από τα Σουφλάρια κι αν τερματίσει 4η και
όχι 3η , τότε θα δώσει πλέι οφ
με τους πρώτους Μάγους στην
έδρα των Μάγων καθώς έχουν
υψηλότερη θέση στην βαθμολογία.
Σε αυτή την περίπτωση, πλέι
οφ θα δώσει και η ΑΕΤ με τον
Ίκαρο αν η ΑΕΤ είναι 2η και ο
Ίκαρος Νεάπολης 3ος . Θα
δείξει βέβαια τι τελικά θα συμβεί καθώς υπάρχουν ακόμη
δύο αγωνιστικές.
Έχουμε πει επίσης πως αν
οι Μάγοι είναι πρώτοι και η
ΑΕΤ με την ΕΑΛ 2η και 3η ή
αντίθετα, τότε ανεβαίνουν χωρίς πλέι οφ απ’ευθείας, Μάγοι
και ΑΕΤ.
Όσο αφορά τον Κρόνο, αν
είναι 8ος ή 9ος και είναι σε
μια από αυτές τις θέσεις οι
Νέοι ΑΕΛ ( το πιο πιθανό) τότε
δεν θα παίξουν πλέι άουτ καθώς έχει νικήσει δύο φορές
τους Νέους ΑΕΛ.
Εκτός αν κάνει δύο νίκες η
Δεσκάτη και δύο ήττες οι Νέοι
ΑΕΛ οπότε θα δώσει αγώνα
με την Δεσκάτη στα Τρίκαλα.
• Σε παιδικό Κρόνος - Φούντας 38-81.

πους του Τύπου που βοηθούν
στην επικοινωνία της διοργάνωσης.
Ο Βασίλης Γιαγιάκος εξήρε
την πρωτοβουλία για την διοργάνωση ενός τέτοιου πρωταθλήματος που δίνει την ευκαιρία σε ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας να αθληθούν
ξανά και να το διασκεδάσουν.
Τόνισε ότι μια τέτοια διοργάνωση δεν έχει μόνο αθλητικό χαρακτήρα αλλά και κοινωνικό , θα γίνονται και άλλες
δράσεις και ευχήθηκε να γίνει
θεσμός και του χρόνου να
συμμετέχουν ακόμη περισσότερες ομάδες .
Τυχερός της βραδιάς καθώς
έτυχε το φλουρί ο πρόεδρος
των Πολυτέκνων Τρικάλων Κώστας Βήτας.
Το δώρο ήταν μια δωροεπιταγή για αγορά αθλητικού
ρουχισμού και υποδημάτων
από το κατάστημα ADIDAS
και από το κατάστημα Αdidas
Store προσφορά των επιχειρηματιών Στέφανου Γκολίτου
και Λεωνίδα Μηλιώνη.
Η πίτα ήταν μια προσφορά
της επιχείρησης Χαλβαδοποιίας «Ένα Και Κάτι» Γιάννης
Μπουλογιώργος.

CMYK
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πορεί η
συντριπτική
πλειοψηφία των
συναδέλφων
τους να έχουν ξεκούραση
το τριήμερο αλλά οι παίκτες
της Καλαμπάκας βρέθηκαν
στις επάλξεις το
προηγούμενο διάστημα για
να ετοιμάσουν όσο
καλύτερα μπορούσαν το
σημερινό(18.00) εξ
αναβολής παιχνίδι στον
Μαντουλίδη.

Εχει τις ελπίδες της
Η Καλαμπάκα δίνει σήμερα το εξ αναβολής παιχνίδι στον Μαντουλίδη και θα ψάξει την απόδραση
ότι πήρε τον αέρα της κατηγορίας, ενώ αντιμετωπίζει τους αντιπάλους με σεβασμό αλλά όχι
με φόβο. Μέλημά της είναι να
αποδώσει το μπάσκετ που ξέρει,
οπότε με ισόρροπη ανάπτυξη
αυξάνονται οι πιθανότητες για
θετικό ταμείο.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Να υπενθυμίσουμε ότι η αναμέτρηση ήταν να διεξαχθεί την
περασμένη αγωνιστική αλλά
λόγω της συμμετοχής του αθλητή των Θεσσαλονικέων Καλόγηρου στην Εθνική εφήβων οι
Μακεδόνες ζήτησαν αναβολή.
Με την σύμφωνη γνώμη του
ΑΟΚ λοιπόν το αίτημα έγινε
πραγματικότητα, οπότε η συνάντηση μετατέθηκε λίγες ημέρες αργότερα.
Ασφαλώς στην προκειμένη περίπτωση έχουμε να κάνουμε με
έκφραση αθλητικού πολιτισμού
και αξίζουν πολλά μπράβο στους
κιτρινομπλέ, που συναίνεσαν
από την πρώτη στιγμή.
Ειδικά μάλιστα όταν υπάρχουν
υποχρεώσεις των μικρών Εθνικών οι άνθρωποι του μπάσκετ
σπεύδουν να διευκολύνουν.
Επιπρόσθετα στην Καλαμπάκα
δίνουν μεγάλη βαρύτητα στην
υποδομή και αγκαλιάζουν το νέο
αίμα. Θέλουν συνεπώς να παρουσιάσουν μια καλή νέα φουρνιά που θα μπορέσει να δώσει
το στίγμα της στο Τρικαλινό και
όχι μόνον μπάσκετ.
Παράλληλα ο εκπρόσωπός
μας φιλοξένησε κατά καιρούς
και σημαντικά παιχνίδια πρωταθλημάτων υποδομής σε κεντρικό
επίπεδο αλλά και ισχυρές προσωπικότητες του χώρου.
Με λίγα λόγια και στην προκειμένη περίπτωση έμεινε πιστός
στην φιλοσοφία του. Μετά από
την παρένθεση αυτή να αναφέρουμε ότι ο ΑΟΚ θα βρεθεί σή-

Υψηλό κίνητρο

Με το ίδιο νόμισμα θα προσπαθήσει να πληρώσει σήμερα
η Καλαμπάκα τον Μαντουλίδη
μερα σε μια περιοχή, που έχει
συνδέσει το όνομά της με τον
χώρο της καλαθοσφαίρισης. Και
από ιστορικής σκοπιάς να το
εξετάσει κανείς θα διαπιστώσει
ότι σύλλογοι της Θεσσαλονίκης
έδειξαν τον δρόμο ακόμη και
σε πολύ δύσκολα χρόνια.
Αργότερα μεγάλα παιχνίδια
φιλοξενήθηκαν στην συμπρωτεύουσα, που δεν χαρακτηρίστηκε τυχαία μητρόπολη της
Ελληνικής καλαθοσφαίρισης. Βέβαια στο διάβα του χρόνου το
σκηνικό άλλαξε και ειδικά οι αιώνιοι φροντίζουν να μην δίνουν
δικαιώματα. Όμως οι σύλλογοι
της συμπρωτεύουσας όλων των
κατηγοριών φημίζονται για την
μπασκετοσύνη τους και την αγάπη σε αυτό που κάνουν.
Ο Μαντουλίδης λοιπόν έχει
και αυτός μια μακρά διαδρομή
στον χώρο. Οι πιο παλιοί Τρικαλινοί φίλοι του μπάσκετ θυμούνται τα ντέρμπι που προέκυψαν
στην Μπάρα πριν πολλά χρόνια,
όταν η περιοχή μας είχε πολλούς
και σημαντικούς εκπροσώπους
στην Γ’ Εθνική.

Ακολούθως και για μεγάλο
διάστημα δεν υπήρξε εκπροσώπηση στο συγκεκριμένο μετερίζι
αλλά τα τελευταία χρόνια το
σκηνικό άλλαξε εκ νέου, οπότε
φέτος έχουμε διπλή εκπροσώπηση. Συνεπώς η Καλαμπάκα
θα βρεθεί σήμερα σε μια περιοχή
που τα στελέχη της ξέρουν σε
βάθος τα μυστικά του χώρου.
Ειδικά ο Μαντουλίδης κάνει δουλειά σε βάθος αφού καταπιάνεται κυρίως με τη νέα γενιά.
Ως εκ τούτου το παιχνίδι μόνο
εύκολο δεν θα είναι. Ωστόσο οι
κιτρινομπλέ έχουν δικαίωμα στην
ελπίδα, αφού εδώ και καιρό δουλεύουν στα κόκκινα. Κατάφεραν
λοιπόν να μπουν στο πνεύμα
της κατηγορίας έχοντας ως μέλημα να βελτιώνουν δείκτες σε
όλους τους τα τομείς του παιχνιδιού.
Διότι όταν το τελικό αποτέλεσμα κρίνεται στις λεπτομέρειες
ο καθένας αντιλαμβάνεται ότι ο
ΑΟΚ χρειάζεται να πραγματοποιήσει αψεγάδιαστη εμφάνιση.
Μετά από έναν σημαντικό κύκλο παιχνιδιών η ομάδα φαίνεται

Η Καλαμπάκα βασίζει πολλά
στην δύναμη της έδρας και μέσα
στο «Βλαχάβειο» έχει δείξει την
πλάτη σε αντιπάλους.
Ωστόσο δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα διπλά είναι αυτά που
καταξιώνουν τις ομάδες και εκτοξεύουν την αυτοπεποίθηση των
αθλητών. Από την άλλη μεταφέρουν την πίεση στους αντιπάλους.
Όλα αυτά τα ξέρουν καλά οι
κιτρινομπλέ που θέλουν να πραγματοποιήσουν εμφάνιση βγαλμένη από τα καλύτερά τους προκειμένου να επιστρέψουν στεγνοί
από την έδρα του αντιπάλου.
Το προηγούμενο διάστημα πέρασαν από μικροσκόπιο αρκετά
πράγματα και εστίασαν σε συγκεκριμένα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τον Μαντουλίδη.
Αναμφίβολα οι Θεσσαλονικείς
είναι ιδιαίτερα επικίνδυνοι και
αν τους βγουν κάποια πράγματα
μπορούν να σκοράρουν με χαρακτηριστική συχνότητα.
Όμως κάθε ομάδα έχει και
την αχίλλειο πτέρνα, οπότε αυτή
θα σπεύσουν να εντοπίσουν οι
Καλαμπακιώτες.
Εννοείται ότι το κίνητρο είναι
πολύ υψηλό για τον ΑΟΚ αφού
ένα διπλό θα βάλει αέρα στα
πανιά του και θα ανακατέψει εντυπωσιακά την τράπουλα.
Για να γίνει όμως κάτι τέτοιο
πρέπει η μηχανή των κιτρινομπλέ
να δουλέψει ρολόϊ.
Στο πλαίσιο αυτό οι περιφε-

Νωρίς στο κλίμα

ρειακοί χρειάζεται να κάνουν
εμφάνιση βγαλμένη από τα καλύτερά τους. Οποιος μελετήσει
τα προηγούμενα παιχνίδια του
ΑΟΚ διαπιστώνει ότι όταν οι παίκτες του συγκεκριμένου χώρου
ήταν στην μέρα τους τότε τα
πράγματα απλοποιούνταν.
Οσο για τους ψηλούς, που
διαθέτουν και εμπειρία θα σπεύσουν να σημειώσουν μεγάλα καλάθια, που θα πονέσουν τους
αντιπάλους και θα γείρουν την
ζυγαριά στην δική τους μεριά.
Παράλληλα ο περιορισμός
των λαθών είναι απαραίτητη συνθήκη, αφού συνήθως ο Μαντουλίδης ξέρει να αξιοποιεί τέτοιες
ευκαιρίες.
Γενικά τα στελέχη του εκπροσώπου μας κάνουν θετικές σκέψεις και επιφυλάσσονται να δώσουν στο παρκέ ότι έχουν και
δεν έχουν προκειμένου να πραγματοποιήσουν ένα σημαντικό
βήμα για την επίτευξη του στόχου. Με ομαδικό πνεύμα και
διάρκεια όλα μπορούν να γίνουν.
Από την πλευρά του ο προπονητής της Καλαμπάκας Χρήστος
Κωνσταντινίδης ανέφερε στην
«Σέντρα» «Πρόκειται για ένα
πολύ σημαντικό παιχνίδι και για
τις δυο ομάδες, αφού και ο αντίπαλος θέλει τους βαθμούς.
Εντούτοις η συνάντηση δεν
είναι δίχως αύριο για εμάς, όπως
συνέβη δηλαδή στα παιχνίδια
με Βέροια και Εύαθλο.
Πιστεύω ότι δεν θα έχουμε
άγχος και πίεση, ενώ το σημαντικό είναι ότι τα παιδιά κατάλαβαν που βρισκόμαστε.
Παίζοντας έξυπνα και ώριμα
θα τα δώσουμε όλα για το διπλό
που θα διασφαλίσει τον στόχο
μας σε μεγάλο βαθμό και θα
κάνει την ζωή μας πιο εύκολη
όσον αφορά την συνέχεια.

Τον Μαντουλίδη τον διαβάσαμε και φρονώ ότι τον ξέρουμε
πολύ καλά. Είναι μια ομάδα που
αξίζει τον σεβασμό. Διαθέτει
πολύ νεανικό σύνολο, που τρέχει
και πρεσάρει πολύ.
Επίσης διαθέτει και δυο εξαιρετικούς αθλητές τον Νικολαϊδη
και τον Καλόγηρο που παίρνουν
το 70% περίπου των επιθέσεων.
Ωστόσο προετοιμαστήκαμε κατάλληλα για να αντιμετωπίσουμε
όλα αυτά και να φτάσουμε στον
στόχο μας».
Στο σημείο αυτό να κάνουμε
μια αναδρομή στο παρελθόν και
να θυμίσουμε τι έγινε στον πρώτο γύρο, όπου ο αντίπαλος είπε
την τελευταία λέξη.
Δεν κατάφερε να φτάσει στον
αντικειμενικό στόχο ο Α Ο Καλαμπάκας στην 5η αγωνιστική
(Κυριακή 18 Νοέμβρη 2018).
Γνώρισε εντός έδρας ήττα από
τον Μαντουλίδη Θεσσαλονίκης
με 73-71. Η ομάδα του ΑΟΚ
προηγήθηκε στην μεγαλύτερη
διάρκεια, βρέθηκε κοντά στην
πρώτη νίκη όμως στο τέλος έχασε το παιχνίδι μετά από μεγάλα
καλάθια των φιλοξενουμένων.
Τα δεκάλεπτα: 25-13, 40-33,
55-50, 71-73
Καλαμπάκα: Μασάδης 3(1),
Μπαλωμένος, Ούτος, Σπανός,
Γαϊτανίδης 12(3), Παουλεάνου
4, Σούλκο 5(1), Στούκας 5(1),
Γκάτζιας 18(1), Τούλας, Παπακώστας 24(2), Κιουρτζίδης.
Μαντουλίδης (Νικολαϊδης Ι.Καραμανώλης): Νικολαϊδης
26(3), Τάκης, Μπέλλος 2, Ρεφατλλάρι 12(4), Γκαντίδης, Ντίαθ
2, Καλόγηρος 22(3), Φόρογλου
7(1), Λαγός, Μαλανδρής 2, Κεραμάρης, Σίμογλου.
Την σημερινή αναμέτρηση θα
διευθύνουν οι κκ. Δημάδης, Γιαννούλης. Α.

Πλούσιο σκηνικό

Αρεσαν τα νιάτα του ΑΣ. Τρικάλων στο παιδικό τουρνουά της Λάρισας

Α

πό την πρώτη στιγμή που
βγήκε στον αφρό ο ΑΣ.
Τρικάλων έδωσε μια
υπόσχεση, ότι δηλαδή θα
προσέξει σαν τα μάτια του το
φυτώριο.
Πραγματικά ο σύλλογος δίνει τις ευκαιρίες στα νιάτα να μυηθούν στην πάλη
και την ώρα της δράσης ενθουσιάζουν
με το συνολικό πακέτο που καταθέτουν.
Το ενημερωτικό κείμενο αναφέρει:
Πρωτιές σημείωσαν στο πανελλήνιο
παιδικό τουρνουά της ελληνικής ομοσπονδίας πάλης την περασμένη Κυριακή,
3 Μαρτίου 2019 στην γειτονική Λάρισα,
οι 9 μικροί παλαιστές του Α.Σ.Τ.
Οι εμφανίσεις που πραγματοποίησαν
οι μικροί παλαιστές ήταν εντυπωσιακές
, καθώς έδειξαν από πολύ νωρίς το ταλέντο τους.
Στους αγώνες πήραν μέρος 200 αθλητές από 17 συλλόγους από όλη την Ελλάδα, αυξάνοντας έτσι τον ανταγωνισμό
δίνοντας ένα ιδιαίτερο χρώμα στην όλη
διοργάνωση.
Χρυσό μετάλλιο κατέκτησαν οι:
1ος Νικόλαος Μότσιος
1ος Άγγελος Βασδέκης
1ος Δημήτρης Παπαδογιάννης

Πολλά κόλπα στην σύναξη 4χ4, που κάλυψε όλα τα γούστα

Τα νιάτα του ΑΣ Τρικάλων έδειξαν εξαιρετική νοοτροπία στους αγώνες της Λάρισας
1ος Στέφανος Βασδέκης
1ος Πέτρος Τρέλλης
1ος Ανδρέας Κλημενώβ
Αργυρό μετάλλιο κατέκτησαν οι:
2ος Αντώνης Μπραχάλας
2η Ελένη Τρέλλη
2ος Οδυσσέας Ζίου.
Ο προπονητής του συλλόγου,Βασίλης

Μότσιος, έμεινε ικανοποιημένος από την
εμφάνιση και τις τεχνικές που πραγματοποίησαν οι μαθητευόμενοι παλαιστές.
Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά και ανάλογη συνέχεια στον μέλλον.
Σε επόμενο φύλλο ανάλογο κείμενο
και για τον ΑΠΣΤ.
CMYK

Μεράκι και φαντασία έβαλαν οι λάτρεις των τεσσάρων
τροχών, οπότε προέκυψε γεμάτο σκηνικό. Το Sportrikala
έγραψε:
Σύναξη για την Βασιλόπιτα έκαναν οι Λέσχες 4×4 της
Θεσσαλίας
και ρόλο διοργανώτριας είχε φέτος τη
Λέσχη 4χ4 Τρικάλων.
Η συνάντηση έγινε στην περιοχή Ριζώματος συγκέντρωσε τους λάτρεις του είδους από πολλές περιοχές
Θεσσαλίας και Ηπείρου .
Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων άνοιξε το Σάββατο το
απόγευμα με βόλτα των οχημάτων 4χ4 στην περιοχή
των Μετεώρων, ενώ ακολούθησε χορταστικό πρόγραμμα
με επιδείξεις και άλλες εκπλήξεις.
Ολοι έφυγαν γεμάτοι από το σκηνικό.
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Football lEaguE

ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

_5

Χωρίς άγχος

Βόλεψε ΠΑΟΚ
και ΑΕΚ η κληρωτίδα…
Αποφεύχθηκε το ντέρμπι… Την Παρασκευή (8/3) διεξήχθη η κλήρωση των ημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδας
και… βόλεψε ΠΑΟΚ και ΑΕΚ που δεν θα διασταυρώσουν
σε αυτή τη φάση τα ξίφη τους.
Συγκεκριμένα, οι Θεσσαλονικείς κληρώθηκαν με τον
Αστέρα Τρίπολης και η Ένωση με τον φετινό… φονέα
των «μεγάλων», Λαμία.
ΑΕΚ και ΠΑΟΚ θα είναι γηπεδούχοι στα πρώτα ματς
που θα γίνουν το διάστημα 2-4 Απριλίου, με τις ρεβάνς
να είναι προγραμματισμένες για τις 24-25 του ίδιου μήνα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Γιώργος Μποροβήλος που
εκπροσώπησε τους Αρκάδες ζήτησε στα ημιτελικά να
οριστούν ξένοι διαιτητές.
«Για την αξιοπιστία του θεσμού και από τη στιγμή που
έχει επιλεγεί στα σπουδαία παιχνίδια να ορίζονται ξένοι.
Είναι ένα εύλογο αίτημα», είπε χαρακτηριστικά, ενώ δεν
εκφράστηκε αντίθετη άποψη.
Τα ζευγάρια των ημιτελικών:
ΑΕΚ – Λαμία
ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης
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Ο ΑΟ Τρίκαλα ξέρει ότι στο αυριανό παιχνίδι στον Βόλο
δεν είναι το φαβορί, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα παλέψει

Ανακοίνωση
του Βόλος ΝΠΣ
για τα εισιτήρια με ΑΟΤ
H ανακοίνωση του Βόλου ΝΠΣ για τον Κυριακάτικο
αγώνα με τα Τρίκαλα αναφέρει τα εξής:
Να επιστρέψει στις νίκες και να κάνει ένα ακόμα αποφασιστικό βήμα για την άνοδο στη Σούπερ Λίγκα, θα επιδιώξει ο Βόλος στον αγώνα της ερχόμενης Κυριακής
(3.00 μ.μ. Γήπεδο Νεάπολης) όπου υποδέχεται την ομάδα
των Τρικάλων.
Σε αυτήν την κρίσιμη καμπή του πρωταθλήματος, η
παρουσία των φίλων του Βόλου είναι απαραίτητη, ώστε
όλοι μαζί να δώσουμε την απαραίτητη ώθηση στους ποδοσφαιριστές της ομάδας μας να φτάσουν στην πολυπόθητη νίκη.
Τον αγώνα με αντίπαλο τα Τρίκαλα θα μπορούν να τον
παρακολουθήσουν οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας καθώς
και απλών εισιτηρίων τα οποία τιμώνται 5 ευρώ και θα
διατίθενται την ημέρα του αγώνα από το εκδοτήριο του
γηπέδου της Νεάπολης.
Σημειωτέον, για την αγορά εισιτηρίων αγώνα απαραίτητη
προϋπόθεση αποτελεί ο κάτοχος τους να είναι μέλος
της ομάδας.
Επιπλέον για τους μακροχρόνια ανέργους (περισσότερους από 6 μήνες ανεργίας), τους πολύτεκνους αλλά
και τα ΑΜΕΑ η είσοδος θα είναι δωρεάν με μοναδική
προϋπόθεση να είναι μέλη της ΠΑΕ Βόλος (απαραίτητη
η επίδειξη των σχετικών δικαιολογητικών και της κάρτας
μέλους στην είσοδο).
Επιπλέον οι γυναίκες και τα παιδιά θα εισέρχονται στις
εξέδρες του γηπέδου δωρεάν.
Υπενθυμίζουμε, η εγγραφή νέων μελών ή η ανανέωση
της συνδρομής των παλαιών μελών κοστίζει 10 ευρώ και
γίνεται στα γραφεία της ομάδας (Αργοναυτών 15, 1ος
όροφος) καθημερινά 9.00 π.μ. – 2.00 μ.μ. και 6.00 μ.μ. –
9.00 μ.μ..
Η είσοδος των φιλάθλων για τον αγώνα της ερχόμενης
Κυριακής θα γίνεται από τη Θύρα 1 του γηπέδου της Νεάπολης (οδός Υδρας).

Στον αγώνα με τον Βόλο έχουν στρέψει την προσοχή τους στον ΑΟ Τρίκαλα

Κ

άθε παιχνίδι στην Φούτμπολ Λιγκ έχει μεγάλο
βαθμό δυσκολίας. Πολύ περισσότερο όταν
παίζεις στην έδρα του πρωτοπόρου. Αυτό θα
γίνει αύριο για τον ΑΟ Τρίκαλα, όπου θα
αντιμετωπίσει τον ΝΠΣ Βόλου και θα παλέψει για την
έκπληξη.

Του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
xristoforospap@gmail.com

Οι παίκτες του Μίλος Κόστιτς θα πρέπει να παλέψουν σε
κάθε παιχνίδι, αλλά σίγουρα το άγχος δεν θα είναι αυξημένο,
αφού ο αντίπαλος είναι το φαβορί. Όπως και να έχει το ζητούμενο των βαθμών υπάρχει σε κάθε αγώνα.

