ΣΑΒΒΑΤΟ 16
ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

40

Αγίου Θεοδώρου του
Τήρωνος Ψυχοσάββατο
Αν. Ηλ. 6.36’
Δύση 18.33’

KAΘHMEPIΝH EΦHMEPIΔA TΩN TPIKAΛΩN
IΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: M. Tσαρoυχάς και Σία A.B.E.E.
l ΠΡΩΙΝΟΣ ΛOΓOΣ A.E.
l EKΔOTHΣ: Mιχ. Tσαρoυχάς

IΔPYTAI: M. TΣAPOYXAΣ / + BAΣ. TΣAPOYXAΣ
Έτoς ιδρύσεως 13/12/1970 l Eτoς 49
l Aριθμ. Φύλλoυ 13.871 l Τιμή: EYPΩ 1

Να σεβαστούμε
τις πλατείες μας!

Σελήνη 10 ημ.
ΣEΛIΔEΣ
ΔIEYΘYNΣH: ΘEMIΣTOKΛEOYΣ 34 - TPIKAΛA
THΛ. ΔIEYΘYNΣHΣ 23.727 l ΣYNTAΞHΣ 24.230
l e-mail: plogos@otenet.gr l FAX: (24310) 24.953
l www.proinoslogosnews.gr

Γνωστοποιήθηκε στη χθεσινή συνάντηση του Δημάρχου Τρικκαίων με το Γενικό Διευθυντή της ΕΔΑ – ΘΕΣΣ
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Τόνισε με έμφαση ο πρόεδρος
των Τρικαλινών ΕΒΕ για τις
καθυστερήσεις που παρατηρούνται

«Μέτρα που
να μας λύσουν
τα χέρια»
Ο κ. Αγγελάκης επανέλαβε
το αίτημα για την προστασία
της επαγγελματικής τους στέγης
>> 4

Τράπεζα αίματος
από την Ι. Μ. Σταγών
και Μετεώρων
Προχώρησε στη σύσταση
και λειτουργία
εκκλησιαστικού ιδρύματος
αιμοδοσίας, με τον τίτλο
«Σταγών (Α+) Ζωής»

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε αναφορά στα σχέδια της
ΕΔΑ- ΘΕΣΣ αλλά και η σημασία της επέκτασης του δικτύου στην περιοχή
Αγροτικός Συνεταιρισμός
Μεταποίησης και Εμπορίας
Αγροτικών Προϊόντων Τρικάλων
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Δηλώσεις Βιολογικής Γεωργίας και
παραλαβή τιμολογίων από την ΕΑΣ Τρικάλων

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

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

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ-ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΟΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

Πρόγραμμα
βιολογικής γεωργίας

Αρ. Πιστ. 506925 QM08

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
22426-24320 22507.
CMYK
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Σαν Σήμερα
1872
Διεξάγεται ο πρώτος τελικός ποδοσφαίρου του Κυπέλλου Αγγλίας, της αρχαιότερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης στον κόσμο. Οι Γουόντερερς νικούν τους Ρόιαλ Ιντζινίαρς με 1-0 και κατακτούν
το τρόπαιο.
1900
Ο βρετανός αρχαιολόγος
Άρθουρ Έβανς αρχίζει ανασκαφές στο ανάκτορο της
Κνωσού.
1964
Οι ειρηνευτικές δυνάμεις
του ΟΗΕ αποβιβάζονται στην
Κύπρο, μετά τις διακοινοτικές
ταραχές του Δεκεμβρίου και
τη δημιουργία της Πράσινης
Γραμμής στη Λευκωσία. Την
ίδια ημέρα, η Τουρκική Εθνοσυνέλευση εξουσιοδοτεί την
Κυβέρνηση για εισβολή στην
Κύπρο.
1978
Η ιταλική τρομοκρατική
οργάνωση «Ερυθρές Ταξιαρχίες» ανακοινώνει την απαγωγή του πρώην πρωθυπουργού
της Ιταλίας Άλντο Μόρο και
απειλεί ότι θα τον εκτελέσει
αν δεν αποφυλακιστούν όσα
μέλη της οργάνωσης έχουν
συλληφθεί.
1994
Νέος Υπουργός Πολιτισμού στη θέση της Μελίνας
Μερκούρη ορκίζεται ο μουσικοσυνθέτης Θάνος Μικρούτσικος.

Π

άμπολλες οι
ανησυχίες του
λαού, αν
πράγματι υπάρχει
ακροδεξιός
λαϊκισμός και στη
χώρα μας.
Προφανώς και
υπάρχει σύμφωνα με
τις δημιουργούμενες
πολιτικές εξελίξεις
που βιώνουν οι
πολίτες, αλλά και ο
κόσμος της υφηλίου.

Ο αείμνηστος Καρλ
Μαρξ σε αναφορά του
είπε πως κάποιο φάντασμα πλανιέται πάνω από
τους ανθρώπους, είναι
το φάντασμα του ακροδεξιού λαϊκισμού, αν
όμως το επεκτείνουμε,
τότε έρχεται στο νου ο
Αμερικάνικος ιμπεριαλισμός, προφανώς και θα
πρέπει να αλλάξουμε το
σχήμα του από το σύνολο των ανθρώπων με την
λέξη “κόσμο”.
Θα αναρωτηθεί κάποιος, γιατί αφορά μόνο
εμάς; Όχι βέβαια όπως
είναι γνωστό η κατάστασις του λαϊκισμού επεκτείνεται και στον υπόλοιπο κόσμο. Σήμερα
μας κυβερνά η “κεντροαριστερά” πολύ πιθανόν
στο μέλλον να ξανακυβερνηθούμε από την
“κεντροδεξιά” που στα
λεγόμενά της αναφέρει
πως επ' ουδενί αποτελεί
απειλή. Άραγε πόση αλήθεια και υπερβολή να τη
διακρίνει;

Τα “καλά” του Νεοφιλελευθερισμού

Toυ
Γιώργου Γκάγκα

Πρώτον: πρέπει να λάβουμε υπόψη μας πως
τα γεγονότα μιλάνε μόνα
τους. Π.χ. Τα διαδραματιζόμενα γεγονότα είναι
άκρως ανησυχητικά,
όπως στη Γαλλία του
“Λεπέν”, μέχρι του Σαλβίνι στην Ιταλία, τον Ορμπάν στην Ουγγαρία,
αλλά και στα περισσότερα ελάσσονα κόμματα
της Ευρώπης να έχει στεριώσει ο ακροδεξιός λαϊκισμός απόντως του
λαού, βέβαια την ανοχή
των νεοφιλελεύθερων
σχηματισμών, εν αναμονή και των εκλογών του
Μαΐου.
Απόρροια των πιο
πάνω είναι η τακτική όλα
αυτά τα χρόνια των “κεντροαριστερών” κυβερνήσεων, με αποτέλεσμα να
φέρουν στο προσκήνιο
τον Νεοφιλελευθερισμό.
Προς τούτο ελοχεύει ο

κίνδυνος στις εκλογές
του Μαΐου τα αποτελέσματα να είναι τέτοια
που ενδεχόμενα να πάρει
κεφάλι ο “Νεοφιλελευθερισμός”.
Δεύτερον: είναι γνωστό πως σε εθνικό επίπεδο ο λαϊκισμός κάνει
αισθητή την παρουσία
του, βέβαια λόγω Πρεσπών, αλλά και μειονότητες των κρατών, εν
προκειμένω παρατηρείται το εξής αντιφατικό.
Ο κυβερνητικός συνασπισμός ανήλθε στην
εξουσία, χρησιμοποιώντας στα πεδία την τακτική των προηγουμένων
παρεκκλίνοντας των αρχικών διακηρύξεων (οικονομία-αγορές-ανεργία
κ.ά.). Κατόπιν αυτής της
κατάστασης πολλοί σύντροφοι αποχώρησαν.
Για να υπάρξει μια κάποια αληθοφάνεια για τα
παραπάνω που υπέστησαν οι κοινωνίες, πρέπει
να λάβουμε υπόψη μας
τι ακολούθησε μετά τον
Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο:
πράγματι για 30 περίπου
χρόνια υπήρξε μια πλασματική περίοδος κοινωνικών παροχών. Όμως
αυτή η “ευημερία” δεν
συνοδεύτηκε με στέρεες
συνταγματικές επιταγές
και για τις επόμενες γενεές.

Επόμενο ήταν να αναρριχηθούν στην εξουσία
αμοραλιστικές δυνάμεις.
Για π.χ. η Θάτσερ στην
Αγγλία το 1979, ο Ρίγκαν
στις ΗΠΑ, Η Μέρκελ στη
Γερμανία, ο Μπερλουσκόνι στην Ιταλία κ.ά.
Προ αυτής της τακτικής
των κεντροαριστερών
δυνάμεων παρεχώρησαν
τα ηνία στον Νεοφιλελευθερισμό.
Από κει και πέρα κυριάρχησαν οι Διαβαθμίσεις με τη φοβερή οικονομική κρίση που ξέσπασε το 2008, με την πτώση
του τραπεζικού κολοσσού Λίμαν Μπράδερς.
Βέβαια πριν της κρίσης
του 2008 υπήρξε και η
πτώση της άλλοτε κραταιάς ΕΣΣΔ, προδίδοντας
τα ιδανικά εκατοντάδων
εκατομμυρίων λαού, που
μοιραία δεκάδες χώρες
του Ανατολικού μπλοκ
να πέσουν στα δίχτυα
των γερακιών του Νεοφιλελευθερισμού.
Τελικά αυτές οι καταστάσεις είχαν σαν αποτέλεσμα το ξεκλήρισμα
και διάλυση συνόρων
εκατοντάδων εκατομμυρίων λαού που κατέστησαν ανέστιοι και πένητες
αποδιωγμένοι από τις πατρίδες, περιφέροντας ως
επαίτες (χωρίς δικό τους
χώμα)...

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ Α.Ε.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

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

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

Κωστής Χρήστος
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ

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

Γιδόπουλος Παναγιώτης
Kόντας Άρης
ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΟΙ

Κουτρούκα Αθανασία
Aυγέρη Δήμητρα

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

Το Άγγελμα

της ημέρας

Enikos.gr:

```
Προληπτικά μέτρα
για την αποφυγή
δεύτερης γενιάς
«κόκκινων» δανείων
```
(Εδώ δεν μπορούσε
να παλέψουμε τα
πρώτα… κόκκινα
τα δεύτερα
μας μάραναν!)

“Η τεμπελιά είναι
Γ. Παπανδρέου:

