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Προφανώς λόγω αυξημένου τουρισμού αλλά και... μεταναστών!

Τα… κίτρινα ποδήλατα
κερδίζουν έδαφος
>> 5

Τους 20 πόντους έφθασε
το χιόνι στα ορεινά του ν. Τρικάλων

Ο Μάρτης έγινε γδάρτης
Δεκαοχτώ μηχανήματα της Π.Ε.
Τρικάλων συνέδραμαν, προκειμένου
να διατηρούν το οδικό δίκτυο ανοικτό
>> 4

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

Δίνοντας “ανάσα” σε αρκετά συναφή επαγγέλματα

ΣΕΛ.
6

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ-ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΟΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

Πρόγραμμα

Αγροτικός Συνεταιρισμός
Μεταποίησης και Εμπορίας
Αγροτικών Προϊόντων Τρικάλων

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.

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

Αρ. Πιστ. 506925 QM08
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Σαν Σήμερα
1794
Οαμερικανόςαγρότης
Έλι Γουίτνεϊ κατοχυρώνει
τηνπρώτηεκκοκκιστικήμηχανή επεξεργασίας βαμβακιού.Μέχριτότεοδιαχωρισμός των ινών από τους
σπόρουςγινότανμετοχέρι.
1826
Απεργίακηρύσσουνοι
εργαζόμενοι στο ΤυπογραφείοτηςΔιοίκησης,ζητώνταςτηνκαταβολήδεδουλευμένων, μεσούσης της Επανάστασης.Πρόκειταιγιατην
πρώτη νεοελληνική απεργιακή κινητοποίηση, όπως
σημειώνουνοιιστορικοίτου
εργατικούκινήματος.
1905
ΙδρύεταιηποδοσφαιρικήομάδατηςΤσέλσι.
1942
ΣτηΔημοσιονομικήΣυνδιάσκεψη Γερμανίας - Ιταλίας στη Ρώμη για την πολεμικήοικονομία,αποφασίζεταιηΕλλάδανακαλύπτει
ταέξοδατουστρατούκατοχήςστηνεπικράτειάτηςμέχριτουποσούτου1,5δισεκατομμυρίου δραχμών μηνιαίως και το υπερβάλλον
νααναγνωρίζεταιωςδάνειο
της Ελλάδας προς τη Γερμανία και την Ιταλία (ΑναγκαστικόΔάνειο)

Η

αλήθειαείναιότι
η
εγκληματικότητα
καιηανασφάλειατων
πολιτών«χτυπούν
κόκκινο»σεκάθεγωνιά
τηςχώρας.

Οτι σε πολλές γειτονιές,
κυρίως των μεγάλων αστικών
κέντρων, οι κάτοικοι αποφεύγουν να κυκλοφορούν όταν
πέσει το σκοτάδι. Οτι σε πολλές κωμοπόλεις και χωριά
της περιφέρειας ο αστυνομικός κάνει την εμφάνισή του
μόνο κατόπιν «ραντεβού»!
Η αλήθεια είναι ότι η δημόσια υγεία νοσεί βαρέως,
αφού το υπέργηρο Εθνικό
Σύστημα Υγείας παραμένει,
εδώ και δεκαετίες, καθηλωμένο στο κρεβάτι της εντατικής, περιμένοντας ένα θαύμα για να αναστηθεί!
Αλήθεια είναι, επίσης, ότι
οι αρμόδιοι υπουργοί ασχολούνται πολύ περισσότερο,
αν όχι κατ’ αποκλειστικότητα,
με την ατζέντα της πολιτικής
επικαιρότητας ως σχολιαστές
ή ως επικριτές των πάντων,
παρά με τους τομείς ευθύνης
τους οι οποίοι και επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την
ποιότητα ζωής των πολιτών.
Εφευρίσκουν εχθρούς και
βάλλουν νυχθημερόν κατά
δημοσιογράφων οι οποίοι,
κατά τη γνώμη τους, δεν ενημερώνουν σωστά την κοινή
γνώμη. Αντί να δουλέψουν
για να λύσουν προβλήματα,
«πυροβολούν» εφημερίδες
και τηλεοράσεις που στην
πλειονότητά τους καταγράφουν την πραγματικότητα.
Τους διαφεύγει, όμως, ότι
ο εχθρός δεν είναι η «δημοσιογραφική πένα», όσο αυστηρή κι αν είναι. Ο εχθρός,
κύριοι της κυβέρνησης, βρίσκεται στους σκοτεινούς
δρόμους, στις πλατείες και
τα πάρκα και στις γειτονιές

Οι αλήθειες, οι «αόρατοι» εχθροί και… μια ακόμη ευκαιρία!
όπου βασιλεύει η ανομία. Ο
εχθρός βρίσκεται στους διαδρόμους των νοσοκομείων
που ασφυκτιούν από τα ράντζα της ντροπής. Στα νοσοκομεία της περιφέρειας τα
οποία υπολειτουργούν εξαιτίας των τεράστιων ελλείψεων σε υποδομές και προσωπικό. Στα πάλαι ποτέ πρότυπα Κέντρα Υγείας, πολλά
από τα οποία σήμερα στην
πραγματικότητα είναι εκτός
λειτουργίας, αφού δεν έχουν
προσωπικό.
Αυτή είναι η αλήθεια και
δεν επιδέχεται διαψεύσεων,
ούτε και δικαιολογίες του τύπου «φταίνε οι προηγούμενοι» διότι μετά από τέσσερα
χρόνια στις καρέκλες ευθύνης λιγοστεύουν οι πρόθυμοι
για να τους πιστέψουν.
Αυτή είναι η αλήθεια και
όσο οι αρμόδιοι και οι παρατρεχάμενοι αξιωματούχοι δεν
την παραδέχονται, τα προβλήματα θα γιγαντώνονται,
όπως και οι διαμαρτυρίες
των πολιτών που κουράστηκαν να κάνουν υπομονή. Που
βαρέθηκαν να δίνουν ευκαιρίες στους πολιτικούς για να
διορθώσουν τα κακώς κείμενα, όπως και να ακούν
φθηνές δικαιολογίες και υποσχέσεις που ποτέ και από
κανέναν δεν τηρούνται.
Η ασφάλεια και η υγεία
αποτελούν τα θεμέλια κάθε
κοινωνίας. Αποτυπώνουν τον
σεβασμό της εξουσίας προς
τους πολίτες που πληρώνουν
αδρά για να έχουν τα αυτονόητα. Είναι η αρχή και το
τέλος κάθε κυβερνητικής πολιτικής, ανεξάρτητα από
«χρώματα» και ιδεολογικές

ταυτότητες. Είναι επίσης βασικός μοχλός ανάπτυξης ειδικά για χώρες όπως η Ελλάδα, η οικονομία της οποίας
-καλώς ή κακώς- στηρίζεται
σε πολύ μεγάλο βαθμό στον
τουρισμό. Δηλαδή στον άνθρωπο. Στον επισκέπτη που
έρχεται από κάθε γωνιά του
πλανήτη για να ξεκουραστεί
και να περάσει ξέγνοιαστες
διακοπές. Στον επισκέπτη
που ξοδεύει χρήματα για να
ξεκουραστεί και να απολαύσει τις ομορφιές του τόπου
μας χωρίς να φοβάται μήπως
τον ληστέψουν στον δρόμο,
ενώ στην περίπτωση που
χρειαστεί ιατρική φροντίδα,
θα του προσφερθεί γρήγορα
και αποτελεσματικά χωρίς
να χρειάζονται «φακελάκια»
και παρακάλια.
Επειδή, λοιπόν, η αλήθεια
δεν κρύβεται και η πραγματικότητα δεν αλλάζει με
κραυγές και ανακοινώσεις
του τύπου «για όλα φταίνε
οι άλλοι», ας μελετήσουν με
προσοχή οι κύριοι της κυβέρνησης, αλλά και όσοι προθερμαίνονται για να κατακτήσουν την εξουσία, τις
έρευνες επιστημόνων στις
οποίες επισημαίνονται οι τεράστιες ευκαιρίες που δημιουργούνται και για την ελληνική οικονομία από την
ανάπτυξη ενός νέου «χρυσοφόρου» τουριστικού ρεύματος. Μιας νέας αγοράς
που αποτελείται από ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, οι
οποίοι θέλουν να ταξιδέψουν
ή να εγκατασταθούν μετά τη
συνταξιοδότησή τους σε χώρες του ευρωπαϊκού Νότου
αγοράζοντας κατοικίες. Για

να μη χαθεί άλλη μία ευκαιρία
και για να κερδίσει η χώρα
μας την εμπιστοσύνη των
ολοένα και αυξανόμενων επισκεπτών τρίτης ηλικίας, απαιτούνται πέρα από τη θάλασσα, τον ήλιο και τους μοναδικούς αρχαιολογικούς χώρους, ασφάλεια και υψηλού
επιπέδου ιατρικές υπηρεσίες.
Να αισθάνονται ασφάλεια,
όπου κι αν κινούνται. Να μη
φοβούνται να κυκλοφορήσουν τη νύχτα, όπως επίσης
και να είναι σίγουροι ότι τα
σπίτια τους θα προστατεύονται από τις σπείρες διαρρηκτών που έχουν «αδυναμία»
στα εξοχικά.
Να υπάρχει ένα δημόσιο
σύστημα υγείας άρτια στελεχωμένο και εξοπλισμένο,
που να μπορεί να καλύψει
τις ανάγκες τους στον τόπο
που επέλεξαν να περάσουν
τις διακοπές τους και όχι να
είναι υποχρεωμένοι, ίσως και
με κίνδυνο της ζωής τους,
να διανύουν μεγάλες αποστάσεις για να βρουν ιατρική
φροντίδα.
Και στους δύο παραπάνω
τομείς η χώρα μας υστερεί
γιατί οι αρμόδιοι ασχολούνται
περισσότερο με τα ρεπορτάζ
και πολύ λιγότερο με το πώς
θα αντιμετωπιστεί η εγκληματικότητα και θα βελτιωθεί
η παροχή υγείας. Δυστυχώς,
επιλέγουν να σπαταλούν τον
χρόνο τους στη μάχη των
εντυπώσεων και όχι πώς θα
κερδίσουν τον πόλεμο επίλυσης των προβλημάτων.
ΤουΒασίλη
Τριανταφύλλου
απότηνREAL

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

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

Το Άγγελμα

Κωστής Χρήστος
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ

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

Γιδόπουλος Παναγιώτης
Kόντας Άρης
ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΟΙ

Κουτρούκα Αθανασία
Aυγέρη Δήμητρα

Ο “Πρωϊνός Λόγος”
κυκλοφορεί και στην
Αθήνα
Γνωστοποιείται ότι ο “Πρωϊνός
Λόγος” διανέμεται πλέον και στην
Αθήνα.
Όποιος επιθυμεί να προμηθευτεί την εφημερίδα μας, μπορεί
να την βρει στα παρακάτω σημεία
πώλησης της πρωτεύουσας:
- Σύνταγμα: Πλατεία Συντάγματος-Ερμού
-Ομόνοια:Έβερεστ
-Ομόνοια:Γιαννακόπουλος
- Πανεπιστημίου 44 (περίπτερο)
-Ακαδημίας-Σίνα(πάγκος)
-Σταδίου24(περίπτερο)

της ημέρας

Εθνος:

“Ο υπομείνας εις τέλος,

```
Κεφαλογιάννης:
Ιταλοί, οι καλύτεροι
πελάτες των
ελληνικών προϊόντων

```

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

(Όταν ο άνθρωπος έχει…
γούστο ξέρει να διαλέγει!)
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«ΔΕΚΟποίηση»

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ Α.Ε.
Μ. ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
Α.Β.Ε.Ε.
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ούτος σωθήσεται”.
(Αυτός που θα δείξει υπομονή