Ανοίγει σήμερα η αυλαία
Με ένα σημαντικό παιχνίδι στην Άρτα ξεκινά σήμερα η 21η
αγωνιστική της Φούτμπολ Λιγκ. Αναλυτικά:

Σάββατο 9 Μαρτίου
Καραϊσκάκης Άρτας – Παναχαϊκή (15:00 ΕΡΤ3, Δημ. Αγίων
Αναργύρων)
Διαιτητής: Μπαΐλης (Πρέβεζας/Λευκάδας)
Βοηθοί: Φραγκούλης (Πρέβεζας/Λευκάδας), Παπαδάκης
(Ημαθίας)
4ος: Κατσικογιάννης (Ηπείρου)

Κυριακή 10 Μαρτίου
Σπάρτη – Ηρακλής (15:00, Δημ. Στάδιο Σπάρτης)
Διαιτητής: Περράκης (Αθήνας)
Βοηθοί: Κόττορος (Δωδ/νήσου), Γαρεφαλάκης (Ηρακλείου)
4ος: Κατοίκος (Αθήνας)
Βόλος – ΑΟ Τρίκαλα (15:00, Γήπεδο Νεάπολης)
Διαιτητής: Τσοπουλίδης (Ξάνθης)

ΜΠΑΚΩΣΗΣ
EΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ

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

Βοηθοί: Διαμάντης, Τερζόπουλος (Έβρου)
4ος: Γιουματζίδης (Πέλλας)
Αήττητος Σπάτων – Απόλλων Λάρισας (15:00, Δημ. Στάδιο
Σπάτων)
Διαιτητής: Χ. Βεργέτης (Αρκαδίας)
Βοηθοί: Δ. Βεργέτης, Κύριος (Αρκαδίας)
4ος: Καδδάς (Αχαΐας)
Πλατανιάς – Εργοτέλης (15:00, Γήπεδο Περιβολίων)
Διαιτητής: Βάτσιος (Δυτ. Αττικής)
Βοηθοί: Οικονόμου (Δυτ. Αττικής), Δελλής (Βοιωτίας)
4ος: Ντάουλας (Δυτ. Αττικής)
Ηρόδοτος – ΑΟΧ Κισσαμικός (15:00, Δημ. Νέας Αλικαρνασσού)
Διαιτητής: Δραγούσης (Κιλκίς)
Βοηθοί: Αϊναλής (Μακεδονίας), Καρβούνης (Μεσσηνίας)
4ος: Νεοφυτιάδης (Κορινθίας)
Δόξα Δράμας – Αιγινιακός (15:00, Γήπεδο Δόξας)
Διαιτητής: Θεοχάρης (Θεσσαλίας)
Βοηθοί: Παρασίου (Ημαθίας), Κωτούλας (Κιλκίς)
4ος: Μαλούτας (Ημαθίας)
Κέρκυρα – Απόλλων Πόντου (17:00 ΕΡΤ3, ΕΑΚ Κέρκυρας)
Διαιτητής: Πολυχρόνης (Πιερίας)
Βοηθοί: Μανασής (Τρικάλων), Καλύβας (Φθιώτιδας)
4ος: Ζαμπαλάς (Ηπείρου)

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Βόλος ..............................................................................44
2. Απόλλων Λάρισας ...........................................................39
3. Παναχαϊκή .......................................................................35
4. Κέρκυρα ..........................................................................34
5. Απόλλων Πόντου .............................................................33
6. Πλατανιάς .......................................................................33
7. Εργοτέλης....................................................................... 31
8. ΑΟΧ Κισσαμικός ..............................................................28
9. Καραϊσκάκης ...................................................................27
10. Δόξα Δράμας ................................................................24
11. Ηρακλής ........................................................................ 24
12. Τρίκαλα ..........................................................................21
13. Αήττητος .......................................................................21
14. Ηρόδοτος ......................................................................19
15. Σπάρτη ..........................................................................15
16. Αιγινιακός ......................................................................13
* Ο πρώτος της βαθμολογίας ανεβαίνει στη Super League.
Ο δεύτερος δίνει αγώνα μπαράζ με τον 13ο της Super League.
** Οι ομάδες από την 3η έως τη 10η θέση θα συμμετάσχουν
στη Super League 2.
*** Βάσει αναδιάρθρωσης οι 4 τελευταίοι υποβιβάζονται
στη Δ' εθνική.
Οι ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις 11-12 θα είναι
στη Γ' (Football League του χρόνου). Ουσιαστικά υποβιβάζονται
κατηγορία και οι ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις 1112, απλά οι 4 τελευταίοι πέφτουν 2 κατηγορίες.

26

ΤΟΠΙΚΑ

_6 ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

Α.Ο Προδρόμου

* Παλαιότερα συνήθως τα τριήμερα της Καθαράς Δευτέρας το
αθλητικό πρόγραμμα ήταν σχεδόν άδειο από δράση, οπότε οι
περισσότεροι πρωταγωνιστές γέμιζαν τις μπαταρίες τους. Συνήθως στον αφρό ήταν η κορυφαία μπασκετική κατηγορία και
μάλιστα η τύχη έπαιζε τέτοια παιχνίδια, οπότε σε αργίες έρχονταν
στο Δημοτικό κλειστό οι λεγόμενοι μεγάλοι της Ελληνικής καλαθοσφαίρισης.
* Πλέον με την απόσυρση της κυανέρυθρης ομάδας τέτοιο θέμα
δεν τίθεται. Ωστόσο όλοι ομολογούν ότι λείπει η αύρα της Α1
ΕΣΑΚΕ με τις οικογενειακές εικόνες στον χώρο. Ειδικά οι πιτσιρικάδες δεν άφηναν τα ινδάλματά τους από τα μάτια τους.
* Φέτος το πρόγραμμα έχει αρκετά σημεία αναφοράς από το τοπικό μέχρι και τα εθνικά πρωταθλήματα. Τούτο σημαίνει ότι αρκετός κόσμος θα βρίσκεται στις επάλξεις προκειμένου να πετύχει τον καλύτερο δυνατό απολογισμό.
* Μεταξύ άλλων ο ΑΟΤ έχει την Κυριακή Θεσσαλικό ντέρμπι στον
Βόλο, ενώ με δόξα και τιμή θα διεξαχθεί το πρωτάθλημα της
Α1 ΕΣΑΚΕ. Εδώ οι αγώνες δεν προκαλούν έκπληξη, αφού λόγω
και των παράλληλων εκδηλώσεων οι ομάδες επιβάλλεται να τρέξουν.
* Παιχνίδια όμως προγραμματίστηκαν και για την Β’ Εθνική μπάσκετ που έχει το δικό της πιστό κοινό. Αντίθετα στην Γ’Εθνική
του χώρου οι πρωταγωνιστές θα μπορέσουν να αλλάξουν εικόνες. Θα βγουν όμως ελάχιστες εκκρεμότητες που υπάρχουν
και μεταξύ αυτών ο αγώνας της Καλαμπάκας στην συμπρωτεύουσα.
* Στις επάλξεις βέβαια μένουν και οι γυναίκες των Τρικάλων, που
ξεχωρίζουν εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων με την εικόνα
που παρουσιάζουν.
* Οσο για το βόλεϊ ο Ασκληπιός θα κάνει το προγραμματισμένο
ρεπό του. Όμως η υπόλοιπη αγωνιστική διεξάγεται κανονικά
έστω και σπαστά και κατά κύματα. Η αυλαία λοιπόν ανοίγει σήμερα στην Α2 Εθνική με την συνάντηση Λαγκαδά- Ιωαννίνων.
* Αύριο την σκυτάλη θα πάρουν: Νέα Γενεά- Πεύκα και Σταυρούπολη- Δράμα. Την Τετάρτη τα ζευγάρια που θα αναλάβουν
δράση είναι: Καβάλα- ΕΑΛ και Ελασσόνα- Ναύαρχος Βότσης. Η
ολοκλήρωση της δράσης θα γίνει την Πέμπτη με την συνάντηση:
Νίκης. Αλ- Ελπίδας. Συνεπώς οι φίλοι του είδους πρέπει να έχουν
υπομονή για την συνολική εικόνα.
* Οσο για τον Φιλαθλητικό Τρικάλων έκανε το καθήκον του και
πέρασε με το σπαθί του στο F4 Κεντρικής Ελλάδας μαζί με την
Αθλεση Λάρισας. Και οι δυο περιμένουν να ξεκαθαρίσει ο χάρτης και να μάθουν τους υπόλοιπους αντιπάλους τους στα ημιτελικά.
* Είναι να παίξουν λοιπόν: Ιτέα- Απολλώνειος και Αλμυρός- Δαφνησιακός. Η σειρά έχει βγάλει αρκετές ανατροπές και εκπλήξεις,
οπότε καθρέπτης είναι μόνο ο αγωνιστικός χώρος. Εννοείται ότι
όποια ομάδα εμφανιστεί στην μέρα της θα χαμογελάσει.
* Δράση υπάρχει και στα παιδικά με τα νιάτα να ετοιμάζονται να
δώσουν μια ακόμη παράσταση, αφού απολαμβάνουν αυτό που
κάνουν.
* Σαν τα μάτια τους προσέχουν στον ΣΕΓΑΣ την αποκάλυψη του
Ευρωπαϊκού Κώστα Ζήκο. Ο υπεύθυνος γιατρός Δ. Χισσάς τον
εξέτασε και συνέστησε θεραπείες. Ο σπουδαίος σπρίντερ θα μείνει μέχρι την Τρίτη στην Αθήνα για τον συγκεκριμένο σκοπό και
θα επιστρέψει στην βάση για να τρέξει πλάνο για τον ανοιχτό.

03:00 COSMOTE SPORT 4 HD
Rockets - 76ers
14:00 COSMOTE SPORT 8 HD
Κολωνία - Αρμίνια Μπίλεφελντ
14:00 COSMOTE SPORT 2 HD
Αλαβές - Έιμπαρ
14:00 ΕΡΤ Sports HD
Παλαιό Φάληρο - Γλυφάδα
14:30 COSMOTE SPORT 1 HD
Κρίσταλ Πάλας - Μπράιτον
15:00 ΕΡΤ3
ΑΕ Καραϊσκάκης - Παναχαϊκή
15:45 ΕΡΤ Play4
Άρης - Κολοσσός Ρόδου
15:45 ΕΡΤ Play2
Κύμη - ΠΑΟΚ
15:45 ΕΡΤ Play3
Ήφαιστος Λήμνου - Περιστέρι
16:00 ΕΡΤ1
Ξάνθη - Αστέρας Τρίπολης
16:30 COSMOTE SPORT 9 HD
Φράιμπουργκ - Χέρτα Βερολίνου
16:30 COSMOTE SPORT 8 HD
Λειψία - Άουγκσμπουργκ
16:30 COSMOTE SPORT 3 HD
Ντόρτμουντ - Στουτγάρδη
16:30 COSMOTE SPORT 2 HD
Μπάγερν Μονάχου - Βόλφσμπουργκ
17:00 ΕΡΤ3
ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός, Handball Premier
17:00 ΕΡΤ Play1
Παναθηναϊκός - Παμβοχαϊκός
Volley League

17:00 Novasports 2HD
Γουέστ Μπρόμιτς - Ίπσουιτς
17:15 COSMOTE SPORT 1 HD
Ατλέτικο Μαδρίτης - Λεγανές
18:00 Novasports 4HD
Στρασβούργο - Λιόν
18:00 ΕΡΤ2
Χολαργός - ΑΕΚ
19:00 COSMOTE SPORT 8 HD
Μπανταλόνα - Ρεάλ Μαδρίτης
19:00 COSMOTE SPORT 4 HD
Knicks - Sacramento Kings
19:00 Novasports 3HD
Πάρμα - Τζένοα
19:30 COSMOTE SPORT 1 HD
Μάντσεστερ Σίτι - Γουότφορντ
19:30 COSMOTE SPORT 2 HD
Μπαρτσελόνα - Ράγιο Βαγιεκάνο
19:30 COSMOTE SPORT 3 HD
Μάιντς - Γκλάντμπαχ
19:30 Novasports 1HD
ΑΕΚ - Παναθηναϊκός
Super League Σουρωτή
20:45 Novasports 4HD
Αϊντχόφεν - Μπρέντα
21:00 Novasports 3HD
Μονακό - Μπορντό
21:30 COSMOTE SPORT 9 HD
Κονελιάνο - Φιρέντσε
21:30 Novasports 2HD
Κιέβο Βερόνα - Μίλαν
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD
Χετάφε - Ουέσκα
22:30 COSMOTE SPORT 8 HD
Μποαβίστα - Σπόρτινγκ Λισσαβώνας

Ετσι κάνουν οι «οικογένειες»!
ο οικογενειακό κλίμα που
επικρατεί στις τάξεις της
ομάδας επιβεβαιώθηκε και
στην κοπή της
πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας. Ο
λόγος για τον ΑΟ Προδρόμου που
φέτος επαναδραστηριοποιήθηκε και
κατεβαίνει στο πρωτάθλημα της Γ’
ερασιτεχνικής κατηγορίας.

Τ

Στην ψησταριά “Η καλή καρδιά” παίκτες
και διοίκηση δείπνησαν και αντάλλαξαν ευχές για τη νέα αγωνιστική σεζόν, κόβοντας παράλληλα και την πίτα της ομάδας.
Από πλευράς διοίκησης το παρών έδωσαν ο γενικός γραμματέας του ΔΣ και αντιδήμαρχος παιδείας – αθλητισμού – πολιτισμού Άκης Αναστασίου και ο ταμίας
Θόδωρος Αλεξιάδης που μαζί με τον παίκτη – προπονητή Δημήτρη Μαντά, έκοψαν
την πίτα. Τυχερός ήταν ο πορτιέρο Χρήστος Χήρας που κέρδισε ένα δώρο προσφορά της διοίκησης.

1ος Ομιλος-ΩΡΑ 15:30
Γηπ. Λεπτοκαρυας: Λεπτοκαρυα
– Παλ/ργος
Διαιτ. Μαργιωλης (Καψουρας –
Κυρατζουλης)
Γηπ. Μεγαλ/ριου: Πατουλιά – Διαμάντι
Διαιτ. Μουστακας (Κατσογιαννος
– Τατσιοπουλος)

2ος Ομιλος-ΩΡΑ 15:30

Την πίτα έκοψαν οι Θ. Αλεξιάδης,
Δ. Μαντάς και Ακης Αναστασίου
σε διπλό ρόλο…

Πρωτάθλημα ΕΠΣΤ Κ 16

Συνέχεια στη δράση
Δ
εν πτοείται
από το
τριήμερο των
Απόκρεων το
παιδικό πρωτάθλημα
της ΕΠΣΤ και
συγκεκριμένα η
κατηγορία Κ 16,
αφού οι ομάδες θα
βρεθούν σήμερα στα
γήπεδα αναζητώντας
το καλύτερο.

Οι αγώνες οι οποίοι
Συνεχίζεται το πρωτάθλημα Κ 16
θα ξεκινήσουν στις 11
π.μ είναι οι παρακάτω:
Διαιτ. Τουλουμης (Ντινος – Σακκας)
Γηπ. Καλαμπακας: Μετεωρα – ΠύρΡεπό: Ακαδημια 1
γος
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Διαιτ. Παπαγεωργοπουλος (ΚωστηΟΜΑΔΕΣ
Β
Ν Ι Η ΤΕΡΜ.
ρας – Κουτσαγιας)
22
7 1 1
40-8
Γηπ. Μπαλκουρας: Δημητρα α – ΑΟΤ 1 Δήμητρα Β'
21
7 0 1
42-2
Διαιτ. Σταφυλας (Καπερωνης – Μαρ- 2 Δήμητρα Α'
3 Πύργος
21
7 0 2
22-11
κοπουλος)
19
6 1 2
25-5
Γηπ. Κρήνης: Νεοχωρι – Ακ Αμπελα- 4 Ακαδημία 1
κιων
5 Αμπελάκια
13
4 1 4
22-17
Διαιτ. Τζιοτζιος (Αβρααμ – Αργυρο- 6 Μετέωρα
10
3 1 5
19-22
πουλος)
7 Τρίκαλα
9
3 0 6
13-21
Γηπ. Οικουμενιου: Οικουμενιος – Δη- 8 Νεοχώρι
3
1 0 8
6-42
μητρα β
9 Αγ. Οικουμένιος 0
0 0 9
5-66

Συλλογή μεγάλων μαραθωνίων
κάνει το στέλεχος του Συλλόγου
δρομέων Νίκος Οικονομίδης. Αυτή
την φορά έπαιξε εξωτικά και συμμετείχε στον Παγκόσμιας φήμης
Μαραθώνιο του Τόκιο (Tokyo
Marathon 2019) πλουτίζοντας τις
παραστάσεις του.
Αναλυτικά σε επόμενο φύλλο.

Γεύση από 1ο
και 2ο όμιλο
Συνεχίζεται σήμερα (3.30 μ.μ) το
πρωτάθλημα της Γ’ Ερασιτεχνικής
κατηγορίας με τους παρακάτω αγώνες:

Στιγμιότυπο από την εκδήλωση του Προδρόμου

Εφτασε
και Τόκιο

Γ’ Ερασιτεχνική

Γηπ. Λιλής: Λιλή – Πρόδρομος
Διαιτ. Παφης Χ (Ρατζας – Αργυροπουλος)

Παντού
Τρικαλινό χρώμα
Κατά γενική ομολογία στελέχη
που έχουν σχέση με τα Τρίκαλα διακρίνονται σε υψηλό επίπεδο. Ετσι τα
χθεσινά «Νέα» φιλοξένησαν αφιέρωμα για την διεθνή γκαρντ του
Ολυμπιακού Πηνελόπη Παυλοπούλου.
Η ίδια μεγάλωσε στον Διπόταμο
Τρικάλων και από τα πρώτα της βήματα έδειξε την έφεσή της στο μπάσκετ.
Είναι χαρακτηριστικό ότι οι γιαγιάδες απορούσαν με τόσο μπάσκετ που έχει μέσα της. Πλέον όμως
την καμαρώνουν όσο τίποτα άλλο και
συντονίζονται με τα κανάλια προκειμένου να την παρακολουθήσουν
σε δράση.

Πάλι κλήσεις
Οι προπονήσεις επίλεκτων παικτριών στο πλαίσιο του αναπτυξιακού προγράμματος «Training the
Future», που αναβλήθηκαν λόγω καιρικών συνθηκών σε Θεσσαλονίκη
και Ιωάννινα, θα πραγματοποιηθούν
ως εξής.
Θεσσαλονίκη, Τετάρτη 13/03, γήπεδο ΤΕΦΑΑ Θέρμης (14:30 για παίκτριες γεννηθείσες το 2004 και 16:30
για γεννηθείσες το 2005).
Ιωάννινα, Τετάρτη 13/03/2019, γήπεδο ΕΠΣ Ηπείρου (17:30 για όλες
τις παίκτριες).
Από τις Νέες Τρικάλων έχουν κληθεί οι:

Γεν. 2004
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ
ΠΛΑΚΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Γεν. 2005
ΚΑΡΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΤΣΟΓΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΓΕΝΕΣΙΟΥ 2005-2006
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: B’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ-ΘΕΣΗ: 1η
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Αλέξης Καραϊσκος
ΒΑΣΙΚΟ ΡΟΣΤΕΡ: Γ.ΚΑΡΑΛΗΣ, Ι.ΚΑΡΑΛΗΣ, Β.ΖΑΜΠΡΑΣ, ΑΠ.ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ, ΑΘ.ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ, Γ.ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ, Α.ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ, Ι.ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ,
ΑΘ.ΒΑΪΟΥ,
Χ.ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗΣ,
Β.ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ – Κ.ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ, Μ.ΒΑΪΟΥ, Ι.ΚΑΡΑΛΗΣ, ΠΟΛΥΓΕΝΗΣ, ΓΚΟΝΙΑΡΗΣ, Π.ΒΑΪΟΥ, Θ.ΖΑΜΠΡΑΣ,
Γ.ΝΤΕΛΛΑΣ, Δ.ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗΣ.
ΠΡΩΤΟΣ ΣΚΟΡΕΡ ΟΜΑΔΑΣ: ΡΟΥΛΗΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ [31] γκολ

Του Θ. Αλεξιάδη

a’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
πό το ένα
ντέρμπι στο
άλλο. Μετά τη
δοκιμασία της
Φήκης απέναντι στο
Νεοχώρι η οποία ήταν
επώδυνη και μετά την
ήττα της Πηγής στο
Νεοχώρι και τη νίκη επί
του Κεφαλοβρύσου, νέο
εμπόδιο μπροστά τους.

Α
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Να παραμείνει “ζωντανή”
•Στην διεκδίκηση της
ανόδου θα επιδιώξει η Πηγή
κερδίζοντας στη Φήκη

Του ΠaNOΥ
ΓIΔOΠOYΛOΥ
gidopoulosp@yahoo.gr

Φήκη και Πηγή θα βρεθούν
σήμερα… απέναντι με τις δύο
ομάδες να θέλουν το τρίποντο, για διαφορετικούς – ίσωςλόγους. Πέρα από το γόητρο
το οποίο απασχολεί πάντα
και όλες τις ομάδες, πόσο
μάλιστα αυτές που έχουν ή είχαν υψηλούς στόχους, η
Πηγή βρίσκεται ακόμα στο
παιχνίδι της ανόδου – έστω
και από απόσταση- οπότε θέλει να εξαντλήσει κάθε ελπίδα. Η Φήκη, η οποία θα έχει το
αβαντάζ του χώρου, διότι ως
έδρα έχει ξεμείνει από φιλάθλους, θέλει τη νίκη και ό,τι
προκύψει.
Συγκριτικά με τα προηγούμενα παιχνίδια το Νεοχώρι
αναμένεται να έχει πιο εύκολο
παιχνίδι απέναντι στα Σαράγια. Η ομάδα του Στέφανου
Ψύχου ξεπέρασε τα εμπόδια
Πηγής και Φήκης και σήμερα
θα βρει μπροστά της τα Σαράγια, τα οποία πρέπει να αν-
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στη Μπαλκούρα την Μπάρα
και το Καστράκι θα αντιμετωπίσει στην έδρα του τον Πυρ-

Η Φήκη συνεχίζει
τα ντέρμπι και σήμερα
θα αντιμετωπίσει την Πηγή
τιμετωπιστούν με τη πρέπουσα σοβαρότητα. Μπορεί οι
φιλοξενούμενοι να βρίσκονται
πιο χαμηλά στη βαθμολογία,
αυτό όμως δεν σημαίνει πως
δεν μπορούν να κάνουν τη ζημιά, οπότε δικαιολογημένα
έχει επιστήσει την προσοχή
στους παίκτες του.
Το Μικρό Κεφαλόβρυσο θα
υποδεχτεί τον Πορταϊκό σε
ένα παιχνίδι όπου οι γηπεδούχοι έχουν τον πρώτο λόγο,
ενώ το Μεγαλοχώρι δεν θα
παίξει με τους Ταξιάρχες
αφού παντρεύεται ο προπονητής των φιλοξενούμενων
Κώστας Γουργούλιας και το
παιχνίδι δεν ορίσθηκε.
Η Δήμητρα θα φιλοξενήσει

Οι διαιτητές των σημερινών αγώνων
(3.30μ.μ.) είναι οι παρακάτω:
Γηπ. Φήκης: Φήκη – Πηγη
Διαιτ. Δουλοπουλος (Νταλουκας – Λεωνιδας Κ)
Γηπ. Κεφαλ/σου: Κεφαλόβρυσο – Πορταϊκός
Διαιτ. Λεωνιδας Σ (Καλογριας – Μαρκοπουλος)
Γηπ. Νεοχωριου: Νεοχωρι – Σαράγια
Διαιτ. Μανασης Κ (Αποστολου – Τουλουμης)
Γηπ. Καστρακίου: Καστράκι – Πυργετός
Διαιτ. Σταφυλας Κ (Κωστηρας – Κουτσαγιας Ε)
Γηπ. Αγ. Μονης: Αγ. Μονη – Πύργος
Διαιτ. Κοντινος (Τζιοτζιος – Καπερωνης Ν)
Γηπ. Μπαλκούρας: Δημητρα – Αχιλλέας
Διαιτ Κουτσαγιας Γ (Ντινος – Πλοκας)
Ταξιάρχες - Μεγαλοχώρι
ΔΕΝ ΟΡΙΣΘΗΚΕ
ΑΕΤ – Κρ Βρύση
0-3α.α
Γλύνος – Καλύβια
0-3α.α

γετό.
Γειτονικό ντέρμπι θα γίνει
στην Αγία Μονή με τον «Αρη»
να αντιμετωπίζει τον Πύργο.
Καλύβια και Κρύα Βρύση
θα κερδίσουν στα χαρτιά το
Γλύνος και την ΑΕΤ, αντίστοιχα.