το κλειδί
Χαρισματικός ο Τσίπρας, επιφανειακή
η πρόταση συνεργασίας

της φτώχειας”.

```
(Τέτοια ακούει η Φώφη και αγριεύει!)

Το ανέκδοτο της ημέρας
Ο μπαμπάς πηγαίνει στο σχολείο να ρωτήσει
πώς πάει ο γιος του στα μαθήματα.
- Κύριε Φωτιάδη, του λέει η καθηγήτρια,
έχω ευχάριστα και δυσάρεστα νέα για το γιο
σας.
- Ποια είναι τα δυσάρεστα; ρωτά τρομαγμένος ο μπαμπάς.

- Ε...ξέρετε, ο Κώστας
έρχεται στο σχολείο με
μέικ-απ, κραγιόν και ρουζ!
- Και ποια είναι τα ευχάριστα; ρωτά κατάπληκτος.
- Στα καλλιστεία της τάξης
βγήκε ΜΙΣ ΑΝΟΙΞΗ!

Γενική πρόγνωση για σήμερα

Ο ΚΑΙΡΟΣ
Σ Η Μ Ε Ρ Α

Σάββατο 16/3/2019
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Τα συνήθη
προσχήματα
«Υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα
στην εκπαίδευση όλων των παιδιών
ανεξαιρέτως χρώματος, φυλής,
καταγωγής και θρησκείας»: Με τη
φράση αυτή θα μπορούσε μια
χαρά να ξεκινάει η προκήρυξη κάποιας αντιρατσιστικής οργάνωσης.
Ή να καταλήγει η ανακοίνωση
ενός φιλοπροσφυγικού ομίλου, ξέρετε, από εκείνους που έχει φυτέψει ο ύπουλος Τζορτζ Σόρος σε
όλη την Ευρώπη, για να την «ισλαμοποιήσουν», και κατόπιν, δολίως εξισλαμισμένη, να την παραδώσουν σε εβραϊκά χέρια, νύχια
μάλλον.
Θα μπορούσε, αν δεν επρόκειτο
απλώς για το πρώτο μισό της εξής
συνολικής πρότασης: «Υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα στην εκπαίδευση όλων των παιδιών ανεξαιρέτως χρώματος, φυλής, καταγωγής και θρησκείας αλλά όχι σε
βάρος των δικαιωμάτων των ήδη
φοιτούντων μαθητών και στην άμεση απειλή της δημόσιας υγείας
του νησιού μας».
Δεν είναι και άψογα τα ελληνικά,
και δεν συνάδουν επακριβώς με
το αυτοδιαφημιζόμενο «φιλόξενο
ελληνικό πνεύμα», το καθαυτό μήνυμα πάντως στην ανακοίνωση
του συλλόγου γονέων του Δημοτικού Σχολείου Ανω Βαθέος Σάμου
είναι σαφές: Καλά κι άγια τα λόγια,
εμείς όμως αποφασίζουμε αποχή,
διότι τα προσφυγόπουλα που θα
φοιτήσουν στο σχολείο συνιστούν
«άμεση απειλή για τη δημόσια
υγεία».
Ποιος γνωματεύει; Η αγωνία των
γονέων, θα απαντήσουν πιθανόν
όσοι έχουν λησμονήσει ότι η ίδια
ακριβώς δικαιολογία -η απειλούμενη υγεία, ο κίνδυνος μετάδοσης
μολυσματικών νόσων, η επιδημίαέχει χρησιμοποιηθεί κατ’ επανάληψη, σε αρκετές περιοχές της
Ελλάδας, για να μη γίνουν δεκτά
στα σχολεία όχι μόνο προσφυγόπουλα αλλά και Τσιγγανάκια. Ελληνάκια Τσιγγανάκια. Αν φυσικά
θεωρούμε Ελληνες τους Τσιγγάνους μας. Ρωμιοί οι Ρομά; Ισα κι
όμοια;
«Είναι ανεμβολίαστα» φωνάζουμε εμείς, έξω από κάθε κλειδαμπαρωμένο σχολείο, στα νησιά, στη
Μακεδονία, στην Ηπειρο ή όπου
αλλού, στο Διαδίκτυο βέβαια ή
στα κανάλια εκείνα που είναι πάντα
πρόθυμα να σκορπίσουν πανικό,
«ηθικό» και ανήθικο. «Οχι, έχουν
εμβολιαστεί», επιμένουν οι γιατροί.
Εις μάτην, αφού οι ήρεμες και
ηρεμιστικές φωνές σπανίως ακούγονται.
«Δεν τα θέλουμε μαζί με τα παιδιά μας, γιατί τα δικά μας είναι
προχωρημένα, και θα αναγκαστούν
να μείνουν πίσω στα μαθήματά
τους», περνάμε ταχύτατα από το
«επιχείρημα της υγείας» στο «επιχείρημα της μάθησης». «Μα όχι,
τα Ελληνόπουλα θα πηγαίνουν το
πρωί, τα παιδιά των μεταναστών
θα πηγαίνουν το απόγευμα», απαντούν οι εκπαιδευτικοί. Επίσης εις
μάτην. Γιατί τα επιχειρήματα μπορεί να τα κάμψει κανείς με επιχειρήματα. Τα προσχήματα όχι.

ΓΕΝΙΚΑ ΑΙΘΡΙΟΣ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΑΠΟ ΔΥΤΙΚΕΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 3 ΜΕ 5 ΜΠΟΦΟΡ.
ΤΟΠΙΚΑ ΣΤΟΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟ

Του Παντελή Μπουκάλα
από την «Καθημερινή»

ΚΑΙ ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ
ΕΩΣ 6 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 02
ΕΩΣ 19 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ.

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

ΣΑΒΒΑΤΟ

Στα Τρίκαλα ο πρόεδρος
της ΓΣΕΒΕΕ
Με βασικό αντικείμενο τα προβλήματα που έχουν ανακύψει από την εφαρμογή της νομοθεσίας για τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών η Διοίκηση της ΓΣΕΒΕΕ προχωρά το τελευταίο διάστημα σε σειρά επαφών
με τις κατά τόπους Ομοσπονδίες με στόχο την ενημέρωση των άμεσα εμπλεκομένων.
Στο πλαίσιο αυτό, αναμένεται να πραγματοποιηθεί και
στα Τρίκαλα επίσκεψη του προέδρου του τριτοβάθμιου
συνδικαλιστικού σωματείου των μικρομεσαίων επιχειρηματιών κ. Γιώργου Καββαθά με αντικείμενο τα πνευματικά δικαιώματα και τις επιχειρήσεις.
Χθες, έγινε εκδήλωση στην Καρδίτσα όπου συμμετείχε και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας ΕΒΕ Τρικάλων κ.
Βαγγέλης Αγγελάκης.
Πάντως, το θέμα προβληματίζει ιδιαιτέρως τον επιχειρηματικό κόσμο, , ιδιαίτερα δε μετά την ανάκληση της
άδειας λειτουργίας της ΑΕΠΙ, την λειτουργία δύο ΟΣΔ
πνευματικών δικαιωμάτων (ΕΥΕΔ και ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ)
και των συνεπειών που επακολούθησαν.

∫Ε.Κ.
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Ο αντιπρόεδρος
της Ευρωβουλής
Δημ. Παπαδημούλης
στα Τρίκαλα

Φρικιαστικό και απάνθρωπο έγκλημα!

Καλλιτεχνικό
το… κούρεμα
των δέντρων!
Θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι οι εργαζόμενοι στο «πράσινο» του δήμου
Τρικκαίων δείχνουν μεράκι για την δουλειά τους.
Άλλωστε η φωτογραφία είναι αδιάψευστος μάρτυρας.
Το κούρεμα των δέντρων έξω από το
πρώην ΙΚΑ είναι πραγματικά… καλλιτεχνικό!
Από εδώ και πέρα βέβαια θα φροντίσει και η ίδια η φύση, αφού η άνοιξη έχει
μπει και η ώρα να ανθίσουν τα δέντρα
φτάνει…

∫χρ.πΑπ.

Συμμετοχή στην κινητοποίηση
στο Κιλελέρ
Κάλεσμα συμμετοχής στο συλλαλητήριο στο Κιλελέρ απευθύνει η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων ν. Τρικάλων (ΟΑΣΤ)
«Η ΑΝΟΙΞΗ».
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 12 το μεσημέρι στον τόπο θυσίας των κολίγων και αποτελεί συνέχεια των
αγωνιστικών κινητοποιήσεων και των μπλόκων των αγροτών.
Η ΟΑΣΤ έχει ναυλώσει λεωφορεία για να μεταβούν όσοι το
επιθυμούν στο Κιλελέρ, τα οποία θα αναχωρήσουν αύριο στις
9:30 το πρωί από την πλατεία Εθνικής Αντίστασης, επί της οδού
Βασιλείου Τσιτσάνη.

∫ Μ.Α.Μπ.

CMYK

Σε μία από τις
ημέρες του τριημέρου
4-5-6
Απριλίου θα βρεθεί στα Τρίκαλα
ο αντιπρόεδρος
της Ευρωβουλής
Δημήτρης Παπαδημούλης, προσκεκλημένος της
ΝΕ Τρικάλων του
ΣΥΡΙΖΑ.
Πρόκειται ασφαλώς για σημαντική επίσκεψη
στον τόπο μας και επιτυχία της ΝΕ, καθώς ο κ.
Παπαδημούλης κατέχει σημαντική θέση στην
Ευρωβουλή, ενώ είναι ένα από τα λεγόμενα
πρωτοκλασάτα στελέχη του κόμματος.
Υπενθυμίζεται πως η εκδήλωση αυτή είχε
προγραμματιστεί για την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου, όμως, η κακοκαιρία που έπληξε την
Ελλάδα και τα Τρίκαλα εκείνες τις ημέρες, εξανάγκασε σε ματαίωσή της και μετάθεσή της σε
άλλη ημερομηνία.

∫ Μ.Α.Μπ.

Αυξήθηκε η απασχόληση
Αύξηση της μισθωτής απασχόλησης στον
ιδιωτικό τομέα κατά 27.840 θέσεις εργασίας κατέγραψε το Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» τον Φεβρουάριο του 2019.
Σημειώνεται ότι αποτελεί επίδοση- ρεκόρ για
τον συγκεκριμένο μήνα από το 2001 έως σήμερα, η οποία καταγράφηκε τον πρώτο μήνα
εφαρμογής της αύξησης του κατώτατου μισθού στα 650 ευρώ και της κατάργησης του
υποκατώτατου μισθού.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία των
ροών μισθωτής απασχόλησης του Φεβρουαρίου 2019, οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν
σε 165.110, ενώ οι αποχωρήσεις σε 137.270.

∫Ε.Κ.
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Τόνισε με έμφαση ο πρόεδρος των Τρικαλινών ΕΒΕ για τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται

«Μέτρα που να μας λύσουν τα χέρια»
λα όσα έχουν
εξαγγελθεί θα
έπρεπε να
είχαν αποφασιστεί χθες
και οι οποίες
καθυστερήσεις,
λειτουργούν σε βάρος
των ελεύθερων
επαγγελματιών». Αυτό
υπογράμμισε, ο
πρόεδρος των
Τρικαλινών ΕΒΕ κ.
Βαγγέλης Αγγελάκης
κληθείς να σχολιάσεις τις
καθυστερήσεις που
παρατηρούνται στην
προστασία πρώτης
κατοικίας σε εμπόρους
και επαγγελματίες, αλλά
και στη ρύθμιση των 120
δόσεων.

•Ο κ. Αγγελάκης επανέλαβε το αίτημα
των ελεύθερων επαγγελματιών για την προστασία
της επαγγελματικής τους στέγης

«Ό

Ως γνωστόν, πληροφορίες
αναφέρουν ότι οι θεσμοί ζητούν να «κουρευτούν», όσο το
δυνατόν περισσότερο γίνεται
τα κριτήρια ένταξης στο νέο
πλαίσιο για την πρώτη κατοικία, ώστε να αποτρέψουν την
ένταξη σε αυτό «έχοντες»,
όπως θεωρούν, επιχειρηματίες που έχουν «κόκκινο» δά-

νειο με ενέχυρο πρώτη κατοικία. Ουσιαστικά οι θεσμοί ζητούν την ελαχιστοποίηση
όσων επιχειρηματιών θέλουν
να ενταχθούν στην ρύθμιση
ώστε να αποτραπεί νέα κουλτούρα αθέτησης πληρωμών
και να σταλεί ένα συνολικό μήνυμα στην αγορά.
Πιο συγκεκριμένα πιέζουν
ώστε για να ενταχθεί κάποιος
στο νέο καθεστώς προστασίας να έχει ύψος της κατάθεσης που δεν ξεπερνά τις

5.000 ευρώ. Ωστόσο, η πρόθεση της κυβέρνησης είναι
να έχει κατάθεση μέχρι 50.000
ευρώ.

«Σημαντικό για τους
επαγγελματίες»

Ο πρόεδρος Τρικαλινών ΕΒΕ
κ. Βαγγέλης Αγγελάκης

Αυτό που υπογράμμισε ο
πρόεδρος της Ομοσπονδίας
ΕΒΕ Τρικάλων κ. Βαγγέλης
Αγγελάκης είναι ότι εκτός από
την προστασία της α’ κατοικίας, είναι πολύ σημαντικό να
προστατευτεί η επαγγελματι-

κή στέγη των επαγγελματιών
που δυσκολεύονται με τις δανειακές τους υποχρεώσεις.
«Είναι – ίσως – σημαντικότερο για εμάς η προστασία
του επαγγελματικού μας χώ-

Θα πραγματοποιηθεί το επόμενο διάστημα
σε ανασφάλιστα οχήματα

«Σαφάρι» ελέγχων
Στους ιδιοκτήτες των ανασφάλιστων ΙΧ
θα δοθεί προθεσμία 30 ημερών προκειμένου να
προχωρήσουν στην ασφάλιση του οχήματός τους
ε ένα νέο «σαφάρι»
για τον εντοπισμό
των ανασφάλιστων
οχημάτων πρόκειται να
προχωρήσει η
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
(ΑΑΔΕ), η οποία ξεκινά
τις επόμενες μέρες
ηλεκτρονική
διασταύρωση στοιχείων.

Σ

Η διασταύρωση θα γίνει με
βάση μια συγκεκριμένη ημερομηνία και όσα οχήματα
ήταν ανασφάλιστα τη συγκεκριμένη ημέρα βάση του αρχείου της ένωσης ασφαλιστικών εταιρειών θα επιφέρουν
στους ιδιοκτήτες τους τις προβλεπόμενες κυρώσεις.
Στην πρώτη διασταύρωση
που είχε πραγματοποιηθεί το
2017 είχαν εντοπισθεί εκατοντάδες χιλιάδες λάθη καθώς τα αρχεία οχημάτων των
εμπλεκόμενων υπηρεσιών
ήταν σε κακή κατάσταση.
Πάντως, οι αρμόδιοι εκτιμούν ότι στη νέα διασταύρωση αναμένεται να εντοπισθούν
περισσότερα από 300.000
ανασφάλιστα οχήματα, ενώ
οι κάτοχοι οχημάτων, που δεν
τα έχουν ασφαλίσει, θα λάβουν ένα τυποποιημένο μή-

ρου και αυτό που ζητάμε είναι
να ληφθούν άμεσα αυτά τα
μέτρα. Υποτίθεται ότι βγήκαμε από τα μνημόνια, ωστόσο
παραμένει μια σκληρή εποπτεία που ουσιαστικά δεν
αφήνει περιθώρια λήψης ουσιαστικών αποφάσεων που θα
βοηθήσουν τις μικρές και
πολύ μικρές επιχειρήσεις να
ορθοποδήσουν» πρόσθεσε με
έμφαση.
Ο πρόεδρος των Τρικαλινών
ΕΒΕ δεν παρέλειψε να σχολιάσει και τις καθυστερήσεις
που καταγράφονται, σχετικά
με τη ρύθμιση για των 120 δόσεων.
«Είχε εξαγγελθεί από τη
ΔΕΘ και ακόμα την περιμένουμε. Φωνάζουμε, διότι είμαστε σε απόγνωση και χρειαζόμαστε μέτρα που να μας
λύσουν τα χέρια» υπογράμμισε με έμφαση.

Να σημειωθεί ότι πληροφορίες αναφέρουν ότι εντός του
Απριλίου εκτιμάται ότι θα πάρουν το δρόμο για τη Βουλή οι
ρυθμίσεις των 120 δόσεων
για τις οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Οι συνεχείς
διαπραγματεύσεις της κυβέρνησης με τους θεσμούς
για να κλείσει η συμφωνία για
το πλαίσιο που θα αντικαταστήσει το νόμο Κατσέλη για
την προστασία της πρώτης
κατοικίας, καθυστερούν και
τη νομοθετική διάταξη για τη
ρύθμιση των οφειλών.
Στόχος του υπουργείου Εργασίας είναι να ενταχθούν
στη ρύθμιση όσο το δυνατόν
περισσότεροι ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες με χρέη
προς τα πρώην ταμεία ΟΑΕΕ,
ΕΤΑΑ και ΟΓΑ.
Ευαγγελία Κάκια

Επαναφέρει το ζήτημα ο εμπορικός κόσμος

Αύξηση κατώτατου
μισθού και μη
μισθολογικό κόστος
•Δομικές παρεμβάσεις και συντονισμένο σχέδιο
επανεκκίνησης της οικονομίας χρειάζεται η αγορά
πανέρχεται ο εμπορικός κόσμος
στο ζήτημα της αύξησης του
κατώτατου μισθού, για την οποία
διάκειται θετικά και την στηρίζει, και
στην μείωση του μη μισθολογικού
κόστους.

Ε

νυμα στο Taxisnet, το οποίο
θα τους ενημερώνει ότι εντοπίστηκαν ως κάτοχοι πιθανών
ανασφάλιστων οχημάτων.

Τα πρόστιμα
Στους ιδιοκτήτες των ανασφάλιστων ΙΧ θα δοθεί προθεσμία 30 ημερών προκειμένου να προχωρήσουν στην
ασφάλιση του οχήματός τους.
Η ασφάλιση όμως θα είναι
εφικτή μόνο εφόσον καταβληθεί το σχετικό πρόστιμο
παράβολο το οποίο θα χρεωθεί στη μερίδα τους στο Taxis-

net. Τα πρόστιμα που θα πιστωθούν στο Taxisnet για
τους ιδιοκτήτες οχημάτων που
τα κινούν ανασφάλιστα ανέρχονται από 100 έως 250 ευρώ
ανάλογα με τον τύπο και τον
κυβισμό του οχήματος.
Ειδικότερα τα πρόστιμα
ανέρχονται σε: 100 ευρώ για
δίκυκλα έως 250 κυβικά, 150
ευρώ για δίκυκλα άνω των
251 κυβικών, 200 ευρώ για αυτοκίνητα έως 1.000 κυβικά και
250 ευρώ για αυτοκίνητα μεγαλύτερου κυβισμού.
Ε.Κ.

«Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι από το ένα και
μοναδικό ταμείο της επιχείρησης, ήδη καταβάλλονται υπέρμετροι φόροι, αυξημένα
εργοδοτικά κόστη, ασφαλιστικές εισφορές,
μισθοί, ενοίκια, δημοτικά τέλη, ρυθμίσεις και
καταβολές δανείων. Η ρεαλιστική αποτίμηση της πραγματικότητας δείχνει ότι η μη μείωση του ήδη υψηλού μη μισθολογικού κόστους εργασίας, ίσως να είναι “κακά μαντάτα” τελικά» τονίζουν συνδικαλιστές έμποροι.
«Επίσης, σκεπτικισμός επικρατεί για το
κατά πόσο η συγκεκριμένη αύξηση θα ενισχύσει εντέλει την αγοραστική δύναμη.
Ήδη, βρισκόμαστε μπροστά σε μία σταδιακή διαδικασία μείωσης του αφορολόγητου
ορίου των μισθωτών, το οποίο, εάν τελικά περιοριστεί στα 5.300 ευρώ, θα εξανεμιστεί
άμεσα η όποια αύξηση πάρουν στα χέρια
τους, μετατρεπόμενη, κατ’ αυτόν τον τρόπο,
σε ενισχυμένη φοροδοτική ικανότητα αντί για
αγοραστική δυναμική» υπογραμμίζουν συνδικαλιστές έμποροι.
«Το συμπέρασμα που προκύπτει αβίαστα
είναι ότι, θα προτιμούσαμε ο κατώτατος μισθός να αυξηθεί πιο λελογισμένα, ρίχνοντας,
τουλάχιστον προς το παρόν, το βάρος του

στις χαμηλότερες εισφορές και στη μείωση
των φόρων στην εργασία, ώστε και οι εργαζόμενοι της χώρας να αποκτήσουν μεγαλύτερη καταναλωτική δυναμική από αυτήν
που τώρα έχουν» αναφέρουν συνδικαλιστές έμποροι, οι οποίοι υπενθυμίζουν πως
πάγια θέση της ΕΣΕΕ παραμένει ότι, για να
υπάρξει πραγματική βελτίωση στο οικονομικό κλίμα και ουσιαστική αύξηση των κατώτατων αμοιβών με ορίζοντα αύξησης της
αγοραστικής δύναμης του κόσμου και ενίσχυσης των θέσεων εργασίας, χρειάζονται
περισσότερο δομικές παρεμβάσεις και ένα
συντονισμένο σχέδιο επανεκκίνησης της οικονομίας που θα φέρει το σύνολο της αγοράς και την ίδια τη χώρα στην ανάπτυξη.
Ματθαίος Μπίνας

τοπικά
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Γνωστοποιήθηκε στη χθεσινή συνάντηση του Δημάρχου Τρικκαίων με το Γενικό Διευθυντή της ΕΔΑ – ΘΕΣΣ

Επέκταση φυσικού
αερίου στο Ριζαριό
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε αναφορά
στα σχέδια της ΕΔΑ- ΘΕΣΣ αλλά και η σημασία
της επέκτασης του δικτύου στην περιοχή

Ε

υχάριστα είναι τα νέα για
τους κατοίκους στο
Ριζαριό, αφού
προγραμματίζεται η επέκταση
του δικτύου φυσικού αερίου
από το 2020.

Αυτό τονίσθηκε κατά τη συνάντηση που είχαν χθες ο Δήμαρχος
Τρικκαίων κ. Δημήτρης Παπαστεργίου, με τον Γενικό Διευθυντή της
ΕΔΑ – ΘΕΣΣ κ. Λεωνίδα Μπακούρα,
στη Λάρισα, ενώ συμμετείχε και ο
πρόεδρος του Συλλόγου Νέων και
Κηδεμόνων «Αγιος Γεώργιος» Ρι-

ζαριού, κ. Γιώργου Ζιώγα.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης
έγινε αναφορά στα σχέδια της
ΕΔΑ- ΘΕΣΣ, αλλά και η σημασία
της επέκτασης του δικτύου στην
περιοχή για τους κατοίκους και
όχι μόνον, δεδομένου ότι θα ανακαινιστεί η πισίνα στο πάρκο του
Αη Γιώργη.
Αυτό που τονίσθηκε είναι μετά
την επίλυση του χρόνιου προβλήματος με την αποχέτευση, σύντομα
θα διαθέτει και σύνδεση με το φυσικό αέριο.
Σε ό,τι αφορά στη πισινά που

θα ανακαινιστεί στο πάρκο του Αη
Γιώργη που ήδη εγκρίθηκε να κατασκευαστεί, θα χρειαστεί θέρμανση, ώστε να χρησιμοποιείται από
όλους, όλον τον χρόνο.
Η συμφωνία και για αυτό το έργο
επήλθε στην ίδια συνάντηση, με
δεδομένο ότι τα 1,2 εκ.€ για το
έργο (από 600.000€ από ΓΓ Αθλητισμού και Δήμο Τρικκαίων).
Η σχετική μελέτη εγκρίθηκε από
το Δημοτικό Συμβούλιο (σ.σ στις
25 Ιανουαρίου 2019) και στη συνέχεια εγκρίθηκε από τη ΓΓΑ. Η έγκριση από τη ΓΓ Αθλητισμού αφορά

στο έργο με τίτλο «Επισκευή και
συντήρηση πισίνας και κτηρίων
στο πάρκο Αγίου Γεωργίου Δήμου
Τρικκαίων».
Για την ακρίβεια, θα γίνει ανακαίνιση και ανακατασκευή της κολυμβητικής δεξαμενής μήκους 25
μ., των υφισταμένων κτηριακών
εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου που βρίσκονται
γύρω από αυτή στο πάρκο του
Αγίου Γεωργίου.
Θα γίνουν οι απαραίτητες οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές
εργασίες με σκοπό την συντήρηση

και αναβάθμιση της πισίνα.
Προβλέπονται επίσης όλες οι
απαραίτητες εργασίες καθώς και
η προθήκη του απαιτούμενου εξοπλισμού για την επισκευή, συντήρηση και ανακαίνιση όλων των χώρων (αποδυτήρια, ντους, αποθηκευτικοί χώροι, χώροι διοίκησης
και υπηρεσιών αναψυχής) γύρω
από την πισίνα. Επιπλέον θα γίνουν
και όλες οι εργασίες για την ανακαίνιση της πισίνας με σκοπό την
ασφαλή επαναλειτουργία της, ως
κλειστού πλέον χώρου.
Ε.Κ.

Θα πραγματοποιηθούν από την Περιφέρεια Θεσσαλίας το επόμενο διάστημα

Παρεμβάσεις στην Ε.Ο. Τρικάλων – Καλαμπάκας
Ο σχετικός διαγωνισμός για την ανάδειξη του αναδόχου είναι σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθεί στις 21 Μαρτίου

Π

αρεμβάσεις για
τη βελτίωση της
ασφάλειας και
λειτουργικότητας της
Ε.Ο. Τρικάλων –
Καλαμπάκας αναμένεται
να υλοποιηθούν από την
Περιφέρεια Θεσσαλίας
το επόμενο διάστημα.

Ο σχετικός διαγωνισμός
για την ανάδειξη του αναδόχου είναι σε εξέλιξη και
θα ολοκληρωθεί στις 21
Μαρτίου, ενώ ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται
σε 700.000 ευρώ.
Σύμφωνα με την τεχνική
περιγραφή, αντικείμενο του
έργου είναι η βελτίωση της
λειτουργικότητας και της
ασφάλειας της Εθνικής
Οδού Τρικάλων Καλαμπάκας
- Τρικάλων με την διαπλάτυνση του παράπλευρου οδικού δικτύου της Εθνικής
Οδού, από το ύψος της εξόδου από Τρίκαλα (κόμβος
Ράξας) έως τον κυκλικό κόμβο την είσοδο της πόλης
των Τρικάλων, και από τις

θραυστό υλικό λατομείου
συμπυκνωμένου πάχους
10,00 cm. Επίσης θα κατασκευασθεί επενδεδυμένη τάφρος κατά μήκος των δύο
παράπλευρων οδών στο τέλος της διαπλάτυνσης που
θα πραγματοποιηθεί σε αυτές. Θα κατασκευασθεί η αναφερόμενη στην προηγούμενη
παράγραφο στρώση υπόβασης οδοστρωσίας από θραυστό υλικό λατομείου συμπυκνωμένου πάχους 10,00 cm
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-

δύο πλευρές της Εθνικής
Οδού, ώστε να δημιουργηθεί
μια λωρίδα ανά κατεύθυνση
κυκλοφορίας σε εκάστη παράπλευρη οδό.
Θα εκτελεσθούν εργασίες
χωματουργικών, τεχνικών
έργων και οδοστρωσίας σε
όλο το μήκος των δύο παράπλευρων οδών συνολικού

μήκους 12,0 Km περίπου.
Επίσης, προβλέπεται η εκσκαφή, καθαρισμός του εδάφους έδρασης και κατάλληλη
διαμόρφωσή του για την κατασκευή των προβλεπομένων
από την μελέτη επιχωμάτων
από θραυστό υλικό λατομείου
και στη συνέχεια επί της
στρώσεως οδοστρωσίας θα

κατασκευαστεί κοιτόστρωση
από σκυρόδεμα C 16/20. Θα
κατασκευασθεί κοιτόστρωση
από σκυρόδεμα C 16/20 πάχους περίπου 0,18 m σε όλο
το μήκος των δύο παράπλευρων οδών και πλάτους ίσου
με αυτό της κάθε διαπλάτυνσης, αφού κατασκευασθεί η
υπόβαση οδοστρωσίας από

03-03-00, σε όλο το μήκος
των δύο παράπλευρων οδών
και πλάτους ίσου με αυτό
της κάθε διαπλάτυνσης για
την έδραση της κοιτόστρωσης από σκυρόδεμα C 16/20.
Για την σήμανση των εκτελουμένων έργων ισχύουν και
όσα αναφέρονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
(Ε.Σ.Υ) και στην Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ)
την εγκεκριμένη από το
Υ.Π.Ε.Χ.Ω.Δ.Ε.
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.
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Να σεβαστούμε τις πλατείες μας!
Η άνοιξη είναι προ των πυλών και η όμορφη πόλη των Τρικάλων θα πρέπει να διατηρηθεί έτσι με την
φροντίδα τόσο της Δημοτικής Αρχής, όσο και των ίδιων των πολιτών

«Η πλατεία είναι γεμάτη κι απ’ το πρόσωπό σου
κάτι έχει σωθεί
στον αγώνα του συντρόφου, στην αγωνία
αυτού του τόπου για ζωή
στα παιδιά και τους εργάτες, στους πολίτες,
στους οπλίτες…».

αλλά και των πολιτών.

Δείγμα πολιτισμού η καθαριότητα
Ο φωτογραφικός φακός του «Πρωινού Λόγου» βρέθηκε
στην Πλατεία Αγρότισσας, οι φωτογραφίες δείχνουν πολλά
πράγματα. Από την μια την ομορφιά του χώρου, από την
άλλη όμως κάποιες μουτζούρες στα παγκάκια, αλλά και σκουπίδια στο περιβάλλον χώρο.
Είναι σίγουρο ότι από εδώ και πέρα που ο καιρός βελτιώνεται
και η άνοιξη είναι ότι πρέπει για περίπατο και παιχνίδι θα
πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις στους χώρους αυτούς. Αλλά

δεν αρκεί μόνο να μιλήσουμε για το έργο που θα πρέπει να
κάνουν οι φορείς, αλλά και την ευθύνη των ίδιων των πολιτών.
Μικροί και μεγάλοι θα πρέπει να απολαμβάνουμε τον χώρο,
αλλά την ίδια στιγμή να έχουμε την συνείδηση ότι όλα αυτά
είναι δικά μας, όπως και η ευθύνη να παραμένουν σε άριστη
κατάσταση.
Προφανώς και δεν είναι δύσκολο, το μόνο που χρειάζεται
είναι θέληση και αυτή την βρούμε τότε είναι θέμα χρόνου οι
γκρίνιες για τα αυτονόητα να μειωθούν στο ελάχιστο βαθμό.
Νικητές από όλα αυτά θα είναι οι πολίτες και μόνο αυτοί…

Οι διαχρονικοί στίχοι του Διονύση Σαββόπουλου θα μας
θυμίζει ότι η πλατεία για κάθε τόπο είναι σημείο αναφοράς,
για χαρά και ψυχική ανάταση. Έχουμε την τύχη να ζούμε σ’
έναν όμορφο τόπο, που θα πρέπει όμως ως χρέος να τον διαφυλάττουμε όσο το δυνατόν πιο καθαρό.
Αυτό δεν είναι μόνο υποχρέωση της κάθε Δημοτικής Αρχής,

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€
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«Τα Τρίκαλα μπροστά» με 40+23 υποψηφίους του Δημήτρη Παπαστεργίου
Δυναμικό και έμπειρο, ανανεωμένο και
οραματικό, το ψηφοδέλτιο νίκης του συνδυασμού «Επανεκκίνηση» για να πάμε «Τα
Τρίκαλα μπροστά!». Ένα ψηφοδέλτιο που ήδη
«ξεδιπλώνεται», με την ανακοίνωση άλλων 63
συνολικά υποψηφίων: οι 22 υποψήφιοι/ες είναι ήδη μέλη του Δημοτικού Σύμβουλοι Τρικκαίων, οι 18 είναι οι νεοεισερχόμενοι στη μάχη
για βελτίωση του Δήμου μας και οι 23 επόμενοι/ες είναι οι υποψήφιοι για την Κοινότητα Τρικκαίων.
Με τον συνδυασμό μας συνεχίζουν δυναμικά – και τους συγχαίρουμε θερμά - οι ήδη
εκλεγμένοι/ες Δημοτικοί μας Σύμβουλοι:
1. Αλεστά Σοφία
2. Αναστασίου Άκης
3. Αναστασίου Χρήστος
4. Αναστασόπουλος Κίμωνας
5. Αυγέρου - Κογιάννη Ελένη
6. Βασταρούχας Δημήτρης
7. Γούλας Χρήστος
8. Δήμα - Παπαγεωργίου Ντίνα
9. Κυρίτσης Χρυσόστομος (Τόμυ)
10. Κωτούλας Γιάννης
11. Λάππας Μιχάλης
12. Λασπάς Αχιλλέας
13. Λεβέντη-Καρά Έφη
14. Λέρας Νίκος
15. Μητσιάδη Βασιλένα
16. Ντιντής Παναγιώτης
17. Παζαϊτης Τάκης
18. Παπανικολάου Ηλίας
19. Παππάς Απόστολος
20. Πούλιου Ελένη
21. Ρόμπος Φόρης
22. Ψύχος Κώστας
Καλωσορίζουμε νέους και νέες υποψήφι-

ους/ες για το Δημοτικό Συμβούλιο Τρικκαίων
που μετέχουν στη συλλογική μας προσπάθεια. Είναι οι:
1. Ανδριόπουλος Γιώργος, Ξενοδοχοϋπάλληλος
2. Γιαννόπουλος Άκης, Έμπορος υποδημάτων
3. Γρατσάνης Αχιλλέας, Έμπορος ειδών υγιεινής
4. Ζαρογιάννης Γιώργος, Διασώστης ΕΚΑΒ
5. Καλλιάρας Γιάννης, Πυροσβέστης
6. Καταβούτας Γιώργος, Πολιτικός Μηχανικός
7. Κατσόγιαννου - Κανναβού Κατερίνα, Ιδ.
Υπάλληλος
8. Κιοσσέ Μαρία, Έμπορος
9. Κοτρώνη - Μπαλοδήμου Γεωργία, Οδοντίατρος
10. Μαρδάνη Μαρία, Ιατρός Μικροβιολόγος
11. Μαυρογιάννη Έρη, Συγγραφέας - Δημοσιογράφος
12. Μπακογιάννη Ελένη, Αυτοαπασχολούμενη

13. Μπέλτσιου Άννα, Ιδ. Υπάλληλος
14. Παναγιώτου Γιώργος, Δικηγόρος
15. Τασούλας Πέτρος, Ιδ. Υπάλληλος
16. Τζερεμές Αντώνης, Β. Φυσιοθεραπευτής
17. Τζίκας Κώστας, Πολιτικός Μηχανικός
18. Τζωρτζιώτης Θωμάς, Αστυνομικός
Δηλώνουμε την απερίφραστη στήριξή μας
στους υποψήφιους για το Τοπικό Συμβούλιο
της Κοινότητας Τρικκαίων. Οι υποψήφιοι είναι νέοι ή ήδη εκλεγμένοι:
1. Γιαννίτσης Άγγελος, Αστυνομικός
2. Γκορίτσα - Μπράτσου Μαρία. Δασκάλα
3. Γούλας Θέμης, Καθηγητής Φυσικής
Αγωγής
4. Δημητρίου - Σκρέτα Φωτεινή, Καθηγήτρια
5. Δούκας Βασίλης, Αστυνομικός
6. Ζαχείλα – Αλεξανδρή Χριστίνα, Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής
7. Καλαμποκίνης Ζήσης, Καθηγητή Φυσικής Αγωγής
8. Καλαντζή-Κατέ Ευθυμία, Δασκάλα

9. Καραποστόλης Οδυσσέας, Πυροσβέστης
10. Κοσβύρα Ευαγγελία, Αστυνομικός
11. Λαζαρίκος Χρήστος, Υπάλληλος ΟΤΑ
12. Λεπενιώτης Γρηγόρης, Οικονομολόγος
13. Λουλές Βαγγέλης, Αστυνομικός
14. Μόσχος Βαγγέλη, Συνταξιούχος ΟΤΑ
15. Μπαλατσούκας Αλέκος, Συνταξιούχος
ΝΑΤ
16. Μπατσίλας Βασίλης, Νοσηλευτής
17. Μπουκοβάλας Στέφανος, Αστυνομικός
18. Παπαδάκου Γιώτα, Εκπαιδευτικός
19. Σακκάς Γιώργος, Ιδ. Υπάλληλος
20. Σαμαράς Σπύρος, Αστυνομικός
21. Σιάφη Άννυ, Πολιτικός Μηχανικός
22. Τζοβάρα-Καραϊσκου Βανέσσα, Νοσηλεύτρια
23. Τσιαντάκη Νικολέττα, Εκπαιδευτικός
Επίσης, ως Εκπρόσωπος Τύπου του Συνδυασμού, σηματοδοτώντας τη μετάβαση
στη νέα εποχή, με την εμπειρία και τη διάθεση
για συνέχιση της προσφοράς από διαφορετική θέση, θα είναι ο Μιχάλης Μπάρδας. Ο
τέως πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου,
με εξαιρετικά μεγάλη προσφορά στη λειτουργία του Σώματος, με αξίες του, τη συνεργασία, τη συνεννόηση και την εγκάρδια
ανταλλαγή απόψεων, εξαίρετος οικονομολόγος και με συμβολή σε ουσιαστικές συζητήσεις για την ουσία πλευρών της πολιτικής,
αναλαμβάνει έναν άλλον ρόλο. Ενισχύει τη
δημόσια εικόνα του συνδυασμού, βελτιώνει
την εξειδίκευση των θέσεών του και συνδέει την υπάρχουσα με τη νέα γενιά των τρικαλινών, που ενισχύουν την κοινή προσπάθεια
και τον Δημήτρη Παπαστεργίου, για να πάμε
όλοι μαζί, «Τα Τρίκαλα μπροστά»!

Ανδριόπουλος Γιώργος, Ξενοδοχοϋπάλληλος

Κιοσσέ Μαρία, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

Μπέλτσιου Άννα, Ιδιωτική Υπάλληλος

Γεννήθηκε το 1968. Είναι κάτοχος πτυχίου τουριστικών επαγγελμάτων
και εξασκεί το επάγγελμα του υπαλλήλου υποδοχής εδώ και τριάντα
χρόνια. Πρόεδρος του συλλόγου Ξενοδοχοϋπαλλήλων και επισιτισμού
Ν. Τρικάλων και εκλεγμένο μέλος στο εργατικού κέντρου Τρικάλων και
στην ομοσπονδία Ξενοδοχοϋπαλλήλων τα τελευταία 12 χρόνια. Δραστηριοποιείται επίσης στον χώρο του ποδοσφαίρου ως διαιτητής. Είναι έγγαμος και πατέρας 2 παιδιών.

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στα Τρίκαλα . Είναι Πολιτικός Μηχανικός
Τ.Ε. και τα τελευταία έξι χρόνια δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στο
κέντρο των Τρικάλων διατηρώντας κατάστημα με ξύλινα οικολογικά παιχνίδια. Στόχος και επιθυμία της είναι να δει την πόλη και τα χωριά μας να εξελίσσεται και ως ενεργός πολίτης θέλει να συμβάλλει
και να συμμετέχει στην προσπάθεια που κάνει ο δήμος μας τα τελευταία χρόνια σε πολλά επίπεδα.

Γιαννόπουλος Άκης, Έμπορος υποδημάτων

Κοτρώνη – Μπαλοδήμου Γεωργία, Οδοντίατρος

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στα Τρίκαλα όπου διαμένει μόνιμα, εργαζόμενη στον ιδιωτικό τομέα. Διετέλεσε Πρόεδρος
σε Συλλόγους Γονέων & Κηδεμόνων. Εμπνεύστηκε και δημιούργησε Εθελοντική Ομάδα Μαθητών μετέπειτα Εθελοντική Ομάδα Νέων, προσφέροντας κοινωνικό έργο στην υποστήριξη των Ευπαθών ομάδων, της Υγείας και της Πρόνοιας.
Ασχολείται με θέματα αθλητισμού καθώς είναι ιδρυτικό και
ενεργό μέλος του Συλλόγου Εναλλακτικού Αθλητισμού Τρικάλων. Είναι παντρεμένη και έχει έναν γιο.

Γεννήθηκε το 1980 και μεγάλωσε στα Τρίκαλα. Αποφοίτησε από το
2ο Λύκειο Τρικάλων και στη συνέχεια απασχολήθηκε στον ιδιωτικό τομέα ως έμπορος υποδημάτων. Σήμερα διαθέτει τη δική του βιοτεχνία
κατασκευής υποδημάτων και εμπορεύεται τα προϊόντα του στις λαϊκές αγορές. Διετέλεσε επί 8ετία μέλος ΔΣ του Συλλόγου πωλητών λαϊκών αγορών Τρικάλων.

Είναι πτυχιούχος Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, καθώς και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη «Διοίκηση Μονάδων Υγείας» του ΕΑΠ.
Εξασκεί το επάγγελμα ως ιδιώτης οδοντίατρος στην πόλη των Τρικάλων από το 1986. Υπήρξε μέλος του Δ.Σ του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων, μέλος του ΔΣ του Ε.Μ.Ο.Τ., μέλος του Δ.Σ του παραρτήματος Τρικάλων της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας,
εθελόντρια στο Χαμόγελο του Παιδιού. Είναι παντρεμένη με τον ορθοπεδικό Γεώργιο Μπαλοδήμο και μητέρα δύο παιδιών, της Χρυσάνθης (ιατρός) και του Στέργιου (πολιτικός μηχανικός).

Γρατσάνης Αχιλλέας. Έμπορος ειδών υγιεινής
Γεννήθηκε στο Γλίνος Τρικάλων το 1964. Διατηρεί επί πολλά έτη εμπορικό κατάστημα ειδών υγιεινής και πλακιδίων στα Τρίκαλα. Διετέλεσε Πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Γλίνους και επί δύο τετραετίες Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Μεγ. Καλυβίων
με τον συνδυασμό «Δημοκρατικό Παρόν» του Δημήτρη Ρεντζιά. Το 2014
ήταν υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος στην εκλογική Περιφέρεια Μ.
Καλυβίων με τον συνδυασμό «Επανεκκίνηση Τώρα» του Δημήτρη Παπαστεργίου.

Ζαρογιάννης Γιώργος, Διασώστης ΕΚΑΒ
Γεννήθηκε και μεγάλωσε στα Τρίκαλα. Είναι απόφοιτος της σχολής
ΠΕΚΠΑ-ΕΚΑΒ και σήμερα εργάζεται ως Διασώστης στο ΕΚΑΒ Τρικάλων του οποίου υπήρξε Προϊστάμενος-Υπεύθυνος επί 16 συναπτά έτη.
Συνδικαλιστής επί σειρά ετών στο χώρο του, διετέλεσε μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Προσωπικού ΕΚΑΒ, καθώς και Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Εργαζομένων ΕΚΑΒ Θεσσαλίας.

Μαρδάνη Μαρία,
Ιατρός Βιοπαθολόγος-Μικροβιολόγος
Γεννήθηκε στα Τρίκαλα όπου και διαμένει. Απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής στην Αθήνα, έλαβε την ειδικότητα της ιατρικής Βιοπαθολογίας Μικροβιολογίας. Σήμερα δραστηριοποιείται στον τομέα της
υγείας, ως ιδιώτης ιατρός. Τακτικό μέλος της Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας με συμμετοχή σε συνέδρια. Έχει παρουσιάσει πλήθος επιστημονικών εργασιών & ανακοινώσεων. Από το 2007 ασχολείται ενεργά με την υποστήριξη της διάδοσης της ιδέας της δωρεάς
μυελού των οστών, σε συνεργασία με ΜΚΟ.

Μαυρογιάννη Γλυκερία (Έρη),
Συγγραφέας-Δημοσιογράφος

Παναγιώτου Γεώργιος, Δικηγόρος