Θα ψάχνουμε μνημόνιο και δεν θα
βρίσκουμε
```
(Σόιμπλε θα λες και θα… κλαις!)

μέχρι το τέλος,

αυτός θα σωθεί).
Ματθ.Κδ’13

Το ανέκδοτο της ημέρας
Ένας σύζυγος, ανακαλύπτει ότι η γυναίκα του επισκέπτεται ένα μέντιουμ και ότι ξοδεύει πάρα πολλά χρήματα
με τις επισκέψεις της. Αποφασίζει να επισκεφτεί αυτό το
μέντιουμ ως πελάτης. Φτάνοντας, χτυπάει το κουδούνι
και μία κυρία απαντάει:
- "Καλησπέρα σας."
- "Καλησπέρα", του λέει το μέντιουμ.

- "Εσείς είστε αυτή που προβλέπει το μέλλον;"
- "Μάλιστα", απαντάει το μέντιουμ
ανυποψίαστο.
Τότε, της ρίχνει μια δυνατή σφαλιάρα και της λέει:
- "Ήξερες ότι θα συμβεί αυτό;"

Γενική πρόγνωση για σήμερα

Ο ΚΑΙΡΟΣ
Σ Η Μ Ε Ρ Α

Πέμπτη 14/3/2019
ΛΙΓΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΒΑΘΜΙΑΙΑ
ΘΑ ΑΥΞΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ
ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΒΟΡΕΙΑ
ΘΑ ΣΗΜΕΙΩΘΟΥΝ ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΑΠΟ ΒΟΡΕΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
3 ΜΕ 4 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 02 ΕΩΣ 14
ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ. ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΚΑΤΑ
ΤΟΠΟΥΣ 3 ΜΕ 4 ΒΑΘΜΟΥΣ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ.

Το εκκρεμές πάει συνήθως από το
ένα άκρο στο άλλο σε αυτόν τον
τόπο. Με μεγάλο κόστος. Οταν έπεσε
η δικτατορία, ήταν απολύτως αναγκαίο
και ορθό να εκδημοκρατιστούν τα
Σώματα Ασφαλείας και οι Ενοπλες
Δυνάμεις.
Ο εκδημοκρατισμός εκφυλίστηκε
όμως με τα χρόνια σε κάτι εντελώς
διαφορετικό. Τη διοίκηση άρχισαν να
την ασκούν κομματικά και συνδικαλιστικά παράκεντρα. Η πειθαρχία και ο
σεβασμός στην ιεραρχία, που είχαν
ήδη πληγεί ανεπανόρθωτα από τη
χούντα, καταργήθηκαν. Η αξιολόγηση
και η απόδοση πειθαρχικών ευθυνών
επίσης.
Το πόρισμα για το Μάτι δείχνει
πόσο τραγικά είναι τα αποτελέσματα
αυτού του φαινομένου. Ενα σημαντικό
τμήμα των Σωμάτων Ασφαλείας αλλά
και των Ενόπλων Δυνάμεων έχει «ΔΕΚΟποιηθεί». Ανάξιοι αξιωματικοί μπαίνουν σε θέσεις ευθύνης και λιώνουν
πραγματικά μόλις κληθούν να χειρισθούν μια κρίση.
Νέοι αξιωματικοί που εκπαιδεύθηκαν σε ειδικούς τομείς μετατίθενται
από άλλους, επειδή η αριστεία τούς
είναι απεχθής. Η έλλειψη πειθαρχίας
διαλύει την έννοια της αλυσίδας διοίκησης, που είναι κρίσιμη όταν αρχίζει
να επικρατεί το ομιχλώδες χάος μιας
κρίσης σε εξέλιξη. Και πολλά ακόμη.
Τα φαινόμενα της «ΔΕΚΟποίησης»
δεν περιορίζονται δυστυχώς στην Πυροσβεστική. Η αξιολόγηση στο Ναυτικό, για παράδειγμα, ήταν μια παλιά
παράδοση που τηρείτο ευλαβικά. Κάποια στιγμή άρχισε και αυτή να εκφυλίζεται μέσω διαφόρων μεθοδεύσεων.
Αρχισε με άλλα λόγια να μπολιάζεται η κουλτούρα του από το «δεν βαριέσαι, καλό παιδί είναι» ή το «μη
βρούμε και κανέναν μπελά αν τους
γράψουμε κακό φύλλο ποιότητας».
Ανθρωποι που γνωρίζουν ισχυρίζονται
ότι αυτή ακριβώς η νοοτροπία κρύβεται πίσω από ένα ή δύο ανεξήγητα
ατυχήματα που απασχόλησαν τον
Τύπο.
Στην υπόθεση της βόμβας που
τραυμάτισε τον πρώην πρωθυπουργό
Λ. Παπαδήμο, υπήρξε συστηματική
προσπάθεια να μην αποδοθούν ευθύνες σε όποιους δεν έλεγξαν το
δέμα που έλαβε. Πρόκειται για μια
ολόκληρη κουλτούρα πλέον, που καταργεί στην πράξη τον τρόπο με τον
οποίο πρέπει να λειτουργούν οι υπηρεσίες στον ζωτικό πυρήνα του κράτους, σε κάθε χώρα. Ολα έχουν γίνει
ελαστικά, χύμα που θα λέγαμε σε
απλά ελληνικά. Στα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ
το φαινόμενο διογκώθηκε πολύ γιατί
επικράτησε το δόγμα του χαμηλότερου κοινού παρονομαστή και της πλέριας δημοκρατίας ή μπαχαλοποίησης.
Γεννήθηκε όμως πολύ πριν!
Ο κίνδυνος είναι, στον δρόμο πριν
από τις εκλογές, να εκδηλωθούν προσπάθειες περαιτέρω εσκεμμένης διάλυσης και αποδόμησης κάθε έννοιας
πειθαρχίας. Ηδη ακούγονται πολλά
για ένα σχετικό νομοσχέδιο για το
υπουργείο Αμυνας, που θα ωθήσει
το στράτευμα στον δρόμο των αμαρτωλών ΔΕΚΟ. Και αυτό να μην περάσει, θα χρειασθεί τιτάνια προσπάθεια
και προσήλωση προκειμένου να πάει
το εκκρεμές στη μέση.
Γιατί αλλιώς κινδυνεύουμε να τηλεφωνούμε σε ένα Κέντρο Διαχείρισης
Κρίσεων και να μας βάζουν στην αναμονή όπως γινόταν όταν καλούσαμε
τις βλάβες ΟΤΕ και ΔΕΗ πριν από είκοσι χρόνια.

Του Αλέξη Παπαχελά
από την «Καθημερινή»

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ
Οι δημοσιευόμενες απόψεις συνεργατών δεν εκφράζουν απαραίτητα
και τις απόψεις της εφημερίδας μας.
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σελίδα 3

Κανόνες στις επιλέξιμες
δαπάνες

Πότε θα προσφύγουμε
στις κάλπες

Όπως είναι γνωστό, την “μερίδα του λέοντος” στις αιτήσεις για τα σχέδια βελτίωσης παίρνουν τα τρακτέρ, καθώς γεωργοί αιτούνται κατά κύριο λόγο την επιδότηση αγοράς νέου μηχανήματος.
Έτσι, έχει καθοριστεί η μέγιστη τιμή ανά τύπο γεωργικού ελκυστήρα που μπορεί να είναι επιλέξιμη δαπάνη από
το εν λόγω πρόγραμμα.
Εφόσον το αιτούμενο μοντέλο αφορά την βασική (standard) έκδοση χωρίς επιπλέον εξοπλισμό, γίνεται σύγκριση της ανώτατης επιλέξιμης τιμής του σχετικού πίνακα πίνακα με τη χαμηλότερη προσφορά που υπάρχει στο συγκεκριμένο αίτημα ενίσχυσης:
1. Αν η ανώτατη επιλέξιμη τιμή του καταλόγου είναι μικρότερη της τιμής που υπάρχει στην χαμηλότερη προσφορά, τότε ως επιλέξιμη θεωρείται η τιμή του πίνακα.
2. Αν η ανώτατη επιλέξιμη τιμή του πίνακα είναι μεγαλύτερη της τιμής που υπάρχει στην χαμηλότερη προσφορά,
τότε επιλέξιμη θεωρείται η τιμή της προσφοράς με το χαμηλότερο τίμημα.
Σε περίπτωση τώρα που το τρακτέρ που αιτείται ο επενδυτής δεν βρίσκεται στον σχετικό κατάλογο, τότε θα πρέπει να γίνεται ερώτημα προς τη ΔΑΟ (Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας) της Περιφέρειας (με αναφορά στο
ΣΒΕΛ) ώστε να προσδιοριστεί η επιλέξιμη τιμή του αιτούμενου μοντέλου.

Τις ημερομηνίες διεξαγωγής των δημοτικών, περιφερειακών και ευρωεκλογών
ανακοίνωσε χθες και επισήμως το Υπουργείο Εσωτερικών.
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση
του Υπουργείου, όσοι έχουν το δικαίωμα
του εκλέγει θα προσφύγουν στις κάλπες
στις 26 Μαΐου, ενώ η διαδικασία θα επανληφθεί στις 2 Ιουνίου.
Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση: «Σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 4406/2016 ΦΕΚ
133 / τ.Α’ / 26 Ιουλίου 2016 «Αναλογική Εκπροσώπηση των πολιτικών κομμάτων,
διερεύνηση του δικαιώματος εκλέγειν και
άλλες διατάξεις περί εκλογής βουλευτών»,
το δικαίωμα του εκλέγειν έχουν όλοι οι πολίτες έλληνες και ελληνίδες που συμπλήρωσαν το δέκατο έβδομο (17ο) έτος της
ηλικίας τους.
Επιπρόσθετα σύμφωνα με το άρθρο 4
παρ. 2 του ΠΔ 26/2012 (Α’ 57) για την
εφαρμογή των ανωτέρω η 1η Ιανουαρίου
θεωρείται ως ημερομηνία γέννησης όλων
όσων γεννήθηκαν μέσα στο χρόνο».

∫ Μ.α.Μπ.

Αισιόδοξος ο Καϊκής
για… δεύτερη Κυριακή!

Μάλλον χρειάζεται κάποιος να τον συμμαζέψει…

Σάκης παπαδόπουλος:

Σεβασμό στις δικαστικές αποφάσεις,
αλλά χωρίς κόστος για την χώρα
Σε συνέντευξη στη Ραδιοφωνική Λέσχη 97,6 ο βουλευτής του ΣΥ-

Την βεβαιότητα του για παρουσία της Λαϊκής Συσπείρωσης στον δεύτερο γύρο των εκλογών εκφράζει
ο επικεφαλής Γιώργος Καίκης:
« Αν θέλει η κα. Μερεντίτη να ψηφίσει Λαϊκή Συσπείρωση μπορεί να το πράξει, δεν θα βάλουμε..ανιχνευτή
στις κάλπες. Εξάλλου στον συνδυασμό μας υπήρχαν υποψήφιοι που δεν είναι στελέχη του ΚΚΕ. Έχουμε μια μεγάλη αγκαλιά, αλλά έχουμε και συγκεκριμένες θέσεις και
προτάσεις και είμαστε αισιόδοξοι ότι θα πάμε στη Β’ Κυριακή.»

∫χρ.παπ.

ΡΙΖΑ Σάκης Παπαδόπουλος σχολίασε την απόφαση του ΣτΕ για τα
αναδρομικά:
« Να σεβόμαστε τις δικαστικές αποφάσεις, αλλά δεν θα πρέπει
να εκτροχιαστούν και τα οικονομικά της χώρας.
Για τα αναδρομικά που έχει βγάλει το ΣτΕ μπορούμε να δώσουμε
σε εκείνους που τα δικαιούνται ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου.
Όσον αφορά στο ΔΝΤ και το καμπανάκι του για νέο μνημόνιο, είναι γνωστό ότι εκφράζει νεοφιλελεύθερες πολιτικές, το ακούμε βέβαια αλλά μπορούμε πια και να το… γράφουμε.»

∫χρ.παπ.

Σήμερα οι ανακοινώσεις
Τέλος, στην αγωνία των υποψηφίων και των μαθητών
αναμένεται να μπει σήμερα, καθώς ο Υπουργός Παιδείας
Κ. Γαβρόγλου θα ανακοινώσει το Σχέδιο Νόμου για την
εισαγωγή των υποψηφίων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τις αλλαγές στο Λύκειο.
Έως τώρα έχει γνωστοποιηθεί ότι οι αλλαγές θα ισχύσουν από το 2019 – 2020, δηλαδή το νέο σύστημα θα
το “εγκαινιάσουν οι μαθητές που φοιτούν στη Β Λυκείου,
το τρέχον σχολικό έτος 2018-19. Στη Β’ Λυκείου θα
ολοκληρώνονται οι εγκύκλιες σπουδές και στη Γ’ Λυκείου
ο μαθητής θα αποκτά έναν χαρακτήρα προπαρασκευαστικής τάξης για την εισαγωγή στην Ανώτατη Εκπαίδευση.
Περισσότερα αναμένεται να ανακοινωθούν σήμερα!

∫Ε.Κ.

CMYK

∫Ε.Κ.

Λέει όχι στην «κοκορομαχίες»
ο Παπαστεργίου
Ο Δήμαρχος Τρικκαίων Δημήτρης Παπαστεργίου σχετικά με τον προεκλογικό
του αγώνα ανέφερε χαρακτηριστικά:
« Δεν θα μπούμε σε κοκορομαχίες με
τους αντιπάλους μας, το έχει βαρεθεί ο κόσμος αυτό. Δεν θα κάνουμε απολογισμό
πεπραγμένων γιατί τα έχουμε κατά καιρούς παρουσιάσει στον κόσμο, θα γίνει
μόνο η γνωστή κεντρική προεκλογική ομιλία.»

∫χρ.παπ.

4 σελίδα
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Παπαστεργίου προς υποψηφίους: «Πάμε τα Τρίκαλα μπροστά» από την πρώτη Κυριακή

Συνάντηση όλων των υποψηφίων
του συνδυασμού «Επανεκκίνηση Τώρα!»
•Συζήτηση για όλες τις πτυχές του προεκλογικού αγώνα και κατευθυντήριες γραμμές
προεκλογικού αγώνα και στα ζητήματα δημοσιοποίησης των θέσεων
και απόψεων. Κυρίως, έδωσε έμφαση στις παρεμβάσεις που την επόμενη τετραετία θα γίνουν από τη σημερινή - και αυριανή - διοίκηση του
Δήμου, μέσα από στοχευμένο και
συγκροτημένο πρόγραμμα.
Βαρύτητα δόθηκε επίσης στην
απόρριψη της υποσχεσιολογίας, καθώς ο συνδυασμός θα βαδίσει στα
χνάρια του 2014. Όπως και τότε, η ειλικρίνεια είναι αντίθετη με υποσχέσεις που δεν υλοποιούνται, αφού μέλημα είναι «να λέγονται όσα γίνονται»
και «όχι απλώς να γινόμαστε αρεστοί».
Επίσης, στη συνάντηση έγινε συζήτηση για τις αλλαγές στον «Κλεισθένη», κυρίως σε ζητήματα νομικής
φύσης και πληροφόρησης των μελών του συνδυασμού.
Ετσι, μέσα
- από μια πλατιά ενημέρωση,
- από σύσφιγξη των δεσμών μεταξύ των μελών και
- από συζήτηση για θέματα προγράμματος,
η «Επανεκκίνηση Τώρα!» προχωρά
μαζί με τους τρικαλινούς και τις τρικαλινές για τον Δήμο της νέας εποχής. Τον Δήμο που καινοτόμησε και
πλέον, «προχωρά μπροστά»!

ταθερά, μεθοδικά, πάμε
τα Τρίκαλα μπροστά! Και
επανεκκινούμε τον Δήμο
Τρικκαίων με όραμα και
στόχους, με το υπάρχον έργο
και προοπτική!

Σ

Αυτές οι γενικές κατευθυντήριες
γραμμές ήταν το βασικό αντικείμενο
της εσωτερικής διαδικασίας του
συνδυασμού «Επανεκκίνηση Τώρα!»,
που με επικεφαλής τον Δήμαρχο
Τρικκαίων κ. Δημήτρη Παπαστεργίου πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο
Τσιτσάνη.
Το απόγευμα της Τρίτης 12 Μαρτίου 2019, παλιοί και νέοι υποψήφιοι σύμβουλοι στον Δήμο και στις κοινότητες, είδαν, άκουσαν, έμαθαν,
ενημερώθηκαν.
Ο κ. Παπαστεργίου αναφέρθηκε
στα βήματα που ακολουθεί ο Δήμος
Τρικκαίων μέσα από συντονισμένη
δουλειά που για πέντε σχεδόν χρόνια οδήγησε σε:
- πολύ μεγάλη μείωση του χρέους
- αύξηση επενδυτικών δράσεων
- πλήθος έργων υποδομής
- ενίσχυση τουριστικού τομέα
- ένταξη στοιχείων καινοτομίας
- επίλυση πλήθους προβλημάτων.
Στη συνέχεια ο Δήμαρχος Τρικκαίων αναφέρθηκε στα στοιχεία του

Τους 20 πόντους έφθασε το χιόνι στα ορεινά του ν. Τρικάλων

Ο Μάρτης έγινε γδάρτης
Γαριβάλδη 1 Τρίκαλα
Τηλ.: 24310 78600
what's up: 6987 413 785
e-mail: nicosflioukas@gmail.com

•Δεκαοχτώ μηχανήματα της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων
συνέδραμαν, προκειμένου να διατηρούν το οδικό δίκτυο ανοικτό
α δείξει και τη
δεύτερη φύση του
αποφάσισε ο
Μάρτης κα έγινε γδάρτης
με τις χαμηλές
θερμοκρασίες και τα
χιόνια στα ορεινά να
αποτελούν τα κυριότερα
χαρακτηριστικά του
καιρού, τε τελευταία
24ωρα στο ν. Τρικάλων.

Ν

Στα λευκά ντύθηκαν από
προχθές το βράδυ τα ορεινά
του Δήμου Πύλης με το ύψος
του χιονιού σε Ελάτη και
Στουρναρέϊκα να αγγίζει τους
10 πόντους, ενώ σε υψηλότερα υψόμετρα, περίπου τους
20 πόντους.
Επίσης, προχθές το βράδυ
σημειώθηκε απίστευτης έντασης χιονοθύελλα επί της
Ε.Ο. Τρικάλων-Γρεβενών.
Δεκαοχτώ μηχανήματα της
Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων συνέδραμαν, προκειμένου να διατηρήσουν το
οδικό δίκτυο ανοικτό, ενώ έριχνα αλάτι σε κεντρικούς οδικούς άξονες, ώστε να μην καταγραφεί κανένα πρόβλημα.
Για σήμερα προβλέπονται
νεφώσεις που βαθμιαία θα

αυξηθούν από το μεσημέρι
και από τα βόρεια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς τις βραδινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ
τα ηπειρωτικά ορεινά παροδικές χιονοπτώσεις.
Η θερμοκρασία θα κυμανθεί
από 2 έως 14 βαθμούς, και
στα βόρεια κατά τόπους 3
έως 4 βαθμούς χαμηλότερη.
Ε.Κ.

τοπικά

Ό

λο και
περισσότεροι
Τρικαλινοί, αλλά
και επισκέπτες φαίνεται
ότι χρησιμοποιούν τα
κίτρινα ποδήλατα του
Δήμου Τρικκαίων για τις
μετακινήσεις τους, στο
κέντρο της πόλης,
προκειμένου να
διευθετήσουν όσο το
δυνατόν πιο γρήγορα τις
όποιες υποχρεώσεις
τους.

Κάτι που καταδεικνύουν
και τα μέχρι τώρα στοιχεία,
όπου παρατηρείται μια σταδιακή αύξηση από το 2016 –
όπου άρχισε να υλοποιείται
και η σχετική απόφαση από
τη δημοτική Αρχή.
Συγκεκριμένα, το 2016 χρησιμοποιήθηκαν 4.202 ποδήλατα, το 2017 ο αριθμός τους
έφθασε τα 8.992 και το 2018
άγγιξαν τις 10. 040, ενώ για
τον Ιανουαρίου του 2019 η
χρήση ο αριθμός των πολιτών
που χρησιμοποίησε τα ποδήλατα του Δήμου για τις
μετακινήσεις τους έφθασε
τους 500.

Μ

ε πρόσταγμα τις
μαζικές
προσλήψεις
μόνιμου προσωπικού &
μονιμοποίηση όλων των
συναδέλφων με
«ελαστικές» εργασιακές
σχέσεις, καθώς και
ουσιαστικές αυξήσεις
στους μισθούς οι
εργαζόμενοι στα δημόσια
νοσηλευτήρια
προχωρούν σήμερα σε
κινητοποιήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, η Αγωνιστική Συσπείρωση Υγειονομικών του Γενικού Νοσοκομείου
Τρικάλων καλεί τους εργαζόμενους να πάρουν μέρος στην
συγκέντρωση - ενημέρωση που
έχει προγραμματιστεί για τις
11.30 το πρωί ( στο χώρο των
καθαριστριών).
« Ιδιαίτερα, απευθυνόμαστε
στους επικουρικούς, τους εργολαβικούς και τους μέσω
ΟΑΕΔ και ΚΕΕΛΠΝΟ συναδέλφους, που επιπλέον αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της απόλυσης. Φαρμάκι για τους εργαζόμενους και ασθενείς η αντιλαϊκή πολιτική σε Υγεία – Πρόνοια. Ετοιμάζουν νέα αντιλαϊκά
μέτρα σε Υγεία – Πρόνοια, προετοιμάζουν το έδαφος, παίρνοντας μέτρα όπως μείωσαν
την κρατική χρηματοδότηση
για τις δημόσιες μονάδες υγείας κατά 350 εκατ. ευρώ και
τον ΕΟΠΥΥ κατά 226 εκατ.
ευρώ για το 2018, επεκτείνουν
τις ελαστικές εργασιακές σχέ-

ΠΕΜΠΤΗ

14

Όλο και περισσότεροι πολίτες χρησιμοποιούν την υπηρεσία του Δ. Τρικκαίων

Τα … κίτρινα ποδήλατα
κερδίζουν έδαφος
•Κάτι που καταδεικνύουν και τα μέχρι τώρα στοιχεία,
όπου παρατηρείται μια σταδιακή αύξηση από το 2016
Όπως τόνισε η αρμόδια
Αντιδήμαρχος κα. Σοφία Αλεστά ο αριθμός των πολιτών
που χρησιμοποίησαν τα κίτρινα ποδήλατα είναι μεικτός,
δηλαδή Τρικαλινοί και επισκέπτες αποφάσισαν να αφήσουν το αυτοκίνητο και να
κάνουν χρήση της υπηρεσίας
που προσφέρει ο Δήμος.
Παράλληλα, υπογράμμισε
ότι στόχος της δημοτικής
Αρχής είναι όλο και περισσότεροι Τρικαλινοί να αρχίσουν να χρησιμοποιούν το
ποδήλατο τους, διότι τα Τρί-

Κινητοποίηση προγραμματίζουν για σήμερα εργαζόμενοι στο Γ.Ν. Τρικάλων

«Ετοιμάζουν νέα αντιλαϊκά
μέτρα σε Υγεία – Πρόνοια»
•Τονίζουν ότι οι εργαζόμενοι και οι γιατροί στα Δημόσια Νοσοκομεία
κινητοποιούνται για την άθλια κατάσταση της υγείας
θεί να κατασκευάσει μια «μαγική εικόνα», με υποσχέσεις
για «αντιστροφή της πορείας»
και «επιστροφή στην κανονικότητα»

Βαθαίνει η
ιδιωτικοποίηση και η
εμπορευματοποίηση
«Μάλιστα, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ χωρίς να καταργήσει ούτε ένα μνημονιακό μέτρο,
βαθαίνει την ιδιωτικοποίηση και
την εμπορευματοποίηση, γιατί

σεις, δηλαδή δουλειά με ημερομηνία λήξης και μειωμένα
δικαιώματα, όπου οι εργαζόμενοι πληρώνονται κυρίως από
τα έσοδα των νοσοκομείων και
προγράμματα του ΟΑΕΔ-μέσω
ΕΣΠΑ(Περιφέρεια και από τις
εισφορές μας) και συνεχίζουμε

να έχουμε απώλειες στους μισθούς, λόγω της αύξησης των
ασφαλιστικών εισφορών, και
ετοιμάζουν νέα μεγάλη μείωση
με τη μείωση του αφορολόγητου» υπογραμμίζεται, σε σχετική ανακοίνωση.
Παράλληλα, τονίζουν ότι την

ίδια ώρα που οι εργαζόμενοι
και γιατροί στα Δημόσια Νοσοκομεία κινητοποιούνται για
την άθλια κατάσταση της υγείας, το τσάκισμα των μισθών,
την αύξηση της φορολογίας,
τις απαράδεκτες συνθήκες εργασίας, η κυβέρνηση προσπα-
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καλα είναι η πόλη του ποδηλάτου.
Σημειωτέον, για όσους δε
γνωρίζουν η συγκεκριμένη
κίνηση λειτουργεί πολύ εύκολα: ο οδηγός του οχήματος θα συμπληρώνει ειδική
φόρμα που βρίσκεται ήδη
στα γραφεία των χώρων
στάθμευσης. Με την επίδειξη
αποδεικτικού στοιχείου ταυτότητας, θα παραλαμβάνει
το ποδήλατο – για 3 ώρες
κατ’ ανώτατη χρήση. Θα κάνει τις δουλειές του, δηλαδή
αυτές που δημιουργούν προβλήματα στην κυκλοφορία,
όπως πληρωμές, επισκέψεις
σε τράπεζες, λίγα ψώνια και,
επιστρέφοντας, θα παραδίδει
το ποδήλατο, χωρις να πληρώνει για αυτό, αλλά μόνο
για τη στάθμευση. Φυσικά,
σε περίπτωση βλάβης ή κλοπής (πλην σκασμένου λάστιχου) ο πολίτης πληρώνει τη
ζημιά ή την απώλεια. Τα ποδήλατα είναι αριθμημένα και
έχουν ειδικό σήμα και ειδικό
κίτρινο χρώμα, εύκολα αναγνωρίσιμα από όλους.
Ε.Κ.

αυτό επιτάσσει η στρατηγική
του κεφαλαίου και της ΕΕ, για
αύξηση της κερδοφορίας των
επιχειρηματικών ομίλων και μεγαλύτερη απαλλαγή του κράτους από την ευθύνη για παροχή υψηλών προδιαγραφών,
δωρεάν υπηρεσιών Υγείας για
όλους. Στις "υποσχέσεις τους"
απαντάμε με τις διεκδικήσεις
μας και αγωνιζόμαστε για «το
δικαίωμα στην εργασία, στη
σταθερή και μόνιμη δουλειά
είναι αδιαπραγμάτευτο και κατοχυρωμένο για όλους τους
εργαζόμενους. Ως εκ τούτου,
απαλείφεται από το άρθρο 103
και το σύνολο του Συντάγματος
κάθε διάταξη που εμποδίζει ή
ακυρώνει αυτό το δικαίωμα,
που απαγορεύει τη μετατροπή
των συμβάσεων σε αορίστου
χρόνου. Εφεξής, κατοχυρώνεται δια του Συντάγματος και
επιβάλλεται υποχρεωτικά σε
όλες τις υπηρεσίες του Δημοσίου η μονιμοποίηση όλων των
συμβασιούχων».
Ε.Κ.

Ανακοίνωση
Προγράμματα συμβολαιακής
γεωργίας στο βαμβάκι και στο
καλαμπόκι από την Ε.Α.Σ. Τρικάλων
Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Μεταποίησης και Εμπορίας
Αγροτικών Προϊόντων Τρικάλων (Ε.Α.Σ. Τρικάλων) ενημερώνει τους παραγωγούς ότι υλοποιεί προγράμματα
συμβολαιακής γεωργίας στο βαμβάκι, για παράδοση
προϊόντος στον ίδιο τον Συνεταιρισμό αλλά και στην
εταιρεία Αφοί Ν. Καραγιώργος ΑΒΕΕ και στο καλαμπόκι
για παράδοση στην AGROVIZ (Δέλτα Καλαμπάκας & Μεγάρχη).
Περισσότερες πληροφορίες:
Κεντρικό Κατάστημα ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ (Μεγαλοχώρι):
24310-25316.
Υποκατάστημα Παραποτάμου: 24310-84224.
Υποκατάστημα Φήκης: 24310-51090.
Υποκατάστημα Πύλης: 24340-22630.
Υποκατάστημα Μεγάρχης: 24310-86480.

6 σελίδα
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Δειλά δειλά χτίζουν!

Η

οικοδομή
αποτέλεσε τον
κινητήριο μοχλό
της ελληνικής
οικονομίας. Με την κρίση
η οικοδομή έπαθε…
καθίζηση και μαζί βέβαια
και εκατοντάδες
επαγγέλματα που είχαν
ως βάση την οικοδομή.

Η οικοδομή φαίνεται –έστω και με αργό βηματισμό
–να κάνει την εμφάνισή της ξανά στα Τρίκαλα

του Χριστόφορου

Παπαθανασίου
Τα Τρίκαλα δεν θα μπορούσαν να απουσιάσουν από τον
κανόνα αυτόν. Αλλά φαίνεται
πως κάτι αρχίζει να κινείται,
έστω και δειλά. Τα νούμερα
που παρουσιάζονται για το
2018 δείχνουν ότι υπάρχει μια
αύξηση σημαντική στις οικοδομικές άδειες, τόσο στην
Θεσσαλία, αλλά και στην πόλη
μας.
Από εκεί και πέρα μια βόλτα
σε κάποιες γειτονιές της πόλης θα δει κάποιος συνεργία
να δουλεύουν.
Όχι βέβαια ότι μπορεί να
γίνει σύγκριση με το τι γινόταν
χρόνια πίσω, αλλά σίγουρα
δεν υπάρχει η καταθλιπτική
εικόνα της τελευταίας δεκαετίας δεν έβλεπες… χτίστη

ούτε για δείγμα!
Ενώ αξίζει να σημειώσουμε
ότι σημαντικό κομμάτι στην
οικοδομή παίζει πλέον και η
αναπαλαίωση σπιτιών. Ήδη
οι άδειες που λαμβάνονται
για τον λόγο αυτό αυξάνονται.

Αύξηση 31,9% στις
οικοδομικές άδειες
στην Θεσσαλία

χώρας, ανήλθαν σε 1.166 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 275,4 χιλιάδες
m2 επιφάνειας και 1.152,3 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσιάζοντας μείωση κατά 7,6% στον
αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 18,2% στην
επιφάνεια και κατά 17,3% στον
όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2017.

Στη Θεσσαλία ο αριθμός
των αδειών είχε αύξηση 31.9%
(61 έναντι 47 του Δεκεμβρίου
του 2017) , ο όγκος 87,7%
και η επιφάνεια 155,7%
Το ποσοστό συμμετοχής
της Δημόσιας Οικοδομικής
Δραστηριότητας στο συνολικό
οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 4,3%.

Ο κ. Γεώργιος Τσέρτος, προσκεκλημένος
επίσημα από τον Πρύτανη κ. Κώστα
Μουνζούρη, Πρόεδρο Διοικούσας
Επιτροπής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
Προσκεκλημένος Επίσημα από
τον Πρύτανη κ.
Κώστα Μουνζούρη, Πρόεδρο Διοικούσας Επιτροπής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ο κ. Τσέρτος Γεώργιος
(πανεπιστημιακός φυσικοθεραπευτής και ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
(LECTURER) της Ανώτατης Σχολής
Δημοσίας Υγείας
σε Π.Μ.Σ. ΠρόΟ κ. Γ. Τσέρτος στο γραφείο
γραμμα Μετατου κ. Κ. Μουνζούρη.
πτυχιακών Σπουδών των Ιατρών, Μεταπτυχιακών φοιτητών), παρακολούθησε
την εκδήλωση γνωριμίας με τους εισακτέους φοιτητές σε
(Π.Μ.Σ.) Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών(MASTER),
του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστήμιου Δυτικής
Αττικής. Το θέμα ήταν ‘’ΝΕΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ’’. Ο κ. Τσέρτος εξέφρασε τα ειλικρινή του συγχαρητήρια στον κ. Μουνζούρη Κ. , την Διευθύντρια και τα μέλη
της Συντονιστικής Επιτροπής του προγράμματος.
Κατά την συνάντηση τους ο Πρύτανης αναφέρθηκε στην
επιτυχή επιστημονική δραστηριότητα του κ. Τσέρτου, στο
τομέα της φυσιοθεραπευτικής Επιστήμης και την προσφάτως
τιμητική θέση του, ως ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΕΣΔΥ στην Αθήνα λέγοντας
ότι τρέφει ιδιαίτερη εκτίμηση στο έργο του.
Τέλος ο κ. Κώστας Μουνζούρης, αποδέχτηκε την πρόταση
του κ. Τσέρτου, σχετικά με την ίδρυση ενός Μεταπτυχιακού
Τμήματος με γνωστικό αντικείμενο την ‘’ΣΩΣΤΗ ΣΤΑΣΗ του
ΣΩΜΑΤΟΣ’’, πιστεύοντας ότι ένα τέτοιο μεταπτυχιακό τμήμα,
θα ήταν πολύ χρήσιμο και θα συνέβαλε στην Ανθρώπινη
ΥΓΕΙΑ.

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή
(ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε τα προσωρινά στοιχεία, για τον Δεκέμβριο 2018, της Έρευνας
Οικοδομικής Δραστηριότητας.
Ειδικότερα οι εκδοθείσες άδειες Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της

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
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Ζητάει ο εμπορικός κόσμος για δάνεια

Εφαρμογή του
Επιδόματος Στέγασης
στην Καλαμπάκα
Ο Δήμος Μετεώρων εξέδωσε
ανακοίνωση για το επίδομα και
πληροφορίες μπορείτε να λάβετε από
το Κέντρο Κοινότητας Δήμου
Μετεώρων

ΠΕΜΠΤΗ

Ένταξη στην προστασία
της πρώτης κατοικίας
Θα αποτελέσει κορυφαίο μέτρο για την ομαλή λειτουργία της αγοράς
και την πορεία προς την ανάπτυξη, αλλά και ίσης μεταχείρισης των πολιτών
πωσδήποτε να υπαχθούν τα
δάνεια των επιχειρηματιών
στην προστασία της πρώτης
κατοικίας, απαιτεί ο εμπορικός
κόσμος.

Ο

Από την Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019 ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων, μέσω των κωδικών του
TAXISnet, για το επίδομα στέγασης που θα χορηγηθεί σε
260.000 νοικοκυριά.
Το επίδομα ενοικίου (στέγασης) είναι προνοιακό πρόγραμμα για νοικοκυριά που διαμένουν σε μισθωμένη κατοικία ή επιβαρύνονται με το κόστος εξυπηρέτησης στεγαστικού δανείου πρώτης κατοικίας.
Προϋποθέσεις και απαιτούμενα δικαιολογητικά
1. Για τη χορήγηση του Επιδόματος Στέγασης, απαιτείται η προβλεπόμενη από τις οικείες διατάξεις του νόμου δήλωση και αποδοχή του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου συμβολαίου. Το μισθωτήριο θα πρέπει να είναι σε ισχύ
κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και για το σύνολο της περιόδου χορήγησης του επιδόματος.
2. Η σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας για την
μισθωμένη κατοικία θα πρέπει να είναι στο όνομα του αιτούντα ή μέλους του νοικοκυριού. Η προϋπόθεση του προηγούμενου εδαφίου ισχύει από 1/1/2020. Μέχρι την
31/12/2019 η σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας για τη μισθωμένη κατοικία θα πρέπει να μεταφερθεί στο
όνομα του αιτούντα ή μέλους του νοικοκυριού.
3. Τα δικαιολογητικά που προσκομίζονται κατά περίπτωση στους Δήμους ή τα Κέντρα Κοινότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της παρούσης είναι:
i. Σε περίπτωση που η σύνθεση του νοικοκυριού είναι
διαφορετική από αυτήν που εμφανίζεται από τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων, απαιτείται η
προσκόμιση οποιουδήποτε δικαιολογητικού τεκμηριώνει
τη μεταβολή (π.χ. πιστοποιητικό γέννησης, αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου κτλ)
ii. Σε περίπτωση που ο αιτών ή ενήλικο μέλος του νοικοκυριού είναι αλλοδαπός, κι εφόσον τα στοιχεία της άδειας παραμονής του δεν αντλούνται μέσω των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων, απαιτείται η προσκόμιση άδειας διαμονής σε ισχύ ή η βεβαίωση κατάθεσης αιτήματος ανανέωσής της.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Δεν μπορούν να αιτηθούν οι: i) αιτούντες
διεθνούς προστασίας (αιτούντες άσυλο), ii) κάτοχοι ειδικής
βεβαίωσης νόμιμης διαμονής και iii) όσοι έχουν αιτηθεί για
αρχική έκδοση (και όχι ανανέωση) άδειας διαμονής.
iii. Σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας, προσκομίζεται κάθε πρόσφορο δικαιολογητικό τεκμηριώνει ότι
ένας μόνο γονέας ασκεί κατ’ αποκλειστικότητα ή μετά από
σχετική ανάθεση με δικαστική απόφαση ή συμβολαιογραφική πράξη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, την
προσωρινή ή μόνιμη επιμέλεια ενός ή περισσότερων ανήλικων τέκνων (ενδεικτικά έγγραφα από τα οποία προκύπτει ότι είναι άγαμος, σε χηρεία ή διαζευγμένος, ή ο έτερος γονέας κρατείται σε σωφρονιστικό κατάστημα)
iv. Σε περίπτωση οικογένειας με απροστάτευτο/α τέκνο/α προσκομίζεται δικαστική απόφαση ανάθεσης της
επιμέλειας αυτού/ών σε μέλος του νοικοκυριού.
(ανήλικα μέλη του νοικοκυριού που είναι ορφανά και από
τους δύο γονείς ή που κανείς γονέας δεν μπορεί να ασκήσει τη γονικό τους μέριμνα, λόγω ασθενείας, αναπηρίας,
κράτησης ή στρατιωτικής θητείας)και που η επιμέλεια τους
έχει ανατεθεί με δικαστικό απόφαση σε μέλος του νοικοκυριού.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή
του Προγράμματος θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://www.epidomastegasis.gr/gov/Home/Info
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΠΥΘΑΓΟΡΑ (ΙΣΟΓΕΙΟ)
ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΩΡΕΣ ΚΟΙΝΟΥ 09:00 – 13:00
Τηλ: 2432078661

Όπως αναφέρουν συνδικαλιστές έμποροι, έχει αποσταλεί από την ΕΣΕΕ
σχετική επιστολή στον πρωθυπουργό
Αλέξη Τσίπρα, στους Αρχηγούς των
Κομμάτων, με κοινοποίηση στο γραφείο
του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος
και στον Πρόεδρο της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών για το φλέγον αυτό θέμα,
με την οποία ζητείται η συνδρομή τους
για την τελική νομοθέτηση της προστασίας της πρώτης κατοικίας των επιχειρηματιών, ως κορυφαίου μέτρου για την
ομαλή λειτουργία της αγοράς και την πορεία προς την ανάπτυξη.
Χαρακτηριστικά συνδικαλιστές έμποροι
σημειώνουν πως «ο κλάδος καθ’ όλη την
διάρκεια της κρίσης “έβαλαν πλάτη” ,
στηρίζοντας ουσιαστικά την συνοχή του
εμπορίου, της αγοράς και της κοινωνίας,
όχι μόνο με την αστείρευτη εργασία
τους αλλά και με την προσωπική και οικογενειακή τους περιουσία, με απώλειες,
πληρώνοντας το τίμημα της αδιάκοπης
προσήλωσής τους στην χώρα, αντί να καταφύγουν στις εύκολες λύσεις της μεταφοράς κεφαλαίων και δραστηριοτήτων
στο εξωτερικό, που πολλοί άλλοι ακολούθησαν, κάνοντας σήμερα εκ του
ασφαλούς τους τιμητές».

Ανάληψη πρωτοβουλίας
«Δεν είναι μόνο επιτακτικό το αίτημα

αυτό της οικονομίας και της κοινωνίας,
είναι και προαπαιτούμενο για την μετάβαση της χώρας στην εποχή της ανάπτυξης, καθώς θα διασφαλίσει σε μεγάλο βαθμό την αρχή της ισονομίας και της
ίσης μεταχείρισης, που εξακολουθούν δυστυχώς ακόμη σήμερα να είναι ζητούμενα» τονίζεται από συνδικαλιστές εμπόρους, οι οποίοι στην συνέχεια υπογραμμίζουν «είναι ανάγκη να ξεπεραστούν -πάση θυσία- οι αντιρρήσεις που
προβάλλει τελευταία ένα μέρος των Θεσμών για την συμπερίληψη των δανείων
των επιχειρηματιών στο νέο προστατευτικό πλαίσιο.
Ως εκ τούτου, θεωρούμε ότι η ανάλη-

ψη μιας δημόσιας πρωτοβουλίας που θα
στηρίζει αυτό το δίκαιο αίτημα θα είναι
καθοριστική για την καλύτερη προώθησή του και θα ανταποκρίνεται στις αγωνίες μιας σημαντικής μερίδας των συναδέλφων μας».
Συνδικαλιστές έμποροι δηλώνουν: « Η
τραυματισμένη πολυπληθής τάξη των επιχειρηματιών ένα κυρίαρχο αίτημα έχει
από την Ελλάδα της μετά μνημόνιο εποχής, την ένταξη των δανείων των επιχειρηματιών με προσημείωση ή υποθήκη