Η ΒαθμoλoγΙα
ΟΜΑΔΕΣ

Β

Ν

Ι Η

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

64
58
53
44
43
43
39
35
33
33
29
29
28
25
21
8
0
0

21
18
17
13
13
14
12
10
9
10
8
8
7
7
6
2
0
0

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

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

1
1
4
5
6
8
8
7
8
10
10
9
9
12
14
19
22
22

ΤΕΡΜ.
73-6
45-10
53-16
43-20
51-23
43-26
46-33
40-21
32-29
32-32
29-29
28-41
24-26
24-45
29-39
19-77
0-66
3-75

Η ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ 24ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
ΦΗΚΗ – ΠΗΓΗ
1977-1978 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-2 Παπαχρήστος – Ρήγας [2]
1980-1981 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-4 Καραγέωργος, Μπέσσας – Χαβέας [2],
Καραφώτης, Τσιώνας
1981-1982 Α’ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-0 Ρήγας
1982-1983 Α’ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 4-0 ………..
1984-1985 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-2 Ρήγας [2]
1986-1987 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-0 Μπέσσας, Οικονόμου
1987-1988 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-1 Ζαγκαβιέρος, Ψύχος – Χάμος
2000-2001 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-1 Σταμούλης [2] – Ν.Μαυρογιάννης
2002-2003 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 3-2 Παπαγεωργίου, Κολτσίδας, Κράβαρης –
Κ.Μανώλης, Λιακάτης
2006-2007 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-0 Μερντιάνι
2008-2009 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 3-0 Μούτσα [2], Μπούζδρας
2017-2018 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-0 Νούνος [2]

ΜΙΚΡΟ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ – ΠΟΡΤΑΪΚΟΣ
1977-1978 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 8-2 Σ.Ντιντής [4], Κ.Αγγελάκης [3], Β.Ντιντής –
Μπαμπαλιάρης, αυτογκόλ
1985-1986 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-1 Γ.Γρηγορίου – Κουβέλης
1986-1987 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-0 Μάμαλης, Λ.Γκολίτος
1991-1989 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-3 Γρηγορίου – Μπαλατσούκας [2], Μπάλλας
1992-1993 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-3 Σιαμπάνης, αυτογκόλ, Μπαλατσούκας
1996-1997 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-4 Γκολίτος – Κατσαμόρας, Φ.Λαμπρογιώργος,
Μπαλατσούκας, Χ.Τσιονάρας
1997-1998 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-1 Καλαμποκίνης, Θ.Οικονόμου – Κατσαμόρας
1998-1999 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-3 Ντιντής – Κατσαμόρας [2], Στάθης
2001-2002 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-6 Ε.Ντιντής – Κατσαμόρας [2], Λαμπρογιώργος
[2], Τσιονάρας, Κουφογάζος
2004-2005 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-0
2005-2006 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-1 Κουφογάζος
2006-2007 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-1 Παπαβασιλείου – Β.Λαμπρογιώργος
2007-2008 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 3-3 Β.Αλεξίου, Κ.Ρεντζελάς, Δ.Ντιντής –
Πανουσόπουλος, Ραμμιώτης, Τσιονάρας
2008-2009 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-3 Γκουλιόπουλος, Κ.Ρεντζελάς –
Λαμπρογιώργος [2], Πανάγος

ΝΕΟΧΩΡΙ – ΣΑΡΑΓΙΑ
1979-1980
2001-2002
2012-2013
2013-2014
2015-2016
2016-2017

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

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

1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1981
1981-1982

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

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

1982-1983
1983-1984
1989-1990
1995-1996
1999-2000
2000-2001
2003-2004
2004-2005
2007-2008
2008-2009
2011-2012
2014-2015

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

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

Κυρίτσης, Τσιάντος, Χάλος – Αντωνίου
Γαλάνης [2], Τσιόβολος
Ηλιόπουλος, Τασιούλης
Παρθένης, Αλούσι
Γόρδιος [2] – Κωσταρέλος
Γκαντιάς [2]

ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ – ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ
αυτογκόλ
Μπασιάκας – Βακουφτσής
Βακουφτσής
Γιουβρής
Μπλέτσας – Παπαγεωργίου, Μεσιακάρης,
Κοτρώτσιος
Μπλέτσας
Καλογριάς
Πλεξίδας
Φαλτάκας, Ε.Νίκου – Μπαλντούνας, Πλεξίδας
Ε.Νίκου – Χασιώτης
Καραγεώργος, Καρράς
Πάρπας, Ταμπάκος – Ρήτος, Θ.Ιακωβάκης

Ν.Γεροκώστας
Κομβολιάκος – Χασιώτης [2], Μαυρομάτης
α.α.
Α.Ψωφάκης [2], Κ.Λύτρας – Χ.Μούτσιος [2],
Ν.Κοκοβίδης [2], Ηλιόπουλος, Γεροκώστας,
Τσιρώνης
2015-2016 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-2 Αναστασίου [2]

ΚΑΣΤΡΑΚΙ – ΠΥΡΓΕΤΟΣ
1996-1997 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-2 Θ.Λιούλιος [2]
1997-1998 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 3-1 Πλακιάς, Τάμπος, Παπακωνσταντίνου –
Ψωμάς

2000-2001
2007-2008
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018

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

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

α.α.
Ντούβλης – Ζανιάς, Μηνάς
Ζαχαράκης, Μπαλάφας, Παπαποστόλου
Λιατσακούρας, Καλτσούδας – Νικολούσιος
Ε.Μπαούτης, Νικολούσιος – Ράπτης
Β.Αλμπάνης – Τσιανάκας
Γραβάνης [3], Β.Αλμπάνης – Ντούβλης
Γραβάνης, Ε.Μπαούτης, Β.Αλμπάνης – Νάζος

ΑΓΙΑ ΜΟΝΗ – ΠΥΡΓΟΣ
1982-1983 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-2 Ζήκος – Κρομμύδας, Σιακαβάρας
1983-1984 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-3 Καλαμποκίνης, Παζαϊτης – Μάγγος, Λιούλιος,
Σιακαβάρας
1984-1985 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 6-2 Καλαμποκίνης [2], Ζήκος, Γαλάνης,
Μαντέλας, Σπανός – Λιούλιος, Μηνάς
1986-1987 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 3-2 Κάβαλος, Καλαμποκίνης, αυτογκόλ –
Καρνάβας, Καταραχιάς

ΔΗΜΗΤΡΑ – ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΑΡΑΣ
1985-1986 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-3 Κορδαλής, Τζάρτζος, Κωνστάντος
1986-1987 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-5 Κωνστάντος [2], Τζάρτζος, Κορδαλής,
Μαραγκός
2000-2001 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-1 Τσιόβολος – Σβάνας
2001-2002 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-1 Καταραχιάς – Μπάλτος
2002-2003 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-1 Μούσα, Καρράς – Κράβαρης
2006-2007 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-0 Κάκιας, Νικλητσιώτης
2007-2008 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-2 Α.Καπέλας, Σιμίλας
2008-2009 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-1 Κουτσονικόλας – Κυριακόπουλος
2009-2010 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-0
2010-2011 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-4 Χασιώτης [3], Παπαγεωργίου
2011-2012 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 3-0 Γαλάνης, Μπαρμπαρούσης, Σ.Φουρτούνης
2012-2013 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-1 Θ.Φουρτούνης – Κοτρώτσιος
2013-2014 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 6-0 Ρούκας [3], Κωτούλας [2], Αλμπάνης
2014-2015 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΝΧΙΚΗ 1-0 Κωστούλας
2017-2018 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 3-1 Κακάβας [2], Τσιαντούλας – Παπαθανασίου
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ΓΕΛ ασε το 5 Τρικάλων
ο

•Κέρδισε χθες στον τελικό 6-7 στα πέναλτι το ΓΕΛ Φαρκαδόνας •1-1 η κανονική διάρκεια του αγώνα

Η

ταν μια
αξιοπρεπέστατη
εμφάνιση που
διαφήμισε τον
φετινό τελικό του σχολικού
πρωταθλήματος
ποδοσφαίρου. Με φιλότιμη
προσπάθεια, αρκετές
φάσεις, από ένα γκολ (στην
κανονική διάρκεια του
τελικού) και πολλά πέναλτι,
το 5ο ΓΕΛ Τρικάλων κέρδισε
τον τίτλο κερδίζοντας 6-7 το
ΓΕΛ Φαρκαδόνας στο
γήπεδο Ριζαριού.

Του ΠANOΥ
ΓIΔOΠOYΛOΥ
gidopoulosp@yahoo.gr

Υπήρξε συμπαράσταση από
τη… σίτα, χωρίς έκτροπα, έντονοι
πανηγυρισμοί, πριν και μετά το
αποτέλεσμα και γενικά μια εικόνα
που ταιριάζει σε σχολικό αθλητισμό, αν και υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης σε πολλούς
τομείς. Αξίζουν συγχαρητήρια
στους διοργανωτές, αλλά και
όσους συμμετείχαν στον χθεσινό
τελικό.
Με το «καλημέρα» ο τελικός
απέκτησε «άγρια ομορφιά» αφού
πριν συμπληρωθεί το 2ο λεπτό οι
παίκτες της Φαρκαδόνας έπιασαν
στον ύπνο τους αντιπάλους, ο
Τσιούφης βρήκε τον Γριζανίτη, ο
οποίος με ατομική προσπάθεια
πέτυχε το 1-0.
Το γρήγορο γκολ ανάγκασε το
5ο ΓΕΛ Τρικάλων να εντείνει την
προσπάθειά του και στο 6’ να ισοφαρίσει με ατομική προσπάθεια
και διαγώνιο σουτ του Δρόσου
από αριστερά κάνοντας το 1-1.
Η συνέχεια παίχτηκε για αρκετό
διάστημα μακριά από τις περιοχές
και στο 17’ ο Νταϊλιάνης προσπάθησε να εκμεταλλευτεί τη πάσα
του Τσιόκα, αλλά το σουτ που
έκανε από καλή θέση κατέληξε
άουτ.
Τρία λεπτά αργότερα ο Απ.
Βραχνός δοκίμασε το πόδι του
από μακριά αλλά άστοχα.
Στο 25’ σε αντεπίθεση του 5ου
ΓΕΛ Τρικάλων ο Δρόσος κέρδισε
τη μονομαχία και δημιούργησε
χώρο να σουτάρει από πλάγια
δεξιά, το έκανε, αλλά ο Κατσέλος
απέκρουσε.
Τρία λεπτά αργότερα ο ίδιος
παίκτης εκτέλεσε φάουλ αλλά και
πάλι ο τερματοφύλακας του ΓΕΛ
Φαρκαδόνας απέκρουσε.
Ένα σουτ του Σδράλη στο 30’
κατέληξε άουτ. Στην εκπνοή του
ημιχρόνου, μετά από συλλογική
προσπάθεια ο Τσιούφης σούταρε
άουτ.
Στο δεύτερο ημίχρονο οι ομάδες, αν και ήθελαν να δώσουν
περισσότερα, η κούραση (πόσα
παιχνίδια να αντέξουν τα περισσότερα παιδιά) τους νίκησε.
Μετά από δύο άστοχες κεφαλιές, μια για κάθε ομάδα στο 55’
ο Κοντοκλώτσης εξ’ επαφής δεν
βρήκε τη μπάλα με το κεφάλι για
να την σπρώξει στα αντίπαλα δίκτυα.
Στο 62’ από κόρνερ του Χατζηγεωργίου από δεξιά, ο Δρόσος
πήρε τη γυριστή κεφαλιά αλλά η
μπάλα πέρασε ελάχιστα άουτ από
την εστία του Κατσέλου.
Το ΓΕΛ Φαρκαδόνας πλησίασε
αρκετά το 2ο γκολ όταν ο Παππάς
εκτέλεσε φάουλ κι έστειλε τη μπάλα ελάχιστα άουτ, ενώ στο επόμενο λεπτό, άουτ κατέληξε και
το σουτ του Δρόσου, υπό πίεση.

Ο Γριζανίτης ανοίγει το σκορ

Το ΓΕΛ Φαρκαδόνας παρουσίασε μια ισάξια ομάδα στον τελικό

Ο Δρόσος πανηγυρίζει την ισοφάριση 1-1

Η διαιτητική τριάδα κ. Μπαϊρακτάρης, Μπούτας και Αβραάμ
με τους κ. Ζαϊράκη και Κουτή, πριν τον χθεσινό τελικό

Ο Ζώτος αστόχησε, ο Γκόλιας ευστόχησε και ο τίτλος στο 5ο ΓΕΛ Τρικάλων

Τα πέναλτι

Πανηγυρισμοί από τους πρωταθλητές Τρικάλων
οι οποίοι την άλλη εβδομάδα θα παίξουν με τον πρωταθλητή Καρδίτσας
CMYK

Το 1-1 παρέμεινε έως το τελευταίο σφύριγμα του κ. Μπαϊρακτάρη, οπότε η διαδικασία των
πέναλτι ήταν αναπόφευκτη. Παρ’
όλα αυτά ήταν το «αλατοπίπερο»
της αναμέτρησης, με την αγωνία
να «χτυπάει»… κόκκινη και τα παιδιά να καταβάλουν κάθε δυνατή
προσπάθεια έως το τελευταίο
χτύπημα. Ωσπου το 5ο ΓΕΛ Τρικάλων να κερδίσει 6-7, αφού πρώτα χάθηκαν τρία πέναλτι για κάθε
ομάδα και μόνο ένα απ’ αυτά κατέληξε άουτ.
Το ΓΕΛ Φαρκαδόνας ξεκίνησε
την διαδικασία πρώτο. Τσιούφης
1-0, Νταϊλιάνης 1-1 παρά την προσπάθεια του Κατσέλου, Παππάς
2-1, Μερτσιώτης 2-2, Σδράλης 32, Δρόσος 3-3, Βραχνός Απ. 4-3,
Τσιόκας 4-4, Γριζανίτης 5-4, Κακούσιος 5-5. Ακολούθησαν τα έξτρα χαμένα πέναλτι: Τέλλιος (απέκρουσε ο Τσιρογιάννης), Χατζηγεωργίου (απέκρουσε ο Κατσέλος), Κογκολίδης (απέκρουσε ο

Τσιρογιάννης), Σκαρλέας (απέκρουσε ο Κατσέλος). Και ξανά
γκολ: Παλάντζας 6-5, Κοντοκλώτσης 6-6. Ο Ζώτος αστόχησε και
παρέμεινε το 6-6, ενώ ο Γκόλιας
ευστόχησε και έδωσε τη νίκη τίτλο
στο 5ο ΓΕΛ Τρικάλων με 6-7.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΓΕΛ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ (Βίκυ
Κούμπου- Βασίλης Γριζανίτης): Κατσέλος, Βραχνός Απ.,
Γριζανίτης, Κογκολίδης, Παλαντζάς, Τσιούφης, Σδράλης,
Βραχνός Ι., Γρηγορίου (47’
Παππάς), Ζώτος,Τέλιος.
5ο ΓΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Γεωργολόπουλος): Τσιρογιάννης,
Γκόλιας, Δρόσος, Ζωγράφος,
Κακούσιος, Κοντοκλώτσης,
Μερτσιώτης, Νταϊλιάνης,
Σκαρλέας, Τσιόκας, Χατζηγεωργίου.
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Μπαϊρακτάρης
(Αβραάμ – Μπούτας).

τοπικά
ο περιοδικό
«Ποντιακή Εστία»
στο τεύχος 172
αναφέρεται στο ρόλο της
γυναίκας στον Πόντο, ο
οποίος ήταν
πρωταγωνιστικός
ιδιαίτερα κατά τον 19ο
και τις δύο πρώτες
δεκαετίες του 20ού
αιώνα. Αν εξαιρέσουμε
την ζωή των Ποντίων που
ζούσαν στα αστικά
κέντρα, ο περισσότερος
πληθυσμός ήταν
γεωργοκτηνοτροφικός
και ζούσε στην επαρχία
κατά προτίμηση στα
χωριά, μακριά από τα
βλέμματα των τουρκικών
αυθαιρεσιών.

Τ

Η γυναίκα, επομένως, της
αγροτικής οικογένειας είχε
την φροντίδα των παιδιών,
από την γέννησή τους μέχρι
να ενηλικιωθούν και αποκτήσουν δική τους οικογένεια.
Φρόντιζαν τα παιδιά τους με
τα μέσα της εποχής εκείνης,
που ο τεχνικός πολιτισμός
δεν πρόσφερε τις πολύτιμες
υπηρεσίες του.
Η γυναίκα προσπαθούσε με
τις δικές της γνώσεις να διατηρήσει τα ήθη και τα έθιμα
της φατρίας αλλά και να εμπνεύσει στα παιδιά της τις
αρχές και τις αξίες του χριστιανισμού και του Ελληνισμού.
Γενικά η γυναίκα είχε όλη
την ευθύνη της ανατροφής
των παιδιών που απαιτούσαν
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ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Η γυναίκα στη λαογραφία και
στην ιστορία του Πόντου

οι κανόνες της Ελληνικής κοινότητας για να διατηρηθεί το
γένος όπως συνήθιζαν να
λένε. Η Πόντια γυναίκα είχε
και την φροντίδα των γονιών
και των πεθερικών της.
Η δομή της οικογένειας
στον Πόντο ήταν πολυμελής

διότι τα αγόρια που έφταναν
στην ηλικία του γάμου, παρέμεναν στο σπίτι. Τον πρώτο
λόγο τον είχε ο παππούς, ο
οποίος απολάμβανε και τον
σεβασμό όλων.
Η πεθερά ήταν εκείνη, που
καθοδηγούσε την νύφη, ή τις

νύφες για τις δουλειές του
σπιτιού. Να προσθέσουμε
ακόμη ότι οι πιο πολλές οικογένειες ήταν πολύτεκνες, με
περισσότερα από 5 ή 6 παιδιά.
Η Πόντια γυναίκα, όμως,
είχε μεγάλη συμμετοχή στις
γεωργικές εργασίες. Κατά

Σ.Π.ΟΡ.Τ. χειμερινή ανάβαση στον Τόμαρο
Τόμαρος είναι το
πρώτο βουνό που
συναντάμε
οδεύοντας από τα
Γιάννενα προς την
Ηγουμενίτσα. Με μήκος
12 χλμ και διάταξη
περίπου
Β-Ν έχει την τύχη να
βρίσκεται πάνω από τον
αρχαιολογικό χώρο της
Δωδώνης και να
δανείζεται έτσι από την
αίγλη του.

Ο

Λέγεται και Ολύτσικα, από
το όνομα της ψηλότερης κορυφής του (υψ. 1974 μ.). Η
δεύτερη σε ύψος είναι η Μπέλου (υψ. 1812 μ.). Ανάμεσα
στις δυο κορυφές υπάρχει μικρό οροπέδιο σε υψόμετρο
1500 μέτρων που χωρίζει το
βουνό στα δυο, εξ ου και το λιγότερο γνωστό όνομά του «Δυο
βουνά». Το όρος προχωρεί με
ΝΑ κατεύθυνση και απολήγει
στη γραμμή περίπου που συνδέει τα χωριά Βαργιάδες και Κοπάνη.
Χαρακτηριστικές είναι οι πολλές πηγές που βρίσκονται στις
κορυφές του και φτάνουν έως
και το υψόμετρο των 1600 μέτρων. Οι μεγάλες κλίσεις του
βουνού δημιουργούν αρκετά
ρέματα όπως Χαρβάλι, Μέγας
Λάκκος, Χοχλαστή, Νύμφης κ.α.
Στην ΒΑ πλευρά του βουνού
του πηγάζει ο ποταμός Σμολίτσας και στην ΒΔ ο ποταμός Τύρια.
Τα πετρώματα του βουνού είναι κυρίως ασβεστολιθικά. Σε
πολλά σημεία στα χαμηλά υψό-
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μετρα Ν και ΝΔ κυριαρχεί ο
φλύσχης και οι πρασινόλιθοι.
Μεγάλο μέρος του βουνού καλύπτεται από βλάστηση. Κυρίαρχα είδη είναι τα πουρνάρια,
τα φρύγανα και η δρυς. Ανατολικά στις παρυφές του βουνού
απαντώνται η μαύρη και τραχιά
πεύκη που στο μεγαλύτερο μέρος της προέρχεται από αναδασώσεις. Στο δυτικό μέρος
υπάρχουν συστάδες με έλατα.
Στην περιοχή αναπτύσσονται
πολλά είδη χλωρίδας που δεν
έχουν μελετηθεί καθόλου Η πανίδα έχει σχεδόν εξαφανιστεί
από το ανεξέλεγκτο κυνήγι. Συναντάμε ελάχιστα πουλιά ορισμένα μικρά θηλάστηκα λίγους
λαγούς και αλεπούδες. Κάποτε
στο βουνό βασίλευαν οι αετοί
και τα όρνεα δυστυχώς σήμερα
δεν υπάρχουν ούτε για δείγμα.
Από τα ελάχιστα είδη ορνιθοπανίδας που απαντώνται ακόμη
στο βουνό είναι οι πέρδικες.
Δυο είναι οι βασικοί τρόποι
πρόσβασης από το δυτικό τμήμα του (περιοχή Ιωαννίνων). Η
πρώτη ξεκινά από την Δωδώνη

και είναι από τις ωραιότερες.
Αρχίζει από το χωριό Δωδώνη
(υψ. 730μ. – παλιά ονομασία
έως το 1982 Τσαρκοβίτσα).
Έχει ΝΔ κατεύθυνση, περνά
μέσα από το καταπράσινο δάσος φτάνει στο εκκλησάκι της
Παναγιάς και σε 50 λεπτά περίπου περνά από τις πηγές που
βρίσκονται μια αριστερά και
μια δεξιά. Από εκεί συνεχίζει
αριστερά και ανηφορικά στη
θέση Μιτσικώστα όπου υπάρχει
μια καλύβα. Περνά από το οροπέδιο Μπαλτενέση κάτω από
την κορυφή Μπέλου υψ. 1820μ.
και συναντά το μονοπάτι που
έρχεται από τους Μελιγγούς σε
2,5 ώρες περίπου. Από εκεί συνεχίζει νότια για την κορυφή σε
μια μεγάλη και επίμονη ανηφόρα όπου φτάνουμε μετά από 1,5
ώρα. Συνολική πορεία 5 ώρες
περίπου.
Η δεύτερη με αφετηρία τους
Μελιγγούς (υψ. 740 μ.) λίγο
νοτιότερα της Δωδώνης, προσφέρει συντομότερη πρόσβαση
στην ψηλότερη κορυφή. Το μονοπάτι κινείται αρχικά σε δάσος

μέχρι τα 1300 μέτρα περίπου
ακολουθώντας μια πολύ επίπονη ανηφορική διαδρομή. Το
καλό είναι ότι η σήμανσή του
(από τον ΕΟΣ Ιωαννίνων) είναι
καλή και δεν χανόμαστε πουθενά. Εκεί που τελειώνει το δάσος κάνουν την εμφάνισή τους
τα πρώτα χιόνια και οι πρώτες
δυσκολίες αφού είναι παγωμένα και γλιστράμε πάνω τους.
Φτάνοντας στο οροπέδιο, δεξιά μας προβάλλει η στρόγγυλη κορυφή Μπέλου, τριακόσια
μέτρα ψηλότερα και αριστερά
βρίσκεται η Ολύτσικα, αόρατη
από εδώ. Εμείς κινούμαστε αριστερά, προτιμώντας το παγωμένο πεδίο έστω και αν γνωρίζουμε ότι η κορυφή είναι μακριά
και η ώρα περασμένη. Προσαρμόζοντας τα κραμπόν στα
άρβυλά μας, η ανάβαση γίνεται
μια απολαυστική άσκηση.
Μεσημέρι πλέον φτάνουμε
σε μια προκορφή. Εδώ συνειδητοποιούμε ότι ο στόχος μας
απέχει άλλες δυο περίπου
ώρες. Δύσκολο το εγχείρημα.
Ας σταματήσουμε λοιπόν εδώ
και ας απολαύσουμε το μεσουράνημα του ήλιου και τα πρώτα
σκιρτήματα της επερχόμενης
άνοιξης.