Γεννήθηκε στα Τρίκαλα. Κατάγεται από το Βαλκάνο. Πτυχιούχος της Νομικής του Α.Π.Θ ασκεί από το 1997 ενεργή και
μάχιμη δικηγορία ως μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Τρικάλων, όπου και εξελέγη 2 φορές μέλος του ΔΣ. Διετέλεσε
δημοτικός σύμβουλος και Πρόεδρος του ΔΣ του Δήμου Πινδέων, καθώς επίσης και Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης. Υπήρξε πρόεδρος του Α.Ο. Φλαμουλίου και σήμερα είναι Γ. Γραμματέας του Ερασιτέχνη Α.Ο.
Τρίκαλα. Είναι έγγαμος και πατέρας 3 ανηλίκων παιδιών.

Τασούλας Πέτρος, Ιδιωτικός Υπάλληλος
Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Καλονέρι. Ολοκλήρωσε την
δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο 1ο ΕΠΑΛ Τρικάλων απ’
όπου έλαβε πτυχίο στην ειδικότητα μηχανολογικών εγκαταστάσεων και κατασκευών του Τομέα Μηχανολογίας. Ολοκλήρωσε επιτυχώς την παρακολούθηση πιστοποιημένου σεμιναρίου μελισσοκομίας από το Α.Π.Θ. Σήμερα εργάζεται ως
σύμβουλος πωλήσεων σε μεγάλη ελληνική αλυσίδα ηλεκτρονικών ειδών.

Τζερεμές Αντώνης, Εργοθεραπευτής

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στον Πυργετό. Μετά την εκπλήρωση των
στρατιωτικών του υποχρεώσεων εισήχθη μέσω πανελλαδικών εξετάσεων στην Πυροσβεστική Ακαδημία, απ’ όπου και αποφοίτησε με τον
βαθμό του Πυροσβέστη Γενικών Υπηρεσιών. Σήμερα υπηρετεί στον Πυροσβεστικό κλιμάκιο Ληξουρίου Κεφαλονιάς. Είναι πιστοποιημένος στις
Α’ βοήθειες και κατέχει εξειδικευμένες γνώσεις διάσωσης και αντιμετώπισης αεροπορικών ατυχημάτων.

Γεννήθηκε το 1980 στα Τρίκαλα. Σπούδασε δημοσιογραφία, τηλεπαρουσίαση και δημόσιες σχέσεις. Από μικρή ασχολήθηκε με τα
ΜΜΕ κάνοντας ραδιόφωνο και αρθρογραφώντας στον έντυπο
Τύπο. Είναι συγγραφέας λογοτέχνης των εκδόσεων Όστρια και τα
βιβλία της έχουν ταξιδέψει στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Μέλος
του συλλόγου Βορείου Ελλάδος «Παιδικές Καρδιές», δρα με τις θεατρικές φιλανθρωπικές της παραστάσεις σε σκηνοθεσία και διασκευή
της ίδιας. Είναι μητέρα δύο διδύμων κοριτσιών.

Γεννήθηκε στα Τρίκαλα. Αποφοίτησε από το 3ο Λύκειο και
ολοκλήρωσε τις σπουδές του ως Β. Φυσικοθεραπευτής. Εργάστηκε σε πρότυπα ιδιωτικά εργαστήρια φυσικοθεραπείας
και συνεργάστηκε με αρκετούς αθλητικούς συλλόγους στο
επιστημονικό του αντικείμενο. Από το 2010 εργάζεται σε ιδιωτικό Κέντρο Αποθεραπείας & Αποκατάστασης με συνεχή ενημέρωση για τις τελευταίες θεραπευτικές εξελίξεις στον
χώρο της υγείας. Μέλος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΤ. Είμαι παντρεμένος με την Δώρα Κόρδα και πατέρας 3 παιδιών.

Καταβούτας Γεώργιος-Κων/νος, Πολιτικός Μηχανικός

Μπακογιάννη Ελένη, Αυτοαπασχολούμενη

Τζίκας Κων/νος, Πολιτικός Μηχανικός

Γεννήθηκε στα Τρίκαλα το 1986 και είναι απόφοιτος του τμήματος
Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Κατά τη περίοδο των
σπουδών του ανέπτυξε έντονη πολιτική δράση. Σήμερα διατηρεί στα
Τρίκαλα τεχνικό γραφείο και ασχολείται κυρίως με ιδιωτικά έργα. Παράλληλα, εκτελεί καθήκοντα υπεύθυνου μηχανικού στον Ε.Α.Σ Τρικάλων και στην ΤΡΙΚΚΗ. Είναι μέλος της αντιπροσωπίας του ΤΕΕ Δυτικής και Κεντρικής Θεσσαλίας και από το 2018 Αντιπρόεδρος ΤΕΕ Ν.
Τρικάλων.

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη γειτονία των Σεισμόπληκτων στα Τρίκαλα. Είναι έγγαμη και μητέρα δύο γιών. Μετά το πέρας των γυμνασιακών της σπουδών ολοκλήρωσε τη νοσηλευτική εκπαίδευση.
Έχει απασχοληθεί στον κλάδο πωλήσεων στον ιδιωτικό τομέα, ενώ
επί σειρά ετών υπήρξε διευθυντικό στέλεχος σε τοπική υπεραγορά
τροφίμων. Τον τελευταίο καιρό ασχολείται με τη φροντίδα, βοήθεια
και υποστήριξη σε μονάδα προσφύγων. Είναι πρόεδρος του συλλόγου
γονέων και κηδεμόνων του 24ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων.

Γεννήθηκε στα Τρίκαλα το 1974. Είναι Πολιτικός Μηχανικός με μεταπτυχιακές σπουδές στο σχεδιασμό και τη διαχείριση έργων. Εργάστηκε στην κατασκευή δημόσιων έργων
και στον έλεγχο αναπτυξιακών προγραμμάτων ως στέλεχος
της Μονάδας Οργάνωσης Διαχείρισης του υπουργείου Οικονομίας. Ασχολείται με τη μελέτη και κατασκευή τεχνικών
έργων στην Αθήνα και τα Τρίκαλα. Είναι ενεργό μέλος του Συλλόγου Δρομέων Τρικάλων.

Καλλιάρας Γιάννης, Πυροσβέστης

8 σελίδα
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Είναι τα θέματα που έθεσε η ΠΟΤ στον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Βασ. Κόκκαλη, κατά την πρόσφατη συνάντησή τους

Δ

ύο σημαντικά
θέματα τέθηκαν
στον υφυπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης
Βασίλειο Κόκκαλη από
τους εκπροσώπους της
Πανελλαδικής
Ομοσπονδίας Τριτέκνων
(ΠΟΤ), κατά την
πρόσφατη συνάντησή
τους στην Αθήνα.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου
Γονέων με Τρία Παιδιά ν. Τρικάλων και εκπρόσωπος Τύπου
του ΔΣ της ΠΟΤ Ιωάννης Λιούλιος, αναφέρει πως τα δύο
ζητήματα αφορούσαν το μεν
πρώτο την επιπρόσθετη μοριοδότηση, κίνητρα στις χρηματοδοτήσεις και στις ενισχύσεις σε τρίτεκνους αγρότες
και νέους τρίτεκνους αγρότες,
το δε δεύτερο να επανέλθει
στους συλλόγους τριτέκνων
η διανομή αποσυρόμενων
οπωροκηπευτικών, όπως
ίσχυε στο παρελθόν, από 2008
έως και 2014.
Από την Ομοσπονδία Τρι-

Επιπρόσθετη μοριοδότηση τρίτεκνων
αγροτών και διανομή τροφίμων
•Τα αιτήματα εντάσσονται στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του Δημογραφικού προβλήματος,
τονίζει ο πρόεδρος των Τρικαλινών Τριτέκνων και εκπρόσωπος Τύπου του ΔΣ της ΠΟΤ Ιωάν. Λιούλιος
τέκνων τονίσθηκε η ανάγκη
για την αντιμετώπιση του Δημογραφικού προβλήματος της
πατρίδος μας αλλά και τα
προβλήματα που απασχολούν
τις οικογένειες με τρία παιδιά
και άνω αναφέρει ο κ. Λιούλιος, ο οποίος προσθέτει πως
τονίστηκε στον Υφυπουργό
ότι ο δείκτης γονιμότητας της
Ελληνίδας είναι πλέον στο
0.95 και η γήρανση του πληθυσμού να έχει φτάσει σήμερα στο 26%, όταν για την
ανανέωση του πληθυσμού
απαιτείται δείκτης 2,1, ενώ

σύμφωνα με πρόσφατα δημογραφικά στοιχεία των τελευταίων έξι ετών, οι θάνατοι
υπερτερούν των γεννήσεων.
«Με τα μνημονιακά μέτρα
που έχουν ληφθεί μέχρι τώρα
από την αρχή της κρίσης, έχει
οδηγηθεί το 40% των οικογενειών με τρία τέκνα, στην φτώχεια και την εξαθλίωση. Αδυνατούν να ανταποκριθούν στις
ζωτικές υποχρεώσεις τους.
Τα πολλά παιδιά από “ευλογία
θεού” που τα θεωρεί ο σοφός
λαός μας, δυστυχώς κατάντησαν τεκμήριο» υπογραμμί-

στηκε από την ΠΟΤ στον κ.
Κόκκαλη, σύμφωνα με τον κ.
Λιούλιο.
Από την πλευρά του ο Υφυπουργός ενημέρωσε τους εκπροσώπους της ΠΟΤ για όλα
τα θέματα που ετέθησαν και
συγκεκριμένα ως προς το
θέμα για το πρόγραμμα των
αποσυρόμενων οπωροκηπευτικών, το θεωρεί θετικό, και
θα ξαναγίνει συνάντηση σε
15 μέρες, προκειμένου να δοθούν οι απαντήσεις του
Υπουργείου.
Ματθαίος Μπίνας

Μάλλον μετατίθεται η απόδοση της ενίσχυσης για τα τέλη Μαρτίου

Στον σύλλογο τριτέκνων Συνδεδεμένη βάμβακος
•Η τιμή ανά στρέμμα, εκτιμάται
Ν. Τρικάλων ο Θ. Αλέκος
πως θα κυμανθεί κάτω από τα 70 ευρώ

Τ

ελικά μάλλον προς
το τέλος του
τρέχοντα μήνα
μετατίθεται η καταβολή
της συνδεδεμένης
βάμβακος στους
δικαιούχους
παραγωγούς.

Ο

υποψήφιος Δήμαρχος
Μετεώρων Θοδωρής Αλέκος
και οι υποψήφιοι δημοτικοί
σύμβουλοί του, ξεκίνησαν τον κύκλο
επαφών με τους φορείς του Νομού
Τρικάλων. Επισκέφτηκαν την Πέμπτη
τον «Σύλλογο Γονέων με τρία παιδιά
Νομού Τρικάλων».

Τους υποδέχτηκαν ο Πρόεδρος του συλλόγου κ. Λιούλιος Ιωάννης και ο ταμίας
του συλλόγου κ. Κυριακούλης Θεόδωρος,

οι οποίοι τους ενημέρωσαν για το έργο και
τις δράσεις του συλλόγου.
Η συζήτηση πάνω στα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν οι οικογένειες με τρία παιδιά
και το έντονο δημογραφικό πρόβλημα της
χώρας, ήταν εκτενείς και πολύ παραγωγική.
Ο υποψήφιος Δήμαρχος ανάλυσε το πρόγραμμα κοινωνικής μέριμνας του συνδυασμού «Νέο Ξεκίνημα – Ανεξάρτητος Δήμος»
το οποίο θα στηρίζει τις οικογένειες με
τρία παιδιά, απαντώντας έτσι στα προβλήματά τους.

Αρχικά, η εν λόγω ενίσχυση
είχε καθοριστεί να πληρωθεί
στα τέλη του περασμένου
μήνα, στην συνέχεια μεταφέρθηκε η απόδοση για λίγο
πριν την 25η Μαρτίου και η
τελευταία εξέλιξη την “πάει”
για το τέλος του, δηλαδή μετά
τις 28/3/2019.
Φαίνεται πως ο λόγος για
την μετάθεση των ημερομηνιών πίστωσης της συγκεκριμένης συνδεδεμένης στους
τραπεζικούς λογαριασμούς
των βαμβακοπαραγωγών, είναι οι διασταυρωτικοί έλεγχοι
που πραγματοποιεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ώστε να αποκλείσει
παραγωγούς που δεν την δικαιούνται, αλλά και να την
αποδώσει ακριβοδίκαια.
Σχετικά μ’ αυτό που “καίει”
τους γεωργούς, την τιμή ανά
στρέμμα της συνδεδεμένης

βάμβακος, σύμφωνα με εκτιμήσεις θα κινηθεί λίγο κάτω
από τα 70 ευρώ, ενώ πέρυσι
ήταν 73,3 ευρώ. Σημειώνεται
πως η τιμή αυτή είναι αποτέλεσμα του διαθέσιμου ποσού
και των εκτάσεων που έχουν
καλλιεργηθεί.
Όσον αφορά τις ζημιές που
έχουν υποστεί βαμβακοκαλλιέργειες και απασχολεί το
ζήτημα αυτό τους παραγωγούς, όπως είχε σημειώσει ο
διευθυντής Θεσσαλίας του
ΟΠΕΚΕΠΕ Αθανάσιος Βαλιώτης για το κατώτατο όριο(πλαφόν), λαμβάνονται υπόψη από
τον Οργανισμό τα εξατομι-

Τα πάντα
για το παιδί
Κανούτα 13
Τ.: 24310 33900

28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 87
ΤΗΛ.: 24310 27357

κευμένα πορίσματα των ζημιών του ΕΛΓΑ για την απόδοση της συνδεδεμένης και
ως παράδειγμα ανέφερε πως
εφόσον ο Ασφαλιστικός Οργανισμός έχει κρίνει πως μία
καλλιέργεια έχει υποστεί
100% ζημιά, τότε η ενίσχυση
καταβάλλεται, ενώ αν αποφανθεί σε μικρότερο ποσοστό, ίσως αυτή χαθεί, ίσως
όχι, διότι εξαρτάται από τον
μέσο όρο στον Νομό της τελευταίας τριετίας στην απόδοση, ωστόσο το «μέτρο» γι’
αυτόν είναι σχετικά υψηλό,
οπότε, ακόμη και 50% απώλειες είναι εφικτό να δώσουν
την επιδότηση.
Για πολλούς παραγωγούς
η κάθε ενίσχυση είναι σημαντική, καθώς τα εισοδήματά
τους έχουν μειωθεί και τα
έξοδά τους έχουν αυξηθεί,
ενώ έχουν ήδη εισέλθει στην
νέα καλλιεργητική περίοδο,
που σημαίνει πολλά πληρωμές
σε σπόρους, πετρέλαιο, εφόδια κλπ. Για αναπροσαρμογή
του ελάχιστου ορίου αρμόδιο
είναι μόνο το ΥΠΑΑΤ(Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων).
Ματθαίος Μπίνας

τοπικά

Στοιχεία-σοκ
για την ψυχική
υγεία
των αστυνομικών
Στην γειτονική Λάρισα
ο ψυχολόγος της Αστυνομίας
την τελευταία στιγμή έσωσε
έναν αστυνομικό που ήταν
σε οριακή κατάσταση
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Τράπεζα αίματος από την Ι. Μ.
Σταγών και Μετεώρων
Προχώρησε στη σύσταση και λειτουργία εκκλησιαστικού ιδρύματος
αιμοδοσίας, με τον τίτλο «Σταγών (Α+) Ζωής»
ε μια θεάρεστη πράξη και
πολύ χρήσιμη για την τοπική
κοινωνία προχώρησε η Ιερά
Μητρόπολη Σταγών και Μετεώρων,
έπειτα από επιθυμία του
Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη κ.κ.
Θεοκλήτου.

Σ
Του

Γιώργου Χρ. Σιαμουρέλη

✉ grgsiamourelis@gmail.com

Με αφορμή μια οριακή περιπέτεια που πέρασε στην γειτονική μας Λάρισα αστυνομικός, υπάρχουν ενδιαφέροντα θέματα που έχουν να κάνουν με την ψυχική υγεία των
αστυνομικών!
Ψυχολογική βοήθεια στην τηλεφωνική γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης της ΕΛ.ΑΣ. ζητούν εκατοντάδες αστυνομικοί κάθε χρόνο, οι οποίοι βιώνουν έντονο στρες
λόγω και της φύσης της δουλειάς τους. Η πολιτική και η
φυσική ηγεσία της Αστυνομίας παρουσίασαν αναλυτικά τα
αποτελέσματα της λειτουργίας της τηλεφωνικής γραμμής
η οποία εγκαινιάστηκε τον Μάρτιο του 2017.
Συνολικά 1.652 αστυνομικοί έχουν ζητήσει ψυχολογική
υποστήριξη μέχρι σήμερα, με τους περισσότερους να αντιμετωπίζουν ενδοοικογενειακά προβλήματα. Αναλυτικότερα, 711 κλήσεις έγιναν το 2017, 833 το 2018 και 108 το
πρώτο δίμηνο του 2019.
Από αυτούς που ζήτησαν βοήθεια το 2018, οι 284 ήταν
άντρες και οι 469 γυναίκες. Η δεύτερη αιτία άγχους, μετά
τα ενδοοικογενειακά θέματα, ήταν τα ερωτικής φύσεως
προβλήματα, η τρίτη το πένθος και η τέταρτη τα επαγγελματικά ζητήματα.
«Οι αστυνομικοί βιώνουν έντονο στρες, καθώς η φύση
της δουλειάς τους είναι πιεστική και ιδιαίτερα απαιτητική.
∆εν είναι τυχαίο ότι φεύγουμε νωρίς σε σχέση με το προσδόκιμο ζωής.
Και αυτό ισχύει και για τους υψηλόβαθμους αξιωματικούς και για το χαμηλόβαθμο προσωπικό» εξηγεί ο ψυχολόγος της ΕΛ.ΑΣ. Μανώλης Κουφάκης.
Σε μια περίπτωση, αστυνομικός που τηλεφώνησε στη
γραμμή υποστήριξης από τη Λάρισα βρισκόταν σε οριακή ψυχική κατάσταση, με τον ψυχολόγο που ανέλαβε να
του μιλήσει να καταλαβαίνει ότι υπάρχει ανάγκη για
άμεση βοήθεια. «Στη Λάρισα έπαιξε σημαντικό ρόλο ο
επαγγελματισμός του ψυχολόγου. Ηταν ένα περιστατικό
οριακό, το οποίο έπρεπε να προλάβουμε» σημειώνει ο κ.
Κουφάκης.

Αυτοκτονίες
Στη δημοσιότητα δόθηκαν και στοιχεία για αυτοκτονίες
αστυνομικών. Από το 2007 μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί
44 περιπτώσεις αυτοχειριών.
Το έτος με τις περισσότερες, έξι στον αριθμό, ήταν το
2013, ενώ το 2018 ήταν η πρώτη χρονιά έπειτα από σχεδόν 20 χρόνια κατά την οποία δεν σημειώθηκε ούτε μία αυτοκτονία αστυνομικού, γεγονός που μεταφράζεται ως επιτυχία από τις αρμόδιες ιατρικές υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ.
Η υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Ολγα Γεροβασίλη, πήρε τον λόγο κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, αναφέροντας:
«Οταν εργάζεσαι σε ένα από τα κατεξοχήν συγκρουσιακά
πεδία, είναι επόμενο να έρχεσαι συχνά αντιμέτωπος με καταστάσεις ξεχωριστής σκληρότητας που δεν μπορείς να
βιώσεις απλουστευμένα και “κυνικά”, όταν μάλιστα σε διακρίνουν οι αξίες, οι ανάγκες και τα πολιτισμικά κεκτημένα
του σύγχρονου ανθρώπου».
ΧΡ. ΠΑΠ.

Ο κ. Θεόκλητος από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε τα καθήκοντα του, είχε
κατά νου τη δημιουργία τράπεζας αίματος στην Μητρόπολη. Ένα πολύτιμο
αγαθό το οποίο χαρίζεται από άνθρωπο
σε άνθρωπο και το οποίο αποτελεί μια σημαντική κίνηση αγάπης και αλληλεγγύης
εκ μέρους της Μητροπόλεως προς όλους
τους ανθρώπους.
Η Σύσταση και λειτουργία του εκκλησιαστικού ιδρύματος αιμοδοσίας της Ιεράς Μητροπόλεως Σταγών και Μετεώρων
φέρει την ονομασία «Σταγών (Α+) Ζωής»
με Αριθμ. 4291/2715/19 και πήρε (ΦΕΚ
520 Β/21-02-2019).
Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησιάς της Ελλάδος φυσικά και ενέκρινε και ψήφισε τον
κανονισμό σύσταση και λειτουργίας του

εκκλησιαστικού ιδρύματος αιμοδοσίας μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα με έδρα το
κτίριο της Μητροπόλεως στην οδό Βλαχάβα 43.
Σκοποί του Ιδρύματος είναι οι:
1. Η διάδοση της εθελοντικής αιμοδοσίας
2. Η διοργάνωση ομαδικής εθελοντικής
αιμοδοσίας
3. Η βοήθεια προς τους πάσχοντες από
μεσογειακή αναιμία
4. Η βοήθεια προς κάθε συνάνθρωπό

μας που έχει ανάγκη αίματος
5. Η δωρεά ιστών οργάνων και μυελού
των οστών του ανθρώπινου σώματος
6. Η κάλυψη των αιμοδοτών του ιδρύματος και των συγγενών τους
7. Η ανάπτυξη αισθήματος ευθύνης, ευγενικής άμιλλας, αλληλεγγύης, συναδέλφωσης κι ανιδιοτελούς προσφοράς
προς το κοινωνικό σύνολο.
Το Ίδρυμα τελεί υπό την εποπτεία και
τον έλεγχο της Ιεράς Μητροπόλεως Σταγών και Μετεώρων. Το ∆.Σ. αποτελείται
από πέντε τακτικά μέλη και τρία αναπληρωματικά. Τον πρόεδρο, τον γραμματέα, τον ταμία, δύο τακτικά μέλη και
τρία αναπληρωματικά. Η θητεία του διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής. Πρόεδρος του Ιδρύματος είναι ο εκάστοτε
Μητροπολίτης Σταγών και Μετεώρων.

Συναυλία παραδοσιακής μουσικής με τον Αντώνη Κυρίτση
Το Πολιτιστικό Κέντρο Καλαμπάκας αναμένεται να πλημμύρησε
με δημοτική μουσική την Κυριακή το βράδυ
άρχισε να τραγουδάει. Αφού
τελείωσε το Γυμνάσιο ο διακαής του πόθος ήταν να γίνει
δάσκαλος αλλά με τον ερχομό του στην Αθήνα το 1964
τον κέρδισε το τραγούδι και
έτσι σπούδασε Βυζαντινή
Μουσική και Ορθοφωνία.
Ο Αντώνης Κυρίτσης είχε
την τύχη να συνεργαστεί με
καταξιωμένους Ηπειρώτες
καλλιτέχνες και με καταξιω-

Η Μουσική Σχολή ∆ήμου
Μετεώρων παρουσιάζει τη Συναυλία Παραδοσιακής Μουσικής με τον Αντώνη Κυρίτση.
Ο μεγάλος ερμηνευτής και
σπουδαίος καλλιτέχνης Αντώνης Κυρίτσης σε μία σύμπραξη με καθηγητές, μαθητές
και φίλους της μουσικής σχολής με οδηγό το αγαπημένο
σε όλους μας Ηπειρώτικο τραγούδι μας ξεναγεί στα μονοπάτια της παράδοσης.
Την οργάνωση και επιμέλεια έχει το τμήμα παραδοσιακής μουσικής της σχολής
μας και ο υπεύθυνος καθηγητής Νεκτάριος Παπαγεωργίου.
Η ∆ιευθύντρια της Μουσικής Σχολής του ∆ήμου Καλαμπάκας κ. Όλγα Κουτσαλίαρη για την εκδήλωση ανέφερε:
«Την Κυριακή είναι μεγάλη

μας τιμή να φιλοξενούμε τον
μεγάλο καλλιτέχνη και ερμηνευτή Αντώνη Κυριτση.
Σε μια μουσική σύμπραξη
με καθηγητές , μαθητές και φίλους της σχολής κάνουμε μια
μοναδική βόλτα στα μονοπάτια του Ηπειρώτικου τραγουδιού»
Κυριακή 17 Μαρτίου 2019
Ώρα: 20:30 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
Λίγα λόγια για τον Αντώνη
Κυρίτση
Ο Αντώνης Κυρίτσης γεννήθηκε και μεγάλωσε στον
χωριό Κοσκινάς του νομού
Καρδίτσας.
Από παιδί άκουγε τα δημοτικά τραγούδια και συχνά
άκουγε την μητέρα του Φωτεινή στο σπίτι να τραγουδάει.
Στο ∆ημοτικό σχολείο με
την προτροπή των δασκάλων
του και των συγχωριανών του

μένους συνθέτες και στιχουργούς όπως τον Χρήστο
Νικολόπουλο, τον ∆ημήτρη
Ρήττα, τον Κώστα Βίρβο και
τον Γιάννη Μαρκόπουλο στις
δισκογραφικές δουλειές «Παράδοση και Λαογραφία» και
τα «Ανθοτράγουδα».
Κατοικεί στην Αθήνα, είναι
παντρεμένος, πατέρας δύο
παιδιών και έχει δύο εγγόνια.
Γ.Χ.Σ.

10 σελίδα
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Εκπαιδευτική Επίσκεψη του
1ου Eσπερινού ΕΠΑ.Λ Τρικάλων

Ο

ι μαθητές των Γ’ και Δ’ τάξεων του
Μηχανολογικού τομέα, ειδικότητας Τεχνικού
Οχημάτων του Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. Τρικάλων,
πραγματοποίησαν εκπαιδευτική επίσκεψη στο ρεκτιφιέ
κινητήρων ‘’Γκουλιόπουλος Β. – Μπάρδας Ι. και ΣΙΑ’’.

Στις εγκαταστάσεις του ρεκτιφιέ, σε ιδιαίτερα ευχάριστο
κλίμα, το προσωπικό υποδέχτηκε τους μαθητές και τους ενημέρωσε για τα υπερσύγχρονα μηχανήματα ανακατασκευής
κινητήρων εσωτερικής καύσης.
Αρχικά έγινε επίδειξη λείανσης (πλάνισμα) κυλινδροκεφαλής
κινητήρα και φρεζαρίσματος εδρών βαλβίδων από τον κ. Ε.

Γκουλιόπουλο, ο οποίος στη συνέχεια παρουσίασε τη διαδικασία ελέγχου (φουσκώματος) κυλινδροκεφαλής για ύπαρξη
τυχόν ρωγμών.
Η επίσκεψη συνεχίστηκε, με τον κ. Β. Γκουλιόπουλο να παρουσιάζει και να εξηγεί το πώς γίνεται η λείανση στροφαλοφόρου άξονα και με επίδειξη λείανσης (ρεκτιφιέ) κυλίνδρου
κινητήρα από τον κ. Δ. Ρομοσιό.
Τέλος ο κ. Ι. Μπάρδας παρουσίασε στους μαθητές νέες τεχνολογίες κατασκευής ελατηρίων εμβόλων και εμβόλων
ειδικού τύπου που χρησιμοποιούνται στους πετρελαιοκινητήρες
νέας τεχνολογίας.

CMYK

Η επίσκεψη κρίθηκε ιδιαίτερα χρήσιμη, μιας και η άμεση
επαφή των μαθητών με τα μηχανήματα ανακατασκευής κινητήρων και τις εργασίες που παρακολούθησαν, έδωσε τη δυνατότητα της καλύτερης εμπέδωσης όσων έχουν διδαχθεί
στις αντίστοιχες ενότητες των σχολικών βιβλίων, σχετικές με
την ανακατασκευή ενός κινητήρα εσωτερικής καύσης.
Η Δ/νση του Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. Τρικάλων, οι Μηχανολόγοι
συνοδοί καθηγητές κ.κ. Μπαμπλέκος Π., Μπαντής Γ., Γιαννούλας Θ. και οι μαθητές, ευχαριστούν τους υπεύθυνους για
την θερμή υποδοχή και την άψογη ξενάγηση στους χώρους
του υπερσύγχρονου ρεκτιφιέ κινητήρων που διαθέτουν.

τοπικά
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Εκπαιδευτική επίσκεψη του Γυμνασίου Μεγαλοχωρίου στο Κπε Νέας Κίου /Ναύπλιο
Τ

ην Κυριακή 3 και Δευτέρα
4 Μαρτίου οι μαθητές που
συμμετέχουμε στην περιβαλλοντική ομάδα του Γυμνασίου Μεγαλοχωρίου είχαμε την
ευκαιρία να ταξιδέψουμε στο Ναύπλιο. Αφορμή στάθηκε η επίσκεψη μας στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νέας Κίου και
η συμμετοχή μας σε εκπαιδευτικό
πρόγραμμα με θέμα «Ταξίδι στο
παρελθόν, Ναύπλιο».
Πρώτη στάση στη διαδρομή
μας ήταν ο Ισθμός της Κορίνθου, ενώ ακολούθησε μια ενδιαφέρουσα ξενάγηση στο αρχαίο
θέατρο της Επιδαύρου και μεσημεριανό φαγητό στο Άργος, μια
από τις παλαιότερες πόλεις της
Ευρώπης. Το βράδυ μας βρήκε
στην παλιά πόλη του Ναυπλίου,
με τα γραφικά σοκάκια και τα
παραδοσιακή κτίρια
Το πρωί της επόμενης ημέρας
ήταν αφιερωμένο στις δράσεις
του εκπαιδευτικού προγράμματος του ΚΠΕ Νέας Κίου. Μετά από
μια σύντομη ενημέρωση από τις
υπεύθυνες του ΚΠΕ σχετικά με
την ιστορία, την αρχιτεκτονική
και τα περιβαλλοντικές προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει το Ναύπλιο, βγήκαμε στο πεδίο, εν προκειμένω, στην παλιά
πόλη. Χωριστήκαμε σε ομάδες,
ανακαλύψαμε με τρόπο βιωματικό το πλούσιο ιστορικό παρελθόν
της περιοχής, ξεναγηθήκαμε σε

σημαντικά μνημεία, και μετά από
συστηματική παρατήρηση και
ομαδική δουλειά, συμπληρώσαμε
φύλλα εργασίας. Στο τέλος προβληματιστήκαμε για το μέλλον
αυτού του όμορφου παραδοσιακού οικισμού και προτείναμε τρόπους για την προστασία και διασφάλιση του για τις επόμενες γενιές.
Μετά τη λήξη του εκπαιδευτικού προγράμματος, κατευθυνθήκαμε προς το Παλαμήδι, το πιο
διάσημο από τα τρία κάστρα του
Ναυπλίου, όπου θαυμάσαμε την
όμορφη θέα και επισκεφθήκαμε
την φυλακή του Κολοκοτρώνη.
Στο δρόμο για την επιστροφή
δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε μια επίσκεψη στην ακρόπολη των Μυκηνών και τον θολωτό τάφο «του Ατρέα», που μας
εντυπωσίασαν με το μνημειώδες
μέγεθός τους. Τελευταία στάση η
παραλία “Καλάμια” της Κορίνθου, όπου εκτός από το όμορφο
ηλιοβασίλεμα στη θάλασσα, εί-

χαμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε και μια ενδιαφέρουσα γλυπτική σύνθεση με το γνωστό περιστατικό της συνάντησης του Μ.
Αλεξάνδρου με τον στωικό φιλόσοφο Διογένη.
Η επιστροφή μας βρήκε κουρασμένους αλλά και γεμάτους
από νέες εικόνες και γνώσεις. Είδαμε σημαντικά μνημεία της αρχαίας και νεότερης Ελλάδας, μάθαμε τοπική ιστορία, φτάσαμε σε
μέρη που δεν είχαμε ξαναεπισκεφθεί. Ζήσαμε μια πολύ όμορφη
εμπειρία και συνδυάσαμε την μάθηση με την αναψυχή.
Συνοδοί και συνοδοιπόροι στην
επίσκεψή μας ήταν ο διευθυντής
μας, κ. Τσαντίλας Σωτήρης και οι
εκπαιδευτικοί Γκούμας Δημήτρης
και Πλεσιώτη Κωνσταντίνα, η
οποία ανέλαβε και την ξενάγησή
στους αρχαιολογικούς χώρους.
Η περιβαλλοντική ομάδα του
Γυμνασίου Μεγαλοχωρίου

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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Δωρεάν προληπτικός
νεφρολογικός έλεγχος από
την METEORA NEPHROLIFE
Η ιδιωτική Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης METEORA
NEPHROLIFE, στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Νεφρού, προσφέρει δωρεάν προληπτικό
νεφρολογικό έλεγχο σε άτομα που πάσχουν από
1) σακχαρώδη διαβήτη και
2) υπέρταση.
Ο προληπτικός έλεγχος περιλαμβάνει εξέταση – εκτίμηση από Νεφρολόγους και διενέργεια του απαραίτητου
εργαστηριακού ελέγχου.
Ο προληπτικός έλεγχος ισχύει για όσους επικοινωνήσουν από 18/3-22/3/2019 για να προγραμματίσουν το ραντεβού τους.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 24310-88001, καθημερινά
(εκτός Κυριακής) από τις 8.00 -13.00 π.μ.
Ο δωρεάν προληπτικός έλεγχος εντάσσεται στο πλαίσιο του «Προγράμματος Κοινωνικής Ευθύνης» της METEORA NEPHROLIFE, μέσα από την οποία αναδεικνύεται η σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης.

Υπ. Παιδείας: Τι ισχύει
με τις απουσίες λόγω γρίπης
Νέες διευκρινίσεις για τις απουσίες λόγω εποχικής γρίπης δίνει το υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Σε εγκύκλιό του αναφέρει ότι «οι απουσίες των μαθητών/τριών μέχρι 20-3-2019, που οφείλονται σε εποχική γρίπη και επιβεβαιώνονται με ιατρικές βεβαιώσεις/γνωματεύσεις που εκδόθηκαν πριν τις 13-3-2019, δεν θα προσμετρηθούν.
Απουσίες από 21-3-2019 προσμετρώνται κανονικά, ανεξάρτητα από την ημερομηνία έκδοσης των βεβαιώσεων/γνωματεύσεων και οι μαθητές/τριες δύνανται να κάνουν χρήση του προβλεπόμενου ορίου απουσιών, καθώς
και του άρθρου 24 της με αρ.πρωτ. 10645/ΓΔ4/22-1- 2018
Υ.Α (Β’ 120)».
Σύμφωνα με το υπουργείο, το σχετικό πεδίο στο Πληροφοριακό Σύστημα myschool θα μείνει ανοικτό μέχρι 213-2019, προκειμένου να καταχωριστούν απουσίες που
έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι 20-3-2019.

ξειδικεύει και
εκσυγχρονίζει την επαφή
με την τεχνολογία ο
Δήμος Τρικκαίων.
επιδιώκοντας να προσφέρει
περισσότερα εφόδια σε
γνώστες, ειδικούς ή
εξειδικευμένους με την
τεχνολογία τρικαλινούς,
συνεργάζεται με τον παγκόσμιο
κολοσσό της πληροφορικής, τη
Cisco.

Ε

Η Ακαδημία της οποίας, θα ξεκινήσει να λειτουργεί στα Τρίκαλα, από
τα μέσα του Απριλίου του 2019,
προσφέροντας ευκαιρίες πιστοποιημένης εκπαίδευσης σε θέματα δικτύων.
Ετσι, δίνονται ευκαιρίες σε ανέργους να αποκτήσουν επαγγελματικές
δεξιότητες, αλλά και σε επιστήμονες
και τεχνικούς πληροφορικής, να εμπλουτίσουν και να εστιάσουν τις
γνώσεις τους σε περιοχές υψηλής
ζήτησης.
Η λειτουργία της Ακαδημίας θα
αφορά την εκπαίδευση σε εξειδικευμένες δεξιότητες μηχανικών δικτύων σε εξοπλισμό της CISCO, η
οποία θα καταλήγει σε επαγγελματική πιστοποίηση επιπέδου CCNA
κατ’ αρχάς και CCNB σε επόμενο
χρόνο.
Τα μαθήματα της ακαδημίας πραγματοποιούνται για κάθε τμήμα, 2
ημέρες την εβδομάδα και συγκεκριμένα:
1. Τρίτη: 17:30 – 20:30

Είπαν το μπράβο στον Ζήκο
•Ο Δήμος Τρικκαίων τίμησε τον τρικαλινό αθλητή Κώστα Ζήκο,
με υποσχέσεις για γρήγορα έργα στο στάδιο όσο αφορά το νέο ταρτάν
Κώστας Ζήκος με
την αγωνιστική
του ποιότητα
κατάφερε να ακουστεί το
όνομα των Τρικάλων και
εκτός συνόρων. Έτσι η
Δημοτική Αρχή του είπε
το «μπράβο» σε μια
συνάντηση χθες στο
Δημαρχείο.

Ο

Μια τόσο μεγάλη διάκριση,
όπως αυτή του τρικαλινού
Κώστα Ζήκου στο πρσφατο
πρωτάθλημα στίβου κλειστού
χώρου της Γλασκώβης, οφείλει να αποτελεί παράδειγμα.
Οπότε ο Δήμαρχος Τρικκαίων
Δημήτρης Παπαστεργίου τίμησε τον πρωταθλητή, επισημαίνοντας τη σημασία τέτοιων διακρίσεων για όλους
τους νέους και όλες τις νέες
που ήδη ξεκινούν τα πρώτα
τους βήματα στον αθλητισμό.
Το πρωί της Παρασκευής
15 Μαρτίου 2019 ο Κώστας
Ζήκος με την 5η θέση στα 60
μ. ανδρών στο εν λόγω πρωτάθλημα, και μαζί με τον προπονητή του κ. Ευαγ. Κατσιάβα,
επισκέφθηκε τον κ. Παπαστεργίου, δεχόμενος τιμητική
πλακέτα και έπαινο.
Οι ερωτήσεις, φυσικά, αφορούσαν σε ζητήματα προετοιμασίας και ψυχολογίας,
ειδικά για την κρίσιμη στιγμή
της κούρσας της σχεδόν μηδενικής ανάσας. Παρέστησαν, επίσης, οι αντιδήμαρχοι
Αθλητισμού. Αναστασίου, Δημοσίων Σχέσεων κ. Αλεστά
και η τ. αντιδήμαρχος Αθλητισμού κ. Λεβέντη. Κι ενώ η
συνάντηση φαινόταν να ολο-

κληρώνεται, ο κ. Παπαστεργίου έκανε το… ντεμαράζ και

ζήτησε από τον αντιδήμαρχο:
1. Επίσπευση των διαδικα-

σιών για νέο ταρτάν
2. Επίσπευση διαδικασιών
για ανακατασκευή χώρων
υποδομής κάτω από τις κερκίδες του Σταδίου
3. Αμεση έναρξη της διαδικασίας για ολοκλήρωση θέρμανσης της αίθουσας Τσιάντα
με φυσικό αέριο
Ειδικά για τα δύο πρώτα
έργα, τα χρήματα υπάρχουν,
ο προϋπολογισμός ανέρχεται
σε 300.000 και θα δοθούν
από το ΠΕΔ της περιφέρειας
Θεσσαλίας.
Με τον τρόπο αυτόν, ολοκληρώνεται η βούληση του
Δήμου Τρικκαίων, να αλλάξει
την εικόνα του Σταδίου και να
βοηθηθούν οι αθλητές, ειδικά
όσοι έχουν απαιτητικές προπονήσεις και εκπροσωπούν
τη χώρα μας σε διεθνείς αγώνες.

Η Cisco στα Τρίκαλα εκπαιδεύει
στελέχη της πληροφορικής
•Αρχίζει στα Τρίκαλα η λειτουργία της Ακαδημίας της CISCO •Προσφέρεται επαγγελματική
πιστοποίηση επιπέδου σε εξειδικευμένες δεξιότητες μηχανικών δικτύων

2. Πέμπτη: 17:30 – 20:30
Στο εργαστήριο πληροφορικής
της βιβλιοθήκης του Μύλου Ματσόπουλου.

Το πρώτο τμήμα της Ακαδημία θα
υλοποιεί με 15 άτομα και θα ξεκινήσει
τα μαθήματά του την Πέμπτη 11 Απριλίου 2019, με λήξη του πρώτου κύκλου

CCNA στα τέλη Οκτωβρίου 2019.
Αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται
ηλεκτρονικά έως την Παρασκευή 5
Απριλίου 2019, μέσω της διαδικτυα-

κής φόρμας που ετοίμασε ο Δήμος
Τρικκαίων: https://goo.gl/forms/vPhTpuTov4lV5LaJ3
Η συμμετοχή στην ακαδημία προϋποθέτει δίδακτρα, με σημαντική
έκπτωση για τους κατοίκους του
Δήμου Τρικκαίων. Σημαντική είναι η
κοινωνική μέριμνα, καθώς το 30%
των διαθέσιμων θέσεων (έως 4 θέσεις και βάσει πληρότητας) θα καλυφθεί από ανέργους, κατόπιν εφαρμογής των κριτηρίων κοινωνικής πολιτικής και των όρων που ισχύουν για
τη δωρεάν φοίτηση στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών των
Δημοσίων Πανεπιστημίων.
Περισσότερες πληροφορίες για
την ακαδημία CISCO προσφέρονται
στη διεύθυνση: https://www.netacad.com/ και σύντομα και στη διεύθυνση https://www.trikalacity.gr/ciscoAcademy ενώ μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να επικοινωνεί με το
press@trikalacity.gr ή με τον κ. Λεωνίδα Ανθόπουλο (2431351209, lanthopo@trikalacity.gr)
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Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΞΑΝΑ ΣΤΟ ΠΑΡΚΕ

ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΠΑΡΕΑ

Την γοητεία του ερασιτεχνικού
θα προσπαθήσουν να επιβεβαιώσουν
και σήμερα οι τοπικές ομάδες (σελ 7)

Στους γνωστούς ρυθμούς θα κινηθούν
εκ νέου τα επιχώρια συγκροτήματα
καλαθοσφαίρισης (σελ 3)

Ανοιξαν την όρεξη οι διοργανωτές
του 12ου ημιμαραθώνιου Θ. Σταμόπουλος
με τα λεγόμενά τους (σελ 4)

4 Οι παίκτες του ΑΟΤ στον αγωνιστικό χώρο και οι φίλοι της
ομάδας στις κερκίδες καλούνται να δώσουν τον καλύτερο εαυτό
τους για να ξεπεραστεί σήμερα το εμπόδιο του Πλατανιά (σελ 5)
CMYK
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Ε

δώ και χρόνια ο
βασικός πυρήνας
δουλειάς των
τοπικών ομάδων της
Α2 ΕΣΚΑΘ ήταν το Σάββατο.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Όμως στο κάδρο μπήκαν και
αναμετρήσεις την Κυριακή. Εκ
των πραγμάτων λοιπόν τα επιτελεία κάνουν τις σχετικές προσαρμογές θέλοντας την ώρα της αλήθειας να βρίσκονται στο απόλυτο
της ετοιμότητας.
Ομολογουμένως φωνάζουν
από μακριά οι ομάδες που είναι
σωματικά, ψυχολογικά και πνευματικά συγκεντρωμένες.
Όταν ισχύει αυτό το τρίπτυχο
τότε το νερό μπαίνει πιο εύκολα
στο αυλάκι.
Πάντως πρέπει να ψάξει κανείς
αρκετά για να εντοπίσει ανάλογο
φαινόμενο να παίζουν όλες οι
Τρικαλινές ομάδες Κυριακή και
μάλιστα την ίδια ώρα.
Ετσι οι Μάγοι με ανεβασμένο
ηθικό θα αντιμετωπίσουν τους
Νέους αθλητές εκτός έδρας. Οι
γηπεδούχοι έχουν αθλητικά προσόντα αλλά οι πορτοκαλί διάγουν