πρώτης κατοικίας στο πλαίσιο προστασίας που θα αντικαταστήσει τον Νόμο Κατσέλη».
Ματθαίος Μπίνας

Οι προσφορές φέρνουν… κέρδος!
Πόσα κέρδισαν οι καταναλωτές από τις προσφορές των σούπερ μάρκετ σύμφωνα με τον ΙΕΛΚΑ
ερισσότερα από 1.500
ευρώ έχει εξοικονομήσει συνολικά κατά
τη τελευταία 5ετία το μέσο νοικοκυριό της χώρας από τις
προσφορές και εκπτώσεις των
προϊόντων στις μεγάλες αλυσίδες σουπερμάρκετ, όπως
προκύπτει από την ετήσια πανελλήνια έρευνα 2014-2019 του
Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ).
Τα αποτελέσματα της εν
λόγω έρευνας βασίστηκαν στις
απαντήσεις 2.000 καταναλωτών
από όλη την Ελλάδα.
Από την έρευνα προκύπτει ότι, 6 στους 10 καταναλωτές προτιμούν περισσότερο τις προσφορές παρά τις χαμηλές τιμές στα
προϊόντα και επιλέγουν κατάστημα σουπερμάρκετ με βάση τις
προσφορές.
Επιπλέον στοιχεία δείχνουν ότι, οι Έλληνες στην προσπάθεια
τους να εξοικονομήσουν χρήματα κυνηγούν όλο και περισσότερο τις προσφορές και εκπτώσεις που παρέχουν τα σουπερ-μάρκετ μέσα από πρακτικές έξυπνων αγορών, αποκομίζοντας σημαντικά οφέλη.
Η μέση εξοικονόμηση που προκύπτει από την στάθμιση του
συνόλου ανέρχεται σε 12%, ποσοστό αντίστοιχο σε σχέση με
το προηγούμενο έτος. Πρακτικά, η μηνιαία συνολική αξία αυτών των ενεργειών αντιστοιχεί κατά μέσο όρο σε όφελος σε
πάνω από 300 ευρώ ετησίως. Η αξία αυτή είναι σταθερή σε ετησία βάση την τελευταία 5ετία με εξαίρεση το 2016, χρονιά υπολειτουργίας δύο εκ των τότε σημαντικότερων αλυσίδων σου-
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περμάρκετ της χώρας. Αξίζει
να σημειωθεί ότι αυτό το όφελος είναι πολύ σημαντικότερο
από το αντίστοιχο όφελος του
2014 εξαιτίας της μείωσης της
δαπάνης στων νοικοκυριών σε
είδη παντοπωλείου, η οποία
εκτιμάται σε περίπου 4% την
εξεταζόμενη 5ετία.
Το 89% των καταναλωτών
εξοικονομεί χρήματα μέσω
προσφορών/κουπονιών/δωροπετιαγών που προφέρουν οι
αλυσίδες σουπερμάρκετ και
προμηθευτές των προϊόντων.
Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι
7 στους 10 καταναλωτές εξοικονομούν τουλάχιστον 5% επί της αξίας των αγορών του και
1 στους 5 τουλάχιστον 20%.
Το 71% των ερωτώμενων τη χρονιά που πέρασε (2018) αγόρασε περισσότερα προϊόντα σε προσφορά σε σχέση με το προηγούμενο έτος (2017), ενώ το 66% του κοινού δηλώνει ότι κυνηγάει τις προσφορές στις αγορές στο σουπερμάρκετ. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι για το 56% του κοινού οι προσφορές
και εκπτώσεις είναι ο κύριος λόγος για να επιλέξουν το κατάστημα σουπερμάρκετ που θα επισκεφθούν.
Χαρακτηριστικό του βαθμού υιοθέτησης προσφορών από τον
καταναλωτή είναι το γεγονός ότι το 56% του κοινού δηλώνει
ότι προτιμάει περισσότερες προσφορές, παρά χαμηλές τιμές.
Άλλωστε, ένα μειοψηφικό αλλά σημαντικό ποσοστό 44% δηλώνει ότι αναβάλει τις αγορές του μέχρι να βρει την κατάλληλη
προσφορά στα είδη που επιθυμεί να αγοράσει.
ΧΡ. ΠΑΠ
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ανονικά
προχωράει η
αξιολόγηση των
φακέλων των υποψηφίων
παραγωγών προς ένταξη
στα σχέδια βελτίωσης
από τις Διευθύνσεις
Αγροτικής Οικονομίας
(ΔΑΟ) των
Περιφερειακών Ενοτήτων
(ΠΕ) της Περιφέρειας
Θεσσαλίας.

Ο ΔΑΟ της ΠΕ Τρικάλων
Εμμανουήλ Γουγουλάκης αναφέρει πως έχει αρχίσει η διαδικασία, που τόσο ανέμεναν
οι αγρότες, και στα Τρίκαλα
αξιολογούνται 353 φάκελοι
από τον ν. Λάρισας από 9
Τρικαλινούς αξιολογητές, ενώ
στην αντίστοιχη Διεύθυνση
της Λάρισας αξιολογούνται
οι 137 Τρικαλινοί παραγωγοί.
Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της
διαδικασίας, ο κ. Γουγουλάκης
αναφέρει πως μπορεί να φτάσει μέχρι τον ερχόμενο Ιούνιο,
ωστόσο, καταβάλλεται κάθε
δυνατή προσπάθεια να ολοκληρωθεί ορθά και νωρίτερα.
Όταν αξιολογηθούν οι Τρικαλινοί φάκελοι, θα επιστρέψουν στον Νομό μας από την
Λάρισα για να περάσουν από
τις ήδη συσταθείσες τριμελείς
Γνωμοδοτικές Επιτροπές, οι
οποίες απαρτίζονται από γε-
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άλεσμα συμμετοχής
στο αγροτικό συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 17 Μαρτίου, στις 12 το μεσημέρι, στον
χώρο της θυσίας των κολίγων
στο Κιλελέρ, απευθύνει στους
αγρότες η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων (ΠΕΜ), στην
οποία συμμετέχει η Ομοσπονδία
Αγροτικών Συλλόγων ν. Τρικάλων (ΟΑΣΤ) “Η ΑΝΟΙΞΗ”.
«Το μήνυμα της εξέγερσης
των κολίγων πριν από 109 χρόνια
παραμένει και σήμερα επίκαιρο.
Το Κιλελέρ αποτελεί φάρο και
οδηγό της δράσης μας. Η ηρωική εξέγερση των αγροτών του
Θεσσαλικού κάμπου ενάντια
στους καταπιεστές και εκμεταλλευτές τους αποτελεί εξέγερση
- σταθμό στην ιστορία του αγροτικού κινήματος. Τότε οι κολίγοι,
αντιμέτωποι με τους τσιφλικάδες
και το κράτος τους, με την πάλη
που ήταν υπόθεση χρόνων κι
όχι ενός μόνο αγώνα, και με τη
θυσία τους, κατάφεραν μετά
από χρόνια να πάρουν τα χωράφια τους» τονίζεται από την
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ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

Αξιολόγησης των υποψηφίων παραγωγών για το πρόγραμμα των σχεδίων
βελτίωσης, σύμφωνα με τον ΔΑΟ της ΠΕ Τρικάλων Εμμ. Γουγουλάκη

Ομαλά προχωράει η διαδικασία
•Καταβάλλεται προσπάθεια από τους αξιολογητές να περαιωθεί η διαδικασία ορθά

και το ταχύτερο δυνατό •137 είναι οι Τρικαλινοί παραγωγοί που αξιολογούνται
στην Λάρισα, ενώ στα Τρίκαλα έχουν έρθει φάκελοι από τον γειτονικό μας Νομό

Ο διευθυντής Αγροτικής
Οικονομίας της ΠΕ Τρικάλων
Εμμ. Γουγουλάκης
ωπόνους και μηχανικούς σημειώνειο κ. Γουγουλάκης.

Τα Σχέδια Βελτίωσης
Στόχος του μέτρου είναι ο

εκσυγχρονισμός των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και η
βελτίωση της συνολικής τους
επίδοσης, μέσω της καλύτερης χρήσης των συντελεστών
παραγωγής συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής νέων
τεχνολογιών - καινοτομιών,
με στόχο τη στροφή προς την
ποιότητα, τα βιολογικά προϊόντα και τη διαφοροποίηση
της εκμετάλλευσης σε τομείς
όπως τα μη εδώδιμα (nonfood) και ενεργειακά φυτά και
βελτιώνοντας το καθεστώς
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων όσον αφορά το περιβάλλον, την εργασιακή ασφάλεια, την υγιεινή και την καλή
διαβίωση των ζώων.

Το Μητρώο
Για το ζήτημα του Μητρώου
ισχύουν τα εξής: «Σε κάθε

Περιφέρεια δύναται να συσταθεί Μητρώο Αξιολογητών
με απόφαση του Περιφερειάρχη.
Σε αυτό συμμετέχουν, μετά
από δική τους αίτηση, υπάλ-

ληλοι των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας Περιφερειακών Ενοτήτων και Περιφέρειας των Αποκεντρωμένων
και Περιφερειακών υπηρεσιών
του ΥΠΑΑΤ και των Αποκεν-

Απευθύνει η ΠΕΜ, στην οποία συμμετέχει η ΟΑΣΤ “Η ΑΝΟΙΞΗ, στους αγρότες

Κάλεσμα συμμετοχή στο συλλαλητήριο στο Κιλελέρ
Θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 17 Μαρτίου, στις 12 το μεσημέρι, στον χώρο της θυσίας των κολίγων

ΠΕΜ και υπογραμμίζεται «σήμερα αντιμετωπίζουμε τους σύγχρονους “τσιφλικάδες”, τους
μεγαλοεπιχειρηματίες, που ορμούν ν' αρπάξουν το βιος μας

Ελληνικό κρασί
Είναι αξιοπερίεργο που εμείς οι Έλληνες έχουμε μια
ιδιοτροπία, μια τάση έντονη μπορώ να πω ξενομανίας.
Την ξενομανία αυτή την έχουμε σε πολλά πράγματα,
ιδία στο να μην πίνουμε ελληνικό κρασί αλλά ξένο.
Στην αδυναμία αυτή συμβάλλουν και τινές οινοποιοί
ως φαίνεται. Δεν παράγουν καλά κρασιά και έτσι παίρνει
η μπάλα και τους πολλούς οινοποιούς που παράγουν
καλά κρασιά.
Πρέπει οι οινοποιοί γενικά να παράγουν καλής ποιότητας, γνήσια, εύγευστα και αρεστά στους καταναλωτές,
κρασιά.
Οι οινοποιοί γενικά ας μελετήσουν την αδυναμία των
καταναλωτών, που έχει σχέση με την ποιότητα των κρασιών, για να έχουμε θετικό και οριστικό αποτέλεσμα.
Οι καταναλωτές ας αφήσουν τη μιζέρια και ενίοτε τη
γκρίνια.
Πρέπει να τονίσουμε ότι. φταίμε που δεν πίνουμε ελληνικό κρασί. Πρέπει να διορθωθούμε, αν αγαπάμε τον
τόπο μας. Σύνθημα όλων αρμοδίων και μη: ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΤΕ
ΜΟΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΣΙ.
Φάνης Παγουρτζής

και να μας μετατρέψουν ξανά
σε κολίγους. Σήμερα αυτή η
πολιτική οδηγεί σε πιο γρήγορη
συγκέντρωση της παραγωγής
αλλά και της γης σε λίγα χέρια

επιχειρηματιών - μεγαλοαγροτών και στην δημιουργία των
σύγχρονων τσιφλικιών, μεγάλων
καπιταλιστικών αγροτικών επιχειρήσεων και τους μικρομεσαίους αγρότες να χάνουν τη γη
τους». Οι κυβερνήσεις στέκονται
εχθρικές απέναντι στα δίκαια
αιτήματα μας, όπως η μείωση
του κόστους παραγωγής, η κατάργηση ανοιχτών τιμών και εγγυημένες τιμές κ.α., αναφέρει
η ΠΕΜ, η οποία σημειώνει «και
αυτό φάνηκε περίτρανα στα φετινά μπλόκα όπου η κυβέρνηση
αρνήθηκε να ικανοποιήσει τα
δίκαια αιτήματα μας την ίδια
στιγμή που έδωσε πακτωλούς
χρημάτων και προνομίων στους
αντιπάλους μας, τους εμποροβιομήχανους, τραπεζίτες, εφοπλιστές, βιομηχάνους».

Κοινή δράση
«Η επίθεση που γίνεται σχεδιασμένα σε όλη τη χώρα τα
τελευταία χρόνια απέναντι στο
οργανωμένο αγροτικό κίνημα
δείχνει ποιος είναι ο πραγματικός τους αντίπαλος» τονίζεται
από την ΠΕΜ, η οποία καλεί
τους γεωργούς και τους κτηνοτρόφους να κλείσουν τα αυτιά
τους στην επίθεση και να πλαισιώσουν τον αγώνα:
Με δυνατούς, ζωντανούς,
δραστήριους Αγροτικούς Συλλόγους και Ομοσπονδίες σε
κάθε περιοχή, που θα ενημερώνουν, θα οργανώνουν και θα
κινητοποιούν, διεκδικώντας λύσεις στα προβλήματά των μικρών και μικρομεσαίων αγροτών.
Με τη συγκρότηση νέων

τρωμένων Διοικήσεων των
σχετικών ειδικοτήτων σε συνέχεια πρόσκλησης που εκδίδεται από τον Περιφερειάρχη ύστερα από εισήγηση
της Υπηρεσίας της Περιφέρειας που ορίστηκε δικαιούχος ενεργειών τεχνικής βοήθειας του ΠΑΑ.
Για την εξέταση των αιτημάτων εγγραφής στο μητρώο
δύναται να συσταθεί με απόφαση Περιφερειάρχη επιτροπή αξιολόγησης αιτημάτων.
Μέσω του Μητρώου Αξιολογητών δύναται να πραγματοποιούνται όλα τα στάδια της
αξιολόγησης (αξιολόγηση,
Γνωμοδοτική επιτροπή, επιτροπή ενστάσεων) των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο
πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος».
Ματθαίος Μπίνας

Αγροτικών Συλλόγων σε όλη τη
χώρα.
Με ενότητα στο πλαίσιο πάλης που εκφράζει τα συμφέροντα της συντριπτικής πλειοψηφίας αγροτών και κτηνοτρόφων.
Ενάντια στη μοιρολατρία και
την απογοήτευση ότι “δεν γίνεται τίποτα”, στα ψέματα ότι με
τους αγώνες δεν κερδίζουμε.
Για κοινή δράση και συμμαχία
με τους εργαζόμενους και τους
αυτοαπασχολούμενους, γιατί
έχουμε κοινά συμφέροντα και
αντίπαλο, γιατί μπορεί να δώσει
δύναμη και προοπτική στους
αγώνες.
Για τη δημιουργία των προϋποθέσεων που θα εξασφαλίζουν την ανάπτυξη των τεράστιων παραγωγικών δυνατοτήτων της χώρας προς όφελός
των μικρών και μικρομεσαίων
αγροτών, με παραγωγή ποιοτικών και φθηνών προϊόντων για
την λαϊκή κατανάλωση, πρώτων
υλών για τη βιομηχανία.
Ματθαίος Μπίνας

Υποχρεωτική η αναγραφή προέλευσης του γάλακτος
• Με ανακοίνωση του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων τονίζει ότι ο νόμος επιβάλει την αναγραφή προέλευσης
Υποχρεωτική καθιστά η κείμενη εθνική
νομοθεσία την αναγραφή της προέλευσης
του γάλακτος στην επισήμανση των γαλακτοκομικών προϊόντων, όπως επισημαίνεται
σε σχετική ανακοίνωση του Ενιαίου Φορέα
Ελέγχου Τροφίμων.
Όλα τα είδη του γάλακτος, τυριά, γιαούρτια, βούτυρο, κρέμα γάλακτος καθώς
και επιδόρπια με βάση το γάλα οφείλουν
να αναγράφουν επί των συσκευασιών τους
τη "χώρα" προέλευσης του γάλακτος.
Οι υποχρεωτικές ενδείξεις που θα πρέπει
να υπάρχουν εναλλακτικά στη συσκευασία
είναι:
α) αν το άρμεγμα, η επεξεργασία και η
συσκευασία του γάλακτος και του γάλακτος
ως συστατικού σε γαλακτοκομικά προϊόντα
έχουν γίνει στην Ελλάδα, η ένδειξη προέλευσης στο τελικό προϊόν μπορεί να αποδοθεί ενιαία ως "Προέλευση : Ελλάδα".
β) αν το άρμεγμα, η επεξεργασία και η
συσκευασία του γάλακτος και του γάλακτος

ως συστατικού σε γαλακτοκομικά προϊόντα
έχουν γίνει εκτός Ελλάδας, η ένδειξη προέλευσης στο τελικό προϊόν μπορεί να αποδοθεί ενιαία ως:
- "Προέλευση : Όνομα χώρας", στην πε-

ρίπτωση που το γάλα προέρχεται από μία
μόνο χώρα, π.χ. "Προέλευση : (όνομα μιας
χώρας προέλευσης ή από ΕΕ ή εκτός ΕΕ)".
- "Προέλευση ΕΕ", στην περίπτωση που
το γάλα προέρχεται από περισσότερα του
ενός κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο ΕΦΕΤ και το υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, με γνώμονα την
προστασία τόσο των συμφερόντων των
καταναλωτών όσο και της ελληνικής κτηνοτροφίας, έχει εντείνει τους ελέγχους,
ενώ καλεί τις επιχειρήσεις να δείχνουν ιδιαίτερη προσοχή στην υποχρεωτική αναγραφή της προέλευσης του γάλακτος στην
επισήμανση των γαλακτοκομικών προϊόντων
τους και τους καταναλωτές να διαβάζουν
προσεκτικά την επισήμανση ώστε το προϊόν
που πληρώνουν να ανταποκρίνεται σε αυτό
που πραγματικά επιθυμούν να αγοράσουν,
τονίζεται στην ίδια ανακοίνωση.
ΧΡ. ΠΑΠ.

τοπικά

Οι Τρικαλινοί συνταξιούχοι του ΟΑΕΕ για το επόμενο διάστημα

Παραμένουν σε αγωνιστική επαγρύπνηση
Αποφασίστηκε οι Τρικαλινοί συνταξιούχοι να συνεχίσουν τον αγώνα
τους για την ανατροπή των αντιλαϊκών πολιτικών που εφαρμόζονται
ε αναφορές στα
προβλήματα που
αντιμετωπίζουν οι
συνταξιούχοι - όπως το
ζήτημα των αναδρομικών, η
ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη και οι περικοπές
τω συντάξεωνολοκληρώθηκε χθες η
γενική συνέλευση του
Σωματείου Συνταξιούχων
ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕΕ)
Τρικάλων.

Μ

Στο επίκεντρο της χθεσινής
συνέλευσης βρέθηκαν τα αναδρομικά και οι αποφάσεις που θα
πρέπει να ληφθούν σε πολιτικό
επίπεδο για την καταβολή τους,
ενώ αποφασίστηκε οι Τρικαλινοί
συνταξιούχοι να συνεχίσουν τον
αγώνα τους για την ανατροπή
των αντιλαϊκών πολιτικών που
έχουν ως αποτέλεσμα την φτωχοποίηση τους.
«Το προηγούμενο χρονικό διάστημα οι συνταξιούχοι ήταν στους
δρόμους. Πραγματοποιήσαμε περισσότερες από 160 συγκεντρώσεις και παρεμβάσεις είτε σε τοπικό, είτε σε κεντρικό επίπεδο
και συνεχίζουμε να προβάλουμε
τα αιτήματα μας. Ωστόσο, μέχρι
σήμερα δεν έχουμε κάποια ουσιαστική απάντηση από την πλευρά της Κυβέρνσησης για όλα τα
ζητήματα που μας απασχολούν,
αλλά και για το θέμα των αναδρομικών» τόνισε ο οργανωτικός
γραμματέας της Ομοσπονδίας
Συνταξιούχων ΟΑΕΕ κ. Χρήστος
Κολοβός .
Ο κ. Κολοβός δεν παρέλειψε να
δώσει και εξηγήσεις, σχετικά με
το ζήτημα που έχει ανακύψει με
την καταβολή των αναδρομικών,
σημειώνοντας ότι το θέμα είναι
πολιτικό και όχι νομικό.
«Υπάρχει απόφαση του ΣτΕ
που αναφέρει ότι θα πρέπει να
επιστραφούν τα ποσά που αναλογούν από τις περικοπές των
συντάξεων, καθώς και η 13η και

Στο επίκεντρο της χθεσινής συνέλευσης βρέθηκαν τα αναδρομικά
και οι αποφάσεις που θα πρέπει να ληφθούν σε πολιτικό επίπεδο

14η σύνταξη. Παρόλα αυτά, υπάρχει νόμος της Κυβέρνησης που
δεν ακυρώνει τίποτα» τόνισε και
πρόσθεσε με έμφαση: «Οι συνάδελφοι θα πρέπει να ακυρώσουν
στο δρόμο την όποια απόφαση.
Δικαίωμα τους είναι να προσφύγουν νομικά, όμως αυτό που διεκδικούμε είναι η επιστροφή των
συντάξεων με πολιτική απόφαση

και όχι με νομική υπόσταση».
Οι συνταξιούχοι μεταξύ άλλων
διεκδικούν:
Κατάργηση του νόμου 4387/16
(νόμος Κατρούγκαλου) και όλων
των αντιασφαλιστικών νόμων.
Να δοθούν άμεσα αυξήσεις σε
όλες τις συντάξεις και να οριστεί
η κατώτερη σύνταξη στα 600
ευρώ, από τα 360 που είναι σή-

μερα.
Οχι στη μείωση του αφορολόγητου και στην περικοπή των οικογενειακών επιδομάτων, του
ΕΚΑΣ, των συντάξεων χηρείας.
Αμεση απόδοση των Δώρων.
Ανακεφαλαιοποίηση των Ταμείων.
Να αποδοθεί σύνταξη σε όσους
συνταξιούχους έχουν οφειλές
στον ΟΑΕΕ με βάση τα χρόνια
που έχουν πληρώσει, και όχι να
οδηγούνται στο σφαγείο των 360
ευρώ.
Δημόσιο σύστημα Κοινωνικής
Ασφάλισης. Αποκλειστικά δημόσια
δωρεάν Υγεία για όλους, κατάργηση - απαγόρευση κάθε εμπορευματοποίησης.
Διεκδικούμε ό,τι μας έχει αφαιρεθεί, από όλο το αντισυνταξιουχικό - αντιασφαλιστικό νομικό
πλαίσιο που ψήφισαν όλες οι κυβερνήσεις.
Να αποδοθούν άμεσα, χωρίς αιτήσεις, δικαστήρια και προαπαιτούμενα, όσα ακόμα η κυβέρνηση
αυθαίρετα παρακρατεί σε κύριες
- επικουρικές συντάξεις. Να εφαρμοστούν τώρα όλες οι δικαστικές
αποφάσεις που προβλέπουν επιστροφές σε όλους τους συνταξιούχους.
Ευαγγελία Κάκια
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Γιατί η Ελλάδα
δεν έλαβε τη δόση
του ενός
δισεκατομμυρίου ευρώ;
Χθες η κυβέρνηση
απέτυχε να λάβει το
ένα δισεκατομμύριο
ευρώ, την επιστροφή δηλαδή κερδών
των κεντρικών τραπεζών από ελληνικά ομόλογα.
Χρέος μας είναι
να δούμε την πραγματική εικόνα όσων
συμβαίνουν και όχι
τη μυθοπλασία των
κυβερνώντων.
Αρχικά, η άρνηση
των ευρωπαϊκών θεσμών να δώσουν
στην ελληνική πλευρά το ένα δισεκατομμύριο ευρώ ακυρώνει με μιας το αφήγημα της κυβέρνησης αυτής, ότι
έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια. Πώς είμαστε εκτός μνημονίων, αφού η δόση συνδέεται με συγκεκριμένα προαπαιτούμενα; Μεταρρυθμίσεις δεν έγιναν, η δόση δε δόθηκε.
Μεγάλη σημασία επίσης έχει ότι, άφησαν για το παραπέντε τη διαμόρφωση ενός νέου νόμου προστασίας για
την πρώτη κατοικία, ο οποίος είναι βασικό προαπαιτούμενο για τη δόση. Στο παραπέντε αυτοσχεδίασαν, δεν έγινε αποδεκτή η πρόταση και η πρώτη κατοικία για εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας συνεχίζει να είναι στον
αέρα.
Είναι σημαντικό επίσης να καταλάβουμε πως αυτή η
δόση του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ αποτελούσε ένα
βήμα μιας συνολικής στρατηγικής ελάφρυνσης του χρέους. Με δεδομένο και αυτό το τελευταίο, καταλαβαίνουμε ότι, η αδιαφορία και η ανικανότητά τους συνεχίζουν να
μας στοιχίζουν πολλά.
Χθες η δόση δε δόθηκε στην Ελλάδα, επειδή η κυβέρνηση αυτή κατέβασε τα μολύβια. Στην πραγματικότητα,
βέβαια, τα μολύβια, εδώ και τέσσερα χρόνια, κατεβασμένα
ήταν. Ξέρουμε ότι το μόνο που τους ένοιαξε ήταν το υπερπλεόνασμα, για ψηφοθηρικούς λόγους. Αυτό, ξέρουμε
όλοι πως το πέτυχαν, με διόγκωση της φορολογίας και των
εισφορών, με δραματική μείωση στο Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων και με τη μη καταβολή ληξιπρόθεσμων
οφειλών στους ιδιώτες.
Στην πορεία προς τις εκλογές, η πολιτική τους θα συνεχίσει να έχει μόνο την εξής διάσταση, αναξιοπιστία και
παροχές, την κυνική αδιαφορία για το μετά. Την αδιαφορία
για τους ανθρώπους και τα προβλήματά τους.
Μεγάλο αίτημα όλης της κοινωνίας, οι εκλογές. Για να
αλλάξουμε την τύχη της οικονομίας και της χώρας, με το
πρόγραμμα και την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και
του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Λιούτας Θανάσης

10 σελίδα
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τη Σάντα Κόμπα της
Ισπανίας
πραγματοποιήθηκε από
τις 18 έως τις 22 Φεβρουαρίου
η 2η συνάντηση των εταιρικών
σχολείων, στο πλαίσιο του
προγράμματος Erasmus+ με
τίτλο «S-O-S Sustain our
Souls», στο οποίο
συμμετέχουν το 1ο ΕΠΑΛ
Τρικάλων, το Drei-BurgenSchule από το Φέλσμπεργκ
της Γερμανίας, το IES Terra
dο Xallas από τη Σάντα Κόμπα
της Ισπανίας, το Istituto
d’Istruzione Secondaria
Superiore “Augusto Righi”
από τον Τάραντα της Ιταλίας,
το XLII Liceum
Ogolnoksztalcace από την
Κρακοβία της Πολωνίας και το
Liceum de Arte “Ionel Perlea”
από τη Σλομποζία της
Ρουμανίας.

τοπικά

Το 1ο ΕΠΑΛ Τρικάλων στην Ισπανία
που αυτή προκαλεί.
Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί
πήραν μέρος σε μια σειρά από
δραστηριότητες, κυρίως στην όμορφη φύση της Γαλικίας: τον ποταμό
Σάγιας, την παλιά πόλη του Σαντιάγκο ντε Κομποστέλα, που αποτελεί πολιτιστική κληρονομιά της
UNESCO, το Έζαρο και το Finisterre.
Με επιτόπια έρευνα και τη βοήθεια ψηφιακών εργαλείων, χαρτογράφησαν διαδρομές και κατέγραψαν είδη της χλωρίδας και πετρώματα. Στα εργαστήρια του σχολείου
σχεδίασαν και δημιούργησαν βίντεο
σχετικά με την επαφή με τη φύση
και τη διαφορετική αντιμετώπισή
της στο πέρασμα του χρόνου και
από γενιά σε γενιά.
Οι μαθητές φιλοξενήθηκαν σε
οικογένειες, έχοντας έτσι την ευκαιρία να γνωρίσουν τον τρόπο
ζωής στην ισπανική ύπαιθρο, ήθη
και έθιμα των ντόπιων κατοίκων
και να γευτούν παραδοσιακές συνταγές.
Στη συνάντηση συμμετείχαν οι
μαθητές Αποστόλου Χρήστος,
Γκουρμπαλιώτης Βαγγέλης, Ζησόπουλος Δημήτρης, Κουτσάγιας Ευγένιος, Τσιβίκης Δημήτρης και Τσιοπελάκος Δημήτρης, καθώς και οι
εκπαιδευτικοί Βλαχογιάννης Γιώργος και Φαλαγκάρα Θεοδώρα.
Η επόμενη συνάντηση του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί
στον Τάραντα της Ιταλίας τον Απρίλιο.

Το πρόγραμμα αφορά τη φυσική
και πολιτιστική κληρονομιά, την
ανάδειξη της αξίας του τόπου διαβίωσης και τη δημιουργία ενός μαθησιακού περιβάλλοντος χωρίς
αποκλεισμούς, με τη χρήση των
κατάλληλων διδακτικών μεθόδων
και κυρίως υπαίθριων δραστηριοτήτων και εργαστηρίων. Έξι μαθητές και δύο εκπαιδευτικοί του 1ου
ΕΠΑΛ Τρικάλων μετέβησαν στην
ισπανική πόλη, ώστε να παρακολουθήσουν τις εργασίες της συνάντησης, που είχε ως θέμα την
αντιμετώπιση της περιορισμένης
επαφής των μαθητών με το φυσικό
περιβάλλον και των διαταραχών

CMYK
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ο τροχαίο ατύχημα
στην περιοχή του
Αγίου Κωνσταντίνου
και Ελένης της
Καλαμπάκας, το
απόγευμα του
περασμένου Σαββάτου, το
οποίο είχε ως
αποτέλεσμα τον
τραυματισμό ενός παιδιού
και ενός ηλικιωμένου, μας
οδήγησε στο ρεπορτάζ
που κάναμε επί τόπου
χθες και σας το
μεταφέρουμε σήμερα.

Τ
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Καλαμπάκα: Μια ολόκληρη περιοχή
χωρίς σήματα οδικής κυκλοφορίας
• Στην οδό Βυτουμά και στους παράδρομους δεν υπάρχουν σήματα
με αποτέλεσμα ο κίνδυνος ατυχημάτων να είναι πολύ μεγάλος

Του

Γιώργου Χρ.
Σιαμουρέλη

✉ grgsiamourelis@gmail.com
Αρχικά να σας ενημερώσουμε ότι πρόκειται για μια νέα
σχετικά περιοχή, η οποία έχει
δημιουργηθεί τα τελευταία 20
περίπου χρόνια ως νέο κομμάτι
του νέου σχεδίου πόλεως της
Καλαμπάκας. Βρίσκεται κάτω
από τον σταθμό του ΟΣΕ Καλαμπάκας, στην περιοχή «Αι
Λιάδες».
Η περιοχή έχει αναπτυχθεί

ΠΕΜΠΤΗ

αρκετά τα τελευταία χρόνια και
εκεί λειτουργεί το Ενιαίο Επαγ-

γελματικό Λύκειο Καλαμπάκας, το 5ο Δημοτικό Σχολείο

Καλαμπάκας, η Μουσική Σχολή του Δήμου Καλαμπάκας και
ένα Νηπιαγωγείο, ενώ έχουν
ανοικοδομηθεί και πολλές κατοικίες! Αυτό σημαίνει ότι καθημερινά εκατοντάδες παιδιά,
κάθε ηλικίας και οι γονείς τους,
διέρχονται την οδό Βυτουμά
και τις παρόδους της, όπου
όμως δεν υπάρχουν σήματα
οδικής κυκλοφορίας!
Διαπιστώσαμε “ιδίοις όμασι”
την παντελή έλλειψη σηματοδότησης και φυσικά αυτό δημιουργεί καθημερινά προβλήματα στη διέλευση των πάσης φύσεως οχημάτων και ο
κίνδυνος να συμβούν τροχαία
ατυχήματα, όπως αυτό που
αναφέραμε προ ημερών, είναι τεράστιος.

Ο κεντρικός δρόμος ο οποίος διέρχεται έμπροσθεν της
εκκλησίας «Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης» και του 5ο Δημοτικού, είναι μεγάλος σε πλάτος και μήκος και αρκετοί οδηγοί τρέχουν περισσότερο από
όσο πρέπει, ενώ, ούτε ένα
σήμα δεν τους προειδοποιεί
για τον περιορισμό της ταχύτητας! Υπάρχει μόνο ένα σ’ ένα
σημείο, 100 μέτρα από το 5ο
δημοτικό σχολείο! Ένα τριγωνικό σήμα που προειδοποιεί
πως διέρχονται μαθητές και
μόνο αυτό, ενώ κι αυτό φέρει
πάνω του ένα αυτοκόλλητο
που κάποιοι είχαν τη «λαμπρή» ιδέα να κολλήσουν!
Την ευθύνη της σήμανσης
των δρόμων στην πόλη την

έχει φυσικά ο Δήμος Μετεώρων. Όμως τα τελευταία πολλά χρόνια δεν έχει προχωρήσει
στη σηματοδότηση της περιοχής με σήματα οδικής ασφαλείας που απαιτούνται και
πραγματικά είναι άξιο απορίας
γιατί δεν το έχει κάνει.
Το ίδιο συμβαίνει και στην
περιοχή επίσης του νέου σχεδίου πόλεως πάνω από το ξενοδοχείο «Διβάνης» όπου και
εκεί η σήμανση είναι ελλιπέστατη.
Θεωρείται επιβεβλημένη και
άμεση η μέριμνα του Δήμου
για την τοποθέτηση ευδιάκριτων προειδοποιητικών σημάτων του κοκ, για την ασφάλεια
πεζών και οδηγών.

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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ΕΝΑ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ, ΠΡΙΝ ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ
•Μία επιλογή από δρώμενα και σχόλια απ' τον ΘΥΜΙΟ ΓΡ. ΛΩΛΗ
ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΑ, ΑΠΕΡΓΙΑΚΑ
ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΤΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ 1919
Με κυρίαρχο θέμα το οξύτατο επισιτιστικό πρόβλημα, όπως εκφράζεται με τις πάμπολλες διανομές τροφίμων πρώτης ανάγκης
(μακαρονιών, ζάχαρης, αλατιού, καφέ, σπιρτων και πιτύρων, κυκλοφόρησε η εφημερίδα «Θάρρος» της Πέμπτης 14 Μαρτίου
1919-εκατό χρόνια πρίν σαν σήμερα. Αλλά
και άλλες ενδιαφέρουσες πληροφορίες
της πρό εκατονταετίας εποχής, όπως η
απεργία των λούστρων και υποδηματοποιών, η τιμή των γλυκών που ήταν λίγο πικρή
για το καταναλωτικό κοινό, ώστε να προκαλέσει Εισαγγελική παρέμβαση, οι εκλογές
στο Σωματείο Γαλαπωκτολών Τρικάλων,
που ήταν πολλοί τότε, γιατί υπήρχε μεγάλη
μεγάλη κτηνοτροφία στο Νομό μας (πρόβατα, αγελάδες και βουβάλες), η προαγωγή ενός Εφορια-κού. που φαίνεται ότι μάζεψε πολλά χρήματα για το κράτος, μία Συνέλευση των αγροτών, καθώς τα προβλήματά τους ήταν πάντα μεγάλα και άλυτα, η
έναρξη λειτουργίας ενός ακόμα Συμβολαιογραφείου, επειδή γίνονταν πολλές αγοραπωλησίες κτημάτων κι’ άλλων κτημάτων
αλλά και προικώα συμβόλαια, τότε που η
προίκα ήταν απαράβατος θεσμός. Τέλος η
αναζήτηση, από την ίδια εφημερίδα, κοριτσιών για την εκμάθηση της τυπογραφία, με
τα στοιχεία του Γουετεμβέργιου οριοθετεί
την παρουσία γυναικών τυπογράφων, που…
κατέλαβαν και αυτό κάστρο επαγγελματικής
αποκατάστασης των ανδρών.

Το εσωτερικό της αίθουσας «Αίγλη», του ξενοδοχείου
«Πανελλήνιον», που βρίσκεται διαχρονικά
στο επίκεντρο της κοσμικής ζωής των Τρικάλων

Οι υπαίθριοι υποδηματοκαθαριστές (λούστροι), στο
στέκι τους, στο πεζοδρόμιο της κεντρικής πλατείας, απ’
τους οποίους ο Εισαγγελέας, τον Μάρτιο του 1919,
ζήτησε να μειώσουν το τιμολόγιό τους!

Υποδηματοποιοί σε ώρα εργασίας, στο παπουτσάδικο
του Αλέκου Παπαχρήστου, στην οδό 25ηςΜαρτίου.
Πρώτος από δεξιά ο μεγαλύτερος από τους δυό γιούς
του Νίκος, που μαζί με τον μικρότερο Στέφανο,
συνέχισαν μέχρι και τώρα, την τέχνη του πατέρα τους

CMYK

στη σέντρα των

ΣΠΟΡ
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ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ

ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΑΝΑΛΟΓΗ ΕΙΚΟΝΑ

ΣΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΟΥΣ

ΔΕΙΝΑ ΔΕΛΦΙΝΙΑ

Ο ΑΟΤ πρέπει να αξιοποιήσει δημιουργικά
την εμφάνιση στον Βόλο για να γεμίσει
το σακούλι του (σελ 5)

Τα δυνατά τους σε μια ακόμη αγωνιστική
έβαλαν τα ταλέντα που μετέχουν
στο παιδικό πρωτάθλημα (σελ 4)

Η οικογένεια του ΑΣΕΤ είδε δικά της
παιδιά να κάνουν μεστές εμφανίσεις
σε δυο μέτωπα (σελ 6)

4 Αν και το πάλεψαν τα ταλέντα της Τρικαλινής Μικτής(Κ-14)
δεν μπόρεσαν να αποφύγουν χθες την ήττα 3-1 στην έδρα
της Ηπείρου και ολοκλήρωσαν το ταξίδι τους (σελ 8)
CMYK
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λούσιο είναι το
αθλητικό
καλεντάρι στον
χώρο της πάλης
και η χαρά των φίλων του
σπορ είναι μεγάλη ειδικά
όταν βλέπουν να βγαίνουν
στην πρώτη γραμμή τα
νιάτα.

Ξανά στην παλαίστρα
Τα στελέχη των τοπικών συλλόγων πάλης ετοιμάζονται για το
Πανελλήνιο πρωτάθλημα παίδων, που θα διεξαχθεί στις Σέρρες

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Αυτά από την μια έχουν πληροφορηθεί τις υψηλές πτήσεις
των ιερών τεράτων και από την
άλλη αντιμετωπίζουν το άθλημα
με τεράστιο σεβασμό.
Παράλληλα συνειδητοποίησαν ότι με αυτόματο πιλότο
και μόνο με τα στοιχεία που τα
προίκισε η φύση δεν είναι δυνατόν να ανοίξουν τα φτερά
τους όσο επιθυμούν.
Αλλωστε και τα ινδάλματά
τους που αποτελούν πρότυπο
κάθε άλλο παρά τον εύκολο
δρόμο διάλεξαν. Ισα- ίσα δούλεψαν ατέλειωτες ώρες προκειμένου να αναδείξουν το σύνολο των αρετών τους την ώρα
των αγώνων ήταν σε θέση να
καταθέσουν ελκυστικό πακέτο.
Φυσικά κάθε εποχή δεν είναι
ίδια. Ωστόσο η πάλη ταιριάζει
αποδεδειγμένα στους Τρικαλινούς. Οι ταλαντούχοι συμπολίτες αθλητές αγαπούν αποδεδειγμένα αυτό που κάνουν
και δεν αφήνουν να πέσει τίποτα κάτω.
Πραγματικά οι επιχώριοι σύλλογοι κάνουν σπουδαία δουλειά
και αγκαλιάζουν το νέο αίμα.
Οι παράγοντες προσπαθούν
να προσφέρουν όλες τις ανέσεις, ενώ οι προπονητές αφοσιώνονται ολοκληρωτικά στο
πλάνο τους.
Μέλημά τους είναι να συνεχίσουν την παράδοση βγάζοντας χαρισματικά παιδιά από τα
σπλάχνα των συλλόγων, ενώ
από την άλλη θέλουν να παρουσιάσουν ολοκληρωμένες
προσωπικότητες.
Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι
στην πάλη κυριαρχεί το ευ αγωνίζεσθαι και γενικά εφαρμόζονται όλες οι αρχές, που διέπουν
τον αθλητικό πολιτισμό.
Στο πλαίσιο αυτό χαίρεται
να συνομιλεί κανείς με πρωταγωνιστές του αθλήματος, αφού

Το Πανελλήνιο παίδων πάλης περνάει στην πρώτη γραμμή.
εκφράζονται με χαμηλούς τόνους, ενώ ξέρουν να αναγνωρίζουν αξίες. Σε κάθε περίπτωση η νέα γενιά Τρικαλινών παλαιστών δεν βλέπει την ώρα
να ανέβει στην παλαίστρα για
να επιχειρήσει το δικό της ταξίδι
στον χρόνο.
Πριν λίγο καιρό είχε διεξαχθεί
το Πανελλήνιο εφήβων με σημαντικές διακρίσεις για τα τοπικά χρώματα.
Η συνολική εικόνα αποτέλεσε
καλή τονωτική ένεση, αφού
άπαντες διαπίστωσαν ότι αξίζει
τον κόπο, ενώ οι αγωνιστικές
θυσίες δεν πάνε χαμένες.
Ακολούθως τα πιτσιρίκια μετείχαν στο παιδικό τουρνουά
της Λάρισας, όπου και σε αυτό
φάνηκε ότι πολλά παιδιά έχουν
τα εχέγγυα να βγουν μπροστά.
Φυσικά δεν υπάρχει μέρα για
χάσιμο και όλοι οφείλουν να
βρίσκονται στις επάλξεις προκειμένου να μείνουν στο προσκήνιο για πολλά χρόνια.