τους καλοκαιρινούς μήνες, σε
πολλά μέρη του Πόντου, ήταν
υποχρεωμένοι να μετακομίσουν στα παρχάρια, όπως
ονομάζονταν τα θερινά βοσκοτόπια και βρίσκονταν πάνω
στα βουνά.
Γνωστές είναι πολλές ιστορίες για τις γυναίκες που γίνονταν ρομάνες στην διαφύλαξη των ζώων, μικρών και μεγάλων της οικογένειας. Τις
ημέρες κυρίως του θερισμού,
έπρεπε μαζί με την φροντίδα
των παιδιών η μητέρα να σκέφτεται για το φαγητό της οικογένειας, των εργατών, αν είχαν, ακόμη και την συλλογή
των απαραίτητων εργαλείων,
όπως ήταν τα δρεπάνια (τα
καγάνια).
Συνέβαινε, σε ορεινές κυρίως περιοχές, τα έσοδα της
οικογένειας να μην επαρκούσαν από τις γεωργικές δουλειές οπότε αναγκάζονταν οι
άντρες τον χειμώνα να κάνουν διάφορες επί πλέον δουλειές, όπως το γάνωμα των οικιακών σκευών (από χαλκό).
Κάποιοι άλλοι μετανάστευαν
εκτός του Πόντου, στην Γεωργία και την Ρωσία για διάστημα κυρίως πέντε με έξι
μηνών. Τότε καθ’ ολοκληρία
όλες οι εργασίες και φροντίδες της οικογένειας ήταν έργο

σελίδα 29

της γυναίκας.
Όλες αυτές οι υποχρεώσεις της γυναίκας προσφέρονταν εν καιρώ ειρήνης.
Υπήρχαν περίοδοι συγκρούσεων με τους Τούρκους. Το
λόγο τον είχαν οι ένοπλοι αντάρτες οι οποίοι έσπευδαν να
περιορίσουν τις αυθαιρεσίες
των Τούρκων.
Υπήρξαν περιπτώσεις που
εκείνες οι γυναίκες που φρόντιζαν το σπίτι, άρπαζαν με
θάρρος τα όπλα και σαν άλλες
Σουλιώτισσες, στέκονταν δίπλα στον άντρα τους να πολεμούσαν για τη ζωή τη δική
τους, των παιδιών τους, αλλά
και για την τιμή και την αξιοπρέπειά τους.
Ένα ερώτημα περιμένει την
απάντησή του: Απολάμβανε η
γυναίκα στον Πόντο από την
κοινωνία της τιμής και της
εκτίμησης για τα τόσα πολλά
που προσέφερε;
Η απάντηση δυστυχώς δεν
ικανοποιεί το αίσθημα του δικαίου. Κατάλοιπα αυτής της
νοοτροπίας διατηρήθηκαν και
στην Ελλάδα μετά το 1922
από τους πρόσφυγες.
Εδώ, όμως, στο πλαίσιο της
εξέλιξης της ελληνικής κοινωνίας και της γυναίκας,
έχουν αλλάξει πολλά που ανύψωσαν και δικαίωσαν τον αγώνα του γυναικείου κινήματος.
Μακάρι αυτή η νέα θέση να
μην αλλοιώσει τον ρόλο και
την αποστολή της, του στυλοβάτη της οικογένειας με
τις αρχές της θρησκείας και
της πατρίδος.
Επιμέλεια για την Εύξεινο
Λέσχη Ποντίων και
Μικρασιατών Ν. Τρικάλων:
Νόπη Παπαδοπούλου.

Καθαρά Δευτέρα
στο Λιόπρασο

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Περισσότερες πληροφορίες
για τις δράσεις μας στα γραφεία του συλλόγου – Ομήρου 6,
κάθε βράδυ Παρασκευής από
τις 9 έως τις 10. Η διεύθυνση
της ιστοσελίδας μας είναι:
www.trikalasport.gr και στο τηλέφωνό μας 2431072077.

Tην Καθαρά Δευτέρα 11 Μαρτίου 2019, όπως κάθε
χρόνο έτσι και φέτος, σας περιμένουμε να περάσουμε
όλοι μαζί τα Κούλουμα στο Λιόπρασο. Θα προσφερθεί
φασολάδα και νηστίσιμα εδέσματα στην πλατεία του χωριού.

30 σελίδα

ΣΑΒΒΑΤΟ

Π

εριγράφοντας την
οικονομία ως το
διακύβευμα που θα
καθορίσει την έκβαση των
επικείμενων εκλογών, ο
πρόεδρος της ΝΔ, Κυριάκος
Μητσοτάκης, εκτίμησε ότι
το 2019 θα είναι μια
καθοριστική χρονιά για την
πορεία της χώρας προς την
ανάκαμψη.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας
του στη Σχολή Διεθνών Σχέσεων
Fletcher του Πανεπιστημίου Tufts,
ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης υποστήριξε πως η
χώρα χρειάζεται «πολιτική αλλαγή» προκειμένου να επιτευχθεί
μια ισχυρότερη ανάπτυξη που
θα είναι επαρκής για να βελτιώσει
πραγματικά την καθημερινότητα
των Ελλήνων πολιτών.
«Ελπίζω ότι το 2019 θα αποτελέσει έτος σημαντικής και ουσιαστικής πολιτικής αλλαγής. Δεν
το λέω αυτό επειδή είναι υποχρέωσή μου να το κάνω ως ηγέτης της αντιπολίτευσης, αλλά
επειδή πιστεύω θεμελιωδώς ότι
η πολιτική αλλαγή είναι σήμερα
απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου η Ελλάδα να αντιμετωπίσει
το μέλλον με βιώσιμη αισιοδοξία»,
ανέφερε χαρακτηριστικά.
Φέρνοντας ως παράδειγμα το
τρέχον κλίμα που επικρατεί στη
διεθνή οικονομική σκηνή για την
Ελλάδα, ο κ. Μητσοτάκης εκτίμησε ότι για πρώτη φορά οι αγορές αξιολογούν την πιθανότητα
εκλογών ως μια θετική εξέλιξη
που θα συμβάλει στην εδραίωση
της σταθερότητας.
«Κάθε φορά που στο παρελθόν
υπήρχε συζήτηση για εκλογές,
οι αγορές αντιδρούσαν φοβικά
γιατί πίστευαν ότι οι εκλογές θα
είναι συνταγή για πολιτική αστάθεια. Αυτή, όμως, τη φορά συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Νομίζω ότι οι άνθρωποι πραγματικά
προσβλέπουν στις εκλογές και
νομίζω ότι η πιθανή μας νίκη αντανακλάται στον τρόπο με τον
οποίο αντιδρούν οι αγορές», ση-
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εσωτερικά

Κυρ. Μητσοτάκης από Βοστώνη:

Η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή
για να επιτευχθεί ισχυρότερη ανάπτυξη

Ο πρόεδρος της ΝΔ, Κυριάκος Μητσοτάκης στη Σχολή Διεθνών Σχέσεων Fletcher του Πανεπιστημίου Tufts
μείωσε.
Ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση για την παροχολογία και
το πελατειακό κράτος, ο πρόεδρος της ΝΔ ανέλυσε τους βασικούς πυλώνες του οικονομικού
του προγράμματος, το οποίο,
όπως είπε, τοποθετεί τις επενδύσεις στο επίκεντρο και στοχεύει σε μια ανάπτυξη με κοινωνικό πρόσημο.
«Ανησυχώ πολύ για την ανισότητα. Και όταν πρότεινα το σχέδιο
ανάπτυξης για την επόμενη μέρα,
πάντα μιλούσα με όρους ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς.
Επομένως, η ανάπτυξη στην Ελλάδα σήμερα πρέπει να κατευθύνεται από τις επενδύσεις. Δεν
μπορεί πλέον να οδηγείται από
την κατανάλωση, όπως συνέβαινε
στο παρελθόν. Και για να προωθηθεί η ανάπτυξη μέσω επενδύσεων, πρέπει να δημιουργηθούν ορισμένες βασικές προϋποθέσεις».

Αναφορικά με το πώς η Ελλάδα
θα καταφέρει να γίνει ένας ελκυστικός επενδυτικός προορισμός, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε
ότι θα κινηθεί «επιθετικά» για τη
βελτίωση του επιχειρηματικού
περιβάλλοντος μέσω της μεθοδικής υλοποίησης στοχευμένων
μεταρρυθμίσεων που θα χτυπήσουν τα συστημικά αίτια της διαφθοράς και της γραφειοκρατίας.
«Δεν είναι πυρηνική φυσική.
Απλώς κάποιος πρέπει να δει το
Word Economic Forum και την
Παγκόσμια Τράπεζα για να καταλάβει σε ποια σημεία υστε-

ρούμε και αντιμετωπίζουμε προβλήματα. Πολλά από αυτά σχετίζονται με το ρυθμιστικό πλαίσιο,
ορισμένα έχουν να κάνουν με τη
δικαιοσύνη, ενώ άλλα συνδέονται
με τη λειτουργία του τραπεζικού
συστήματος. Αν κινηθείς μεθοδικά και αντιμετωπίσεις αυτά τα
πρόβλημα ένα προς ένα, θα δεις
μια σημαντική βελτίωση στο επιχειρηματικό κλίμα».
Χαρακτηρίζοντας την ομογένεια ως «ένα ισχυρό χαρτί ήπιας
ισχύος», το οποίο έχει παραμείνει
σε μεγάλο βαθμό αναξιοποίητο,
ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέ-

λαβε τη δέσμευση του για τη θεσμοθέτηση του δικαιώματος ψήφου για τους Έλληνες του εξωτερικού στις εθνικές εκλογές και
κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι
δεν είχε την πολιτική βούληση
για να κλείσει αυτή την ιστορική
εκκρεμότητα.
«Είναι γελοίο το γεγονός ότι
οι Έλληνες που έχουν δικαίωμα
ψήφου και ζουν στο εξωτερικό
δεν μπορούν να το ασκήσουν
αυτό το δικαίωμα στον τόπο κατοικίας τους. Δεν υπάρχει δικαιολογία για αυτό. Και πρόκειται να
αλλάξει», σημείωσε χαρακτηριστικά.
Όσον αφορά τις γεωπολιτικές
εξελίξεις, ο πρόεδρος της ΝΔ
εμφανίστηκε θετικός για τη συγκρότηση ενός Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, το οποίο, όμως,
είπε θα είναι εξαιρετικά χρήσιμο
δεδομένων των προκλήσεων που
αντιμετωπίζει η χώρα.
«Θα αρχίσουμε μια μικρή δομή
και ελπίζουμε ότι πρόκειται για
ένα θεσμό που θα βοηθήσει μακροπρόθεσμα και θα εξασφαλίσει
την απαραίτητη συνέχεια που
πρέπει να έχει η εξωτερική και
αμυντική πολιτική, ειδικά στη
δικιά μας περιοχή», εξήγησε ο κ.
Μητσοτάκης.

Ερωτηθείς για τη Συμφωνία
των Πρεσπών, ο κ. Μητσοτάκης
τη χαρακτήρισε ως μια «κακή
συμφωνία», τονίζοντας ότι καμία
προηγούμενη κυβέρνηση δεν
ήταν διατεθειμένη να επιτρέψει
στη γειτονική χώρα να μονοπωλήσει μια ταυτότητα την οποία
οι Έλληνες θεωρούν ως μέλος
της εθνικής τους κληρονομιάς.
Παράλληλα, κατηγόρησε τον
πρωθυπουργό ότι διαχειρίστηκε
το εθνικό θέμα με όρους μικροπολιτικής σκοπιμότητας, γεγονός
που δεν επέτρεψε να οικοδομηθεί
μια εθνική συναίνεση που θα ενίσχυε τη διαπραγματευτική θέση
της χώρας.
Αναφορικά με το τι μέλλει γενέσθαι, ο πρόεδρος της ΝΔ υποστήριξε πως πλέον η Ελλάδα
πρέπει να σεβαστεί τη συμφωνία,
καθώς η προάσπιση του διεθνούς
δικαίου αποτελεί βασικό πυλώνα
της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής και ασπίδα προστασίας
απέναντι στην τουρκική παραβατικότητα.
Παρ’ όλα, όμως, αυτά υπενθύμισε τη θέση του ότι η Ελλάδα
δεν πρέπει να απεμπολήσει το
δικαίωμα του βέτο στην ενταξιακή
πορεία των Σκοπίων προς την
ΕΕ.
«Πρέπει, λοιπόν, να εργαστούμε για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που θα προκύψουν κατά
την εφαρμογή της συμφωνίας.
Και, βέβαια, το έχω πει δημόσια
ότι η Ελλάδα διατηρεί το δικαιώματά της να θέσει βέτο στην πιθανή διαδικασία ένταξης του βόρειου γείτονα μας στην ΕΕ εάν
θεωρήσει ότι δεν εξυπηρετούνται
τα εθνικά της συμφέροντα».

Κυρ. Μητσοτάκης:

Η σκέψη μας σε κάθε γυναίκα που δίνει αγώνα
για να ανταποκριθεί στον πολλαπλό της ρόλο
«Η σκέψη μας σήμερα είναι σε κάθε γυναίκα, μητέρα, κόρη, σύντροφο, κάθε άνεργη ή
εργαζόμενη, που δίνει καθημερινό αγώνα για να ανταποκριθεί στον πολλαπλό της ρόλο». Αυτό
τονίζει σε ανάρτησή του στο twitter ο πρόεδρος της ΝΔ, Κυριάκος Μητσοτάκης για τη σημερινή
Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας. Παράλληλα ο πρόεδρος της ΝΔ, επισημαίνει ότι «στην Ε.E. η
μέση αμοιβή μια γυναίκας παραμένει 16% χαμηλότερη από την αντίστοιχη ενός άντρα». «Ο αγώνας
για μια κοινωνία πραγματικής ισότητας, που θα προσφέρει σε κάθε γυναίκα, ίσες ευκαιρίες
δουλειάς, εξέλιξης, αμοιβών και συμμετοχής στα κοινά, είναι συνεχής. Και θα τον κερδίσουμε» σημειώνει ο κ. Μητσοτάκης.

Λογιστικά - Φοροτεχνικά

ΖΟΥΡΜΠΑΣ Ν. - ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ν. Ο.Ε.

ΤΩΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ
ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ 5

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

εσωτερικά

Συμφωνία για νέα
συνοριακή δίοδο Ελλάδας Βόρειας Μακεδονίας

Συμφωνία για τη διάνοιξη της συνοριακής διόδου Λαιμός - Μάρκοβα Νόγκα, στην περιοχή των Πρεσπών,
υπέγραψαν χθες η αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας Σία Αναγνωστοπούλου και ο υπουργός Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας Νίκολα Ντιμιτρόφ.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας, η συμφωνία αυτή είναι
η πρώτη που υπογράφεται στη βάση των προβλέψεων
της Συμφωνίας των Πρεσπών και η οποία αναμένεται
να συμβάλει στην επιπλέον ανάπτυξη των σχέσεων,
στην εντατικοποίηση της επικοινωνίας και στη συνολική
ανάπτυξη της περιοχής των Πρεσπών.
Αξίζει να σημειωθεί πως ο πρωθυπουργός, Αλέξης
Τσίπρας, τοποθέτησε την επίσκεψή του στα Σκόπια περί
τα τέλη Μαρτίου - αρχές Απριλίου, ερωτηθείς από δημοσιογράφους στο περιθώριο εκδήλωσης για την
ημέρα της γυναίκας στο Μέγαρο Μαξίμου.

ΣΑΒΒΑΤΟ
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σελίδα 31

Στις Αρχές Απριλίου η επίσκεψη
Τσίπρα στη Βόρεια Μακεδονία
Τ
ο ταξίδι του στη Βόρεια Μακεδονία επιβεβαίωσε ο
Αλέξης Τσίπρας, στο περιθώριο της εκδήλωσης
στο Μέγαρο Μαξίμου με αφορμή την Ημέρα της
Γυναίκας.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφων για το αν
σχεδιάζει ταξίδι στη γειτονική χώρα, ο πρωθυπουργός απάντησε πως σχεδιάζει το ταξίδι να πραγματοποιηθεί προς στις αρχές Απριλίου.
Υπενθυμίζεται πως αναφορά στο ταξίδι του Αλέξη Τσίπρα στη
Βόρεια Μακεδονία είχε γίνει και στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, με τον ίδιο να προαναγγέλει ότι θα είναι ο
πρώτος Έλληνας πρωθυπουργός που θα επισκεφτεί τη Βόρεια
Μακεδονία, συνοδευόμενος μάλιστα από μια επιχειρηματική αντιπροσωπεία.
Υπενθυμίζεται πως ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, Ζόραν Ζάεφ, ανέφερε πως σκοπεύει να κάνει ανταποδοτική επίσκεψη στην Αθήνα. Δεν έχουμε καθορίσει ημερομηνίες. Μόλις συμφωνηθούν θα τις ανακοινώσουμε άμεσα», είπε
χαρακτηριστικά ο κ. Ζάεφ και πρόσθεσε ότι εναπόκειται στον
Έλληνα πρωθυπουργό να πει πότε είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί η επίσκεψη.

Άρωμα γυναίκας στο Μέγαρο Μαξίμου

Με αφορμή την Ημέρα της Γυναίκας το Μέγαρο Μαξίμου
άνοιξε τις πύλες του και υποδέχθηκε γυναίκες υπουργούς, βουλευτές και γυναίκες που εργάζονται στα σώματα ασφαλείας
και στις Ένοπλες Δυνάμεις.
Ο πρωθυπουργός, Αλ. Τσίπρας, αφού τις υποδέχθηκε, τοποθετήθηκε με μία σύντομή ομιλία για τη χθεσινή εορτή.
Μεταξύ άλλων, στο Μέγαρο Μαξίμου βρέθηκαν η υπουργός
Προστασίας του Πολίτη Ολγα Γεροβασίλη, η υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Κατερίνα Παπακώστα, η υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, η
υπουργός Πολιτισμού Μυρσίνη Ζορμπά, η υφυπουργός Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου, η υφυπουργός Εσωτερικών
Μαρίνα Χρυσοβελώνη και η υφυπουργός Παιδείας Μερόπη
Τζούφη, η αναπληρώτρια υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου, η περιφερειάρχης Ρένα Δούρου και η υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ολυμπία Τελιγιορίδου.
Στη σύντομη ομιλία του ο πρωθυπουργός μίλησε για τις γυναίκες που συμμετέχουν στην κυβέρνηση. «Οι γυναίκες υπουργοί που εμπιστεύθηκα με έβγαλαν ασπροπρόσωπο. Στις επόμενες κυβερνήσεις θα έχουμε περισσότερες γυναίκες». Και πρόσθεσε με αφορμή την Ημέρα της Γυναίκας πως ο αγώνας απέναντι στις διακρίσεις και στην έμφυλη βία είναι διαρκής μάχη.

«Πράσινο» φως για τις προσλήψεις στους ΟΤΑ
από το πολυνομοσχέδιο του υπ. Εσωτερικών
Κατατέθηκε στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου
Εσωτερικών με τίτλο «Προώθηση
της ουσιαστικής ισότητας των
φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας-Ρυθμίσεις για την απονομή ΙθαγένειαςΔιατάξεις σχετικές με τις εκλογές
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση-Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας
ΥΠΕΣ».
Στα 112 άρθρα του νομοσχεδίου περιλαμβάνονται διατάξεις
σύμφωνα με τις οποίες:
-Επανέρχεται η ρύθμιση οφειλών προς τους δήμους με έως
100 δόσεις και με μείωση των
προσαυξήσεων, των τόκων και

των προστίμων έως και 100%
στην περίπτωση της εφάπαξ εξό-

φλησης.
-Επιλύεται η εκκρεμότητα με

τους διοριστέους της προκήρυξης
3Κ/2018 για 8.166 θέσεις στις ανταποδοτικές υπηρεσίες των δήμων, που εκκρεμεί η έκδοση των
οριστικών πινάκων, καθώς εξαιρούνται από την αναστολή των
προσλήψεων στους δήμους, λόγω
των επερχόμενων δημοτικών
εκλογών.
-Στους σχολικούς φύλακες που
είχαν τεθεί σε διαθεσιμότητα το
2013 και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν σε θέσεις βοηθητικού υγειονομικού προσωπικού σε νοσοκομεία της χώρας, δίνεται η δυνατότητα να επιστρέψουν στους
δήμους στους οποίους εργάζονταν πριν τη διαθεσιμότητα.

ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
Εξατομικευμένα Διαιτολογία για:
-Ενήλικες, παιδιά, εγκύους, αθλητές
-Παχυσαρκία -Σακχαρώδη διαβήτη
-Υπερλιπιδαιμίες, Υπέρταση, Καρδιαγγειακά
-Αναιμία -Γαστρεντερικές διαταραχές
-Κοιλιοκάκη (δυσανεξία στη γλουτένη)

Μετρήσεις
-Μέτρηση Βασικού Μεταβολισμού
-Μέτρηση Τοπικού Λίπους
-Μέτρηση Τοπικής Μυικής Μάζας

Απόλλωνος 26 • 2ος όροφος - Τρίκαλα
Τηλ.: 2431 300 138, Κιν.: 6978 386 579
email: diatrofis@gmail.com

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΩΤ. Ι. ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ

ΓOPΓOΓYPI - TPIKAΛA
THΛ.: 24310 53555

Με συνέπεια εκεί
που μας χρειάζεστε

Έγκριτο μέλος συνδέσμου
ταπητοκαθαριστηρίων

“ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ”
CMYK

-Παρέχεται η δυνατότητα μετάταξης δημοτικών υπαλλήλων
σε υπηρεσίες που είχαν μετακινηθεί προσωρινά. Η μετάταξη διενεργείται σε κενή θέση κλάδου
της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, εφόσον ο υπάλληλος κατέχει τα τυπικά προσόντα της θέσης
στην οποία μετατάσσεται και προκειμένου για τους ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους, σε προσωποπαγή θέση, με
ταυτόχρονη δέσμευση κενής οργανικής και για όσο χρόνο υφίσταται η προσωποπαγής θέση.
-Μειώνεται κατά δύο έτη ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθμολογική εξέλιξη του προσωπικού

της τοπικής αυτοδιοίκησης κατηγορίας ΔΕ, που είναι κάτοχος
αποφοιτηρίου ιδιωτικού ΙΕΚ, ή
κάτοχος πτυχίου επαγγελματικής
ειδικότητας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, επιπέδου 5.
Το πολυνομοσχέδιο περιέχει
επίσης διατάξεις που επανακαθορίζονται θέματα σχετικά με την
ανάδειξη των δημοτικών και των
περιφερειακών αρχών (κωλύματα
εκλογιμότητας και για τα μέλη των
ανεξάρτητων αρχών, αύξηση πλαφόν υποψηφιοτήτων στα ψηφοδέλτια κ.λπ., κύρωση των αποτελεσμάτων από την ΕΛΣΤΑΤ αντί με
ΚΥΑ που ισχύει έως σήμερα κ.λ.π).