περίοδο φόρμας και μπορούν να
σκοράρουν όλοι αλλά και άπαντες
να παίξουν άμυνα.
Κάνοντας σωστά τα βασικά θα
πάρουν ένα ακόμη ροζ φύλλο.
Το γνωστό ξέσπασμα θα ψάξει
και η ΑΕΤ. Οι κόκκινοι έχουν κάνει
γεμάτη χρονιά και θέλουν να συνεχίσουν ανάλογα.
Μετά την αυτοκριτική θα επιστρέψουν δριμύτεροι. Μέλημά
τους είναι να κινηθούν με υπομονή
και να εντοπίσουν τα κουμπιά του
Ολυμπιακού Καρδίτσας, που θέλει
προσοχή ειδικά στην έδρα του.
Ο εκπρόσωπός μας θα ξεκινήσει από την άμυνα και με το απαραίτητο λύσιμο στην επίθεση θα
σπεύσει να επιβεβαιώσει τα προγνωστικά.
Από την πλευρά του ο Κρόνος
θα ψάξει μια εμφάνιση βγαλμένη
από τα καλύτερα του για να
εκτροχιάσει στο σπίτι του την
ποιοτική ΕΑΛ.
Οι κιτρινόμαυροι έχουν κίνητρο

Με σωστή ισορροπία
Καλό βηματισμό θα σπεύσουν να αναπτύξουν και πάλι τα Τρικαλινά σωματεία της Α2 ΕΣΚΑΘ

Σπουδαία παιχνίδια περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα
της αγωνιστικής στην Α2 ΕΣΚΑΘ
και δείχνοντας ισορροπία, πάθος
και περιορίζοντας τα λάθη θα
διαμορφώσουν ανάλογα τους
όρους του παιχνιδιού.
Με όλα αυτά υπάρχει θετική
αύρα και οι ομάδες αξίζει να συνεχίσουν με την ίδια λογική εξαντλώντας τις πιθανότητες.
Σίγουρα πάντως υπάρχουν παιχνίδια διαφορετικών ταχυτήτων,
οπότε οι εκπρόσωποί μας πρέπει
να είναι έτοιμοι για όλα.
Τα δυνατά συγκροτήματα πάντως φαίνεται από τις αντιδράσεις
τους στα δύσκολα και συνήθως
καταφέρνουν να ορθώσουν ανάστημα.
Βέβαια οι προσπάθειες γίνονται
στο μέτρο του δυνατού. Το ζητούμενο είναι να πιάσουν ταβάνι
τα τοπικά συγκροτήματα, ενώ τα
στελέχη τους γνωρίζουν πολύ
καλά ότι δεν παίζουν μόνα τους.
Ισα- ίσα που πολλά αντίπαλα
σωματεία είναι ιδιαίτερα ενισχυμένα και τα ίδια τα αποτελέσματα
δείχνουν ότι κάνουν όνειρα για
την επίτευξη του στόχου.

Σε κάθε περίπτωση μέλημα των
τοπικών ομάδων είναι να καταθέτουν κάθε αγωνιστική κάποιο
νέο χρήσιμο στοιχείο.
Προέχει το κλείδωμα των ροζ
φύλλων, ενώ αν έρθει και το θέαμα τότε θα έχουμε τον ιδανικό
συνδυασμό.
Εννοείται ότι κάθε συγκρότημα
έχει την δική του ταυτότητα, ενώ
το ζητούμενο είναι να διαμορφώνει ανάλογα το αγωνιστικό πλάνο.
Από την στιγμή που οι αθλητές
ξέρουν το πλαίσιο στο οποίο κινούνται αυξάνονται οι πιθανότητες για καλή συγκομιδή.
Επειδή όμως το μπάσκετ είναι
ρευστό άθλημα τα συγκροτήματα
θα πρέπει να έχουν έτοιμες και
τις εναλλακτικές λύσεις.
Πάντως η Α2 έχει τα κλειδιά
της και οι πρωταγωνιστές προσπαθούν να μοιράζουν σωστά τις
δυνάμεις τους για να πλειοδοτούν
σε εμπνεύσεις.
Γενικά σωματεία και παίκτες
τόσα χρόνια στα κλειστά προ-

σπαθούν να ανακατεύουν την
τράπουλα σε πρώτη ευκαιρία,
αφού γνωρίζουν πολύ καλά ότι
με συμβατικές εμφανίσεις δεν θα
ανοίξουν τα φτερά τους.
Επιπρόσθετα οι ομάδες δεν
θέλουν να εμφανίζονται μονοδιάστατες.
Ετσι οι προπονητές αναζητούν
λύσεις και διαμορφώνουν τους
ρόλους ανάλογα με τον αντίπαλο
που έχουν μπροστά.
Υπό το πρίσμα αυτό κάθε αγωνιστική ξεκινάει από μηδενική
βάση και κρατάει σε εγρήγορση
το κοινό.
Ασφαλώς η φλόγα είναι αναμμένη, αφού οι παίκτες όταν μπαίνουν στο παρκέ δεν θέλουν με
τίποτα να χάνουν.
Ετσι πολλά ματς προσφέρουν
πλούσιο υλικό και τραβούν σε
μάκρος.
Στο μέτρο του δυνατού οι εκπρόσωποί μας προσπαθούν να
διαβάζουν σωστά τις καταστάσεις
για να χαμογελάσουν.
Πάνω απ’ όλα όμως απολαμβάνουν αυτό που κάνουν και η
θετική αύρα αυξάνει τις πιθανότητες επιτυχίας.
Πάντως αρκετές ομάδες κινούνται συντονισμένα και κάποιες
δείχνουν ότι αποτελούν σκληρό
καρύδι ακόμη και αν κάποια στιγμή κολλήσουν.

Η πρώτη γεύση
Αναδρομή στο παρελθόν με
παράθεση στοιχείων για τους αντίστοιχους αγώνες του πρώτου
γύρου.
Πλώρη για σπουδαία πράγματα
έχει βάλει φέτος η ΑΕΤ που φροντίζει να εμφανίζεται όλο και καλύτερη από παιχνίδι σε παιχνίδι.
Με αυτή την φιλοσοφία παρατάχθηκαν το Σάββατο 15 Δεκέμβρη 2018 και κόντρα στον Ολυμ-

Στην θέση του οδηγού

πιακό Καρδίτσας.
Η ομάδα του κ. Γκότα έβγαλε
πάρα πολλές λύσεις από το μανίκι
της και έφτασε στο εντυπωσιακό
76-55 επί ενός αντιπάλου, που
διαθέτει πολλές εμπειρίες από
την Α1 ΕΣΚΑΘ αν και δίνει βαρύτητα και στους πιτσιρικάδες.
Ο εκπρόσωπος μας με τον τρόπο που αναπτύχθηκε δεν άφησε
να πέσει τίποτα κάτω και κέρδισε
τα εύσημα των φιλάθλων.
Μπήκε με φόρα στον αγώνα,
ενώ είχε και την απαραίτητη σταθερότητα, οπότε όλα πήραν τον
δρόμο τους.
Τα δεκάλεπτα: 21-10, 41-27,
57-44, 76-55
(Γκότας Χρ.) Μπράμης 5π (1),
Ραμμίδης 19π (2), Καταραχιάς ,
Νίτσιος 6π, Παπαγεωργίου , Αμπράζης 15π, Μπαλωμένος 4π, Κατούνας 6π, Μπαϊρακτάρης 2π,
Όκκας 4π, Βήτας 4π, Χρηστάκος
11(1).
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Κ. (Καλογριανίτης Δ.): Ντενισιώτης, Παπαμαργαρίτης 12π(1), Βούλγαρης, Κατσαρός 3π(1), Αμβροσίου Θ 4π,
Ζαγανάς 12π, Βασιλείου 4π, Παπανδρέας , Δεμερλιώτης 10π(3),
Μπέκε, Γιαννακόπουλος 5π, Αμβροσίου Η 5π(1).
Μετά το τοπικό ντέρμπι οι Μάγοι ήθελαν να επιστρέψουν στις
επιτυχίες, όπως και έγινε.
Τα χαμόγελα επανήλθαν αφού
οι πορτοκαλί επικράτησαν 66-46.
Ωστόσο οι νικητές είναι ιδιαίτερα απαιτητικοί με τον εαυτό
τους και θέλουν να περιορίσουν
στο ελάχιστο τα νεκρά διαστήματα.
Σίγουρα η τελική διαφορά επιβεβαιώνει την ποιότητα της Τρικαλινής ομάδας αλλά οι πρωταγωνιστές πολύ σωστά ασπάζονται
την ρήση που λέει ότι εχθρός

του καλού είναι το καλύτερο.
Ο εκπρόσωπός μας ξεκίνησε
υποτονικά και άλλο που δεν ήθελαν οι Νέοι της ΑΕΛ να κλείσουν
με μικρό προβάδισμα το πρώτο
δεκάλεπτο.
Ακολούθως ο κόουτς Τσίμας
επέστησε την προσοχή στους
παίκτες του και αυτοί επανήλθαν
όπως έπρεπε.
Ανέπτυξαν λοιπόν την απαραίτητη ταχύτητα και έφτασαν την
διαφορά ακόμη και στους 28 με
30 πόντους.
Τα δεκάλεπτα: 14-17, 44-23,
56-35, 66-46
Μάγοι (Τσίμας): Τόλλιος 7(1),
Διβάνης 8, Γρηγορόπουλος 11,
Κουτιβής 2, Αναστασίου 12(2),
Παπανδρέου 9(1), Ευαγγέλου 2,
Τσιτσάνης 9, Ζέρβας 2, Μπέφας
, Τσιανάκας 2, Γουλιώτης 2.
Δύσκολη αποστολή είχε ο Κρόνος στην έδρα της ΕΑΛ, αφού
και ο αντίπαλος είχε ανάγκη από
βαθμούς.
Πραγματοποιήθηκε λοιπόν ένα
παιχνίδι που είχε όλα τα χαρακτηριστικά του ντέρμπι και οι κιτρινόμαυροι έπεσαν ηρωϊκά μ 6562. Το στοιχείο που χαρακτήριζε
το ματς ήταν οι εναλλαγές συναισθημάτων.
Η ομάδα του Α. Χριστάκου κατάφερε να γυρίσει διαφορά 12
πόντων και στο τέλος οι ισορροπίες ήταν λεπτές.
Τελικά οι γηπεδούχοι επικράτησαν με τρίποντο του Μπαγκούα
λίγα δευτερόλεπτα πριν μηδενιστεί το ταμπλό.
Τα δεκάλεπτα: 14-11, 32-27,
47-41, 65-62.
Κρόνος: (Χρηστάκος): Μητρούσιας 6, Ντίντης, Ψόχος 2, Χρήστου 9(3), Μπακάλης 19(1), Ζαμπραίλας 16(2), Ζησόπουλος, Τσέπας 10(1).

Παραγωγική εμφάνιση

Ο Αστέρας θέλει να διευρύνει την αλυσίδα των επιτυχιών
του και στην αναμέτρηση με τους Αργοναύτες

Φ

ωνάζουν από μακριά
κάποια πράγματα για τον
δικό μας Αστέρα. Πρώτα
και κύρια η ομάδα είναι
πολύ καλά δουλεμένη. Ετσι ακόμη
και όταν στραβώσει πολύ ένα
παιχνίδι οι πρωταγωνιστές κάθε
άλλο παρά πανικοβάλλονται.

Στιγμιότυπο από την αναμέτρηση παιδικού: Αιόλου Α’- Δαναών.
Ισα- ίσα πεισμώνουν στις αναποδιές
και με απίστευτη ωριμότητα φέρνουν
την υπόθεση στα μέτρα τους.
Από μακριά επίσης φωνάζει το δέσιμο
του συγκροτήματος.
Ειδικά στα ομαδικά αθλήματα είναι
σημαντική υπόθεση να παίζει ο ένας για
όλους και όλοι για την ομάδα βγάζοντας
τους απαραίτητους αυτοματισμούς.
Τι να πει όμως και για τον χαρακτήρα
των αθλητών, που διεκδικούν κάθε μπάλα
προκειμένου να την πάρουν στην κατοχή
τους.
Όλα αυτά τα στοιχεία και αρκετά ακόμη συναποτελούν την μπασκετική φυσιογνωμία και την αθλητική ταυτότητα
της Τρικαλινής ομάδας.
Δεν θα αλλάξει λοιπόν συνήθειες ούτε
στην καινούργια αγωνιστική αποστολή.
Οι κιτρνόμαυροι φιλοξενούν σήμερα
Σάββατο(19.00, Μπάρα) τους Αργοναύ-

Μια ακόμη νίκη θα ψάξει σήμερα ο Αστέρας
τες μια ομάδα με την οποία διασταύρωσαν αρκετές φορές τα ξίφη τους κατά
το παρελθόν και κατά συνέπεια την γνωρίζουν απ’ έξω και ανακατωτά.
Ωστόσο κάθε αγώνας είναι διαφορετικός και ο εκπρόσωπός μας που σέβεται
κάθε αντίπαλα θα προσπαθήσει να μπει
ξανά στο πετσί του ρόλου και να περάσει
στην θέση του οδηγού.

Αρμα μάχης θα είναι για μια ακόμη
φορά η καλή άμυνα, ενώ στην επίθεση
οι πρωταγωνιστές θα απλωθούν με τον
τρόπο που ξέρουν και θα σπεύσουν να
βρουν ρυθμό.
Ετσι με μια σειρά μεγάλων καλαθιών
θα μπορέσουν να κάνουν το καθοριστικό
βήμα για το ροζ φύλλο.

Γεμάτη χρονιά πραγματοποιεί και φέτος το παιδικό
του Αιόλου Α’.
Για μια ακόμη φορά βρέθηκε στην μέρα του συνδυάζοντας ουσία και θέαμα.
Εφτασε λοιπόν στο εντυπωσιακό 98-38 επί των Δαναών.
Ετσι οι κυανέρυθροι διατηρούν το αήττητο οδηγώντας
την κούρσα με 22 βαθμούς.
Τα δεκάλεπτα: 28-10, 44-14, 71-22, 98-38
Διαιτητές: Χλωρός - Γκαρτζονίκας Β
Αίολος 1 (Παπαδημητρίου-’Μπραχάλας) Καραθάνος ,
Αγγελής, Γαρούφας, Ράντος, Αποστόλου, Πολύζος, Γκαραβέλας, Μπλουγούρας, Μπαϊρακτάρης, Ζησόπουλος,
Τζιακάρας, Τριαντάφυλλου.
Δαναοί (Κοτούλας) Σίμος, Πελεκανης, Αλεξιου, Μοσχόπουλος, Λέφας, Καρανανάς, Τσινας, Τάλαρος, Τίγκας,
Παπαθεοδωρου,
*Ιωάννου και Τριανταφύλλου(Αίολος) έχουν μόνιμες
κλήσεις στο κλιμάκιο Βορρά Εθνικής παμπαίδων.

τοΠιΚΑ

Δράση
στην ΕΣΚΑΘ
Ορίστηκαν αγώνες και διαιτητές σε πρωταθλήματα
μπάσκετ της ΕΣΚΑΘ, το διάστημα 16-17 Μαρτίου 2019 .
ΣΑΒΒΑΤΟ 16/03/2019
ΚΛ.ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚ: 15:00 ΦΟΥΝΤΑΣ-ΕΛΠΙΔΑ ΚΑΡΔ
(Β’)
Δ/ΤΕΣ: ΚΥΡΙΤΣΗΣ -ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΡΙΤΕΣ: ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ Β.-ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ-ΠΙΣΠΑ
ΚΛ.ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚ: 17:00 ΑΣ ΔΑΝΑΟΙ-ΦΟΙΒΟΣ (Α1)
Δ/ΤΕΣ: ΔΗΜΟΥΛΑΣ-ΓΚΟΥΤΑΣ
ΚΡΙΤΕΣ: ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ Β.-ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΤΑΜΟΥΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ Κ.
ΚΛ. ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚ: 19:00 ΓΕ ΤΡΙΚ.’’ΑΣΤΕΡΑΣ’’-ΑΣ
ΑΡΓ. ΒΟΛΟΥ (ΑΜ)
Δ/ΤΕΣ:
ΚΡΙΤΕΣ: ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΤΑΜΟΥ-ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ Κ.ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ Β.
ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΣ:
ΚΛ.ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ: 17:00 ΠΑΣΣΙΑΛΗΣ-ΕΛΑΣΣΟΝΑ(Α1)
Δ/ΤΕΣ: ΞΕΡΑΣ – ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ ΧΡ.
ΔΗΜ.ΚΛ.ΤΡΙΚ: 15:30 ΑΙΟΛΟΣ Β’-ΚΑΛ/ΚΑ(Π)
Δ/ΤΕΣ: ΤΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ-ΤΖΙΑΤΖΙΑΣ
ΚΡΙΤΕΣ: ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ-ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΑΚ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ: 14:30 ΑΠΟΛ.ΚΑΡΔ-ΟΛ.ΚΑΡΔ(Ε)
Δ/ΤΕΣ: ΡΑΝΤΟΣ-ΚΟΥΤΙΒΗΣ
ΚΛ. ΑΓ.ΘΩΜΑ: 19:00 ΑΣΤΕΡΑΣ-ΓΟΜΦΟΙ(Α1)
Δ/ΤΕΣ: ΠΑΓΩΝΗΣ-ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ Ν.
ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ: 15:00 Ν. ΚΕΡΑΥΝΟΣ-ΠΡ.ΓΩΝΙΑ(Β’)
Δ/ΤΕΣ:ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ-ΠΑΝΤΑΖΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 17/03/2019
ΚΛ.ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚ: 09:30 ΑΕ ΤΡΙΚ-ΚΡΟΝΟΣ(Π)
Δ/ΤΕΣ: ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ Κ.-ΓΚΑΓΚΑΣΤΑΘΗΣ
ΚΡΙΤΕΣ: ΝΤΟΒΑΣ-ΡΕΝΤΖΕΛΑΣ-ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΛ.ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚ: 11:00 ΔΑΝΑΟΙ- ΑΙΟΛΟΣ Β’(Π)
Δ/ΤΕΣ: ΚΟΥΤΙΒΗΣ-ΓΚΟΤΑΣ
ΚΡΙΤΕΣ: ΜΠΟΥΡΛΙΑΚΑΣ-ΡΕΝΤΖΕΛΑΣ-ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΛ. ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚ: 12:30 ΜΟΛΕΤ- ΦΑΡΚΑΔΟΝΑ(ΕΡΓ)
Δ/ΤΕΣ: ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ Β. – ΧΛΩΡΟΣ ΝΙΚ.
ΚΡΙΤΕΣ: ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΤΑΜΟΥ-ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ
ΚΛ.
ΜΠΑΡΑΣ
ΤΡΙΚ:
14:00
ΦΥΛΙΡΙΟΤΕΣΜΗΧΑΝΙΚΟΙ(ΕΡΓ)
Δ/ΤΕΣ: ΧΛΩΡΟΣ Ν. – ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ Β.
ΚΡΙΤΕΣ: ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΤΑΜΟΥ-ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ
ΚΛ.ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚ: 15:30 ΠΟΛ. ΡΑΞΑΣ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ(ΕΡΓ)
Δ/ΤΕΣ: ΧΛΩΡΟΣ – ΤΑΜΠΟΥΡΑΣ
ΚΡΙΤΕΣ: ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ – ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ
ΚΛ.
ΜΠΑΡΑΣ
ΤΡΙΚ:
17:00
ΚΑΡΔ.ΠΑΙΔΒΟΤΑΝΙΚΟΣ(ΕΡΓ)
Δ/ΤΕΣ: ΔΗΜΟΥΛΑΣ-ΤΑΜΠΟΥΡΑΣ
ΚΡΙΤΕΣ: ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ Β.- ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ
ΚΛ. ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚ: 19:00 ΚΡΟΝΟΣ- ΕΑΛ(Α2)
Δ/ΤΕΣ: ΔΗΜΟΥΛΑΣ – ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ Κ.
ΚΡΙΤΕΣ: ΜΠΟΥΡΛΙΑΚΑΣ-ΠΙΣΠΑ-ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΤΑΜΟΥ
ΕΑΚ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ:19:00 ΟΛ. ΚΑΡΔ- ΑΡΗΣ ΤΡΙΚ(Α2)
Δ/ΤΕΣ: ΡΑΝΤΟΣ-ΜΕΛΛΟΣ Κ.
ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ: 19:00 Ν.ΑΘΛΗΤΕΣ- ΜΑΓΟΙ (Α2)
Δ/ΤΕΣ: ΓΕΡΑΚΙΝΗΣ-ΔΗΜΟΒΕΛΗΣ
ΚΛ.ΔΗΜ.ΤΡΙΚ: 17:00 ΦΑΛΩΡΕΙΑ – ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ(Α1)
Δ/ΤΕΣ: ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ ΧΡ.-ΛΙΛΗΣ
ΚΡΙΤΕΣ: ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΣ-ΠΑΠΑΔΗΜΑ-ΒΗΤΑΣ
ΚΛ.ΔΗΜ.ΤΡΙΚ: 19:00 ΕΡΓ. ΤΡΙΚ- ΓΟΝΕΙΣ 10ου (ΕΡΓ)
Δ/ΤΕΣ: ΛΙΛΗΣ-ΤΖΙΑΤΖΙΑΣ
ΚΡΙΤΕΣ: ΤΖΕΛΗΣ-ΠΑΠΑΔΗΜΑ
ΚΛ.ΔΗΜ.ΤΡΙΚ: 20:30 ROSSONERO-ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ(ΕΡΓ)
Δ/ΤΕΣ: ΛΙΛΗΣ – ΤΖΙΑΤΖΙΑΣ
ΚΡΙΤΕΣ: ΤΖΕΛΗΣ-ΜΕΡΤΣΙΩΤΗ
ΒΛΑΧΑΒΕΙΟ : 17:00 ΑΟ ΚΑΛ/ΚΑΣ – ΟΛ.
ΒΟΛΟΥ(Γ¨ΕΘΝ)
Δ/ΤΕΣ: ΦΟΥΤΖΗΛΑΣ-ΣΙΤΑΡΙΔΗΣ
ΚΡΙΤΕΣ: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ-ΜΕΡΤΣΙΩΤΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΣ: ΒΑΡΝΑΣ Γ.
ΚΛ.ΠΑΛΑΜΑ: 15:00 ΤΙΤΑΝΕΣ-ΟΛ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ(Π)
Δ/ΤΕΣ: ΚΥΡΙΤΣΗΣ- ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΛ. ΠΑΛΑΜΑ: 17:00 ΑΣΚ-ΓΑΣ ΠΑΛ(Π)
Δ/ΤΕΣ: ΚΥΡΙΤΣΗΣ – ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ
15ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡ.:12:00 ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ-ΑΙΟΛΟΣ
(ΝΕΑΝ)
Δ/ΤΕΣ: ΒΟΝΤΖΑ-ΛΟΥΛΕ
ΔΕΥΤΕΡΑ 18/03/2019
ΚΛ.ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚ: 16:15 ΦΟΥΝΤΑΣ Α’-ΑΙΟΛΟΣ Α’
(Π)
Δ/ΤΕΣ: ΔΗΜΟΥΛΑΣ-ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΡΙΤΕΣ:ΠΟΥΛΙΟΣ-ΒΗΤΑΣ-ΠΑΠΑΔΗΜΑ
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ποδεδειγμένα
όσοι διακονούν
το τοπικό
μπάσκετ δεν
μπορούν να μείνουν για
μεγάλο διάστημα μακριά
από την δράση.

Του Αρη Κόντα

Πλούσιο υλικό
Το δικό τους χρώμα είχαν τα
ματς του πρώτου γύρου. Ας θυμηθούμε λοιπόν τα πεπραγμένα.
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Για θετικό πρόσημο
Επιστροφή στην δράση για τις Τρικαλινές ομάδες της Α1
ΕΣΚΑΘ, που θα προσπαθήσουν να κάνουν θετικό ταμείο

arispenna@yahoo.gr
Ετσι οι πρωταγωνιστές των
εκπροσώπων μας γέμισαν τις
μπαταρίες τους και είναι έτοιμοι
να συνεχίσουν με την λογική
που συνήθισαν το κοινό όλο το
προηγούμενο διάστημα.
Πολύ απλά θα κινηθούν στα
όρια τους για να αυξήσουν τις
πιθανότητες επιτυχίας. Ασφαλώς
υπάρχει θετική σκέψη αλλά δεν
πρέπει να ξεχνάμε ότι σε αρκετές συναντήσεις παίζουν όλα τα
αποτελέσματα.
Αυτό που θέλουν πάντως να
βλέπουν οι συμπολίτες φίλαθλοι
είναι το ίδρωμα της φανέλας,
οπότε στην περίπτωση αυτή αναγνωρίζουν τον αγώνα.
Σε κάθε περίπτωση το έμψυχο
δυναμικό αποφορτίστηκε το προηγούμενο διάστημα, αφού δεν
πρέπει να ξεχνάμε ότι το μπάσκετ είναι βαθιά εγκεφαλικό
άθλημα, οπότε η κόπωση του
μυαλού παίζει τον ρόλο της.
Πόσο μάλλον όταν το φετινό
πρωτάθλημα έχει έντονο συναγωνισμό, οπότε δεν έλειψαν οι
εναλλαγές συναισθημάτων.
Oι Γόμφοι παίζουν στην έδρα
του Αστέρα και πρέπει να λάβουν τα μέτρα τους. Διότι ο αντίπαλος είναι μια έμπειρη ομάδα
στον χώρο, οπότε ακόμη και
ελάχιστο ζωτικό χώρο αν βρει
μπορεί να κάνει την ζημιά.
Ο εκπρόσωπος μας άφησε
ήδη πίσω του το παιχνίδι με τον
Αμπελώνα και θέλει να κλείσει
όσο καλύτερα γίνεται την κανονική διάρκεια του μαραθωνίου.
Με ισορροπημένη εμφάνιση
και καλό διάβασμα των καταστάσεων θα μπορέσει να γείρει
την ζυγαριά στην δική του πλευρά στον αγώνα της Λάρισας.
Από την πλευρά τους οι Δαναοί φιλοξενούν τον Φοίβο. Γ,
που μπορεί να μην διαθέτει όνομα φοβερό και τρομερό αλλά
παλεύει φιλότιμα και δείχνει ανοδικές τάσεις. Συνεπώς οι γαλάζιοι πρέπει να μπουν από την
αρχή σοβαρά και να μην κάνουν
την παραμικρή έκπτωση στον
τρόπο δράσης τους. Αν προκύψει αυτό το σενάριο όλα θα πάρουν τον δρόμο τους, αφού είναι
δεδομένη η Τρικαλινή ποιότητα.
Οσο για την Φαλώρεια έχει
αποστολή βουνό, αφού φιλοξενεί τον άκρως φορμαρισμένο
Αμπελώνα. Θα προσπαθήσει λοιπόν να τον κοντράρει στο μέτρο
του δυνατού, ενώ τα νιάτα της
ομάδας θα βιώσουν από μέσα
ένα ακόμη μεγάλο παιχνίδι.
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Το καλό πρόσωπο θα προσπαθήσουν να δείξουν οι Τρικαλινές
ομάδες της Α1 ΕΣΚΑΘ
Όταν μια ομάδα προέρχεται
από μεγάλη νίκη ελλοχεύει κίνδυνος οι παίκτες να βγουν ασυναίσθητα από την πρίζα και να
κάνουν δύσκολη την ζωή τους.
Ωστόσο οι Γόμφοι προσέγγισαν σωστά το Σαββατιάτικο παιχνίδι(8 Δεκέμβρη 2018) με τον
Αστέρα και τον υπολόγισαν ιδιαίτερα, αφού ήξεραν ότι διαθέτει
μια μπασκετική ομάδα με πολλά
χιλιόμετρα στον χώρο.
Ωστόσο τα «Βουβάλια» δεν
ήθελαν να αφήσουν να πάει χαμένο το τεράστιο διπλό στον
Αμπελώνα και παίζοντας ώριμα
πρόσθεσαν ένα ακόμη ροζ φύλλο στην συλλογή τους.
Η ιστορία έγραψε 69-63 και
είναι φανερό πως τα συγκρότημα του Μ. Αλεξίου διάγει τα
καλά του φεγγάρια(3η διαδοχική
τότε νίκη). Πάνω απ’ όλα ο
κόουτς είδε τους παίκτες του
σ’ ένα ματς που το πρέπει μπήκε
μπροστά να έχουν καλές αντιδράσεις και δίψα για την επιτυχία.
Με την ίδια λογική λοιπόν θα
σπεύσουν να πορευτούν και στο
μέλλον κάνοντας όσο πιο σωστά
μπορούν την δουλειά τους.
Η Τρικαλινή ομάδα ξεκίνησε
με κεκτημένη ταχύτητα θα έλεγε
κανείς από τον αγώνα στον Αμπελώνα. Κατάφερε λοιπόν να
περάσει στην θέση του οδηγού
και ανάγκασε τους αντιπάλους
να ακολουθούν στο σκορ.
Πολύ σωστά οι γηπεδούχοι
επένδυσαν στην αξία της άμυνας, ενώ πίεσαν όσο μπορούσαν
και έδωσαν βάρος και στην εναέρια κυκλοφορία.
Όλα αυτά μεταφράστηκαν σε
προβάδισμα ασφαλείας, που κάποια στιγμή έφτασε και στους
15 πόντους.
Βέβαια το ματς είχε αρκετό
δρόμο και οι Λαρισαίοι δεν τα
παράτησαν πλησιάζοντας στο
σκορ. Δεν έλειψαν όμως και τα
λάθη των Γόμφων, όπως είχε

συμβεί και στον Αμπελώνα.
Όμως κανείς δεν είχε διάθεση
να δώσει δικαιώματα και να γκρεμίσει ότι έχτιζε με κόπο μέχρι
εκείνη την ώρα.
Με σωστή διαχείριση λοιπόν
οι Γόμφοι έφτασαν μέχρι το τέλος του δρόμου και ατενίζουν
πιο αισιόδοξα την συνέχεια.
Δεκάλεπτα: 21-10, 35-21, 4639, 69-63
Διαιτητές: Δημουλάς - Γκαρτζονίκας
Γόμφοι :(Αλεξίου) Καγιαμανίδης 9, Λιάσκος , Ζαχόπουλος
7(1), Ροδόπουλος 6, Τσίγκας ,
Κουρέπης , Ψύρρας Δ. 19(3),
Ανδρέου 4, Μάρκος 7, Οικονόμου , Στρακάτσαλος 17(2).
Αστέρας(Ρούκας) Μπαζάκης
7, Κρεμμύδας 2, Μπάρμπας 8(2),
Ντικούδης 10, Γεωργάκης 31(5),
Παλάσκας , Οικονόμου 5, Αράπκουλες . Η ύπαρξη κινήτρου παίζει μεγάλο ρόλο στον αθλητισμό,
αφού δίνει ώθηση στους πρωταγωνιστές. Οι Δαναοί κάνουν
φέτος εκπληκτικό πρωτάθλημα
και φυσιολογικά η όρεξη άνοιξε.
Εννοείται ότι τίποτα δεν είναι
τυχαίο αλλά οφείλεται στο ταλέντο, στην σκληρή δουλειά και
στο καλό κλίμα που υπάρχει.
Φυσικά οι παίκτες ταίριαξαν
μεταξύ τους και κάθε αγωνιστική
αναδεικνύεται και διαφορετικός
πρωταγωνιστής.
Υπεράνω όλων όμως είναι η
ομάδα, που καταφέρνει να συνδυάζει ουσία και θέαμα.
Πάνω απ’ όλα όμως καθαρίζει
ματς εκτός έδρας, ένα κομμάτι
που ταλαιπώρησε αρκετές Τρικαλινές ομάδες κατά το παρελθόν. Για μια ακόμη φορά προσαρμόστηκε στις ανάγκες του
παιχνιδιού και με όπλο την καλή
άμυνα και το καθαρό μυαλό
στην επίθεση πέρασε και τις Κυριακάτικες εξετάσεις(9 Δεκέμβρη 2018).
Με την εκτός έδρας λοιπόν

νίκη στην 8η αγωνιστική έφυγαν
οι Δαναοί από το ΕΑΚ Λάρισας
καθώς επικράτησαν του Φοίβου
με σκορ 73-60 και συνεχίζουν
σε πορεία διεκδίκησης μιας εκ
των δύο πρώτων θέσεων που
οδηγούν στα πλέι οφ της Α1
ΕΣΚΑΘ. Οι γαλάζιοι απέδωσαν
καλό μπάσκετ με δυνατή άμυνα
και κορυφαίο τον έμπειρο Κωτούλα. Γενικά είχαν αγωνιστική
προσήλωση, προηγήθηκαν με
διαφορά από την δεύτερη περίοδο και κέρδισαν δίκαια μια
καλή ομάδα η οποία πάλεψε μέχρι το τέλος.
Τα δεκάλεπτα: 18-19, 28-41,
44-56, 60-73
Δαναοί (Παναγιώτου-Μήτσας)
: Τσικρικάς 10 (3), Παπαθεοδώρου 2, Μικαελιάν 1, Νικολούσιος
7( 1), Σαραντίδης, Χατζής 1,
Τζιάννης 10, Ψύρρας 4, Σδράκας, Νικόπουλος 8, Δήμος 5,
Κωτούλας 25 ( 5)
Ο ρεαλισμός πρέπει να χαρακτηρίζει την Φαλώρεια ως
προς τα παιχνίδια που δίνει.
Είναι λοιπόν κάποια ματς που
δεν αγγίζονται με τίποτα, αφού
οι αντίπαλοι κινούνται σε άλλο
επίπεδο. Υπάρχουν επίσης κάποια ματς που με υψηλή ταχύτητα μπορούν να έρθουν ευχάριστες ειδήσεις. Τέλος εντοπίζεται και ένας αριθμός παιχνιδιών όπου πάση θυσία πρέπει
να μπει θετικό πρόσημο. Οι νεαροί πορτοκαλί ήξεραν ότι δεν
μπορούσαν να έχουν τρελές
απαιτήσεις στην Σαββατιάτικη
έξοδό τους στον Αμπελώνα.
Οι Λαρισαίοι είναι άκρως ποιοτικοί, ενώ μετά την ήττα από
τους Γόμφους δεν είχαν καμία
διάθεση να χάσουν και άλλο
έδαφος. Ετσι προέκυψε το τελικό 80-54. Ωστόσο στο μέτρο
του δυνατού οι Τρικαλινοί πιτσιρικάδες προσπάθησαν να εμφανιστούν ανταγωνιστικοί και
να βγάλουν πράγματα που εκτελούν στις προπονήσεις.
Παράλληλα ήθελαν να τσεκάρουν δεδομένα για το μέλλον
και να δείξουν σημάδια προόδου. Γενικά κράτησαν την θετική εικόνα του πρώτου μέρους
και με την εμπειρία που εκ των
πραγμάτων προσφέρουν τέτοιες
συναντήσεις.
Διότι τα νιάτα πρέπει να παίζουν με δυνατούς αντιπάλους
προκειμένου να συλλέγουν ιδέες
και να κάνουν τις απαραίτητες
προσαρμογές.
Από την άποψη αυτή συναντήσεις αυτού του είδους συνιστούν ένα μεγάλο σχολείο.
Τα δεκάλεπτα: 15-13, 29-18,
54-35, 80-54
Φαλώρεια (Παλάτος ) Δούγγαρης 2, Μπάλτος 2, Μαλακασιώτης 7, Κόκκαλης 2, Σπάθης
16(2), Πουλιανίτης 12(1), Μπαρέκας 9, Διαλεσιώτης 4.

Ετοιμος ο Αργύρης
Είναι από τις δυνατές φωνές στον
χώρο και θα σπεύσει να κάνει το καθήκον του.
Ένας πολύ μεγάλος σε σπουδαιότητα αγώνας περιμένει σήμερα τον αθλητή των ‘Ultra Fighters’, Μιχαλη Αργύρη,
στη Γερμανία αυτή τη φορά.
Ο τρικαλινός αθλητής ταξίδεψε με
τον προπονητή του Δημήτρη Παπαδόπουλο στο Βερολίνο

Ο προπονητής του ‘Ultra Fighters’
Δημήτρης Παπαδόπουλος δήλωσε :
«Ο αθλητής μου Μιχάλης Αργύρης
προετοιμάστηκε πάρα πολύ σκληρά
αυτή την περίοδο και αν και θα βρεθούμε μέσα στην έδρα του αντιπάλου
θα αποδείξουμε ότι είμαστε καλύτεροι
και θα φέρουμε πίσω την ζώνη στην
Ελλάδα !
Ο δικός μας θα διεκδικήσει Παγκό-

σμιο Τίτλο της WKU. Αντίπαλός του
θα είναι ο Αλί Ελ Σάλεχ σε πέντε
γύρους των 3 λεπτών !
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Μια γροθιά για την επιτυχία
Η κοινή προσπάθεια Συλλόγου Δρομέων και φορέων θα οδηγήσει
στον εντυπωσιακό 12ο ημιμαραθώνιο Θ. Σταμόπουλου, που ήδη σπάει τα ρεκορ

Ο

ύτε και τα πιο
αισιόδοξα
στελέχη του
δρομικού
κινήματος και δη του
Συλλόγου δρομέων
Τρικάλων δεν μπορούσαν
να φανταστούν την
απίστευτη πρόοδο του
δικού τους
ημιμαραθωνίου όταν
ξεκίνησαν να τον στήνουν
για πρώτη φορά.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Η αρχική τους σκέψη ήταν
να τιμήσουν τον εραστή των
χιλιομέτρων Θανάση Σταμόπουλο, που έγραψε την δική
του ιστορία στον χώρο.
Με το καλημέρα η σύναξη
αγκαλιάστηκε αλλά αυτό που
ακολούθησε δεν είχε όμοιο.
Κάθε χρόνο λοιπόν οι διοργανωτές σβήνουν το ένα ρεκόρ στις συμμετοχές και γράφουν το άλλο.
Ομολογουμένως η ανταπόκριση είναι εντυπωσιακή αλλά
το σκηνικό δεν είναι τυχαίο.
Οι υπεύθυνοι αφουγκράστηκαν τα θέλω του κόσμου και
των δρομέων, ενώ επένδυσαν
στο μεράκι και στις γνώσεις
τους. Διότι δίχως αυτά τα στοιχεία δεν μπορεί να μπει το
νερό στο αυλάκι.
Ετσι οι λάτρεις των στατιστικών τρίβουν τα μάτια τους
όταν επιχειρούν μια αναδρομή
στο παρελθόν κάνοντας φύλλο
και φτερό τα στατιστικά.
Αρκετοί μελετούν και τα φωτογραφικά στιγμιότυπα όπου
αρχικά η πυκνότητα στις εκκινήσεις ήταν φυσιολογική.
Πλέον όμως καταγράφεται
συνωστισμός αλλά μέσα στα
όρια που θέτουν οι διοργανωτές.
Διότι σε τέτοιου επιπέδου
εκδηλώσεις επιβάλλεται να
τηρούνται με θρησκευτική ευλάβεια οι κανονισμοί.
Από’ κει και πέρα οι ιθύνοντες άνοιξαν μια μεγάλη αγκαλιά για τους φίλους τους από
την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Σίγουρα λέει πολλά το γεγονός ότι γνωρίζουν τους πάντες με τα μικρά τους ονόματα.
Κοινώς τα αισθήματα είναι
αμοιβαία, οπότε οι δρομείς
από κάθε γωνιά της Ελλάδας
και όχι μόνον έχουν σημαδέψει
από την πρώτη στιγμή τον
Μάρτιο. Διότι ξέρουν πολύ
καλά ότι με το καλημέρα της
άνοιξης θα βρεθούν σε οικείο
χώρο.
Στην περιοχή μας λοιπόν θα
δουν χαμογελαστά πρόσωπα
που έχουν στο αίμα τους τα
χιλιόμετρα. Κοινώς μιλούν την
ίδια γλώσσα, οπότε οι πρωταγωνιστές αφοσιώνονται
αποκλειστικά στην αθλητική
αποστολή τους γεμίζοντας το
βιογραφικό τους και τερματίζοντας όπως το θέλουν δηλαδή με ψηλά το κεφάλι.

Στιγμιότυπα από την χθεσινή συνέντευξη τύπου για τον 12ο ημιμαραθώνιο Θανάση Σταμόπουλου
Παράλληλα οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν σε πρώτη
ευκαιρία την στιβική παιδεία
των Τρικαλινών. Ετσι οι συμπολίτες δίνουν την αίσθηση
ότι βρίσκονται παντού και με
τον τρόπο τους ανεβάζουν
τους αθλητές. Και όπως ομολογούν πολλοί το ζεστό χειροκρότημα αποτελεί το καλύτερο καύσιμο για το έμψυχο
δυναμικό.
Ετσι δεν είναι τυχαίο ότι η
λίστα των αγώνων είναι γεμάτη
από αποτελέσματα που αναδεικνύουν την ποιότητα των
αθλητών.
Ακόμη όμως και όσοι δεν
σημειώνουν μεγάλες επιδόσεις
απολαμβάνουν και με το παραπάνω την συμμετοχή φεύγοντας γεμάτοι απ’ όσα βιώνουν.

Αξία ανεκτίμητη
Απ’ όποια πλευρά και να το
εξετάσει κανείς η αξία του
ημιμαραθωνίου Θ. Σταμόπουλου είναι ανεκτίμητη.
Γιατί από την πρώτη στιγμή
που βγήκε στον αέρα κάλυψε
και τα πιο δύσκολα γούστα.
Ετσι έχει γίνει θεσμός προ
πολλού αλλά το εντυπωσιακό
είναι ότι οι διοργανωτές διαθέτουν έναν μοναδικό τρόπο
για να διανθίζουν την γιορτή.
Ετσι όλοι ανακαλύπτουν καινούργια σημεία αναφοράς και
αφήνονται στην μαγεία της
απόστασης και του ρυθμού.
Η καθιερωμένη και επίσημη
συνέντευξη τύπου πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Τρικκαίων, ενώ οι μαθητές από
την Κω που βρέθηκαν στον
χώρο για σφαιρική ενημέρωση
όσον αφορά τον νομό είχαν
την ευκαιρία να πληροφορηθούν και την διεξαγωγή μιας
εμβληματικής εκδήλωσης.
Πραγματικά η εξωτερίκευση
κάποιων πραγμάτων και γενικά
το μοίρασμα αποτελούν μεγάλη υπόθεση.
Πριν ξεκινήσει η διαδικασία
οι παριστάμενοι περιεργάστηκαν τα φρέσκα- φρέσκα φανελάκια του αγώνα, που και
φέτος είναι καλαίσθητα και
εντυπωσιακά.
Κυριαρχεί το πορτοκαλί
χρώμα αλλά και το φούξια για

τους εθελοντές.
Ανοίγοντας τον κύκλο των
ομιλιών ο πρόεδρος του Συλλόγου Δρομέων Τρικάλων κ.
Βαγγέλης Διβάνης επεσήμανε:
«Με μεγάλη μας χαρά διοργανώνουμε και φέτος τον 12ο
ημιμαραθώνιο Θ. Σταμόπουλου ο οποίος αποτέλεσε πηγή
έμπνευσης για πολλούς συμπολίτες δρομείς και μας έδωσε το ερέθισμα να στήσουμε
τον συγκεκριμένο αγώνα.
Αυτός διαρθρώνεται σε τρία
σκέλη. Το βασικά αφορά τον
ημιμαραθώνιο από την Καλαμπάκα στα Τρίκαλα.
Ακολουθούν τα 5χλμ που
γίνονται στα Τρίκαλα και αφορούν λιγότερο μυημένους
στον χώρο αλλά και το χιλιάρι
των παιδιών, που δίνει την ευκαιρία στα νιάτα να μπολιαστεί
με τα μυστικά του είδους και
να αγαπήσει τον χώρο.
Φέτος μάλιστα για πρώτη
φορά εκτός από την αντίστοιχη εκδήλωση των Τρικάλων
θα γίνει ανάλογη μάζωξη και
για τους μαθητές Δημοτικών
και πρώτων τάξεων Γυμνασίων
της Καλαμπάκας.
Τα νιάτα της περιοχής αγαπούν και αυτά το τρέξιμο, οπότε δεν ήταν δυνατόν να τα
χαλάσουμε το χατίρι. Ηδη βλέπουμε στα πρόσωπά τους την
μεγάλη χαρά και όρεξη.
Γενικά η σύναξη έχει τεράστια απήχηση σε Πανελλήνιο
επίπεδο και είναι η μεγαλύτερη
στην επαρχία.
Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι
τους. Εχουμε λοιπόν ρεκόρ
συμμετοχών στον ημιμαραθώνιο με 1600 περίπου παρουσίες.
Οσο για το 5άρι φτάσαμε
στις 1100 εγγραφές και αναζητούμε επιπλέον αριθμούς.
Επίσης φέτος θα έχουμε
και ρεκόρ στις συμμετοχές
γυναικών, που πραγματικά μας
εντυπωσιάζουν για την αγάπη
τους στο αντικείμενο.
Τέτοιοι δείκτες και τόσο μεγάλη ανταπόκριση μας δίνουν
δύναμη να συνεχίσουμε την
προσπάθειά μας.
Γενικά τα μηνύματα που
λαμβάνουμε από παντού είναι
άκρως ενθαρρυντικά και ήδη
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με ενημέρωσαν 50 στελέχη
από την Μεσσηνία ότι έρχονται
δυναμικά για να βιώσουν την
ομορφιά του αγώνα και της
περιοχής.
Πραγματικά η ανταπόκριση
των δρομέων και των φίλων
τους είναι εντυπωσιακή με τα
ξενοδοχεία να είναι γεμάτα.
Ετσι συμβάλλουμε στην ανάδειξη του αθλητικού τουρισμού.
Το μυστικό της επιτυχίας
βρίσκεται στην κοινή προσπάθεια και αξίζουν πολλά μπράβο
οι αφανείς ήρωες που βάζουν
πλάτη για να μην λείψει τίποτα
από τους συμμετέχοντες.
Από την πλευρά μας ρίχνουμε το βάρος μας στην ασφάλεια των πρωταγωνιστών.
Μας ενδιαφέρει τόσο η σωστή φύλαξη της διαδρομής
σε αγαστή συνεργασία με την
Τροχαία και κυρίως η υγεία
των δρομέων.
Ετσι υπάρχει ομάδα εξειδικευμένων διασωστών, που θα
συντονίζονται με την Λέσχη
Ραδιοερασιτεχνών.
Ακόμη θα έχουμε τον καρδιολόγο κ. Απ. Τσιμπίδα και
πλήρως εξοπλισμένα ασθενοφόρα από το ΕΚΑΒ, την ΣΜΥ
και την «Αποκατάσταση».
Ο κ. Διβάνης ευχαρίστησε
ολόθερμα την Περιφέρεια
αλλά και τους Δήμους Τρικκαίων και Καλαμπάκας- Μετεώρων για την υπέροχη συνεργασία και την απλόχερη
στήριξη από την εκκίνηση μέχρι τον τερματισμό.
Δεν παρέλειψε να μνημονεύσει τους μεγάλους χορηγούς: Ολυμπο, Αθηναϊκή Ζυθοποιία , asics, vat&volt αλλά
και όλους όσοι αγκάλιασαν
από την πρώτη στιγμή την σύναξη.
Αμέσως μετά ο εκπρόσωπος
της Περιφερειακής ενότητας
κ. Ντίνος Μπάρδας σημείωσε:
Χωρίς εσάς δεν θα ήταν δυνατή η διεξαγωγή των αγώνων.
Τα δείγματα γραφής που παρουσιάζετε όλα αυτά τα χρόνια είναι άκρως εντυπωσιακά
κάτι που αποτυπώνεται στην
πλατιά αποδοχή αθλητών και
κοινού.
Υπάρχει τεράστια εμπειρία

και έτσι είναι μαθηματικά βέβαιο ότι και ο 12ος ημιμαραθώνιος θα έχει τεράστια επιτυχία.