Πλέον τα φώτα θα πέσουν
στους παίδες οι οποίοι έχουν
μπροστά τους μια σημαντική
αγωνιστική πρόκληση.
Ο λόγος για το Πανελλήνιο
που θα φιλοξενηθεί το διήμερο
στις Σέρρες. Η προεργασία
έχει γίνει και αν λάβουμε υπόψιν
μας την παράδοση και τις συστάσεις οι νέες διακρίσεις δεν
θα λείψουν.

Εννοείται ότι οι πιο θερμές
ευχές συνοδεύουν την καινούργια φουρνιά Τρικαλινών παλαιστών, που θα έχουν δυναμική
συμμετοχή. Πάντως γενικά στον
χώρο κυφορούνται εξελίξεις
σε υψηλό επίπεδο.

Τα στοιχεία της γιορτής
Μια πραγματική παλαιστική
γιορτή ετοιμάζεται στην Μακεδονία και αυτό είναι λογικό,
αφού θα αναλάβουν δράση
παιδιά από κάθε γωνιά της χώρας που αποτελούν μεγάλη ελπίδα για συνέχεια των θρυλικών
κατορθωμάτων.
Οι πληροφορίες αναφέρουν
ότι θα αγωνιστούν στελέχη με
εξαιρετικό αγωνιστικό υπόβαθρο και μένει να δούμε τους
χειρισμούς που θα κάνουν στην
πράξη.
Οσο για τα χρηστικά στοιχεία
έχουν ως εξής:
Στις 16 και 17 Μαρτίου θα
διεξαχθεί η διοργάνωση του
φετινού Πανελληνίου πρωταθλήματος ελληνορωμαϊκής πάλης παίδων και ελευθέρας πάλης παίδων και κορασίδων.
Οι διατάξεις της προκήρυξης
των αγώνων έχει ως ακολούθως:
Ημερομηνία διεξαγωγής
αγώνων
Ελληνορωμαϊκή: 16 Μαρτίου
2019,

Ακολουθεί το σχολικό
Οι μαθητές έχουν ήδη σημαδέψει την ημερομηνία
για την συγκεκριμένη διοργάνωση
Οι σχολικές εκδηλώσεις αφήνουν το δικό τους
αποτύπωμα. Και οι σχετικοί αγώνες πάλης έχουν
την δική τους ιστορία.
Οι Πανελλήνιοι Σχολικοί αγώνες Πάλης για το
σχολικό έτος 2018-2019 προγραμματίζονται να γίνουν την Δευτέρα 15 Απριλίου 2019 στο κλειστό
γυμναστήριο Νέας Ιωνίας Βόλου.
Στους αγώνες θα μετέχουν μαθητές και μαθήτριες
που φοιτούν σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Γενικό
Λύκειο (ΓΕ.Λ.), Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.)
ή σε κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα αρμοδιότητας το:
ΥΠ.Π.Ε.Θ. του οποίου ο τίτλος απόλυσης είναι
ισότιμος με τον τίτλο του Γενικού Λυκείου.
Οι συμμετέχοντες μαθητές και μαθήτριες πρέπει
να φοιτούν κανονικό στην 1η-2η-3η τάξη
Λυκείου. Απαραίτητη προϋπόθεση για να διεξαχθούν οι αγώνες θα πρέπει να συμμετέχουν
μαθητές/τριες από τουλάχιστον δέκα έξι (16) Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της χώρας.
Μεταξύ άλλων οι υπεύθυνοι αναφέρουν.
Επίσης σας υπενθυμίζουμε ότι για να μοριοδοτηθούν οι μαθητές/τριες θα πρέπει να
αγωνισθούν στις Ολυμπιακές κατηγορίες και να
συμμετάσχουν στην κατηγορία βάρους που θα
αγωνισθούν τουλάχιστον εννέα (9) αθλητές/τριες

από έξι (6) διαφορετικά σχολεία.
Προϋπόθεση για να προχωρήσει το Υπουργείο
στην έκδοση της προκήρυξης των αγώνων,
να γνωρίζει έγκαιρα τους αθλητές/τριες – μαθητές/τριες που φοιτούν σε σχολεία που
ανήκουν σε 16 Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.
Κατηγορίες Βάρους οι Ολυμπιακές .Ανοχή Βάρους
ένα (1) κιλό
Ελληνορωμαϊκή: 60, 67, 77, 87, 97 & 130,
Ελευθέρα: 57, 65, 74, 86, 97, & 125, και
Μαθήτριες: 50, 53, 57, 62, 68 & 76
Για επικοινωνία και διεξαγωγή των αγώνων η
ΕΛΟΠ προτείνει τον υπάλληλο κ. Λιάνο Αντώνιο και
τον KΦΑ κ. Χονδρονόσιο Χαρίλαο.
Τόπος διεξαγωγής των αγώνων Κλειστό γυμναστήριο Νέας Ιωνίας Βόλου, και
Ημερομηνία διεξαγωγής των αγώνων είναι ημέρα Δευτέρα 15 Απριλίου 2019.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΓΦΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑ 09:00 – 11:00
ΖΥΓΙΣΗ: 10:00 – 11:00 πμ
ΑΓΩΝΕΣ: 12:00 – 20:00 μμ

Ελευθέρα: 17 Μαρτίου 2019.
Τόπος διεξαγωγής αγώνων:
Σέρρες.
Κατηγορίες Βάρους
Ελληνορωμαϊκής & ελευθέρας πάλης: 41-45, 48, 51, 55,
60, 65, 71, 80, 92 & 110 κιλά.
Ζύγιση
Ελληνορωμαϊκή: 16 Μαρτίου
2019,
Ελευθέρα: 17 Μαρτίου 2019.
Ανοχή βάρους
Ελληνορωμαϊκή: Δεν θα
υπάρχει ανοχή βάρους.
Ελευθέρα: Δεν θα υπάρχει
ανοχή βάρους.
Δικαίωμα συμμετοχής
Έχουν αθλητές εγγεγραμμένοι στο μητρώο της ΕΛ.Ο.Π.
που έχουν γεννηθεί κατά τα
έτη 2002 έως 2003.
Επίσης δικαίωμα συμμετοχής
έχουν και οι αθλητές γεννηθέντες το 2004 με υπεύθυνη
δήλωση κηδεμόνα ότι τους επιτρέπει να αγωνισθούν με αθλητές μεγαλύτερης ηλικίας και
ιατρική βεβαίωση.
Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι αλλοδαποί αθλητές.
Σύστημα διεξαγωγής των
αγώνων

Οι αγώνες θα διεξαχθούν
σύμφωνα με το αγωνιστικό σύστημα της Παγκόσμιας Ένωσης
Πάλης (UWW), του Άμεσου
αποκλεισμού. Για τις κατηγορίες βάρους με συμμετοχή έως
πέντε (5) αθλητές, κάθε παλαιστής θα παλέψει με όλους
(Tournoi Nordique).
Η κλήρωση των αθλητών ανά
κατηγορία βάρους θα γίνει στις
15/03/2019 ημέρα Παρασκευή
στις 17:30 μ.μ. παρουσία των
εκπροσώπων των συλλόγων και
σύμφωνα με την οριστική δήλωση συμμετοχής που θα έχει
σταλεί από τα σωματεία.
Τροποποίηση στην δήλωση
συμμετοχής για αλλαγή κατηγορίας βάρους αθλητών ή διαγραφή λόγω μη συμμετοχής
θα γίνονται δεκτές μέχρι τις
13:00 μ.μ. την ημέρα της κλήρωσης, αποκλειστικά και μόνο
στην ηλεκτρονική διεύθυνση
eloptehniki@gmail.com
Σε περίπτωση που δεν θα
παρευρίσκεται εκπρόσωπος
συλλόγου, την κλήρωση θα κάνει ή ο υπεύθυνος διαιτησίας
ή ο επόπτης διαιτησίας ή ο
υπεύθυνος των αγώνων.

Τελική Δήλωση Συμμετοχής
Η τελική δήλωση συμμετοχής, καθώς και τα δικαιολογητικά που αφορούν τους μικρότερους ηλικιακά αθλητές που
έχουν δικαίωμα συμμετοχής,
πρέπει να είναι σύμφωνα με
τα υποδείγματα που επισυνάπτονται και πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα ζητούμενα πεδία.
Η τελική δήλωση συμμετοχής
πρέπει να σφραγισθεί και να
υπογραφεί από τους νόμιμους
εκπροσώπους του σωματείου.
Σωματείο που δεν θα καταθέσει την τελική δήλωση συμμετοχής και τα απαραίτητα δικαιολογητικά δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες.
Παρουσία αθλητών στην Ιατρική εξέταση – Ζύγιση
Οι αθλητές κατά την Ιατρική
εξέταση και Ζύγιση είναι υποχρεωμένοι να φέρουν το Δελτίο
αθλητικής ιδιότητας και την
Κάρτα Υγείας Αθλητή.
Αθλητής χωρίς τα παραπάνω
δικαιολογητικά δεν θα συμμετάσχει στους αγώνες.
Επίσης την Αστυνομική τους
ταυτότητα ή Διαβατήριο ή οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο για
την ταυτοποίησή τους.
Βαθμολογία Συλλόγων
Η Γενική βαθμολογία των
συλλόγων του Πανελληνίου
πρωταθλήματος θα εξαρτηθεί
από το σύνολο των αθλητών
που θα συμμετάσχουν σε κάθε
κατηγορία βάρους.

Βαθμολογία συλλόγων Πανελληνίου πρωταθλήματος
Οκτώ (8) και άνω
10 βαθμοί
8 βαθμοί
6 βαθμοί
Επτά (7) αθλητές
8 βαθμοί
6 βαθμοί
4 βαθμοί
Έξη (6) αθλητές
7 βαθμοί
5 βαθμοί
3 βαθμοί
Πέντε (5) αθλητές
6 βαθμοί
4 βαθμοί
3 βαθμοί
Τέσσερεις (4) αθλητές
5 βαθμοί
3 βαθμοί
2 βαθμοί
Τρείς (3) αθλητές
4 βαθμοί
2 βαθμοί
1 βαθμός
Δύο (2) αθλητές
3 βαθμοί
1 βαθμός
—
Ένας (1) αθλητές
3 βαθμοί
—
—
Απονομές Μεταλλίων
Στον 1ο, 2ο και 3ο αθλητή απονέμεται δίπλωμα και μετάλλιο.

4 βαθμοί
2 βαθμοί
2 βαθμοί
2 βαθμοί
1 βαθμοί
—
—
—

2 βαθμοί
1 βαθμός
1 βαθμός
1 βαθμός
—
—
—
—

1 βαθμός
—
—
—
—
—
—
—

Στα τρία (3) πρώτα σωματεία του Πανελληνίου πρωταθλήματος θα απονέμεται δίπλωμα, μετάλλιο και κύπελλο.

Πρόγραμμα Αγώνων
Ημέρα
Παρασκευή

Ημερομηνία
15/03/2019

Ώρα Δραστηριότητα
17:30 – 18:30 Κλήρωση αθλητών
ελληνορωμαϊκής και ελευθέρας πάλης
Σάββατο
16/03/2019
11:00 – 11:30
13:00
Ιατρική εξέταση & Ζύγιση (ελληνορωμαϊκή πάλη)
Έναρξη αγώνων ελληνορωμαϊκής πάλης
Κυριακή
17/03/2019
11:00 – 11:30
13:00
Ιατρική εξέταση & Ζύγιση (ελευθέρα πάλη)
Έναρξη αγώνων ελευθέρας πάλης

Παντός καιρού
Μπήκαν με φόρα στην δράση και συνεχίζουν με μεγάλη δυναμική.
Το Trikalasportiva έγραψε:
Δεν πτοήθηκαν από τις άσχημες καιρικές συνθήκες οι ομάδες των Αστυνομικών και των Πολυτέκνων
και έδωσαν ανταγωνιστικό παιχνίδι στο γήπεδο Μεγαλοχωρίου για την 7η αγωνιστική του
πρωταθλήματος παλαιμάχων. Προηγήθηκαν στο ημίχρονο οι Αστυνομικοί, ισοφάρισαν στα μέσα της
επανάληψης οι Πολύτεκνοι και η ομάδα της Αστυνομίας με ένα δεύτερο γκολ δέκα λεπτά πριν το
τέλος πήρε τη νίκη.

Υψηλές βλέψεις
Με το χαμόγελο στα χείλη(sport 24)επέστρεψε ο Γιώργος Πιλίδης, έχοντας στις αποσκευές του
το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πάλης Ανδρών U23, που πραγματοποιήθηκε
στη Σερβία.
Το «χρυσό παιδί» της ελληνικής Πάλης υποδέχτηκαν ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Δημήτρης
Τραμπάκουλας, και ο αντιπρόεδρος Μύρων Στεφανάκης.
Η νέα επιτυχία του Γιώργου Πιλίδη προσέφερε μοναδικές χαρές στους φίλους της Πάλης,
απέναντι στον Μακομέντοφ. Ο Ρώσος που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο, είναι Παγκόσμιος
πρωταθλητής και ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της Παγκόσμιας Πάλης.
Ο Γιώργος Πιλίδης κατά την άφιξή του δήλωσε: «Είμαι χαρούμενος που σε ακόμη μια διοργάνωση
ανέβηκα στο βάθρο, αλλά μου μένει μια πικρία που δεν κατέκτησα το χρυσό μετάλλιο. Αυτός ήταν ο
στόχος μου. Το μετάλλιο, μου δίνει δύναμη για τη συνέχεια» τόνισε αρχικά και πρόσθεσε:
«Το 2019 είναι προολυμπιακή χρονιά και θα προσπαθήσω να πάρω από φέτος την πρόκριση. Οι
Ολυμπιακοί Αγώνες στο Τόκυο, άλλωστε είναι ο μεγάλος μου στόχος. Θα ήθελα μέσα από την
καρδιά μου να ευχαριστήσω τον προπονητή μου Αμιράν Καρντάνοφ, που είναι σαν πατέρας μου, την
ομοσπονδία που με στηρίζει όλα αυτά τα χρόνια με συνεχείς αγώνες και προετοιμασίες στο
εξωτερικό και τους φίλους της Πάλης που είναι πάντα δίπλα μου.

ΤΟΠιΚΑ

Μ

αζεμένους
αγώνες
έδωσαν στο
φετινό
πρωτάθλημα οι ομάδες
της Β’ ΕΣΚΑΘ και ήταν
λογικό μέσα στις
Απόκριες να μην υπάρχει
πλήρης δράση.
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Βγήκε εκκρεμότητα
Ανάσες πήραν οι περισσότερες ομάδες της Β’ ΕΣΚΑΘ,
ενώ Ν. Κεραυνός και Κρόνος Τυρνάβου έδωσαν εξ αναβολής αγώνα

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Βέβαια ήταν ευκαιρία να διευθετηθούν εκκρεμότητες,
οπότε ο χάρτης για τα εισιτήρια άρχισε να ξεκαθαρίζει.
Κάποιες ομάδες μπήκαν
στον μπασκετικό χορό ως φαβορί και φρόντισαν να επιβεβαιώσουν τις συστάσεις.
Άλλες λειτούργησαν ως ευχάριστες εκπλήξεις και μέτρησαν από μέσα δυνάμεις
για τα επόμενα χρόνια.
Εννοείται ότι δεν υπάρχει
καλύτερη στιγμή για όλες τις
ομάδες του κόσμου από το
να κλειδώνουν τα αποτελέσματα και να κάνουν το μεγάλο βαθμολογικό άλμα.
Σίγουρα για να γίνει κάτι
τέτοιο χρειάζεται μεθοδική
δουλειά και τα λιγότερα δυνατά σκαμπανεβάσματα. Βέβαια αυτό μπορεί να μοιάζει
εύκολο αλλά στις τοπικές κατηγορίες οι παίκτες πρέπει
να ξεπεράσουν πολλές φορές
τον εαυτό τους για να εμφανιστούν στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
Κάποια συγκροτήματα έδειξαν με το καλημέρα ότι είναι
αποφασισμένα να φτάσουν
μέχρι το τέλους του δρόμου,
ενώ ορισμένες ομάδες αν και
δεν έκαναν τις μαζεμένες προσπεράσεις κέρδισαν θετικά
σχόλια.
Ετσι φαίνεται ότι θα συνεχίσουν να υπηρετούν με την
ίδια διάθεση το μετερίζι περιμένοντας την κατάλληλη
στιγμή για να αδράξουν την
ευκαιρία.
Και όλα αυτά σε μια αγωνιστική περίοδο με έντονα συναισθήματα.
Υπάρχουν λοιπόν αγωνιστικές που τα πρόσωπα των
πρωταγωνιστών είναι φωτεινά.
Αυτό συμβαίνει διότι το πλάνο βγαίνει με υποδειγματική
ακρίβεια, το θέαμα παίρνει
υψηλό βαθμό, ενώ το κυριό-

Το δικό τους στίγμα προσπαθούν να δώσουν
μέχρι τέλους: Πρ. Γωνιά και Φούντας
τερο είναι ότι μπαίνει ροζ φύλλο στο βαλιτσάκι. Ο καθένας
αντιλαμβάνεται ότι στις περιπτώσεις αυτές η ψυχολογία
εκτοξεύεται στα ύψη.
Ωστόσο δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στον αθλητισμό τα
συναισθήματα αλλάζουν με
συνοπτικές διαδικασίες, ενώ
οι εκπρόσωποί μας δεν παίζουν μόνοι τους.
Στην φετινή Β’ ΕΣΚΑΘ φάνηκε εγκαίρως ότι υπάρχουν
δυνατές φωνές, που ξέρουν
να αξιοποιούν τα δυνατά τους
στοιχεία και κυρίως επιμένουν
μέχρι τέλους.
Συνεπώς αν εμφανιστούν
στην μέρα τους και βγάλουν
πράγματα με υψηλό συντελεστή δυσκολίας, τότε είναι
δυνατόν να κάνουν προσπεράσεις.
Πάντως οι ειδικοί αναφέρουν ότι οι αξιόλογες ομάδες
φαίνονται από τις αντιδράσεις
στα δύσκολα. Το Τρικαλινό
δίδυμο προσπαθεί να αναζητεί
νέους δρόμους για να είναι
συνεπές σε αυτό που πρεσβεύει.
Στην πορεία η ίδια η πράξη
θα δείξει πόσο ψηλά θα φτάσει ή σε κάθε περίπτωση αν

Οι Μπακς συνέχισαν με εμφατικό τρόπο(τάδε
έφη basketblog) την πορεία τους επικρατώντας
με 113-130 επί των Πέλικανς. Τα «Ελάφια» κατάφεραν να αυξήσουν την διαφορά και να κλειδώσουν την νίκη στην 3η περίοδο όπου πέτυχαν
45 πόντους σε 12 λεπτά, ενώ στην 4η περίοδο
διαχειρίστηκαν το προβάδισμα φτάνοντας σε
μία σχετικά άνετη νίκη.
Ο Γιάννης Άντετοκούνμπο ήταν ο πρώτος
σκόρερ της ομάδας του αγωνιζόμενος μόλις
26 λεπτά. Ο «Greek Freak» σταμάτησε στους
24 πόντους μαζεύοντας 9 ριμπάουντ και μοιράζοντας 5 ασίστ. Συνολικά, η ομάδα του Μπουντεχόλζερ έφτασε εύκολα στην νίκη παίρνοντας
σκορ από όλους τους παίκτες με 6 από αυτούς
να έχουν από 13 πόντους και πάνω. Εξίσου εντυπωσιακός για τους Μπακς ήταν ο Κρις Μίντλετον με 23 πόντους,7 ασίστ και 5 ριμπάουντ.
Για τους Πέλικανς, που έκαναν την 4η συνεχόμενη ήττα, ο Ραντλ ήταν πρώτος σκόρερ με 23
πόντους, ενώ o Ντέιβις πέτυχε 21 πόντους και
μάζεψε 12 ριμπάουντ σε 21 λεπτά συμμετοχής.
Τέλος, σημαντική απώλεια αποδείχθηκε ο Τζρου
Χολιντέι ο οποίος έμεινε εκτός για την Νέα Ορλεάνη.
Οι Σπερς επικράτησαν των Μάβερικς με 105-

θα ολοκληρώσει με τον τρόπο
που θέλει.
Φαίνεται πάντως ότι δεν
υπάρχουν εύκολα παιχνίδια
στην κατηγορία και οι πρωταγωνιστές οφείλουν να τα
διαβάσουν σωστά και να προσέξουν όλες τις λεπτομέρειες.
Γιατί στο σύγχρονο μπάσκετ
δεν θέλει πολύ να αλλάξουν
άρδην οι συσχετισμοί.
Η μέχρι τώρα ανάγνωση
της κατηγορίας δείχνει ότι οι
αντίπαλοι ξέρουν να τιμωρούν
αν βρουν ζωτικό χώρο και ιδιαίτερα από την στιγμή που
ζεσταθούν οι παίκτες τους.
Συνεπώς οι τοπικές ομάδες
χρειάζεται να λάβουν τα μέτρα τους για να μπορέσουν
να πατήσουν γερά στο παρκέ
και να φτάσουν στο τέλος με
ψηλά το κεφάλι.
Η μάχη της κορυφής παρουσίασε όπως προαναφέραμε μεγάλο ενδιαφέρον και
ο συναγωνισμός μόνο καλό
θα κάνει στο νέο αίμα. Διότι
συνηθίζει σε συνθήκες πίεσης
και μέσω αυτού βελτιώνει
τους δείκτες του.
Η συλλογή παραστάσεων
είναι μεγάλη υπόθεση, ενώ
όπως λένε και οι άνθρωποι

του χώρου διδάσκεται κανείς
πολλά ειδικά από τα άτυχα
αποτελέσματα.
Πάντως σε κάποιες ομάδες
από ένα διάστημα και μετά
βγήκαν αρκετά πράγματα,
ενώ άλλες επιμένουν ιδιαίτερα
στο κομμάτι της συσπείρωσης.
Επιπρόσθετα όλοι γνωρίζουν την άγρια ομορφιά των
κορυφαίων παιχνιδιών.
Οσοι μετέχουν σ’ αυτά θέλουν να κερδίζουν και ως εκ
τούτου δίνουν ότι έχουν και
δεν έχουν για να φτάσουν
στον αντικειμενικό τους στόχο.
Ο καθένας αντιλαμβάνεται
ότι από την στιγμή που οι
ομάδες ψάχνονται αυξάνονται
οι πιθανότητες σπουδαίων
αναμετρήσεων.
Οι συμπολίτες φίλαθλοι συνήθισαν σε αμφίρροπες συναντήσεις και εύχονται η παράδοση να συνεχιστεί και στις
τελευταίες συναντήσεις.
Και μπορεί αρκετοί να θεωρούν ότι μεγάλες αλλαγές
δεν συνηθίζονται στην συγκεκριμένη κατηγορία αλλά
πάντα υπάρχουν σημαντικά
σημεία αναφοράς.
Μάλιστα αρκετά επιτελεία
δεν διστάζουν να κάνουν
πράξη το σύνθημα τόπο στα
νιάτα, οπότε στην πράξη δίνουν απλόχερο χρόνο συμμετοχής στα ταλέντα και αυτά
τους δικαιώνουν.
Φυσικά οι πιτσιρικάδες «ψήνονται» μέσα από τα δυνατά
ματς. Μακροπρόσθεσμα λοιπόν οι φίλοι του είδους θα
μνημονεύουν την στροφή στα
ταλέντα. Όλα πάντως πρέπει
να γίνουν με μέτρο.
Το ζητούμενο είναι κάθε
ομάδα να παίζει το μπάσκετ
που ξέρει με σεβασμό στους
αντιπάλους και να φέρει όσο
μπορεί περισσότερο στο προσκήνιο το άθλημα και κυρίως
την κατηγορία.

Εννοείται ότι ένα συναρπαστικό πρωτάθλημα πέραν
όλων των άλλων φέρνει τον
κόσμο στο γήπεδο, πέρα δηλαδή από τους μόνιμους θεατές, που ακόμη και με ασφυκτικό επαγγελματικό πρόγραμμα θα βρουν τον τρόπο
να γευτούν τα ιδιαίτερα στοιχεία κάθε μπασκετικής αναμέτρησης.
Ασφαλώς αξίζουν μπράβο
για την επιλογή τους διότι
δεν κοιτάζουν μόνο την λεγόμενη βιτρίνα αλλά στηρίζουν στην πράξη όλες τις κατηγορίες και τα πρόσωπα του
τοπικού μπάσκετ. Εχουν την
άποψη ότι κάθε πρωτάθλημα
διαθέτει ξεχωριστά στοιχεία
και άγρια ομορφιά.
Ολοι δίνουν το 100% ενώ
βρίσκουν πεδίο έκφρασης οι
πιτσιρικάδες, που μέσω της
Β’ ΕΣΚΑΘ συστήνονται στο
κοινό.
Στον κύκλο των παιχνιδιών
Πράσινη Γωνιά και Φούντας
είχαν ορισμένα πολύ καλά
παιχνίδια στα οποία είτε έβαλαν θετικό πρόσημο, είτε πάλεψαν με αξιοπρέπεια.
Δεν απουσίασαν όμως και
τα φρεναρίσματα, αφού σ’αυτά τα πρωταθλήματα ακόμη
και ένας κρίκος αν λείψει από
την αλυσίδα μπορεί να γίνει
η ζημιά.
Σε κάθε περίπτωση η τελευταία εντύπωση είναι που
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Ελπίδα. Κ
Πράσινη Γωνιά
Φούντας ΒΑ
Αγ. Κωνσταντίνος
Φαρκαδόνα

Δίνει ώθηση
Σε κάθε παιχνίδι των Μπακς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο
βρίσκεται στην λίστα των παικτών που ξεχωρίζουν
112 και αύξησαν την διαφορά από τους «διώκτες» τους για τις θέσεις των playoff. Το Σαν
Αντόνιο δεν βρέθηκε σε καμία στιγμή του αγώνα
από την 2η περίοδο και μετά πίσω στο σκορ με
τα «σπιρούνια» να διατηρούν προβάδισμα της
τάξεως των 7 με 11 πόντων. Το Ντάλας πλησίασε
στους 2 με δύο λεπτά να απομένουν με τον
Ντόνσιτς όμως να είναι άστοχος ακόμα και από
τις βολές έχοντας 0-2 με 30’’ να απομένουν και
ενώ το σκορ ήταν 101-106 υπέρ του Σαν Αντόνιο.
Η ομάδα του Πόποβιτς στηρίχθηκε στην εμπειρία
της και έφτασε στην νίκη με τους Όλντριτζ και
ΝτεΡόζαν να κινούν τα «νήματα» στην επίθεση.
Ο «ψηλός» των «σπιρουνιών» είχε 28 πόντους
και 7 ριμπάουντ, ενώ ο ΝτεΡόζαν σταμάτησε
στους 33 έχοντας επιπλέον 6 ασίστ και 4 ριμ-

μένει.
Η Πρ. Γωνιά έχει να δώσει
ακόμη
τα
ματς
με:
Κεραυνό(εκτός)
και
Παλαμά(εντός), ενώ η Φούντας ΒΑ θα υποδεχθεί την Ελπίδα και θα γράψει επίλογο
με Κρόνο Τυρνάβου.
Πάντως όπως έγραψε το
billkara με το ένα πόδι στην
Α2 ΕΣΚΑΘ βρίσκεται ο Ν. Κεραυνός μετά την νίκη του με
76-50 επί του Κρόνου Τυρνάβου, στο εξ αναβολής παιχνίδι
για την 16η αγωνιστική του
δευτέρου
ομίλου
της
Β’ΕΣΚΑΘ.
Οι νικητές μπήκαν από την
αρχή στην θέση του οδηγού
και ολοκλήρωσαν υποδειγματικά.
Τα δεκάλεπτα: 17-8, 39-24,
59-35, 76-50.
Διαιτητές: Παζώλης - Πετρίδης
Νέος Κεραυνός (Ζαχαρέλης) Τσόγιας 8, Χριστιανός
15, Καλαμάκης 14(2), Ζαφειρούλης 4, Νταής 15(1), Γκουζιώκας 1, Αγοραστός 11, Ζαγανίδης 7, Ρήγας , Ευαγγέλλου 1.
Κρόνος Τυρνάβου(Σαμαντζής-Κακαδιάρης): Καλόγηρος 15(2), Μπουγατσιάς 15,
Μπαράκος 1, Ξενόφως 2, Κότσιρας 5, Τριανταφύλλου 9(1),
Μητρολιός , Κακαδιάρης 1,
Ντέντα , Παπαγεωργίου 2,
Γκαρλόφτης

πάουντ. Ο Λούκα Ντόνσιτς έκανε μία από τις
χειρότερες εμφανίσεις του έως τώρα στο NBA
τελειώνοντας την αναμέτρηση με 12 πόντους(518 σουτ,1-7 τρίποντα,1-9 βολές!), 6 ριμπάουντ
και 7 ασίστ. Πρώτος σκόρερ του Ντάλας ήταν
ο Τζέιλεν Μπράνσον με 34 πόντους. 5 ριμπάουντ
και 4 ασίστ.
Οι Λέικερς επέστρεψαν από το -20 του πρώτου
ημιχρόνου για να φτάσουν εν τέλει στην νίκη
με 107-123επί των Μπουλς. Κορυφαίος για τους
«Λιμναθρώπους» ο Λεμπρόν Τζέιμς με 36 πόντους, 10 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ σημαντική
βοήθεια πρόσφερα οι Κούζμα με 21 και ο Κάλντουελ-Ποπ με 24 πόντους αντίστοιχα. Για το Σικάγο, που γνώρισε την 3η συνεχόμενη ήττα και
για το οποίο δεν αγωνίστηκε ο Ζακ Λαβίν, ο
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Ρόμπιν Λόπεζ είχε 20 πόντους και 7 ριμπάουντ.
Ένα ημίχρονο ήταν αρκετό για το Ντένβερ
ώστε να φτάσει στην νίκη επί των αποδεκατισμένων Τίμπεργουλφς με 133-107.
Το Πόρτλαντ έβαλε τέλος στο σερί των 5
νικών που έτρεχαν οι Κλίπερς επικρατώντας με
104-125 στο Λος Άντζελες.
Οι Πέισερς τα χρειάστηκαν στην αναμέτρηση
με τους Νιου Γιορκ Νικς καταφέρνοντας στο
τέλος να πάρουν την νίκη με 103-98.
Τέλος, οι Σίξερς τα βρήκαν «σκούρα» αλλά
έκαμψαν την αντίσταση των Καβαλίερς με 10699. Η Φιλαντέλφια, για την οποία δεν αγωνίστηκε
ο Τζίμι Μπάτλερ, άντεξε την αντεπίθεση των
Καβς στην τελευταία περίοδο και έφτασαν στην
νίκη. Για τους νικητές, ο Μπεν Σίμονς είχε 26
πόντους, 10 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ενώ ο Εμπίντ
είχε 17 πόντους και 19 ριμπάουντ. Για το Κλίβελαντ, ο Σέξτον έδωσε συνέχεια στις καλές εμφανίσεις με 26 πόντους, ενώ δεν αγωνίστηκαν
οι Λοβ και Κρις.
Εξάλλου το κορυφαίο αμερικανικό δημοσιογραφικό δίκτυο ESPN παρουσίασε τη λίστα
των 100 πιο διάσημων αθλητών του κόσμου και
ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρίσκεται στο νούμερο
85!
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Χαίρονται την δράση

Α

πό την αρχή της
χρονιάς τα
επιτελεία των
τοπικών ομάδων,
που ειδικεύονται στην
υποδομή προσπαθούν να
ψάχνονται συνεχώς
βελτιώνοντας τους
δείκτες.

Του Αρη Κόντα

Τα ταλέντα που μετέχουν στα πρωταθλήματα υποδομής μπάσκετ
απολαμβάνουν τα παιχνίδια και προσπαθούν να βελτιώνουν στοιχεία

arispenna@yahoo.gr
Μέλημά τους είναι οι παίκτες
να μάθουν σωστά τα μυστικά
του χώρου και να λειτουργούν
σωστά ως μέρος του συνόλου.
Ασφαλώς το άνοιγμα της κάνουλας δεν γίνεται από την
μια στιγμή στην άλλη και πραγματικά η ωρίμανση των αθλητών έρχεται μέσα από τα διαδοχικά παιχνίδια.
Ο καθένας αντιλαμβάνεται
ότι όλες οι ομάδες του κόσμου
θέλουν να εμφανίζονται σε ιδανική κατάσταση στην τελική
ευθεία, όταν δηλαδή κλειδώνουν οι θέσεις.
Οι τοπικοί εκπρόσωποι λοιπόν εκτός από την δική τους
δουλειά παρακολουθούν και
τους συσχετισμούς στα άλλα
πρωταθλήματα της Θεσσαλίας
για να έχουν μια καλή εικόνα
όταν έρθει η ώρα να διασταυρώσουν τα ξίφη τους.
Πολύ σωστά πάντως οι παίκτες βλέπουν κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και προσπαθούν να
δίνουν το 100%.
Οι φίλοι του μπάσκετ πάντως
χαίρονται όταν βλέπουν νέα
πρόσωπα να βγαίνουν στον
αφρό και τις τάξεις των ομάδων
να αυξάνονται και να πληθύνονται.
Σε κάθε περίπτωση η κινητοποίηση αυτή μόνο καλό θα
κάνει, αφού μπορούν να προκύψουν νέα πρόσωπα, που θα
διεκδικήσουν το προσωπικό
τους όνειρο.
Πάντως εδώ και καιρό το
άπλωμα της δράσης είναι εντυπωσιακό και τα νιάτα έχουν
την ευκαιρία να κάνουν καταγραφή δυνάμεων αλλά και τις
απαραίτητες συγκρίσεις.
Πέρα από τα αποτελέσματα
όλοι αποχωρούν γεμάτοι από
δράση, ενώ τα φωτογραφικά
στιγμιότυπα δείχνουν ξεκάθαρα ότι το νέο αίμα έβαλε γερές
βάσεις και κυρίως αγαπάει

Συγκινήσεις πρόσφεραν τα ταλέντα παιδικού ΑΕΤ και Φούντας
αυτό που κάνει.
Πραγματικά όσοι νοιάζονται
για το μέλλον της Τρικαλινής
καλαθοσφαίρισης έχουν το
μυαλό τους στην δουλειά που
γίνεται στις μικρές ηλικίες.
Στο πλαίσιο αυτό δεν κρύβουν την προσμονή τους για
να δουν όσο το δυνατόν περισσότερους αγώνες πιτσιρικάδων, που μπήκαν με το καλημέρα στο πνεύμα και θέλουν
να συνεχίσουν την παράδοση.
Πραγματικά οι συναντήσεις
σε πρώτη φάση παίδων και
εφήβων και στην πορεία μίνι
και παμπαίδων είναι άκρως
απολαυστικές, ενώ προπονητές
και λοιπά στελέχη προσπαθούν
να εκτοξεύσουν την ψυχολογία
των ταλέντων.
Διότι η περιοχή μας δεν έχει
την πολυτέλεια να χάσει ούτε
ένα παιδί με προοπτική.
Ο καθένας αντιλαμβάνεται
ότι κάθε αγωνιστική εκδήλωση
, πόσο μάλλον μια επιτυχία
κρατάει ζεστά τα ταλέντα που
θέλουν να αναδείξουν το σύνολο των αρετών τους και να
επιχειρήσουν ένα ξεχωριστό
μπασκετικό ταξίδι, όπως τόσοι
και τόσοι προκάτοχοι.
Γενικά ο αθλητισμός δεν έχει
ηλικία. Ειδικά στο μπάσκετ μπορεί να ξεκινήσει κανείς την ενα-

Μ

πορεί ο Αστέρας να είχε
ρεπό αλλά οι παίκτες
του δεν σταματούν να
ψάχνονται αγωνιστικά,
αφού ξέρουν ότι ειδικά φέτος το
επίπεδο ανέβηκε κατά πολύ.

Βέβαια με το καλημέρα έδειξαν τις
αρετές τους κόντρα στον Ηρόδικο, ενώ
πλέον ανεβάζουν στροφές για τον αγώνα
με τους Αργοναύτες τους οποίους ξέρουν
πολύ καλά.
Πάντως στα υπόλοιπα παιχνίδια ξεχώρισε η ιστορική πρώτη νίκη της ΑΕΚ
κόντρα στους Αετούς Κρήτης.
Η Καβάλα ήταν η μοναδική που πέτυχε
«διπλό» στη 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Α2. Πέρασε δίχως να συναντήσει ιδιαίτερη δυσκολία από τον
Βόλο, ενώ ο Ηρόδικος κυριάρχησε του
Πανσερραϊκού, στους αγώνες για τον
Βόρειο Όμιλο.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
Νότιος όμιλος:
Ηράκλειο – Ήφαιστος 74-48
Τα δεκάλεπτα: 21-15, 41-21, 57-35,
74-48.
Ηράκλειο (Χατζηδάκης): Χατζηδάκης
19, Γαστεράτος 2, Χουρδάκης, Μαράκης,
Σέβτσοβ 8, Παπαδάκης 2, Σταματάκης

σχόλησή του από πολύ νωρίς.
Οσοι ζουν από μέσα τα δεδομένα της δουλειάς στέκονται
στον απίστευτο ενθουσιασμό
που βγάζουν τα αυριανά αστέρια.
Πρόκειται για φρέσκα πρόσωπα που κινούνται προσεκτικά και με το καλημέρα έδεσαν
με τον χώρο.
Ομολογουμένως ζουν και
αναπνέουν για το άθλημα και
εκτός από την δράση δεν σταματούν να συζητούν για έμπειρους συναδέλφους τους και
ιερά τέρατα του χώρου.
Κάθε εκδήλωση αποτελεί τεράστια χαρά για τα νιάτα, αφού
βρίσκονται στον ζωτικό τους
χώρο και δεν σταματούν αν
δεν ακουστεί το ακροτελεύτιο
σφύριγμα.
Από την πλευρά τους προπονητές και παράγοντες είναι
συνέχεια δίπλα τους, αφού θέλουν όσο τίποτα άλλο να βγάλουν παιδιά από τα σπλάχνα
τους και χαίρονται όταν τα
βλέπουν να πατούν γερά στα
πόδια τους και να εφαρμόζουν
πιστά το πλάνο.
Βέβαια δεν πρέπει να ζητάει
κανείς θαύματα από την μια
στιγμή στην άλλη. Κάθε πράγμα γίνεται στην ώρα του και η
νέα φουρνιά θέλει ένα εύλογο

διάστημα για να εμπεδώσει τα
βασικά δεδομένα αλλά και τις
λεπτομέρειες του αθλήματος.
Ωστόσο είναι αλήθεια ότι οι
πιτσιρικάδες αφομοιώνουν
γρήγορα τις οδηγίες των προπονητών και επιδιώκουν να
πραγματοποιούν καθημερινά
βήματα εξέλιξης.
Πέρα από τις άμυνες, την
δημιουργία και την εκτέλεση
τα μπασκετικά νιάτα ξεχωρίζουν και για την διορατικότητά
τους.
Ξέρουν λοιπόν να διαβάζουν
σωστά τις καταστάσεις και αναλόγως εκδηλώνουν τις προσπάθειές τους.
Κάποιες φουρνιές πάντως
έχουν περάσει ήδη στο μικροσκόπιο και μακάρι να έχουν
την επιθυμητή εξέλιξη.
Αλλωστε τα Τρίκαλα πρέπει
κάποια στιγμή να βασιστούν
στις δικές τους δυνάμεις, όσο
δύσκολο και αν φαντάζει αυτό,
αφού η νεολαία καλείται να
παίξει σε πολλά μέτωπα. Συνεπώς ψάχνει με το σταγονόμετρο ελεύθερο χρόνο προκειμένου να καταπιαστεί με το
αθλητικό γίγνεσθαι.
Φυσικά οι ειδικοί εντόπισαν
παιδιά με καλές προδιαγραφές,
που δείχνουν ότι πήραν σοβαρά την υπόθεση και κινούνται
με τέτοιο τρόπο ώστε να ζήσουν τον μπασκετικό τους
μύθο.

Μεγάλη διάθεση
Δεν υπάρχει παιχνίδι στην
υποδομή στο οποίο μπορεί να
πλήξει κανείς. Αυτό ισχύει γιατί
οι πιτσιρικάδες από την στιγμή
που μπαίνουν στο παρκέ δίνουν
ότι έχουν και δεν έχουν πλειοδοτώντας σε εμπνεύσεις.
Ετσι οι φίλαθλοι αναγνωρίζουν την διάθεση και δίνουν
το πιο θερμό χειροκρότημα.
Σίγουρα τα αποτελέσματα
και οι εμφανίσεις αποτελούν
χρήσιμο εργαλείο αλλά το ζητούμενο βρίσκεται στην καθημερινή δουλειά, αφού μόνο

μέσω αυτής θα έρθει η επιθυμητή εξέλιξη.
Πάντως μετά από έναν κύκλο
παιχνιδιών φαίνεται ότι οι πιτσιρικάδες πατάνε γερά στα
πόδια τους.
Εννοείται όμως ότι βρίσκονται στην αρχή και επιβάλλεται
να συνεχίσουν με συνέπεια διότι χωρίς καθημερινό χτίσιμο
δεν θα ανοίξουν τα φτερά τόσο
όσο επιθυμούν.
Ειδικά σ’αυτές τις ηλικίες τα
λάθη είναι μέσα στο πρόγραμμα και μέσα απ’ αυτά τα νιάτα
θα μάθουν να κινούνται όπως
πρέπει στην κρίσιμη στιγμή.
Ασφαλώς ο χρόνος είναι
σύμμαχος για τα παιδιά αυτά,
που θέλουν να φτιάξουν όνομα
και να καταθέσουν τα δικά
τους ιδιαίτερα στοιχεία που
τους χαρακτηρίζουν.
Γενικά η δουλειά στην υποδομή αποτελεί μεγάλο σχολείο
τόσο εντός, όσο και εκτός παρκέ.
Πολύ σωστά οι προπονητές
εστιάζουν στην σωστή εκτέλεση πραγμάτων που δουλεύονται στις προπονήσεις αλλά και
στην διάρκεια της απόδοσης.
Διότι με αναλαμπές δεν είναι
δυνατόν να μείνει μόνιμα ανοιχτή η βαθμολογική κάνουλα.
Φυσικά οι μαζεμένοι αγώνες
βάζουν τα νιάτα καλύτερα στο
πνεύμα, ενώ εκτελώντας συχνά
συγκεκριμένες κινήσεις αποκτούν τους περίφημους αυτοματισμούς. Ετσι σε κάθε νέα
αγωνιστική σύναξη τα ταλέντα
καταθέτουν νέα δείγματα γραφής μιλώντας στην καρδιά του
κόσμου.
Εννοείται ότι τα προπονητικά
στοιχεία πρέπει να γίνονται
στην ώρα τους διότι αν μείνουν
κενά θα χρειαστεί διπλάσια
προσπάθεια για να καλυφθούν.
Πάντως ο ζήλος του νέου
αίματος δίνει ώθηση σε όσους
διακονούν τον χώρο να ψαχτούν στον μέγιστο βαθμό προκειμένου να διαμορφώσουν τις
συνθήκες εκείνες, που θα οδη-

γήσουν στην ιδανική εξέλιξη.
Να περάσουμε λοιπόν στο
καθαρά αγωνιστικό κομμάτι.
Τα νιάτα της Φούντας Α όταν
επέβαλαν τον ρυθμό άνοιξαν
την ψαλίδα κερδίζοντας 38-81
τον Κρόνο.
Τα δεκάλεπτα: 17-19 , 2152, 33-70, 38-81
Διαιτητές: Κυρίτσης - Γκότας
Κρόνος (Χριστάκος) Χαβίλας
, Αργυρόπουλος , Τσιάρας Σ.,
Ζιάκας , Τσιάρας Ι..
Φούντας BC (Φούντας Γ.)
Κολίτσας , Αργυρόπουλος ,
Μπαμπούρης , Κουτούμπας ,
Μανθελάς , Σκουλής , Τζιώρας
, Μπουντούρης , Καλαπανίδας
.
Σε καλή μέρα βρέθηκε η ΑΕΤ
που με ζεστά τα βαριά της
χαρτιά στην επίθεση και καλή
άμυνα επικράτησε 51-86 της
Φούντας Β.
Τα δεκάλεπτα: 12-28 , 2348, 35-61 , 51-86.
Διαιτητές:Κυρίτσης - Μπαλατσούκας
Φούντας 2 (Φούντας Γ )
Μπέσιος 12, Βερεντζιώτης, Μητσιάδης 25, Κωτούλας, Ζαμπραϊλας 5, Μοιριώρης Κ 3, Καλοπήτας 2, Κατσιάμπας, Στραπάτσας 2, Μοιριώρης Ι., Παπαναστασίου 2, Τσούγκος
ΑΕΤ (Γκότας) Σαβουλίδης 2,
Κωστούλας 6, Τσιάνας 33, Μαντούδης 17, Καράς 7, Μπαλκίζας 2, Λαναράς, Κάλλος 19.
Καλά φεγγάρια διάγει και ο
Αίολος Α. Μετά από ένα κλειστό πρώτο δεκάλεπτα οι κυανέρυθροι ανέβασαν στροφές
και πήραν ροζ φύλλο στην Καλαμπάκα με 42-79.
Τα δεκάλεπτα: 9-11 , 24-35,
27-56, 42-79
Διαιτητές:Λίλης - Γεωργούλας
Καλαμπάκα (Σπανός Κ.) Γετερίδης Χ., Μπουζέκης Ε., Βλάχος , Καραπέτσας, Σταλιάς Μ.,
Μαντάρας Ε. Τούλας, Σταυράκης Γ., Ταμπάκου Κ., Μπαλιακούτας , Σινάνης.
Αίολος 1 (ΠαπαδημητριουΕυαγγελακόπουλος)Ιωάννου ,
Αγγελής, Πάσχος, Ράντος,