32 σελίδα

ΣΑΒΒΑΤΟ

«Το κόκκινο πανί μου –
το πιο κόκκινο –
ήταν και είναι ακόμη
η ευκολία»
(Ελύτης)
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ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ

Μία ιστορία
για την ευκολία

«ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΥΚΟΛΙΑΣ»

Η παρακάτω ιστορία είναι
αποκαλυπτική του τρόπου που
αντιμετωπίζουν οι πολιτικοί
τη διαπαιδαγώγηση του λαού.
«Λένε πως ήταν κάποτε ένας
βασιλιάς που ήθελε να μείνει
στην ιστορία, ως αυτός που
χάρισε στην ανθρωπότητα τη
δυνατότητα του διαφωτισμού.
Έτσι λοιπόν, αποφάσισε να
καλέσει στο παλάτι του τους
σπουδαιότερους σοφούς, επιστήμονες και μυστικιστές του
κόσμου. Όταν συγκεντρώθηκαν όλοι εκεί, τους ζήτησε να
εργαστούν από κοινού για να
καταγράψουν σ’ ένα βιβλίο
όλα όσα ήξεραν για τον κόσμο
και θεωρούσαν σημαντικά για
να μεταδοθούν στις μελλοντικές γενιές. Τους ζήτησε ιδιαιτέρως να απορρίψουν κάθε τι
ασήμαντο και να κρατήσουν
μόνο τα ουσιώδη.
Μήνες ολόκληρους δούλεψαν ακούραστα οι σοφοί, κι
ένα χρόνο σχεδόν μετά από
κείνη την πρώτη σύναξη, ψάχνουν τον βασιλιά για να του
παραδώσουν το έργο που
τους είχε παραγγείλει: μια
συλλογή εκατόν σαράντα τόμων με πεντακόσιες σελίδες
ο καθένας, όπου περιέχεται –
κατά τους σοφούς – ό,τι είναι
σημαντικό να ξέρει κανείς στον
κόσμο.
Βλέπει τους τόμους ο βασιλιάς και λέει:
«Όχι όχι. Είναι πολύ σπουδαία αυτή η συλλογή, αλλά
δεν μπορεί να δοθεί στον κόσμο. Είναι υπερβολικά εκτενής
και κανένας δεν θα τη διαβάσει
ολόκληρη. Πρέπει να συντομευθεί. Σας παρακαλώ, συνεχίστε να δουλεύετε. Απομονώστε απ’ αυτές τις έννοιες
τις λιγότερο σημαντικές και
αφήστε μόνο τις βασικές.»
Δουλεύουν ακόμη ένα χρόνο
οι μεγάλες αυτές προσωπικότητες, και συνοψίζουν όσα είχαν γράψει αρχικά. Μετά, παρουσιάζουν στον βασιλιά έναν
και μοναδικό τόμο δύο χιλιάδων κρυπτογραφημένων σελίδων.
«Όχι» ξαναλέει ο βασιλιάς.
«Τη σοφία πρέπει να μπορεί
να την προσεγγίζει ο καθένας,
κι όχι μόνο οι μυημένοι. Σας
παρακαλώ, δουλέψτε ακόμη
λίγο. Αφαιρέστε τα περιττά,
συνοψίστε ό,τι έχετε γράψει,
απλοποιήστε και ομαδοποιήστε τις ιδέες.»
Ο βασιλιάς χρειάστηκε να
περιμένει άλλα δύο χρόνια για
να πάρει το αποτέλεσμα. Μια
μέρα, ζητούν ακρόαση οι σοφοί.
Φαίνονται όλοι πολύ ικανοποιημένοι.
«Εδώ είναι» του λέει ο πρεσβύτερος. Αυτή είναι η περίληψη όσων είναι απολύτως
απαραίτητο να ξέρει κανείς.»
Και δίνουν στον βασιλιά ένα
μόνο φύλλο χαρτί, στο οποίο
υπάρχει γραμμένη μία και μοναδική φράση:
«ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΡΟΦΗ ΔΩΡΕΑΝ.»
Η ιδέα είναι ότι τίποτα καλό
δεν σου προσφέρεται δωρεάν, και σε διαβεβαιώ πως η
πληρωμή πάντα προκαταβάλλεται»)
(Χόρχε Μπουκάϊ, «Από την
αυτοεκτίμηση στον εγωϊσμό»).
►Μήπως, λοιπόν, είναι η ώρα
να δημιουργήσουμε το
«ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΥΚΟΛΙΑΣ»;

Από τον πρωτόγονο άνθρωπο μέχρι το σύγχρονο η ευκολία ήταν το ζητούμενο. Ο
πολιτισμός χτίστηκε πάνω σε
αυτό το ζητούμενο. Από τον
άνθρωπο κυνηγό – τροφοσυλλέκτη μέχρι το σύγχρονο
Human – robot (ο άνθρωπος
της τεχνητής νοημοσύνης)
ό,τι ανακαλύφτηκε ή κατασκευάστηκε αποσκοπούσε
στην ευκολία – διευκόλυνση
της ζωής του.
Αρχικά η ευκολία ως ζητούμενο στόχευε στη βελτίωση
των όρων υλικής διαβίωσης,
που όχι σπάνια εξασφάλιζαν
και την ίδια την επιβίωσή του.
Από τα πρωτόγονα όπλα και
εργαλεία μέχρι τους σημερινούς Η/Υ και ρομπότ εμφανής
είναι η προσπάθεια του ανθρώπου να διευκολύνει την
επιβίωσή του και τον τρόπο
με τον οποίο επεμβαίνει στη
φύση.
Αυτή η αναζήτηση της ευκολίας που - ως ένα βαθμό
είναι φυσιολογική και καθόρισε όχι μόνο την καθημερινότητα του ανθρώπου αλλά
και τον πολιτισμό του - προβλήθηκε ως τεχνικό επίτευγμα, ως πνευματικό παράγωγο
αλλά και ως ιδεολογία που
διαμορφώνει καταλυτικά και
την αντίστοιχη βιοθεωρία του.
Μία βιοθεωρία που αισθητοποιείται μέσα από γνωστές
και χαρακτηριστικές φράσεις,
όπως: εύκολη δουλειά, εύκολο μάθημα, ευκολίες πληρωμής, εύκολες συνταγές,
εύκολο χρήμα, εύκολη κριτική, αλλά και ευκολόπιστος,
ευκολοδιάβαστος ή εύκολη
γυναίκα, ή σπίτι με ευκολίες…..

ΗΛΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ
θεια, δηλαδή «αβρόχοις ποσίν». Να μην κουράσουμε το
σώμα μας, τη σκέψη μας, να
μην συγκρουστούμε με διαχρονικές αξίες και να μην «πονέσουμε» συναισθηματικά και
ψυχολογικά. Η εύκολη ζωή,
η εύκολη κριτική και ανάγνωση της πραγματικότητας καθώς και η άκοπη επίτευξη των
στόχων έγιναν το νέο μας
δόγμα που εμπερικλείεται στο
αποφθεγματικό «καλά μην
κουραστώ, σιγά μην πονοκεφαλιάσω κιόλας».
Όλη αυτή, όμως, η βιοθεωρία καταδεικνύει την ελαφρότητα και την επιπολαιότητα με
την οποία προσεγγίζουμε την
πραγματικότητα και βιώνουμε
τις περιπέτειες της ζωής. Αυτή
η κουφότητα της ευκολίας
οδηγεί νομοτελειακά στη φυγοπονία, στη νωθρότητα, στην
οκνηρία και κυρίως στην απαξίωση των επιτευγμάτων που
προϋποθέτουν υπομονή, καρτερικότητα, συνειδητή εργασία, καταβολή της «μείζονος
προσπάθειας».

Τα επίπεδα
της ευκολίας
Όλες αυτές οι φράσεις κατακλύζουν το καθημερινό μας
λεξιλόγιο και ανευρίσκονται
σε όλα τα επίπεδα της προσωπικής και κοινωνικής μας
ζωής. Στην κατάκτηση στόχων
(θέτουμε εφικτούς στόχους
που απαιτούν την ήσσονα
προσπάθεια), στην επίτευξη
της υλικής ευζωίας (το εύκολο χρήμα, η εκμετάλλευση
άλλων…), στην αποδοχή ιδεολογίας (έτοιμες συνταγές
ερμηνείας της πραγματικότητας…), στη διαμόρφωση της
πολιτικής μας ταυτότητας –
στάσης (απόρριψη των αντιπάλων / άκριτη αποδοχή των
δογμάτων του φιλικού μας
κόμματος), στην αποδοχή του
Θεού (ευκολία στην απόλυτη
πίστη στα δόγματα της θρησκείας) αλλά και στη χρήση

Η αξία της δυσκολίας
Μας αρέσει να μειώνουμε
ή να υποβαθμίζουμε τις επιτυχίες των άλλων που χτίστηκαν πάνω στη δυσκολία. Αυτή
η ισοπεδωτική αξιολόγηση
των επιτυχιών των άλλων μας
απενοχοποιεί και μας αθωώνει, Έτσι χάνεται η ποιότητα
ως αξία αλλά και η ουσία της
ίδιας της ζωής μας που δεν
βρίσκεται στις εύκολες κορυφές αλλά στους δυσκολοπερπάτητους δρόμους. Πως μπορούμε, όμως, να μιλάμε για
Ιθάκη, όταν στο ταξίδι προς
αυτήν απουσιάζουν οι Λαιστρυγόνες και οι Κύκλωπες;
της γλώσσας – λέξεων (καθημερινό λεξιλόγιο, συνθήματα…).
Από την άλλη πλευρά όλες
αυτές οι εκφράσεις της ευ-

κολίας υπόρρητα αποκαλύπτουν την ανομολόγητη επιθυμία μας να πετύχουμε το
«βέλτιστο και το μέγιστο» με
τη μικρότερη δυνατή προσπά-

«Η ευκολία γεννά
λαϊκισμό...
η δυσκολία γεννά
τον ορθολογισμό»
(Ευάγγελος Βενιζέλος)

Οι δυσκολίες μάς χαλυβδώνουν και ενισχύουν το αμυντικό μας σύστημα. Μάς διδάσκουν την προσπάθεια, την
αγωνιστική διάθεση, την υπομονή, την καρτερικότητα και
σε τελική ανάλυση διαμορφώνουν τη θετική πλευρά της
προσωπικότητάς μας.
Η αυτογνωσία είναι περισσότερο προϊόν του τρόπου
που αντιμετωπίσαμε τις δυσκολίες και λιγότερο όσων
πετύχαμε με ευκολία. Γνωρίζουμε τη δύναμή μας μέσα
από τις δυσκολίες.

«Κάθε αξιόλογη πράξη
είναι δύσκολη.
Η άνοδος είναι πάντα
δύσκολη. Η κάθοδος
είναι εύκολη και συχνά
ολισθηρή»
(Γκάντι)

Η ευκολία
ως βιοθεωρία
Η ευκολία ως βιοθεωρία έλκει την καταγωγή της από το
αρχαιοελληνικό «ράδιον» (εύκολον) και τη «ραδιουργία».
Οι αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν το «ράδιον» και τα έργα
που προκύπτουν από αυτό
ως πονηρά, κακά και απερίσκεπτα ή πρόχειρα. Γι αυτούς
η ραδιουργία σήμαινε δολοπλοκία, πλεκτάνη, σκευωρία,
μηχανορραφία.
Γιατί όποιος πράττει κάτι
εύκολα είναι αμελής, οκνηρός,
φυγόπονος και απερίσκεπτος. Η λέξη «ραδιούργος»
σύμφωνα με το Ετυμολογικό
Λεξικό του Μπαμπινιώτη «δήλωνε αρχικώς αυτόν που είναι
έτοιμος να κάνει οτιδήποτε
(κακό) και επομένως είναι πονηρός, δόλιος…»
Ωστόσο, κάποιοι άλλοι ταυτίζουν την ευκολία με τις τεχνικές δεξιότητες, την ευστροφία, την ευγλωττίαν και
την γενικότερη ικανότητα του
υποκειμένου να επιτυγχάνει
το μέγιστο με τη μικρότερη
προσπάθεια. Γι αυτούς, δηλαδή, η ευκολία συνιστά προτέρημα και δεν σχετίζεται με
την επιπολαιότητα, τη βιασύνη
και την επιφανειακή προσέγγιση των πραγμάτων.

«Όσα εύκολα έρχονται,
εύκολα χάνονται»
(Αγγλική παροιμία)
Στο επίπεδο της γνώσης η
ευκολία ταυτίστηκε με λιγότερο διάβασμα, κατάργηση
των τόνων και των πνευμάτων,
με περιορισμό της εξεταστέας
ύλης, της κατάργησης μαθημάτων και πολλών άλλων διευκολύνσεων στο όνομα της
ψυχικής υγείας των μαθητών.
Στόχος όλων αυτών των μέτρων – και όχι μόνο στην εκπαίδευση – η απαλλαγή των
ανθρώπων και του λαού από
τον κόπο. Η δυσκολία και ο
κόπος διαβάλλονται ως οι εχθροί του απλού λαού που δικαιούται να έχει εύκολη πρόσβαση στα ενδότερα δώματα
της γνώσης.
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Κώστας Σκρέκας:

Οι Έλληνες αγρότες έχουν χτυπηθεί
βάναυσα από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
τα αδιέξοδα που
έχει δημιουργήσει
την τελευταία
τετραετία η ανάλγητη
πολιτική της
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ
στον πρωτογενή τομέα,
αναφέρθηκε την Πέμπτη
ο Τομεάρχης
Περιβάλλοντος και
Ενέργειας της Νέας
Δημοκρατίας,
βουλευτής Τρικάλων, κ.
Κώστας Σκρέκας,
μιλώντας στη Βουλή.

ΣΑΒΒΑΤΟ

8η του Μάρτη μας δίνει την
ευκαιρία να τονίσουμε και να
χαιρετίσουμε τον σημαντικό,
πολλαπλό ρόλο της γυναίκας.

Η
των αγροτών θα αναγκαστούν να στραφούν στις ξερικές καλλιέργειες, οι οποίες έχουν πολύ χαμηλότερη
απόδοση και έσοδα ή να
αφήσουν τα χωράφια τους
ακαλλιέργητα.
Ο κ. Σκρέκας κάλεσε τους
κυβερνητικούς βουλευτές να
συμφωνήσουν σε ένα μέτρο
μείωσης του ενεργειακού
κόστους της αγροτικής παραγωγής και στήριξης του εισοδήματος των αγροτών, με
την προώθηση σχετικής ρύθμισης για τα αγροτικά φωτοβολταϊκά.
Συγκεκριμένα, για τις περιπτώσεις που αφορούν τον
ενεργειακό συμψηφισμό (net
metering), πρότεινε να επιτρέπεται και σε γη υψηλής
παραγωγικότητας η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων μικρής ισχύος (για
παράδειγμα ως 50 Κιλοβάτ)
ώστε να μπορούν να κατασκευαστούν κοντά στις γεωτρήσεις και σε εκτάσεις όπου
υπάρχουν ανεπτυγμένα ηλεκτρικά δίκτυα.
«[...] Ελάτε εδώ να συμφωνήσουμε. Και δώστε τη
δυνατότητα γι’ αυτά τα μικρά
[φωτοβολταϊκά] που είναι

για ενεργειακό συμψηφισμό,
που θα μειώσει το κόστος
παραγωγής, που θα μειώσει
το ενεργειακό κόστος στους
αγρότες και τους κτηνοτρόφους, ελάτε και δώστε τους
τη δυνατότητα να κατασκευάσουν δίπλα στη πομόνα που ποτίζουνε, δίπλα στην
κτηνοτροφική τους μονάδα.
Και με αυτό τον τρόπο να
τους κάνουμε ανταγωνιστικούς [...] να προσθέσουμε
υπεραξία στο αγροτικό προϊόν, γιατί θα είναι ένα αγροτικό προϊόν που δεν θα παράγεται από ενέργεια που θα
καίμε λιγνίτη, αλλά από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.»,
είπε ο κ. Σκρέκας και συμπλήρωσε:
«Νομίζω ότι δεν έχουμε
καμία διαφωνία σε αυτό.
Ελάτε να το περάσουμε,
τώρα, σήμερα αυτό[...]. Μπορούμε να το κάνουμε. Επαναλαμβάνω μόνο για τα πολύ
μικρά φωτοβολταϊκά, 10, 20
Κιλοβάτ, 30 Κιλοβάτ, που είναι για να μειώσουμε το
ενεργειακό κόστος του
αγρότη που το χρησιμοποιεί
για να ποτίσει το χωράφι ή
για να συντηρεί τα ζώα του».

ΤΟΠΙΚΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΑ
ον Ιούνιο Βόρεια Μακεδονία και
Αλβανία προβλέπεται να
ανοίξουν διαπραγματεύσεις
ένταξης στην ΕΕ. Τότε αναμένεται να
αυξηθούν και οι συναλλαγές τους με
την Ελλάδα βοηθώντας να ξεκινήσει η
έξοδος απ' τη λιτότητα. Πάντως
υπάρχει δυνατό ρατσιστικό ρεύμα που
δεν επιθυμεί νέα μέλη στην ΕΕ και μ'
αυτό συμπορεύεται και η ΝΔ του
Μητσοτάκη ο οποίος θα βάζει
συνεχώς εμπόδια στις
διαπραγματεύσεις. Θα γίνεται δηλαδή
το ίδιο με την Τουρκία την οποία οι
ρατσιστές θέλουν απομακρυσμένη και
εχθρική προς την Ευρώπη.

Τ

Όλα αυτά θα επηρεάσουν και τις εκλογές της αυτοδιοίκησης ενώ ήδη στη β. Ελλάδα κυβερνητικοί συνδυασμοί αντιπαρατίθενται με τους γαλάζιους με κύριο
θέμα τη Βόρεια Μακεδονία, αφήνοντας
πίσω τα τοπικά.
Το ζήτημα αυτό θα επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό και τα ποσοστά των κομμάτων
στις ευρωεκλογές. Πάντως οι συνδυασμοί με επικεφαλής ΣΥΡΙΖΑ θα βρεθούν με

έντονη πολιτική ταυτότητα όπως και αυτοί
με επικεφαλής ΝΔ. Οι υπόλοιποι σχηματισμοί θα μείνουν με μέτρια αποτελέσματα αν περάσει η πόλωση πράγμα που είναι πολύ πιθανό.
Ωστόσο οι συνδυασμοί ΣΥΡΙΖΑ με επικεφαλής ΚΙΝΑΛ φαίνονται κάπως μυστηριώδεις αφού αυτό καταψήφισε την κυβέρνηση στην ψήφο εμπιστοσύνης. Καταψήφισε όμως και τις Πρέσπες και τη Βόρεια
Μακεδονία τα κύρια ατού του ΣΥΡΙΖΑ.
Ούτε υπάρχει εξάλλου και καμιά εκλογική δυναμική του ΚΙΝΑΛ για να ενθαρρύνει
τέτοιες πρωτοβουλίες. Η μόνη δικαιολογία
είναι ότι ο ίδιος ο Τσίπρας φαίνεται να εγκαταλείπει τον αριστερό χώρο και να μετακινείται προς τη σοσιαλδημοκρατία και
υπό το πρίσμα αυτό οι παραπάνω συνδυασμοί ασφαλώς έχουν βάση.
Το εκλογικό πείραμα δεν αποκλείεται και
να επιτύχει κεντρικά, συνιστά όμως εγκατάλειψη του αριστερού χώρου στον οποίο
τοπικά παραμένουν μόνο οι συνδυασμοί
του ΚΚΕ αποκτώντας σχετικό πλεονέκτημα.
ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΛΙΑΣ
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Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

Σ

Ειδικότερα, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για τη
ΔΕΠΑ, στο οποίο υπήρχαν
διατάξεις και για τα αγροτικά φωτοβολταϊκά, ο κ. Σκρέκας υπογράμμισε ότι ο αγροτικός κόσμος έχει χτυπηθεί
βάναυσα από την κυβερνητική πολιτική, καθώς;
- Αυξήθηκε η φορολογία
- Αυξήθηκαν οι εισφορές
προς τον ΟΓΑ
- Αυξήθηκε ο ΦΠΑ σε 24%
από 13% ακόμα για το άχυρο, για τις
- Αυξήθηκε το ενεργειακό
κόστος, καταργήθηκε η επιδότηση για το αγροτικό πετρέλαιο και παράλληλα αυξήθηκε ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στο πετρέλαιο
κίνησης και τη βενζίνη.
Και σαν μην έφταναν τα
παραπάνω, προσέθεσε ο κ.
Σκρέκας, η κυβέρνηση επιχειρεί να επιβάλει ένα νέο χαράτσι ειδικά για τους αγρότες των Τρικάλων και της
Θεσσαλίας, το λεγόμενο περιβαλλοντικό τέλος άρδευσης, το οποίο θα ανέρχεται
από 11 ως 16 ευρώ το
στρέμμα, έναντι 1 ευρώ/
στρέμμα στην υπόλοιπη Ελλάδα. Εάν τελικώς εφαρμοστεί αυτό το χαράτσι, σημείωσε, θα σημάνει το τέλος
για τις ποτιστικές καλλιέργειες και για την πλειοψηφία
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Στην Ελλάδα της κρίσης, ο ρόλος της γυναίκας φωτίζεται, ακόμη περισσότερο.
Μέσα στην οικογένεια, η μητέρα δίνει αγάπη και ασφάλεια και δυναμώνει όλα τα μέλη.
Στις μονογονεϊκές οικογένειες, εκεί που η
μητέρα με τα παιδιά έμειναν πίσω, εκεί που η
μητέρα ίσως να μην έχει καμία βοήθεια, η ίδια
με αξιοθαύμαστη δύναμη, σε αντίξοες οικονομικά σήμερα συνθήκες, καταφέρνει και
προχωρά με τα παιδιά της.
Μέσα στην οικογένεια είναι και οι γυναίκες
της τρίτης ηλικίας, οι γιαγιάδες, που προσφέρουν από το υστέρημά τους βοήθεια, μια

βοήθεια πολύτιμη μέσα στην κρίση.
Στην εργασία, η γυναίκα ήταν πάντα μάχιμη.
Στη διάρκεια της κρίσης, όμως, η ίδια αντιμετωπίζει περισσότερες προκλήσεις. Υπάρχουν
περιπτώσεις, που ο σύζυγος βρέθηκε άνεργος
και η γυναίκα, τότε, εργάστηκε για δυο, παίρνοντας τη ζωή και την τύχη ολόκληρης της οικογένειας στα χέρια της.
Την ίδια στιγμή, υπάρχουν λαμπρά παραδείγματα γυναικών, κάθε ηλικίας, με ήθος και
δύναμη, στην επιστήμη, στην τέχνη, στις επιχειρήσεις, στην πολιτική, στο εμπόριο, στη μισθωτή εργασία, στη γεωργία και την κτηνοτροφία.
Το να υπογραμμίζουμε όλα αυτά, είναι κάτι
πολύ σημαντικό.
Το πιο σημαντικό, όμως, από όλα, είναι ο συνεχής μας αγώνας για την ισότητα. Παρ’ ότι,
η γυναίκα έδωσε πολλούς αγώνες για την ισότητα και σημειώθηκε σημαντική πρόοδος σε
όλα τα επίπεδα, η ζωή αποδεικνύει ότι η ισότητα δεν είναι πάντα δεδομένη.
Η βία σε βάρος γυναικών, δυστυχώς, υφίσταται. Η ενδοοικογενειακή βία, με θύματα τις
γυναίκες, δυστυχώς, υφίσταται.
Ταυτόχρονα, στον χώρο εργασίας, πολλές
φορές υπάρχουν άνισες αμοιβές, ανάμεσα
στον άνδρα και τη γυναίκα, σε βάρος της γυναίκας.
Η ισότητα είναι ένας στόχος διαρκής. Πρέπει άγρυπνα να πολεμάμε τη διάκριση και τη
βία. Η ισότητα, η αξιοκρατία και η ασφάλεια
όλων είναι προϋποθέσεις για την ευημερία της
κοινωνίας.
Λιούτας Θανάσης

34 σελίδα

06:45
10:00
12:00
12:30
13:30
15:00
16:00
18:00
20:10
21:00
22:00
00:00

07:30
07:45
08:00
08:30
08:45
09:00
09:15
09:30
09:40
09:50
10:00
10:30
12:00
13:00
14:00
15:30
18:00
20:00
21:00
22:00
22:30

ΣΑΒΒΑΤΟ

Μαζί το Σαββατοκύριακο
Πάμε Αλλιώς
ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
Επτά
Europe
ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
Ποδόσφαιρο: Ξάνθη ΑΟ - Αστέρας
Τρίπολης (Ζ)
Τζέιμς Μποντ, Πράκτωρ 007: Από
τη Ρωσία με Aγάπη
Οι Μουσικοί του Κόσμου (Ε)
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων Αθλητικά - Καιρός
Στα Τραγούδια Λέμε Ναί
ΕΡΤ Ειδήσεις