Τα οφέλη για την Περιφέρεια και τους Δήμους μας
είναι τεράστια. Οι χιλιάδες
αθλητές και συνοδοί που θα
έρθουν αποτελούν τους καλύτερους πρεσβευτές του νομού.
Πραγματικά τέτοιες εκδηλώσεις συμβάλλουν στην ανάδειξη των φυσικών καλλονών
του νομού, οπότε οι επισκέπτες επιστρέφουν σε πρώτη
ευκαιρία.
Σε κάθε περίπτωση όλα δείχνουν ότι θα έχουμε πολλά
ρεκόρ κάτι που ευχόμαστε με
όλη την καρδιά μας».
Ακολούθως ο Δήμαρχος
Τρικκαίων κ. Δημήτρης Παπαστεργίου είπε: «Ο αγαπημένος
ημιμαραθώνιός μας δείχνει
πως πρέπει να κινούμαστε σε
μια σειρά σημαντικών θεμάτων.
Μέσα από την σωστή επικοινωνία, την σύμπνοια και κυρίως την κοινή προσπάθεια
μπορούμε να κερδίσουμε πολλά στοιχήματα και κυρίως να
αναδείξουμε τις ομορφιές και
τα συγκριτικά πλεονεκτήματα
του νομού.
Είναι υποχρέωσή μας να
βοηθάμε την προσπάθεια του
συλλόγου, που ξεπερνάει τα
τοπικά όρια.
Ειδικά φέτος είχα πολλές
οχλήσεις από φίλους μου που
ήθελαν να μάθουν όσο δυνατόν περισσότερες λεπτομέρειες για τον αγώνα και να γίνουν κοινωνοί της προσπάθειας.
Με οργάνωση και μεράκι ο
πήχης του αγώνα τοποθετείται
κάθε χρόνο και ψηλότερα.
Αμέσως μετά ο αντιδήμαρχος Καλαμπάκας κ. Γ. Ράντος
έδωσε την δική του διάσταση:
Οσο ενωμένοι και να είμαστε
Περιφέρεια και Δήμοι, όσα
χρήματα και αν δαπανούσαμε
δεν θα προέκυπταν τα λαμπρά
αποτελέσματα σχετικά με τον
αγώνα αν δεν ήταν τα μέλη
του Συλλόγου δρομέων.
Αυτά συνέλαβαν την αρχική
ιδέα και την υπηρέτησαν με

πίστη, οπότε γιγαντώθηκε
στον μέγιστο βαθμό.
Τα μέλη του συλλόγου είναι
ήρωες, όπως και οι εθελοντές.
Διότι αφιερώνουν ατέλειωτες
ώρες για να εντοπίσουν και
την πιο μικρή λεπτομέρεια,
αφαιρώντας χρόνο από προσωπικές ασχολίες.
Ολοι εργάζονται σκληρά,
μεθοδικά, αγαπούν αυτό που
κάνουν, ενώ υπάρχει και η
απαραίτητη γνώση.
Περιμένουμε λοιπόν ένα γεμάτο και αθλητικό τριήμερο
με επισκέπτες απ’όλη την Ελλάδα. Η εκδήλωση συνιστά
μεγάλη διαφήμιση για την περιοχή μας και αξίζουν μεγάλο
μπράβο όσοι βγαίνουν μπροστά.
Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο αντιδήμαρχος
Τρικκαίων κ. Α. Αναστασίου,
η τέως αντιδήμαρχος κ. Λεβέντη αλλά και ο παλιός συνάδελφος Χρ. Ζαραμπούκας
εκ μέρους του επιμελητηρίου.
Ολοκληρώνοντας ρωτήσαμε
τον κ. Διβάνη για κάποια δυνατά ονόματα δεδομένου ότι
την ίδια μέρα γίνεται και ο
ημιμαραθώνιος Αθήνας και το
αντίστοιχο Πανελλήνιο ημιμαραθωνίου.
Κάποια στελέχη που τα είχαμε συνηθίσει λοιπόν στα
μέρη μας αναγκαστικά θα τρέξουν εκεί.
Ωστόσο ο ίδιος σημείωσε
ότι θα έρθουν αθλητές με
πολύ καλούς χρόνους, οπότε
ο συναγωνισμός θα είναι ο
γνωστός και έντονος.
Ξεχωρίζει φυσικά η παρουσία του πολύπειρου Μ. Παρμάκη, που έχει εκπληκτικό
χρόνο στην διαδρομή.
Μαζί του θα είναι όμως και
δρομείς από Ιταλία- Αγγλία
και άλλες χώρες, αφού η φήμη
του ημιμαραθωνίου ξεπέρασε
προ πολλού τα στενά τοπικά
όρια.
Ξεχωριστή νότα η συμμετοχή των Life walkers, που με
την συμμετοχή τους στο 5άρι
θα ευαισθητοποιήσουν κόσμο,
αναδεικνύοντας την δύναμη
των αθλουμένων.
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Σε εμβόλιμη αγωνιστική
το ΑΟΤ – Κέρκυρα
Η Football League ανακοίνωσε τα τηλεοπτικά ματς από
την 24η έως και την 26η αγωνιστική. Από την τελευταία
Κυριακή του Μαρτίου οι αγώνες θα ξεκινούν στις 16:00
λόγω της αλλαγής ώρας. Το πρόγραμμα διαμορφώνεται
ως εξής:

Η 24η ΑΓΩΝιΣτιΚΗ
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Όλοι στο γήπεδο!
Ο ΑΟ Τρίκαλα ανοίγει το φίλαθλο για όλους τους φιλάθλους,
για τον σημερινό αγώνα (3.30 μ.μ.) κόντρα στον Πλατανιά,
αφού η νίκη είναι κάτι παραπάνω από αναγκαία

Τετάρτη 27 Μαρτίου
Πλατανιάς - Σπάρτη (15:00)
Αήττητος Σπάτων - Καραϊσκάκης Άρτας (15:00)
Βόλος - Ηρόδοτος (15:00)
Τρίκαλα - Κέρκυρα (15:00)
Απόλλων Λάρισας - Απόλλων Πόντου (15:00 ΕΡΤ3)
Εργοτέλης - Αιγινιακός (15:00)
Παναχαϊκή - ΑΟΧ Κισσαμικός (15:00)
Πέμπτη 28 Μαρτίου
Ηρακλής - Δόξα Δράμας (15:00 ΕΡΤ3)

Η 25η ΑΓΩΝιΣτιΚΗ
Σάββατο 30 Μαρτίου
Ηρόδοτος - Πλατανιάς (15:00 ΕΡΤ3)
Κυριακή 31 Μαρτίου
Σπάρτη - Καραϊσκάκης Άρτας (16:00)
Δόξα Δράμας - Αήττητος Σπάτων (16:00)
Κέρκυρα - Βόλος (15:00 ΕΡΤ3)
Απόλλων Πόντου - Ηρακλής (16:00)
Αιγινιακός - Τρίκαλα (16:00)
ΑΟΧ Κισσαμικός - Απόλλων Λάρισας (16:00)
Παναχαϊκή - Εργοτέλης (16:00)

Η 26η ΑΓΩΝιΣτιΚΗ
Σάββατο 6 Απριλίου
Ηρακλής - ΑΟΧ Κισσαμικός (15:00 ΕΡΤ3)
Κυριακή 7 Απριλίου
Ηρόδοτος - Σπάρτη (16:00)
Καραϊσκάκης Άρτας - Δόξα Δράμας (16:00)
Πλατανιάς - Κέρκυρα (15:00 ΕΡΤ3)
Αήττητος Σπάτων - Απόλλων Πόντου (16:00)
Βόλος - Αιγινιακός (16:00)
Τρίκαλα - Παναχαϊκή (16:00)
Απόλλων Λάρισας - Εργοτέλης (16:00)

Με απουσίες για την…
ζημιά έρχεται ο Πλατανιάς
Με τους τρεις βαθμούς από την έδρα του ΑΟΤ θέλει να
φύγει ο Πλατανιάς σήμερα Σάββατο (16/) προκειμένου
να παραμείνει «ζωντανός» στο κυνήγι της ανόδου στη
Σούπερ Λίγκα.
Η προετοιμασία των Κρητικών ολοκληρώθηκε και σε
αυτή η Γιάννης Τάτσης έδωσε έμφαση στις ασκήσεις
υποομαδικής και ομαδικής τακτικής.
Από το πρόγραμμα απουσίαζε ξανά ο τραυματίας Κόρτσταμ, ενώ ατομικό ακολούθησαν ο Μπιανκόνι και ο Μποσέτι που ούτως ή άλλως έχουν συμπληρώσει κάρτες και
θα είναι εκτός αποστολής.
Για το ματς με τους«κυανέρυθρους» δεν υπολογίζεται
ο επίσης τιμωρημένος Στέλιος Ποζατζίδης.

Με την θερμή στήριξη των φιλάθλων ο ΑΟ Τρίκαλα θέλει σήμερα να φτάσει σε μια νίκη χρυσάφι

Κ

ρίσιμο είναι για
τα Τρίκαλα το
σημερινό ματς
με τον Πλατανιά,
3. 30 μ.μ. για την 22η
αγωνιστική της Φούτμπολ
Λιγκ, με την ομάδα του
Μίλος Κόστιτς να ψάχνει
τη νίκη που θα της δώσει
γερή ώθηση στη μάχη για
την παραμονή στην
κατηγορία.

Του ΧΡιΣτοΦοΡοΥ
πΑπΑΘΑΝΑΣιοΥ
xristoforospap@gmail.com

Η διοίκηση, από την πλευρά
της, θέλει όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο στις εξέδρες και γνωστοποίησε ότι η
είσοδος στη Θύρα 9, δηλαδή
στο «πέταλο» θα είναι δωρεάν.
Ελεύθερη θα είναι επίσης
η είσοδος για τους ανέργους,
τους πολύτεκνους και τους
φοιτητές.
«Η Π.Α.Ε. Α.Ο. Τρίκαλα καλεί όλο το λαό της ομάδας
που τη στηρίζει τόσα χρόνια

ΜΠΑΚΩΣΗΣ
EΞΑτΜιΣΕιΣ

ΚΑτΑΛΥτΕΣ

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

να δώσει το παρόν στον αγώνα του Σαββάτου, στη Θύρα
9 που θα ανοίξει ΔΩΡΕΑΝ για
ΟΛΟΥΣ, ώστε κάθε αληθινός
οπαδός να είναι εκεί. Εσείς
είστε ο 12ος παίκτης που θα
κάνει τη διαφορά!», αναφέρεται στην πρώτη ανακοίνωση.
Και η δεύτερη είναι η εξής:
«Η Π.Α.Ε. Α.Ο. Τρίκαλα στο
πλαίσιο της κοινωνικής ευθύνης που κάθε εταιρία οφείλει
να έχει, προσκαλεί ανέργους,
πολύτεκνους και φοιτητές να
παρακολουθήσουν δωρεάν
τον αγώνα του Σαββάτου 16
Μαρτίου, στις 15:30 στο Δημοτικό Στάδιο Τρικάλων».
Ανοίγει η αυλαία της 22ης
αγωνιστικής
Το παιχνίδι του ΑΟΤ με τον
Πλατανιά δεν είναι το μοναδικό που θα γίνει σήμερα,
αφού υπάρχει ένα ακόμη στην
αυλαία της 22ης αγωνιστικής.
Αναλυτικά:
Σάββατο (16/3)
15:00 ΑΟΧ-Κισσαμικός –
Κέρκυρα

Διαιτητής: Δραγάτης (Ανατολικής Αττικής)
Βοηθοί: Καλλής (Ανατολικής Αττικής), Μαυραντωνάκης
(Ηρακλείου)
4ος: Αντωνίου (Ανατολικής
Αττικής)
15:30 Τρίκαλα – Πλατανιάς
Διαιτητής: Κατσικογιάννης
(Ηπείρου)
Βοηθοί: Καμπερίδης (Καβάλας), Μωυσιάδης (Γρεβενών)
4ος: Αγγελάκης (Μακεδονίας)
Κυριακή (17/3)
15:00 Βόλος – Σπάρτη
Διαιτητής: Ματσούκας
(Αιτ/νίας)
Βοηθοί: Γούτας (Χαλκιδικής), Σκορδίλης (Κέρκυρας)
4ος: Τσακαλίδης (Χαλκιδικής)
15:00 Ηρακλής – Αήττητος
Σπάτων
Διαιτητής: Κολύτας (Λασιθίου)
Βοηθοί: Έμπλιουκ (Ξάνθης), Κηλικιώτης (Ξάνθης)
4ος: Τσοπουλίδης (Ξάνθης)
15:00 Απόλλων Λάρισας –
Α.Ε. Καραϊσκάκης
Διαιτητής:
Πουλικίδης
(Δράμας)
Βοηθοί: Τσακίρης (Δράμας), Κουβαλάκης (Δράμας)
4ος: Πανυτσίδης (Κοζάνης)
15:00 Παναχαϊκή – Δόξα
Δράμας
Διαιτητής: Κατοίκος (Αθηνών)
Βοηθοί: Αρμακόλας (Κυκλάδων), Κουρέντας (Τρικάλων)
4ος: Ζαμπαλάς (Ηπείρου)
15:00 Απόλλων Πόντου –
Αιγινιακός
Διαιτητής: Σιδηρόπουλος
(Έβρου)
Βοηθοί: Ψύλλος (Λέσβου),
Κρυώνας (Σερρών)

4ος: Καραντώνης (Ημαθίας)
17:00 Εργοτέλης – Ηρόδοτος
Διαιτητής: Τσαγκαράκης
(Χανίων)
Βοηθοί: Δασκαλάκης (Ηρακλείου), Κομισοπούλου (Χανίων)
4ος: Σωτηριάδης (Λασιθίου)

Η ΒΑΘΜοΛοΓιΑ:
1. Βόλος ..........................45
2. Απόλλων Λάρισας .......40
3. Παναχαϊκή ...................38
4. Πλατανιάς ...................36
5. Απόλλων Πόντου ........36
6. Κέρκυρα ......................34
7. Εργοτέλης ..................31
8. Κισσαμικός ..................28
9. Δόξα Δράμας .............. 27
10. Ηρακλής ....................27
11. Καραϊσκάκης .............25
12. Τρίκαλα .....................22
13. Αήττητος ...................22
14. Ηρόδοτος ..................22
15. Σπάρτη ......................15
16. Αιγινιακός ..................13
* Ο πρώτος της βαθμολογίας ανεβαίνει στη Super
League. Ο δεύτερος δίνει
αγώνα μπαράζ με τον 13ο της
Super League.
** Οι ομάδες από την 3η
έως τη 10η θέση θα συμμετάσχουν στη Super League
2.
*** Βάσει αναδιάρθρωσης
οι 4 τελευταίοι υποβιβάζονται
στη Δ' εθνική. Οι ομάδες που
θα τερματίσουν στις θέσεις
11-12 θα είναι στη Γ' (Football
League του χρόνου). Ουσιαστικά υποβιβάζονται κατηγορία και οι ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις 11-12,
απλά οι 4 τελευταίοι πέφτουν
2 κατηγορίες.
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Πρωταθλήματα ΕΠΣ υποδομών

Παίζουν για το καλύτερο
Συνεχίζονται τα πρωταθλήματα υποδομών της ΕΠΣΤ
με τους παρακάτω αγώνες:
Οι σημερινοί αγώνες:

Η προσπάθεια δεν σταματά…
•Για τις ομάδες που αναζητούν τους στόχους τους

Κ 14 - 1ος Ομιλος - ΩΡΑ 11:00
Γηπ. Φλαμουλιου: ΑΟΤ - Πετρωτό
Διαιτ. Σταφυλας (Πλοκας - Αβρααμ Β)
Γηπ. Μπαλκουρας: Μεγαλοχωρι - Δημητρα α
Διαιτ. Τζιοτζιος (Σακκας - Σινδρος)
Ακαδημια 1 α - Αχιλλέας
3-0
Ρεπό: Ακ. Αμπελακιων

Κ 14 - 2ος Ομιλος - ΩΡΑ 11:00
Γηπ. Κηπακίου: ΑΕΤ - Πύργος
Διαιτ. Παπαγεωργοπουλος (Μαρκοπουλος - Καπερωνης)
Γηπ. Πυργετού: Πυργετός - Μετεωρα
Διαιτ. Τουλουμης (Αργυροπουλος - Κουτσαγιας)
Γηπ. Βαλτινού: Βαλτινό - Δημητρα β
Διαιτ. Μαργιωλης (Κωστηρας - Κατσογιαννος)
Αγ. Μονη - Πορταικός
0-3α.α

Κ 12 - 2ος Ομιλος - ΩΡΑ 11:00
Γηπ. Καλαμπακας: Μετεωρα β - Βαλτινό
Διαιτ. Λεωνιδας Κ

ΟΙ ΑΥΡΙΑΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
Κ 12 - 1ος Ομιλος - ΩΡΑ 15:30
Γηπ. Πύργου: Πύργος - Μεγαλ/ρι
Διαιτ. Τουλουμης
Γηπ. Αγ. Μονης: Αγ. Μονη -Ακ Αμπελακιων
Διαιτ. Καπερωνης
Γηπ. Φλαμουλίου: ΑΟΤ - Αχιλλέας
Διαιτ. Σινδρος
Γηπ. Μπαλκουρας: Δημητρα α - Καρυες
Διαιτ. Πλοκας
Μετεωρα α – Νεοχωρι
Ρεπό: Ακαδημια 1 α

0-3

Κ 12 - 2ος Ομιλος - ΩΡΑ 15:30
Γηπ. Σαραγιων: Συνοικία 2017 - Πύργος β
Διαιτ. Σακκας
Γηπ. Πηγης: Πηγη - Δημητρα β
Διαιτ. Κωστηρας
Γηπ. Οικουμενιου: Οικουμενιος - Πορταικος
Διαιτ. Μαρκοπουλος
Γηπ. Ακαδημια 1: Ακαδημια 1 β - Πυργετός
Διαιτ. Τζιοτζιος

Γ’ Ερασιτεχνική

Η συνέχεια
Για το πρωτάθλημα της Γ’ Ερασιτεχνικής κατηγορίας
θα γίνουν σήμερα οι παρακάτω αγώνες:

2ος Ομιλος - ΩΡΑ 15:30
Γηπ. Μεγαρχης: Ανταλλάξιμα - Μπελετσι
Διαιτ. Μαργιωλης (Ρατζας - Κατσογιαννος)
Γηπ. Λιλης: Λιλη - Γενεσι
Διαιτ. Ανδριοπουλος (Τατσιοπουλος - Ντινος)
Φωταδα - Ελεθερ/ρι
Ματαιώνεται

ΟΙ ΑΥΡΙΑΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
1ος Ομιλος - ΩΡΑ 15:30
Γηπ. Μεγαλ/ριου: Πατουλια - Λεπτοκαρυα
Διαιτ. Μαργιωλης (Τατσιοπουλος - Ράτζας)
Γηπ. Σαραγιων: Συνοικια - Παλ/ργος
Διαιτ. Παφης (Κουτσαγιας - Κατσογιαννος)

2ος Ομιλος - ΩΡΑ 15:30
Γηπ. Προδρομου: Πρόδρομος -Ασπροκλησια
Διαιτ. Αποστολου (Αβρααμ Β - Ντινος)

τινό, το οποίο θα παίξει
στους Γόμφους και σίγουρα θα πάει «υποψιασμένο» μετά την επική
ανατροπή των γηπεδούχων στην προηγούμενη
αγωνιστική.
Η προσπάθεια γοήτρου
συνεχίζεται για το Πρίνος
το οποίο φιλοξενεί το Φωτεινό, ενώ ο Βυτουμάς θα
φιλοξενήσει την Τζούρτζια
με τους φιλοξενούμενους
να ακολουθούν τους γηπεδούχους βαθμολογικά.
Ανευ αγώνα θα κερδίσει το
Ροπωτό τον Κεφ/κό.
Οι διαιτητές των αγώνων
που θα ξεκινήσουν στις
3.30 μ.μ είναι οι παρακάτω:
Γηπ. Γόμφων: Γόμφοι Βαλτινό
Διαιτ. Πετσας (Καλογριας - Αργυροπουλος)
Γηπ. Δενδρ/ριου: Δενδροχωρι - Λυγαρια
Διαιτ. Κοντινος (Μπαλας - Μανασης Μ)
Γηπ. Πρίνου: Πρίνος -

υνεχίζεται με αμείωτο
ρυθμό η προσπάθεια
των ομάδων της Β’
Ερασιτεχνικής
κατηγορίας που έχουν στόχο
την άνοδο, μιας και στην ουρά
όλα δείχνουν πως έχουν κριθεί.

Σ

Επιμέλεια: ΠANOΣ
ΓIΔOΠOYΛOΣ
gidopoulosp@yahoo.gr

1ος ΟΜΙΛΟΣ
Από τη κορυφή και με διαφορά. Εσι θέλει κι έτσι μπορεί να τελειώσει το φετινό
πρωτάθλημα το Ριζαριό το οποίο δοκιμάζεται αύριο στον Αγιο Οικουμένιο.
Αναμφίβολα οι παίκτες του Γιάννη Κέφου
έχουν το πλεονέκτημα αλλά πρέπει να
δείξουν την ανάλογη αγωνιστική σοβαρότητα.
Οι Παραληθαίοι μετά τα τελευταία
αποτελέσματα έχασαν έδαφος από την
κορυφή ενώ απειλούνται αισθητά από τις
Καρυές. Αυτό σημαίνει πως πρέπει να
κερδίσουν τον Λόγγο ο οποίος θα προσπαθήσει για το καλύτερο.
Οι Καρυές έχουν ρεπό, ενώ το Ζάρκο
θα υποδεχτεί το Κεραμίδι με μοναδικό
στόχο τη νίκη αφού οι παίκτες του Γιάννη Γρίβα στοχεύουν να τερματίσουν όσο
πιο ψηλά γίνεται.
Το Κηπάκι δίνει δύσκολο παιχνίδι στη
Βασιλική, ενώ το Γριζάνο θα φιλοξενήσει
την Ακαδημία 1. Το Αρδάνι θα δοκιμαστεί
στην Αγία Κυριακή και τα Αμπελάκια
στο γήπεδο Καρυών θα υποδεχτούν το
Πετρωτό.
Τέλος, Αστέρας και Κρήνη θα βρεθούν
αντιμέτωποι στο γήπεδο της Χρυσαυγής.
Οι διαιτητές των αγώνων που θα γίνουν
αύριο στις (11 π.μ) είναι οι παρακάτω:
Γηπ. Βασιλικής: Βασιλική - Κηπάκι
Διαιτ. Πετσας (Αλεξοπουλος - Τζιοτζιος)
Γηπ. Γριζάνου: Γριζανο - Ακαδημια 1
Διαιτ. Ζησης (Μαρκοπουλος - Παφης)
Γηπ. Ριζώματος: Παραληθαίοι - Λόγγος
Διαιτ. Κουτσαγιας (Σταφυλας - Καπερωνης)
Γηπ. Καρυων: Ακ. Αμπελακιων - Πετρωτό
Διαιτ. Μανασης Μ (Καψουρας - Σινδρος)
Γηπ. Χρυσαυγης: Αστερας - Κρήνη
Διαιτ. Τουλουμης (Αργυροπουλος - Κατσογιαννος)
Γηπ. Ζάρκου: Ζάρκο - Κεραμιδι
Διαιτ. Μανασης Κ (Νταλουκας - Καλογριας)
Γηπ. Οικουμενιου: Οικουμενιος - Ριζαριό
Διαιτ. Λεωνιδας Σ (Παπαγεωργοπουλος-Μπαλας Χ)
Γηπ. Αγ. Κυριακής: Αγ. Κυριακή - Αρδάνι
Διαιτ. Κοντινος (Πλοκας - Κωστηρας)
Ρεπό: Καρυες

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ
1 Ριζαριό
2 Παραληθαίοι
3 Καρυές
4 Ζάρκο
5 Κηπάκι
6 Γριζάνο
7 Αρδάνι
8 Βασιλική
9 Αγ. Οικουμένιος
10 Κεραμίδι
11 Αμπελάκια
12 Αγ. Κυριακή
13 Ακαδημία 1

Β
50
46
44
40
35
34
30
28
27
25
24
23
21

Ν
16
14
14
12
10
10
9
7
8
7
7
6
6

Ι
2
4
2
4
5
4
3
7
3
4
3
5
3

Η ΤΕΡΜ.
2 76-19
2 65-18
4 48-24
4 39-23
5 42-26
5 46-32
8 38-33
6 24-26
9 42-40
9 34-43
9 26-36
9 33-42
10 26-32

Συνεχίζεται αύριο η προσπάθεια
των ομάδων της Β’ Ερασιτεχνικής
14
15
16
17

Πετρωτό
Κρήνη
Λόγγος
Αστέρας

17
14
13
4

5
3
4
1

2
5
1
1

12
12
15
18

17-37
19-54
18-45
13-76

2ος ΟΜΙΛΟΣ
Επιστρέφει στην αγωνιστική δράση η
Ενωση Δ.Μ και μάλιστα απέναντι σε μια
ομάδα η οποία μπορεί να κάνει τη ζημιά
και αυτή είναι η Πιαλεία.
Οι γηπεδούχοι, πρωτοπόροι στον βαθμολογικό πίνακα δεν έχουν σκοπό να χαλαρώσουν, αφού όχι μόνο προσπαθούν
να αλλάξουν κατηγορία, αλλά θέλουν να
πετύχουν όσο πιο εύκολα γίνεται τον στόχο τους, χωρίς καρδιοχτύπια. Οι φιλοξενούμενοι βρίσκονται στην 4η θέση
έχουν διαφορά από την 2η έξι βαθμούς
και όλα γίνονται.
Η Θεόπετρα έχει το αβαντάζ στη Χρυσομηλιά αλλά σε καμιά περίπτωση δεν
θέλει να χαλαρώσει καθώς η θέση στην
οποία βρίσκεται της δίνει το δικαίωμα να
«βλέπει» την Α’ Ερασιτεχνική.
Στην 3η θέση βρίσκεται η Λυγαριά η
οποία έχει κάνει το ρεπό της, οπότε οι
αποστάσεις με τις ομάδες που προηγούνται είναι πιο μικρές και αυτό δίνει
αισιοδοξία στην ομάδα του Ηλία Πατσιάνη, η οποία αύριο θα παίξει στο Δενδροχώρι. Οι γηπεδούχοι δεν έχουν να χάσουν τίποτα και αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να δείξουν ένα καλό αγωνιστικό πρόσωπο.
Κι ενώ το Παλαιομονάστηρο έχει ρεπό,
ο Ασπρόβαλτος κερδίζει άνευ αγώνα τη
Φιλύρα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως ο
«Ορφέας» έχει και παιχνίδι λιγότερο
στο Φωτεινό.
Συνεχίζει την προσπάθειά του το Βαλ-

Φωτεινό)
Διαιτ. Δουλοπουλος (Ανδριοπουλος –
Καψουρας
Γηπ. Μουριας: Δροσερό - Πιαλεία
Διαιτ. Κουτσαγιας (Σταφυλας - Παπαγεωργοπουλος)
Γηπ. Σαρακίνας: Χρυσομηλια - Θεόπετρα
Διαιτ. Λεωνιδας Σ (Νταλουκας - Λεωνιδας Κ)
Γηπ. Βυτουμας: Βυτουμας - Τζουρτζια
Διαιτ. Μανασης Μ (Αλεξοπουλος Μπαιρακταρης)
Ροπωτό - Κεφαλ/κος
3-0α.α
Ασπρ/τος - Φιλύρα
3-0α.α
Ρεπό: Παλ/ρο

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ
Β
Ν Ι Η ΤΕΡΜ.
1 Ενωση Δ.Μ
52 17 1 2 73-16
2 Θεόπετρα
47 15 2 3 56-23
3 Λυγαριά
44 14 2 3 63-20
4 Πιαλεία
41 13 2 5 52-22
5 Παλ/ρο
41 12 5 3 41-17
6 Ασπρόβαλτος
40 13 1 5 50-22
7 Βαλτινό
39 12 3 5 49-28
8 Πρίνος
33 10 3 7 39-26
9 Βυτουμάς
30
9 3 8 45-44
10 Τζούρτζια
27
9 0 11 32-37
11 Δενδροχώρι
23
7 2 10 32-51
12 Ροπωτό
20
6 2 11 25-41
13 Χρυσομηλιά
19
6 1 13 34-54
14 Γόμφοι
15
5 0 15 21-64
15 Φωτεινό
13
4 1 14 20-56
16 Κεφ/κός
0
0 1 18
0-54
17 Φιλύρα
0
0 1 19
0-57
*Ροπωτό, Δενδροχώρι, Λυγαριά και
Κεφ/κός έχουν κάνει το ρεπό.
*Φωτεινό και Ασπρόβαλτος έχουν ένα
παιχνίδι λιγότερο

ΓΑΡΔΙΚΙ 1993-1994
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: A’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ-ΘΕΣΗ: 3η
ΒΑΣΙΚΟ ΡΟΣΤΕΡ: ΚΑΡΑΤΖΟΥΝΗΣ, Κ.ΜΠΟΥΝΑΣ, Κ.ΣΑΚΚΑΣ, Κ.ΜΙΣΙΑΚΑΣ, Ι.ΚΑΜΠΛΙΩΝΗΣ, ΤΣΙΚΟΣ,
Γ.ΧΑΙΡΟΠΟΥΛΟΣ, Κ.ΤΑΜΠΟΣ, Β.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ, Σ.ΜΑΜΑΛΗΣ, Χ.ΜΠΑΜΠΟΥΡΗΣ – Η.ΜΑΡΔΑΝΗΣ, Σ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΣ, Ν.ΤΣΙΟΜΠΙΚΑΣ, Ν.ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ, Κ.ΜΑΝΙΚΑΣ, Ν.ΧΑΤΖΗΣ
ΠΡΩΤΟΣ ΣΚΟΡΕΡ ΟΜΑΔΑΣ:
ΤΑΜΠΟΣ [19] ΓΚΟΛ

Του Θ. Αλεξιάδη

Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
ν και το εισιτήριο
ανόδου επέλεξε τον
κάτοχό του ή
καλύτερα το
Νεοχώρι έχει στο τσεπάκι
του το εισιτήριο ανόδου, το
ενδιαφέρον παρότι
περιορισμένο υφίσταται
σχεδόν σε κάθε αγωνιστική
αφού διατηρείται ακόμα το
γόητρο, ενώ δεν πρέπει να
ξεχνάμε πως μαθηματικά
δεν έχει τελειώσει ακόμα η
προσπάθεια. Αυτό σημαίνει
πως ο πρωτοπόρος
«Διγενής» προσπαθεί να
διατηρήσει τη διαφορά, ενώ
οι υπόλοιπες ομάδες να τη
μειώσουν.

Α

Του ΠANOΥ
ΓIΔOΠOYΛOΥ
gidopoulosp@yahoo.gr
Λογικό λοιπόν είναι να στραφούν τα βλέμματα σήμερα στο γήπεδο του Μεγαλοχωρίου, εκεί
όπου η τοπική «Θύελλα» θα φιλοξενήσει το Νεοχώρι με στόχο το
θετικό αποτέλεσμα γοήτρου. Παιχνίδι που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας ενδιαφέρουσας
αναμέτρησης μιας και οι γηπεδούχοι του Περικλή Βασιλείου,
απαρτίζονται από φιλόδοξους
παίκτες οι οποίοι ξέρουν καλά τα
μυστικά του ποδοσφαίρου. Δεν είναι τυχαία άλλωστε η θέση στην
οποία βρίσκονται και η οποία αδικεί –ίσως- τις πραγματικές τους
ικανότητες.
Από την άλλη, η ομάδα του
Στέφανου Ψύχου δίκαια βρίσκεται
στη κορυφή και οι έμπειροι – κυρίως- παίκτες του είναι ικανοί να
«χαλάσουν» τα σχέδια οποιασδήποτε ομάδας. Το έχουν απο-
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Και για το γόητρο…
•Μεγαλοχώρι και Νεοχώρι τραβούν
την προσοχή στο σημερινό πρόγραμμα
δείξει άλλωστε ουκ ολίγες φορές
έως σήμερα.
Ένα εξαιρετικό χαρακτηριστικό
που έχουν οι δύο ομάδες είναι
πως είναι οι μοναδικές αήττητες
στον δεύτερο γύρο. Για να δούμε
λοιπόν τι θα γίνει σήμερα.
Σε σχέση με τα προηγούμενα
παιχνίδια η σημερινή αποστολή
αναμένεται πιο εύκολη για την
ομάδα της Πηγής. Σε καμιά περίπτωση όμως ο Πορταϊκός δεν θα
πάει… βόλτα στο γήπεδο, αλλά θα
προσπαθήσει για το καλύτερο
οπότε αν θέλουν να επιστρέψουν
στις νίκες οι παίκτες του Σπύρου
Ευαγγέλου θα πρέπει να είναι
σοβαροί.
Το πρωτάθλημα μπορεί να έχει
απομακρυνθεί από τον στόχο της
Φήκης και με τη λογική όλων έχει
χαθεί, αλλά αυτό δεν σημαίνει
πως οι άνθρωποί της έχουν εγκαταλείψει την προσπάθεια μιας
αξιοπρεπούς παρουσίας μέχρι το
τέλος. Τι σημαίνει αυτό; Πως σε
κάθε παιχνίδι θέλουν τη νίκη και
αυτό θα επιδιώξουν να καταφέρουν και σήμερα στα Σαράγια,
απέναντι στην τοπική ομάδα. Μια
αποστολή δύσκολη καθώς οι γηπεδούχοι θα παίξουν για το γόητρό τους και παρότι έχουν χάσει
έδαφος παραμένουν επικίνδυνοι
απέναντι σε κάθε αντίπαλο.

Το ίδιο ισχύει και για το Μικρό
Κεφαλόβρυσο. Οι παίκτες του
Γιώργου Παπαζήση παίζουν πλέον για το γόητρο και με στόχο να
τερματίσουν όσο πιο ψηλά μπορούν και αυτό σημαίνει πως θέλουν τη νίκη στη Διάβα, απέναντι
στην Κρύα Βρύση. Οι γηπεδούχοι
του Βασίλη Γκούμπλια, από την
άλλη, επιδιώκουν να κάνουν θετι-

κά βήματα και αυτό βρίσκεται
στα πόδια τους.
Από το γήπεδο της Μπάρας θα
περάσει το Καστράκι το οποίο θα
αντιμετωπίσει τον Αχιλλέα. Αισθητή η διαφορά των δύο ομάδων
αλλά κάθε παιχνίδι είναι ξεχωριστό. Ενδιαφέρον αγώνας θα γίνει
στον Πύργο με την τοπική ομάδα
να φιλοξενεί τους Ταξιάρχες. Νε-

Οι διαιτητές των σημερινών αγώνων
(3.30 μ.μ) είναι οι παρακάτω:
Γηπ. Πηγης: Πηγη - Πορταικος
Διαιτ. Κοντινος (Μανασης Μ - Αλεξοπουλος)
Γηπ. Σαραγιων: Σαραγια - Φηκη
Διαιτ. Ζησης (Τζιοτζιος - Καλογριας)
Γηπ. Διάβας: Κρ. Βρύση - Κεφαλ/σο
Διαιτ. Μανασης Κ (Καπερωνης - Κωστηρας)
Γηπ. Μεγαλ/ριου: Μεγαλ/ρι - Νεοχωρι
Διαιτ. Λεωνιδας Σ (Νταλουκας - Σταφυλας)
Γηπ. Πύργου: Πύργος - Ταξιάρχες
Διαιτ. Πετσας (Μπαλας Χ - Παπαγεωργοπουλος)
Γηπ. Μπάρας: Αχιλλέας - Καστράκι
Διαιτ. Δουλοπουλος (Παφης - Τουλουμης)
Γηπ. Καλυβιων: Καλύβια - Αγ Μονη
Διαιτ. Κουτσαγιας (Λεωνιδας Κ - Αποστολου)
Πυργετός - ΑΕΤ
3-0
Γλύνος - Δημητρα
0-3

Δύσκολα κέρδισε στο πρώτο παιχνίδι
το Νεοχώρι 1-0 με γκολ που σημείωσε ο Γκαντιάς
οφώτιστες οι δύο ομάδες στην κατηγορία με τους φιλοξενούμενους να βρίσκονται σε καλύτερη
πορεία.
Τέλος, η Αγία Μονή θα παίξει

στα Καλύβια με τις δύο ομάδες να
παίζουν για το γόητρο.
Να θυμίσουμε πως Πυργετός
και Δήμητρα θα κερδίσουν χωρίς
αγώνα το τρίποντο.

Η ΒαθμoλoγΙα
ΟΜΑΔΕΣ

Β

Ν

Ι Η

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

67
58
56
47
43
43
42
36
34
33
31
29
29
28
24
8
0
0

22
18
18
14
13
14
13
10
9
10
8
8
8
8
7
2
0
0

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

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

1
2
4
5
6
9
8
7
8
10
9
11
10
12
14
20
23
23

ΤΕΡΜ.
80-6
45-13
56-16
45-21
51-23
43-33
52-33
41-22
33-30
32-32
27-26
29-31
29-43
27-45
31-39
19-83
0-69
3-78

Η ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ 25ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
ΠΗΓΗ – ΠΟΡΤΑΪΚΟΣ

ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ – ΝΕΟΧΩΡΙ

1978-1979 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 5-0 Ρήγας, Ευαγγελακόπουλος, Λάζος, Σπαθής,
Π.Βαγενάς
1983-1984 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 5-1 Χαβέας [2], Ρήγας [2], Καραβασίλης –
Περγαντής
1985-1986 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-3 ………..
1987-1988 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 3-0 Ντίνος, Παντζάγιας, Χάμος
1990-1991 Γ’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-5 Παντζάγιας [2] – Μπαλτσούκας [3], Κουβέλης,
Καλόγηρος
1992-1993 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-0 Παντζάγιας
1994-1995 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-0 Γκόγκος
1995-1996 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-2 Σβάνας, Παντζάγιας – Κατσαμόρας,
Φ.Λαμπρογιώργος
1996-1997 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-0
1999-2000 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 3-0 Βαγενάς [2], Σβάνας
2001-2002 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-1 Βαγενάς, Α.Τσιμόπουλος – Κουφογάζος
2002-2003 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-3 Χ.Μαυρογιάννης – Τσιονάρας, Ζεγκλής,
Δ.Μπαμπανάρας
2004-2005 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-1 Καγκαράκης – αυτογκόλ
2006-2007 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-2 Β.Ανυφάντης – Ν.Τσιαμπαλής, Β.Λαμπρογιώργος
2008-2009 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-0 Σ.Κατσινέλης
2009-2010 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-1 Ν.Τσιαμπαλής
2010-2011 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΝΧΙΚΗ 0-0
2011-2012 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-2 Κεσίδης [2]
2013-2014 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-2 Γ.Ξαγαράς – Κουφογάζος, Ν.Τσιαμπαλής
2017-2018 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-0 Χοτζάι

1977-1978 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-0
1978-1979 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-1 Παπαγεωργίου – Μητρούσιας
1979-1980 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 4-2 Βακουφτσής [3], Ε.Τζελής – Ανδρέου,
Μητρούσιας
1980-1981 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-1 Παπαδημητρίου – Τσιαντούλας
1982-1983 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-2 Παπαγεωργίου – Τσιαντούλας, Αλεξίου
1983-1984 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-1 …………..
1984-1985 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-0 Παπαγεωργίου
1985-1986 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-3 Μεσιακάρης – Παπαευαγγέλου, Χατζής, Χαρίσης
1986-1987 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-0
1988-1989 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-1 Παπαγεωργίου – Ν.Κράβαρης
1992-1993 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-2 Σ.Ρίζος, Κ.Αλεξίου
1994-1995 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 3-0 Δ.Βακουφτσής [2], Γ.Βακουφτσής
1995-1996 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 3-2 Μπαλντούνας, Αχ.Μακρής, Βακουφτσής –
Αγγελάκης, Μπέττας
1996-1997 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-1 Γκαραγκάνης, Παππάς – Μπούτας
1997-1998 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-2 Θ.Μακρής – Σταμούλης, Ζαρακλάνης
1998-1999 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-0 Κοτρώτσιος, Ρακοβίτης
2000-2001 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-1 Μιχαήλ
2001-2002 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-2 Τσιόβολος [2]
2003-2004 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-1 Χ.Γιουβρής – Μιχαήλ
2005-2006 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-1 Καγκαράκης [2] – Μπάκος
2006-2007 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-2 Ανδρέου [2] – Ρίζος [2]
2007-2008 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 3-4 Καρράς, Γιουβρής, Ράκος – Ρίζος [3], Μιχαήλ
2009-2010 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-1 Χασιώτης [2] – Παπαχατζής
2010-2011 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-2 Στεργίου, Δ.Ανδρέου – Βισβίκης, Πέρκας
2014-2015 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-3 Λαγκαδινός [2], Αναστασιάδης
2016-2017 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-3 Γκαντιάς, Λαγκαδινός, Γιώτας

ΣΑΡΑΓΙΑ – ΦΗΚΗ
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987

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

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

1989-1990
1994-1995
2001-2002
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018

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

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

Μπουζαλής, Παζαρακιώτης
Καφαντάρης – Καβάλος
Παζαρακιώτης
Παζαρακιώτης, Μαρδάνης – Μπέσσας
Καλκαντέρας, Τσίνας, Μαρδάνης
Παζαρακιώτης [2]
Τρίκας, Νταβαράς – Μπέσσας, Νασιάκος,
Παπαβασιλείου
Ε.Ψωμάς – Κολτσίδας, Κωσταρέλλος
Φιλίππου – Κόκκαλης, Χατζής
Παππάς – Τσάκαλος [2]
Κοντοβουνήσιος – Παπαευθυμίου, Μπαλτιμάς
Μπαλάφας – Τσερέπης

ΠΥΡΓΟΣ – ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ
1978-1979
1980-1981
1989-1990
1990-1991
1993-1994
1994-1995
1998-1999
1999-2000
2001-2002
2006-2007

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

2-1
0-1
1-3
1-4
3-0
2-1
0-1
0-5
1-1
4-1

Μάγγος, Χρυσοχόος – Μπασιάκας
Γιδαρόπουλος
Ευθυμίου – Παπανδρέου, Γιουβρής, Μπαλάφας
Ευθυμίου – Χασιώτης [2], Ε.Νίκου, Ε.Γιουβρής
Ευθυμίου, Σκρέτας, Καταραχιάς
Σκρέτας, Καταραχιάς – Ε.Νίκου
Γιώτας
Καψιώχας [2], Ζηκύρης [2], Καλαντζής
Τσιούνης – Γκουντελόπουλος
Παπακώστας [2], Καραδήμας, Σκέντζας –
Ε.Νίκου
2007-2008 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-3 α.α.

2015-2016 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-0 Ιάτρου, Χατζηγεωργίου
2016-2017 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 3-1 Α.Γεωργούλας [2], Νταούλας – Β.Καταραχιάς
2017-2018 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-0 Αγγέλης, Παναγιώτου

ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ – ΜΙΚΡΟ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ
1983-1984 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 6-1 Κ.Καλαμπάκας [2], Χ.Γκότσης, Σ.Χαραλάμπους,
Α.Κεραμάς, Κ.Παπαγεωργίου – Καρανίκας
1984-1985 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-3 Σ.Χαραλάμπους, Τάτσιος – Β.Καρανίκας,
Χ.Γκουλιόπουλος, Γ.Γρηγορίου
2000-2001 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-3 Κύργος – Σίμος, Παπαστέργιος, Ε.Ντιντής
2001-2002 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 5-2 Γ.Τάτσιος [2], Γεωργαλής, Ντάφος, Ζησόπουλος
– Ε.Ντιντής, Σίμος
2005-2006 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-0 Πασιάκος
2006-2007 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-1 Πασιάκος, Ζαλαβράς – Κατσαμόρας
2008-2009 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 3-0 Πασιάκος [2], Κ.Τσίτσαρης

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΑΡΑΣ – ΚΑΣΤΡΑΚΙ
1981-1982 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 6-1 Κολώνας [3], Βουλόγκας, Παιδής, Μαραγκός –
Μπαούτης
2003-2004 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-1 Βαρνακιώτης, Γραμματικόπουλος –
Παπανικολάου
2004-2005 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-1 Σαργιώτης – Μαργαριτόπουλος
2005-2006 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-1 Σακελλαρίου
2006-2007 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-3 Γραμματικόπουλος – Κεραμάς [2], Τζιώρας
2007-2008 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 3-2 Βουκουλαϊ [2], Πράτας – Ζαρακότας, Ρέππας
2010-2011 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-2 Τσικρικάς, Αλμπάνης
2011-2012 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-1 Γιαννής
2012-2013 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-0