Αποστόλου, Πολύζος, Καραθάνος , Μπαϊρακτάρης, Ευαγγελακόπουλος, Ζησόπουλος,
Γαρούφας, Τριαντάφυλλου .
Για σήμερα είχε προγραμματιστεί το παιχνίδι ΑίολοςΔαναοί.

Γέμισε μπαταρίες
Ο Αστέρας πήρε ανάσες στο ρεπό του και μελέτησε
τα αποτελέσματα των άλλων ομάδων
16, Χριστόφορος 6, Στυλιανακάκης 17,
Κοκκινάκης, Ψαράκης 4.
Ήφαιστος (Αναγνωστόπουλος): Μεταξάς 6, Νακόπουλος 14, Παπαδόπουλος
15, Γουζούασης, Παπουτσόπουλος 6,
Σταγιάνος, Αδαμόπουλος 7.
ΑΕΚ – Αετοί Κρήτης 33-20
Τα δεκάλεπτα: 15-02, 18-13, 28-15,
33-20.
Διαιτητές: Παπαφωτίου – Ντάβαρης.
ΑΕΚ (Βερβενιώτης): Γιαννούδης, Ζώης,
Κωνσταντινόπουλος Α. 11, Σελίμης 6,
Κωνσταντινόπουλος Β. 4, Πανίδης 6,
Γουδής 4, Γκουτζουρέλας 2.
Αετοί Κρήτης (Σκορδύλης): Τσόλας,
Κοκολάκης 4, Κουφός 4, Βάλβης, Μπουχαλάκης, Σκορδύλης 12, Γκιζίλης.
Βόρειος όμιλος:
Ηρόδικος – Πανσερραϊκός 59-44
Τα δεκάλεπτα: 19-10, 27-16, 41-30,

59-14.
Διαιτητές: Παντελάκη – Μιχέλη.
Ηρόδικος (Λεχούδης): Παπάδοπουλος
2, Λεχούδης 14, Αράπογλου 18, Μπάλογλου 2, Μιμίκος 17, Σαπρανίδης, Παπαδόπουλος Χ. 4, Γκάτζη 2.
Πανσερραϊκός (Καρυοφυλλάκη): Βαφειάδης 2, Βασιλειάδου, Κανακάρης,
Καπούλας 6, Γέργος 20, Γκέρης 10, Γρίψιος, Δαμάσκος 6.
Αργοναύτες Βόλου – Καβάλα 46-64
Τα δεκάλεπτα: 12-16, 16-31, 31-54,
46-64.
Διαιτητές: Καλούτσας – Αγγελής.
Αργοναύτες Βόλου (Μανούκα): Κυριάκης 21 (1), Πλεξίδας 13, Μπαρτζώκας
2, Μαλάτος 4, Μπαρμπαγεωργόπουλος
6.
Καβάλα (Αϊβαζίδης): Τσίλης 25, Δομβρίδης 4, Πετράκης 13, Βρασίδας 6, ΧαCMYK

Ο Αστέρας βάζει τις βάσεις για τον αγώνα με τους Αργοναύτες
τζησάββας 12, Αϊβαζίδης 4.
Η επόμενη αγωνιστική (3η 16-17/03):
Νότιος όμιλος: Παναθηναϊκός – Ηράκλειο, Ήφαιστος – ΑΕΚ.
Ρεπό: Αετοί Κρήτης.

Βόρειος όμιλος: Γυμν. Εν. Τρικάλων
Αστέρας – Αργοναύτες Βόλου, Καβάλα
– Πανσερραϊκός.
Ρεπό: Ηρόδικος.

CMYK
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Η ουσία είναι οι βαθμοί
Στον ΑΟ Τρίκαλα έχουν αφήσει πίσω τον αγώνα του Βόλου
και ξέρουν ότι μπροστά είναι ο Πλατανιάς και η ανάγκη της νίκης

Ο

ΑΟ Τρίκαλα
στον Βόλο
έδειξε ένα καλό
πρόσωπο, αλλά
αρκέστηκε στον έναν
βαθμό της ισοπαλίας.
Αυτό σημαίνει ότι η
ανάγκη της νίκης
παραμένει μεγάλη σε
κάθε αγώνα, αφού ο ΑΟΤ
σταθερά βρίσκεται κάτω
από την ζώνη του
υποβιβασμού.

Του ΧΡιΣτοΦοΡοΥ
πΑπΑΘΑΝΑΣιοΥ
xristoforospap@gmail.com

Έτσι το Σάββατο το παιχνίδι
με τον Πλατανιά είναι από
αυτά που θα πρέπει να παλέψει με νύχια και με δόντια να
το κερδίσει. Επί της ουσίας
εδώ που έχουν φτάσει τα
πράγματα δεν μετράνε οι εντυπώσεις αλλά η ουσία των
βαθμών!

Η σκέψη στον πλατανιά
Τον Πλατανιά θα υποδεχθούν
τα Τρίκαλα στη σαββατιάτικη
(16/3) αναμέτρηση της 22ης
αγωνιστικής της Β' Εθνικής,
στοχεύοντας βέβαια στη νίκη
που θα τους δώσει βαθμολογική και ψυχολογική ώθηση στη
μάχη για την παραμονή.
Η προετοιμασία ξεκίνησε με
την προπόνηση της Τρίτης και
όλα δείχνουν ότι οι Ράντι και
Συμελίδης θα είναι στη διάθεση
του Μίλος Κόστιτς, με αμφότερους να έχουν ξεπεράσει
τους τραυματισμούς τους.
Από την πλευρά τους, Ζα-

Ο ΑΟ Τρίκαλα έχει στρέψει την προσοχή του στον αγώνα του Σαββάτου με τον Πλατανιά
κουανί και Γκουγκούδης μάλλον δεν θα προλάβουν να
είναι έτοιμοι, ενώ επιστρέφει
ο Καπός, έχοντας εκτίσει την
ποινή του.

ο Κατσικογιάννης
στο Αοτ- πλατανιάς
Η ΚΕΔ όρισε την Τετάρτη
(13/03) τους διαιτητές των
αγώνων της 22ης στροφής
στη Football League. Ο Κατσικογιάννης (Ηπείρου) θα διευθύνει το ματς ΑΟ Τρίκαλα
– Πλατανιάς. Είναι το δεύτερο
παιχνίδι του ΑΟΤ που θα σφυρίξει ο διαιτητής από τα Γιάννενα, αφού είχε οριστεί και

στην πρεμιέρα στον αγώνα
με την Δόξα Δράμας. Αναλυτικά:
Σάββατο 16 Μαρτίου
ΑΟΧ Κισσαμικός – Κέρκυρα
(15:00 ΕΡΤ3, Γήπεδο Περιβολίων)
Διαιτητής: Δραγάτης (Αν.
Αττικής)
Βοηθοί: Κάλλης (Αν. Αττικής), Μαυραντωνάκης (Ηρακλείου)
4ος: Αντωνίου (Αν. Αττικής)
Τρίκαλα – Πλατανιάς (15:30,
Δημ. Στάδιο Τρικάλων)
Διαιτητής: Κατσικογιάννης
(Ηπείρου)
Βοηθοί: Καμπερίδης (Κα-

βάλας), Μωυσιάδης (Γρεβενών)
4ος: Αγγελάκης (Μακεδονίας)
Κυριακή 17 Μαρτίου
Βόλος – Σπάρτη (15:00, Γήπεδο Νεάπολης)
Διαιτητής: Ματσούκας
(Αιτ/νίας)
Βοηθοί: Γούτας (Χαλκιδικής), Σκορδίλης (Κέρκυρας)
4ος: Τσακαλίδης (Χαλκιδικής)
Ηρακλής – Αήττητος Σπάτων (15:00, Καυτανζόγλειο
Στάδιο)
Διαιτητής: Κολυτάς (Λασιθίου)

Βοηθοί: Εμπλιούκ, Κηλικιώτης (Ξάνθης)
4ος: Τσοπουλίδης (Ξάνθης)
Απόλλων Λάρισας – Καραϊσκάκης Άρτας (15:00, Γήπεδο
Φιλιππούπολης)
Διαιτητής:
Πουλικίδης
(Δράμας)
Βοηθοί: Τσακίρης, Κουβαλάκης (Δράμας)
4ος: Πανυτσίδης (Κοζάνης)
Παναχαϊκή – Δόξα Δράμας
(15:00 ΕΡΤ3, Γήπεδο Αγυιάς)
Διαιτητής: Κατοίκος (Αθήνας)
Βοηθοί: Αρμακόλας (Κυκλάδων), Κουρέντας (Τρικάλων)

4ος: Ζαμπαλάς (Ηπείρου)
Απόλλων Πόντου – Αιγινιακός (15:00, Γήπεδο Καλαμαριάς)
Διαιτητής: Σιδηρόπουλος
(Έβρου)
Βοηθοί: Ψύλος (Λέσβου),
Κρυωνάς (Σερρών)
4ος: Καραντώνης (Ημαθίας)
Εργοτέλης – Ηρόδοτος
(17:00, Παγκρήτιο Στάδιο)
Διαιτητής: Τσαγκαράκης
(Χανίων)
Βοηθοί: Δασκαλάκης (Ηρακλείου), Κομισοπούλου (Χανίων)
4ος: Σωτηριάδης (Λασιθίου),

«H αναδιάρθρωση θα προχωρήσει»
Μ

όνο θέματα νομικά και όχι
αριθμό ομάδων
θα προβλέπει η τροπολογία
που αναμένεται στην Βουλή
για την αναδιάρθρωση, η
οποία θα γίνει από την ΕΠΟ
σύμφωνα με τον υφυπουργό,
Γιώργο Βασιλειάδη.
Ο Γιώργος Βασιλειάδης με
δήλωση του στο ραδιοφωνικό

σταθμό «News 247» διέψευσε
για ακόμη μια φορά το ενδεχόμενο αλλαγής πλάνου για
την αναδιάρθρωση των επαγγελματικών πρωταθλημάτων.
Κανένα περιθώριο στο να
μην προχωρήσει η αναδιάρθρωση των πρωταθλημάτων
δεν άφησε ο υφυπουργός
Αθλητισμού, Γιώργος Βασιλειάδης με δήλωση του στον

ραδιοφωνικό σταθμό «News
247». Μάλιστα στάθηκε στο
θέμα των προκηρύξεων των
πρωταθλημάτων που είναι σε
εξέλιξη, οι οποίες προβλέπουν
ακριβώς το τι πρέπει να γίνει
και δεν μπορούν να αλλάξουν
μέσα στην διάρκεια της χρονιάς.
Η απάντηση του υφυπουργού Αθλητισμού, Γιώργου Βα-

σιλειάδη στην σχετική ερώτηση για την αναδιάρθρωση:
«Η αναδιάρθρωση του πρωταθλημάτων έχει «κλειδώσει»
από το καλοκαίρι και προβλέπεται τόσο στις προκηρύξεις
της Super League και της
FootballLeague, όσο και στις
συμβάσεις που έχουν υπογράψει οι ομάδες με την ΕΡΤ.
Σε ό,τι έχει να κάνει με την

ΜΠΑΚΩΣΗΣ
EΞΑτΜιΣΕιΣ

ΚΑτΑΛΥτΕΣ
τροπολογία που αναμένεται
το αμέσως επόμενο διάστημα
να ψηφιστεί, αυτή έρχεται
απλά για να ρυθμίσει το νέο
τοπίο και νομοθετικά. Πρέπει
να καταστεί σαφές αυτό, η
τροπολογία δεν αποτελεί προϋπόθεση για την αναδιάρθρωση, αλλά την τελική ενέργεια
για να συμβαδίζουν τα νέα
δεδομένα με το νόμο.
Θα πρέπει να γίνει ακόμη
σαφές ότι στην τροπολογία

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

δεν ορίζεται αριθμός ομάδων,
αλλά η δομή των πρωταθλημάτων. Ως εκ τούτου οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου θα
πρέπει να προχωρήσουν με
τον προγραμματισμό της νέας
σεζόν και όσοι επιθυμούν να
μην αλλάξει τίποτα, να πάψουν να προπαγανδίζουν θεωρίες συνομωσίας, καθώς η
αναδιάρθρωση θα προχωρήσει όπως έχει προβλεφθεί εξ
αρχής».
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Δυνατό
μπάσιμο
Ο Ήφαιστος Λήμνου είναι
η πιο ευχάριστη έκπληξη της
φετινής περιόδου ενώ μακροπρόθεσμα έχει βλέψεις
Ευρώπης.
Ο Ήφαιστος αγκαλιάστηκε
από την τοπική κοινωνία που
έψαχνε μια ομάδα που να
διακρίνεται και έτσι όλα τα
παιχνίδια στο ανακαινισμένο
γήπεδο είναι sold out. Η οικογένεια Μπούμπουρα δεν
έριξε εκατομμύρια με το καλημέρα αν και θα μπορούσε
αν ήθελε να περάσει σε μπάτζετ ακόμα και αυτό της ΑΕΚ.
Θέλει να κτίσει κάτι με τα σωστά βήματα όπως κτίζει και
τα μεγάλα έργα που αναλαμβάνει η κατασκευαστική
της εταιρεία. Τάδε έφη basketblog.
Ο Σωτήρης Μανωλόπουλος είναι ένας απόλυτα εξελίξιμος, δουλευταράς και φιλόδοξος προπονητής που
ανέλαβε το έργο αυτό όπως
και το να πείσει καλούς παίκτες να πάνε στο ακριτικό
μας νησί που δεν το ήξεραν
καν και πόσο μάλλον ότι
υπάρχει ομάδα μπάσκετ.
Πλέον όμως καθώς όλοι
έχουν τις ανέσεις τους και είναι καλοπληρωμένοι αλλά
και με την εξαιρετική παρουσία της ομάδας στα μεγάλα
σαλόνια που με το καλημέρα
εξασφάλισε σχεδόν ήδη τα
πλέι οφ, όλοι σχεδόν θα θέλουν να συνεχίσουν την καριέρα τους στην Λήμνο. Προφανώς η οικογένεια Μπούμπουρα έχει μεγάλα σχέδια
και σταδιακά θα αυξάνει το
μπάτζετ .
Θεωρώ ότι σε 2-3 χρόνια ο
Ήφαιστος θα έχει ένα μπάτζετ ακόμα και κοντά σε αυτό
των μεγάλων ή έστω της ΑΕΚ
και θα παίζει στην Ευρώπη
διαφημίζοντας το Ελληνικό
μπάσκετ αλλά και προβάλλοντας παντού και αθλητικά
το ακριτικό μας νησί.

Στις
επάλξεις
Η σχολική αθλητική δραστηριότητα καλά κρατεί.
Οι Τρικαλινές ομάδες μπάσκετ που πήραν το εισιτήριο
ετοιμάζονται για τους ημιτελικούς Θεσσαλίας.
Την Παρασκευή λοιπόν
αναμένεται να διεξαχθούν
ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις στην Μπάρα.
Τα κορίτσια του 3ου ΓΕΛ
Τρικάλων θα αντιμετωπίσουν
το ΓΕΛ Παλαμά, μια περιοχή
δηλαδή με έφεση στην γυναικεία καλαθοσφαίριση.
Οσο για τα αγόρια του 8ου
θα διασταυρώσουν τα ξίφη
τους με το 3ο ΓΕΛ Καρδίτσας
που επικράτησε του Παλαμά
40-38 σε χθεσινή αναμέτρηση.
Αξίζει λοιπόν και οι συγκεκριμένοι αγώνες να εξελιχθούν σε γιορτή με πιστή
εφαρμογή των αξιών και αρχών του αθλητισμού.

ον δικό της
ωραίο αγώνα
στις πισίνες δίνει
η οικογένεια του
ΑΣΕΤ. Φυσικά όλοι στον
σύλλογο καμαρώνουν
όταν βλέπουν δικά τους
παιδιά να αγωνίζονται με
αυτοπεποίθηση και να
γεμίζουν το βιογραφικό
τους.

Τ

Το ενημερωτικό δελτίο τύπου αναφέρει: Με επιτυχίες
έκλεισε ο χειμερινός κύκλος
αγώνων για την αγωνιστική
μας ομάδα. Όπως είχαμε
προαναφέρει συμμετείχαμε
με τον αθλητή μας στην κατηγορία παίδων Καπαρτζιάνη
Άγγελο στους χειμερινούς
αγώνες κατηγοριών που έγιναν στο “Ποσειδώνιο” κολυμβητήριο της Θεσσαλονίκης το τριήμερο 22-24 Φεβρουαρίου 2019.
Στους αγώνες συμμετείχαν πάνω από 500 κολυμβητές από 85 περίπου σωματεία
από όλη τη Βόρεια Ελλάδα.
Οι αγώνες στέφθηκαν με
απόλυτη επιτυχία με διοργανωτές την περιφέρεια κεντροδυτικής Μακεδονίας και
την κολυμβητική ομοσπονδία Ελλάδος. Ο αθλητής μας
όπως είπαμε συμμετέχει στην
κατηγορία παίδων και είναι
για φέτος ηλικιακά μικρότερος αφού συμμετέχουν και
μεγαλύτεροι αθλητές. Πήρε
μέρος σε δύο αγωνίσματα
50m και 100m πεταλούδα
και τα κατάφερε να κάνει
ατομικά ρεκόρ και στα δύο.
Αναλυτικά 50m πεταλούδα
κατετάγη 22ος με χρόνο
29''.37 και 100m πεταλούδα
25ος με χρόνο 1’ 06''.30.

Θετικός κύκλος
•Το χειμερινό κομμάτι δουλειάς είχε ζεστά χρώματα
για τον ΑΣΕΤ σε Θεσσαλονίκη και Πειραιά

Ο αθλητής του συλλόγου μας Καπαρτζιάνης Άγγελος
Την ίδια όμως ημερομηνία
στο “Παπαστράτειο” κολυμβητήριο του Πειραιά στους
αγώνες κατηγοριών Νοτίου
Ελλάδας πήρε μέρος και ο
αδερφός του Άγγελου, Βασίλης Καπαρτζιάνης. Ο Βασίλης Καπαρτζιάνης είναι μαθητής της Β’ Λυκείου και για
δεύτερη συνεχόμενη χρονιά
μένει μόνιμα στον Βόλο. Προπονείται με την ομάδα Ολυμπιακού Βόλου υπό τις οδηγίες του κ. Γρηγόρη Μαντά.
Αγωνίζεται με υποσχετική για

ένα χρόνο από τον σύλλογό
μας με τα χρώματα του
Α.Ν.Ο. ΓΛΥΦΑΔΑΣ. Ο Βασίλης αγωνίζεται στην κατηγορία εφήβων και κατάφερε να
κατακτήσει 2 μετάλλια 1 αργυρό και 1 χάλκινο στις σκυταλοδρομίες με τον σύλλογό
του. Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
50m πρόσθιο 4ος, πρόσθιο
5ος, 200m πρόσθιο 6ος
4Χ100 μικτή ομαδική 3η
θέση και 4Χ100 μικτή ομαδική
Mixed δηλαδή 2 αγόρια και

Ο Τρικαλινός αθλητής του Α.Ν.Ο. ΓΛΥΦΑΔΑΣ Βασίλης Καπαρτζιάνης
2 κορίτσια 2η θέση
Έχουμε ήδη μπει στον θερινό κύκλο αγώνων και ο στόχος και των δύο αθλητών είναι μια καλή εμφάνιση στην
κορυφαία διοργάνωση της
χρονιάς που είναι το πανελλήνιο πρωτάθλημα που θα γίνει το καλοκαίρι.
Σκυτάλη παίρνουν οι μικροί κολυμβητές της προαγωνιστικής ομάδας του
Α.Σ.Ε.Τ. ηλικίας 9,10,11 και 12
ετών οι οποίοι θα λάβουν μέρος το Σάββατο 16/9/2019

στα “ΓΑΛΑΓΑΛΕΙΑ 2019” στην
Καρδίτσα.
Σε αυτό το σημείο θέλουμε
να ενημερώσουμε τους γονείς ότι συνεχίζονται οι εγγραφές για αρχάρια παιδιά
από 3,5 ετών σε ένα πλήρες
ανακαινισμένο και ευχάριστο
χώρο για τον σύλλογό μας
καθημερινά στα τηλ. 24310
28861 και 69730042562
Site: www.aset.gr, e-mail:
aset@hol.gr, facebook:katsiambas Dimitrios – ΑΣΕΤ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

Τα φώτα πάνω του
•Ο πρώην παίκτης των Τρικάλων Σλάβεν Τσούπκοβιτς
μίλησε για την αγωνιστική ραψωδία του στην Θεσσαλονίκη

Ο MVP της αγωνιστικής Σλάβεν Τσούπκοβιτς ξεδίπλωσε σκέψεις του
το χθεσινό φύλλο
μεταφέραμε τα
βασικά στοιχεία για
το εξαιρετικό
παιχνίδι ενός πρώην παίκτη
των Τρικάλων. Πλέον ο
λόγος δίνεται στον ίδιο.

Σ

Έφυγε νικητής από το γήπεδο,
στο πλαίσιο της 18ης «στροφής»
της Basket League, απέναντι
στον Αρη, με 81-75, σε ένα ματς
που βρέθηκε να ηττάται, στο δίλεπτο της τρίτης περιόδου, με 17
πόντους! Κερδίζοντας, έβαλε το
πρώτο, εφετινό, εκτός έδρας...
παράσημο στην τσέπη του και δικαιούται, πλέον, να «ανασάνει»
λίγο καλύτερα στην «ανηφόρα»
που βαδίζει για να παραμείνει, με
τη λήξη της κανονικής διάρκειας
της σεζόν, στην Α1.
Θεμέλιο λίθο στην τεράστια
επιτυχία του, είχε τον πεισμωμένο να καταθέσει τα αγωνιστικά
διαπιστευτήριά του στο παρκέ,
Σλάβεν Τσούπκοβιτς. Μέλος, την
περίοδο 2015-2016, της οικογένειας του Αρη, ο Σέρβος φόργουορντ (με θητεία ακόμη, στην
Ελλάδα, σε Τρίκαλα, Κύμη, Πα-

νιώνιο), ο οποίος προσδοκούσε
και έκανε τα πάντα (22 πόντοι, 3
ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα),
για να «αποδράσουν» οι νησιώτες
από το «Nick Galis Hall» με το ροζ
φύλλο.
Για όσα έπραξε κόντρα στους
«κίτρινους», το ακλόνητο πιστεύω
του για το ότι ο Κολοσσός θα
«σώσει» την παρτίδα και θα ανανεώσει το «εισιτήριο» του στη μεγάλη κατηγορία, αλλά και τον
Αρη, εκφράστηκε ο ίδιος, μιλώντας στο Αθηναϊκό Μακεδονικό
Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ
ΜΠΕ), με την ολοκλήρωση της
αναμέτρησης στη συμπρωτεύουσα.
«Ήρθαμε στη Θεσσαλονίκη με
απουσίες. Χωρίς, ιδιαίτερα, τον
Δημήτρη Μαυροειδή, ο οποίος
είχε πυρετό, ήταν εκτός προετοιμασίας όλη την εβδομάδα και
αναγκαστικά δεν μπορούσε να είναι μαζί μας! Παρόλα αυτά, δεν
εγκαταλείψαμε λεπτό το παιχνίδι! Μείναμε ενωμένοι στον αγωνιστικό χώρο και πετύχαμε το
στόχο μας! Θέλαμε πολύ τη νίκη,
τη χρειαζόμασταν για τη δύσκολη συνέχεια που έχουμε στο

πρωτάθλημα και πιστεύω ότι την
αξίζαμε!», ανέφερε, αρχικά, ο
Τσούπκοβιτς.
Πρόσθεσε τονίζοντας: «Σε ένα
από τα τάιμ άουτ ζήτησα από τον
προπονητή μου να πηγαίνει η
μπάλα σε μένα. Ένιωθα «ζεστός», ήθελα το δικό μου χέρι να
βάλει την μπάλα στο καλάθι,
ήθελα να έχω την τελική επιλογή
πάνω μου! Η νίκη, όμως, ήταν
αποτέλεσμα συνολικής δουλειάς!
Κατακτήθηκε επειδή συνέβαλαν
όλοι οι συμπαίκτες μου στην
προσπάθεια, όλοι αξίζουμε εύσημα για την επιτυχία! Ήταν εκπληκτικό, ό,τι έγινε, από όλους
μας!».

«Θα κερδίσουμε το
Λαύριο»
Μετά το «διπλό» απέναντι στον
Αρη, κομβικής σημασίας, για τη
«σωτήρια» της ομάδας, θεωρεί ο
Σέρβος φόργουορντ την επόμενη δοκιμασία που έχει να δώσει
ο Κολοσσός, στη Ρόδο, με το
Λαύριο (16/3).
«Ο στόχος της παραμονής είναι εφικτός, εξαρτάται, ωστόσο, από το πως θα είμαστε στα
οκτώ παιχνίδια που απομένουν
για τη λήξη της regular season,
αρχής γενομένης από αυτό που
ακολουθεί με το Λαύριο! Αντίπαλος που είναι κοντά μας στη
βαθμολογία», εξήγησε, σχετικά.

Συμπλήρωσε τη σκέψη του, λέγοντας: «Είμαι σίγουρος πως θα
κερδίσουμε και την επόμενη αγωνιστική, θα κάνουμε τα πάντα
για να το πετύχουμε. Εφόσον
προκύψει η νίκη, η εμπειρία μου
λέει ότι θα πλησιάσουμε αρκετά
τον τελικό μας στόχο, την αποφυγή του υποβιβασμού».

«Χρειάζεται χρόνο
ο Αρης για να
ανακάμψει»
Η κουβέντα με τον Σλάβεν
Τσούπκοβιτς δε θα μπορούσε
να μη συμπεριλάβει τον Αρη.
Παραδέχτηκε, χωρίς δισταγμό,
πως:
«Έχω ιδιαίτερα συναισθήματα
για αυτό το γήπεδο (Αλεξάνδρειο) και την ομάδα που το
χρησιμοποιεί για τη μεγάλη κατηγορία. Πέρασα πολύ όμορφα
εδώ με τον Αρη, τη σεζόν 20152016. Είχαμε πολλές νίκες, παίζοντας για τους καλύτερους, για
μένα, φιλάθλους στην Ελλάδα.
Η συνεργασία μου με τον Αρη,
εντούτοις, ανήκει στο παρελθόν.
Κατά κάποιον τρόπο, ήθελα να
παίξω πολύ καλά και να αποδείξω ότι μπορώ να σταθώ στο ελληνικό πρωτάθλημα. Το περασμένο καλοκαίρι είχα προτάσεις
από ομάδες, από άλλες χώρες,
αλλά τις απέρριψα όλες. Ήθελα
να επιστρέψω στην Ελλάδα, να

δείξω ότι ανήκω εδώ! Θα ήθελα
να μπορούσα να γυρίσω και στον
Αρη, αλλά με τον περιορισμό
που είχε στις μεταγραφές (σ.σ.
λόγω των ban από τη FIBA), εκ
των πραγμάτων, δε γινόταν! Βρίσκομαι εδώ, τελικά, για μια ακόμη φορά, ως αντίπαλος. Έκανα
το καλύτερο που μπορούσα στο
παιχνίδι, για να κερδίσει η ομάδα
μου!».
Κατέθεσε, ακόμη, γνώση για
τα πεπραγμένα στους Θεσσαλονικείς, επισημαίνοντας: «Όλοι
ξέρουμε τι έγινε στον Αρη τα τελευταία δυο χρόνια. Οι άνθρωποι
που είναι τώρα στη διοίκηση,
μαθαίνω πως κάνουν καλή δουλειά και βοηθούν την ομάδα να
ανακάμψει. Χρειάζονται, πιστεύω,
χρόνο για να πετύχουν ολοκληρωτικά στο έργο τους».
Το πρόσωπό του, δε, λίγο πριν
τον αφήσουμε για να επιβιβαστεί
στο λεωφορείο της αποστολής,
«φωτίστηκε», εξαιτίας της αναφοράς στη μοναχοκόρη του,
Ντούνια, η οποία θητεύοντας,
ως νήπιο, σε ελληνικά εκπαιδευτήρια «Μιλάει καλά ελληνικά,
γνωρίζοντας, παράλληλα και αγγλικά. Αρχίσαμε το σχολείο από
τη Χαλκίδα, μετά ήταν η Νέα
Σμύρνη (σ.σ. όταν ανήκε ο ίδιος
σε Κύμη και Πανιώνιο, αντίστοιχα) και τώρα κάνουμε το ίδιο στη
Ρόδο», ήταν τα λόγια του.

B’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ-ΣΧΟΛΙΑ
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Εχουν τον πρώτο λόγο
•Οι πρωτοπόρες ομάδες ορίζουν τη μοίρα τους στους σημερινούς αγώνες
υνεχίζεται το
κυνήγι των
βαθμών και της
ανόδου με
αμείωτο ρυθμό στον 2ο
όμιλο της Β’
Ερασιτεχνικής
κατηγορίας.
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Του ΠANOΥ
ΓIΔOΠOYΛOΥ
gidopoulosp@yahoo.gr
Αν και η Ενωση Δροσερού
Μουριάς έχει πάρει ένα σημαντικό προβάδισμα στη κορυφή της βαθμολογίας, αφήνοντας αισθητά πίσω τις περισσότερες ομάδες, κανένας
δεν μπορεί να προδικάσει το
αποτέλεσμα της προσπάθειας, καθώς παρατηρείται αλλαγή αγωνιστικής συμπεριφοράς στα περισσότερα σωματεία. Συχνά πυκνά μάλιστα.
Παρ’ όλα αυτά κανένας δεν
μπορεί να αμφισβητήσει το
προβάδισμα της ομάδας του
Κώστα Γκουγκουλή η οποία
έχει συγκεντρώσει 49 βαθμούς και οδηγεί την κούρσα
της ανόδου.
Σήμερα μάλιστα, θα κερδίσει χωρίς αγώνα τη Φιλύρα,
οπότε θα προσθέσει ένα ξεκούραστο τρίποντο και θα περιμένει τυχόν στραβοπατήματα των υπόλοιπων ομάδων
ώστε να «μεγαλώσει» η διαφορά.
Η Θεόπετρα, δεύτερη στον
βαθμολογικό πίνακα θα φιλοξενήσει την Τζούρτζια σ’ ένα
παιχνίδι στο οποίο οι γηπεδούχοι είναι το αδιαφιλονίκη-

Με ενδιαφέρον συνεχίζεται σήμερα η προσπάθεια των ομάδων
το φαβορί με την διαφορά
τους να είναι παραπάνω από
αισθητή. Ποιος μπορεί όμως
να προεξοφλήσει το αποτέλεσμα αφού οι φιλοξενούμενοι θα κάνουν την προσπάθειά

Οι διαιτητές των σημερινών αγώνων οι οποίοι
θα ξεκινήσουν στις 3.30μ.μ είναι οι παρακάτω:
Γηπ. Βαλτινού: Βαλτινό - Δενδροχωρι
Διαιτ.: Λεωνιδας Σ (Αποστολου - Σινδρος)
Γηπ. Γόμφων: Γόμφοι - Πρίνος
Διαιτ.: Μανασης Μ (Καλογριας - Κωστηρας)
Γηπ. Λυγαριας: Λυγαρια - Ροπωτό
Διαιτ.: Κουτσαγιας (Νταλουκας - Μπαλας Χ)
Γηπ. Παλ/ρου: Παλ/ρο - Χρυσομηλια
Διαιτ.: Μανασης Κ (Λεωνίδας Κ. - Καπερωνης)
Γηπ. Πιαλείας: Πιαλεία - Βυτουμας
Διαιτ.: Κοντινος Ε (Πλοκας - Ντινος)
Γηπ. Θεόπετρας: Θεόπετρα - Τζούρτζια
Διαιτ.: Σταφυλας Κ (Παπαγεωργοπουλος - Παφης Χ)
Φιλύρα - Δροσερό
0-3
Ρεπό: Κεφαλοβρυσιακος

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

Β
49
44
41
40
38
38
38
33
30
27
22
20
19
13
12
0
0

Ν
16
14
13
13
12
12
11
10
9
9
7
6
6
4
4
0
0

Ι
1
2
2
1
2
2
5
3
3
0
1
2
1
1
0
1
1

Η
2
3
3
5
5
5
3
6
7
10
10
10
12
14
15
18
18

ΤΕΡΜ.
70-16
53-22
60-19
50-22
46-21
46-25
38-17
36-22
44-38
31-34
29-48
24-38
34-51
20-56
17-61
0-54
0-54

τους και ό,τι βγει. Αλλωστε, οι
γηπεδούχοι έχουν ανάγκη από
τους βαθμούς.
Το ίδιο ισχύει και για την Λυγαριά η οποία θα φιλοξενήσει
το Ροπωτό. Η ομάδα του Ηλία
Πατσιάνη έχει το πάνω χέρι
και θα πρέπει να το δείξει
στο παιχνίδι.
Φαβορί είναι και ο Ασπρόβαλτος ο οποίος καλείται να
περάσει νικηφόρα από το Φωτεινό για να διατηρήσει τις ελπίδες ανόδου, όσο και αν αυτή
η προσπάθεια είναι δύσκολη.
Διαφορά πάρχει και μάλιστα
μεγάλη, αλλά στο ποδόσφαιρο η προσοχή επιβάλλεται.
Πιαλεία, Παλαιομονάστηρο
και Βαλτινό ισοβαθμούν με
38 βαθμούς και όπως είναι λογικό συγκεντρώνουν τις ίδιες
πιθανότητες να κάνουν βή-

ματα μπροστά.
Η πρώτη φιλοξενεί τον Βυτουμά ο οποίος είναι ένας
αξιόλογος αντίπαλος και μπορεί να κάνει τη ζημιά απέναντι σε ομάδα που δεν δείξει την
ανάλογη αγωνιστική διάθεση.
Πλεονέκτημα έχει και το
Παλαιομονάστηρο απέναντι
στη Χρυσομηλιά και με λίγη
προσοχή οι γηπεδούχοι μπορούν να πάρουν αυτό που θέλουν στο γήπεδο.
Το Βαλτινό φιλοξενεί το
Δενδροχώρι και έχει το αβαντάζ αν οι ομάδες κινηθούν
όπως μας έχουν συνηθίσει.
Στους Γόμφους θα βρεθεί
το Πρίνος και οι φιλοξενούμενοι μπορούν να πάρουν το
«διπλό» γοήτρου.
Ρεπό έχει ο Κεφαλοβρυσιακός.

Μεγάλη τιμή
•Η Ε. Ράκου των Νέων Τρικάλων κλήθηκε
στην Εθνική κορασίδων για το Πανευρωπαϊκό
Καμαρώνουν στην οικογένεια των γυναικών των Τρικάλων μετά την κλήση βασικού στελέχους για να εκπροσωπήσει τα εθνικά χρώματα.
Στο Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα κορασίδων (Elite
Round) θα λάβει μέρος η Εθνική κορασίδων ποδοσφαίρου. Στην αποστολή η οποία θα αναχωρήσει στις 19 Μαρτίου για την Ουγγαρία θα είναι και η Ευαγγελία Ράκου από
τις Νέες Τρικάλων.
Το πρώτο παιχνίδι με την Ουγγαρία την Πέμπτη 21 Μαρτίου, το δεύτερο την Κυριακή 24 Μαρτίου με Γεωργία και
ο τρίτος αγώνας της Εθνικής την Τετάρτη 27 Μαρτίου με
την Αγγλία.

27

_7

* Εγινε λοιπόν γνωστό το ζευγάρι του τελικού για το κύπελλο
της ΕΠΣΤ. Τα ξίφη τους θα διασταυρώσουν τα Μετέωρα με
την Πηγή. Ηδη και σιγά- σιγά τα επιτελεία θα δουλέψουν
το πλάνο προετοιμασίας για να είναι έτοιμα την στιγμή που
πρέπει. Φυσικά θα γίνει και η απαραίτητη καταγραφή- ανάλυση των δεδομένων, αφού η αθλητική μελέτη στις μέρες
μας έχει προοδεύσει αφάνταστα.
* Στο πλαίσιο αυτό οι πρωταγωνιστές των ομάδων ξέρουν
τους αντιπάλους καλύτερα και από την παλάμη τους. Βέβαια στις επιχώριες διοργανώσεις είναι λογικό οι πάντες να
γνωρίζονται μεταξύ τους αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι
κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό.
* Από την μια λοιπόν έχουμε τα Μετέωρα, που διαθέτουν την
εμπειρία και την τεχνογνωσία στον συγκεκριμένο θεσμό.
Επίσης έχουν και τις παραστάσεις από την συμμετοχή τους
στην ανώτερη κατηγορία.
* Από την άλλη η Πηγή είναι μια καλά δουλεμένη ομάδα, που
φτιάχνει εύκολα φάσεις, ενώ δεν έχει και τρελό άγχος. Τα
στοιχεία λοιπόν δείχνουν ότι θα διεξαχθεί ένα ανοιχτό και
ενδιαφέρον ματς, που θα το χαρούν οι φίλαθλοι.
* Αυτό άλλωστε είναι και το νόημα του τελικού, που αποτελεί την γιορτή του τοπικού ποδοσφαίρου, οπότε άπαντες καλούνται να υπηρετήσουν τον σκοπό αυτό.
* Πάντως το δέσιμο του κόσμου με τις ομάδες του είναι εντυπωσιακό. Ετσι δεχτήκαμε τηλεφωνήματα φιλάθλων και
των δυο συγκροτημάτων, που βρίσκονται στο εξωτερικό.
Πολύ απλά ήθελαν να επιβεβαιώσουν την ακριβή ημερομηνία του τελικού προκειμένου να κανονίσουν για τα εισιτήρια και την μετάβαση.
* Και όπως μας έλεγαν αρκετοί θέλουν να αποτελέσουν μέρος της παρέας από μέσα, αφού τέτοια ματς μένουν στην
συνείδηση των πάντων, ενώ το φωτογραφικό υλικό αποκτά εξέχουσα θέση στα αρχεία.
* Τον καλύτερο εαυτό τους δίνουν οι μαθητές που λαμβάνουν μέρος στα σχολικά πρωταθλήματα. Ετσι δεν προκάλεσε έκπληξη στους ειδικούς η καλή αγωνιστική εικόνα
στους μπασκετικούς τελικούς αγοριών και κοριτσιών.
* Οι πιο μυημένοι δεν είχαν πρόβλημα να εντοπίσουν παιδιά τα οποία τα έχουν συνηθίσει να δίνουν τον αγώνα τον
καλό και με τις τοπικές ομάδες τους στα πρωταθλήματα
ΕΣΚΑΘ. Ηταν φανερό ότι οι εμπειρίες που συνέλεξαν τους
έδωσαν άλλο αέρα και αυτοπεποίθηση.
* Στο πλαίσιο αυτό προέκυψε εντυπωσιακός ρυθμός ειδικά
στην τελική ευθεία των αγοριών με μεγάλα τρίποντα αλλά
και σπουδαία τελειώματα από μέση και κοντινή απόσταση.
* Επιπρόσθετα έγιναν ομηρικές μάχες κάτω από τα καλάθια
για την συγκομιδή των ριμπάουντ. Το συμπέρασμα είναι ότι
υπάρχει μια καλή φουρνιά πρωταγωνιστών, που μακάρι να
συνεχίσουν ανάλογα μακροημερεύοντας και βάζοντας
την δική τους υπογραφή στον χώρο. Ασφαλώς ο τοπικός
αθλητισμός έχει ανάγκη από νέες προτάσεις, που θα βαδίσουν στα χνάρια των έμπειρων συναδέλφων τους.
* Μετά από ποδόσφαιρο και μπάσκετ ακολουθούν, στίβος,
βόλεϊ, χάντμπολ, αφού το ταλέντο περισσεύει.
* Διαβασμένοι φίλοι του ΑΟΤ μόλις εντόπισαν την συνεργασία
του Νίκου Γκουλή με τον Εθνικό θυμήθηκαν το προπονητικό του πέρασμα από τα Τρίκαλα. Πρόκειται για τον Βοιωτό τεχνικό, που συνήθιζε να λέει μια ψυχή. Η ζωή βέβαια
συνεχίζεται.

03:00 COSMOTE SPORT 6 HD
ATP Masters 1000 BNP Paribas Open
Indian Wells, Κυρίως ταμπλό
03:00 COSMOTE SPORT 4 HD
Houston Rockets - Golden State Warriors, ΝΒΑ
18:00 FOX Sports
Big East Tournament Quarter Final 1
NCAA
19:00 Novasports 4HD
Χίμκι - Ρεάλ Μαδρίτης, EuroLeague
19:55 COSMOTE SPORT 4 HD
Κρασνοντάρ - Βαλένθια
UEFA Europa League
19:55 COSMOTE SPORT 3 HD
Ζάλτσμπουργκ - Νάπολι
UEFA Europa League
19:55 COSMOTE SPORT 2 HD
Ντινάμο Κιέβου - Τσέλσι
UEFA Europa League
20:00 Novasports 1HD
Ζάλγκιρις - Μπάγερν Μονάχου
EuroLeague
20:00 COSMOTE SPORT 6 HD
Αννόβερο - Φλένσμπουργκ
Bundesliga
20:30 FOX Sports
Big East Tournament Quarter Final 1
NCAA

21:05 Novasports 4HD
Μακάμπι Τελ Αβίβ - Αναντολού Εφές
EuroLeague
21:30 COSMOTE SPORT 9 HD
All Star Game
Serie A Femminile
21:45 Novasports 2HD
Αρμάνι Μιλάνο - Ολυμπιακός
EuroLeague
22:00 COSMOTE SPORT 9 HD
Βιγιαρεάλ - Ζενίτ
UEFA Europa League
22:00 COSMOTE SPORT 8 HD
Μπενφίκα - Ντινάμο Ζάγκρεμπ
UEFA Europa League
22:00 COSMOTE SPORT 7 HD
Σλάβια Πράγας - Σεβίλλη
UEFA Europa League
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD
Ίντερ - Άιντραχτ Φρανκφούρτης
UEFA Europa League
22:00 COSMOTE SPORT 2 HD
Άρσεναλ - Ρεν
UEFA Europa League
22:00 COSMOTE SPORT 6 HD
ATP Masters 1000 BNP Paribas Open
Indian Wells
Προημιτελικός
22:30 Novasports 1HD
Γκραν Κανάρια - Νταρουσάφακα

CMYK
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“Στοπ” στα Γιάννινα
•Αποκλείστηκε 3-1 η ομάδα Κ 14 της ΕΠΣΤ από την Ηπειρο

Π

ήγε στα Γιάννενα,
με δυο παπούτσια
πάνινα… και
αποκλείστηκε από
τη συνέχεια του
πρωταθλήματος Κ 14 της
ΕΠΣ Τρικάλων, με την ΕΠΣ
Ηπείρου να κερδίζει 3-1
φορώντας… ποδοσφαιρικά
παπούτσια στο Ενωσιακό
γήπεδο «Στάθης
Τσανακτσής».

Αλλαγή τερματοφυλάκων χθες με τον Μπαρούτα
ν’ αντικαθιστά τον τραυματία Πατρίκαλο

Αποστολή: ΠANOΣ
ΓIΔOΠOYΛOΣ
gidopoulosp@yahoo.gr

Οι γηπεδούχοι, σαφώς ανώτεροι στην επανάληψη εκμεταλλεύτηκαν τις αδυναμίες των Τρικάλων
οι οποίες πολλαπλασιάστηκαν
στο δεύτερο ημίχρονο με τις αγωνιστικές επιλογές δίνοντας έτσι
την ευκαιρία στους παίκτες του
Χρ. Ράπτη να δείξουν τις αρετές
τους και να κερδίσουν δίκαια σε
ένα παιχνίδι που η Τρικαλινή αποστολή αδίκησε την γενικότερη
προσπάθειά της.

Αν και ισοφάρισε η Κ 14 των Τρικάλων δεν μπόρεσε να αποφύγει την ήττα αποκλεισμό

Ο Τρικαλινός γυμναστής, Βασίλης Αλεξίου, βοηθός του Πετράκη
στα Γιάννινα είχε διπλό ενδιαφέρον στο χθεσινό παιχνίδι.
Στη φωτό τα λέει με τον Χρήστο Μόρφο.

Ο αγώνας
Δύσκολα βρήκαν χώρους οι
δύο ομάδες για να ολοκληρώσουν
μια επιθετική τους προσπάθεια
με αποτέλεσμα το πρώτο δεκάλεπτο να περάσει χωρίς ουσία.
Στο επόμενο λεπτό ο Τσάτσος
εκτέλεσε φάουλ και ανάγκασε
τον αντίπαλο τερματοφύλακα να
διώξει όπως όπως σε κόρνερ,
ενώ η πρώτη προσπάθεια των
γηπεδούχων για γκολ στέφθηκε
με επιτυχία. Ηταν το 12ο λεπτό
όταν σε μια προσπάθεια διαρκείας
στο χώρο του κέντρου, «κοίμισε»
την Τρικαλινή άμυνα, με αποτέλεσμα ο Τασιούλας να βγάλει μια
προωθημένη πάσα, ο Γκούρας
να την εκμεταλλευτεί και απέναντι
στον Μπαρούτα να κάνει με συρτό
σουτ το 1-0, πατά την προσπάθεια
του Τρικαλινού τερματοφύλακα.
Στο 19’ οι φιλοξενούμενοι έψαξαν
την ευκαιρία, ο Γερεντές πέρασε
τη μπάλα στην αντίπαλη περιοχή
αλλά ο Θάνος πρόλαβε τον Γραμματικό και «μάζεψε» τη μπάλα.
Από τη στιγμή που οι παίκτες
του Χρήστου Μόρφου δέχτηκαν
το γκολ, αύξησαν την ένταση της
προσπάθειάς τους και αναζήτησαν την ισοφάριση. Στο 23’ έφεραν το παιχνίδι στα ίσα, όταν ο
Αγγέλης από αριστερά έκανε τη
σέντρα σουτ, η μπάλα βρήκε στο
οριζόντιο δοκάρι του Θάνου, δεν
μπόρεσε η άμυνα να διώξει και ο
Γαλάνης με σουτ σημάδεψε δίκτυα κάνοντας το 1-1.
Στο ξεκίνημα της επανάληψης
οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να
αιφνιδιάσουν και λίγο έλλειψε να
τα καταφέρουν αφού σε διάστημα

Ο Αποστόλης Γκαραγκάνης δεν θα μπορούσε
να απουσιάσει από το παιχνίδι αφού οι περισσότεροι παίκτες,
ανήκουν στην Δήμητρα Απόλλων
Οι Τρικαλινοί παίκτες πανηγυρίζουν για το γκολ της ισοφάρισης από τον Γαλάνη
ενός λεπτού απείλησαν τρεις φορές. Στις πρώτες δύο πρωταγωνιστής για την Τρικαλινή ομάδα
ήταν ο Μπαρούτας ο οποίος αρχικά απέκρουσε σουτ του Τσιαλαμάνη από θέση τετ-α-τετ καταλήγοντας η μπάλα κόρνερ. Στην
εξέλιξη της φάσης απέκρουσε
σωτήρια κεφαλιά του Γκούρα σε
νέο κόρνερ. Και πάλι οι γηπεδούχοι απείλησαν με κοντινό σουτ
του Ζωγράφου. Στο 45’ πάντως
κατάφεραν να σηκώσουν κεφάλι
στο σκορ όταν από προσπάθεια
του Βλέτσα από δεξιά και γύρισμα
ο Γκούρας από κοντά πλάσαρε
εύστοχα κι έκανε το 2-1.

Ο σκόρερ της ΕΠΣΤ σε μια προσπάθειά του

Στο 55’ ο Ζωγράφος έχασε τη
μονομαχία με τον Μπαρούτα
αφού ο δεύτερος απέκρουσε το
σουτ στο τετ-α-τετ, ενώ στη συνέχεια ο Γκούρας σημάδεψε το