Η Μικρή Πριγκίπισσα E61 (Ε)
Η Μικρή Πριγκίπισσα E62 (Ε)
'Oλι: Περιπέτεια στο Βυθό E19 (Ε)
Η Γουάντα και ο Εξωγήινος E11
(Ε)
Η Γουάντα και ο Εξωγήινος E12
(Ε)
Old Tom E11
Old Tom E12
Η 'Oαση του 'Oσκαρ E42 (Ε)
Η 'Oαση του 'Oσκαρ E43 (Ε)
Η 'Oαση του 'Oσκαρ E44 (Ε)
Ανιμάλια E13 (Ε)
Freddy Frogface
Το Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι Κ9 Ε16
(Ε)
Επιχειρήματα
Ευτυχώς Τρελάθηκα
Basket League Show (Ζ)
Μπάσκετ: Χολαργός - ΑΕΚ (Ζ)
Ντετέκτιβ Μέρντοχ Κ10 Ε3
Οικογένεια Ντάρελ E3
Σουφραζέτες (Suffragette)
Τζέιμς Μποντ, Πράκτωρ 007: Από
τη Ρωσία με Aγάπη (From Russia
With Love)
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13:45 Merenda Mania
14:00 Κωνσταντίνου και Ελένης Κ1 Ε32
(Ε)
16:00 Εκείνες κι Εγώ
18:00 ΑΝΤ1 News - Δελτίο στη
Νοηματική Γλώσσα
18:15 Μην Ψαρώνεις
19:30 ANT1 News
20:45 Μαριχουάνα Στοπ
22:45 Πέτα τη Φριτέζα
23:45 Κώδικας Da Vinci
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08:45
09:45
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13:00

Της Ελλάδος τα Παιδιά (Ε)
Θα Βρεις το Δάσκαλό σου (Ε)
Μια Ζωή Κ2 Ε27
Το Καφέ της Χαράς (Ε)
Υγεία Πάνω απ' 'Oλα Κ7
ANT1 News

Χταποδοναύτες
Robocar Poli
Πέππα, το Γουρουνάκι
Οι Ευχούληδες: Το Πάρτι
Συνεχίζεται
Κουταβοφιλαράκια
Μπόμπι και Μπιλ
PJ Masks
Μαλλιά Κουβάρια: Η Σειρά
Η Barbie και οι Αδελφούλες της σε
'Eνα Απίθανο Κουταβοκυνηγητό
Ben 10
Η Εποχή των Παγετώνων
Stars System
Star News
Τα Φιλαράκια Κ3 Ε24
Johnny English: Η Επιστροφή
House Κ1 Ε12
Star News
Ο Μπόμπιρας Ξεπόρτισε
MasterChef 3

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

Δελτίο Ειδήσεων
Σπορ στη Θεσσαλία
Super Sport
Δυνατά και Ελληνικά
Δυνατά και Ελληνικά
Εδώ Μακεδονία. Η Εξουσία
Ακούει;

07.30 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
08.00 Παιδικό προγραμμα «Η Χιονάτη και
το μαγικό φλάουτο»
09.30 Τελεμάρκετινγκ
10.30 “Πνευματική
Θεσσαλία”(Επανάληψη)
11.20 Παιδικό πρόγραμμα «Ατλαντίδα»
12.00 «Μη μου πεις»
13.00 TΕΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
14.00 «Nεστόριο, στους πρόποδες του
Γράμμου», «Περιπέτεια στον
Ευηνο»
14.40 «Πολιτικοί Διάλογοι»
16.00 Τελεμάρκετινγκ
17.00 Τravel Guide
18.00 Γεγονότα -Δελτίο Ειδήσεων
18.40 Τελεμάρκετινγκ
19.00 Εδώ Θεσσαλία - Εδώ Ελλάδα
21.00 Γεγονότα -Δελτίο Ειδήσεων
21.30 «Τα ….ΣΟΣ στη μουσική»- Μουσική
εκπομπή
22.30 Ντοκυμαντέρ «Νεάπολη, Λακωνική
ομορφιά»
23.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
23.45 Ξένη ταινία «Shogun warrior»
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Η 'Eλενα του Άβαλορ
Βελούδο από Μετάξι E7 (Ε)
Οδηγός Καλής Ζωής
Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση
Ειδήσεις
Καλύτερα Δε Γίνεται!
Kitchen Lab
Δελτίο Ειδήσεων στη Νοηματική
Γλώσσα
Μην Αρχίζεις τη Μουρμούρα Κ6
Ε38 (Ε)
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
Το Σόι σου Κ5 Ε34 (Ε)
Πάμε Πακέτο
Πολίτικη Κουζίνα
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Καλημέρα με τον Γιώργο Αυτιά
Ακραία Φαινόμενα
Eco News
Goal Χωρίς Σύνορα
Οι Ειδήσεις του ΣΚΑΪ
Καιρός με τη Χριστίνα Σούζη
Οι Γλυκές Αλχημείες Ταξιδεύουν
Happy Traveller
Δελτίο στη Νοηματική
dot.
Food n' Friends
Τα Νέα του ΣΚΑΪ
Survivor
Στην Υγειά μας ρε Παιδιά!
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Θέμα Υγείας (Ε)
Τηλεαγορές
Κόντρα και Ρήξη
Τηλεαγορές
Κόντρα και Ρήξη
Αναζητώντας τις Ρίζες Μας
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16.30
17.30
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ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ASTRA MARKET
ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΙ ΡΗΞΗ
ΕΙΣ ΤΟ ΕΠΑΝΙΔΕΙΝ
DOLCE VITA
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ASTRA MARKET
ASTRA SPORT
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΑΡΕΝΑ

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
16:35
16:45
18:55
20:00
22:00
00:15

'Eλα Χαμογέλα
Open Sport
Open News - Μεσημεριανό Δελτίο
Για την Παρέα Best of
Open News στη Νοηματική
Ο Γαμπρός μου ο Δικηγόρος
Open News
It's Show Time
Επικίνδυνες Παρέες
Kill Bill: Vol. 2

ΔIANYKTEPEYONTA ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
8 πρωί – 2 μεσημέρι
και 5 απόγευμα
έως 8 πρωί επομένης
Σαργιώτης Κων/νος
25ης Μαρτίου 12
24310 21789
08:00 π.μ. – 23:00 μ.μ.
Τζήμα Όλγα
Ασκληπιού 26
2431028739
9 το πρωί έως 2 το μεσημέρι
Βλαχοκώστας Αποστόλγς
Ιουλ. Αδάμ 8
2431024879
Γκουλιοπούλου Βασιλική

ΚΡΙΟΣ: Αυτές τις μέρες θα έχεις την ευκαιρία
όχι απλά να αφήσεις στην άκρη ανησυχίες και
φόβους σου, αλλά να τα αντιμετωπίσεις κατάματα, δίνοντας και στον εαυτό σου την ευκαιρία να καταλάβει ότι μπορείς να φερθείς με λογική και σοβαρότητα όταν το απαιτούν οι περιστάσεις.
ΤΑΥΡΟΣ: Οι πλανητικές όψεις των ημερών έρχονται να σου βάλουν διαγώνισμα για να αποδείξεις κατά πόσο έχεις μάθει πως πρέπει να
διαχειρίζεσαι μια ερωτική υπόθεση που πάει δεν
πάει ή αν κάθεσαι σε μια γωνιά και κλαις τη μοίρα σου και την κακή σου τύχη.
ΔΙΔΥΜΟΙ: Είναι ώρα να αφήσεις στην άκρη αναζητήσεις και ψυχολογικά ή καλύτερα αφού τα
έχεις ψάξει πολύ το τελευταίο διάστημα να τα
πάρεις και να δεις πως θα τα αξιοποιήσεις προς
το συμφέρον σου.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Το εξάγωνα των ημερών σε καλούν
να αποδείξεις ότι στις δύσκολες εμπειρίες που
μπορεί να έχουν οι σχέσεις σου δεν πας να κρυφτείς σε κανένα βραχάκι μέχρι να ξεχαστεί το
θέμα, ενδεχομένως και η ίδια η σχέση, αλλά ότι
μπορείς να τις αντιμετωπίσεις σαν μαθήματα.
ΛΕΩΝ: Όποιος δουλεύει πρέπει να ανταμείβεται
κι εσύ είναι βέβαιο ότι δικαιούσαι ανταμοιβής.
Αυτό το τριήμερο λοιπόν που συνεδριάζουν οι
«Υπουργοί» του πάνω κόσμου αναμένεται να
αποφασίσουν την εκταμίευση μιας πρώτης δόσης σαν αναγνώριση των κόπων σου.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Κάτι τέτοιες μέρες μπορεί να αποδειχτούν ιδιαίτερα χρήσιμες, για να μη σου πω
και προστατευτικές, αφού φαίνεται να αφυπνίζεσαι και να αρχίζεις να συνειδητοποιείς ότι
σε έχεις βάλει σε μια διαδικασία να νιώσεις με

TELEMACHOS CINEMA
Αυτή τη βδομάδα προβάλλονται

ΑΙΘΟΥΣΑ 1:
Η νέα υπερπαραγωγή

“CAPTAIN MARVEL”
Απογευματινές
προβολές 2D
Βραδινές προβολές 3D
ΑΙΘΟΥΣΑ 2:
Παρασκευή-ΣάββατοΚυριακή-Δευτέρα
Η νέα παιδική ταινία
στα ελληνικά

“Ο ΜΑΓΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ”
Επίσης προβάλλεται
το νέο καθηλωτικό θρίλερ

“ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ 2”
Για τις ώρες στο 78775

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
CINE –ΜΥΛΟΣ
στο Μύλο Ματσόπουλου

Τηλ. 24310 20090

Κανούτα 1
2431031180
Καρανίκας
Ιωάννης
Μιαούλη 16
2431035101
Κελεπούρη Δήμητρα
Καραΐσκάκη 46
2431027277
Κουλορίδας Κώστας
Βύρωνος – Γαριβάλδη
2431020290
Λεβέντης Φώτης
Κονδύλη 24
2431032657

Τραικάπης Μιχαήλ
Στουρνάρα 7
2431026886
Τριγώνης Νικόλαος
Σαράφη 21
24310026644
Τσιούτσιας Βασίλης
Ασκληπιού 36
2431029828
Τσιρώνης Παύλος
Μιαούλη 19
24310 31875
Χάιδος Ιωάννης
Ασκληπιού 36
2431063833

Μαυροματιαννού Σπάρτη
Διονυσίου 3
2431027340
Μυλωνά Φωτεινή
Λεπτοκαρυά Τρικάλων
2431024733
Ράπτης Γιάννης
28ης Οκτωβρίου
24310 32067
Σαπουνάς Νικόλαος
Σαράφη 18
24310 23885
Σχοινά Ελινα
Απόλλωνος & Γαριβάλδη
2431029797

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Ποτηράκι...θεραπευτικό (γεν.).
2. Του θεάτρου της
Επιδαύρου φημίζεται.
3. Αρχαίο ρήμα αγάπης -Συνέθεσε τη μουσική της ταινίας «Δρ.
Ζιβάγκο».
4. Μεγάλος Ισπανός
ζωγράφος του 17ου
αιώνα.
5. Από Αραβες χρησιμοποιείται - Ανθίζει
το καλοκαίρι και το
φθινόπωρο.
6. Αστερισμός του
Β. Ημισφαιρίου - Τόσα κεφάλια
είχε η μυθική Σκύλλα.
7. Από τα πέντε... δύο -Τουρκικό
ανδρικό όνομα.
8. Η συντομία χαρακτηριστικό
τους - Ενα σαλατικό (αντιστρ.).
9. Χρησιμοποιείται και επί σύγκρισης - Εχουν κάτι το κοινό (αιτ.).
ΚΑΘΕΤΑ
1. Διάκριση υφάσματος.
2. Γερμανός θεολόγος, σύγχρονος και φανατικός αντίπαλος του
Λούθηρου - Τιμήθηκε, το Ί979, με
το Νομπέλ Λογοτεχνίας.
3. Τίτλος ταινίας του Λικ Μπεσόν
(αντιστρ.) -Αρθρο.
4. Δεσποτική εξουσία.
5. Είναι ο τρόπος προσπέρασης
από τα αριστερά (με άρθρο).

Πύλης
Σιούλης
-Οδ. Καρδίτσης
Καλαμπανίδας

-Αγ. Βησσαρίωνας
Καραντάκος-Δροσερό
Πανάγος-Πύλη
Πρεβέντας

-Μεγ. Κεφαλόβρυσο

Οικονόμου-Γόμφοι

facebook/Δημοτικος
Κινηματογραφος

Αν η Οδός Μπιλ
Μπορούσε να Μιλήσει

Πώς παίζεται
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Ραλφ εναντίον ίντερνετ
κινούμενα σχέδια-μεταγλωττισμένη σε 3D
12.00 μεσημέρι κανονική
προβολή 4 €,
17.30 απόγευμα 3D 5 €

Sudoku

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

5

Κοινωνική 117’
μια από τις πιο
όμορφες,
εκλεπτυσμένες
και αναγκαίες ταινίες
του πρόσφατου σινεμά
Ώρες προβολών
καθημερινά
(εκτός Δευτέρας)
20.00 & 22.15.
Την Κυριακή μια
προβολή, στις 20.00.
Γενική είσοδος 5 €, φοιτητικά –μαθητικάανέργων 4 €,
ΣΙΝΕΑΚ για τα
παιδιά την Κυριακή

6. Γειτονικά στο αλφάβητο - Γεωργικό εργαλείο.
7. Τίτλος μπαλέτου του Αντάμ Εργο του «Το εκκρεμές του Φουκώ».
8. Υμνος αποδιδόμενος στον
Ρωμανό τον Μελωδό (γεν.).
9. Αρχαίος κάτοικος της Ασίας Πόλη του Βελγίου - Συνεχόμενα
στο αλφάβητο.
ΛΥΣΗ (8-3-2019)
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ 2.
ΥΓΕΙΑ - ΕΠΟ 3. ΓΡ - ΝΤΟΒΕΡ 4.
ΓΑΤΑ - ΕΤΑ 5. ΕΣ - ΚΙΣΣΟΣ 6. ΝΙΚΙΑΣ 7. ΕΑΡΟΣ - ΕΓΩ 8. ΙΣΤΙΑ 9.
ΑΝΑΒΟΛΕΑΣ ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ 2. ΥΓΡΑΣΙΑ 3. ΜΕ - ΚΡΥΑ
4. ΠΙΝΑΚΙΟ 5. ΛΑΤ -ΙΑΣΙΟ 6. ΣΣ - ΣΛ
7. ΓΟΒΕΣ - ΕΤΕ 8. ΜΠΕΤΟΥΠΑ 9.
ΑΕΡΑΣ - ΣΑΩ

Για να γυμνάζεται
το μυαλό σας

ΠPATHPIA ΔIANYKTEPEYONTA
Ιωάννου-Οδ. Κονδύλη
Παπαθανασίου ΑφοίΟδ. Μετεώρων
Ντάλας-8χλμ Τρικάλων-

το ζόρι, να αγαπήσεις με το ζόρι, να ερωτευτείς κλπ.
ΖΥΓΟΣ: Υπάρχει συσσωρευμένη κούραση και
αυτό είναι βασικός παράγοντας που έχεις χάσει τη μπάλα και είτε δεν το καταλαβαίνεις, είτε
σε δικαιολογείς και το χρησιμοποιείς σαν άλλοθι για να μην κάνεις κάτι να αλλάξεις τα δεδομένα.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Κάτι τέτοιες μέρες σε χαίρομαι ρε
Σκορπιέ… Δεν πάει να καίγεται ο κόσμος γύρω
σου, εσύ άμα έχεις αποφασίσει ότι τίποτα δε
θα σου χαλάσει τη διάθεση θα αρχίσεις να χορεύεις γύρω απ’ τη φωτιά.
ΤΟΞΟΤΗΣ: Το σώμα μπορεί να είναι βαρύ, αλλά
το πνεύμα είναι πρόθυμο να πετάξει χαρταετό και γενικότερα να ακολουθήσει όλα αυτά τα
εθιμοτυπικά των ημερών, γιατί «και μόνο που
υπάρχουν κάποιο λόγο θα έχουν», λες εσύ…
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Αυτές τις μέρες θα έχεις την ευκαιρία να συνειδητοποιήσεις ότι κάποιες φορές μόνος σου περιορίζεσαι κι ότι εσύ αμφισβητείς τον εαυτό σου. Τη γενική εικόνα κράτα και αυτή είναι ότι μπορείς περισσότερα.
ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Είναι μια σημαντική ανάσα για σένα
το τριήμερο που ακολουθεί, όχι επειδή απαραιτήτως τα πράγματα θα εξελιχθούν προς την
κατεύθυνση που επιθυμείς, όσο επειδή θα μπορέσεις να βρεις μια ισορροπία λογικής και συναισθήματος που την έχεις ανάγκη και θα λειτουργήσει ανακουφιστικά.
ΙΧΘΕΙΣ: Εντάξει μπορεί το τριημεράκι να μην
το απολαύσεις όπως θα ήθελες, αλλά επειδή
ούτως ή άλλως τριημεράκια μπορείς να φτιάξεις εσύ στο κεφάλι σου ανά πάσα στιγμή δεν
είναι και τόσο μεγάλο το πρόβλημα.

http://cine-mylos. blogspot.com

18:00
07:50 Αγαπημένο μου Χωριό E8 (Ε)
08:15 Κοντσέρτο της Ευρώπης Μαδρίτη 2011 (Ε)
10:00 24 Ώρες Ελλάδα E6 (Ε)
11:00 Καρναβάλια του Κόσμου E5 (Ε)
12:00 Διάλογος Κ2 Ε12 (Ε)
12:30 'Eκτη Αίσθηση Κ4
13:00 Ειδήσεις
13:30 ΑΓΡΟweek Κ3
14:30 Μικρές Φάρμες E6 (Ε)
15:00 Ποδόσφαιρο: Καραισκάκης Παναχαική (Ζ)
17:00 Χάντμπολ: ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός (Ζ)
18:30 Τι Φέρνει το Μέλλον
19:00 Αντιδραστήριο
20:00 ALLERT3 Κ6
21:00 Φέλιξ
22:00 Ειδήσεις
22:30 21ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ
Θεσσαλονίκης
22:40 Αποκριάτικο Πάρτι

τηλεόραση

ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
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Eπιμέλεια
I. Tσιμπερδώνη

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

H λύση του προηγούμενου
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Πτώση 1,12%
στο Χρηματιστήριο
Πτωτικές τάσεις επικράτησαν στη χρηματιστηριακή αγορά, υποχωρώντας κάτω από τα επίπεδα των 700 μονάδων,
υπό το βάρος των ρευστοποιήσεων στις τραπεζικές μεΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
τοχές.
Ενδοσυνεδριακά οι απώ. 696,56
λειες ξεπερνούσαν το 2%, για
να μειωθούν σημαντικά προς
το κλείσιμο των συναλλαγών.
Η αγορά ακολούθησε την
υποχώρηση των ευρωπαϊκών
1,12%
αγορών, στον απόηχο των
ανακοινώσεων Ντράγκι.
Η ΕΚΤ ανακοίνωσε νέο πρόγραμμα φθηνής χρηματοδόΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ
τησης των τραπεζών της ευρωζώνης και διατήρηση των
υφιστάμενων ιδιαίτερα χαμηλών επιτοκίων τουλάχιστον έως το τέλος του 2019, σε μία
προσπάθεια να τονώσει την επιβραδυνόμενη οικονομία της
νομισματικής ένωσης. O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις
696,56 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 1,12%.
Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 689,16 μονάδες (-2,17%).
Σε εβδομαδιαία βάση ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης
κατέγραψε πτώση σε ποσοστό 2,25%, μετά από έξι συνεχόμενες εβδομάδες ανόδου, ενώ από τις αρχές του έτους
σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 13,58%.
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 40,964 εκατ. ευρώ, ενώ
διακινήθηκαν 24.985.390 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε
ποσοστό 0,88%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης
υποχώρησε σε ποσοστό 1,38%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της ΔΕΗ (+3,92% στα
1,5380 ευρώ), της Fourlis (+1,12% στα 4,9700 ευρώ), του ΟΤΕ
(+0,75% στα 10,7500 ευρώ) και Coca Cola HBC (+0,64% στα
30,090 ευρώ).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές
της Alpha Bank (-5,06% στα 1,2000 ευρώ), της Εθνικής (3,85% στα 1,5480 ευρώ), της Πειραιώς (-3,36% στα 1,3800
ευρώ) και της Eurobank (-2,74% στα 0,6200 ευρώ).
Από τους επιμέρους δείκτες, τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι δείκτες των Τηλεπικοινωνιών (+0,75%) και των
Τροφίμων (+0,62%), ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσαν οι δείκτες των Τραπεζών (-4,01%) και της Ακίνητης Περιουσίας (-1,72%).
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 8.754.608 και 3.580.059
μετοχές, αντιστοίχως. Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Eurobank με 5,354 εκατ. ευρώ και ο ΟΤΕ με 5,051
εκατ. ευρώ. Ανοδικά κινήθηκαν 33 μετοχές, 62 πτωτικά και
33 παρέμειναν σταθερές.

Ê
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Έγιναν 124.664 αιτήσεις για το επίδομα
παιδιού σε λιγότερες από 24 ώρες
Π
άνω από 124.000 αιτήσεις έχουν ήδη
υποβληθεί στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα αίτησης Α21 για το
επίδομα παιδιού 2019. Όπως ανακοίνωσε ο
Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), η
πλατφόρμα άνοιξε για τις αιτήσεις του 2019
από την Πέμπτη 7 Μαρτίου. Μέσα σε
λιγότερες από 24 ώρες και μέχρι τις 13:15
σήμερα, υποβλήθηκαν 124.664 αιτήσεις και
έχουν ήδη εγκριθεί 104.597, δηλαδή το
84%.

Στην πρώτη σελίδα της πλατφόρμας, οι ενδιαφερόμενοι βλέπουν αναλυτικά τα επτά βήματα που
πρέπει να ακολουθήσουν, ώστε να υποβάλουν οριστικά την αίτησή τους. Στις Ερωτήσεις και Απαντήσεις της πλατφόρμας, οι δικαιούχοι θα βρουν χρήσιμες πληροφορίες για επιμέρους λεπτομέρειες αναφορικά με το επίδομα παιδιού. Η πρώτη διμηνιαία δόση του 2019 (για τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο) θα καταβληθεί στα τέλη Μαρτίου σε
όλους όσοι θα έχουν υποβάλει νέα αίτηση για το 2019, μέχρι και
τις 26 Μαρτίου και αυτή θα έχει εγκριθεί.
Για τη χορήγηση της δόσης του Α διμήνου 2019, θα ληφθεί
υπόψη το συνολικό οικογενειακό εισόδημα που οι δικαιούχοι είχαν το φορολογικό έτος 2017 (περυσινή φορολογική δήλωση).
Το δικαιούμενο ποσό θα υπολογιστεί, βάσει των εξαρτώμενων
τέκνων, που θα δηλωθούν φέτος στο Α21 του 2019.
«Όπως και πέρυσι, οι τεχνικές δυνατότητες της νέας πλατφόρμας εγγυώνται πως το σύνολο των δικαιούχων που επιθυμούν να υποβάλουν εγκαίρως αίτηση Α21 θα έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν» διευκρινίζει ο ΟΠΕΚΑ.

Αιτήσεις Α21 για το επίδομα παιδιού 2019 θα υποβάλλονται
διαρκώς, όπως και πέρυσι, μέχρι και τις 15 Ιανουαρίου 2020. Αμέσως μετά την εκκαθάριση της καταβολής της πρώτης δόσης για
το 2019, η πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί εκ νέου για νέες αιτήσεις. Οι καταβολές θα είναι διμηνιαίες, όπως και το 2018. Τα
δικαιούμενα ποσά θα καταβάλλονται αναδρομικά για το 2019,
όποτε κι αν υποβάλλουν οι δικαιούχοι την αίτησή τους έως και
τις 15 Ιανουαρίου 2020, όπως έγινε και πέρυσι.
Μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης τρέχοντος έτους
ή τροποποιητική αυτής, το ποσό του επιδόματος επανυπολογίζεται αυτόματα με βάση το εισόδημα και δεν απαιτείται υποβολή εκ νέου αίτησης Α21.
Σε περίπτωση που ο δικαιούχος έλαβε διαφορετικό ποσό επιδόματος από αυτό που δικαιούται, τότε αυτό συμψηφίζεται αυτεπάγγελτα με το ποσό των επόμενων πληρωμών.

Την ερχόμενη εβδομάδα στη Βουλή η ρύθμιση
για την προστασία της α' κατοικίας
ην ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή η
νομοθετική ρύθμιση για την
προστασία της α' κατοικίας,
όπως ανέφερε κυβερνητικός
παράγοντας, αμέσως μετά τη
συνάντηση στο υπουργείο Οικονομικών, του υπουργού Ευκλείδη Τσακαλώτου με τον
υπουργό Επικρατείας Αλέκο
Φλαμπουράρη και τον διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος
Γιάννη Στουρνάρα.