2013-2014 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-3 Κοτρώτσιος – Αβραμόπουλος, Καλτσούδας,
Β.Αλμπάνης
2014-2015 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΝΧΙΚΗ 2-1 Ψωμάς, Κεφαλάς – Β.Αλμπάνης
2017-2018 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-4 Τασιόπουλος – Κεχαγιάς, Φ.Γιαννής,
Ε.Μπαούτης, Γραβάνης

Μ.ΚΑΛΥΒΙΑ – ΑΓΙΑ ΜΟΝΗ
1982-1983 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 3-4 Παπαχρήστος, Χαχάμης, Γαβρίτσας – Ζήκος [2],
Φαρμάκης [2]
1983-1984 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-0 Ε.Γαβρίτσας
1984-1985 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-0 Μαρδάνης, Ε.Γαβρίτσας
1986-1987 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-1 Παζαϊτης
1987-1988 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-1 Παπαχρήστος – Γρίβας
1988-1989 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
0-3 Αλεξίου [2], Γρίβας
1993-1994 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-0
1999-2000 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-2 Κλάντζος – Κόκκοβας [2]
2017-2018 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-1 Τσιώλης – Στάμος
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Υψηλά εμπόδια
•Τα Τρικαλινά Λύκεια δεν μπόρεσαν να αναχαιτίσουν
τα αντίστοιχα της Καρδίτσας στους χθεσινούς ημιτελικούς

Δεν τα κατάφεραν τα κορίτσια
του 3ου ΓΕΛ απέναντι στον Παλαμά

Στιγμιότυπο από την αναμέτρηση του 8ου ΓΕΛ Τρικάλων
με τον 3ο ΓΕΛ Καρδίτσας.

Ο γνωστός στο Τρικαλινό κοινό Κώστας Σερίφης επέστρεψε μετά
από χρόνια στο κλειστό Μπάρας με την ομάδα κοριτσιών του Παλαμά

Γ. Τσιάρας και Β. Τζέλλας σφύριξαν τους χθεσινούς τελικούς

Π

αρότι είχαν
διάθεση τα
Τρικαλινά
αγόρια και
κορίτσια που μετείχαν
στους χθεσινούς
ημιτελικούς Θεσσαλίας
του σχολικού δεν
κατάφεραν να
χαμογελάσουν.

Τα αντίστοιχα συγκροτήματα της Καρδίτσας ήταν καλά
δομημένα, αποφασισμένα και
κυρίως αποτελεσματικά, οπότε πήραν αυτό που ήθελαν.

Τα αγόρια του 8ου ΓΕΛ αντιμετώπισαν το 3ο ΓΕΛ Καρδίτσας από το οποίο ηττήθηκαν με 37-54.
Η αναμέτρηση έγινε στο
κατάμεστο κλειστό της Μπάρας παρουσία φίλων και συμμαθητών και των δυο ομάδων.
Η ατμόσφαιρα ήταν καλή
σε γενικές γραμμές και αν
έλειπαν ορισμένα συνθήματα
το σκηνικό θα ήταν ακόμη καλύτερο.
8ο ΓΕΛ Τρικάλων (Γουσόπουλος): Μήτσιος, Κωνσταν-

τούλας, Ζαλίμης, Πλατής,
Σπαθής, Τουρκογιώργος, Βασιλείου, Κατσαδούρος, Τσιμπώνης, Σαράντης, Δεληγιώργης, Πούλιος
3ο ΓΕΛ Καρδίτσας (Παππάς): Αποστολίδης, Βασιλείου, Καραγιάννης, Παπαστάθης, Καλαμπαλίκης, Ντενησιώτης, Καρκαλέτσης, Μπαλατσούκας, Σχοινάς, Σχορετσιανίτης, Χατζόπουλος
Στα κορίτσια το 3ο ΓΕΛ Τρικάλων αντιμετώπισε το άκρως
ποιοτικό Λύκειο Παλαμά που
εντρυφεί σε βάθος στα μυ-

στικά του γυναικείου μπάσκετ.
Αξιοποίησε λοιπόν την δεδομένη ποιότητα και επικράτησε των δικών μας με 2465.
3ο ΓΕΛ Τρικάλων (Μπαϊραχτάρης): Αρσένη, Βράκα,
Διαμαντή, Καράση, Τριανταφύλλου, Φράγκου, Τζέλιου
Παλαμάς (Σερίφης): Μπενέκη, Καρακώστα. Ε, Ντούλα.
Αθ, Κατσιαούνου, Ντίνα, Ντούλα. Αλ, Καρακώστα. Μ, Πατούνη, Πατσιαλή, Ζητούνη,
Τσερέπη, Μπακρατσή

Aρωμα ποδηλάτου
Τ

ο Σάββατο 16 και την
Κυριακή 17 Μαρτίου, η
Τοπική Επιτροπή
Κεντρικής Ελλάδος
(ΤΕΚΕ) και ο Ποδηλατικός
Σύλλογος Τρικάλων,
συνδιοργανώνουν το τοπικό
πρωτάθλημα ορεινής ποδηλασίας
(ΜΤΒ) στην πόλη μας. Το δελτίο
τύπου αναφέρει.

Το πανέμορφο άλσος του προφήτη
Ηλία θα γεμίσει με ποδηλάτες που θα
δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους και τις

ικανότητες σε αυτό το τοπικό πρωτάθλημα. Το Σάββατο στις 13:00 θα ξεκινήσουν οι αγώνες με τις μικρές κατηγορίες και την Κυριακή από τις 11 το
πρωί θα έχουμε τις μεγάλες κατηγορίες
Ανδρών, εφήβων και γυναικών.
Ο Π.Σ. Τρικάλων θα συμμετέχει στο
τοπικό πρωτάθλημα με 25 ποδηλάτες
από την ποδηλατική του ακαδημία.
Τους ευχόμαστε καλή επιτυχία.
Για ακόμη μια χρονιά τα μέλη του
Π.Σ. Τρικάλων θα δώσουν τον καλύτερο
εαυτό τους για μια επιτυχημένη διοργάνωση. Στην συνέχεια μέχρι τέλος

του μήνα, έχουμε προγραμματίσει άλλους δύο αγώνες στην πόλη μας. Ο
επόμενος αγώνας στις 24 Μαρτίου θα
διεξαχθεί ξανά στον λόφο του προφήτη
Ηλία.
Επίσης την τελευταία Κυριακή του
Μαρτίου στις 31 έχουμε προγραμματίσει και την διοργάνωση ενός αγώνα
δρόμου ταχύτητας που θα διεξαχθεί
στην οδό Σκοπέλου, (μεγάλη ευθεία)
προς το πανεπιστήμιο ΣΕΦΑΑ. Για τους
αγώνες αυτούς θα υπάρξει πλήρη ενημέρωση με δελτίο τύπου από τον Π.Σ.
Τρικάλων.
CMYK

* Ηταν αναμενόμενο μετά την μικρή διακοπή των πρωταθλημάτων λόγω των αργιών της Αποκριάς οι αθλητές εκδηλώσεις να πέσουν μαζεμένες. Ετσι οι λάτρεις του
είδους έχουν να επιλέξουν ανάμεσα από μια μεγάλη
αλυσίδα συνάξεων, που καλύπτουν όλο το φάσμα των
σπορ.
* Αλλωστε οι Τρικαλινοί είναι πολυτάλαντοι και παίζουν σε
όλα τα μέτωπα. Εκτός λοιπόν από τα κλασικά αθλήματα
μπαίνουν στην λίστα καθημερινά και καινούργιες προτάσεις.
Μάλιστα όσοι τα διακονούν δίνουν την αίσθηση ότι βρίσκονται στον χώρο για μεγάλο χρονικό διάστημα.
* Στο πλαίσιο αυτό αθλητές πρώτης γραμμής πραγματοποιούν
αξιόλογες και ελπιδοφόρες εμφανίσεις τόσο στο εσωτερικό
όσο και στο εξωτερικό. Φροντίζουν λοιπόν να χτίζουν καθημερινά με υπομονή και δικαιώνονται την ώρα του απολογισμού.
* Χαρισματικά παιδιά έχουν το δικαίωμα στο όνειρο. Ετσι
στο πίσω μέρος του μυαλού τους αφήνουν χώρο για συμμετοχή σε Ολυμπιακούς αγώνες. Εννοείται ότι προσπαθούν
να μην αγχώνονται αλλά παράλληλα προσέχουν να μην
αφήνουν κενά για να είναι σαν έτοιμοι από καιρό όταν
έρθει το πλήρωμα του χρόνου.
* Ορισμένες καλές εμφανίσεις και αποτελέσματα ανοίγουν
κατά γενική ομολογία την όρεξη των φιλάθλων. Ετσι φαίνεται ότι θα υπάρξει ζεστή προσέλευση στον σημερινό
αγώνα του ΑΟΤ. Κατά γενική ομολογία ο 12ος παίκτης
μπορεί να δώσει απίστευτη ώθηση και ειδικά όταν έχει
κέφια και είναι φορμαρισμένος.
* Βέβαια το παιχνίδι είναι δύσκολο αφού ο Πλατανιάς εμφανίζει όλα τα στοιχεία της Κρητικής σχολής. Πρώτα και
κύρια λοιπόν είναι σκληροτράχηλος και δεν εγκαταλείπει
εύκολα την προσπάθεια. Συνεπώς θα χρειαστεί μεγάλη
υπομονή και τεράστια συγκέντρωση. Το στοιχείο πάντως
που θέλουν να δουν οι φίλαθλοι είναι το πάθος με το
ταυτόχρονο ίδρωμα της φανέλας.
* Οσο για τους φίλους του ερασιτεχνικού δεν θα αλλάξουν
συνήθειες και θα σπεύσουν για πολλοστή φορά να καταγράψουν από μέσα τα ιδιαίτερα δεδομένα της κάθε συνάντησης. Παράλληλα θα διατηρήσουν ανοιχτή γραμμή
και με το Στάδιο για να έχουν άμεση ενημέρωση μεταφέροντας άμεσα το κλίμα και στους διπλανούς τους.
* Παλαιστικές εκδηλώσεις χωρίς Τρικαλινές παρουσίες δεν
νοούνται. Ετσι και στο σημερινό(κομμάτι της Ελληνορωμαϊκής) Πανελλήνιο παίδων των Σερρών η εκπροσώπηση
θα είναι δυναμική. Τα νιάτα είναι στο πνεύμα και θα προσπαθήσουν να καταθέσουν διαπιστευτήρια δικαιώνοντας
όσους πιστεύουν στο ταλέντο τους.
* Ένα ακόμη ελκυστικό παιχνίδι θα δώσουν σήμερα οι γυναίκες του Ασκληπιού. Φιλοξενούν(18.00, Δημοτικό) την
ισχυρή Νέα Γενεά και θα σπεύσουν να εξαντλήσουν τις
πιθανότητες για μεγάλο αποτέλεσμα. Σε κάθε περίπτωση
οι φίλαθλοι αναγνωρίζουν την σταθερότητα της ομάδας
τόσα χρόνια στην Α2.
* Παίκτες που δραστηριοποιούνται εκτός των τειχών αποτελούν τους καλύτερους πρεσβευτές της χώρας μας. Σ’
ένα καταπληκτικό βίντεο ο πρώην παίκτης των Τρικάλων
Κώστας Βασιλειάδης ύμνησε στους Ιβηρες τις ομορφιές
της χώρας μας.
* Μίλησε λοιπόν για τα καταπληκτικά νησιά αλλά και για
κλασικές νοστιμιές όπως το σουβλάκι αλλά και την
χωριάτικη σαλάτα. Και όλα αυτά σε άπταιστα Ισπανικά σε
σημείο που δεν μπορούσες να τον ξεχωρίσεις από τους
ντόπιους. Δυστυχώς αυτός ο σπουδαίος Βορειοελλαδίτης
παίκτης έμεινε λίγο στο Δημοτικό.
* Γίνεται αγώνας για σημαντική εκδήλωση βόλεϊ στα Τρίκαλα.

01:00 COSMOTE SPORT 4 HD
Pistons - Lakers, ΝΒΑ
13:00 ΕΡΤ Sports HD
Κλήρωση τελικής φάσης
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα
13:30 COSMOTE SPORT 7 HD
Λοκομοτίβ Κουμπάν - Ούνικς
Καζάν
14:00 COSMOTE SPORT 8 HD
Αμβούργο - Ντάρμσταντ
14:00 COSMOTE SPORT 2 HD
Ουέσκα - Αλαβές
14:00 ΕΡΤ Sports HD
Παλαιό Φάληρο - Εθνικός
14:15 COSMOTE SPORT 4 HD
Καρσίγιακα - Μπάνβιτ
14:30 Novasports 1HD
Λιντς - Σέφιλντ Γιουνάιτεντ
15:00 ΕΡΤ3
Κισσαμικός - Κέρκυρα
15:15 ΕΡΤ Play3
Κολοσσός - Λαύριο
15:45 ΕΡΤ Play1
ΠΑΟΚ - Ήφαιστος Λήμνου
15:45 ΕΡΤ Play2
Ρέθυμνο - Πανιώνιος
15:50 COSMOTE SPORT 9 HD

FIVB Beach Volleyball World
Tour
16:00 ΕΡΤ Sports HD
Ολυμπιακός - Ζολνόκι
16:00 Novasports 2HD
Σασσουόλο - Σαμπντόρια
16:30 COSMOTE SPORT 8 HD
Βόλφσμπουργκ - Φορτούνα Ντίσελντορφ
16:30 COSMOTE SPORT 7 HD
Άουγκσμπουργκ - Αννόβερο
16:30 COSMOTE SPORT 3 HD
Στουτγάρδη - Χόφενχαϊμ
16:30 COSMOTE SPORT 1 HD
Σάλκε - Λειψία
17:00 Novasports 3HD
Στόουκ - Ρέντινγκ
17:00 ΕΡΤ3
Ολυμπιακός - ΑΕΚ, Τελικός Κυπέλλου
17:00 COSMOTE SPORT 4 HD
ΑΕΚ - Κύμη
17:05 COSMOTE SPORT 9 HD
FIVB Beach Volleyball World
Tour
17:15 COSMOTE SPORT 2 HD
Ρεάλ Μαδρίτης - Θέλτα

17:15 Novasports 1HD
Αστέρας Τρίπολης - Λαμία
18:30 COSMOTE SPORT 7 HD
Celtics - Atlanta Hawks
19:00 ΕΡΤ Sports HD
Παναιτωλικός - ΠΑΟΚ
19:00 Novasports 2HD
ΣΠΑΛ - Ρόμα
19:30 Novasports 1HD
ΠΑΣ Γιάννενα - ΑΕΛ
19:30 COSMOTE SPORT 3 HD
Χέρτα Βερολίνου - Ντόρτμουντ
19:30 COSMOTE SPORT 2 HD
Μπιλμπάο - Ατλέτικο Μαδρίτης
20:45 Novasports 3HD
Φέγενορντ - Βίλεμ
21:00 ΕΡΤ Sports HD
All Star Game, Σύρος
21:00 Novasports 2HD
Νιμ - Στρασβούργο
21:30 Novasports 1HD
Τορίνο - Μπολόνια
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD
Λεγανές - Ζιρόνα
22:30 COSMOTE SPORT 7 HD
Πόρτο - Μαρίτιμο
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Bιβλιοπαρουσίαση

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

ΣΙΝΕΑΚ για τα παιδιά
Λάμπρου Αθ. Γριβέλλα “Καρδιτσιώτικα και Θεσσαλικά και κινηματογραφική λέσχη για παιδιά
Εισηγήσεις, παρουσιάσεις, κριτικές”,
Εκτυπωτική Καρδίτσας, 2018, σελ. 1-271

Ο Δημοτικός Κινηματογράφος πραγματοποιεί ειδικές προβολές για τα παιδιά (ΣΙΝΕΑΚ)
κάθε Κυριακή στη αίθουσα του Δημοτικού Κινηματογράφου στο Μύλο Ματσόπουλου.
Αυτήν την Κυριακή

πολυγραφότατος
εκπαιδευτικός κ.
Γριβέλλας μάς
προσέφερε πέρυσι το
13ο βιβλίο του με τα
ανωτέρω στοιχεία.

Ο

Ραλφ εναντίον ίντερνετ
(κινούμενα σχέδια-μεταγλωττισμένη) και σε
3D
Θα πραγματοποιηθούν οι εξής προβολές:
12.00 πρωί κανονική προβολή (4 €) και ετήσια κάρτα
17.30 κανονική προβολή (4 €)
*Κάρτα κοινωνικής αλληλεγγύης
Οι κάτοχοι κάρτας κοινωνικής αλληλεγγύης
μπορούν να παρακολουθούν την προβολή
στις 12.15 το μεσημέρι της Κυριακής, με εισιτήριο 2 €.
Ο καταστροφέας Ραλφ και η πάντα ανήσυχη φίλη του Βανέλοπι ταξιδεύουν στον απίθανο
κόσμο του διαδικτύου, αναζητώντας ένα ανταλλακτικό για να σώσουν το βιντεοπαιχνίδι της
Βανέλοπι.
Στην πορεία, οι δυο τους θα στηριχτούν
στους κατοίκους του διαδικτύου, σε ένα ιντερνετικό επιχειρηματικό μυαλό, αλλά και στο
πάνθεον των πριγκιπισσών της Disney, για να
βρουν τον δρόμο τους.
Μια πολύ ωραία οικογενειακή ταινία με
αναφορές που θα κατανοήσουν οι χρήστες του

ίντερνετ και μια ιστορία που θα αρέσει σε μικρούς και μεγάλους. Κωνσταντίνα Αχείλα -IGN
Greece

ΠΑΝΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟ

ΤΡΙΩΔΙΟΝ
ΤΟ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΝ
Του κ. Δημητρίου Π. Ρίζου
Dr Θεολογίας, Φιλολόγου, Λυκειάρχη
Μπήκαμε στο κατανυκτικό Τριώδιο, την ευλογημένη εκκλησιαστική περίοδο από την Κυριακή του Τελώνου και Φαρισαίου μέχρι το Μεγάλο Σάββατο. Δέκα εβδομάδες, είναι
χρόνος πνευματικής προετοιμασίας για την μεγαλύτερη
χριστιανική εορτή, το άγιον Πάσχα.
Όλος ο θαυμάσιος υμνολογικός πλούτος αυτής της περιόδου περιέχεται στο εκκλησιαστικό βιβλίο, που φέρει το
όνομα Τριώδιον, με το χαρακτηριστικό επίθετο «Κατανυκτικόν». Θα κάνω εδώ μια διευκρίνισι για να μη συγχέουμε την κατάνυξι με την συγκίνησι. Διότι ή συγκίνησις είναι
μεν μία ψυχική ταραχή, χαράς ή λύπης από την θέα ίσως
και ενός τοπίου ή από κάποια είδησι. Η κατάνυξις είναι άλλη
αίσθησις. Το Τριώδιο είναι Κατανυκτικόν, όχι τυχαία,
αλλά ουσιαστικά, διότι όλα τα τροπάρια, και τα τελούμενα αυτής της περιόδου, διεγείρουν ευσεβή διάθεσι, έξαρσι και ανάτασι της ψυχής, βαθιά ευλάβεια. Εκφράζουν την
οδύνη για τον ξεπεσμό του ανθρώπου στην αμαρτία, την
υποδούλωσί του στα πάθη, αλλά και την αναζήτησι του ελέους του Θεού, την συγχώρησι των αμαρτιών δια της μετανοίας. Ο νυγμός στην καρδιά φέρνει και δάκρυα στα μάτια. Έτσι είναι η κατάνυξις, που δεν πρέπει να συγχέουμε
με την συγκίνησι.
Πρακτικά το Τριώδιο είναι μία διαρκής πρόσκλησις σε
μετάνοια, το πρώτο και διαρκές κήρυγμα του Ιησού Χριστού. Μετανοείτε! Όχι μια φορά, αλλά συνεχώς. Σε αυτό
καταγράφεται η ελεεινότητα και αθλιότητα του αμαρτωλού, αλλά υπερτονίζεται η χάρις ως το έλεος του Θεού, η
επιθυμία και προθυμία του Θεού να δεχθή τον μετανοούντα,
η χαρά για την μετάνοια και ενός αμαρτωλού. Σχεδόν ωθεί
τον αμαρτωλό, και είμαστε όλοι αμαρτωλοί, με παραδείγματα, με εικόνες, με παραβολές, στην μετάνοια και εξομολόγησα. Δεν αφήνει περιθώρια απογνώσεως και απελπισίας και για τον πιο μεγάλο αμαρτωλό, διότι είναι άπειρο το έλεος του Θεού. Η σταυρική θυσία του Ιησού αποδεικνύει την απέραντη αγάπη του προς τον αμαρτωλό άνθρωπο. Ο Θεός έγινε άνθρωπος και θυσιάσθηκε για να βρη
και να σώση το απολωλός. «Πώς ημείς εκφευξόμεθα (την
ένδικον μισθαποδοσίαν) τηλικαύτης αμελήσαντες σωτηρίας;» (Έβρ. 2,2-3).
Λοιπόν για να μη κατακριθούμε ως μηδέποτε μετανοήσαντες, θα αξιοποιήσουμε φέτος την περίοδο του Τριωδίου
και θα μετανοήσουμε ειλικρινά, και θα γονατίσουμε κάτω
από το πετραχήλι του Πνευματικού.

Με βαθιά γνώση των θεμάτων, μας δίνει την ευκαιρία να
γνωρίσουμε αξιόλογες εργασίες του για την Ιστορία, την
Εκπαίδευση, τη Λαογραφία,
τον Πολιτισμό, τα βιβλία (39 βιβλιοπαρουσιάσεις) και άλλες,
καθώς και πολλές κριτικές
πνευματικών ανθρώπων για
τα έργα του: Εκπαιδευτικά
Ανάλεκτα, Χρονογραφήματα,
Μικρές Ιστορίες, Το γλυκοχάραμα της Λευτεριάς, Ιππεύοντας τους λύκους, Μετοικήσεις ορεινών πληθυσμών, Ομιλίες, Ζωγλοπιταίοι.
Το βιβλίο αυτό, καλογραμμένο και καλαίσθητο, αποτελεί
σημαντική προσφορά τού
συγγραφέα στο Καρδιτσιώτι-

Σούλα Τόσκα-Κάμπα,
πρ. υπάλληλος της Εθνικής
Βιβλιοθήκης,
Ερευνήτρια της Λαογραφίαςσυγγραφέας
κο (και στο ευρύτερο θεσσαλικό) αναγνωστικό κοινό.
Η Σούλα Τόσκα-Καμπά γεννήθηκε στην Κυψέλη Άρτας.
Τελείωσε τη Δημοσιογραφική
Σχολή Όμηρος. Έμαθε χο-

ρούς στο Λύκειο Ελληνίδων.
Παρακολούθησε μαθήματα
μουσικής κοντά στο Σίμωνα
Καρά και μετείχε στο συγκρότημα λαϊκών χορών της
Δώρας Στράτου.
Ήταν υπάλληλος της Εθνικής Βιβλιοθήκης.
Ασχολείται με τη λαογραφική έρευνα, τη μελέτη της
παράδοσης και ειδικότερα με
τους ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς.

ΒΙΒΛΙΟΓΝΩΡΙΜΙΕΣ

Φιλαρέτης Βυζαντίου «Πυρ εσώτερον - ποίηση»,
Εκδόσεις ΚΥΜΑ, Αθήνα 2018, σελ. 1-78
Είναι η πρώτη μεστή ποιητική συλλογή τής
Άρα, η Ποίηση είναι μια φλεγόμενη βάτος,
συμπολίτισσας φιλολόγου Μαρίας Φ. Ιωάνένας βασανιστικός Έρωτας.
νου - Κελεσίδη, που την εξέδωσε περί το τέΟ πραγματικός ποιητής στήνει ένα δικό
λος τού 2018 με το παραπάνω συμβολικό λοτου ιδεατό Σύμπαν και οραματίζεται έναν καγοτεχνικό ψευδώνυμο.
λύτερο κόσμο, χρησιμοποιώντας τήν πιο τέΤα 65 ποιήματα αυτής της συλλογής,
λεια μορφή τής γλώσσας του.
γραμμένα σε άκρως νεωτερική «γλώσσα», είΓι’ αυτό, η καλή Ποίηση προβληματίζει βαναι έμφορτα μηνυμάτων και ποιητικών ωδίθιά και εξαγνίζει αυτούς που την «ερωνων.
τεύονται» και τη μελετούν (και όχι απλώς τη
Δημιουργούν έντονον προβληματισμό, κιδιαβάζουν).
νούμενα μεταξύ επτά βασικών εννοιών τής
Η ποίηση της εν λόγω Ποιήτριας είναι όνανθρώπινης ύπαρξης: «ζωή», «θάνατος»,
τως αξιέραστη.
«έρωτας» (έρωτας ψυχών»), «φως», «σκοτάΑγαπητή Μαρία, συγχαρητήρια για την έκδι», «ελευθερία», «αθανασία».
δοση
της πρώτης ποιητικής σου συλλογής.
Επιμέλεια
Ο τίτλος «Πυρ Εσώτερον» προέρχεται
Πιστεύω ότι και μόνο με αυτή μπορείς να ποΝικολάου Κατοίκου λιτογραφηθείς «εις των ιδεών την πόλι»
από το ομώνυμο ποίημα της συλλογής (σελ.
Καθηγητής Φιλολογίας
57), Απόσπασμα από το ίδιο ποίημα έχει τε(Κων. Καβάφης).
θεί στη σελίδα τού οπισθοφύλλου:
ΜΕΡΙΚΟΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΤΙΧΟΙ
«Στο αρχαίο στασίδι ολόσωμη στέκει η Μοί1. Συνήθισα να πυρπολώ τις νύχτες μου με
ρα μου.
στίχους.
Με υψωμένα τα χέρια δέεται
Συνήθισα να γαλουχώ τις μέρες μου με υπομονή (σελ. 21).
να αντέξει η πήλινη φτιαξιά μου το Εσώτερον Πυρ
2. Φορώ την αρματωσιά τού θράσους
τής αναγέννησης.
και κουβαλώ ασήκωτα τα κρανία τών ηρώων
Πόσο χαίρομαι που γεννήθηκα πυράντοχη»!
στην πλάτη (σελ. 24).
Στο γενικό μότο τής συλλογής (σελ. 5) η Ποιήτρια γρά3. Δεν έχουν λυτρωμό
φει:
οι ένοχες αγάπες (σελ. 38).
«Στη δυναστεία της Αγάπης
4. Γη τών πατέρων μου αθλία,
εισπνέω το Φως
γη τών προγόνων μου αγία (σελ. 41).
της πορφυρόχροης Ελευθερίας μου».
5. Δεν με πτόησαν τα στίφη τών βαρβάρων
Ένα άλλο (διπλό) μότο βρίσκεται στη σελίδα 39:
ούτε των «φίλων» τα υπέροχα φιλιά,
• «Κολλάζει η σκέψη.
που καθαρό εστάζανε φαρμάκι (σελ. 45).
‘Καίγομαι, καίγομαι’, φωνάζει.
6. Οι δίκαιοι πάντα θα σιωπούν.
Και τότε εγώ πάνω στην πέτρα σκαλίζω
Τα χέρια τους θα μαγνητίζουν το φως.
μια τέχνη απροσκύνητη» (από ποίημα της σελ. 52).
Τα πόδια τους θα διαλέγουν τον δρόμο τού Προμηθέα.
• «Φύσα αεράκι τού Έρωτα,
Η αθωότητα δεν ξέρει από εκδίκηση (σελ. 50).
να φουσκώσει το προζύμι τής ζωής» (από το ίδιο ποίημα).
7. Η αγάπη ξέρει να γεύεται ατόφια την αθανασία (σελ.
Το τρίτο μότο τού βιβλίου (σελ. 69) μιλάει για μια αλήθεια,
51).
που οι περισσότεροι την αγνοούν:
8. Δεν έχω μάτια παρά μόνο για την ομορφιά,
Κάθε ποίημα είναι και ένας τοκετός (γέννα με πολλές ωδίκι ας με πολεμάει τελευταία από παντού η ασχήμια (σελ.
νες). Η Φιλαρέτη Βυζαντίου «πολεμά για την κατάκτηση ανέ56).
ραστων λέξεων», που την «περιγελούν ξεδιάντροπα», όπως
9. Όχι, τα ερειπωμένα σπίτια δεν τα ξυπνάμε.
γράφει εδώ η Ποιήτρια (σελ. 71). Ιδού το εν λόγω μότο:
Ανίερο να φωταγωγούμε τα σβηστά,
«Εύκολη ποτέ δεν ήταν η Ποίηση.
μελαγχολικά τους μάτια (σελ. 64).
Πώς να την αγγίξεις, χωρίς να καείς;
10. Θα προσεταιριστώ την εύλαλη σιωπή.
Άφλεκτη βάτος ποτέ δεν υπήρξε κανένας Έρωτας».
Ποτέ της δεν εξαπατά, όπως τα λόγια (σελ. 75).
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εσωτερικά

Ν.Δ.: Περιοδείες στελεχών σε προεκλογικούς ρυθμούς
Έ
να «ευρύ πρόγραμμα
περιοδειών», που
έχει κεντρικό στόχο
να αναδείξει το κυβερνητικό
της σχέδιο ανακοίνωσε η
Ν.Δ., ανεξαρτήτως, όπως
σημειώνεται, αν ο κ.
Τσίπρας επιλέξει τελικώς να
προκαλέσει και εθνικές
εκλογές το Μάιο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τις
τελευταίες εβδομάδες επισκέφθηκε τη Ρόδο, αμέσως μετά μετέβη στη Λέσβο, την προηγούμενη Παρασκευή την Ξάνθη και
τα μειονοτικά χωριά της Ροδόπης,
ενώ ακολουθούν περιοδείες στα
Ιόνια Νησιά και την Αιτωλοακαρνανία.
Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης
την Τετάρτη, 20 Μαρτίου, θα μεταβεί στις Βρυξέλλες όπου θα
μιλήσει για την ψήφο των αποδήμων, αλλά και για τη φυγή των
Ελλήνων στο εξωτερικό σε μια
εκδήλωση που συνδιοργανώνεται
από τις Γραμματείες Οικουμενικού Ελληνισμού και Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στον ίδιο ρυθμό κινείται, όπως
τονίστηκε, και όλο το κόμμα με
τις Γραμματείες του να οργανώνουν θεματικές εκδηλώσεις σε
όλη την Επικράτεια, αλλά και
πρωτοβουλίες που στοχεύουν
στην ενίσχυση των συμπολιτών
μας που έχουν πληγεί περισσότερο από την πολυετή κρίση.
Όπως είναι η συγκέντρωση τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης
για την στήριξη του έργου της
«Ελληνικής Εθελοντικής Συμπαράστασης», που διοργανώθηκε
την Τετάρτη στα Πετράλωνα από
τις Γραμματείες Ποιότητας Ζωής,
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και Οικογενειακής Πολιτικής της Νέας
Δημοκρατίας.
Μόνο το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου, τομεάρχες,
βουλευτές, υποψήφιοι ευρωβουλευτές, μέλη της Πολιτικής Επι-

τροπής και τοπικά στελέχη θα
βρεθούν σε 27 νομούς της χώρας,
ενώ προγραμματίζονται ακόμη
περισσότερες περιοδείες για τον
Απρίλιο.
Αναλυτικά το πρόγραμμα των
κλιμακίων της ΝΔ για το δεύτερο
δεκαπενθήμερο του Μαρτίου έχει
ως εξής:
Στο νομό Λακωνίας θα μεταβούν δύο κλιμάκια. Το πρώτο με
επικεφαλής τον Αδ. Γεωργιάδη,
την Παρασκευή 15 Μαρτίου και
το δεύτερο με επικεφαλής τον
Μ. Βαρβιτσιώτη, τομεάρχη Μεταναστευτικής Πολιτικής την Κυριακή 17 Μαρτίου.
Το νομό Λάρισας θα επισκεφθούν, επίσης, δύο κλιμάκια. Το
πρώτο με επικεφαλής τον Β. Οικονόμου, τομεάρχη Υγείας ΝΔ,
την Παρασκευή 15 Μαρτίου και
το δεύτερο με επικεφαλής την
Ν. Κεραμέως, τομεάρχη Παιδείας
την Παρασκευή 22 Μαρτίου.
Στο νομό Αιτωλοακαρνανίας,
επικεφαλής της αποστολής θα
είναι ο Β. Μεϊμαράκης την Παρασκευή 15 Μαρτίου.
Τον νομό Καστοριάς θα επισκεφθεί ομάδα στελεχών το Σάβ-

βατο 16 Μαρτίου με επικεφαλής
τον Χρ. Σταϊκούρα, τομεάρχη Οικονομικών της Ν.Δ και θα επισκεφθούν τον νομό Φλώρινας την
Κυριακή 17 Μαρτίου.
Στο νομό Χαλκιδικής, επικεφαλής του κλιμακίου, την Δευτέρα
18 Μαρτίου, θα είναι ο Μ. Βορίδης, τομεάρχης Εσωτερικών της
ΝΔ.
Στο νομό Βοιωτίας, την Τρίτη
19 Μαρτίου επικεφαλής του αποστολής θα είναι ο Ν. Παναγιωτόπουλος, τομεάρχης Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της ΝΔ.
Στο νομό Πιερίας, θα μεταβούν
δύο ομάδες στελεχών, η πρώτη
την Κυριακή 17 Μαρτίου με επικεφαλής τον Μ. Βορίδη, και η
δεύτερη την Παρασκευή 29 Μαρτίου με επικεφαλής τον Β. Μεϊμαράκη.
Στο νομό Έβρου, δύο κλιμάκια,
το πρώτο την Πέμπτη 21 Μαρτίου
με επικεφαλής τον Αδ. Γεωργιάδη
και το δεύτερο, το Σάββατο 30
Μαρτίου στην Αλεξανδρούπολη
με επικεφαλής τον Β. Μεϊμαράκη.
Στη Θεσσαλονίκη, επικεφαλής
του κλιμακίου θα είναι ο Β. Οικονόμου την Πέμπτη 21 Μαρτίου.
Στο νομό Ηλείας, θα επισκεφθεί
κλιμάκιο την Παρασκευή 22 Μαρτίου με επικεφαλής τον Β. Μεϊμαράκη.

Στο νομό Ευρυτανίας, την Παρασκευή 22 Μαρτίου θα επισκεφθεί ομάδα στελεχών με επικεφαλής τον Μ. Βαρβιτσιώτη.
Στο νομό Σάμου, επικεφαλής
του κλιμακίου, το Σάββατο 23
Μαρτίου θα είναι ο Γ. Κουμουτσάκος.
Στο νομό Ζακύνθου, επικεφαλής του κλιμακίου, το Σάββατο
23 Μαρτίου θα είναι ο Β. Μεϊμαράκης.
Στο νομό Κιλκίς, την Τετάρτη
27 Μαρτίου, επικεφαλής κλιμακίου θα είναι ο Μ. Βορίδης.
Στο νομό Ηρακλείου, την Πέμπτη 28 Μαρτίου θα μεταβεί ομάδα
με επικεφαλής τον Γ. Γεωργαντά,
τομεάρχη Διοικητικής Ανασυγκρότησης και τον Κ. Τασούλα.
Στο νομό Λασιθίου, επικεφαλής
του κλιμακίου, την Παρασκευή
29 Μαρτίου, θα είναι ο Γ. Γεωργαντάς.
Στο νομό Ημαθίας, επικεφαλής
της ομάδας θα είναι ο Μ. Βορίδης,
το Σάββατο 30 Μαρτίου.
Στο νομό Λευκάδας, το Σάββατο 30 Μαρτίου επικεφαλής του
αποστολής θα είναι ο Γ. Βρούτσης.
Στο νομό Αρκαδίας, επικεφαλής
του κλιμακίου που θα βρεθεί το
Σάββατο 30 Μαρτίου θα είναι ο
Γ. Γεωργαντάς και ο Γ. Κουμουτσάκος.
Στο νομό Αχαΐας, το Σάββατο
30 Μαρτίου επικεφαλής του ομάδας στελεχών θα είναι ο Β. Οικονόμου.
Στο νομό 'Αρτας, επικεφαλής
κλιμακίου που θα γίνει το Σάββατο
30 Μαρτίου, έχει ορισθεί η Ν.
Κεραμέως.
Στο νομό Ροδόπης, την Κυριακή
31 Μαρτίου επικεφαλής του κλιμακίου θα είναι ο Β. Μεϊμαράκης.
Τον νομό Πέλλας, την Κυριακή
31 Μαρτίου θα επισκεφθεί αποστολή στελεχών με επικεφαλής
τον Μ. Βορίδη.
Στο νομό Ξάνθης, επικεφαλής
κλιμακίου θα είναι ο Β. Μεϊμαράκης Κυριακή 31 Μαρτίου.
Στο νομό Ιωαννίνων, επικεφαλής του αποστολής που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 31 Μαρτίου θα είναι η Ν. Κεραμέως.

Ν.Δ.: 70.000
Έλληνες της Μ. Βρετανίας
δεν μπορούν να ψηφίσουν
στη χώρα διαμονής τους

«Η απόφαση της Βουλής των Κοινοτήτων για παράταση του
Brexit εκθέτει ανεπανόρθωτα την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ» υποστηρίζει η Νέα Δημοκρατία.
Κι αυτό, όπως επισημαίνει, γιατί, «με πρόσχημα το Brexit,
αποφάσισε να μην επιτρέψει στους Έλληνες που ζουν στη Μ.
Βρετανία να ψηφίσουν στη χώρα διαμονής τους στις προσεχείς
Ευρωεκλογές, όπως δικαιούνται εκ του νόμου».
Σύμφωνα με την αξιωματική αντιπολίτευση, «μετά την ανάδειξη
του θέματος από τη Νέα Δημοκρατία τον Φεβρουάριο, οι
αρμόδιοι υπουργοί Γ. Κατρούγκαλος και Αλ. Χαρίτσης έσπευσαν
άρον άρον να διαβεβαιώσουν ότι το πρόβλημα που οι ίδιοι δημιούργησαν θα λυθεί σύντομα.
Ωστόσο, ο εμπαιγμός των 70 χιλιάδων Ελλήνων της Μεγάλης
Βρετανίας συνεχίζεται, αφού ακόμη και σήμερα η κυβέρνηση
εξακολουθεί να τους στερεί παράνομα τη δυνατότητα να εγγραφούν στους εκλογικούς καταλόγους και να ασκήσουν το
δικαίωμα που έχουν ως κάτοικοι κράτους μέλους της ΕΕ να
ψηφίσουν στον τόπο κατοικίας τους».
Η Νέα Δημοκρατία ζητεί από την κυβέρνηση άμεσα:
«1. Να δώσει οδηγίες στην πρεσβεία και τα προξενεία στη
Μεγάλη Βρετανία για να ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τους ενδιαφερόμενους.
2. Να διαθέσει επαρκή αριθμό προσωπικού ώστε να εξυπηρετηθούν οι κάτοικοι του Ηνωμένου Βασιλείου απρόσκοπτα
και
3. Να δώσει εύλογη παράταση τουλάχιστον για τους κατοίκους
της Μεγάλης Βρετανίας να εγγραφούν στους εκλογικούς καταλόγους.
Ας πάψουν επιτέλους να κρύβονται οι κ. Χαρίτσης και Κατρούγκαλος. Δεν μπορούν να παίζουν με τα εκλογικά δικαιώματα
Ελλήνων πολιτών, όσο κι αν βρίσκονται σε πανικό ενόψει της
επερχόμενης ήττας του κόμματός τους» καταλήγει η Νέα Δημοκρατία.

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
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Τσίπρας και Μοράλες τάχθηκαν κατά
των εξωτερικών παρεμβάσεων στη Βενεζουέλα
ημαντικό άνθρωπο με
διεθνή ακτινοβολία, που
πριν από 13 χρόνια και
κόντρα στις προβλέψεις πήρε
τα ηνία της χώρας του και
προχώρησε στη δίκαιη διανομή
του παραγόμενου πλούτου και
στην παραγωγή νέου,
χαρακτήρισε ο Αλέξης Τσίπρας
τον Πρόεδρο της Βολιβίας, Εβο
Μοράλες, στη διάρκεια των
κοινών δηλώσεων, μετά την
ολοκλήρωση της συνάντησής
τους στο Μέγαρο Μαξίμου.

Σ

Απέναντι στους κινδύνους της κυριαρχίας ενός ακραίου νεοφιλελευθερισμού και της ανόδου της ακροδεξιάς, του εθνικισμού και του ρατσισμού, οι προοδευτικές δυνάμεις,
οι προοδευτικές ηγεσίες του κόσμου οφείλουν να είναι πιο κοντά και
να συντονίζουν τις προσπάθειες
τους επισήμανε ο πρωθυπουργός
Αλέξης Τσίπρας.
Τόνισε πως στο πλαίσιο αυτό ο
ίδιος θα στηρίξει την πρωτοβουλία
του Προέδρου της Βολιβίας Εβο
Μοράλες να πραγματοποιηθεί στη
χώρα του συνάντηση ηγετών και
αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων
από την Ευρώπη και τη Λατινική

Αμερική με στόχο τη δημιουργία
ενός Διεθνούς Φόρουμ διαλόγου
και επικοινωνίας των προοδευτικών
δυνάμεων.
Το γεγονός ότι τον Οκτώβριο θα γίνουν εκλογές στην Ελλάδα αλλά και
στη Βολιβία επισήμανε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.
Και αφού εξέφρασε την πεποίθησή του ότι θα επανεκλεγεί πρωθυπουργός είπε ότι θα έχει και την ευκαιρία να επισκεφθεί τη Βολιβία.
Επίσης, ο πρωθυπουργός Αλέξης
Τσίπρας και ο Πρόεδρος της Βολι-

βίας Εβο Μοράλες τάχθηκαν κατά
των εξωτερικών παρεμβάσεων στη
Βενεζουέλα και υπέρ του διαλόγου,
με σκοπό να βρεθεί λύση και να αποφευχθεί ο κίνδυνος εμφύλιας σύρραξης.
Ο μόνος δρόμος για την εκτόνωση
της κρίσης είναι οι διπλωματικές
πρωτοβουλίες, είπε ο κ. Τσίπρας
και σημείωσε: «Η μόνη προοπτική τις
επόμενες μέρες είναι ο διάλογος
ανάμεσα στις δύο πλευρές, κυβέρνηση και αντιπολίτευση, να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι του διαλόγου

προκειμένου να αποφευχθεί η κλιμάκωση της κρίσης και ενδεχομένως
μια αιματηρή εμφύλια σύγκρουση. Κι
αυτό προϋποθέτει ένα χρονοδιάγραμμα που θα οδηγήσει σε εκλογές
ελεύθερες και δημοκρατικές».
Σε αυτό το πλαίσιο θα δραστηριοποιηθεί και η ελληνική πλευρά
είπε ο πρωθυπουργός και υπογράμμισε: «Είμαστε και θα είμαστε
απέναντι σε οποιαδήποτε απόπειρα
στρατιωτικής επέμβασης ή στρατιωτικής λύσης, διότι πιστεύουμε
ότι η μόνη διέξοδος για τους λαούς
είναι η δημοκρατία και η δική τους
κυριαρχία».
Από την πλευρά του ο Πρόεδρος
της Βολιβίας επισήμανε ότι σε καμιά
περίπτωση οι εξωτερικές παρεμβάσεις, όπου έγιναν, δεν έλυσαν προβλήματα.
«Οσο προχωράμε στην έξοδο από
την κρίση, τόσο θα ελαφρύνουμε τη
φορολογική επιβάρυνση των μεσαίων στρωμάτων», δήλωσε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.
Τόνισε πως αυτή είναι η διαφορά
μιας προοδευτικής διακυβέρνησης
από μια νεοφιλελεύθερη διακυβέρνηση, η οποία προκειμένου να στηρίξει τις ελίτ, προκειμένου να μειώσει
τη φορολογία των πλουσίων, προ-

χωρά σε μια καταστροφική πολιτική
για τις πλατιές μάζες, για τους πολλούς.
Τα συγχαρητήρια του στον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα έδωσε ο
Πρόεδρος της Βολιβίας, επειδή,
όπως είπε, με τη διακυβέρνησή του
κατάφερε πολύ γρήγορα να σταθεί
η Ελλάδα στα πόδια της και να προχωρήσει μπροστά.
«Πριν από την άνοδο του αδελφού
Αλέξη Τσίπρα στην εξουσία στην
Ελλάδα, στη Λατινική Αμερική επικρατούσε η αντίληψη ότι η Ελλάδα
ταλανιζόταν από σοβαρότατα οικονομικά και άλλα προβλήματα. Αυτή
η καταιγιστικά αρνητική εικόνα εξαφανίστηκε σταδιακά και προοδευτικά στα μέσα επικοινωνίας της Λατινικής Αμερικής για την Ελλάδα. Με
τη διακυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα
καταλάβαμε και είδαμε όλοι ότι πολύ
γρήγορα κατάφερε η Ελλάδα να
σταθεί στα πόδια της και να προχωρήσει μπροστά χάρη στο τιμόνι που
κρατούσες εσύ αδελφέ, φίλε, Αλέξη,
και θέλω να σε συγχαρώ θερμότατα
για αυτή σου την επιτυχία», είπε ο κ.
Μοράλες απευθυνόμενος στον Έλληνα πρωθυπουργό, στη διάρκεια
των κοινών δηλώσεων προς τους δημοσιογράφους.

Συνάντηση Βούτση - Ντιμιτρόφ: «Βρεθήκαμε στη σωστή πλευρά της Ιστορίας» λέει ο ΥΠΕΞ της Β. Μακεδονίας
ε τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου, Νίκο Βούτση, να χαρακτηρίζει τη Συμφωνία των Πρεσπών, ως μία μεγάλη διεθνή εκκρεμότητα, η οποία έκλεισε μέσα από μία ευρύτερη
πλειοψηφία ανοχής που διαμορφώθηκε, και τον υπουργό Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας, Νικολά Ντιμιτρόφ, να τονίζει ότι οι
δύο κυβερνήσεις «βρέθηκαν στη σωστή πλευρά της Ιστορίας», ολοκληρώθηκε η συνάντηση που είχαν οι δύο άνδρες στην ελληνική
Βουλή.
«Βρεθήκαμε στη σωστή πλευρά της Ιστορίας. Καταφέραμε να δημιουργήσουμε μία μικρή Ευρώπη στα Βαλκάνια. Ήταν μία δύσκολη συμφωνία γιατί ήταν μία αλλαγή και οι άνθρωποι αντιστέκονται