οριζόντιο δοκάρι της Τρικαλινής
ομάδας.
Οι γηπεδούχοι συνέχισαν την
υπεροχή τους και αφού έχασαν
ευκαιρίες στο 77’ πέτυχαν το 3-1
όταν ο Μίνης εκτέλεσε από αριστερά το φάουλ, ο Μπαρούτας
δεν συγκράτησε τη μπάλα και ο
Κύργιος από κοντά σκόραρε.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΕΠΣ ΗΠΕΙΡΟΥ: Θάνος, Αθα-

νασίου, Μίνης, Κούτσος, Καπατσέλης, Τσιαλαμάνης, Γκούρας,
Τασιούλας, Ζωγράφος, Βλέτσας,
Καγκιούζης.
Επαιξαν και οι: Κύργιος, Καρυωτάκης, Αναγνωστόπουλος,
Βάρφης, Γιαούπι
ΕΠΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ: Μπαρούτας,
Τσιούκας, Αγγέλης, Παπαδημητρίου, Γαλάνης, Στρωματάς,
Γραμματικός, Τσάτσος, Γερεντές,
Ρούτσι, Κατράνας
Επαιξαν και οι: Πρεκατές, Γαϊτάνας, Βατής, Μανός, Σακελλάρης.
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Αθανασίου (Μάνος- Παπαδημητρίου) Αρτας.

Ο Τσάτσος σε στιγμιότυπο από το χθεσινό παιχνίδι
CMYK

Παράγοντας στην ΕΠΣ Ηπείρου ο κ. Γκόλιας είχε… πολλά
να θυμηθεί από το πέρασμα του γιου του Βασίλη από τον ΑΟΤ.
Αυτό που ήθελε να ξεχάσει ήταν το τέλος του στην ομάδα…

Στο Ενωσιακό της ΕΠΣ Ηπείρου βρέθηκαν και εφτά νεάνιδες
του ΑΟΤ με τον προπονητή τους Στέφανο Καλότυχο για
προεπιλογή στην Εθνική ομάδα (2004-2005). Πρόκειται για τις:
Μπουκουβάλα. Πλακιά, Γεωργούλα, Στεργιούλη, Κωστοπούλου,
Καραλή και Τσόγκα. Καλότυχες… νάναι.

τοπικά

Σήμερα Πέμπτη και ώρα 7 μ.μ., στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μουσείου Τσιτσάνη (Κτίριο Παλαιών Φυλακών)
στα Τρίκαλα, θα γίνει η παρουσίαση των επιστημονικών περιοδικών «ΤΡΙΚΑΛΙΝΑ» τ. 38ος (2018), το οποίο εκδίδει ο
Φ.Ι.ΛΟ.Σ. Τρικάλων, και «ΘΕΣΣΑΛΙΚΑ ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ» τ. 8ος
(2018), το οποίο εκδίδει η Φ.Ι.Α.Λ.Ε.Θ.
Την εκδήλωση συνδιοργανώνουν ο Φιλολογικός, Ιστορικός, Λογοτεχνικός Σύνδεσμος (Φ.Ι.ΛΟ.Σ.) Τρικάλων, η Φιλολογική, Ιστορική, Αρχαιολογική, Λαογραφική Εταιρεία
Θεσσαλίας (Φ.Ι.Α.Λ.Ε.Θ) και το Μορφωτικό Ίδρυμα της Ενώσεως Συντακτών Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδος και Εύβοιας.
Για τα «ΤΡΙΚΑΛΙΝΑ» θα μιλήσει ο κ. Δημήτρης Καραθάνος, συντονιστής εκπαιδευτικού έργου Περιφερειακής
Δ/νσης Εκπαίδευσης Θεσσαλίας και για τα «ΘΕΣΣΑΛΙΚΑ
ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ» η κ. Ελένη Τζαβέλλα, διευθύντρια του 2ου
Δημοτικού Σχολείου Οιχαλίας.
Την εκδήλωση θα συντονίσει ο κ. Δημήτρης Χορταργιάς,
δημοσιογράφος - πρόεδρος της Ενώσεως Συντακτών
Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδος και Εύβοιας, καθώς και πρόεδρος του Μορφωτικού Ιδρύματος αυτής.
Είσοδος στο κοινό ελεύθερη.

Επιστολές

σελίδα 29

να γοητευτικό
Ανοιξιάτικο
πασχαλινό
μουσικοχορευτικό ταξίδι
στα τραγούδια και τους
χορούς της Άνοιξης και του
Πάσχα περιλαμβάνει η
προσεχής εκδήλωση του
ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ με τίτλο ‘’
Έστησ’ ο έρωτας χορό με
τον ξανθόν Απρίλη’’ (Δ.
Σολωμός).

Έ

Σε αντίθεση με τα δρώμενα
των Χριστουγέννων και της Αποκριάς, ο εθιμικός κύκλος της
άνοιξης ανήκει σχεδόν αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των γυναικών. Τα ανοιξιάτικα γυναικεία έθιμα πλαισιώνουν και υποβοηθούν τη συμβολική «αντίδραση» της γης ως ζωοποιού μήτρας, που αναγεννά ό,τι (ως
σπόρος) έχει θαφτεί στο νωπό
της χώμα. Τελετουργίες χοροί
και τραγούδια, λοιπόν, της άνοιξης και του φωτός, με κυρίαρχο
στοιχείο την αναγέννηση, «πιο

συγκλονιστική από την ίδια τη
γέννηση!»
Ένα πλούσιο λοιπόν πρόγραμμα με χορούς και τραγούδια της άνοιξης από πολλές περιοχές της χώρας μας όπως η
Δυτική Μακεδονία, η Θεσσαλία,
η Ήπειρος, η Δυτική Θράκη, η
Ανατολική Ρωμυλία, η Ανατολική
και κεντρική Μακεδονία που επιμελούνται οι δάσκαλοι του Χορευτικού Ομίλου Τρικάλων Μά-

νος Παναγιώτης και Μάνου Κάτια-Νανά σε σκηνοθεσία Ραφαέλας Μάνου-Γκοργκόλη. Η εν
λόγω εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 21.3.19 &
ώρα 7.30 μμ στο θέατρο του
Πνευματικού κέντρου του Δήμου
μας.
Ο ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ εδώ και μια δεκαετία
διοργανώνει εκδηλώσεις που
βοηθούν φορείς που έχουν

ανάγκη αλλά και συνανθρώπους
μας όπως το Χαμόγελο του παιδιού, Τη Στέγη, Την Ελπίδα
ΑΜΕΑ, Τις Φίλες της Αγάπης, τη
Φλόγα, το Σύλλογο Πολυτέκνων,
Το Φιλόπτωχο ταμείο της ιεράς
Μητρόπολης Τρίκκης & Σταγών,
το κοινωνικό παντοπωλείο πολλές φορές, πολλούς συμπολίτες
μας, το μνημείο πεσόντων στη
Δερβιτσάνη της Βόρειας Ηπείρου κ.α.

Επίσκεψη στην παγκόσμια έκθεση IWA Outdoor Classics 2019

Από τον κ. Βασίλειο Χύτα λάβαμε
και δημοσιεύουμε την ακόλουθη
επιστολή:
“Kε Διευθυντά
Σχετικά με το δημοσίευμα της Τρίτης 5 Μαρτίου και στη
σελίδα 29 του καθηγητού και συγγραφέα πολλών βιβλίων
και περιοδικών κυρίου Δημητρίου Καλούσιου (Ματσουκιώτικης καταγωγής) με θέμα "Χρύσανθος Κόκκας - Η συμβολή των Ηπειρωτών στο Νομό Τρικάλων από το 1800 και
εντεύθεν" παρατήρησα τα εξής :
Φίλε και συμπατριώτη Δημήτρη πολύ ορθά αναφέρεσαι
στον φίλο Χρύσανθο Κόκκα ότι παρουσίασε στα Τρίκαλα
ένα πόνημα, πολύτιμο με χρήσιμο και πλούσιο σχετικό υλικό για την ιστορία των Τρικαλινών Ηπειρωτών, πλην
όμως, αν και μη ειδικός, διαπίστωσα μερικές ανακρίβειες
ως προς την περιγραφή διαφόρων γεγονότων.
Σε ότι με αφορά, αγαπητέ Δημήτρη, στη σελίδα 306 του
βιβλίου παρατήρησα ότι σε τρεις σειρές υπάρχουν τρία
λάθη :
Ο Κων/νος Α. Χύτας και προφανώς ο Κων/νος Μακρής
και όχι Μαρκτής κ.α. αγοράσανε τον Μύλο του Βαλτινού
το έτος 1952.
Την έκταση- ακίνητο του Χατζηγάκη στο Δενδροχώρι την
αγοράσανε οι παππούδες μας πριν εκατό περίπου χρόνια
για να κτίσουν το χωριό Ματσουκέικα και όχι το 1960.
Ευχαριστώ για την φιλοξενία
Βασίλειος Χύτας
Ιδρυτής, τακτικό μέλος και πρώην πρώτος Πρόεδρος επί
δέκα χρόνια του νεοϊδρυθέντος Συλλόγου Ηπειρωτών Νομού Τρικάλων το έτος 1977-1978”

Κοινωνική 121’
Ώρες προβολών καθημερινά
(εκτός Δευτέρας) 20.00 & 22.15
Την Κυριακή μια προβολή,
στις 20.00.
Πληροφορίες: Τηλ. 24310
20090,
http://cinemylos.blogspot.com
facebook/ Δημοτικος Κινηματογραφος Τρικαλων
Μια φτωχή οικογένεια που τα
βγάζει πέρα με λίγες δουλειές
και μικροκλοπές παίρνει ένα κορίτσι υπό την προστασία της
μέχρι που ένα απρόβλεπτο γεγονός αποκαλύπτει κρυμμένα
μυστικά και βάζει σε κίνδυνο
τους δεσμούς που τους ενώνουν.
Είδος:Δράμα
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Η εκδήλωση του Χορευτικού Ομίλου Τρικάλων για την ενίσχυση του Κοινωνικού μας Παντοπωλείου

«ΘΕΣΣΑΛΙΚΑ ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ», τ. 8ος (2018)

Κλέφτες Καταστημάτων
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Εστησ’ ο έρωτας χορό με τον ξανθόν Απρίλη ‘

Σήμερα Πέμπτη στο Μουσείο Τσιτσάνη
παρουσιάζονται τα επιστ. περιοδικά
«ΤΡΙΚΑΛΙΝΑ», τ. 38ος (2018) και

Από την Πέμπτη
θα προβάλλεται
στην αίθουσα του Δημοτικού
Κινηματογράφου στον
Μύλο Ματσόπουλο, η ταινία

ΠΕΜΠΤΗ

την παγκόσμια έκθεση IWA OutdoorClassics που έγινε στη
Νυρεμβέργη της Γερμανίας για το 2019 βρεθήκαμε το 3ήμερο 8-11 Μαρτίου έπειτα από πρόσκληση του Ομίλου Ανιχνευτών Μετάλλων Fisher-Teknetics-Bounty Hunter ως Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος Ελλάδος.Σε αυτό το ταξίδι ήταν μαζί μου ο
πολύ καλός μου φίλος Τζιώλας Γιώργος,γνωστός Πρωταθλητής
Ελληνορωμαϊκής Πάλης.
Στην παρέα μας στο μεγάλο περίπτερο της Fisher εκτός του αντιπροέδρου του ομίλου ft κ. Tim Mallory, το διευθυντή πωλήσεων
της εταιρείας κ. Mike Scott, καθώς και το διευθυντή πωλήσεων Ευρώπης κ. Goce Veljanoski συναντήσαμε τον Drew Greer και τη Sara
Whetten.
Το κλίμα ήταν πολύ θερμό και ευχάριστο καθώς βρεθήκαμε στην
έκθεση για τρίτη φορά και όλοι τους μας περίμεναν πώς και πώς

Σ

Στον Δημοτικό Κινηματογράφο

Κλέφτες Καταστημάτων
Χώρα:Ιαπωνία
Σκηνοθέτης:Hirokazu Koreeda
Πρωταγωνιστούν:Lily Franky,
Sakura Andô, Jyo Kairi, Mayu
Matsuoka
Διάρκεια:121
ΚΡΙΤΙΚΕΣ:
Η Ιαπωνία σε κρίση και μέσα
από την ταινία αυτή, ολόκληρος ο κόσμος, αφού ο σκηνοθέτης Χιροκάζου Κόρε-Έντα
με οδηγό ένα πραγματικά εξαιρετικό σενάριο γεμάτο σημαντικές καθοριστικές λεπτομέρειες και ανατροπές, συνθέτει
το πορτρέτο της κοινωνίας.
Άγγελος Πολύδωρος myFILM.gr
Από τους αγαπημένους μου
σκηνοθέτες, ο Χιροκάζου Κορεέντα κρατάει στα χέρια του

μια εκ πρώτης όψεως απλή
ιστορία (μια οικογένεια κλεφτών παίρνει υπό την προστασία της ένα παραμελημένο μικρό κοριτσάκι) και τη μετατρέπει σε σινεμά πολυδιάστατο
και ζωντανό, με βάθος και χιούμορ, ανάταση και πίκρα, ζωή
και θάνατο, φθορά και ελπίδα.
Έλενα Χρηστοπούλου Πρώτο
Θέμα
Με μία ψιθυριστή, μικρή ταινία με τεράστια καρδιά, ο Ιάπωνας ουμανιστής σκηνοθέτης παρουσιάζει μία άλλη όψη
των κλεμμένων στιγμών στη
ζωή και στο σινεμά. Πόλυ Λυκούργου FLIX
Η νέα ταινία του σπουδαίου
Ιάπωνα σκηνοθέτη Χιροκάζου
Κόρε-έντα, του απ' ευθείας
διαδόχου του Οζου, χρειάζεται

να μας δουν από κοντά.
Η συζήτηση κυρίως είχε να κάνει με τα νέα προιόντα που ετοιμάζονται και εμπλουτίσαμε τις γνώσεις μας στη μελλοντική τεχνολογία των ανιχνευτών.Επίσης στην έκθεση συναντήσαμε και αλλάξαμε απόψεις με άλλους Ευρωπαίους αντίστοιχους αντιπροσώπους.
Μετά το πέρας της συζήτησης από την πλευρά μας αφήσαμε
στον καθένα από ένα αναμνηστικό δωράκι και μας ευχήθηκαν με
τη σειρά τους να πάνε όλα καλά και να ξαναβρεθούμε του χρόνου
στην έκθεση πάλι.
Τέλος, να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου για την υπέροχη φιλοξενία που μας παρείχαν οι Τρικαλινοί Βασίλης και Παναγιώτης Μαργαρίτης,οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον χώρο της
εστίασης στην πόλη της Νυρεμβέργης.

Απογευματινό Συλλόγου
Αργιθεατών Τρικάλων
(Για φιλανθρωπικό σκοπό)

απόλυτη ησυχία για να την
ακούσεις: αλλά σου μιλά απ'
ευθείας και σου κλέβει την
καρδιά, μέσα σε δυο ώρες ουμανισμού και μαζί μεγάλης κινηματογραφικής τέχνης. Λήδα
Γαλανού efsyn.gr

Την Κυριακή 17 Μαρτίου 2019 και ώρα 5 και μισή το
απόγευμα ,ο Σύλλογος Αργιθεατών Τρικάλων διοργανώνει το απογευματινό του στο ΦΡΟΥΡΙΟ
Θα μας διασκεδάσει ο Άγγελος Βλάχος. Θα γίνει χαμός.
Τα έσοδα από την εκδήλωση θα διατεθούν, όπως κάθε
χρόνο,σε οικογένεια και σε παιδιά που έχουν απόλυτη
ανάγκη, εν όψει των εορτών του Πάσχα. Αυτό γινεται εδώ
και δέκα οκτώ χρόνια.
Σας περιμένουμε όλους και όλες να βοηθήσετε το φιλανθρωπικό έργο του Συλλόγου.
Τιμή κάρτας 8 ευρώ
Σας περιμένουμε !!!! Ολοι μαζί να βοηθήσουμε !!!!!
Για το Δ.Σ
Η Πρόεδρος
Ο Γραμματέας
Έλλη Τσιρογιάννη
Αλέξανδρος Γρέκος

30 σελίδα

ΠΕΜΠΤΗ
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εσωτερικά

Επίσκεψη Μητσοτάκη
στο hot spot της Μόριας

Στ. Θεοδωράκης:

Πρέπει να καταργηθεί
ο εγκληματικός νόμος
Παρασκευόπουλου

Προτεραιότητα το μεταναστευτικό για τον πρόεδρο της ΝΔ

Σ

το hot spot της
Μόριας στη Λέσβο
βρέθηκε ο
πρόεδρος της Νέας
Δημοκρατίας Κυριάκος
Μητσοτάκης που
ξεναγήθηκε
εγκαταστάσεις και
ενημερώθηκε από το
διοικητή του κέντρου
Ιωάννη Μπαλμπακάκη
για τις συνθήκες που
επικρατούν.

Οεπικεφαλής του Ποταμιού, Σταύρος Θεοδωράκης

Είναι η τρίτη φορά που ο κ.
Μητσοτάκης βρίσκεται στη
Μόρια, ενώ τη ώρα της επίσκεψής του βρισκόταν σε εξέλιξη η διαδικασία μετακίνησης
330 ατόμων προς την προσφυγική δομή του Σκαραμαγκά.

Η διαδικασία
Ο πρόεδρος της ΝΔ ενημερώθηκε για τις διαδικασίες
καταγραφής και κατάθεσης
ασύλου από τους αιτούντες
που καταφτάνουν στο κέντρο.
Οι πρόσφυγες που φτάνουν
στη Μόρια, αρχικά ελέγχονται
από αστυνομικούς και στη συνέχεια από την υπηρεσία της
Frontex, όπου και υποβάλλουν
αίτημα για άσυλο. Στη συνέχεια ξεκινά η διαδικασία καταγραφής και δημιουργείται
ατομικός φάκελος. Ακολουθούν οι η ιατρικές εξετάσεις.

Πρόκειται για μια ιδιαίτερα
χρονοβόρα διαδικασία καθώς
για κάθε βάρκα με 60 πρόσφυγες και μετανάστες που
καταφτάνει στη Λέσβο, απαιτείται περίπου μισή ημέρα.
Αφού ολοκληρωθεί η πρώτη
διαδικασία, οι πρόσφυγες καταγράφονται από την υπηρεσία ασύλου. Οι αραβόφωνοι
περνούν από συνέντευξη εν-

τός μίας εβδομάδας, ενώ οι
υπόλοιποι αναμένεται να εξεταστούν τον Σεπτέμβριο του
2019.
Σημειώνεται ότι το κέντρο
εξυπηρετείται από δύο στρατιωτικούς γιατρούς, ενώ αναμένονται ακόμη δύο. Επίσης
υπάρχει ιατρική βοήθεια και
από τις ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στο hot spot, το
οποίο έχει δυνατότητα φιλοξενίας 3.100 ατόμων.
Ο κ. Μητσοτάκης ενημερώθηκε επίσης για την τροφοδοσία και τη σίτιση των
προσφύγων.

Συνεργάτες του προέδρου
της Νέας Δημοκρατίας ανέφεραν πως η επίσκεψη στο
hot spot της Μόριας δείχνει
και το ότι το μεταναστευτικό
θα είναι στις προτεραιότητές
του για την επόμενη ημέρα.

Το πρόγραμμα του
προέδρου της ΝΔ
Στη συνέχεια ο κ. Μητσοτάκης μετέβη στην αγορά της
Μυτιλήνης όπου ενημερώθηκε
από τους αλιείς, τους ουζοπαραγωγούς και τους ελαιοπαραγωγούς του νησιού,
ενώ το απόγευμα θα δώσει
ομιλία στη ΝΟΔΕ.

«Με αφορμή την αλλαγή
του ποινικού κώδικα πρέπει
να καταργηθεί ο εγκληματικός
νόμος Παρασκευόπουλου που
μόνο προβλήματα δημιουργεί» τονίζει ο επικεφαλής του
Ποταμιού, Σταύρος Θεοδωράκης.
Σημειώνει επίσης ότι «οι
άδειες των κρατουμένων πρέπει να συνδυάζονται με την
μεταμέλειά τους. Δεν μπορεί
ένας δολοφόνος να βγαίνει
έξω επειδή στρώνει το κρεβάτι του ή επειδή δεν παίρνει
τη σειρά ενός άλλου κρατούμενου στο φαγητό».
Ο Σταύρος Θεοδωράκης,
τονίζει μεταξύ άλλων ότι η
Ελλάδα παραμένει η μόνη
χώρα στην ΕΕ που απαγορεύει την ίδρυση μη κρατικών
πανεπιστημίων, προσθέτοντας
ότι «αφήνουμε στο σύνταγμα
μια παλιά διάταξη, που δεν
τόλμησαν ούτε το ΠΑΣΟΚ
ούτε η ΝΔ να την αλλάξουν».
«Αυτό είναι ένα έγκλημα
για τη χώρα» σημειώνει ο κ.
Θεοδωράκης.
Αναφερόμενος στην εκλογή

του Προέδρου της Δημοκρατίας ο επικεφαλής του Ποταμιού επισημαίνει ότι το Ποτάμι
προτείνει μια διευρυμένη Βουλή 355 ατόμων.
«Είναι μια πρόταση πολλών
συνταγματολόγων και την καταθέσαμε στη Βουλή. Τα άλλα
κόμματα απάντησαν "πολύ λογική πρόταση αλλά δεν την
θέλουμε"».
Ο κ. Θεοδωράκης εκτιμά
παράλληλα ότι οι εθνικές
εκλογές αργούν. «Μάλλον
επειδή η ελπίδα του κ.Τσίπρα
πεθαίνει τελευταία» επισημαίνει.
Σχολιάζοντας την υποψηφιότητα του πρώην εκπροσώπου Τύπου του Ποταμιού,
Δημήτρη Τσιόδρα, με τη ΝΔ,
ο κ. Θεοδωράκης, επισημαίνει: «τo Ποτάμι είναι αστείρευτο και συνεχίζει να αιματοδοτεί τα κόμματα εξουσίας.
Εμείς δεν πιστεύουμε στα
κομματικά στρατόπεδα. Η επιλογή του Δημήτρη Τσιόδρα
δεν είναι όμως η σωστή. Πάει
στη ΝΔ σε μια περίοδο που
γέρνει επικίνδυνα δεξιά».

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
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σελίδα 31

Τσίπρας: Οι εκλογές θα γίνουν το φθινόπωρο
α μη προσδοκούν ότι θα τους κάνουμε
τη χάρη να επισπεύσουμε τις εθνικές
εκλογές», ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας
από την Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, απευθυνόμενος στην αντιπολίτευση, τονίζοντας ότι οι εκλογές θα γίνουν το
φθινόπωρο με την ολοκλήρωση της συνταγματικής
θητείας της και η Νέα Δημοκρατία θα ηττηθεί σε αυτές.
«Τα πικρά ποτήρια θα τα πιουν ένα- ένα. Πρώτα
θα έρθει η ηχηρή διάψευση των ευρωεκλογών και
ακολούθως το φθινόπωρο η οριστική και καθοριστική
τους ήττα στη κάλπη των εθνικών εκλογών. Και η μεγάλη νίκη της προόδου έναντι της συντήρησης, της
Ελλάδας των πολλών έναντι της Ελλάδας των ελίτ»,
τόνισε.

«Ν

«Η χώρα και η οικονομία
έχουν γυρίσει σελίδα»
«Βρισκόμαστε σε ένα ιστορικό σταυροδρόμι για
το μέλλον της χώρας. Τα δύσκολα χρόνια έχουν μείνει πίσω μας. Το μεγάλο βήμα που έγινε το 2015, δεν
έμεινε μετέωρο. Η χώρα βρίσκεται ήδη στη μεταμνημονιακή εποχή», τόνισε ο πρωθυπουργός Αλέξης
Τσίπρας, μιλώντας χθες το μεσημέρι στη συνεδρίαση
της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ.
Σημείωσε ότι η χώρα και η οικονομία έχουν γυρίσει σελίδα και πως όμως κρίσιμα σταυροδρόμια και
κρίσιμες μάχες είναι ακόμα μπροστά μας.
Ανέφερε ότι «φτάσαμε ως εδώ δίνοντας δύσκολες
μάχες και γιατί το τιμόνι όλα αυτά τα χρόνια δεν το
κρατούσαν για πρώτη φορά στη μεταπολιτευτική
ιστορία, αυτοί που αγνόησαν και περιφρόνησαν το
λαό, αλλά όσοι τον ακούσαμε, τον σεβαστήκαμε και
θεωρήσαμε ύψιστο καθήκον να τιμήσουμε την εμπιστοσύνη του». Είπε στους βουλευτές ότι «έχουμε
κάθε λόγο όχι απλά να αισθανόμαστε περήφανοι,
αλλά πλέον και πιο δυνατοί για τις μάχες που έρχονται, γιατί οι μάχες που δώσαμε, οι νίκες που πετύχαμε, διαμόρφωσαν και μια νέα συλλογική αυτοπεποίθηση. Όχι μόνο για την Αριστερά, αλλά συνολικά για την ελληνική κοινωνία».
«Αποδείχθηκε ότι τελικά υπήρχε κι άλλος δρόμος
από τον αυτόν της αιώνιας λιτότητας, της ασφυκτικής επιτροπείας και των διαρκών καταναγκασμών»,
σημείωσε.
«Ο λαός μας σύντομα θα κληθεί να επιλέξει αν θα
συνεχίσει τον δρόμο που οδηγεί με ασφάλεια στην
οικονομική και κοινωνική ανασυγκρότηση ή θα επιλέξει το δρόμο που βγάζει στο αντίθετο ρεύμα», ανέφερε ο κ. Τσίπρας
Σχολίασε ότι αν και μοιάζει με σταυροδρόμι,

α δοθεί πολιτική
μάχη δύο κόσμων
διαφορετικών, η
οποία αφορά και την Ευρώπη και
την Ελλάδα και το ποιους ευρωβουλευτές θα εκλέξουμε έχει
πολλή μεγάλη σημασία για το τι
θα έχουμε την επόμενη μέρα ως
δυναμική στην Ευρώπη, αν θα
πάει η ΕΕ προς προοδευτική κατεύθυνση, ή αν θα συντηρητικοποιηθεί περισσότερο» τόνισε –
μεταξύ άλλων – ο Αναπληρωτής
ΥΕΘΑ Παναγιώτης Ρήγας, αναφορικώς με το νόημα των προσεχών Ευρεκλογών του Μαΐου
του 2019.
Σε άλλο σημείο της συνεντεύξεώς του ο ίδιος, σχολιάζοντας
την δήλωση του Αντιπροέδρου
της ΝΔ Άδωνι Γεωργιάδη ότι ο
πήχης της ΝΔ για τις ευρωεκλο-

«Θ

Ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας
«στην πραγματικότητα ο ένας δρόμος πάει ευθεία
αλλά ο άλλος οδηγεί σε αναστροφή"». Αναστροφή,
είπε, «στα χρόνια της κρίσης, της λιτότητας, στα χρόνια του ΔΝΤ και των μνημονίων που έχουμε αφήσει
πια πίσω μας οριστικά».

Πυρά κατά Μητσοτάκη
«Όλα αυτά τα χρόνια είχαμε να αντιμετωπίσουμε
μια αντιπολίτευση που καταστροφολογούσε διαρκώς
και ευτυχώς για τη χώρα, την οικονομία και την κοινωνία αυτή καταστροφολογία διαψεύδονταν διαρκώς», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.
Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε στην «καταστροφολογία», όπως ανέφερε για τον κόφτη σε μισθούς και
συντάξεις, ενώ αντί γι’ αυτόν ήρθε η υπεραπόδοση,
η εφάπαξ 13ης σύνταξης και τα κοινωνικά μερίσματα
το 2017 και το 2018. Αναφέρθηκε στη συμφωνία του
Eurogroup για την ελάφρυνση και την εξασφάλιση
της βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους. Αναφέρθηκε στην «εφεύρεση» του τέταρτου μνημονίου, «το
οποίο μάλιστα ο κ. Μητσοτάκης μας ενημέρωσε ότι
κάποιος εξωγήινος κάπου στον Υμηττό του το είχε
προφητεύσει» και αντί του οποίου ήρθε η οριστική
έξοδος από τα μνημόνια τον Αύγουστο του 2018. Μίλησε για προσπάθεια του κ. Μητσοτάκη για περικοπή
των συντάξεων με τις επισκέψεις του στο Βερολίνο
και τις Βρυξέλλες για να μην υπάρξει συναίνεση,
όπως είπε, στην πρόθεση της κυβέρνησης να μην
ακυρώσει το μέτρο.
Τελικά, επισήμανε, ήρθε και η ακύρωση των πε-

ρικοπών για το 2019, η οποία μάλιστα συνέπεσε με
αυξήσεις σε περίπου 620.000 συνταξιούχων από την
εφαρμογή των ρυθμίσεων του νέου ασφαλιστικού
«που επίσης πολέμησαν με σθένος όλα τα προηγούμενα χρόνια η Δεξιά».
Αναφέρθηκε τέλος στην «καταστροφολογία» για
αποκλεισμό της χώρας από τις αγορές χρήματος, για
να σημειώσει ότι «δεν του έφτανε (σ.σ. του κ. Μητσοτάκη) η έκδοση του πενταετούς ομολόγου με
πολύ ευνοϊκότερους όρους, ήρθε και το δεκαετές την
περασμένη εβδομάδα με όρους που η χώρα είχε να
δει εδώ και 15 χρόνια, για να τελειώσει και αυτό το
παραμύθι».
«Η αντιπολίτευση έχει περάσει στο επόμενο στάδιο της καταστροφολογίας, αυτό της γελοιοποίησης», συμπλήρωσε ακόμη, κλιμακώνοντας την επίθεση κατά της ΝΔ και στηλιτεύοντας τη θέση ότι η
οικονομία ανακάμπτει επειδή τάχα, όπως είπε, οι αγορές προεξοφλούν νίκη της ΝΔ στις εκλογές.
«Η αυτογελοιοποίηση της αντιπολίτευσης όμως
δεν είναι τίποτα άλλο παρά ακόμα ένα σύμπτωμα του
κυνισμού που διακατέχει τη ΝΔ, όταν δεν τους αγγίζει πλέον ούτε η κοινή λογική», σχολίασε και πρόσθεσε πως «το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι η παλινόρθωση ενός κατεστημένου που θέλει να επανέλθει και για να εκδικηθεί» όχι μόνο τον ΣΥΡΙΖΑ που
τόλμησε να διατυπώσει εναλλακτική πρόταση για τη
χώρα, όπως ανέφερε, «αλλά και έναν ολόκληρο λαό
για τις επιλογές που έκανε σε απανωτές εκλογικές
αναμετρήσεις».
«Γι’ αυτό και το πολιτικό σχέδιο της ΝΔ, είναι ένα
σχέδιο συμμόρφωσης των "απείθαρχων", των "ατάκτων"», είπε και αναφέρθηκε συγκεκριμένα σε «διάλυση της δημόσιας υγείας, ασφαλιστικό Πινοσέτ,
απολύσεις στους ζωτικούς τομείς του δΔημοσίου,
όλα αυτά που ο κ. Μητσοτάκης θεωρεί πηγή σπατάλης». Είπε ότι πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας
και οι συνεργάτες του είναι εκπρόσωποι και εκφραστές της «ελίτ» και «οραματίζεται μια Ελλάδα που
θα ευημερούν λίγοι και θα στενάζουν οι πολλοί» και
μίλησε για έναν αγώνα που διεξάγεται «χωρίς αρχές,
χωρίς όρια στο ψέμα, τη λάσπη, την προπαγάνδα,
το διχασμό», προσθέτοντας ότι το βίωσαν κυρίως οι
βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ της Βόρειας Ελλάδας όταν
με σθένος υπερασπίστηκαν αυτό που πίστευαν ως
εθνικό και πατριωτικά σωστό και βρέθηκαν αντιμέτωποι με βιαιοπραγίες, ενώ ο κ. Μητσοτάκης, όπως
είπε, δεν βρήκε μερικά λόγια να σχολιάσει.

«Μεγάλη απάτη η δήθεν κατά κράτος
επικράτηση της ΝΔ»
«Πιστεύουν όλοι αυτοί ότι όταν έχουν μαζί τους την

πλειοψηφία των ΜΜΕ και των ολιγαρχών τότε είναι
βέβαιο ότι μπορούν να εξασφαλίσουν την επιστροφή στην εξουσία. Με αυτούς έχουν σχεδιάσει και
προσπαθούν να πλασάρει στην κοινή γνώμη αλλά και
στον ίδιους τους τους εαυτούς μια χίμαιρα, μια καλοστημένη πολιτική απάτη, την απάτη της δήθεν σοβούσας εναντίον της κυβερνητικής πολιτικής κοινωνικής έκρηξης, την ώρα που η χώρα μετά από πολλά χρόνια εντάσεων επανέρχεται στη κοινωνική ειρήνη», σημείωσε ο Αλ. Τσίπρας συνεχίζοντας την επίθεση στην αξιωματική αντιπολίτευση.
«Την απάτη», τόνισε, «της δήθεν κατάρρευσης της
οικονομίας, την ώρα που η οικονομία μετά από πολλά χρόνια ύφεσης ανακάμπτει επιστρέφοντας σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Της δήθεν εθνικής μειοδοσίας στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής, την
ώρα που μετά από πολλά χρόνια αδράνειας και ανυποληψίας η χώρα σηκώνει ξανά το ανάστημά της και
αναγνωρίζεται ως παράγοντας σταθερότητας και
ασφάλειας στη Ανατολική Μεσόγειο και στα Βαλκάνια από όλη τη διεθνή κοινότητα».
«Τέλος», προσέθεσε, «τη μεγάλη απάτη της δήθεν
κατά κράτος επικράτησης της ΝΔ και του αρχηγού
της στις επερχόμενες εκλογικές αναμετρήσεις». Είπε
σκωπτικά ότι αμέσως με την εκλογή του στη ΝΔ ο
κ. Μητσοτάκης έγινε από μερίδα των ΜΜΕ και των
δημοσκοπικών εταιριών, πρωθυπουργός και πως οι
δημοσκοπικές εταιρείες που απέτυχαν επανειλημμένα στις προβλέψεις τους, έσπευσαν να προδιαγράψουν ότι, ανεξάρτητα από το αν πείθει ή όχι ο
κο. Μητσοτάκης και η ΝΔ, ανεξάρτητα από το αν έχει
σχέδιο και πρόταση για το αύριο της χώρας, είναι
ήδη νικητές και μάλιστα με 10, 15, 20 μονάδες στις
επικείμενες εκλογές.
«Όποιος πορεύεται με σύμμαχο την απάτη δεν έχει
πολύ δρόμο να διανύσει, έρχεται κάποια στιγμή η
ώρα της αποκάλυψης», είπε, για να τονίσει ότι «η κάλπη των ευρωπαϊκών στις 26 Μαΐου θα είναι αυτή που
θα αποκαλύψει τη μεγάλη απάτη του κ. Μητσοτάκη
και των επικοινωνιολόγων του».
«Γιατί μπορεί αυτός να προβάρει ήδη γραβάτες και
κουστούμια πρωθυπουργικά, αλλά ξεχνάει ότι τους
πρωθυπουργούς δεν τους εκλέγουν ούτε οι φίλοι επιχειρηματίες και ιδιοκτήτες μέσων ενημέρωσης,
ούτε οι φίλοι δημοσκόποι, αλλά ο ελληνικός λαός με
την ψήφο του στην κάλπη», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Π. Ρήγας: «Στις ευρωεκλογές θα δοθεί μια πολιτική μάχη δύο κόσμων»

Ο Αναπληρωτής ΥΕΘΑ
Παναγιώτης Ρήγας

γές είναι στις 3,5 μονάδες διαφορά από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Π.Ρήγας
σημείωσε ότι «έχει αρχίσει να αντιλαμβάνεται ο κ. Γεωργιάδης, ότι
όλο αυτό το κλίμα, που διαμορφώνουν μέσω των δημοσκοπήσεων και των ΜΜΕ, είναι μια
φούσκα, άρα, προσπαθούν να
διαμορφώσουν κλίμα αντιλαμβανόμενοι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και στις
ευρωεκλογές θα είναι πρώτο
κόμμα».
Και πρόσθεσε: «Η Νέα Δημοκρατία ουσιαστικά ακολουθεί το
άρμα ενός μέρους της Δεξιάς
στην Ευρώπη, όχι προοδευτικής
κατεύθυνσης, αλλά της πιο
ακραίας της πλευράς, δηλαδή
του κ.Βέμπερ και του κ.Όρμ-

παν».
Για το θέμα της ψηφοφορίας
στην Ολομέλεια της Βουλής για
τις διατάξεις του Συντάγματος
που θα παραπεμφθούν τελικά
προς αναθεώρηση από την επόμενη Αναθεωρητική Βουλή, ο
ΑΝΥΕΘΑ τόνισε σε ό,τι αφορά
την αποσύνδεση της εκλογής
Προέδρου της Δημοκρατίας από
τη διάλυση της Βουλής, «ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάνει συγκεκριμένη
πρόταση, το περιεχόμενο της
διάταξης είναι προς αυτή την
κατεύθυνση».
«Από εκεί και πέρα η επόμενη
Βουλή, η οποία θα προχωρήσει
στις αναθεωρητέες διατάξεις,
θα είναι αυτή που θα αποφασίσει.

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

Η ΝΔ δεν έχει απαντήσει ακόμη
αν θα στηρίξει, εμείς κάναμε ξεκάθαρη πρόταση, ενισχύουμε
την αποδέσμευση», τόνισε επισημαίνοντας ότι «ο Αλέξης Τσίπρας είπε να στηριχθεί ο νυν
πρόεδρος της Δημοκρατίας και η
ΝΔ δεν έχει απαντήσει, αποφεύγει να απαντήσει».
Για το θέμα των αποτελεσμάτων του τελευταίου Eurogroup
και τις αποφάσεις του, σε σχέση
με την εκταμίευση του 1
δισ.ευρώ, που προέρχεται από
την επιστροφή των κερδών που
αποκόμισαν η ΕΚΤ και οι κεντρικές τράπεζες των κρατών- μελών
της ΕΕ από την αγορά ελληνικών
ομολόγων, ο Π.Ρήγας σημείωσε:

«Υπάρχει μια μικρή εκκρεμότητα, τεχνική στις λεπτομέρειες
για το διάδοχο σχήμα του νόμου
Κατσέλη για την προστασία της
πρώτης κατοικίας. Τις επόμενες
μέρες θα ολοκληρωθεί, άρα η
επιστροφή των κερδών από τα
ομόλογα θα γίνει. Δεν είναι δανεισμός, είναι χρήματα τα οποία
μας ανήκουν. Δεν επηρεάζει την
οικονομία μας αυτό, γιατί ό,τι
έχουμε ανάγκη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας την
επόμενη περίοδο τα έχουμε καλύψει όλα, απλώς αυτό θα είναι
ενισχυτικό -και θα είναι δίκαιο γιατί είναι δικά μας χρήματα- προς
την κατεύθυνση της αναπτυξιακής πορείας της χώρας».

32 σελίδα
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Η πρώτη και πρότυπη ιδιωτική Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης στα
Τρίκαλα METEORA NEPHROLIFE για την Παγκόσμια Ημέρα Νεφρού

Α

πό το 2006 η
δεύτερη Πέμπτη
κάθε Μαρτίου
καθορίστηκε ως
Παγκόσμια Ημέρα Νεφρού.

Όπως επισημαίνει ο ειδικός
νεφρολόγος της μονάδας Δημήτριος Λιάκος, ο σκοπός αυτής της ημέρας είναι να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος για την
σημασία της λειτουργίας των
νεφρών, και συγχρόνως αν είναι
δυνατόν να προληφθούν καταστάσεις - νόσοι που μπορεί να
οδηγήσουν σε ανεπανόρθωτες
νεφρικές βλάβες.
Η Χρόνια Νεφρική Νόσος
(Χ.Ν.Ν.) είναι η προοδευτική
ελάττωση της ικανότητας των
νεφρών να επιτελέσουν την λειτουργία τους, η οποία μπορεί
να προκληθεί από πολλά αίτια.
Η νόσος εξελίσσεται χωρίς αναστροφή και στο τελικό στάδιό
της ο ασθενής χρειάζεται υποκατάσταση της λειτουργίας των
νεφρών με αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση.
Πιστεύεται ότι το 10% του
πληθυσμού της γης πάσχει από
Χ.Ν.Ν. διάφορης βαρύτητας,
ενώ στην Ελλάδα ο αριθμός
των πασχόντων ανέρχεται σε
περίπου 11. 000. Η Χ.Ν.Ν. πολλές φορές είναι ασυμπτωματική
και γίνεται αντιληπτή σε προχωρημένα στάδια γι’ αυτό απαιτείται συχνά ιατρικός έλεγχος,

ο οποίος περιλαμβάνει ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ (μέτρηση ουρίας, κρεατινίνης, ουρικού οξέος, γενική ούρων, κ.α.) και
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ
(υπερηχογράφημα νεφρών –
ουροδόχου κύστεως, ακτινογραφίες).

Στάδια χρόνιας
νεφρικής νόσου
Η χρόνια νεφρική νόσος είναι νόσος 5 σταδίων
Οι νεφροί θεωρούνται ότι λειτουργούν φυσιολογικά και είναι
υγιείς όσο η λειτουργία που
φιλτράρει το αίμα είναι φυσιολογική και δεν διαπιστώνονται
σημάδια απώλειας αίματος ή
πρωτεΐνης στα ούρα. Το επίπεδο της λειτουργίας φιλτραρίσματος εξαρτάται από την ηλικία και από άλλους παράγοντες

που μπορούν να επιδρούν
στους νεφρούς. Αν η νεφρική
λειτουργία έχει μειωθεί μόνιμα,
θεωρείται χρόνια νεφρική νόσος
και έχει πέντε στάδια.
Στο στάδιο 1 η νεφρική λειτουργία είναι σχεδόν φυσιολογική.
Στα στάδια 2-4 η νεφρική
βλάβη εξελίσσεται και χρειάζεται ιατρική παρακολούθηση για
να επιβραδυνθεί (καθυστερήσει)
η εξέλιξη.
Στο στάδιο 5, υπάρχει η ανάγκη υποκατάστασης της νεφρικής λειτουργίας με αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση ή
αντικατάσταση της με μεταμόσχευση νεφρού
Τα συμπτώματα της Χ.Ν.Ν.
είναι συνήθως:
•Κόπωση
•Ανορεξία

•Ναυτία-Έμετοι
•Μυϊκές κράμπες
•Οιδήματα κάτω άκρων
•Οίδημα βλεφάρων (συνήθως το πρωί)
•Αλλαγή στη συχνότητα
ούρησης (συνήθως τη νύχτα)
Νοσήματα που προδιαθέτουν
στην εμφάνιση Χ.Ν.Ν. είναι:
•Σακχαρώδης διαβήτης

•Αρτηριακή υπέρταση
•Σπειραματονεφρίτιδες
•Κληρονομικά νοσήματα
(πολυκυστικοί νεφροί κ.α.)
•Λιθιάσεις
νεφρών
–
Αποφρακτική ουροπάθεια
•Καρδιαγγειακά νοσήματα
•Λήψη φαρμάκων-τοξικών
ουσιών
Σύμφωνα με την επισήμανση

του διευθυντή της METEORA
NEPHROLIFE κύριο Νικόλαο
Τσιάνα προληπτικά για την προστασία και τη καλή λειτουργία
των νεφρών ο ασθενής πρέπει
να ακολουθεί τις παρακάτω
οδηγίες:
•Συχνός - περιοδικός ιατρικός έλεγχος
•Καλή ρύθμιση επιπέδων
σακχάρου αίματος