Τ

Ο εν λόγω κυβερνητικός
αξιωματούχος επεσήμανε χαρακτηριστικά πως «προχωράμε. Τη στιγμή αυτή έχουμε
στο μυαλό μας την προστασία
της α' κατοικίας.
Μετά την Καθαρά Δευτέρα
θα έλθει η τροπολογία, δηλαδή την εβδομάδα που έρχεται».
Ερωτηθείς ο ίδιος για το εάν
έχει επέλθει συμφωνία με
τους θεσμούς για το διάδοχο
σχήμα του «νόμου Κατσέλη»,

επεσήμανε ότι «εγώ νομίζω ότι
συμφωνήσαμε.
Το κρίσιμο θέμα είναι τα
επιχειρηματικά δάνεια. Εγώ

προβλέπω ότι θα περιλαμβάνονται και τα επιχειρηματικά
δάνεια, εκτός κι αν έχουμε
ανατροπές».

Σε προσιτές τιμές

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

ΤΗΛ:

24310-29072
697-6670157
TPIKΑΛA

ANAΛAMBANOYME ΣYNTHPHΣEIΣ
ΠOΛYKATOIKIΩN

36 σελίδα
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ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΑΧΡΑΝΤΩΝ
ΠΑΘΩΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ
(ΤΙΜΙΟ ΞΥΛΟ, ΣΠΟΓΓΟΣ, ΑΚΑΝΘΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΧΛΑΜΥΔΑ)
ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ

14 ΕΩΣ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΠΕΜΠΤΗ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ
6:00 μ.μ.: Υποδοχή των «Αχράντων Παθών» εκ της Ιεράς Μονής Παμμεγίστων Ταξιαρχών Αιγιαλείας υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σταγών και Μετεώρων κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ
και του Σεπτού μας Ποιμενάρχου κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ.
6:15 μ.μ.: Δέησις επί τη αφίξει. Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός με αρτοκλασίαν και Θείον Κήρυγμα Χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σταγών
και Μετεώρων κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ. Εν συνεχεία το Μυστήριον του
Ιερού Ευχελαίου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ
7:00-9:30 π.μ.: Όρθρος, Θ' Ώρα και Εσπερινός μετά Προηγιασμένης Θείας Λειτουργίας.
7:30 μ.μ.: Ακολουθία Α' Στάσεως των Χαιρετισμών προς την
Υπεραγίαν Θεοτόκον.
9:00-12:30 βραδινή: Ιερά Αγρυπνία. Ακολουθία Α' Στάσεως
των Χαιρετισμών προς την Υπεραγίαν Θεοτόκον, Όρθρος και
Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης και Σταγών κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ.

ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ
Πανήγυρις Οσίου Αλεξίου του Ανθρώπου του Θεού
(Πανηγυρίζει το φερώνυμο Παρεκκλήσιο του Ιερού Ναού)
7:00-9:30 π.μ.: Όρθρος και Θεία Λειτουργία.
6:00 μ.μ.: Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός επί
τη εορτή του Οσίου Αλεξίου του Ανθρώπου του Θεού Χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης και Σταγών κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ. Εν συνεχεία το Μυστήριον του Ιερού
Ευχελαίου. Θα τεθή προς προσκύνησιν απότμημα Ιερού Λειψάνου του Οσίου Αλεξίου.

ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ: «ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ»
Πανήγυρις Οσίου Αλεξίου του Ανθρώπου του Θεού
(Πανηγυρίζει το φερώνυμο Παρεκκλήσιο του Ιερού Ναού)
7:00-10:30 π.μ.: Όρθρος και Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία
Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Τρίκκης και Σταγών κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ και Χειροτονία Διακόνου. Λιτανεία Ιερών Εικόνων πέριξ του Ιερού Ναού.
6:00 μ.μ.: Α' Κατανυκτικής Εσπερινός Χοροστατούντος
του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης και Σταγών κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ.
Εν συνεχεία ομιλία υπό του Αιδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου Σπυρίδωνος Βασιλάκου, Προϊσταμένου του Ιερού Προσκυνηματικού Ναού Ευαγγελιστού Λουκά Θηβών.
9:00-12:30 βραδινή: Ιερά Αγρυπνία. Όρθρος, Θ' Ώρα και
Εσπερινός μετά Προηγιασμένης Θείας Λειτουργίας, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης και Σταγών κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ.

ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ
7:00-9:30 π.μ.: Όρθρος, Θ' Ώρα και Εσπερινός μετά Προηγιασμένης Θείας Λειτουργίας.
11:00 π.μ.: Δέησις και αναχώρησις των «Αχράντων Παθών».
Ο ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ 7:00
ΤΟ ΠΡΩΙ ΕΩΣ ΑΡΓΑ ΤΟ ΒΡΑΔΥ
ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Κόβετε χα χάπια σας ή
ανοίγετε τις κάψουλές σας;
Μήπως κάνετε λάθος;
διάσπαση των
δισκίων συχνά δεν
γίνεται με
ακρίβεια. Τα δισκία που
είναι πολύ μικρά ή έχουν
περίεργο σχήμα, είναι
δύσκολο να μοιραστούν.
Αυτό σημαίνει ότι μπορεί
κάποιος να λαμβάνει
άνισες ποσότητες
φαρμάκου ανά δόση.

Η

Για ορισμένα φάρμακα
όμως, αυτό μπορεί να είναι
επικίνδυνο, όπως για παράδειγμα, τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται για την πρόληψη των θρομβώσεων και
τα φάρμακα για τις παθήσεις
του θυρεοειδούς. Ακόμη, μπορεί να οδηγήσει στη χορήγηση μεγάλης ή πολύ μικρής ποσότητας φαρμάκου, κάτι που
θα μπορούσε να προκαλέσει
προβλήματα υγείας στους
ασθενείς.
Παρατηρώντας απλά ένα
δισκίο ή μια κάψουλα, είναι
δύσκολο να γνωρίζει κάποιος
εάν η κατασκευή του έχει γίνει με ειδική τεχνολογία δισκιοποίησης, επικάλυψης ή
ενκαψακίωσης ώστε να μην
μπορεί ή να μην πρέπει να διαχωριστεί ή να ανοιχτεί.
Η κάθε μία από αυτές τις
τροποποιήσεις ή επικαλύψεις,
έχουν χρησιμοποιηθεί για διαφορετικό λόγο και θα καταστραφούν από το σπάσιμο ή
τον διαμοιρασμό ενός δισκίου
ή το άνοιγμα μιας κάψουλας.
Τρία βασικά παραδείγματα
τέτοιας επεξεργασίας θα σας
πείσουν:
1. Η επικάλυψη με ζάχαρη ή
φιλμ που περιβάλλει το δισκίο για να του δώσει καλύτερη γεύση.
2. Η εντερική επικάλυψη,
που είτε συγκρατεί το δισκίο
στο στομάχι και προστατεύει
το φάρμακο από το οξύ του
στομάχου, είτε στοχεύει στην
απελευθέρωση του φαρμάκου, μετά, από το στομάχι ή
τέλος, προστατεύει το στομάχι από το φάρμακο και
3. Τα τροποποιημένης αποδέσμευσης φάρμακα, τα
οποία έχουν τροποποιηθεί
έτσι, ώστε να απελευθερώνουν αργά τα δραστικά συστατικά, τα οποία δεν πρέπει
να προσληφθούν ταχέως και
άρα το θεραπευτικό αποτέλεσμα διαφοροποιείται.
Τέλος, εκτός αν το φύλλο
οδηγιών χρήσης του ασθενή
που υπάρχει στο φάρμακό
σας δηλώνει ότι είναι ασφαλές
να διαμοιράζεται ή να συνθλίβεται, ή αν η κάψουλα μπορεί να ανοιχθεί ή να αναμιχθεί
με το φαγητό, τότε μην το κάνετε. Εάν δεν είστε σίγουροι,
ζητήστε τη συμβουλή του
φαρμακοποιού σας και αυτός θα σας καθοδηγήσει ανάλογα.
Αν ο φαρμακοποιό σας, σας
ενημερώσει πως το φάρμακο
μπορεί να διασπαστεί σε μικρότερες δόσεις, πρέπει να
θυμάστε:
• Να κόβετε τα δισκία σας
χρησιμοποιώντας έναν κόπτη
χαπιών.
Όχι με μαχαίρι κουζίνας ή

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΕΤΑ

ΜΑΚΡΗ

ΠΑΣΧΑ 2019 ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
ΜΑΛΤΑ 4ημ.26/04 & 29/04 .................................................................................από 265€
ΒΑΡΣΟΒΙΑ-ΚΡΑΚΟΒΙΑ 5ημ. 25/04 ........................................................................από 395€
ΣΜΥΡΝΗ-ΠΑΡΑΛΙΑ. Μ. ΑΣΙΑΣ 4ημ. 25/04 .............................................................από 295€
ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ 5ημ. 26/04 ......................................................................................από 495€
ΠΑΡΙΣΙ 6ημ. 25/04 & 30/04 .................................................................................από 485€
ΑΛΣΑΤΙΑ –Μ. ΔΡΥΜΟΣ 6ημ. 25/04 ......................................................................από 469€
ΣΙΚΕΛΙΑ - Μ. ΕΛΛΑΔΑ 6ημ.25 &30/04 .................................................................από 465€
ΣΑΡΔΗΝΙΑ-ΚΟΡΣΙΚΗ 6ημ. 25/04 ..........................................................................από 545€
ΔΑΛΜΑΤΙΑ 5ημ. ...................................................................................................από 445€
ΛΟΝΔΙΝΟ 6ημ. α.....................................................................................................πό 635€
ΓΥΡΟΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ 8ημ. .....................................................................................από 1195€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ 8ημ. .......................................................................από 1045€
Και πολλές – πολλές ακόμα επιλογές εορταστικών αποδράσεων…
* Δεν συμπεριλαμβάνονται οι φόροι αεροδρομίου!
SPECIAL OFFERS σε οδικά ταξίδια

*ΕΞΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΑΓΙΚΑ!!!
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2019 ΕARLY BOOKING!
Του

Βασιλείου Τσιούτσια,
Φαρμακοποιού

ψαλίδι, γιατί δεν είναι τόσο
ακριβή όσο μία συσκευή διαχωρισμού για χάπια, η οποία
διατίθεται και με μεγεθυντικό
φακό, που βοηθά να δείτε τη
γραμμή στο δισκίο καλύτερα
και μπορείτε να την αγοράσετε από το φαρμακείο της
γειτονιάς.
• Κόψτε ένα δισκίο κάθε
φορά.
Πρέπει να περιμένετε μέχρι
να έχετε πάρει και τα δύο
μισά, πριν κόψετε το επόμενο.
Αν αποθηκεύσετε αρκετά κομμάτια σε ένα μπουκάλι με τα
χάπια σας, αυτά μπορούν να
διασπαστούν σε ακόμη περισσότερα κομμάτια και έτσι
δεν θα πάρετε την ακριβή
δόση που χρειάζεστε. Επίσης, μερικά δισκία έχουν επικάλυψη για να τα προστατεύσει από τη θερμότητα ή
την υγρασία ώστε αν διασπαστούν, μέρος του φαρμάκου
θα εκτεθεί στη θερμότητα
από το ηλιακό φως ή τους
υδρατμούς και αυτό θα το
καταστήσει λιγότερο αποτελεσματικό.

ΜΠΑΛΙ-ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ 10ημ. 4,11,18/08 .................................................950€ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΜΠΑΛΙ 10,11ημ. 27/07 &1,10,17/08 ............................................από 1145€ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΕΧCLUSIVE CUBA 9ημ. ................................................................από 1645€ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΠΟΥΚΕΤ – ΜΠΑΝΓΚΟΚ 10,12ημ. ..................................................από 1180€ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΑΥΛΑΝΔΗΣ 12&15ημ. ............................................από 1380€ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΒΙΕΤΝΑΜ 13ημ. ...........................................................................από 1399€ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
Όλα τα οργανωμένα ταξιδιωτικά πακέτα εξωτερικού της αγοράς
διαθέσιμα στο γραφείο μας!!
Και φυσικά τα μοναδικά μας ατομικά πακέτα για να πραγματοποιήσετε το
ταξίδι σας όπως εσείς το θέλετε , σύμφωνα με τις δικές σας προτιμήσεις!
Διαθέτουμε την πιο ενημερωμένη πλατφόρμα κράτησης ξενοδοχείων και
αεροπορικών εισιτηρίων
και σε συνδυασμό με την ταξιδιωτική μας εμπειρία μπορούμε να σας
εγγυηθούμε ένα μοναδικό ταξίδι!!
Και όπως πάντα:

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ σε ασυναγώνιστες τιμές με όλες τις αεροπορικές εταιρείες

-

-ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

Έχουμε την γνώση και την εμπειρία να σας προσφέρουμε το ταξίδι που ονειρεύεστε.
Πληροφορίες, προγράμματα και κρατήσεις στο γραφείο μας.
ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΕΤΑ ΜΑΚΡΗ
Ν. & Ρ. Παππά 4 (Έναντι Ι.Ν. Αγίου Νικολάου) 42132 Τρίκαλα. Tηλ.: 24310 78335
Α.Φ.Μ. 100276020 Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ/Αρ. MH.T.E. 0727E61004600/e-mail: monpro@otenet.gr

ΒΡΕΘΗΚΑΝ - ΧΑΘΗΚΑΝ
ΧΑΘΗΚΑΝ κλειδιά σπιτιού, σε μπρελόκ με φωτογραφίες. Όποιος τα βρει παρακαλείται να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο
6979166124.
ΕΚΛΑΠΗΣΑΝ 800 κεραμίδια από μάντρα στον Καραβόπουλο, ο
ευρών αμείβεται και μπορεί να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο
6930412702.
ΧΑΘΗΚΕ πινακίδα με Αριθμό Κυκλοφορίας ΤΚΡ 7246. Όποιος την
βρήκε παρακαλείται να ειδοποιήσει στο τηλέφωνο 6972410215.
XAΘΗΚΑΝ γυαλιά μυωπίας, πράσινα με γκρι, στην οδό Συγγρού.
Όποιος τα βρήκε παρακαλείται να ειδοποιήσει στο τηλέφωνο
2431028944.
ΧΑΘΗΚΕ πορτοφόλι χρώματος πράσινο όποιος το βρήκε παρακαλείται να κρατήσει τα χρήματα και να επιστρέψει όλα τα έγγραφα και να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 6973476063.
ΧΑΘΗΚΕ σκουλαρίκι. Όποιος το βρήκε παρακαλείται να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 6987054976 και θα αμειφθεί.

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

εκδρομές

ΣΑΒΒΑΤΟ
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σελίδα 37

ΠΟΛΥΓΕΝΗΣ ΔΗΜΗΡΗΣ ΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ
(A.M. EOT 0727661-005461)

Τηλ. 24310 23564-23646
Τσιτσάνη 21 - Τρίκαλα
ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ:
Τριήμερη εκδρομή 29-31 Μαρτίου, Σπάρτη-ΜονεμβασιάΣπήλαιο Δυρρού, Γύθειο, Μυστρά, σε συνεργασία
με την “Πράσινη Κιβωτό”.

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ
Αναχωρήσεις από Αεροδρόμιο Μακεδονία, Θεσσαλονίκη

AM.EOT 0727E60000012200

ΠΡΑΓΑ 4 ΗΜΕΡΕΣ

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΧΑΧΩΡΗΣΗ 22/03
ΤΙΜΗ ΑΤΟΜΟΥ ΑΠΟ 319,00 ΕΥΡΩ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ

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

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Τετραήμερη εκδρομή στην Κωνσταντινούπολη, Βόσπορο
και Πριγκιπόννησα 29/4-2/5/19.

ΣΟΦΙΑ- ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΡΙΛΑ-ΒΙΤΟΣΑ-ΚΡΕΣΝΑ-ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ
ΕΚΔΡΟΜΗ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ

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

23-24-25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 (πρωινή αναχώρηση)
Τριήμερη οργανωμένη εκδρομή στη Σόφια της Βουλγαρίας
Περιλαμβάνει: Μεταφορά, περιηγήσεις / ξεναγήσεις,διαμονή σε ξενοδοχείο 4*,
πρωινό & ημιδιατροφή (γεύμα).

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
4ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 10/03 & 24/03
ΤΙΜΗ ΑΤΟΜΟΥ ΑΠΟ 195,00 ΕΥΡΩ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ

5ΗΜΕΡΕΣ 06/03 & 20/03
ΤΙΜΗ ΑΤΟΜΟΥ ΑΠΟ 229,00 ΕΥΡΩ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ

ΒΙΕΝΝΗ 4 ΗΜΕΡΕΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 22/03
ΤΙΜΗ ΑΤΟΜΟΥ ΑΠΟ 285,00 ΕΥΡΩ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ

ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ 5 ΗΜΕΡΕΣ

TΣΙΓΑΡΙΔΑΣ Travel
Αριθμος μητρωου
ΕΟΤ 0727E60000037201

για κάθε προορισμό...

ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΑΣ. ΗΛ. ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΓΑΡΔΙΚΙ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ
11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΝ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ Α’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15-3-2019

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
ΣΤΑΓΙΑΔΩΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ

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

ΤΗΝΟΣ - ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ - ΜΥΚΟΝΟΣ

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

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

ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ –
ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ • ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 32 ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΗΛ.:2431 035577 - 22428• FAX: 2431 079293 • KIN.: 6977 589449
www.chictravel.com.gr | email: info@chictravel.com.gr
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ 0727 Ε600000 17 100
«ΡΩΜΗ-ΝΑΠΟΛΙ-ΠΟΜΠΗΙΑ» Από 14-19/03/2019
(Σε συνεργασία με το Σύλλογο Απόστρατων Πυροσβεστών)
«ΑΘΗΝΑ – ΑΚΡΟΠΟΛΗ»
Έκθεση LEONARDO DA VINCI
Θεατρική παράσταση «Έγκλημα στο Όριεντ Εξπρές»
στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη. Από 30-31/03/2019
«ΟΡΕΙΝΗ ΑΡΚΑΔΙΑ»
Τρίπολη – Βυτίνα – Δημητσάνα – Στεμνίτσα
Κρουαζιέρα στη διώρυγα Κορίνθου - Αρχαία Κόρινθος Καλάβρυτα (Οδοντωτός). Από 5 – 7 /04 /2019

«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ»
4ήμερη εκδρομή
22-25 Μαρτίου 2019
(2 διαν/σεις) ξενοδοχείο 4* με πρωινό (πλατεία ΤΑΧΙΜ), ξεναγός
ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ: 120,00 €

ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ ΚΑΛΠΑΚΙ-ΤΣΕΠΕΛΟΒΟΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ-ΜΕΤΣΟΒΟ
Σάββατο 13/04/2019

«ΜΠΑΝΣΚΟ»

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

3ήμερη εκδρομή 9-11 Μαρτίου 2019 (ΑΠΟΚΡΙΕΣ)
Μεταφορά - ημιδιατροφή - ξενοδοχείο 4* (Hotel Saint Ivan Rilski & Spa)
(Σε συνεργασία με τον Σ.Ο.Χ.Τ.)

«ΜΑΓΕΥΤΙΚΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ»
Από 2-5/05/2019

Απογευματινή εκδρομή για τους Α’ χαιρετισμούς στους
«Αγίους Θεοδώρους» και στη συνέχεια καφέ στην Καλαμπάκα.
Παρασκευή 15 Μαρτίου (αναχώρηση 15:30 μ.μ.)

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

ΠΑΣΧΑ στην «ΚΕΡΚΥΡΑ»

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

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

ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ
(ΔΑΡΔΑΝΕΛΙΑ-ΣΜΥΡΝΗ-ΑΪΒΑΛΙ-ΕΦΕΣΣΟ-ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ)
6ήμερη εκδρομή 30/4-5/5/2019
4 διαν/σεις με ημιδιατροφή (μία διαν/ση στο Αϊβαλί, δύο στη Σμύρνη
και μία στα Δαρδανέλια), ξεναγός
ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ: 230,00 €

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

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

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.
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)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ –ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ: 2431073137 & 2432022250 /
kteltrik@otenet.gr/ hypertourskalampaka@gmail.com

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

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

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΓΑΡΔΙΚΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΤΟΝ Γ’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

ΛΙΠΑΣ TRAVEL

ΕΚΔΟΣΗ ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΩΝ – ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡIΩΝ – ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

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.

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ
ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΟΡΠΟΒΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΤΩΝ Β’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

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

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 22/03
ΤΙΜΗ ΑΤΟΜΟΥ 325,00 ΕΥΡΩ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
Στις τιμές δεν περιλαμβάνονται οι φόροι αεροδρομίου 145,00 ευρώ
*** Οι τιμές είναι ανά άτομο σε δίκλινο δωμάτιο****

«ΧΙΟΣ» Από 14 – 17/06/2019
«ΚΡΗΤΗ»
ΧΑΝΙΑ - ΡΕΘΥΜΝΟ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Από 26/06 - 03/07/2019

«ΠΑΡΟΣ» Από 08 - 12/07/2019

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

ΚΩΤΟΥΛΑΣ TOURS

Καποδιστρίου 24 Τρίκαλα. Τηλ. 24310 30500 •
www.kotoulastours.gr
Αρ. ΜΗ.Τ.E. 0727Ε60000016300
ΑΠΟΚΡΙΕΣ ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ "ΓΕΝΝΙΤΣΑΡΟΙ & ΜΠΟΥΛΕΣ"
Κυριακή 10/03/2019
ΓΥΡΟΣ ΛΙΜΝΗΣ Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ - Ι.Μ.ΠΑΝ. ΠΕΛΕΚΗΤΗΣ
Καθαρά Δευτέρα 11/03/2019
Ι.Μ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ (Α' ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ)
(Απογευματινή εκδρομή) Για τον πανηγυρικό εσπερινό
και τους Α' χαιρετισμούς. Παρασκευή 15/03/2019
Ι.Μ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ
(Πρωινή εκδρομή) Για την πανηγυρική θεία λειτουργία.
Σάββατο 16/03/2019
ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ - Ι.Μ. ΑΓ. ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ
(Ημερήσια εκδρομή) Στην Ι.Μ. Αγ. Νικοδήμου φιλοξενείται τμήμα της
άφθαρτης καρδιάς του Αγ. Λουκά του Ιατρού μόνο για δύο μέρες.
Κυριακή 17/03/2019

Ι.Μ. ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΑΝΟΡΑ (ΖΑΒΟΡΔΑΣ)
(Απογευματινή εκδρομή). Κυριακή 17/03/2019α
ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΜΑΝΗ
(3ήμερη εκδρομή) Σπάρτη - Μυστράς - Γύθειο - Σπήλαια Διρού Μονεμβασιά - Ναύπλιο. Από 23/03/2019 Έως 25/03/2019
ΤΗΝΟΣ
(2ήμερη εκδρομή) Ευαγγελισμός στην Τήνο.
Επίσκεψη στην Ι.Μ. Αγ. Πελαγίας. Από 24/03/2019 Έως 25/03/2019
ΑΓ. ΠΑΪΣΙΟΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Σουρωτή (Αγ. Παΐσιο) -Ι.Μ. Αγ. Αναστασίας Φαρμακολύτριας
Θεσσαλονίκη -Ι.Μ. Οσ. Εφραίμ Σύρου (Κονταριώτισσα)
(Ημερήσια εκδρομή) Κυριακή 24/03/2019

ΜΟΝΗ ΡΙΛΑ-ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ (ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ)
(Ημερήσια εκδρομή) Κυριακή 31/03/2019
ΣΠΑΡΤΗ -Ι.Μ. ΖΕΡΜΠΙΤΣΑΣ -ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ
(2ήμερη εκδρομή) Από 06/04/2019 έως 07/04/2019
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
(4ήμερη εκδρομή)
Από 14/06/2019 έως 17/06/2019

«ΛΗΜΝΟΣ» Από 20 - 26/07/2019

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

Κάθε Τετάρτη αναχώρηση λεωφορείου για την «ΓΕΡΜΑΝΙΑ»

«ΒΟΡΕΙΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ - ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΑ»
«Ταξίδι στη Γη του Ήλιου του Μεσονυκτίου»
Οδική - Αεροπορική 18ήμερη εκδρομή
Από 01/08 - 18/08/2019

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

Πληροφορίες, προγράμματα & δηλώσεις συμμετοχής στο γραφείο μας,
Κονδύλη 18 – Τρίκαλα και στα τηλ. 2431036588-30168 •e-mail: lipastr@otenet.gr