στις αλλαγές. Αλλά πετύχαμε κάτι εξαιρετικό. Η Συμφωνία έδωσε
τέλος σε προκαταλήψεις, ταμπού και στερεότυπα», ανέφερε ο κ.
Ντιμιτρόφ.
«Δημιουργούμε ένα μέλλον στενών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, θέτουμε τα θεμέλιά τους και προσωπικά δεν θα ησυχάσω ποτέ
αν δεν πείσω όλους όσοι αντιδρούν ότι αυτό που κάναμε ήταν το
σωστό», σημείωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας και συμπλήρωσε: «Είμαστε στη σωστή πλευρά της Ιστορίας.
Χρειάζεται η ΕΕ συμμαχίες. Ξεκλειδώσαμε την ειρήνη και στις δύο
πλευρές. Αυτό είναι το σωστό και για τα δύο έθνη μας. Δεν μπορεί να είσαι γείτονας με μία χώρα και να μην τη σέβεσαι».
Επίσης, έδωσε έμφαση στη συνεργασία των δύο χωρών, τόσο σε
θέματα οικονομίας και ενέργειας όσο και στα θέματα της ασφάλειας
στη περιοχή.
«Η Συμφωνία των Πρεσπών επικυρώθηκε στο γράμμα και στο
πνεύμα της, και έχει όλες τις πρόνοιες για να ανοίξουμε τον δρόμο της συνέργειας και της φιλίας ανάμεσα στον ελληνικό λαό και
τον λαό της Βόρειας Μακεδονίας. Είμαι σίγουρος ότι το προσεχές

Μ

διάστημα και οι δύο πλευρές θα εργαστούν σε αυτήν την κατεύθυνση και θα δοθεί καινούργια ώθηση στη συνεργασία μας», επισήμανε, από την πλευρά του, ο κ. Βούτσης και πρόσθεσε: «Κλείνει μια μεγάλη εκκρεμότητα στις διεθνείς σχέσεις. Ήδη εξελίσσονται
συνέργειες για την εφαρμογή της σε ζητήματα χρόνια. Η ευτυχής
κατάληξή της, νομίζω, θα είναι το κίνητρο για να προχωρήσουμε
παρά πολύ γρήγορα».
Παράλληλα, ο κ. Βούτσης χαρακτήρισε ως ιδιαίτερα σημαντικό
οι δύο χώρες να μπουν στη διαδικασία επιτάχυνσης της εφαρμογής όλων των προνοιών που περιλαμβάνει η Συμφωνία των Πρεσπών, ώστε να αρθούν και όλες οι εύλογες ενστάσεις που υπάρχουν.
«Αυτός ο χώρος της Βουλής ήταν το προηγούμενο διάστημα χώ-

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

ρος έντονων συζητήσεων, αλλά και καλής διάθεσης για όλα τα ζητήματα που περιλαμβάνει η Συμφωνία των Πρεσπών και το πρωτόκολλο ένταξης της Βόρειας Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ. Μέσα από
τις έντονες συζητήσεις στη Βουλή διαμορφώθηκε μια ευρύτερη πλειοψηφία ανοχής, για να προχωρήσει η Συμφωνία. Ταυτόχρονα, η Βουλή υπήρξε ο χώρος συγκεκριμένων διαμαρτυριών πολιτών. Ελπίζω να γίνει συνειδητό ότι είναι για το καλό των λαών μας και στόχος είναι να φέρει τη σταθερότητα στη περιοχή», υπογράμμισε ο
πρόεδρος της Βουλής για να συμπληρώσει: «Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε στην Ιστορία ότι η Συμφωνία των Πρεσπών, όχι μόνο
δίνει τη δυνατότητα να γυρίσουνε σελίδα οι δύο χώρες, αλλά και
ότι είναι ένα διεθνές υπόδειγμα, απέναντι στις ασύμμετρες απειλές
της εποχής, ότι πρέπει όλα τα προβλήματα να επιλύονται, βάσει πάντα του διεθνούς δικαίου και να μην αφήνουμε να δημιουργούνται
χάσματα».
Ακόμη, ο κ. Βούτσης υποστήριξε ότι η Βουλή είναι ο χώρος που
μπορεί να γίνουν άμεσα βήματα για τη συγκρότηση Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Φιλίας μεταξύ των δύο χωρών, καθώς και σημαντικά
βήματα, όπως είπε, που αφορούν τις προσπάθειες για ολοκλήρωση της εισόδου της γείτονος χώρας στο ΝΑΤΟ, όπως και την εισδοχή της -μαζί με άλλες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων- στην ΕΕ.
Τόσο ο κ. Βούτσης όσο και ο κ. Ντιμιτρόφ εξέφρασαν τη βεβαιότητα ότι η επικείμενη επίσκεψη του πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα,
στη γειτονική χώρα θα επιταχύνει και θα ενισχύσει περαιτέρω τη
συνεργασία των δύο χώρων.
Τέλος, οι δύο άνδρες καταδίκασαν την αποτρόπαια -όπως τη χαρακτήρισαν- εγκληματική ενέργεια στη Νέα Ζηλανδία, σημειώνοντας πως είναι απόρροια ενός κλίματος μισαλλοδοξίας, που επεκτείνεται παγκοσμίως με τέτοιες δράσεις εγκληματικών ομάδων.
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Το 5ο Γυμνάσιο στο Πόρτο
με πρόγραμμα Erasmus+
Τ
ο Πόρτο της Πορτογαλίας
επισκέφθηκαν μαθητές
και εκπαιδευτικοί του 5ου
Γυμνασίου Τρικάλων στο
πλαίσιο Ευρωπαϊκού
προγράμματος Erasmus+. Τα
προγράμματα Erasmus+
χρηματοδοτούνται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση και
στοχεύουν

• στη βελτίωση της ποιότητας
της σχολικής εκπαίδευσης
• στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής
διάστασης της εκπαίδευσης
• στην προαγωγή εκμάθησης ξένων γλωσσών
• στη διαπολιτισμική ευαισθητοποίηση μαθητών/τριών, εκπαιδευτικών, γονέων και κηδεμόνων.
Για να επιτευχθούν οι ανωτέρω
στόχοι ενθαρρύνονται οι διακρατικές
συνεργασίες μεταξύ σχολικών ιδρυμάτων. “Let me think, let me be myself_ ICT as a tool of inclusion” είναι
ο τίτλος της Σύμπραξης που συμμετέχει το 5ο Γυμνάσιο Τρικάλων
και συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο
της Κοπεγχάγης, Πολυτεχνείο του
Πόρτο και σχολεία Δευτεροβάθμιας
και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της

T

o 2Ο Γενικό Λύκειο Τρικάλων βρέθηκε στην
Κρακοβία ,Πολωνία απο
23/02/2019 έως 01/03/2019 για
την δεύτερη συνάντηση του προγράμματος Erasmus+ KA229
που έχει θέμα «Enhancing Active
Citizenship Through DEBATE”.
Tο πρόγραμμα που υλοποιείται στο σχολείο μας δίνει την
δυνατότητα να φέρει σε επαφή
μαθητές και καθηγητές από την
Ιταλία, Βουλγαρία, Τουρκία, Ελλάδα και Πολωνία, να συνεργαστούν και να εμπλακούν μέσα
σε κλίμα αμοιβαίου σεβασμού
,να αποκτήσουν και να αυξήσουν
δεξιότητες που αφορούν τα δικαιώματα και τα καθήκοντα ενός
ενεργού Ευρωπαίου πολίτη.
Μέσω της εμπειρίας των DEBATE μαθητές και καθηγητές
θα δημιουργήσουν καινοτόμες
μεθοδολογικές προσεγγίσεις μη
τυπικής εκπαίδευσης, θα συζητήσουν θέματα Ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος μέσα σε ένα ασφαλές, πολυπολιτισμικό περιβάλλον
και θα προσπαθήσουν να εντάξουν τον επιχειρηματολογικό
διάλογο στα Σχολικά Προγράμματα Σπουδών προσφέροντας
έτσι την ανταλλαγή καλών πρακτικών για την εκπαίδευση.Με
την βοήθεια μίας Συμβούλου σε
θέματα debate από την Σλοβενία
–μία χώρα με τεράστια εμπειρία
στον δημόσιο λόγο μέσα στην
σχολική εκπαίδευση- αυτά τα
δύο χρόνια θα διοργανωθούν
διαγωνισμοί debate (tournament)
ανάμεσα στους μαθητές όλων
των χωρών πάνω σε θέματα
όπως ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ, ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩ ΙΝΤΕΡΝΕΤ,
ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ, ΓΕΝΟΣ/ΦΥΛΑ ,
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ.
Τα debate ως εργαλείο εκπαίδευσης είναι σχετικά καινούργιο, αν και στην πραγματικότητα χρονολογείται από τις
μέρες του Σωκράτη (470-399
πΧ). Ο μεγάλος φιλόσοφος συνήθιζε να κάθεται στους κήπους
ή να κάνει περίπατο με τους μαθητές του κάνοντας συζητήσεις
και χρησιμοποιώντας ερωτήσεις

Πορτογαλίας, Δανίας και Ρουμανίας.
Μαθητές και εκπαιδευτικοί του
5ου Γυμνασίου είχαν την ευκαιρία
να επισκεφθούν το σχολείο Agrupamento de Escolas do Cerco το
οποίο έχει 2500 μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι μαθητές παρακολουθούσαν τα μαθήματα του σχολείου καθημερινά, συναναστράφηκαν με μαθητές/τριες σχολείων της Δανίας,
Πορτογαλίας και Ρουμανίας, ενημερώθηκαν για τα εκπαιδευτικά συ-

στήματα των άλλων χωρών, παρουσίασαν τα σχολεία τους και τις χώρες
τους, συμμετείχαν σε δράσεις και
βιωματικά εργαστήρια και τέλος
έκαναν προτάσεις για τις πρακτικές
που τα σχολεία πρέπει να εφαρμόζουν προκειμένου να καταπολεμηθεί
η μαθητική διαρροή.
Οι εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε
όλες τις παραπάνω δράσεις και επιπλέον επιμορφώθηκαν στο Πολυτεχνείο του Πόρτο για τις πρόσφατες
εξελίξεις στον τομέα της υποστηρι-

κτικής τεχνολογίας για άτομα με ειδικές ανάγκες. Τέλος όλοι συμμετείχαν σε δράσεις πολιτιστικού και
πολιτισμικού ενδιαφέροντος.
Το 5ο Γυμνάσιο εκπροσωπήθηκε

από τις μαθήτριες Ελένη Σίμου, Δάφνη Λόζιου και τους εκπαιδευτικούς:
Φανή Σμιξιώτη, διευθύντρια – συντονίστρια, και Ελένη Αναγνωστοπούλου, καθηγήτρια Αγγλικών.

To 20 Γενικό Λύκειο Τρικάλων στην Κρακοβία
στα πλαίσια προγράμματος Erasmus S +2018

Η ομάδα των καθηγητών αποτελούνταν από την Ζωή Περιστέρη
(Συντονίστρια του Προγράμματος), την Ασημίνα Πέτσα
και την Μελπομένη Παπανικολάου οι οποίες κατάφεραν με την
συνεργασία τους και τον σεβασμό τους στην ομάδα
να δημιουργήσουν κλίμα ασφάλειας και ηρεμίας στους μαθητές μας.
του τύπου «Γιατί το νομίζεις
αυτό; είσαι βέβαιος; τι σε κάνει
να το πιστεύεις αυτό;» δημιουργώντας την γνωστή Σωκρατική
Μέθοδο (elenchus). Η μέθοδος
των debate στην εκπαίδευση
έχει προχωρήσει λίγο παρακάτω.
Οι μαθητές προετοιμάζονται σε
ένα θέμα ανεξάρτητα άν συμφωνούν ή όχι και με ευγένεια

και επιχειρήματα υποστηρίζουν
την άποψή τους.Με αυτόν τον
τρόπο αναπτύσσουν ικανότητες
ρητορικής , υποστηρίζουν την
αποψή τους μπροστά σε κοινό,
αναπτύσσουν συνεργασία με άλλους μαθητές από διαφορετικές
χώρες και όλα αυτά σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο και μεθοδολογία.

Κατά την 2η Συνάντηση του
προγράμματος, ο Διευθυντής
του σχολείου της Κρακοβίας Zespol Szkol Poligraficzno- Medialnych ,η συντονίστρια του προγράμματος Joanna BarteczkoKocjan και οι καθηγητές και μαθητές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα μας ετοίμασαν μία ζεστή
και υπέροχη υποδοχή. Οι μαθητές φιλοξενήθηκαν σε οικογένειες και βίωσαν την φιλοξενία,
τον τρόπο ζωής και τις συνήθειες
του Πολωνικού λαού. Μέσα σε
μία εβδομάδα μαθητές και καθηγητές έκαναν ακόμα πιο δυνατούς τους δεσμούς φιλίας ,
συνεργασίας , σεβασμού. Ο διμερής Διαγωνισμός των debate
έγινε μέσα σε κλίμα συνεργασίας
και ομαδικότητας με τους μαθητές να χρησιμοποιούν τον δημόσιο λόγο με σεβασμό προς
τους συνομιλητές τους επιχειρηματολογώντας στην Αγγλική
Γλώσσα πάνω στα ακόλουθα
motions : 1.H πολυπολιτισμικότητα είναι καλύτερο μοντέλο
από την αφομοίωση για την δημιουργία μίας συμπαγούς κοινωνίας 2. Η μεγάλης κλίμακας
μετανάστευση προκαλεί σοβαρά
οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα. Η ομάδα της Πολωνίας
πήρε την πρώτη θέση και αν και
η ομάδα της χώρας μας δεν
πήρε κάποια διάκριση δέχτηκε
τους επαίνους και τα συγχαρητήρια όλων για την μαχητικότητά
τους, για το ήθος τους καθώς
και το πνεύμα συνεργασίας με
τους άλλους μαθητές.
Όμως η επίσκεψή μας στην
Πολωνία δεν ήταν μόνο debate.
Κατά τη διάρκεια της παραμονής
μας εκεί επισκεφτήκαμε χώρους
και μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς από την UNESCO .H επίσκεψη στο Auschwitz ήταν για
μας μια εμπειρία που δεν θα
την ξεχάσουμε ποτέ. Το ταξίδι

στο Zakopane μας έδωσε μία
γεύση από τα βουνά της πανέμορφης Κρακοβίας και η όλη
περιήγηση μέσα στην πόλη, στο
κάστρο, στο Εθνικό Μουσείο με
την περίφημη έκθεση του
Leonardo da Vinci μας άφησε
με τις καλύτερες εντυπώσεις.
Η φιλοξενία των Πολωνών ήταν
εξαιρετική, γευτήκαμε παραδοσιακά τοπικά φαγητά, χορέψαμε
και τραγουδήσαμε χορούς και
τραγούδια από όλες τις χώρες
και γενικά περάσαμε υπέροχες
στιγμές απολαμβάνοντας την
συνέχεια του προγράμματος δημιουργώντας ακόμη πιο δυνατούς δεσμούς και φιλίες.
Η ελληνική ομάδα αποτελούνταν από τους εξής μαθητές:
1.Ειρήνη Γκαντιά 2. Ιωάννα Βουτσελά 3. Χαράλαμπος Γκουγκαράς 4. Κωνσταντίνος Παπαναγιώτου 5. Σοφία Παπακυρίτση
6. Εβελίνα Ράδου οι οποιοι μας
έκαναν περήφανους με το ήθος
τους, την ευγενική τους συμπεριφορά, την στάση τους απέναντι σε όλους τους συμμετέχοντες και στους συνοδούς αλλά
και με την αγωνιστικότητα που
έδειξαν κατά την διάρκεια του
διαγωνισμού. Τα παιδιά μας
μέσα σε λίγο χρόνο προετοιμασίας και θυσιάζοντας πολύ από
τον ελεύθερο χρόνο τους κατάφεραν για ακόμη μια φορά να
μας προσφέρουν υπέροχες στιγμές. Θα θέλαμε μέσα από την
καρδιά μας να τους δώσουμε
συγχαρητήρια τόσο στους ίδιους
όσο και στους γονείς τους και
ιδιαίτερα να τους ευχαριστήσουμε δημόσια που μας τους
εμπιστεύτηκαν. Επίσης θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε από
καρδιάς τον Διευθυντή μας Πέτρο Τζίμα που μας στηρίζει με
όλες του τις δυνάμεις στο πρόγραμμα αυτό και το Σύλλογο
Διδασκόντων του 2 ΓΕΛ Τρικά-

λων για τη βοήθεια τους και την
ανοχή τους.
Εμπειρίες των μαθητών
1.Σοφία: Ήταν μια καταπληκτική εμπειρία γεμάτη χαρά, διασκέδαση και συγκίνηση . Είδαμε
νέους τόπους, αξιοθέατα, ήρθαμε σε επαφή με διαφορετικές
απόψεις, τρόπους σκέψης.
2. Χάρης: Θα μου μείνει αξέχαστο! Έκανα καινούριους φίλους, ο καθένας από μια διαφορετική γωνιά της Ευρώπης,
γεγονός που με βοήθησε να
μάθω καινούριες γλώσσες!
3. Ιωάννα: Σίγουρα ήταν κάτι
που θα μείνει χαραγμένο στην
μνήμη μας για πάντα. Ήταν μια
μοναδική ευκαιρία να έρθουμε
σε επαφή με διαφορετικούς ανθρώπους, να γνωρίσουμε νέους
πολιτισμούς και παραδόσεις.
4. Ειρήνη: Ήταν μια διαφορετική εμπειρία που μας βοήθησε
να διευρύνουμε τους ορίζοντές
μας καθώς συναναστραφήκαμε
με ανθρώπους από διαφορετικές
χώρες, γνωρίσαμε νέες γλώσσες
και δοκιμάσαμε καινούριες γεύσεις.
5. Κώστας: Διαπιστώσαμε ότι
ανάμεσα στους λαούς υπάρχουν
ελάχιστα να τους χωρίζουν και
πολύ περισσότερα να τους ενώνουν. Στην ουσία τέτοια ταξίδια
αποδεικνύουν ότι όλοι οι μαθητές είμαστε κάτοικοι ενός παγκόσμιου χωριού.
6. Εβελίνα: Μου αρέσουν τα
ταξίδια αλλά αυτό δεν ήταν ένα
απλό ταξίδι, ήταν μια εμπειρία
γνώσης που μας βοήθησε να
δούμε με εντελώς διαφορετική
ματιά άλλους πολιτισμούς .
«There is no conversation more
boring than the one where everybody agrees “ Michel de Montage
Οι εκπαιδευτικοί του προγράμματος
Οι συμμετέχοντες μαθητές

τοπικά
Τομεάρχης
Περιβάλλοντος και
Ενέργειας της
Νέας Δημοκρατίας,
βουλευτής Τρικάλων, κ.
Κώστας Σκρέκας,
κατέθεσε ερώτηση στη
Βουλή των Ελλήνων
σχετικά με τη
φημολογούμενη
μετονομασία του
στρατοπέδου της Σχολής
Μονίμων Υπαξιωματικών
στα Τρίκαλα.

Ο

Ακολουθεί αναλυτικά η
Ερώτηση:
Η υπόθεση της μετονομασίας του στρατοπέδου που
εδρεύει η Σχολή Μονίμων
Υπαξιωματικών στα Τρίκαλα,
έχει προκαλέσει σοβαρό προβληματισμό και ανησυχία στη
κοινωνία των Τρικάλων. Τα κίνητρα σε κάθε περίπτωση και
κατά γενική ομολογία όσων

Σύγχρονη έρευνα
Ο βασιλικός περιέχει υψηλά επίπεδα βήτα καροτίνης,
κρυπτοξανθίνης, λουτεΐνης
και ζεαξανθίνης. Αυτά τα συστατικά προστατεύουν από
τις ελεύθερες ρίζες. Περιέχει
επίσης καλή ποσότητα μετάλλων όπως κάλιο, μαγγάνιο, χαλκό και μαγνήσιο. Είναι
καλή πηγή σιδήρου. Περιέχει
3,17mg σίδηρο ανά 100gr
φρέσκων φύλλων (περίπου
26% του RDA, δηλαδή της
ημερήσιας συνιστώμενης δόσης).
Ο βασιλικός περιέχει πολλά
φαινολικά φλαβονοειδή όπως
οριεντίνη και βικενίνη. Αυτά τα
συστατικά έχουν εξεταστεί
σε εργαστηριακές μελέτες
για την πιθανή αντιοξειδωτική
τους προστασία κατά της
προκαλούμενης από ακτινοβολία οξείδωσης στο συκώτι
ποντικών. Σε μελέτες σε ανθρώπινα λευκά αιμοσφαίρια ο
βασιλικός προστατεύει τις
κυτταρικές δομές και τα χρωμοσώματα από την ακτινοβολία. Τα φύλλα του βασιλικού
περιέχουν πολλά ευεργετικά
για την υγεία πτητικά έλαια
όπως ευγενόλη (eugenol), κιτρονελλόλη (citronellol), λιναλοόλη (linalool), κιτράλη
(citral), λιμονένη (limonene)
και τερπινεόλη (terpineol).
Αυτά τα συστατικά είναι γνωστά για τις αντιφλεγμονώδεις
και αντιβακτηριδιακές ιδιότητες τους. Η ευγενόλη έχει
βρεθεί ότι έχει αντιφλεγμονώδη λειτουργία δρώντας
κατά του ένζυμου κυκλοοξυγενάση (CΟΧ), που μεσολαβεί
στη φλεγμονώδη διαδικασία
στο σώμα. Αυτή η αναχαιτιστική επίδραση της ευγενό-
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Κώστας Σκρέκας: Έντονος προβληματισμός
με τη μετονομασία της ΣΜΥ στα Τρίκαλα
επεδίωκαν και επιδιώκουν τη
μετονομασία είναι ιδεολογικοπολιτικά με σαφή και γνωστό προσανατολισμό. Αυτό
έχει ως συνέπεια την αμφισβήτηση αλλά και τη διχογνωμία του τρικαλινού λαού
με την αφύπνιση ιστορικών
στιγμών οδυνηρών που έχουν
αφεθεί στη λήθη του παρελθόντος. Η πόλη αναστατώνεται και οι έριδες και οι εντάσεις εύκολα λαμβάνουν χώρα
στην ανακίνηση τέτοιων ευαίσθητων θεμάτων όπου η ημιμάθεια κρίνεται πολλάκις πιο
επικίνδυνη από την αμάθεια.
• Επειδή κρίνουμε ότι είναι

πολιτικά και κοινωνικά εξαιρετικά επιζήμια η αναμόχλευση παθών με αμφιλεγόμενα κίνητρα και επίφοβη αιτία διχαστικού διλήμματος στην κοινωνία της πόλης μας που προσπάθησε να επουλώσει τις
πληγές της και να προχωρήσει
ενωμένη ξεπερνώντας τις
όποιες διαφορές για το καλό
όλων, και
• Επειδή αναρωτιόμαστε
για τους σκοπούς που εξυπηρετώνται – κυρίως μικροπολιτικά συμφέροντα- δεδομένης
της ιστορικής στιγμής για τη
χώρα μας, και
• Επειδή αναλογιζόμαστε

“Μερικά ενδιαφέροντα βότανα”

Παραδοσιακή ιστορία
και χρήση
Ο βασιλικός είναι ένα από
τα αρχαιότερα και πιο δημοφιλή φυτά πλούσια στα περισσότερο δημοφιλή φυτοθρεπτικά στοιχεία. Θεωρείτο
ως «ιερό βότανο» σε πολλές
παραδόσεις σε όλο τον κόσμο. Ανήκει στην οικογένεια
της Lamiaceae του γένους
Ocimum. Είναι ιθαγενές στο
Ιράν, στην Ινδία και σε άλλες
τροπικές περιοχές της Ασίας.
Αυτό το ετήσιο φυτό καλλιεργείται για τα έχοντα φαρμακευτική αξία φύλλα και σπόρους του.

ΣΑΒΒΑΤΟ

Βασιλικός
Ένα φυσικό αντιβιοτικό
Βοτανικό όνομα: Ocimum basilicum
Κοινό όνομα: Basil
Του
Τσιουτσια Βασιλείου,
φαρμακοποιού

λης, κάνει τον βασιλικό ένα
σημαντικό φάρμακο για την
ανακούφιση στα άτομα με
φλεγμονώδη προβλήματα
υγείας, όπως ρευματοειδή
αρθρίτιδα και φλεγμονώδεις
παθήσεις του εντέρου.
Εργαστηριακές μελέτες
έχουν δείξει ότι ο βασιλικός
έχει αντιμολυσματική δράση
αναχαιτίζοντας πολλά παθογόνα βακτήρια όπως τον σταφυλόκοκκο, τον εντερόκοκκο
και την ψευδομονάδα. Το τσάι
τον βασιλικού ανακουφίζει τη
ναυτία και θεωρείται ότι έχει
ήπια αντισηπτική δράση. Απαραίτητα έλαια από τα φύλλα
του βασιλικού έχουν φανεί ότι
έχουν την ικανότητα να αναχαιτίζουν διάφορα είδη παθογόνων βακτηριδίων τα
οποία έχουν γίνει ανθεκτικά
στα συχνά συνταγογραφούμενα αντιβιοτικά φάρμακα.
Σε μια μελέτη που δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο του 2003 στο
Journal of Microbiology Methods, απαραίτητα έλαια του
βασιλικού βρέθηκαν ότι αναχαιτίζουν στελέχη βακτηριδίων από σταφυλόκοκκο, εντερόκοκκο και ψευδομονάδα, τα οποία δεν είναι μόνο
διαδεδομένα, αλλά τώρα θέτουν σοβαρές δυσκολίες στη
θεραπεία, αφού έχουν αναπτύξει υψηλό επίπεδο αντίστασης στη θεραπεία με αντιβιοτικά φάρμακα.
Μελέτες που δημοσιεύθηκαν στο τεύχος Φεβρουαρίου
2004 του περιοδικού Food
Microbiology έχουν δείξει ότι
προϊόντα πλυσίματος σε διάλυμα που περιέχει είτε αιθέριο έλαιο βασιλικού είτε θυμαριού σε πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις 1% συνετέλεσε
στη μείωση του αριθμού της

Shingella, ενός μολυσματικού βακτηριδίου που προκαλεί διάρροια και ενδεχομένως
και σημαντική εντερική βλάβη. Αν και οι επιστήμονες
χρησιμοποιούν αυτή την
έρευνα για να αναπτύξουν
φυσικά συντηρητικά τροφίμων, θα ήταν συνετό να συμπεριλάβετε βασιλικό και θυμάρι στις περισσότερες συνταγές σας, ιδιαίτερα για φαγητά που δεν μαγειρεύονται
όπως σαλάτες. Η προσθήκη
φρέσκου θυμαριού ή βασιλικού στο επόμενο λαδόξιδο
που θα φτιάξετε δεν θα ενισχύσει μόνο τη γεύση της
φρέσκιας πράσινης σαλάτας
σας, αλλά θα εξασφαλίσει
ότι το φρέσκο σαλατικό σας
είναι ασφαλές για κατανάλωση.
Τα συστατικά αυτά που περιέχει ο βασιλικός τον καθιστούν άριστο βοήθημα για
την προστασία του καρδιαγγειακού συστήματος. Η βήτα
καροτίνη που περιέχει, όχι
μόνο προστατεύει τα επιθηλιακά κύτταρα (τα κύτταρα
που σχηματίζουν την εσωτερική επιφάνεια πολλών δομών
του σώματος, συμπεριλαμβανομένων των αιμοφόρων
αγγείων), αλλά εμποδίζει τις
ελεύθερες ρίζες να οξειδώσουν τη χοληστερίνη στην
κυκλοφορία του αίματος.
Κατά ορισμένους επιστήμονες, μετά την οξείδωση της η
χοληστερίνη συγκεντρώνεται
στα τοιχώματα των αιμοφόρων αγγείων, ξεκινώντας την
ανάπτυξη της αθηροσκλήρωσης, της οποίας το τελικό
αποτέλεσμα μπορεί να είναι
καρδιακή προσβολή ή εγκεφαλικό. Επομένως δεν είναι η
χοληστερίνη επικίνδυνη από
μόνη της, παρά μόνο όταν
οξειδωθεί. Η βλάβη των ελευθέρων ριζών είναι ένας συντελεστικός παράγοντας σε
πολλές άλλες παθήσεις,
όπως στο άσθμα, στην οστε-

οαρθρίτιδα και στη ρευματοειδή αρθρίτιδα. Η βήτα κα-

ροτίνη που βρίσκεται στον
βασιλικό μπορεί να βοηθήσει
στη μείωση της εξέλιξης αυτών των παθήσεων και παράλληλα να προστατεύει τα
κύτταρα από περαιτέρω βλάβη. Το μαγνήσιο που περιέχει
ο βασιλικός κάνει τους μΰες
και τα αιμοφόρα αγγεία να
χαλαρώσουν, βελτιώνοντας
έτσι τη ροή του αίματος και
μειώνοντας τον κίνδυνο για
άτακτους καρδιακούς ρυθμούς ή σπασμούς του καρ-
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και τις επιπτώσεις στο στράτευμα και στους σπουδαστές
της ίδιας της Σχολής Μονίμων
Υπαξιωματικών, και
• Επειδή κρίνουμε άσκοπη
και πρωτίστως επιζήμια τη μετονομασία χωρίς προγενέστερη σοβαρή και ενδελεχή
διερεύνηση προς κάθε κατεύθυνση (ιστορική, πολιτική,
κοινωνική, κ.ο.κ.),
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1. Έχει διενεργηθεί από την
πλευρά του Υπουργείου έρευνα πολιτική και κοινωνική πριν
προωθηθεί η ενέργεια της μετονομασίας;
2. Έχει συσταθεί διεπιστημονική υπερκομματική επιτροπή ιστορικών και στρατιωτικών επιστημόνων εγνωσμένου επιστημονικού κύρους
ώστε το πόρισμά τους να είναι
επιστημονικά ορθό και πολιτικά ευρέως αποδεκτό από
την κοινωνία της πόλης;

διακού μυός ή των αιμοφόρων αγγείων.

ΠαρενέργειεςΑλληλεπιδράσεις
Ο βασιλικός είναι ένα μυρωδικό που τρώγεται με το
φαγητά μας και είναι απόλυτα
ασφαλής. Ωστόσο, οι γυναίκες
που είναι έγκυες είναι καλό να
αποφεύγουν το πτητικό έλαιο
του βασιλικού, διότι πιθανόν
να διεγείρει τις συσπάσεις
της μήτρας.
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ΣΑΒΒΑΤΟ
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Σαν Σήμερα τον 20ό Αιώνα (Ε)
Μαζί το Σαββατοκύριακο
Πάμε Αλλιώς
ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
Επτά
Europe
ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
Πολίτες της Ευρώπης
Τζέιμς Μποντ, Πράκτωρ 007 εναντίον
Χρυσοδάκτυλου
Ερωτική Συμφωνία
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων - Αθλητικά Καιρός
Στα Τραγούδια Λέμε Ναί
ΕΡΤ Ειδήσεις
Στα Τραγούδια Λέμε Ναί

Οι Πειρατές της Διπλανής Πόρτας E8
(Ε)
'Oλι: Περιπέτεια στο Βυθό E20 (Ε)
Η Γουάντα και ο Εξωγήινος E13 (Ε)
Η Γουάντα και ο Εξωγήινος E14 (Ε)
Old Tom E13
Old Tom E14
Η 'Oαση του 'Oσκαρ E45 (Ε)
Η 'Oαση του 'Oσκαρ E46 (Ε)
Η 'Oαση του 'Oσκαρ E47 (Ε)
Ανιμάλια E14 (Ε)
Μιουν, Ο Φρουρός του Φεγγαριού
(Mune: Guardian of the Moon)
Το Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι Κ9 Ε22 (Ε)
Επιχειρήματα
Νταντά με το Ζόρι
Basket League Show (Ζ)
Μπάσκετ: Περιστέρι Βίκος Cola - Άρης
(Ζ)
Ντετέκτιβ Μέρντοχ Κ10 Ε5
Οικογένεια Ντάρελ E5
Το Τρίτο Πρόσωπο (Third Person)
Τζέιμς Μποντ, Πράκτωρ 007:
Επιχείρηση Χρυσοδάκτυλος (Goldfinger)
Rumble, the Indians who Rocked the
World
ΕΡΤ Report (Ε)
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13:00
13:30
14:30
15:00
17:00
18:30
19:00
20:00
21:00
22:00
22:30
00:10
01:10

Ο Τόπος της Καρδιάς μας (Ε)
Η Ομορφιά του Κόσμου E1 (Ε)
Ο Yuri Termikanov στο Φεστιβάλ Annecy
2014 (Ε)
24 Ώρες Ελλάδα E7 (Ε)
Η Τεχνολογία του Πρωταθλητή (Ε)
Σχεδιάζοντας ένα Καλύτερο Μέλλον E4
(Ε)
'Eκτη Αίσθηση Κ4 (Ε)
Ειδήσεις
ΑΓΡΟweek Κ3
Μικρές Φάρμες E7 (Ε)
Ποδόσφαιρο: Κισσαμικός - Κέρκυρα (Ζ)
Χάντμπολ: Ολυμπιακός - ΑΕΚ (Ζ)
Τι Φέρνει το Μέλλον
Αντιδραστήριο
ALLERT3 Κ6
Φέλιξ E6
Ειδήσεις
Παράνομες Ζωές
Απόψε Κάνεις Μπάμ
Φέλιξ E6

07:45
08:45
09:45

Της Ελλάδος τα Παιδιά
Θα Βρεις το Δάσκαλό σου (Ε)
Μια Ζωή Κ2 Ε29
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11:00
12:00

τηλεόραση
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Το Καφέ της Χαράς (Ε)
Υγεία Πάνω απ' 'Oλα Κ7
ANT1 News
Merenda Mania
Κωνσταντίνου και Ελένης Κ2 Ε5 (Ε)
Εκείνες κι Εγώ
ΑΝΤ1 News - Δελτίο στη Νοηματική
Γλώσσα
Μην Ψαρώνεις
ANT1 News
Φωνάζει ο Κλέφτης
Πέτα τη Φριτέζα
Ζόχαν: Πράκτορας Υψηλής Κομμωτικής
VICE Specials Κ6 (Ε)

Χταποδοναύτες
Robocar Poli
Πέππα, το Γουρουνάκι
Οι Ευχούληδες: Το Πάρτι Συνεχίζεται
Κουταβοφιλαράκια
Μπόμπι και Μπιλ
PJ Masks
Μαλλιά Κουβάρια: Η Σειρά
Η Barbie και το Διαμαντένιο Κάστρο
Ben 10
Διαστημικά Καλάθια (Space Jam)
Stars System
Star News
Τα Φιλαράκια Κ4 Ε3
Speed
Δελτίο Ειδήσεων στη Νοηματική
House Κ1 Ε13
Star News
Λόραξ
Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer
Ο Κλέαρχος, η Μαρίνα και ο Κοντός

16:00
17:00
19:00
20:00
21:00
21:10
22:10
23:30
23:50
00:30
01:00

Κόντρα και Ρήξη
Τηλεαγορές
Μύθος και Αλήθεια
Πας Μαγειρεύοντας
Δελτίο Ειδήσεων
Κόντρα και Ρήξη
Αχ Πατρίδα μου Γλυκιά!
Δυνατά και Ελληνικά
Δυνατά και Ελληνικά
Δελτίο Ειδήσεων (Ε)
Ρεπορτάζ στην Ελλάδα

07.30 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
08.00 Παιδικό προγραμμα «Ρομπέν των Δασών»,
«Αλη Μπαμπά»
09.30 Τελεμάρκετινγκ
10.30 “Πνευματική Θεσσαλία”(Επανάληψη)
11.20 Παιδικό πρόγραμμα «Η ωραία και το
τέρας»
12.00 «Μη μου πεις»
13.00 TΕΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
14.00 Ντοκυμαντέρ ««Καρδίτσα, η πόλη στον
κάμπο»
14.40 Πολιτικοί Διάλογοι»
16.00 Τελεμάρκετινγκ
17.00 Τravel Guide
18.00 Γεγονότα -Δελτίο Ειδήσεων
18.40 Τελεμάρκετινγκ
19.00 Εδώ Θεσσαλία - Εδώ Ελλάδα
21.00 Γεγονότα -Δελτίο Ειδήσεων
21.30 «Τα ….ΣΟΣ στη μουσική»
22.30 Ντοκυμαντέρ «Πρέβεζα, η γοητεία των
αντιθέσεων»
23.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
23.45 Ξένη ταινία «Σατανική γοητεία»

ΚΡΙΟΣ: Οι δυσκολίες στη ζωή είναι υπέροχες
και απαραίτητο συστατικό της. Αυτό είναι το
κεντρικό απόσταγμα των ημερών, γιατί θα
έχεις την ευκαιρία να συνειδητοποιήσεις ότι
μπορεί όταν τις ζεις να μην είναι ευχάριστες.
ΤΑΥΡΟΣ: Αυτό που χρειάζεται να προσέξεις
τις μέρες που ακολουθούν είναι τις συναισθηματικές σου εξάρσεις, την καχυποψία σου,
αλλά και όποιο σκοτεινό κομμάτι του εαυτού
σου βγει στην επιφάνεια.
ΔΙΔΥΜΟΙ: Όπως έχουμε ξαναπεί, ο κρίσιμος
τομέας αυτές τις μέρες είναι αυτός των σχέσεων και η επίδραση που μπορεί αυτές να
έχουν στην κοινωνική σου ταυτότητα και εξέλιξη. Απόφυγε ανακοινώσεις και υποσχέσεις
που δεν μπορείς να κρατήσεις.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Αυτές τις μέρες παίρνεις αέρα
από ευχάριστα πράγματα που μπορεί να
σου συμβαίνουν και το εκμεταλλεύεσαι, γιατί έχεις ανάγκη να χαλαρώσεις λίγο από την
πίεση του προηγούμενου διαστήματος.
ΛΕΩΝ: Η χαρά ή καλύτερα ο ενθουσιασμός
σου αυτές τις μέρες μπορεί να σε κάνει να
πεις καμιά κουβέντα παραπάνω, χωρίς να υπολογίσεις τις αρνητικές επιπτώσεις που μπορεί να έχει αυτό που θα πεις είτε σε σένα,
είτε στους άλλους με αποτέλεσμα να χρειαστεί να διαχειριστείς κάποιες παρεξηγήσεις.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Η υπερβολική προσκόλληση
σου στις αρχές και τις απόψεις σου μπορεί
να σου δημιουργήσει πρόβλημα αυτές τις μέρες, αφού θα λειτουργήσουν διαχωριστικά
απέναντι στους άλλους.

TELEMACHOS CINEMA
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
στο Μύλο Ματσόπουλου
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Η 'Eλενα του Άβαλορ
Βελούδο από Μετάξι E8 (Ε)
Οδηγός Καλής Ζωής
Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση
Ειδήσεις
Καλύτερα Δε Γίνεται!
Kitchen Lab
Δελτίο Ειδήσεων στη Νοηματική
Γλώσσα
Μην Αρχίζεις τη Μουρμούρα Κ6 Ε40 (Ε)
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
Το Σόι σου Κ5 Ε36 (Ε)
Πάμε Πακέτο
Ασανσέρ για 2
Checkpoint Aplha
Μετά τα Μεσάνυχτα
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10:00
12:30
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
17:15
18:30
19:30
20:45
22:00
01:00

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

07:00
08:00
09:00

Τηλεαγορές
Κοινωνία και Πολιτισμός (Ε)
Τηλεαγορές

07.00
08.00
09.00
17.00
18.00
20.00
23.00
01.30
02.00

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

07.00 – 08.00 Κινούμενα Σχέδια
08.00 – 09.00 Δρόμοι της Παράδοσης
09.00 – 10.00 Όλο Υγεία
10.00 – 12.00 Τηλεπωλήσεις
12.00 – 13.00 Δρόμοι της Παράδοσης
13.00 – 15.00 Τηλεπωλήσεις
15.00 – 16.00 Ορθά – Κοφτά
16.00 – 18.00 Τηλεπωλήσεις
18.00 – 19.00 Κόντρα και Ρήξη
19.00 – 21.00 Βδομάδα ήταν και πέρασε
21.00 – 23.00 Αθλητικές μεταδόσεις
23.00 – 00.00 Κόντρα και Ρήξη
00.00 – 02.00 Τα άστρα και τα ζώδια

09:45
12:50
14:00
14:30
17:40
17:50
18:55
20:00
22:00
00:00
01:00

'Eλα Χαμογέλα
Open Sport
Open News - Μεσημεριανό Δελτίο
'Oλα Λάθος
Open News στη Νοηματική
Revenge Body
Open News
It's Show Time
Άλ Τσαντίρι Νιούζ
Άλ Σιχτίρ
Max Payne

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

Κανάτας-Πύλη
Παπαποστόλου-Νομή
Παππά-Χρυσαυγή

Τσεκούρας
-Γλύνος
Τσιάκας-Γόμφοι

Τηλ. 24310 20090
http://cine-mylos. blogspot.com
OΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Κατηγορία επαγγελματιών.
2. Είναι και οι φάλαγγες των δαχτύλων.
3.
Συνθετικό
του.,.υπομόχλιου - Είδος μουσικής.
4. Παράγεται από τη
διαπασών - Μία μανία
του... Στέφαν Τσβάιχ.
5. Πάντοτε επιβλαβής (με άρθρο).
6. Μισό... κιλό - Διακριτικά αυτοκινήτων - Συχνά αποκαλείται
φιλάνθρωπος (αιτ.).
7. Προσελκύουν αγοραστές.
8. Ο Γάλλος σκηνοθέτης της
ταινίας «Ο έρωτας το απόγευμα»
- Επαναλαμβανόμενο... ηχεί.
9. Τίτλος όπερας του Ρίχαρντ
Στράους.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Του ισπανικού κηρού η κοινή ονομασία.
2. Του Ρίμσκι-Κόρσακοφ το
«καπρίτσιο».
3. Το μικρό όνομα του . σκηνοθέτη της ταινίας «Ανατομία
ενός εγκλήματος» - Δύο σύμφωνα... πρωινά.
4. Από τα επτά τα... μισά Παύουν να είναι αν τις... ταΐσουμε.

2431079410
ΚΟΥΤΟΥΛΑ MAΡΙΑ
ΦΛΕΓΙΟΥ 70
2431076140
ΛΑΖΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΝΕΣΣΑ
ΚΑΛΑMΠΑΚΑΣ 30
2431076066
ΜΟΥΡΓΕΛΑΣ ΝΙΚΟΣ
ΑΜΑΛΙΑΣ 12
2431023456
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 5
2431021341
ΡΙΖΟΥ ΝΤΙΝΑ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 26 &ΑΧΙΛΛΕΩΣ
2431023888
ΣΑΚΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ

2431023780
ΣΑΡΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 12
2431021789
ΣΧΟΙΝΑ ΜΙΡΕΛΛΑ
BAΣ. ΤΣΙΤΣΑΝΗ 6
2431027671
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΛΙΛΙΑ
ΟΘΩΝΟΣ 2
2431022622
ΤΣΕΛΙΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 83
2431028133
ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΣΤΕΛΛΑ
ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 15
2431031053