•Ρύθμιση αρτηριακής πίεσης
•Μειωμένη χρήση αλατιού
•Μειωμένη κατανάλωση
λευκωμάτων (γαλακτοκομικάκρέατα)
•Συστηματική άσκηση
•Αποφυγή καπνίσματος
•Περιορισμός αλκοολούχων
ποτών
Οι Νεφρολόγοι της
METEORA NEPHROLIFE
Νικόλαος Τσιάνας
Δημήτριος Λιάκος

Σύλλογος Νεφροπαθών Ν. Τρικάλων

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΝΕΦΡΟΥ

Α

πό το 2006 η δεύτερη
Πέμπτη του Μαρτίου
κάθε έτους έχει
καθοριστεί ως Παγκόσμια
Ημέρα Νεφρού, για να
ευαισθητοποιήσει το κοινό
σχετικά με τη Χρόνια
Νεφροπάθεια.
Η εκστρατεία είναι κοινή πρωτοβουλία όλων των φορέων της
παγκόσμιας ιατρικής κοινότητας, με τις μελέτες να δείχνουν
πως οι νεφρικές ασθένειες είναι
μια παγκόσμια επιδημία.
Τα νεφρά (δύο τον αριθμό
στον ανθρώπινο οργανισμό) είναι ζωτικής σημασίας όργανα
για την υγεία του ανθρώπου,
καθώς κάθε μέρα φιλτράρουν
περίπου 200 λίτρα αίματος για
να αποβάλουν περίπου 2 λίτρα
από άχρηστες ουσίες και περιττό νερό. Όταν τα νεφρά χάνουν βαθμιαία τη λειτουργική
τους ικανότητα, τότε μπορούμε
να μιλήσουμε για Χρόνια Νεφροπάθεια.
Η χρόνια νεφροπάθεια είναι
μία συνήθης ασθένεια, επικίνδυνη, αλλά ιάσιμη εφόσον αντιμετωπισθεί έγκαιρα. Διαφορετικά, οι επιπλοκές στην υγεία
του ανθρώπου μπορεί να τον
οδηγήσουν στο θάνατο. Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας έχει
υπολογίσει ότι ένας στους δέκα
ανθρώπους πάσχουν από κάποιας μορφής νεφρική βλάβη,
ενώ 36 εκατομμύρια άνθρωποι
θα χάσουν τη ζωή τους τα επόμενα δέκα χρόνια από τον συνδυασμό της χρόνιας νεφροπάθειας και ασθενειών που σχετίζονται με την καρδιά και τις αρτηρίες. Η έγκαιρη διάγνωση και
η πρόληψη μπορούν να μειώσουν τους θανάτους κατά 2%
ετησίως.
Κάθε χρόνο όλο και πιο πολλοί άνθρωποι παρουσιάζουν νεφρικές παθήσεις μη αναστρέψιμες, με τους περισσότερους
να καταλήγουν στην αιμοκάθαρση, την συχνότερη μέθοδο
με την οποία αντιμετωπίζεται η
αδυναμία λειτουργίας των νεφρών.
Μέρα παρά μέρα εξαρτημένοι
από ένα μηχάνημα, δίνουν παράταση στην δύσκολη καθημερινότητα, που αποτελείται από
πολλούς διατροφικούς περιορισμούς, λήψη αρκετών φαρμάκων, κατάθλιψη, σωματική
κόπωση κ.α.
Η πρόληψη αποτελεί ένα ση-

μαντικό παράγοντα προστασίας
των νεφρών, μιας και τα συμπτώματα της νεφρικής βλάβης
είναι λίγα και δεν παρουσιάζονται σε αρχικό στάδιο. Άρα, κάνοντας ετήσιο ιατρικό έλεγχο
προστατεύουμε τους νεφρούς
μας.
Επίσης, η γυμναστική, η ισορροπημένη διατροφή, η απουσία
κακών συνηθειών (κάπνισμα, αλκοόλ) είναι μερικές ακόμη καλές
πρακτικές που προστατεύουν
την υγεία των νεφρών.
Δυστυχώς περισσότερα από
500 εκατομμύρια άτομα παγκοσμίως, περίπου ο ένας στους
δέκα, πάσχουν από κάποια μορφή χρόνιας νεφροπάθειας, χωρίς οι περισσότεροι να το γνωρίζουν.
Στην χώρα μας έχει σχεδόν
διπλασιαστεί ο αριθμός των
ασθενών τα τελευταία 10 χρόνια
που κάνουν αιμοκάθαρση.
Σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν
12000 περίπου νεφροπαθείς
που υποβάλλονται σε θεραπεία
τεχνητού νεφρού ή σε περιτοναϊκή πλύση. Οι νεφροπαθείς
που περιμένουν μόσχευμα φτάνουν στους 1200 και άνω πανελληνίως, ενώ πάνω από 150
περιμένουν μόσχευμα ήπατος,
καρδιάς ή πνεύμονα. Αρκετά είναι επίσης τα άτομα που έχουν
χάσει το φως τους και η μόνη
τους ελπίδα είναι ένα μόσχευμα
κερατοειδούς. Πολλές χιλιάδες
απ' αυτούς πιθανόν να καταλήξουν διότι δεν γίνονται αρκετές
δωρεές οργάνων.
Από έναν δότη, μπορούν να
σωθούν έως και 20 ασθενείς
που παρουσιάζουν ανεπάρκειες
ζωτικών οργάνων όπως καρδιά,
πνεύμονες, ήπαρ, νεφρούς, κερατοειδείς, δέρμα ή και οστά.
Οι δωρεές και οι μεταμοσχεύσεις την τελευταία πενταετία
έχουν ως εξής από εγκεφαλικούς θανάτους: 2014- 106, 201583, 2016- 120, 2017- 133, 2018108, 2019- 1. Με αποτέλεσμα
οι μεταμοσχεύσεις να έχουν ως
εξής: Μεταμόσχευση νεφρού
2014- 90, 2015-63, 2016-75,
2017-108, 2018-72. Μεταμοσχεύσεις ήπατος 2014-27, 2015-22,
2016-21, 2017-28, 2018-23. Μεταμοσχεύσεις καρδιάς 2014-12,
2015-6, 2016-6, 2017-8, 2018-8.
Ο μέσος χρόνος αναμονής
υπολογιζόμενος σε έτη αιμοκάθαρσης είναι τα 6-10 χρόνια,
με ελάχιστο τον 2,5-3 χρόνο και
μέγιστο τα 15 χρόνια. Στην πε-

ρίπτωση του ελάχιστου χρόνου
δεν υπολογίζονται τα «Επείγοντα» και οφείλεται σε υψηλή μοριοδότηση λόγω μεγάλης συμβατότητας με τον δότη ή στην
ύπαρξη συγγενικού δότη. Στην
περίπτωση του μέγιστου χρόνου, εκτιμάται ότι σε αντίστοιχες
περιπτώσεις ο υποψήφιος είτε
εγγράφηκε στη λίστα μετά από
πολλά χρόνια αιμοκάθαρσης
είτε προϋπήρχαν προβλήματα
υγείας του που δεν επέτρεψαν
στο παρελθόν τη μεταμόσχευση,
είτε είχε πολύ σπάνιο ιστικό
τύπο. Πρόκειται για ακραία τιμή
αν λάβουμε υπόψη ότι από τους
150 μεταμοσχευμένους νεφρού,
μόνο οι 10 υπερέβαιναν τη δεκαετία σε έτη αιμοκάθαρσης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα διαθέτει μόλις 30.000 δωρητές οργάνων, σε αντίθεση με
την Ισπανία και την Κύπρο που
διαθέτουν μεγάλο αριθμό δωρητών. Ειδικότερα η τελευταία,
διαθέτει 140.000 δωρητές, αριθμός που αντιστοιχεί στο 15%
του πληθυσμού της.
Στον Νομό Τρικάλων, βάση
του μητρώου του Συλλόγου,
υπάρχουν αυτή τη στιγμή περίπου 160 νεφροπαθείς, από τους
οποίους οι 115 κάνουν αιμοκάθαρση τεχνητού νεφρού, 20 περιτοναϊκή πλύση και 45 περίπου
είναι μεταμοσχευμένοι.
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου
Νεφροπαθών Ν. Τρικάλων κος
Βουτσελάς Παναγιώτης χαιρετίζει την Παγκόσμια Ημέρα Νεφρού και κάνει έκκληση σε
όλους τους συμπολίτες μας να
γίνουν δωρητές οργάνων και
σε όλα τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και τους αρμόδιους
φορείς και προπάντων στο ΕΟΜ
να αρχίσουν να κάνουν καμπάνια
για να σωθούν πολλοί συνάνθρωποί μας από την ταλαιπωρία
που υφίστανται καθημερινώς.
Γιατί στη ταλαιπωρία και στα
πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε όλοι μας. Ένα μόσχευμα για κάθε λήπτη που το
περιμένει θα είναι δώρο Θεού.
Η σωστή ενημέρωση οδηγεί
στην υπέρτατη προσφορά ζωής!
Όλοι πλέον από 1/1/2019 είμαστε δωρητές οργάνων απλώς
πρέπει να ενημερώσουν με ένα
απλό τηλεφώνημα στο 1147 ή
στο 2132027000, ολόκληρο το
24ωρο, 365 μέρες το χρόνο (ή
ναι ή όχι).
ΓΙΝΕ ΔΩΡΗΤΗΣ ΧΑΡΙΣΕ ΖΩΗ!

τοπικά
Δήμαρχος
Τρικκαίων κ.
Δημήτριος
Παπαστεργίου, με
επιστολή του σχετική με
το δήθεν ασυμβίβαστο
που έχω ως Δημοτική
Σύμβουλος και
Διευθύντρια
Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Τρικάλων
εξακολουθεί να
κατεβαίνει «του κακού τη
σκάλα», τη σκάλα των
φαντασιώσεων, της
ψευδολογίας, της
προχειρότητας και των
ύβρεων.

Ο

Χαίρεται, όπως λέει, γιατί
βγήκα από την κρυψώνα
μου(!) και βγήκα μπροστά. Πίστευε προφανώς ότι θα τον
άφηνα αναπάντητο, ενώ με
στοχοποίησε αναιτίως και
ψευδώς, αποδίδοντας σε μένα
ενέργειες, που ούτε θα μπορούσα να φανταστώ και συγκεκριμένα ότι, δήθεν, απαγόρευσα στα σχολεία ευθύνης
μου να λάβουν μέρος στο
διαγωνισμό ρομποτικής που
διοργάνωσε ο Δήμος Τρικκαίων και η Μ.Κ.Ο. WRO στις
17/2 στα Τρίκαλα;
Aς γίνει κατανοητό και στον
ίδιο ότι ο χώρος της εκπαίδευσης και οι εκπαιδευτικοί,
έχουν δώσει αγώνες για να κατακτήσουν την αυτονομία και
το δικαίωμα αυτοπροσδιορισμού τους, ώστε να μη τον χαρίζουν σε οποιαδήποτε εξουσία, είτε του Δημάρχου είτε

Μια απάντηση
στο Δήμαρχο – Δικαστή
της Διευθύντριας Εκπαίδευσης. Υπηρετώντας προσωπικά
38 περίπου χρόνια στη δημόσια εκπαίδευση, γνωρίζω πολύ
καλά το χώρο της Εκπαίδευσης τον οποίο τιμώ και σέβομαι και θα όφειλε κι εκείνος να
τον σέβεται. Έτσι μόνο δε θα
συμπεριφερόταν ως αξιολογητής του εκπαιδευτικού έργου, δε θα ζητούσε πίσω τα κιτ
ρομποτικής, που ο Δήμος είχε
χαρίσει στα σχολεία με έσοδα
του Μύλου των Ξωτικών, δε
θα προσέβαλε τους εκπαιδευτικούς πληροφορικής των
σχολείων μας και σε ένα ντελίριουμ κατηγοριών, δε θα
είχε καταφύγει σε προσωπική
στοχοποίησή μου, υπαινισσόμενος ότι, ως Διευθύντρια Εκπαίδευσης υποκίνησα δήθεν
τη μη συμμετοχή των σχολείων ευθύνης μου στην εν λόγω
δράση διατυπώνοντας με τον
τρόπο αυτό δαιμονολογίες
και αναπόδεικτα στοιχεία.
Προκειμένου να καταδείξει
το ασυμβίβαστο που έχω ως
δημοτική σύμβουλος, αφού
είμαι Διευθύντρια Δ/θμιας Εκπαίδευσης δημοσιοποιεί αποφάσεις του Σ.Τ.Ε. (Συμβουλίου της Επικρατείας), έξι (6)
τον αριθμό, θέλοντας να δη-

μιουργήσει εντυπώσεις. Από
τις αποφάσεις αυτές ΚΑΜΙΑ
δεν έχει σχέση με την περίπτωσή μου. ΟΛΕΣ μα ΟΛΕΣ
αφορούν σε περιπτώσεις εργολάβων, που είχαν αναλάβει
έργα σε δήμους ή περιφέρειες, όπου εκλέχτηκαν σύμβουλοι και είχαν κώλυμα εκλογιμότητας, καθώς είχαν συνάψει συμβάσεις οικονομικού
περιεχομένου με τους αντίστοιχους δήμους ή περιφέρειες.
Δεν υπάρχει καμία απόφαση
του ΣΤΕ ή σχετική νομολογία,
που να έχει σχέση με τη δική
μου περίπτωση. Είναι βέβαιο
ότι, αν υπήρχε, ο εφευρετικότατος κ. Δήμαρχος θα την
είχε ανακαλύψει και θα την
επέσειε θριαμβευτικά.
Σε ό,τι με αφορά, αναφέρω
για μια ακόμη φορά ότι δε συνέτρεχε σε μένα κώλυμα εκλογιμότητας. Αναδείχτηκα δημοτική σύμβουλος με το συνδυασμό «Τρίκαλα Συμπολιτεία» του Χρ. Λάππα στις δημοτικές εκλογές του Μαϊου
του 2014. Ήμουν ήδη δημοτική σύμβουλος, όταν ανέλαβα Διευθύντρια Δ/θμιας
Εκπ/σης, δύο μήνες μετά την
εκλογή μου ως δημοτική σύμ-

βουλος, στις 18-7-2014. Κρίθηκα δε εκ νέου και τοποθετήθηκα στην ίδια θέση στις 291-2016, με απόφαση Υπουργού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην προκήρυξη του
ΥΠΠΕΘ, τη σχετική με την
επιλογή Διευθυντών Εκπαίδευσης.
Στα όσα ψευδή επικαλείται
ο κ. Δήμαρχος περί του ασυμβιβάστου μου αντιποιούμενος
ρόλο δικαστή, έχω να απαντήσω ότι τα ασυμβίβαστα
όπως και τα κωλύματα κρίνονται κατά περίπτωση από τα
Διοικητικά Δικαστήρια, γιατί ο
νομοθέτης θέλησε να εξειδικεύσει και να κρίνει κατά περίπτωση την ύπαρξη ή όχι
ασυμβιβάστου ή κωλύματος
και να αποφευχθεί η καταχρηστικότητα του μέτρου
λόγω ατομικών ή και πολιτικών
σκοπιμοτήτων όπως συνέβαινε μέχρι τότε.
Ισχύουν λοιπόν τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 14 του
Ν.3852/ 2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 11
του Ν. 4555/2018 και όχι το
άρθρο 177παρ. 3 του
Ν.3852/2010, το οποίο επικαλείται ο Δήμαρχος. Τέτοια
διαπίστωση ή δικαστική κρίση
δεν υπάρχει, άρα νόμιμα κατέχω την θέση της Διευθύντριας Δ/θμιας Εκπ/σης και της
Δημοτικής Συμβούλου.
Είναι λοιπόν κοινωνικά ανήθικο, να προβαίνει ο Δήμαρχος, δημοσίως, σε τέτοιου είδους σχετικές κρίσεις και
απειλές, κατάφορα συκοφαντικές και προσβλητικές για το
άτομό μου, μετερχόμενος ο
ίδιος το ρόλο του δικαστικού
λειτουργού. Αλλά βέβαια,
αυτό είναι θέμα του ηθικού
κώδικα του καθενός. Αναρωτιέμαι, γιατί άραγε ο κ. Δήμαρχος θυμήθηκε το δήθεν
«ασυμβίβαστο» δύο μήνες
πριν τις δημοτικές εκλογές;
Τέλος, η αντίληψή του να
αναγορεύει τον εαυτό του ως
κριτή της δικής μου συμπεριφοράς, την οποία αυτός,
όπως ισχυρίζεται, θα κάνει ή
όχι αποδεκτή από δω και στο
εξής(!) δηλώνει , απλώς, την
ανώριμη αλαζονεία του, που
ουδόλως ταιριάζει με την ιδιότητά του ως πρώτου πολίτη
της πόλης.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΚΛΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ
ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Με την υπ' αριθ. 11.951Β’/13-032019 έκθεση επίδοσης του δικαστικού
επιμελητή του Εφετείου Λάρισας με
έδρα το Πρωτοδικείο Τρικάλων Βασιλείου Νίτσου, επιδόθηκε στην κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Τρικάλων, ακριβές αντίγραφο της από 08-03-2019
ΑΓΩΓΗΣ (Ειδική Διαδικασία), του Δημητρίου Αναγνώστου του Ευαγγέλου,
(ΑΦΜ 013716691), κατοίκου Τρικάλων (Βαλαωρίτου αρ. 23), κατά της
εναγόμενης Μαρία Νίκου του Δημητρίου και της Χρυσής, σύζυγο Γεωργίου Γιαννόπουλου, (ΑΦΜ 117247065),
πρώην κάτοικο Τρικάλων και ήδη
αγνώστου διαμονής, απευθυνόμενη
στο Ειρηνοδικείο Τρικάλων (αριθ. κατάθεσης ΑΤΕΙ81/19), με δικάσιμο την
10-10-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα
10:00, στην οποία και καλείται να παραστεί.
Τρίκαλα 13-03-2019
Ο Δικαστικός Επιμελητής
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΑ. ΝΙΤΣΟΣ
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Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Τρικάλων
Δήμος Φαρκαδόνας
Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού
Αρ. πρωτ: 2379
Τμήμα ΟικονομικόΤαχ. Δ/νση:
Γ. Γεννηματά 1 Φαρκαδόνα
Ταχ. Κωδ.: 42031
Πληροφορίες: Ευδοκία Παπαϊωάννου
Παναγιώτης Ράδος
Τηλέφωνο: 24333 50020, 50019
fax: 24333 50018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Φαρκαδόνας διακηρύττει ότι εκτίθεται σε ηλεκτρονικό
ανοικτό διαγωνισμό η προμήθεια «Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος
Τηλεελέγχου /Τηλεχειρισμού για την
Βελτιστοποίηση της Λειτουργίας και
τον Έλεγχο των Διαρροών των Δικτύων Ύδρευσης της ΔΕΥΑ Φαρκαδόνας» (CPV: 32441200-8, 324411007), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής.
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας
είναι 1.230.662,80 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι" του Υπουργείου Εσωτερικών και συγκεκριμένα από τον Άξονα Προτεραιότητας "Βελτίωση των
υποδομών των δικτύων ύδρευσης" με
τίτλο " Υποδομές ύδρευσης για την
εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και
ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση".

Ο κωδικός NUTS είναι EL611.
Η ΑΑΥ δια της οποίας διετέθη η πίστωση είναι η 6/30-1-2019 απόφαση
της ΔΕΥΑΦ.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
με την χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω
της
διαδικτυακής
πύλης
www.promitheus.gov.gr με ημερομηνία
έναρξης υποβολής προσφορών την
13/3/2019 και ώρα 12.00 και καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους την
7/5/2019 και ώρα 12.00 μ.μ.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των
προσφορών θα γίνει την 13/5/2019 και
ώρα 10.00 π.μ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και των λοιπών τευχών από το
δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω
της
διαδικτυακής
πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα
φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν
δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας, σύμφωνα με
τους όρους της διακήρυξης.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής
στον διαγωνισμό ανέρχεται σε δύο τοις
εκατό (2%) επί της προϋπολογισθείσης
αξίας, χωρίς τον φπα.
Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στα γραφεία του Δήμου Φαρκαδόνας στην Φαρκαδόνα Τρικάλων τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Φαρκαδόνα 12-3-2019
Ο Δήμαρχος Φαρκαδόνας
Αθανάσιος Μεριβάκης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Αριθμ. Πρωτ.: Γ.Π. οικ. 935
Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας
Ταχ. Δ/νση: Παπάγου 49, 41500, Γιάννουλη
Τηλέφωνο: 2413 503 900
FAX: 2410 592 053
E-mail: kkpthessaly@gmail.com
Website: http://kkppthessaly.gr/

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2019
Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας
Ανακοινώνει
Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά δέκα (10) άτομα για
την κάλυψη αναγκών των Παραρτημάτων του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας, που
εδρεύει στη Γιάννουλη Λάρισας, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου:
«Παροχή Υπηρεσιών Ιατρών, Κουρέων και Τεχνικού Ασφαλείας και παροχή υπηρεσιών φροντίδας περιθαλπομένων» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο
εκτέλεσης και ειδικότητα ο εξής αριθμός ατόμων:
Ειδικότητα/ Τόπος εκτέλεσης

Αριθμός Ατόμων

ΠΕ Ιατρών Ψυχιάτρων (Παράρτημα ΑμεΑ Λάρισας
«Ο ΑΡΙΣΤΕΥΣ Λάρισας», Αμπελώνας Λάρισας)

1

ΠΕ Ιατρών Ψυχιάτρων (Παράρτημα Αποθεραπείας και
Αποκατάστασης παιδιών με Αναπηρίες Καρδίτσας,
Καρδίτσα)

1

ΠΕ Ιατρών Ψυχιάτρων (Παράρτημα ΑμεΑ Τρικάλων,
Μεγάλο Κεφαλόβρυσο Τρικάλων)

1

ΠΕ Ιατρού Εργασίας (Όλα τα Παραρτήματα)

1

ΔΕ Κουρέων (Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης παιδιών με Αναπηρίες Καρδίτσας, Καρδίτσα)

1

ΔΕ Κουρέων (Παράρτημα ΑμεΑ Τρικάλων, Μεγάλο
Κεφαλόβρυσο Τρικάλων)

1

ΠΕ ή ΤΕ Τεχνικού Ασφαλείας (Όλα τα Παραρτήματα)

1

ΠΕ Ιατρών Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας (Παράρτημα ΑμεΑ Λάρισας «Ο ΑΡΙΣΤΕΥΣ Λάρισας», Αμπελώνας Λάρισας)

1

ΠΕ Ιατρών Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας (Παράρτημα ΑμεΑ Τρικάλων, Μεγάλο Κεφαλόβρυσο Τρικάλων)

1

ΠΕ Ιατρού Παιδιάτρου (Παράρτημα Αποθεραπείας και
Αποκατάστασης παιδιών με Αναπηρίες Καρδίτσας,
Καρδίτσα)

1

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65
ετών.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΜΕ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κέντρο κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας, Παπάγου 49, Τ.Κ. 41500, Γιάννουλη
Λάρισας, απευθύνοντάς την στο Διοικητικό Τμήμα / Γραφείο Προσωπικού υπόψιν κου Δεμερτζή Αθανασίου (τηλ. επικοινωνίας: 2413503900 και 2413503923).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των
αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής,
ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες
ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης
της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Ολόκληρη η ανακοίνωση και τα παραρτήματα αυτής βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας (www.kkppthessaly.gr) καθώς και
στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα αυτής και στο χώρο των
ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των δήμων Βόλου, Λαρισαίων, Τυρνάβου, Καρδίτσας και Τρικκαίων, στους οποίους εδρεύουν οι αναφερόμενες υπηρεσίες μας.
Γιάννουλη Λάρισας 13 – 03 – 2019
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΤΟΥ Κ.Κ.Π.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Ριζούλη Δήμητρα

34 σελίδα
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ΠΕΜΠΤΗ

14

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

07:25 Οι Πειρατές της Διπλανής Πόρτας E3
(Ε)
07:40 Οι Πειρατές της Διπλανής Πόρτας E4
(Ε)
08:00 Carousel E10 (Ε)
08:30 Δεν Ήρθα Εδώ για Διακοπές (Ε)
09:30 Δρόμοι (Ε)
10:30 Στρογγυλός Πλανήτης E9
11:00 Φονικοί Δεινόσαυροι E9
11:30 Kingdom of Manaslu
12:30 Στους Ήχους του Μπιγκ Μπεν Κ2 Ε5
(Ε)
13:30 Αυτή τη Στιγμή στην Ευρώπη (Ε)
13:40 Γιάκαρι E66
13:55 Γιάκαρι E67
14:10 Γιάκαρι E68
14:30 Γιάκαρι E68
14:45 Οι Πειρατές της Διπλανής Πόρτας
E11
15:00 Οι Πειρατές της Διπλανής Πόρτας
E12 (Ε)
15:15 Το Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι Κ9 Ε20 (Ε)
16:00 Κάλλιο Πέντε και στο Χέρι
17:20 Η Οδύσσεια του Κινηματογράφου E7
(Ε)
18:30 Ο Παράδεισος των Κυριών E12
19:30 Ο Παράδεισος των Κυριών E13
20:30 Η Αυλή των Χρωμάτων Κ2
22:30 Η Εξαφάνιση E4
23:30 Μαύρο Ψωμί (Black Bread)
01:15 Ο Παράδεισος των Κυριών E10 (Ε)
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09:00
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12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
16:30
18:00
18:15
19:00
20:00
21:45
22:00
23:00
00:15

Ο Τόπος της Καρδιάς μας (Ε)
Οι Απίθανες E47 (Ε)
Οικογενειακή Περιπέτεια (Ε)
ΕπιΚοινωνία
Στον Ειρηνικό με τον Σαμ Νιλ E3
Ειδήσεις
Οικογενειακή Περιπέτεια (Ε)
Ο Τόπος της Καρδιάς μας Κ3 Ε16
Σχεδιάζοντας ένα Καλύτερο Μέλλον
E3 (Ε)
Με το Τρία
Δελτίο Καιρού
Ο Κόσμος των Σπορ
Στον Ειρηνικό με τον Σαμ Νιλ E3 (Ε)
Μεσοτοιχίες
Δελτίο Καιρού
Ειδήσεις
Το Φαγητό μάς Ενώνει
Τι Φέρνει το Μέλλον

06:00 Καλημέρα Ελλάδα
10:00 Το Πρωινό

13:00
14:00
15:00
16:00
17:15
17:30
18:30
19:30
20:45
21:45
22:45
23:45
02:00

ANT1 News
Κωνσταντίνου και Ελένης Κ2 Ε4 (Ε)
Ρουκ Ζουκ
Κάτι Ψήνεται (Ε)
ΑΝΤ1 News - Δελτίο στη Νοηματική
Γλώσσα
Still Standing
Γυναίκα Χωρίς 'Oνομα E118
ANT1 News
Η Επιστροφή E97
Μην Ψαρώνεις E13
Shooter E6
Τhe 2night Show Κ3
Εκείνες κι Εγώ (Ε)

06:00
07:30
09:00
12:00
14:00
15:00
16:00
17:40
18:40
19:50
21:00
23:00
01:30

Αλήθειες με τη Ζήνα (Ε)
Shopping Star (Ε)
Στη Φωλιά των Κου Κου
Αλήθειες με τη Ζήνα
Ντετέκτιβ Μονκ Κ7 Ε7
Star News
Shopping Star
Elif Κ2 Ε293
Τροχός της Τύχης
Star News
MasterChef 3
Οι Τελευταίοι Ιππότες
MasterChef 3 (Ε)

07:45
10:30
12:15
13:00
15:00
17:00
17:10
18:00
19:00
20:00
21:00
21:50
00:10
01:50

Happy Day στον Alpha
Alpha Ρεπορτάζ
Ειδήσεις
Ελένη
Καμικάζι Αγάπη μου
Δελτίο Ειδήσεων στη Νοηματική
Γλώσσα
Το Σόι σου Κ3 Ε35 (Ε)
Deal
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
'Eλα στη Θέση μου Κ3 Ε114
Μην Αρχίζεις τη Μουρμούρα Κ6 Ε41
Το Τατουάζ Κ2 Ε185
Αυτοψία
10Η Εντολή
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18:00
18:10
19:30
21:00
22:45
00:30

Σήμερα
Αταίριαστοι
Μαζί Σου
Οι Ειδήσεις του ΣΚΑΪ
Power of Love
Δελτίο στη Νοηματική
Μαύρη Θάλασσα E4
Τα Νέα του ΣΚΑΪ
Σημείο Υπεροχής
Κατ' Οίκον Απειλή
Deadly Women

07:00
08:00
09:00
14:00
15:00
17:00
18:00
18:05
19:00
20:00
21:00
21:30
22:30
23:30
00:30
01:00

Be a Predator (Ε)
Κοινωνία και Πολιτισμός (Ε)
Τηλεαγορές
Η Νύφη
Κεντρική Ελλάδα Καλησπέρα
Τηλεαγορές
Δελτίο Ειδήσεων
Τηλεαγορές
Η Νύφη
News
Δελτίο Ειδήσεων
Κόντρα και Ρήξη
Αγροτόραμα
Δυνατά και Ελληνικά
Δελτίο Ειδήσεων (Ε)
Πολιτιστικό Ημερολόγιο

ΔIANYKTEPEYONTA ΦAPMAKEIA
8 πρωί – 2 μεσημέρι και 5 απόγευμα έως 8 πρωί επομένης
Τσιμπίδα Στέλλα
Απόλλωνος 15, 2431031053
08:00 π.μ. – 23:00 μ.μ.
Παπαστεργίου Ανδρέας
Απόλλωνος 5, 2431021341
Από τις 5 έως τις 10 το βράδυ
Γιώτα Παρασκευή
Τσιτσάνη 23, 2431027630
Γκαβοτzημα Βασιλ.
Ηρ. Αλβανικού Μετώπου 4,
2431024844
Καμινιωτης Σόλων
Κονδύλη 52
2431073736

τηλεόραση

ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

Κοντός Νικόλαος
Ασκληπιού 17
2431034412
Μπατατολης Θανάσης
Ιουλ. Αδαμ 10
2431023000
Σχοινας Δημήτριος
Απόλλωνος & Γαριβάλδη
2431029797
Χαρίση Ιωάννα
Μιαούλη 19
2431031875
Χρυσιδου Αντωνία
Δεληγ. & Κανάρη 20
2431073240

ΠPATHPIA ΔIANYKTEPEYONTA
Λιάπης -------------------------------------------Οδ. Τρικάλων-Καλ/κας
Νταϊλιάννη- --------------------------------------------------Οδ. Λαρίσης
Ντόκος ----------------------------------------------------Οδ. Καρδίτσης
Παππάς- -------------------------------------------------------Οδ. Πύλης
Κατσιάκος -------------------------------------------Συνάτικας (Ρόγγια)
Κέμος--------------------------------------------------------------Σωτήρα
Μίντζας------------------------------------------------Παλαιομονάστηρο
Τσινάκης ----------------------------------------------------Φανερωμένη

07.45 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
08.20 «Καλημέρα Θεσσαλία»
09.30 Τελεμάρκετινγκ
10.30 Παιδικό πρόγραμμα «Σταχτοπούτα»,
«Σιμπάντ»
12.00 «Μη μου πεις»
13.00 ΤΕΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
14.00 Ντοκυμαντέρ «Ταύγετος, φύση και
περιπέτεια»
14.40 Το Μαγκαζίνο της Θεσσαλίας
16.00 Τελεμάρκετινγκ
17.00 «Η Ωρα της Μαγνησίας»
18.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
18.40 Τελεμάρκετινγκ
19.00 «Καρέ- καρέ μαθήματα σκίτσου»77(Ε)
19.30 «Θεσσαλία LIVE»
21.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
21.45 Δεξιά και αριστερά
23.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
23.40 «Καλημέρα Θεσσαλία»

08.30
10.00
10.30
14.00
15.00
17.00
18.00
19.00
20.00
20.30
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24.00
01.30

ΠΡΩΙΝΗ ΑΤΖΕΝΤΑ
ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ
ASTRA MARKET
ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΙ ΡΗΞΗ
ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ASTRA MARKET
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΙ ΡΗΞΗ
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ASTRA MARKET
ΘΕΛΩ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

07.00 - 08.00 Κινούμενα Σχέδια
08.00 – 09.00 Χρώματα Ελλάδας
09.00 – 10.00 Όλο Υγεία
10.00 – 12.00 Τηλεπωλήσεις
12.00 – 13.00 Δρόμοι της Παράδοσης
13.00 – 15.00 Τηλεπωλήσεις
15.00 – 16.00 Ορθά – Κοφτά
16.00 – 18.00 Τηλεπωλήσεις
18.00 – 18.30 Δελτίο Ειδήσεων
18.30 – 19.30 Κόντρα και Ρήξη
19.30 – 20.00 Κοινωνική σειρά
20.00 – 20.30 Δελτίο Ειδήσεων
20.30 – 21.30 Πολιτιστικό Ημερολόγιο
21.30 – 22.00 Ζούμε όμορφα, ζούμε Ελλάδα
22.00 – 23.00 Ανατρεπτικό Δελτίο
23.00 – 00.00 Κόντρα και Ρήξη
00.00 – 00.30 Δελτίο Ειδήσεων
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Ώρα Ελλάδος 07:00
Ευτυχείτε!
Ο Πρίγκιπας της Φωτιάς
Open News - Μεσημεριανό Δελτίο
Για την Παρέα
Ποιος Ρωτάει;
Open News στη Νοηματική
Πάρε Κόσμε
Open News
Ο Πρίγκιπας της Φωτιάς Κ1
Ο Φαφλατάς
Ου Φονεύσεις Κ1
Criminal Minds Κ8

ΚΡΙΟΣ: Ενδεχομένως η παρέμβαση ενός ισχυρού προσώπου να ισχυροποιήσει τη θέση
σας, ενώ μια θετική εξέλιξη που μπορεί να σχετίζεται με κάποιο συγγενικό σας πρόσωπο θα
σας ανακουφίσει μειώνοντας την ανησυχία του
προηγούμενου διαστήματος.
ΤΑΥΡΟΣ: Μπορεί να βρίσκεστε στο κατώφλι
μιας αλλαγής στα επαγγελματικά ή στο τέλος
μιας ερωτικής ιστορίας, ωστόσο ο,τι κι αν φαντάζει δύσκολο μπορεί να αποτελεί το σκαλοπάτι που χρειαζόμαστε για να αλλάξουμε όροφο, να πάμε ψηλότερα. Κι εσείς αυτή την περίοδο έχετε τη δύναμη να το αντιμετωπίσετε
έτσι ακριβώς!
ΔΙΔΥΜΟΙ: Οι αλλαγές στα οικονομικά σας ή στις
συνθήκες του γάμου ή της σχέσης σας αυτή την
περίοδο φαίνεται ότι σας ανεβάζουν το ηθικό
και ενδεχομένως και το στάτους σας.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Σήμερα που πραγματοποιείται με
ακρίβεια το εξάγωνο Ήλιου-Πλούτωνα κάποια
γεγονότα που αφορούν είτε μια σημαντική σχέση της ζωής σας, είτε κάποια συνεργασία έρχονται να αποτελέσουν για σας λόγο και πεδίο εξέλιξης.
ΛΕΩΝ: Οι αλλαγές στην καθημερινότητα σας
και ειδικά όσον αυτή έχει να κάνει με τα επαγγελματικά είναι αυτή που μπορεί να αποτελέσει πηγή ικανοποίησης για σας σήμερα. Με εύκολο ή δύσκολο τρόπο φαίνεται ότι στο τέλος
βγαίνετε ευνοημένοι από τις εξελίξεις.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Ένας έρωτας αυτή την περίοδο
δε θα μπορούσε να αποτελεί απλή υπόθεση,
αλλά μια αναμορφωτική εμπειρία η οποία σας
γεμίζει με ικανοποίηση αλλά και πίστη, γιατί βλέπετε ότι δεν είστε μόνοι.

Αυτή τη βδομάδα προβάλλονται

ΑΙΘΟΥΣΑ 1:
Σε απογευματινές
προβολές
η πολυβραβευμένη
ταινία
του ΑΛΦΟΝΣΟ
ΚΟΥΑΡΟΝ

“ΡΟΜΑ”
Σε βραδινές προβολές

“CAPTAIN MARVEL”
ΑΙΘΟΥΣΑ 2:
Προβάλλεται
η νέα παιδική ταινία

“ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ”
στα ελληνικά
Για τις ώρες στο 78775

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
CINE –ΜΥΛΟΣ
Τηλ. 24310 20090
http://cine-mylos. blogspot.com

OΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Περιλαμβάνεται
στα πνευστά.
2. Ευρύχωρο μαγειρικό σκεύος (γεν.).
3. Παραγνώριση της
αξίας ενός προσώπου.
4. Τόσες συμφωνίες
συνέθεσε ο Μότσαρτ Ομοια γράμματα.
5. Είναι ό,τι και το...
είναι - Η επέμβαση του
στο ποδόσφαιρο...
σφυρίζεται.
6. Γραφή του 106 - Το κόκκινο,
ξενικά.
7. Απαραίτητη στα στούντιο
ηχογραφήσεων.
8. Διοικεί το ελληνικό ποδόσφαιρο (αρχικά) - Κατάληξη ουσιαστικών.
9. Συγγραφέας του μυθιστορήματος «Αμαρυλλίς».
ΚΑΘΕΤΑ
1. Μητέρα του Προμηθέα και
του Ατλαντα.
2. Συνιστάται σε εντερικές ανωμαλίες - Ξένος... κύριος.
3. Ρήμα που εισάγει σε κλασική
γλώσσα - Βρίσκεται πάντοτε από
τον επινοητικό (αιτ.).
4. Στρέφεται κατά μειονοτήτων.
5. Ενα από τα έργα του Μασκάνι - Από τα εκατό τα... τελευ-

facebook/Δημοτικος
Κινηματογραφος

Κλέφτες Καταστημάτων

ΛΥΣΗ (13-3-2019)
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΓΚΟΛΝΤΟΝΙ 2.
ΡΑΝΙΕΡΙ 3. ΑΝΑΣ - ΑΣΙΑ 4. ΜΑΡΤΗΣ - ΩΝ 5. ΕΝΤΟΝΟ 6. ΟΡΑΣΗ
- ΜΙΣ 7. ΙΟΥ - ΣΤΟΚ 8. ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ 9. ΑΣΑ-ΑΝΑ
ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΓΡΑΜΒΟΥΣΑ 2.
ΚΑΝΑ - ΡΟΥΣ 3. ΟΝΑΡ - ΑΙΜΑ 4.
ΛΙΣΤΕΣ 5. ΝΕ - Η ΝΗΣΟΣ 6.
ΤΡΑΣΤ - ΤΣ 7. ΟΙΣ - ΟΜΟΙΑ 8. ΙΩΝΙΚΟΝ 9. ΙΚΑΝΟΣ - ΝΑ
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1 έως 9 και κάθε οριζόντια και κάθε κάθετη στήλη να
έχει όλους τους αριθμούς από 1 μέχρι 9.
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Eπιμέλεια
I. Tσιμπερδώνη

7

6
8

κινούμενα σχέδια-μεταγλωττισμένη σε 3D
12.00 μεσημέρι κανονική
προβολή 4 €,
17.30 απόγευμα 3D 5 €

1

2
3

Ραλφ εναντίον ίντερνετ

Sudoku

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

7

Κοινωνική 117’
σινεμά πολυδιάστατο
και ζωντανό, με βάθος
και χιούμορ, ανάταση
και πίκρα,
ζωή και θάνατο,
φθορά και ελπίδα
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

ταία.
6. Γαλλική πόλη -Αρνητικό μόριο των λατινικών.
7. Παρέχεται και από τις εφημερίδες.
8. Δωρικός τύπος άρθρου Σκώτος εξερευνητής των πόλων.
9. Κατέχει το ρεκόρ συνεχούς
παραμονής στην πρωθυπουργία
στη σύγχρονη πολιτική ιστορία
της χώρας (με άρθρο).

Για να γυμνάζεται
το μυαλό σας

ΔPOMOΛOΓIA OΣE τηλ.: 24310 27529

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

TELEMACHOS CINEMA

στο Μύλο Ματσόπουλου

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

ΖΥΓΟΣ: Το εξάγωνο Ήλιου-Πλούτωνα θα μπορούσε να σημαίνει μια αλλαγή σχετική με το σπίτι που θα αλλάξει την καθημερινότητα σας. Έτσι
είναι καλή περίοδος αν θέλετε να ψάξετε για
σπίτι ή ακόμα να προχωρήσετε σε κάποια ανακαίνιση του σπιτιού σας.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Το εξάγωνο του Ήλιου με τον Πλούτωνα θα σας δώσει τη δυνατότητα να βρεθείτε τη σωστή στιγμή στο σωστό μέρος. Σε αυτό
δηλαδή που θα σας δώσει τη δυνατότητα να κάνετε μια νέα αρχή, ένα ελπιδοφόρο νέο ξεκίνημα.
ΤΟΞΟΤΗΣ: Ενδεχομένως να χρειάζεστε υποστήριξη κυρίως υλική, είτε ακόμα και συναισθηματική και αυτή ακριβώς θα βρείτε. Πού; Μην
ψάξετε μακριά. Είναι οι άνθρωποι σας, η οικογένεια σας αυτοί που σας πιστεύουν περισσότερο και είναι διατεθειμένοι να σας το δείξουν.