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

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

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

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

38 σελίδα

ΣΑΒΒΑΤΟ

9

Πρόγραμμα ὁμιλητῶν
κατὰ τοὺς Κατανυκτικοὺς Ἐσπερινοὺς
στήν Ἱερὰ Μητρόπολη Τρίκκης καὶ Σταγὼν
Διὰ τοῦ παρόντος σᾶς
γνωρίζομεν, ὅτι καθὼς πλησιάζει ὁ χρόνος τῆς ἐνάρξεως τῆς
Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, τῆς κατ’ ἐξοχὴν πνευματικῆς περιόδου τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους, ἡ ὁποία καταλήγει εἰς τὸν Σταυρὸν καὶ τὴν
Ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου μας
Ἰησοῦ Χριστοῦ, προγραμματίζομεν πρὸς τοῦτο ἐκδηλώσεις
ὁμιλιῶν κατὰ τὰς Κυριακὰς τῆς
περιόδου αὐτῆς, πρὸς πνευματικὸν καταρτισμὸν καὶ ἐνίσχυσιν
ὅλων τῶν χριστιανῶν εἰς τὸ
πνευματικὸν στάδιον τῆς ἀθλήσεως τῶν ἀρετῶν τῆς ἁγίας
μας Ἐκκλησίας.
Οἱ ὁμιλίες θὰ λαμβάνουν
χώρα ἐντὸς τοῦ Μητροπολιτικοῦ
Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου
Τρικάλων, τὸ ἑσπέρας τῶν Κυριακῶν περί τήν 6ην ὥραν συμφώνως τοῦ προγράμματος, τὸ
ὁποῖον ἀκολουθεῖ:
Κυριακὴ 10 Μαρτίου 2019,
«Τῆς Συγχωρήσεως»,
ὥρα 6 μ.μ.:
ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Τρίκκης καί
Σταγῶν κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ.
Κυριακὴ 17 Μαρτίου 2019,
(Α’ Νηστειῶν) «Τῆς
Ὀρθοδοξίας», ὥρα 6 μ.μ.: Ἱ.
Ν. Ἁγίου Νεκταρίου Τρικάλων
ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Σπυρίδων Βασιλάκος, Προϊστάμενος Ἱ. Ν. Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ Θηβῶν, Συγγραφέας καί Ὑπεύθυνος Νεότητος Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Θηβῶν καί Λεβαδείας.
Κυριακὴ 24 Μαρτίου 2019,
(Β’ Νηστειῶν), «Τοῦ Ἁγίου
Γρηγορίου Παλαμᾶ»:
«Παραμονή Εὐαγγελισμοῦ
τῆς Θεοτόκου» ὥρα 6 μ.μ.:

τοπικά

ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

Ἱ. Ν. Ζωοδόχου Πηγῆς
Σαραγίων Τρικάλων
ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Ἀρχιμανδρίτης
Ἀθανάσιος Ἀναστασίου, Προηγούμενος Ἱερᾶς Μονῆς Μεγάλου Μετεώρου.
Κυριακὴ 31 Μαρτίου 2019,
(Γ’ Νηστειῶν),
«Τῆς Σταυροπροσκυνήσεως»,
ὥρα 6:00 μ.μ.:
ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Ἱερομόναχος Φιλόθεος Γρηγοριάτης, ἐκ τῆς
Ἱερᾶς Μονῆς Γρηγορίου Ἁγίου
Ὄρους.
Κυριακὴ 7 Ἀπριλίου 2019,
(Δ’ Νηστειῶν), «Τοῦ Ὁσίου
Ἰωάννου Κλίμακος»,
ὥρα 6:00 μ.μ.:
ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Πρωτοπρεσβύτερος Χαράλαμπος Παπαδόπουλος (π. Λίβυος), ἐκ τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως Γορτύνης καί
Ἀρκαδίας Κρήτης.
Κυριακὴ 14 Ἀπριλίου 2019
(Ε’ Νηστειῶν), «Τῆς Ὁσίας
Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας»
ὥρα 6 μ.μ.:
ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλῆς Μουρτζανός, Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος καί Ὑπεύθυνος Νεότητος Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κερκύρας, Παξῶν καί Διαποντίων
Νήσων.
Σᾶς παρακαλοῦμεν καὶ σᾶς
προτρέπουμε πατρικῶς, ὅπως
παρευρεθῆτε εἰς τὰς ἐν λόγῳ
ὁμιλίας, εἰς τρόπον ὥστε νὰ
ἀπολάβητε τῶν ὠφελειῶν τοῦ
λόγου τοῦ Θεοῦ πρὸς ἐνδυνάμωσιν τῶν ἀντιστάσεων ἔναντι
τῶν ποικίλων πειρασμῶν τῶν
ὁποῖων ἀντιμετωπίζομεν εἰς τὸν
καθ’ ἡμέραν ἀγῶνα μας.
Καλὴ καὶ Ἁγία Μεγάλη
Τεσσαρακοστὴ!

Ο Α’ Κατανυκτικός Εσπερινός
«της Συγχωρήσεως»
Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό
Αγίου Νικολάου Τρικάλων
Αύριο Κυριακή της Τυρινής 10 Μαρτίου 2019 στις 6:00 το απόγευμα θα τελεσθεί ο Κατανυκτικός Εσπερινός της Συγχωρήσεως και η Ακολουθία της Ρασοφορίας του κ. Αποστόλου Κουκουμπάνη στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Τρικάλων, με τη συμμετοχή όλων των
Ιερέων της Ιεράς Μητροπόλεως Τρίκκης και Σταγών, Χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσοστόμου, ο οποίος και θα μιλήσει επίκαιρα.
Η συμμετοχή μας θα κατανύξει και θα ανυψώσει την ψυχή μας προς
τον θρόνο της χάριτος και θα ενισχύσει την θέλησή μας δια την εργασία του αγαθού, αλλά και θα μας οδηγήσει σε βαθύτερη μετάνοια.
Επίσης είναι μία ακόμη ευκαιρία να δώσουμε και να πάρουμε όλοι συγχώρηση.

Η κίνηση στην Ιερά Μητρόπολη Η κίνηση στην Ιερά Μητρόπολη
Τρίκκης και Σταγών
Σταγών και Μετεώρων
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ αύριο Κυριακή 10
Μαρτίου το πρωί θα Λειτουργήσει
και θα ομιλήσει στον Ιερό Ναό
Αγίου Αθανασίου Αγίας Μονής
Τρικάλων
Το απόγευμα στις 6 θα Χοροστατήσει και θα ομιλήσει κατά την
κατά την Ακολουθία του Α’ Κατανυκτικού Εσπερινού, γνωστού και
ως Εσπερινού της Συγνώμης,
στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό
Αγίου Νικολάου Τρικάλων. Κατά
την διάρκεια του Εσπερινού θα τελέσει την Ακολουθία της Ρασοφορίας του κ. Αποστόλου Κουκουμπάνη.
Η συμμετοχή μας θα κατανύξει
και θα ανυψώσει την ψυχή μας
προς τον θρόνο της χάριτος και
θα ενισχύσει την θέλησή μας δια
την εργασία του αγαθού, αλλά και
θα μας οδηγήσει σε βαθύτερη μετάνοια. Επίσης είναι μία ακόμη ευκαιρία να δώσουμε και να πάρουμε όλοι συγχώρηση.
Τη Δευτέρα 11 Μαρτίου στις 7
το απόγευμα θα Χοροστατήσει
και θα ομιλήσει κατά την Ακολουθία του Μεγάλου Αποδείπνου
στον Ιερό Προσκυνηματικό Ναό
Αγίων Αναργύρων Τρικάλων.
Την Τρίτη 12 Μαρτίου στις 6 το
απόγευμα θα Χοροστατήσει και
θα ομιλήσει κατά την Ακολουθία
του Μεγάλου Αποδείπνου και εν
συνεχεία θα τελέσει τη Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων στον Ιερό Ναό Αγίου
Αθανασίου Μπάρας Τρικάλων.
Την Τετάρτη 13 Μαρτίου στις 6
το απόγευμα θα Χοροστατήσει
και θα ομιλήσει κατά την Ακολουθία του Μεγάλου Αποδείπνου
και εν συνεχεία θα τελέσει τη
Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων στον Ιερό
Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων.
Την Πέμπτη 14 Μαρτίου στις 6
το απόγευμα επικεφαλής του Ιερού κλήρου και του λαού, θα
υποδεχθεί μετά του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σταγών και
Μετεώρων κ. Θεοκλήτου, έμπροσθεν του Ιερού Ναού Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων, τα «Άχραντα
Πάθη» του Κυρίου Ημών Ιησού
Χριστού από την Ιερά Μονή Παμμεγίστων Ταξιαρχών Αιγιαλείας
προς ευλογία του πιστού λαού
της επαρχίας μας. Εν συνεχεία θα
συγχοροστατήσει μετά του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σταγών και Μετεώρων κ. Θεοκλήτου
κατά την Ακολουθία του Εσπερινού. Μετά το πέρας θα τελέσει το
Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου.

Ο ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΑΓΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ ΣΤΗΝ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ
ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
Την Πέμπτη 14 Μαρτίου στις 6
το απόγευμα, ευγενώς προσκληθείς, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σταγών και Μετεώρων κ.
Θεόκλητος θα υποδεχθεί μετά
του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσοστόμου, έμπροσθεν του Ιερού
Ναού Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων,
τα «Άχραντα Πάθη» του Κυρίου
Ημών Ιησού Χριστού από την
Ιερά Μονή Παμμεγίστων Ταξιαρχών Αιγιαλείας προς ευλογία του
πιστού λαού της επαρχίας μας. Εν
συνεχεία θα συγχοροστατήσει
μετά του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Χρυσοστόμου κατά
την Ακολουθία του Εσπερινού.

ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ
ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΕΣ:
Ο Πρωτοσύγκελλος π. Αλέξιος
Κανίνας την Κυριακή 10 Μαρτίου
το πρωί θα λειτουργήσει στον
Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων.
Ο π. Διονύσιος Χουρμουζιάδης την Κυριακή 10 Μαρτίου το
πρωί θα λειτουργήσει στον Ιερό
Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων.
Ο π. Χαρίτων Μανιτάρας την
Κυριακή 10 Μαρτίου το πρωί θα
λειτουργήσει στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης Τρικάλων.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σταγών και Μετεώρων κ. Θεόκλητος αύριο Κυριακή 10 Μαρτίου, θα χοροστατήσει κατά τον Όρθρον, θα λειτουργήσει και θα ομιλήσει στον Ιερόν Ενοριακόν Ναόν
Αγ. Γεωργίου Κονισκού.
Αύριο Κυριακή το απόγευμα και ώρα 4:30 θα χοροστατήσει κατά
τον πρώτο κατανυκτικό εσπερινό, στον Ιερόν Ενοριακόν Ναόν Κοιμ.
Θεοτόκου Καλαμπάκας.

Τηλεοπτική αναμετάδοση
της Θεατρική παράστασης «Ο χωρέτες»
Το τοπικό τηλεοπτικό κανάλι TV10 σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Τρίκκης και Σταγών θα μεταδώσει τη Δευτέρα 11 Μαρτίου
2019 στις 6:30 μ.μ. την θεατρική παράσταση «Ο Χωρέτες» από το θεατρικό και καλλιτεχνικό όμιλο της Νέας Κερασούντας που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 3 Μαρτίου 2019 στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου της Ιεράς Μητροπόλεως «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΤΡΙΚΚΗΣ
ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ ΑΛΕΞΙΟΣ».
Συντονιστείτε στην συχνότητα του καναλιού ΤV10 για ένα διάλειμμα γέλιου, χαράς και ψυχικής ξεκούρασης.

Το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου
στο Παρεκκλήσιο της Αγίας Ειρήνης
Στο κατώφλι της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, της ιερότερης χρονικής
περιόδου του εκκλησιαστικού έτους, την Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019 στις
6 το απόγευμα θα τελεσθεί το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου στο Παρεκκλήσιο της Αγίας Ειρήνης επί της οδού Καραϊσκάκη 2, κοντά στα
Δικαστήρια, προς ευλογία, ενίσχυση για τον αγώνα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και αγιασμό των πιστών.
ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Το εστιατοριό μας
λειτουργεί καθημερινά
από 11:00 έως 24:00
delivery από
12:00 έως 17:00

Ζωγράφου 1 πεζόδρομος (έναντι Δημοτικής Βιβλιοθήκης)
τηλ.: 24310 78435 • what’s up: 6986 835 554
ΤΟ ΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Μοσχαροκεφαλή με πατάτες τηγανητές....................................6,50€
Πρόβειο με πατάτες ή Γκιούλμπαση ..........................................6,50€
Μοσχαράκι πιλάφι ή μοσχάρι μελιτζάνες...................................5,50€
Λαζάνια με κιμά ή παστίτσιο ......................................................5,00€
Κοτόπουλο παστιτσάδα ή Μπιφτέκι κοτόπουλου........................5,00€
Μπακαλιάρο με χόρτα ...............................................................6,50€
Πατάτες φούρνου με φρέσκα μυρωδικά....................................3,00€
Κεφτεδάκια τηγανητά με πατατούλες........................................5,00€
Μπακαλιάρο σκορδαλιά με χόρτα εποχής..................................6,00€

ΣΑΛΑΤΕΣ
Φακές, καλαμπόκι, πιπεριές, τοματίνια, λαδόξυδο, κρεμμύδι ........3,50€
Πράσινη: μαρούλι, κρεμμυδάκι, άνηθο, λαδολέμονο ......................3,00€
Λάχανο, καρότο, λαδολέμονο.........................................................3,00€
Χόρτα εποχής ................................................................................3,00€
Κρεατικά της ώρας, θαλασσινά και ψάρια καθημερινά

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

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

• κότσι ψητό στη γάστρα
• κεφτεδάκια με καραμελωμένα κρεμμύδια
• μοσχάρι με μανιτάρια
• κοτόπουλο παϊδάκια σαγανάκι
• σπιτική καρμπονάρα με λιγκουίνι

Την Παρασκευή 15 Μαρτίου
στις 5 το απόγευμα θα Χοροστατήσει και θα ομιλήσει κατά την
Ακολουθία της Α’ Στάσεως των
Χαιρετισμών προς την Υπεραγία
Θεοτόκο στον Ιερό Ναό Αγίων
Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων.
Περί ώρα 7:00 θα Χοροστατήσει και θα ομιλήσει κατά την Ακολουθία του Εσπερινού και της Α’
Στάσεως των Χαιρετισμών προς
την Υπεραγία Θεοτόκο στον Πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων Πηγής Τρικάλων.
Περί ώρα 9:00 θα Χοροστατήσει κατά την Ακολουθία της Α’
Στάσεως των Χαιρετισμών στον
Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Τρικάλων.
Εν συνεχεία θα τελέσει Ιερά
Αγρυπνία με την Ακολουθία της Α’
Στάσεως των Χαιρετισμών στον
Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων επί τη ελεύση των «Αχράντων Παθών» του Κυρίου Ημών Ιησού Χριστού.

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

Τηλ.: 24310 78278
CMYK

KΥΠΡΙΑΝΟΣ
ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ
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
† ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Όλους όσοι μας συμπαραστάθηκαν
καθ' οιονδήποτε τρόπο στο πένθος μας
για τον θάνατο του πολυαγαπημένου
μας συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού
και θείου

ΙΩΑΝΝΗ ΝΙΚ.
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ
Συντ/χου Καθηγητή
Ευχαριστούμε θερμά
Τρίκαλα 9-3-2019
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Βασιλική Σακελλαρίου. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Νικόλαος
Σακελλαρίου και Αικατερίνη Διακουμάκου, Ελένη Σακελλαρίου και Σπύρος Μπορώτης. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Γιάννης, Αναστασία.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ.

ΨΗΓΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΥ
«Ο αετός...περιθάλπει τους
νεοσσούς αυτού... σηκώνει
αυτούς επί των πτερύγων
αυτού» (Δευτερ.32:11)
Σκαρφαλωμένο στις Άλπεις,
ένα ζεύγος αετών έκανε τη
φωλιά του. Κάτω στο χωριό, οι
χωρικοί με τα κιάλια παρακολουθούν τους αετούς και τα
δύο μικρά αετόπουλα. Ενα
πρωί όμως επικρατεί στη φωλιά μεγάλη αναταραχή. Οι γονείς σπρώχνουν τα μικρά έξω
από τη φωλιά και αυτά, κουνώντας τις αδύναμες φτερούγες τους κατρακυλούν ως
το χείλος του γκρεμού. Εκείνη όμως τη στιγμή, οι δυο γονείς που τα παρακολουθούν,

σαν αστραπή μπαίνουν με
ανοιχτά τα φτερά τους κάτω
από τα μικρά και τα ανεβάζουν ψηλά, δίνοντας τέλος
στο πρώτο τους... μάθημα
πτήσης. Σπουδαίο μάθημα
αλλά απαραίτητο με το οποίο
και ο ουράνιος Πατέρας μας
ο Θεός, μας μαθαίνει να χρησιμοποιούμε τα φτερά της πίστης. Με μια δοκιμασία ίσως,
μας σπρώχνει έξω από την
ασφάλεια της ζωής μας, για
να μάθομε το μάθημα της εμπιστοσύνης στην αγάπη και
την πιστότητα Του. Να μάθομε ότι «ο Θεός ο αιώνιος είναι
η καταφυγή μας και υποστήριγμα, οι αιώνιοι βραχίονες
Του!» (Δευτερ. 33:27).

Kήρυγμα Ευαγγελίου
Κάθε Κυριακή πρωί και ώρα 10.30 και βράδυ 7-8 μ.μ. και
κάθε Πέμπτη και ώρα 7-8 μ.μ. στην Ελεύθερη Ευαγγελική
Εκκλησία, οδός Βαλαωρίτου 4, γίνεται κήρυγμα Ευαγγελίου. Είσοδος ελεύθερη.

ΣΑΒΒΑΤΟ
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† MNHMOΣΥΝA
Τελούμε αύριο Κυριακή 10 Μαρτίου
2019 στον Ιερό Ναό Παναγίας Επισκέψεως Τρικάλων, 40ήμερο μνημόσυνο
για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας κόρης, αδελφής, εγγονής,
ανεψιάς και εξαδέλφης

ΕΡΡΙΕΤΑΣ ΝΙΚ.
ΓΚΑΓΚΑ
Παρακαλούμε όσους τιμούν την μνήμη
της να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας για την ανάπαυση της ψυχής της.
Τρίκαλα 9-3-2019
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ: Νικόλαος Γκάγκας και Εύη Σούλα. Ο ΑΔΕΛΦΟΣ:
Δημήτρης Γκάγκας. ΟΙ ΓΙΑΓΙΑΔΕΣ: Ερριέτα Γκάγκα, Τριανταφυλλιά Σούλα. ΟΙ ΘΕΙΟΙ: Βαρβάρα Γκάγκα, Ευάγγελος Γκάγκας, Νικολέτα Σούλα και Δημήτρης Σιαφαρίκας. ΤΑ ΞΑΔΕΛΦΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

Με τη συμπλήρωση σαράντα ημερών
από τον θάνατο του πολυαγαπημένου
μας συζύγου, πατέρα και παππού

ΔΗΜΗΤΡΗ ΝΙΚ.
ΣΑΜΠΑΝΙΚΟΥ
Συντ/χου Δημοσιογράφου
Τελούμε 40ημερο μνημόσυνο αύριο Κυριακή 10 Μαρτίου 2019, στον Ιερό Ναό
Παναγίας Χρυσομαλλούσας Μυτιλήνης,
στις 09.30π.μ.
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους που τιμούν τη μνήμη αυτού να προσέλθουν και ενώσουν μαζί μας τις προς τον
Ύψιστον δεήσεις.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Βαρβάρα. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Γιάννης Σαμπανίκος και
Μαρία Παπαρρηγοπούλου, Εύη Σαμπανίκου. Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: Πέτρος-Δημήτρης Πασχάλης-Σαμπανίκος.

Τελούμε αύριο Κυριακή 10 Μαρτίου
2019 στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Κονισκού Καλαμπάκας 40ήμερο μνημόσυνον υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του πολυαγαπημένου μας συζύγου, πατέρα,
παππού, αδελφού και θείου

ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΖΑΤΖΑΚΗ
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και ενώσουν μαζί μας τις προς τον Ύψιστον δεήσεις.
Κονισκός Καλαμπάκας 9-3-2019
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Φωτεινή. ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Κώστας και Βάσω Τζατζάκη, Μαρία και Δημήτρης Τσιγάρας. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Γεωργία
και Γιώργος, Φωτεινή, Σωτήρης, Ναυσικά, Γεωργία. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

Οι πρόβες της χορωδίας
ενηλίκων ανδρών και γυναικών
Ιεράς Μητροπόλεως Τρίκκης και Σταγών
Γίνεται γνωστό πως οι συναντήσεις και οι πρόβες της χορωδίας ενηλίκων αντρών και γυναικών της Ιεράς Μητροπόλεως
Τρίκκης και Σταγών θα πραγματοποιούνται κάθε Πέμπτη στις
4:00 μ.μ. στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής Τρικάλων στο Βαρούσι.
Τη Χορωδία θα Διευθύνει η Μουσικός Δέσποινα Πλαστάρα.
Προσκαλούνται να προσέλθουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι.
ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

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

•Εκκλησιαστικά είδη • Είδη μνημείου
•Κηροπωλείο • Λουλούδια

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

Τελετές

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΤΗΛ.: 6932 403 990
1) ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 54 .........................................ΤΗΛ.: 24310 26258
2) ΒΑΣ. ΤΣΙΤΣΑΝΗ 10.......................................ΤΗΛ.: 24310 27800
3) 4ο Χλμ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ...................ΤΗΛ.: 24310 38990
4) ΒΑΛΤΙΝΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ.....................................ΤΗΛ.: 24310 25207
5) ΡΙΖΩΜΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ......................................ΤΗΛ.: 24310 96200
e-mail: panagiotoumix@yahoo.gr

Στο αρχείο η υπόθεση των δύο Ελλήνων
που είχαν συλληφθεί στον Έβρο από Τούρκους
το αρχείο η υπόθεση των δύο Ελλήνων
στρατιωτικών, Κούκλατζη και Μητρετώδη
που είχαν συλληφθεί στον Έβρο από
Τούρκους, σύμφωνα με τον υπουργό Εθνικής
Άμυνας Ευάγγελο Αποστολάκη, ο οποίος
απάντησε σε σχετική ερώτηση που είχαν
καταθέσει στη βουλή, βουλευτές της ΝΔ.

Σ

Η ερώτηση αφορούσε τα αποτελέσματα της ΕΔΕ για
το περιστατικό, το αν υπήρξαν ποινικά ή πειθαρχικά παραπτώματα ή άλλου είδους διοικητικές ευθύνες και σε
ποιους αποδόθηκαν και τέλος, αν επιβλήθηκαν ποινές ή
άλλου είδους κυρώσεις και σε ποιους.
Η απάντηση του κ. Αποστολάκη:

«Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης που κατέθεσε
ο βουλευτής κ. Βασίλειος Κικίλιας με θέμα «Αποτελέσματα Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης για το περιστατικό σύλληψης των δύο Ελλήνων στρατιωτικών στον
Έβρο» σας γνωρίζω ότι η υπόθεση έχει διερευνηθεί ως
προς την ποινική της αξιολόγηση από την αρμόδια Στρατιωτική Εισαγγελία και έχει τεθεί στο αρχείο.
Σχετικά με τη διενεργηθείσα Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) αξιολογήθηκε συνολικά και ανελήφθησαν οι
δέουσες ενέργειες, πλην όμως ο φάκελος έχει διαβάθμιση απορρήτου και για τον λόγο αυτόν τα στοιχεία του
δεν κοινοποιούνται δια του κοινοβουλευτικού ελέγχου».

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

«ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ»
Παιδής Θεόδωρος

ΓΑΜΒΕΤΑ 15 ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΗΛ:

2431071936
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Η ελευθερία του κλαδέματος

45 χιλ.

35 χιλ.

Ψαλίδια μπαταρίας
για δενδροκομικά &
αμπελουργικά

Δετικό μπαταρίας
Μέχρι και 15.000
δεσίματα την ημέρα

για χρήση σε
αμπέλια
ακτινίδια κ.λ.π.

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

CMYK