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Μια νέα γνωριμία ή η σύναψη μιας
νέας συμφωνίας σήμερα μπορεί να αποτελέσουν λόγο να σας φτιάξει η διάθεση και να σας
βοηθήσουν να δημιουργήσετε νέες προοπτικές για τη ζωή σας.
ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Ήρθε η ώρα να δείτε άσπρη μέρα
στον οικονομικό τομέα, αφού οι εξελίξεις που
λαμβάνουν χώρα είτε σε σχέση με τον εργασιακό τομέα φαίνεται να αποδίδουν καρπούς στο
πορτοφόλι σας.
ΙΧΘΕΙΣ: Θα δείτε ότι θα υπάρξουν εξελίξεις που
θα καθαρίσουν το τοπίο γύρω σας, θα μπορέσετε να εστιάσετε στην ουσία των πραγμάτων
και είναι ευκαιρία να έρθετε σε επαφή με τις
πιο βαθιές επιθυμίες σας.
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Άνοδος 0,89% στο Χρηματιστήριο
Ανοδικές τάσεις επικράτησαν στη χθεσινή συνεδρίαση του χρηματιστηρίου, με την αγορά να υπερβαίνει τα
επίπεδα των 710 μονάδων. Πρωταγωνιστής της συνεδρίασης ήταν η μετοχή της ΔΕΗ(+8,50%), ενώ υπεραπέδωσαν οι μετοχές της ΑΔΜΗΕ, της Alpha Bank και της
Eurobank.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στα υψηλότερα επίπεδα της ημέρας, στις 710,19 μονάδες, σημειώνοντας
άνοδο 0,89%.
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 68,599 εκατ. ευρώ,
ενώ διακινήθηκαν 38.260.078 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο
σε ποσοστό 0,49%, ενώ ο
δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
κε σημαντικά σε ποσοστό
. 710,19
4,00%.
Από τις μετοχές της
υψηλής κεφαλαιοποίησης,
τη μεγαλύτερη άνοδο κα0,89%
τέγραψαν οι μετοχές της
ΔΕΗ (+8,50% στα 1,6600
ευρώ),
της
ΑΔΜΗΕ
(+3,51% στα 1,77000
ΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ
ευρώ), της Alpha Bank
(+3,05% στα 1,3170 ευρώ)
και της Eurobank (+2,05%
στα 0,6480 ευρώ).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές του ΟΠΑΠ (-1,60% στα 8,600 ευρώ), της Σαράντης (-1,40% στα 7,0200 ευρώ), της Aegean Airlines (0,64% στα 7,7100 ευρώ) και της Coca Cοla HBC (-0,42%
στα 30,620 ευρώ).
Από τους επιμέρους δείκτες, τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι δείκτες της Τεχνολογίας (+5,01%), των
Πρώτων Υλών (+3,21%), των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (+2,68%) και των Τραπεζών (+2,15%), ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσαν οι δείκτες των Ταξιδιών
(-1,24%) και του Εμπορίου (-0,74%) .
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 7.134.076 και
7.076.015 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν o OTE με
10,460 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 9,223 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 74 μετοχές, 34 πτωτικά και 26 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Προοδευτική+19,31% και Δομική Κρήτης+19,05%
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές:Dionic-20,00% Euroxx -9,57%.

Ê

Γ.Δ

Δύο επιλογές
για την προστασία πρώτης
κατοικίας αφήνουν οι θεσμοί
τη δραστική περικοπή των περιουσιακών κριτηρίων για
το ύψος της κινητής και ακίνητης περιουσίας που
πρέπει να διαθέτει ο δανειολήπτης που θέλει να
προστατεύσει την πρώτη του κατοικία ή στην εξαίρεση των
επιχειρηματικών οφειλών, επιμένουν οι θεσμοί, προκειμένου
να συναινέσουν στο νέο πλαίσιο.

Σ

Συγκεκριμένα, οι θεσμοί ζητούν το ανώτατο όριο των καταθέσεων που μπορεί να έχει κάποιος προκειμένου να θεωρηθεί επιλέξιμος για την προστασία της πρώτης του κατοικίας του να μην ξεπερνά
τις 5.000 ευρώ από 65.000 ευρώ που προέβλεπε το αρχικό σχέδιο
νόμου και η περιουσία του να μην υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ από
260.000 ευρώ που είχε οριστεί αρχικά. Οι αξιώσεις των θεσμών ήταν
η αιτία της διαφωνίας στο Eurogroup της Δευτέρας, που οδήγησε
στη μη εκταμίευση του ποσού του 1 δισ. ευρώ και υποχρέωσαν τον
υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο να ζητήσει χρόνο, προκειμένου οι αποφάσεις να ληφθούν σε κυβερνητικό επίπεδο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση είχε συναινέσει στην αυστηροποίηση των περιουσιακών κριτηρίων, υιοθετώντας χαμηλότερα
όρια από αυτά που είχε προτείνει αρχικά, αλλά η μείωση αυτή δεν
ικανοποίησε τους εκπροσώπους της Κομισιόν και της ΕΚΤ, που επέμειναν στην περαιτέρω περικοπή τους ή στην εξαίρεση των επιχειρηματικών δανείων από το νέο πλαίσιο. Στόχος η ουσιαστική μείωση
των δανειοληπτών που θα μπορούν να ενταχθούν στο νέο πλαίσιο
για την προστασία της πρώτης κατοικίας και οι οποίοι βάσει των στοιχείων των τραπεζών ανέρχονται σε 180.000. Οι εκπρόσωποι της Κομισιόν αλλά και της ΕΚΤ θεωρούν ότι ο αριθμός των δανειοληπτών
που προστατεύεται με βάση την κυβερνητική πρόταση είναι εξαιρετικά μεγάλος και ότι τα κριτήρια που έχει προτείνει δεν αφορούν
μόνο τους οικονομικά αδύναμους, ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο
την κουλτούρα αθέτησης πληρωμών. Για τον λόγο αυτό ζητούν είτε
την εξαίρεση των επιχειρηματικών δανείων είτε τη δραστική περικοπή των περιουσιακών κριτηρίων που πρέπει να πληροί κάποιος.
Υπενθυμίζεται ότι τα κριτήρια για την προστασία που είχε προτείνει αρχικώς η κυβέρνηση είναι:
• Η αντικειμενική αξία ακινήτου να είναι έως 250.000 ευρώ.

Στις 31 Μαρτίου λήγει η προθεσμία υποβολής των Δηλώσεων
Περιουσιακής Κατάστασης («πόθεν έσχες») των ετών 2016 και
2017 (φορολογικό 2015 και 2016),
καθώς και οι αρχικές δηλώσεις για
απόκτηση ιδιότητας εντός των
ετών 2016, 2017 και 2018. Στην
ίδια προθεσμία υποβάλλονται και
οι ετήσιες ΔΠΚ 2018 (έσοδα έτους
2017 και περιουσιακή κατάσταση
κατά την 31.12.2017), υπενθυμίζει
η Γενική Επιθεωρήτρια Δημόσιας
Διοίκησης.

• Το ύψος της οφειλής να μην ξεπερνά τις 130.000 ευρώ.
• Η ακίνητη περιουσία να μην ξεπερνά το διπλάσιο της οφειλής,
δηλαδή τις 260.000 ευρώ και οι καταθέσεις να μην ξεπερνούν το μισό
της οφειλής, δηλαδή τις 65.000 ευρώ. Στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης η κυβέρνηση σύμφωνα με πληροφορίες είχε συναινέσει
στην περικοπή αυτών των κριτηρίων στο μισό, κάτι που δεν φαίνεται να έχει γίνει αποδεκτό.
Από την πλευρά των θεσμών θεωρούν ότι δεν μπορεί κάποιος που
έχει καταθέσεις 30.000 ευρώ –πολλώ δεν μάλλον 65.000 ευρώ– να
μην μπορεί να πληρώσει μια δόση 200 ή 300 ευρώ για τη διάσωση
της πρώτης του κατοικίας και ζητούν το όριο των καταθέσεων να
περιοριστεί μόλις στις 5.000 ευρώ. Αντίστοιχα σε ό,τι αφορά την ακίνητη περιουσία επιμένουν ότι οποιοσδήποτε έχει ακίνητα, η αξία των
οποίων υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ, δεν μπορεί να προστατεύει την
πρώτη του κατοικία, με «κούρεμα» μάλιστα της οφειλής από την πλευρά της τράπεζας και επιδότηση της δόσης από το Δημόσιο. Για τον
λόγο αυτό το όριο να περιοριστεί δραστικά και τα περιουσιακά στοιχεία πέραν του ορίου των 100.000 ευρώ να ρευστοποιηθούν προκειμένου να αποπληρωθεί μέρος της οφειλής προς την τράπεζα.

Εως 31 Μαρτίου οι δηλώσεις «πόθεν έσχες»
Οι δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα
www.pothen.gr, όπου βρίσκονται
αναλυτικές οδηγίες και χρήσιμα
αρχεία. Μετά την 31η Μαρτίου
2019 η υποβολή εκπρόθεσμων
δηλώσεων «πόθεν έσχες» θα επιτρέπεται μόνο μετά την πληρωμή
ηλεκτρονικού παραβόλου (από
100 έως - 800 ευρώ), ενώ η μη εκπλήρωση της υποχρέωσης μετά

την παρέλευση 30 ημερών από τη
λήξη της σχετικής προθεσμίας, θα
επιφέρει και ποινικές κυρώσεις.
Για τυχόν πρόσθετα ερωτήματα και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο

Κέντρο Εξυπηρέτησης Υπόχρεων
ΠΟΘΕΝ (ΚΕΥ-ΠΟΘΕΝ) στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4802100,
κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες.

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

Επιβεβαίωση εγγραφής μέλους
ε αποφασιστικά
βήματα για το
άνοιγμά του στην
κοινωνία και τις εκλογές της
31ης Μαρτίου 2019 προχωρά
ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός.
Το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, κατά την συνεδρίασή του της 26ης Φεβρουαρίου 2019, επαναβεβαίωσε τη σταθερή του επιδίωξη και μέριμνα για την υλοποίηση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης για τη διεξαγωγή εκλογών την 31η Μαρτίου 2019, προκειμένου να
αναδειχθούν τα Περιφερειακά Συμβούλια και το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο.
Ο μεγάλος αριθμός των αιτήσεων εγγραφής νέων μελών
καταδεικνύει το ισχυρό ενδιαφέρον των πολιτών και την
αποδοχή του ανοίγματος προς
την κοινωνία του Ελληνικού
Ερυθρού Σταυρού.
Για την ομαλή και τεχνικά
απρόσκοπτη διεξαγωγή της
εκλογικής διαδικασίας, τη διασφάλιση του κύρους της αλλά
και των συνθηκών διαφάνειας,

Μ

Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας
και απαγόρευση στάθμευσης
Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων
αποφασίζει:
- Την προσωρινή διακοπή
κυκλοφορίας και απαγόρευση
στάθμευσης οχημάτων για το
Σάββατο 16/03/2019 και κατά
τις ώρες από 14:00’ μέχρι πέρατος του αγώνα,
Α) Στο τμήμα της οδού Κατσιμήδου, από τη διασταύρωσή της με την οδό Βασιλείου Τσιτσάνη μέχρι τη διασταύρωσή της με την οδό
Σπάρτης και
Β) Καθ’ όλο το μήκος της
οδού Εξηνταφώτη.
- Η κυκλοφορία θα διεξά-

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ•πΛΗΡΟΦΟΡiΕΣ - ΚΡΑΤHΣΕΙΣ: 24310 73130•www.ktel-trikala.gr
ΤΡΙΚΑΛΑ - ΑΘΗΝΑ

ΤΡΙΚΑΛΑ – ΒΟΛΟΣ
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: 9.00, 12.00, 15.00

6.30, 10.30, 13.30, 16.00, 20.00

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

ΘΕΣΣ/ΚΗ - ΤΡΙΚΑΛΑ

ΛΑΡΙΣΑ – ΤΡΙΚΑΛΑ

8.30, 12.00, 15.15, 17.30, 21.00
καθημερινά: 8.30, 15.00 (Παρ. 15.30 )

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

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 - ΘΕΣΣ/ΚΗ

ΤΡΙΚΑΛΑ–ΙΩΑΝΝΙΝΑ

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,

Γιορτή και παρέλαση
του Βουκεφάλα
Ο ιππικός σύλλογος Τρικάλων Βουκεφάλας, το
Σάββατο 16 Μαρτίου 2019
θα γιορτάσει τους προστάτες του Αγίους Θεοδώρους όπως κάθε χρόνο
στο εκκλησάκι του προφήτη Ηλία Τρικάλων.
Στις 10:45π.μ. θα γίνει το
διάβασμα της αρτοκλασίας
και το ύψωμα των Αγίων
όπου στη συνέχεια οι καβαλάρηδες θα κατηφορίσουν, με την συνοδεία πάντα της τροχαίας Τρικάλων,
προς την στρατηγού Σαράφη, Διονυσίου, Ιακωβάκη, Όθωνος, Ασκληπιού
στον πεζόδρομο με κατάληξη στο πάρκο του Ματσόπουλουμύλο ξωτικών για ξεκούραση και καφέ!!! Καλεσμένοι σε αυτή
την εκδήλωση είναι οι πάντες και δεν θα σταλούν ιδιαίτερες
προσκλήσεις.
Για όσους θέλουν να συμμετέχουν με άλογο,θα πρέπει να
προσέλθουν σήμερα Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019 από 20:0022:00 στα γραφεία του συλλόγου Καλαμπάκας 28 & Αμπάτης στην πράσινη γωνιά(τηλ 6944127157). Γιατί ο χώρος
στάθμευσης και η πρόσβαση των αλόγων θα είναι σε άλλο
σημείο λόγω ποδηλατικών αγώνων στο πάρκο.

Χρόνια πολλά και καλή σαρακοστή!!!

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

7.00, 10.00, 13.00, 15.30, 18.30,

Ο εορτασμός των Αγίων Θεοδώρων

όλοι όσοι υπέβαλαν αίτηση
εγγραφής από 3 Δεκεμβρίου
2018 και ύστερα, για την επιβεβαίωσή αυτής και την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους απαιτείται να προσέλθουν στα κέντρα εγγραφών,
ανάλογα με το εάν ανήκουν σε
κάποιο Περιφερειακό Τμήμα
του Ε.Ε.Σ. ή στην Κεντρική Διοίκηση, μέχρι τις 20 Μαρτίου
και ώρα 12μ.μ., προσκομίζοντας ταυτότητα ή διαβατήριο.
Οι προσερχόμενοι θα παραλαμβάνουν επίσης ενημερωτικό έντυπο για τον Ε.Ε.Σ.
Όσοι δεν επιβεβαιώσουν
την εγγραφή τους δεν θα συμπεριληφθούν στους εκλογικούς καταλόγους.
Οι εγγραφές νέων μελών
στο εξής θα πραγματοποιούνται με αυτοπρόσωπη παρουσία.
(Για το Τμήμα Τρικάλων παρακαλούνται τα μέλη να προσέρχονται Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8:30 έως
13:30το πρωί και από 18:30
έως 20:30το απόγευμα. Το
Σάββατο 13 Μαρτίου από
11.30π.μ-2μ. το Τμήμα θα παραμείνει ανοιχτό).

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

γεται από παρακαμπτήριες –
εναλλακτικές οδούς σύμφωνα
με τις υποδείξεις των τροχονόμων ή την προς τούτο
υπάρχουσα σήμανση.
- Με μέριμνα και ευθύνη
των διοργανωτριών αρχών και
της γηπεδούχου ομάδας, σε
συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Τρικάλων, να τοποθετηθούν κατά περίπτωση οι
ανάλογες πινακίδες σήμανσης, αναγγελίας κινδύνου
κ.λπ.
- Η παρούσα απόφαση είναι
προσωρινή και ισχύει μόνο,
από την ανάρτησή της στο
διαδίκτυο και την τοποθέτηση
της σχετικής κατά τα ανωτέρω σήμανσης για το προειρημένο χρονικό διάστημα.
Η ισχύς της παρούσας στην
εδαφική δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων, αρχίζει:
• μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας, από
το Διοικητή του Τμήματος
Τροχαίας Τρικάλων σε συνεργασία με συναρμόδιους
φορείς και υπηρεσίες, για την
ορθότητα της τοποθέτησης
της προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης και για
την αναγκαιότητα λήψης τυχόν πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής σήμανσης.
• από τη δημοσίευσή της,
σύμφωνα με το άρθρο 109
του Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ. και
την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4
Ν.3861/2010.
- Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με
τις ποινές που ορίζονται από
τον Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.), όπως
τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και
με τις εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις.
- Η εκτέλεση της παρούσης
ανατίθεται στο προσωπικό
της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ο Β’ Κατανυκτικός Εσπερινός
στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων
Την Κυριακή της Ορθοδοξίας, 17 Μαρτίου 2019, στις 6 το απόγευμα, θα τελεσθεί ο Β’ Κατανυκτικός Εσπερινός στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων, Χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσοστόμου.
Εν συνεχεία ο Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος Σπυρίδων
Βασιλάκος, ο οποίος είναι Προϊστάμενος του Ιερού Προσκυνηματικού
Ναού Ευαγγελιστού Λουκά Θηβών, συγγραφέας, υπεύθυνος του τομέα νεότητος, Διευθυντής του Ραδιοφωνικού Σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Θηβών και Λεβαδείας, καθώς επίσης και συνεργάτης του
Ραδιοφωνικού Σταθμού της Πειραϊκής Εκκλησίας θα ομιλήσει καταλλήλως προς ωφέλεια όλων και πνευματικό ανεφοδιασμό.
ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

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!
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

εκδρομές

ΠΕΜΠΤΗ

14

ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

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

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

ΛΙΠΑΣ TRAVEL
ΜΗ.Τ.Ε.: 0727Ε60000015600

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

«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ»

ΕΚΔΟΣΗ ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΩΝ – ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡIΩΝ – ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

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

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

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

•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

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****

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

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
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

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

Ι.Μ. ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΑΝΟΡΑ (ΖΑΒΟΡΔΑΣ)
(Απογευματινή εκδρομή). Κυριακή 17/03/2019α

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

ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΜΑΝΗ
(3ήμερη εκδρομή) Σπάρτη - Μυστράς - Γύθειο - Σπήλαια Διρού Μονεμβασιά - Ναύπλιο. Από 23/03/2019 Έως 25/03/2019

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

ΠΑΣΧΑ στην «ΚΕΡΚΥΡΑ»
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 €

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)

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

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

Κάθε Τετάρτη αναχώρηση λεωφορείου για την «ΓΕΡΜΑΝΙΑ»
Πληροφορίες, προγράμματα & δηλώσεις συμμετοχής στο γραφείο μας,
Κονδύλη 18 – Τρίκαλα και στα τηλ. 2431036588-30168 •e-mail: lipastr@otenet.gr

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

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

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

ΤΗΝΟΣ
(2ήμερη εκδρομή) Ευαγγελισμός στην Τήνο.
Επίσκεψη στην Ι.Μ. Αγ. Πελαγίας.
Από 24/03/2019 Έως 25/03/2019

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

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

«ΧΙΟΣ» Από 14 – 17/06/2019

ΜΟΝΗ ΡΙΛΑ-ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ (ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ)
(Ημερήσια εκδρομή) Κυριακή 31/03/2019

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

«ΠΑΡΟΣ» Από 08 - 12/07/2019
«ΛΗΜΝΟΣ» Από 20 - 26/07/2019
«ΒΟΡΕΙΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ - ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΑ»
«Ταξίδι στη Γη του Ήλιου του Μεσονυκτίου»
Οδική - Αεροπορική 18ήμερη εκδρομή
Από 01/08 - 18/08/2019
ΠΡΑΓΑ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
Βελιγράδι-Μπρατισλάβα-Δρέσδη
8ήμερη εκδρομή 23-30/8-2019

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

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

ΤΗΝΟΣ
(2ήμερη εκδρομή) Τήνος – Ι.Μ. Αγ. Πελαγίας
Από 16/06/2019 έως 17/06/2019
ΚΡΗΤΗ
(6ήμερη εκδρομή) Χανιά -Ρέθυμνο- Ηράκλειο- Αγ. Νικόλαος
Από 18/06/2019 έως 23/06/2019

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

38 σελίδα

ΠΕΜΠΤΗ
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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 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.:
Ἱ. Ν. Ζωοδόχου Πηγῆς
Σαραγίων Τρικάλων
ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Ἀρχιμανδρίτης

τοπικά

ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

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!

ΒΡΕΘΗΚΑΝ - ΧΑΘΗΚΑΝ
ΒΡΕΘΗΚΑΝ κλειδιά επί της οδού Κολοκοτρώνη πλησίον
ΚΑΠΗ. Όποιος τα έχασε να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο
6932959209 κ. Βασίλης.
ΧΑΘΗΚΕ πορτοφόλι μαύρο, δερμάτινο, με το δίπλωμα οδήγησης, ταυτότητα, κάρτες κ.λπ., στην λαϊκή αγορά του Σιδηροδρομικού Σταθμού. Όποιος το βρήκε παρακαλείται να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 6947351286.
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.

Η κίνηση στην Ιερά Μητρόπολη
Τρίκκης και Σταγών
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών κ.
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ σήμερα 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.
Αύριο 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.

Ο ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΣΤΑΓΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ
κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ ΣΤΗΝ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ
ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
Σήμερα 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.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΤΑΓΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

Ανακοίνωση
Η Ιερά Μητρόπολη Σταγών και
Μετεώρων στην προσπάθειά της να διευκολύνει αλλά και να δώσει την ευκαιρία στους εργαζομένους και στους νέους
που έχουν φροντιστήρια, να συμμετέχουν της πνευματικής ευκαιρίας που προσφέρεται την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής με την ακολουθία των Χαιρετισμών
της Παναγίας θα πραγματοποιείται και Δεύτερη ακολουθία των Χαιρετισμών στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό
του Αγίου Βησσαρίωνος κάθε Παρασκευή 21.00 –
22.00.
Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

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

• παστίτσιο
• χοιρινά σκαλοπίνια με μουστάρδα
• κοτόσουπα
• γίγαντες • μπάμιες
• μοσχάρι με μανιτάρια

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

ΨΗΓΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΥ
«Εκάλεσε δε ο Κύριος ο
Θεός τον Αδάμ και είπε προς
αυτόν. Που είσαι;» (Γεν. 3:9)
Η αφετηρία του δράματος
της ανθρωπότητας βρίσκεται
στον κήπο της Εδέμ, εκεί όπου
ο άνθρωπος παρέβει την εντολή του Θεού. Τώρα καταλαβαίνει ότι είναι ένοχος και προσπαθεί να κρυφτεί (εδ. 10).
Έκτοτε, πολλοί προσπαθούν
να αποφύγουν την παρουσία
του Θεού στη ζωή τους. Ο
Θεός όμως τους αναζητά. «Πού
είσαι;». Είναι η φωνή της αγάπης και του ενδιαφέροντος Του
για τον άνθρωπο. Εσύ αγαπητέ
μου φίλε, πού είσαι; Μήπως

κρυμμένος μέσα στους θάμνους και τα αγκάθια των μερίμνων της ζωής σου, ή της
αδιαφορίας σου για τον Θεό;
Μήπως κατάλαβες ότι είσαι γυμνός και προσπαθείς να ντυθείς
με τα φύλλα συκής των δικών
σου προσπαθειών; Ο Θεός
όμως με αγάπη, σε αναζητά. Για
σένα θυσίασε τον Υιό Του, τον
δίκαιο υπέρ των αδίκων. Σε καλεί όχι για να σε τιμωρήσει
αλλά για να σε ντύσει «με το
ιμάτιο της σωτηρίας Του, να
σου φορέσει το επένδυμα της
δικαιοσύνης» (Ησ. 61:10). Γι'
αυτό σε παρακαλώ μην Τον
αποφεύγεις, αλλά πρόσεξε τη
φωνή της αγάπης Του.

ΒΡΑΔΙΝΗ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Κατά την διάρκεια της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, κάθε
Πέμπτη απόγευμα και ώρα 6, στον Ιερό Ναό Παναγίας Επισκέψεως, θα τελείται η Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων
Τιμίων Δώρων.
ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

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.

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
Ουρά μοσχαριού γιουβέτσι ........................................................6,50€
Λαχανοντολμάδες αυγολέμονο ή κολοκυθάκια με κιμά .............5,00€
Κοτόπουλο μπουτάκια φούρνου ή κατσαρόλας ..........................4,50€
Χοιρινό ρολλό με πατάτες ή Χοιρινό γλυκόξινο με ρύζι.............4,50€
Φασόλια φούρνου ή Μελιτζάνες φούρνου .................................4,00€
Σνίτσελ κοτόπουλο ή Φιλέτο κοτόπουλο γεμιστό.......................5,00€
Μακαρόνια με κιμά ή πένες κοτόπουλο.....................................4,00€
Κεφτεδάκια με πατάτες τηγανητές............................................5,00€
Μπακαλιάρο σκορδαλιά με χόρτα εποχής..................................6,00€

ΣΑΛΑΤΕΣ
Κοτόπουλο, μαρούλι, αυγό βραστό, τριμμένη γκούντα και σάλτσα μουστάρδας....3,50€
Ρόκα, μαρούλι, φλοίδες παρμεζάνας και βινεγκρέτ μελιού ..................................3,50€
Σίζαρς, κοτόπουλο, παρμεζάνα, iceberg, μαρούλι, κρουτόν, σάλτσα σίζαρς.........4,00€
Κρεατικά της ώρας, θαλασσινά και ψάρια καθημερινά

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

•Δέχεται καθημερινά
με ραντεβού
•Επισκέψεις
φυσιοθεραπείας
κατ’ οίκον

Δεκτά ΕΟΠΥΥ
και λοιπά ταμεία

Bύρωνoς 9
Tηλ.: 24310 30335
Kιν.: 6932166067

•Μάρμαρα •γρανίτες
•πέτρες•σχιστόλιθοι

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

κοινωνικά
† MNHMOΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 16 Μαρτίου
2019, στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Ριζαριού, 40ήμερο μνημόσυνο για
την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού,
αδελφού και θείου

ΓΕΩΡΓΙΟY ΙΩΑΝ.
ΠΑΝΑΓΟY
Παρακαλούμε όσους τιμούν την μνήμη του να παρευρεθούν
και να προσευχηθούν μαζί μας για την ανάπαυση της ψυχής
του.
Ριζαριό Τρικάλων 14-3-2019
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Αικατερίνη Πανάγου. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ευθύμιος και
Ρόζα Πανάγου, Ιωάννης και Όλγα Πανάγου, Δημήτριος και Φωτεινή Πανάγου. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Γεώργιος, Αικατερίνη, Ανδρέας,
Κωνσταντίνος, Αβάπτιστο. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Χρυσούλα Αζναουρίδη, Κωνσταντίνος και Λίλη Πανάγου, Παναγιώτα και Γεώργιος Πέτρου, Δημήτριος Αζναουρίδης, Νικόλαος και Ευγενία
Τσιούλη, Μιχάλης και Χριστίνα Τσιούλη. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

Χριστιανική Ένωση Επιστημόνων Ν.Τρικάλων

Μέγα Απόδειπνο
Σήμερα Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019 και ώρα 5.30’μ.μ. στο παρεκκλήσι του Ιωάννου του Προδρόμου Τρικάλων θα ψαλεί η
ακολουθία του Μεγάλου Αποδείπνου για τα μέλη και τους φίλους της Χριστιανικής Ένωσης Επιστημόνων.

Τριήμερο εορταστικό
πρόγραμμα στο μοναστήρι
των Αγίων Θεοδώρων Καλ/κας
Το τριήμερο 15 - 16 - 17 Μαρτίου εορτάζει και πανηγυρίζει το Ιστορικό Μοναστήρι των Αγίων Θεοδώρων στη επαρχία Καλαμπάκας. Ιδιαίτερη ευλογία περιμένει τους πιστούς αυτές τις ημέρες γιατί θα
έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν την τιμία ΚΑΡΑ του Αγίου Θεοδώρου του Στρατηλάτου, η οποία φυλάσσεται στην Ι. Μονή του Μεγάλου Μετεώρου, και κατά το εορταστικό τριήμερο θα είναι στην
εορτάζουσα Ιερά Μονή των Αγίων Θεοδώρων.
Κατά το τριήμερο αυτό οι φιλέορτοι και φιλακόλουθοι έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν συμπροσευχόμενοι στις ακόλουθες λατρευτικές ευκαιρίες.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 Μαρτίου
Α’ Στις 5 μ.μ Υποδοχή στα προπύλαια του Ι. Ναού υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σταγών και Μετεώρων κ. Θεοκλήτου, των
Ιερέων και του λαού, της τιμίας ΚΑΡΑΣ του Αγίου Θεοδώρου του Στρατηλάτου. Εν συνεχεία θα ψαλεί ο Πανηγυρικός Εσπερινός Χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας με αρτοκλασία και θείο
κήρυγμα.
Θα επακολουθήσει η Α’ στάση των Χαιρετισμών της Υπεραγίας Θεοτόκου.
Β’ Στις 8 μ.μ. Παράκληση των Αγίων.
ΣΑΒΒΑΤΟ 16 Μαρτίου
Α’ Στις 5 το πρωί θα τελεστεί η πρώτη Θ. Λειτουργία.
Β’ Στις 7. 30 Όρθρος, και πανηγυρική Θ. Λειτουργία, υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολιτου Σταγών και Μετεώρων κ. Θεοκλήτου.
Γ’ Στις 5,00 μ.μ. θα ψαλεί ο Εσπερινός του Σαββάτου.
17 ΜΑΡΤΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
Α’ Στις 7.30 το πρωί ο Όρθρος και Θ. Λειτουργία του Μ. Βασιλείου..
Στο τέλος της Θ. Λειτουργίας στο προαύλιο της Μονής θα τελεστεί
αρτοκλασία και θα διαβαστούν τα Κόλλυβα ( ύψωμα ) των Αγίων.
Β’ Στις 5 00 το απόγευμα θα γίνει Κατανυκτικός Εσπερινός και κλείσιμο του τριημέρου.

ΠΕΜΠΤΗ
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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα όπως τροποποιήθηκε με το Ν.1250/82 ότι ο ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ
ΚΑΤΣΙΜΠΑΣ του Αθανασίου και της Ελευθερίας, το γένος Παππά, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και κατοικεί στο Λονδίνο και η ΚING YEE του PAN, CHAI CHING και της HUNG, LAI
YUK το γένος HUNG που γεννήθηκε στο HONG KONG και κατοικεί στο Λονδίνο πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο
που θα γίνει στο Δημαρχείο Τρικάλων.

Δωρεά της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων
Η σχολική κοινότητα του 1ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων
ευχαριστεί δημόσια την ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
που με το αίσθημα της κοινωνικής προσφοράς που την διακρίνει
δώρισε 500 ευρώ στο σχολείο ώστε να διευκολυνθούν οι μαθητές του σχολείου μας που συμμετέχουν στο πρόγραμμα του
Διεθνούς Δικτύου διασχολικών συμπράξεων Περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης Ελλάδας – Κύπρου «Χρυσοπράσινο Φύλλο» να επισκεφτούν την Κύπρο.
Η προσφορά της αποτελεί πολύτιμο αρωγό στο έργο των
εκπαιδευτικών προς όφελος των μαθητών και ευχόμαστε να
συνεχιστεί στα πλαίσια του κοινωνικού έργου της Τράπεζας.

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

Σύλλογος Ηπειρωτών Ν. Τρικάλων
Ημερήσια εκδρομή την Κυριακή 31 Μαρτίου 2019 Αράχωβα - Ιτέα – Δίστομο – Λιβαδειά – Μονή Οσίου Λουκά.
Λεπτομέρειες - Τηλέφωνα επικοινωνίας:
Πρόεδρος: Νίκη Χύτα 6937385053
Γενική Γραμματέας: Τσατσαρώνη Μαρία 6948054094

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΤΕΛΕΤΩΝ
•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

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

«Όχι» της ΚΕΔΕ σε προσλήψεις στους δήμους
ην επί της αρχής αντίθεση της
Κεντρικής Ένωσης Δήμων
Ελλάδας στις προεκλογικού
χαρακτήρα προσλήψεις στην
αυτοδιοίκηση εξέφρασε ο
αντιπρόεδρος της Ένωσης, Γιάννης
Καραγιάννης.

μόδιο υπουργό, Αλέξη Χαρίτση, ο οποίος τον
ρώτησε αν αντιτίθεται και στις μόνιμες προσλήψεις προσωπικού στο πλαίσιο της προκήρυξης του ΑΣΕΠ 3Κ/2019.
«Άρα λέτε να πάμε με τη 3Κ μέχρι το Σεπτέμβριο», ρώτησε παρεμβαίνοντας ο κ. Χαρίτσης με τον αντιπρόεδρο της ΚΕΔΕ να απαντά: «Για την 3Κ είναι κάτι διαφορετικό».
Ακόμα, στηλίτευσε το εκλογικό σύστημα της
απλής αναλογικής, λέγοντας πως θα προκαλέσει προβλήματα στους δήμους, ενώ σημείωσε πως είναι διαφορετικό να αναζητείς
πλειοψηφίες για να «κόψεις ένα δέντρο» και
διαφορετικό για να «ψηφίσεις προϋπολογισμό».

Τ

Μιλώντας σε επιτροπή της Βουλής κατά τη
διάρκεια της ακρόασης φορέων στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών, ο κ.
Καραγιάννης, δήλωσε πως «δεν πρέπει να γίνονται προσλήψεις στη προεκλογική περίοδο».
Μάλιστα, ήρθε σε αντιπαράθεση με τον αρ-

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