facebook/Δημοτικος
Κινηματογραφος

Κλέφτες Καταστημάτων

ΛΥΣΗ (15-3-2019)
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΛΑΦΟΝΤΑΙΝ
2. ΕΝΑΝΤΙ - ΕΕ 3. ΤΟ - ΤΙ - ΠΡΟ
4. ΚΑΜΙΝΑΔΕΣ 5. ΑΙ · ΝΤΕ - ΣΣ 6.
ΝΟΝ - ΕΡΤ 7. ΤΣΙΠΡΙΑΝΙ 8. ΚΡΟΑΤΗ 9. ΟΑΚΑ - ΙΣΑ ΚΑΘΕΤΑ: 1.
ΛΕΟΚΑΝΤΙΑ 2. ΑΝΤΑΙΟΣ 3. ΦΑ ΝΙΚΑ 4. ΟΝΤΙΝ - ΠΡΟ 5. ΝΤΙΝΤΕΡΟ 6. ΤΙ - ΑΕΡΙΑ 7. ΠΔ - ΤΑΤΙ
8. ΙΕΡΕΣ - ΝΗΣ 9. ΝΕΟΣΣΟΙ

Πώς παίζεται

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

Eπιμέλεια
I. Tσιμπερδώνη

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

H λύση του προηγούμενου
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Ραλφ εναντίον ίντερνετ

Sudoku

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

8

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

5. Τίτλος ποιητικού έργου του
Τόμας Ελιοτ (δύο λέξεις).
6. Ο... γνωστός άγνωστος Ξενική διάζευξη.
7. Ο,τι και το «υπονομεύω»,
μεταφορικά.
8. Εργαζόμενες γυναίκες (αντιστρ.).
9. Τα ξεφλουδίζουμε πριν τα
φάμε - Σε μία αίσθηση μας απευθύνεται.

Για να γυμνάζεται
το μυαλό σας

ΠPATHPIA ΔIANYKTEPEYONTA
8 πρωί – 2 μεσημέρι και 5 απόγευμα έως 8 πρωί επομένης
ΤΣΕΛΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ,
ΕΝΑΝΤΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ,
2431074560
08:00 π.μ. – 23:00 μ.μ.
ΧΑΡΙΣΗ ΙΩΑΝΝΑ,
ΜΙΑΟΥΛΗ 19,
2431031875
Από 9 το πρωί έως 2 το μεσημέρι
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΤΣΙΤΣΑΝΗ 22
2431027363
ΒΑΣΔΕΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 22
2431077297
ΖΥΓΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝ
ΕΝΑΝΤΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΖΥΓΟΣ: Πιστεύεις ότι αντιλαμβάνεσαι πολλά
περισσότερα απ’ όσα σου λένε, κάνοντας εικασίες που μπορεί να μην έχουν καμία βάση,
ενώ υπάρχει και το σενάριο να ακούς πολλές
συμβουλές για το τι πρέπει να κάνεις από ανθρώπους που πιστεύουν ότι ξέρουν το καλό
σου.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Τα συναισθήματα σας είναι πολύ
έντονα και αυτό από μόνο του αποτελεί μία
συνθήκη ικανή να σας κάνει πιεστικούς και
απαιτητικούς απέναντι στους άλλους είτε πρόκειται για κάποιον ερωτικό σύντροφο, είτε ακόμα και απέναντι στα παιδιά σας.
ΤΟΞΟΤΗΣ: Είναι μέρες που θα μπορέσετε να
πετύχετε σημαντικά πράγματα ικανά να μεταμορφώσουν τη ζωή σας, αρκεί να μην υπερεκτιμήσετε τις δυνατότητες σας και να μην
πιστέψετε στιγμή ότι είστε το κέντρο του κόσμου.
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Η ανησυχία που σου προκάλεσαν κάποια θέματα το προηγούμενο διάστημα έρχεται να κοπάσει. Υπάρχουν εξελίξεις
ή δέχεσαι πληροφορίες και μηνύματα που σου
δημιουργούν την αίσθηση ότι δεν είσαι μόνος
σου.
ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Νέες γνωριμίες, ενδεχομένως
και κάποιος νέος έρωτας μπαίνει στη ζωή σου
και έχει λόγο και σκοπό. Ποιος είναι αυτός;
ΙΧΘΕΙΣ: Το δυναμικό προφίλ προαπαιτεί μια
δυναμική προσωπικότητα που έχει αντίληψη
των χαρακτηριστικών της και των αναγκών της
και δε φοβάται να διεκδικήσει το καλύτερο γι’
αυτήν.
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Άνοδο 0,31% κατέγραψε το Χρηματιστήριο
Ήπιες ανοδικές τάσεις επικράτησαν στη χθεσινή συνεδρίαση του χρηματιστηρίου με την αγορά να κλείνει πάνω από τα επίπεδα των 720 μονάδων, σε νέα υψηλά έξι μηνών. Σε υψηλά επίπεδα κινήθηκε ο τζίρος.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 722,12 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,31%.
Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις
727,27 μονάδες (+1,02%).
Σε εβδομαδιαία βάση κατέγραψε άνοδο σε ποσοστό
3,67%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει κέρδη
σε ποσοστό 17,74%.
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 83,861 εκατ.
ευρώ, ενώ διακινήθηκαν
43.591.386 μετοχές.
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης
σημείωσε
. 722,12
άνοδο σε ποσοστό
0,28%, ενώ ο δείκτης της
μεσαίας κεφαλαιοποί0,31%
ησης υποχώρησε σε ποσοστό 1,59%.
Από τις μετοχές της
υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη
ΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ
άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Σαράντης
(+2,25%), της Viohalco
(+1,94%), της Εθνικής (+1,67%) και της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
(+1,64%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της ΕΛΛΑΚΤΩΡ (-2,35%), της ΔΕΗ (-2,02%) και
της Πειραιώς (-1,48%).
Από τους επιμέρους δείκτες τη μεγαλύτερη άνοδο
σημείωσε ο δείκτης των Βιομηχανικών Προϊόντων
(+1,24%), ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσε ο
δείκτης του Εμπορίου (-3,75%).
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η
Alpha Bank και η MIG με 8.021.801 και 7.751.816 μετοχές αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν ο
ΟΠΑΠ με 11,330 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 11,270
εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 49 μετοχές, 48 πτωτικά και 33 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Ευρωσύμβουλοι +8,67% καιΤζιρακιλαν +7,84%.
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές:
Προοδευτική -19,90% και Καραμολέγκος -9,27%.

Ê

Γ.Δ

Περιουσιακά στοιχεία Ελλήνων
στο εξωτερικό ελέγχει η ΑΑΔΕ
Σ
τοιχεία Ελλήνων με
καταθέσεις στο
εξωτερικό,
μερίσματα, μετοχές και
ακίνητη περιουσία των
τελευταίων δύο ετών έχει
στα χέρια της η
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων, στο
πλαίσιο της αυτόματης
ανταλλαγής
πληροφοριών. Τα
στοιχεία αυτά
επεξεργάζονται οι
ελεγκτές της
φορολογικής διοίκησης
προκειμένου να
διαπιστωθεί εάν έχουν
δηλωθεί τα περιουσιακά
στοιχεία που τηρούνται
στο εξωτερικό, είτε
πρόκειται για ακίνητα
είτε για λογαριασμούς.

Οπως αναφέρει ανώτατος
παράγων της φορολογικής
διοίκησης, ήδη έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της ταυτοποίησης των στοιχείων.
Συγκεκριμένα, το πρώτο
βήμα του ελέγχου προβλέπει
την ταυτοποίηση των φορολογουμένων καθώς σε αρκετές περιπτώσεις η ΑΑΔΕ λαμβάνει μόνο όνομα, επίθετο
και πατρώνυμο από τις ξένες
αρχές. Πλέον, η ΑΑΔΕ βρίσκεται στο δεύτερο μέρος,
αυτό του ελέγχου που αφορά
τα εισοδήματα. Εάν, δηλαδή,
τα χρήματα που είναι κατατεθειμένα σε λογαριασμούς της
αλλοδαπής έχουν δηλωθεί
στην Ελλάδα και κατ’ επέκταση εάν έχουν φορολογηθεί
στη χώρα μας.
Η διαδικασία αυτή αναμένεται να ολοκληρωθεί μετά
το τέλος του πρώτου εξαμήνου οπότε και αναμένονται οι
πρώτες ανακοινώσεις στην
περίπτωση που διαπιστωθεί
φοροδιαφυγή. Το τρίτο μέ-

ρος του ελέγχου θα αφορά
τον έλεγχο των μερισμάτων
μετοχών και γενικότερα χρηματοοικονομικών προϊόντων
που διαθέτουν Ελληνες στο
εξωτερικό.
Η διαδικασία αυτή απαιτεί
χρόνο και γνώσεις και για
αυτό τον λόγο τα αποτελέσματα του ελέγχου αναμένεται να καθυστερήσουν.
Στην περίπτωση που από
τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι
δεν έχουν δηλωθεί περιουσιακά στοιχεία που υπάρχουν
στο εξωτερικό, οι φορολογούμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με ελέγχους σε βάθος
και με μεγάλα πρόστιμα. Ειδικότερα:
1. Στην περίπτωση που πρόκειται για χρηματικά ποσά
που δεν έχουν δηλωθεί στις
φορολογικές αρχές και τα
οποία έφυγαν από την Ελλάδα με προορισμό κάποια
χώρα του εξωτερικού, ο έλεγχος θα φθάσει στα τελευταία
πέντε έτη, καθώς το Δημόσιο
δεν έχει δικαίωμα να διενεργήσει έλεγχο πέραν των πέν-

τε ετών.
2. Στην περίπτωση που πρόκειται για χρηματικά ποσά
που δεν έχουν δηλωθεί στην
Ελλάδα και εμφανίζονται σε
λογαριασμούς στο εξωτερικό
χωρίς μάλιστα να έχουν περάσει από το ελληνικό τραπεζικό σύστημα ή γενικότερα
χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, ο έλεγχος είναι αναμφισβήτητος και δεν περιορίζεται μόνο στα πέντε χρόνια
αλλά στα δέκα.
Συγκεκριμένα, ο έλεγχος
επεκτείνεται μέχρι και το 2007,
περίοδο που παρά πολλοί διέθεταν και έβγαζαν στο εξωτερικό με διάφορους τρόπους
μεγάλα χρηματικά ποσά.
Επί της ουσίας υπάρχει μεγάλος κίνδυνος τα στοιχεία
του 2017 που ελήφθησαν από
τις φορολογικές αρχές να
οδηγήσουν σε έλεγχο δεκαετίας, στην περίπτωση βέβαια
που κάποιοι δεν δήλωσαν τα
ποσά που διαθέτουν στο εξωτερικό στη φορολογική τους
δήλωση.
Αντίθετα, όσοι διαθέτουν
χρήματα στο εξωτερικό, τα
οποία δικαιολογούνται από
τα περιουσιακά τους στοιχεία
και έχουν φορολογηθεί, δεν
έχουν να ανησυχούν για το
παραμικρό. Ωστόσο, χρήματα
που δεν δικαιολογούνται, που

αποτελούν προϊόν φοροδιαφυγής ή άλλων παράνομων
δραστηριοτήτων, δεν κινδυνεύουν απλά με πρόστιμο,
αλλά σχεδόν με αφανισμό.
Ο έλεγχος των στοιχείων
που απεστάλησαν από τις συνεργαζόμενες χώρες μπορεί
πλέον να γίνει μαζικά, δεδομένου ότι η ΑΑΔΕ έχει τα πρόσφατα τραπεζικά δεδομένα
των ετών 2016-2018.
Με τη διάταξη που κατατέθηκε το προηγούμενο διάστημα στη Βουλή και η οποία
ορίζει τη μαζική αποστολή αιτημάτων προς τις τράπεζες
για την άντληση στοιχείων
που σχετίζονται με τους τραπεζικούς λογαριασμού των
φορολογούμενων, οι ελεγκτές
δεν χρειάζεται να περιμένουν
πότε θα τους κοινοποιηθούν
τα στοιχεία.
Και αυτό, καθώς η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
λαμβάνει, με τρόπο μαζικό
και αυτοματοποιημένο, στοιχεία και πληροφορίες που
αφορούν τραπεζικούς λογαριασμούς, λογαριασμούς πληρωμών, επενδυτικών προϊόντων και δανειακές συμβάσεις
ελεγχόμενων από την ΑΑΔΕ
φυσικών ή νομικών προσώπων
και οντοτήτων, από τα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα.

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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Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων
Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων αποφασίζει:
i) Την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων για την
Κυριακή 17/03/2019 και κατά
τις ώρες 08:30’ έως 14:30’, τμηματικά και ανάλογα με τις απαιτήσεις του αγώνα και μόνο κατά
τη διάρκεια διέλευσης των αθλητών που συμμετέχουν στο 12ο
Ημιμαραθώνιο δρόμο «Θανάσης Σταμόπουλος», καθώς και
στον αγώνα δρόμου του ενός (1)
και των πέντε (5) χλμ στις κάτωθι
οδούς του Δήμου Τρικκαίων:
Α) Στην Ε.Ο. Τρικάλων - Ιωαννίνων (από κυκλικό κόμβο οδού
Καλαμπάκας έως τη διασταύρωση της με την οδό Τρικάλων
πόλεως Καλαμπάκας).
- Παράδρομο βοηθητικό δρόμο της Ε.Ο. Τρικάλων – Ιωαννίνων (από τη διασταύρωση Αγίων
Θεοδώρων έως τον κυκλικό κόμβο Καλαμπάκας).
Β) Στην οδό Καλαμπάκας και
συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής
από το ύψος του κυκλικού κόμβου οδού Καλαμπάκας έως την
οδό Ηπείρου.
Γ) Στην οδό Ηπείρου και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής από
το ύψος της οδού Καλαμπάκας
έως την οδό Λάκμωνος.
Δ) Στην οδό Ερμού και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής από
το ύψος της οδού 25ης Μαρτίου έως την οδό Στρ. Σαράφη.
Ε) Στην οδό Γεροδήμου Σταθά και συγκεκριμένα στο τμήμα
αυτής από ύψος της οδού Μετεώρων έως την οδό Καλαμπάκας και
ΣΤ) Στην οδό Αμαλίας και
συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής
από ύψος της οδού Νέλσωνος
έως την οδό Στρ. Σαράφη.
ii) Την προσωρινή διακοπή
κυκλοφορίας και την απαγόρευση στάθμευσης οχημάτων
την Κυριακή 17/03/2019 και από
ώρα 08:00’ έως πέρατος των
αγώνων, στην οδό Στρ. Σαράφη
και στο τμήμα αυτής από τη
δ/ση με την οδό Σατωβριάνδου
έως και τη δ/ση της 21ης Αυγούστου με την οδό Β.Τσιτσάνη.
iii) Την προσωρινή διακοπή
κυκλοφορίας οχημάτων για την
Κυριακή 17/03/2019 και κατά

τις ώρες 08:00’ έως 11:30’ της
ιδίας, τμηματικά και ανάλογα
με τις απαιτήσεις του αγώνα διέλευσης των αθλητών που
συμμετέχουν στο 12ο Ημιμαραθώνιο δρόμο «Θανάσης Σταμόπουλος», στις κάτωθι οδούς
της πόλης της Καλαμπάκας του
Δήμου Μετεώρων:
Α) Στην οδό Τρικάλων και
συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής, μεταξύ της πλατείας Δημαρχείου και της οδού Πίνδου.
Β) Στην οδό Σοφοκλέους και
στο τμήμα αυτής, μεταξύ της
οδού Κονδύλη μέχρι τη διασταύρωσή της με την οδό Τρικάλων.
Γ) Στην οδό Σιδηροδρόμου
και στο τμήμα αυτής, μεταξύ της
οδού Χατζηπέτρου μέχρι τη διασταύρωσή της με την οδό Τρικάλων.
Δ) Στην οδό Περικλέους.
Ε) Στην οδό Μεγ. Αλεξάνδρου και στο τμήμα αυτής, μεταξύ της οδού Χατζηπέτρου μέχρι τη διασταύρωσή της με την
οδό Τρικάλων.
ΣΤ) Στην οδό Ελ.Βενιζέλου
και στο τμήμα αυτής, μεταξύ της
οδού Τρικάλων και της οδού Θ.
Οικονόμου και
Ζ) Στην οδό Π. Μελά.
Επίσης αποφασίζει:
- Την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων για το
χρονικό διάστημα Δευτέρα
18/03/2019, Τρίτη 19/03/2019,
Τετάρτη 20/03/2019, Πέμπτη
21/03/2019 και Παρασκευή
22/03/2019 και κατά τις ώρες
07:30’ - 15:30’ των ημερών αυτών, στις κάτωθι οδούς του Δήμου Τρικκαίων:
- Στην οδό Καραϊσκάκη και
στο τμήμα αυτής μεταξύ των
οδών Κάνιγγος και Ερυθρού
Σταυρού.
- Στην οδό Πάρου και στο
τμήμα αυτής μεταξύ των οδών
Μήλου και Μυκόνου.
- Στην οδό Ιουλιανού και στο
τμήμα αυτής μεταξύ των οδών
Παγκούτσου και Πατουλιάς.
- Στην οδό Πατουλίας και στο
τμήμα αυτής μεταξύ των οδών
Τσάντα και Μυστρά.
- Στην οδό Άννης Κομνηνής
και στο τμήμα αυτής μεταξύ
των οδών Καρανάσιου και Κα-

νούτα.
- Στην οδό Μυροφύλλου και
στο τμήμα αυτής μεταξύ των
οδών Παλαιοκαρυάς και Μεσοχώρας.
- Στην οδό Σωκράτους και
στο τμήμα αυτής μεταξύ των
οδών Περσεφώνης και Κολοκοτρώνη
- Στην οδό Τζουμαγιάς και
στο τμήμα αυτής μεταξύ των
οδών Θεοδοσοπούλου και Δ.
Έξαρχου.
- Στην οδό Καποδιστρίου και
στο τμήμα αυτής μεταξύ των
οδών Ασκληπιού και Άννης Κομνηνής (κατάληψη μέρους του
οδοστρώματος).
- Στην οδό Πιάμου και στο
τμήμα αυτής μεταξύ των Λ. Κατσώνη και Αγαμέμνονος.
- Στην οδό Καλδάρα Αποστόλου και στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Ευκλή και Ε.Ο.
Λάρισας Τρικάλων.
- Στην οδό Καστρακίου και
στο τμήμα αυτής μεταξύ των
οδών Αγησάνδρου και Γρύλλου.
- Στην οδό Φλαμουλίου και
στο τμήμα αυτής μεταξύ των
οδών Αναξαγόρα και Γρύλλου.
- Στην οδό Ρέτου και στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Πίνδου και Λέλας Καραγιάννη.
- Στην οδό Αγ. Νικολάου και
στο τμήμα αυτής μεταξύ των
οδών Πολυθέας και Γαρδικίου.
- Στην οδό Καρδίτσης και στο
τμήμα αυτής μεταξύ των οδών
Κυθήρων και Μυκηνών (κατάληψη μέρους του οδοστρώματος).
- Η κυκλοφορία θα διεξάγεται
από εναλλακτικές – παρακαμπτήριες οδούς, σύμφωνα με τις
υποδείξεις των τροχονόμων ή
την προς τούτο υπάρχουσα σήμανση, καθώς επίσης σύμφωνα
και με τις υποδείξεις του συνεργείου εκτέλεσης εργασιών
και την σήμανση που θα τοποθετηθεί εκ μέρους αυτού.
- Με μέριμνα και ευθύνη των
εκτελούντων τις εργασίες, σε
συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Τρικάλων, να τοποθετηθούν κατά περίπτωση οι ανάλογες πινακίδες σήμανσης, αναγγελίας κινδύνου κ.λπ.
- Η παρούσα απόφαση είναι

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

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

ΤΡΙΚΑΛΑ – ΒΟΛΟΣ

7.00, 10.00, 13.00, 15.30, 18.30,

7.00, 11.30, 15.00, 19.00

01.00 νυχτερινό (εκτός Σαβ. προς Κυρ.)

ΒΟΛΟΣ – ΤΡΙΚΑΛΑ

ΑΘΗΝΑ - ΤΡΙΚΑΛΑ

6.30, 11.00, 15.00, 19.00

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

7.00, 10.30, 13.30, 15.30, 18.00, 21.00

ΤΡΙΚΑΛΑ – ΛΑΡΙΣΑ

ΚΑΛΑΜπΑΚΑ – ΜΕΤΕΩΡΑ

extra Παρασκευή & Κυριακή: 17.00

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

Καθημερινά: 9.00, 12.00, 15.00

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

ΛΑΡΙΣΑ – ΤΡΙΚΑΛΑ

8.30, 12.00, 15.15, 17.30, 21.00

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

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

ΤΡΙΚΑΛΑ – ΚΑΡΔΙΤΣΑ

καθημερινά: 8.45, 15.30

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

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

ΚΑΡΔΙΤΣΑ-ΤΡΙΚΑΛΑ

14.30 Δευτ., Τετ., Παρ., Κυρ.

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

ΤΡΙΚΑΛΑ - ΑΡΤΑ - πΡΕΒΕΖΑ
καθημερινά (πλην Σαββάτου): 16:15
ΤΡΙΚΑΛΑ - ΚΕΡΚΥΡΑ
Τετάρτη, Κυριακή: 14:45
ΤΡΙΚΑΛΑ - ΑΓΡΙΝΙΟ
Παρασκευή, Κυριακή: 16:15
ΤΡΙΚΑΛΑ - πΑΤΡΑ
Πέμπτη, Παρασκευή & Κυριακή: 15.00

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

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

πΑΤΡΑ - ΤΡΙΚΑΛΑ

ΚΑΛΑΜπΑΚΑ – ΤΡΙΚΑΛΑ

Δευτέρα, Παρασκευή, Κυριακή: 15.15

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

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

προσωρινή και ισχύει μόνο, από
την ανάρτησή της στο διαδίκτυο και την τοποθέτηση της
σχετικής κατά τα ανωτέρω σήμανσης για το προειρημένο χρονικό διάστημα.
Eπίσης:
- Την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων (παράταση) για χρονικό διάστημα πέντε
(5) ημερών, ήτοι από το Σάββατο 16/03/2019 μέχρι και την Τετάρτη 20/03/2019, στην Περιφερειακή οδό Τρικάλων-Πύλης
και στο τμήμα αυτής από κόμβο
Καρδίτσας μέχρι κόμβο (θέση)
Μύλου Τσαγκάδα και στο τμήμα
της οδού Τρικάλων – Καλυβίων
από τον κόμβο Καλυβίων μέχρι
την γέφυρα του Πηνειού στο
Δ.Δ. Καλυβίων.
- Η κυκλοφορία θα διεξάγεται
από εναλλακτικές – παρακαμπτήριες οδούς, σύμφωνα με τις
υποδείξεις των τροχονόμων ή
την προς τούτο υπάρχουσα σήμανση, καθώς επίσης σύμφωνα
και με τις υποδείξεις του συνεργείου εκτέλεσης εργασιών
και την σήμανση που θα τοποθετηθεί εκ μέρους αυτού.
- Με μέριμνα και ευθύνη των
εκτελούντων τις εργασίες, σε
συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Τρικάλων, να τοποθετηθούν κατά περίπτωση οι ανάλογες πινακίδες σήμανσης, αναγγελίας κινδύνου κ.λπ.
- Η παρούσα απόφαση είναι
προσωρινή και ισχύει μόνο, από
την ανάρτησή της στο διαδίκτυο και την τοποθέτηση της
σχετικής κατά τα ανωτέρω σήμανσης για το προειρημένο χρονικό διάστημα.

ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΧΑΘΗΚΑΝ
BΡΕΘΗΚΕ κλειδί οικίας,
με μπρελόκ, στην οδό Αμαλίας, απέναντι από τον “Ορφέα”, σε πίνακα δημοτικού
φωτισμού. Παραδόθηκε στην
Ασφάλεια Τρικάλων, όποιος
το έχασε να το παραλάβει
από εκεί.
ΧΑΘΗΚΕ χρυσό βραχιόλι
σε χειροπέδα, στο κέντρο
της πόλης. Όποιος το βρει
παρακαλείται να επικοινωνήσει
στο
τηλέφωνο
6970874918.
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.

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

ΕΩΣ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
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

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

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

TΣΙΓΑΡΙΔΑΣ Travel
Αριθμος μητρωου
ΕΟΤ 0727E60000037201

για κάθε προορισμό...

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

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

ΛΙΠΑΣ TRAVEL

AM.EOT 0727E60000012200

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Το γραφείο μας διαθέτει σύστημα POS για όλες τις συναλλαγές σας με κάρτα

Τριήμερη εκδρομή 29-31 Μαρτίου, Σπάρτη-ΜονεμβασιάΣπήλαιο Δυρρού, Γύθειο, Μυστρά, σε συνεργασία
με την “Πράσινη Κιβωτό”.

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΣΟΦΙΑ- ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΡΙΛΑ-ΒΙΤΟΣΑ-ΚΡΕΣΝΑ-ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ
ΕΚΔΡΟΜΗ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ
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).

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

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

ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ

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

ΡΟΥΜΑΝΙΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

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

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

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ
Αναχωρήσεις από Αεροδρόμιο Μακεδονία, Θεσσαλονίκη

ΠΡΑΓΑ 4 ΗΜΕΡΕΣ
ΑΧΑΧΩΡΗΣΗ 22/03
ΤΙΜΗ ΑΤΟΜΟΥ ΑΠΟ 319,00 ΕΥΡΩ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ

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

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

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

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

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

ΠΑΣΧΑ στην «ΚΕΡΚΥΡΑ»
26-29 Απριλίου 2019 (3 διαν/σεις με εορταστικό μενού)

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

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).

Όπως και αν το φανταστείτε… μ’ εμάς θα το ζήσετε !!!

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

Τηλ. 24310 23564-23646
Τσιτσάνη 21 - Τρίκαλα

ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ:

ΓΥΡΟΣ ΛΙΜΝΗ ΜΕΓΔΟΒΑ - Ι.Μ. ΚΟΡΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΕΛΕΚΗΤΗ. Τετάρτη 20-3-2019

«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ»

σελίδα 37

Ταξίδια εκδρομές Εσωτερικού & Εξωτερικού / Private Group / Συλλόγων-Σωματεία
Κρατήσεις Ξενοδοχείων με σύστημα οn line / Transfer airport

«ΡΩΜΗ-ΝΑΠΟΛΙ-ΠΟΜΠΗΙΑ» Από 14-19/03/2019
(Σε συνεργασία με το Σύλλογο Απόστρατων Πυροσβεστών)

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

ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

(A.M. EOT 0727661-005461)

ΜΗ.Τ.Ε.: 0727Ε60000015600
Το γραφείο Γενικού Τουρισμού ΛΙΠΑΣ TRAVEL διοργανώνει τις
παρακάτω οδικές εκδρομές:
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ΠΟΛΥΓΕΝΗΣ ΔΗΜΗΡΗΣ ΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
ΣΤΙΣ 11-14 ΑΠΡΙλΙΟΥ 2019
(2 ΔΙΑΝ/ΣΕΙΣ) ξΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ, ξΕΝΑΓΟΣ

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

ΣΑΒΒΑΤΟ

«ΠΑΤΜΟΣ το νησί της ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ»
Από 08 – 11/05/2019
ΚΥΘΝΟΣ
3ήμερη εκδρομή, από 17-19/5/2019

ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ 5 ΗΜΕΡΕΣ
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****
ΕΚΔΟΣΗ ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΩΝ – ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡIΩΝ – ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

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

ΚΩΤΟΥΛΑΣ TOURS
Καποδιστρίου 24 Τρίκαλα. Τηλ. 24310 30500
• www.kotoulastours.gr
Αρ. ΜΗ.Τ.E. 0727Ε60000016300
Β’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ 22/3/2019-Ι.Μ. ΒΥΤΟΥΜΑ
Β’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ 22/3/2019-ΠΑΝ. ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ
Γ’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ 29/3/2019-ΠΑΝ. ΔΕΜΕΡΛΙΩΤΙΣΣΑ
Δ’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ 5/4/2019-Ι.Μ. ΣΙΑΜΑΔΩΝ
ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ 10/4/2019-ΠΑΝ. ΣΠΗΛΙΑ
ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ 12/4/2019-Ι.Μ. ΚΟΡΩΝΑΣ

ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΜΑΝΗ
(3ήμερη εκδρομή) Σπάρτη-Μυστράς-ΓύθειοΣπήλαια Διρού-Μονεμβασιά-Ναύπλιο.
Από 23/03/2019 έως 25/03/2019
ΤΗΝΟΣ
(2ήμερη εκδρομή) Ευαγγελισμός στην Τήνο.
Επίσκεψη στην Ι.Μ. Αγ. Πελαγίας.
Από 24/03/2019 έως 25/03/2019

(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 €

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

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ

«ΧΙΟΣ» Από 14 – 17/06/2019

ΑΓ. ΠΑΪΣΙΟΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
(Ημερήσια εκδρομή) Σουρωτή (Αγ. Παΐσιο Ι.Μ. Αγ. Αναστασίας Φαρμακολύτριας - Θεσσαλονίκη Ι.Μ. Οσ. Εφραίμ στη Κονταριώτισσα).
Κυριακή 24/03/2019

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

«ΚΡΗΤΗ»
ΧΑΝΙΑ - ΡΕΘΥΜΝΟ - ΗΡΑΚλΕΙΟ - ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟλΑΟΣ
Από 26/06 - 03/07/2019

ΣΠΑΡΤΗ -Ι.Μ. ΖΕΡΜΠΙΤΣΑΣ -ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ
(2ήμερη εκδρομή)
Από 06/04/2019 έως 07/04/2019

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

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

«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

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

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

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

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

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

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

38 σελίδα

ΣΑΒΒΑΤΟ
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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

τοπικά

ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

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

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

ΔΕΥΤΕΡΑ 18.03.2019
1. ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ
α. Από ώρα 08:00 - 12:00 στα χωριά: Μέλιγο της Κάτω Ελάτης.
β. Από ώρα 12:00 - 13:30 στα χωριά: Μικρό Κεφαλόβρυσο.

ΤΡΙΤΗ 19.03.2019
2. ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ
α. Από ώρα 03:00 - 10:30 στις οδούς: Ν. Καζατζάκη (Η πάροδος
ανάμεσα στις οδούς Καζαντζάκη και Χατζοπούλου) Τμήματα των
οδών Ε. Οικονομίδη, Α. Παγκούτσου, Γ. Χατζοπούλου.
Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν
από το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι' αυτό
το λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ θα
πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι, για λόγους
ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου ακόμα και αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει
κίνδυνος ατυχήματος. Επίσης όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες
πρέπει μετά τη διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως
πριν.
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΕΑΔΗΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Η κίνηση στην Ιερά Μητρόπολη
Τρίκκης και Σταγών
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών κ.
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ σήμερα Σάββατο 16 Μαρτίου το πρωί θα
Χοροστατήσει και θα ομιλήσει
στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό
Αγίων Θεοδώρων Κρήνης.
Το μεσημέρι στις 3 επικεφαλής του Ιερού κλήρου και του
λαού, θα υποδεχθεί στα προπύλαια του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος χωρίου Άγιος Βησσαρίων
(Δούσικο) την Τιμία Κάρα του εν
Αγίοις Πατρός Ημών Βησσαρίωνος Αρχιεπισκόπου Λαρίσης του Θαυματουργού. Εν
συνεχεία θα Χοροστατήσει και
θα ομιλήσει κατά την Ακολουθία
του Εσπερινού.
Το απόγευμα στις 4:30, επικεφαλής του Ιερού κλήρου και
του λαού, θα υποδεχθεί στα
προπύλαια του Ιερού Ναού
Αγίων Αποστόλων Φαρκαδόνος την Τιμία Κάρα του Οσίου
και Θεοφόρου Πατρός ημών
Δανιήλ του εκ Τσιοτίου καταγομένου. Εν συνεχεία θα Χοροστατήσει και θα ομιλήσει κατά
την Ακολουθία του Εσπερινού.
Το απόγευμα στις 6 επικεφαλής του Ιερού κλήρου και
του λαού, θα υποδεχθεί στα
προπύλαια του Ιερού Ναού Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων απότμημα Ιερού Λειψάνου του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών
Αλεξίου, του ανθρώπου του
Θεού. Εν συνεχεία θα Χοροστατήσει και θα ομιλήσει κατά
την Ακολουθία του Εσπερινού
στο ομώνυμο πανηγυρίζον Παρεκκλήσιον. Ακολούθως θα τελέσει το Μυστήριο του Ιερού
Ευχελαίου.
Την Κυριακή 17 Μαρτίου (της
Ορθοδοξίας) το πρωί θα Λειτουργήσει και θα ομιλήσει στον
Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων και θα τελέσει την εις
Διάκονο Χειροτονία του π. Παντελεήμονος Δουσικιώτη.
Το απόγευμα στις 6 θα Χοροστατήσει κατά την Ακολουθία
του Β’ Κατανυκτικού Εσπερινού στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων.
Το βράδυ θα τελέσει Ιερά
Αγρυπνία με Προηγιασμένη
Θεία Λειτουργία στον ίδιο Ιερό
Ναό επί τη ελεύση των «Αχράντων Παθών» του Κυρίου Ημών
Ιησού Χριστού.
Τη Δευτέρα 18 Μαρτίου το
πρωί στις 11 θα προπέμψει τα
«Άχραντα Πάθη» του Κυρίου
Ημών Ιησού Χριστού.

Από την Τρίτη 19 Μαρτίου
έως την Πέμπτη 21 Μαρτίου θα
παραβρίσκεται στην Αθήνα
όπου και θα συμμετάσχει στις
εργασίες της Εκτάκτου Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
Την Τετάρτη 20 Μαρτίου στις
7 το απόγευμα θα τελέσει τη
Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων στον
Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίων
Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιώς.
Την Παρασκευή 22 Μαρτίου
στις 7 θα Χοροστατήσει και θα
ομιλήσει κατά την Ακολουθία
της Β’ Στάσεως των Χαιρετισμών προς την Υπεραγία Θεοτόκο στην Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Μακρυμάλλης
Ευβοίας.

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

KΥΠΡΙΑΝΟΣ
ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ

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

• πέννες ολικής με νηστίσιμη σάλτσα λαχανικών
• λαζάνια με σπανάκι, ντομάτα και φέτα
• κοτόπουλο φιλετάκι με παπαρδέλες
• κότσι ψητό
• μοσχάρι κοκκινιστό

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

Τηλ.: 24310 78278
CMYK

Ο ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ
ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Ο Κατανυκτικός Εσπερινός
της Μητροπόλεώς μας την Κυριακή της Ορθοδοξίας, 17 Μαρτίου 2019, θα τελεσθεί στον
Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων το απόγευμα στις 6. Κατ’
αυτόν θα Χοροστατήσει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσόστομος και θα ομιλήσει ο Πρωτοπρεσβύτερος Σπυρίδων Βασιλάκος εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Θηβών και Λεβαδείας.

ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ
ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΕΣ:
Ο π. Διονύσιος Χουρμουζιάδης την Κυριακή 17 Μαρτίου το
πρωί θα λειτουργήσει στον Ιερό
Ναό Αγίας Παρασκευής Τρικάλων.
Την Δευτέρα 18 Μαρτίου το
απόγευμα θα τελέσει την Ακολουθία του Μεγάλου Αποδείπνου στον Ιερό Ναό Αγίων
Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων.
Την Παρασκευή 22 Μαρτίου
το βράδυ θα τελέσει την Ακολουθία της Β’ Στάσεως των
Χαιρετισμών της Υπεραγίας Θεοτόκου στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Τρικάλων.
Ο π. Χαρίτων Μανιτάρας την
Κυριακή 17 Μαρτίου το πρωί
θα λειτουργήσει στο Μικρό Κεφαλόβρυσο Τρικάλων.
ΚΗΡΥΚΕΣ ΘΕΙΟΥ ΛΟΓΟΥ:
Ο κ. Γεώργιος Μηλίτσης την
Κυριακή 17 Μαρτίου το πρωί
στο Κηπάκι Τρικάλων.

Η εκδρομή μας στην Τουρκία
Ο ΣΦΣΤ καλεί τα μέλη και τους φίλους που δήλωσαν συμμετοχή στην
εκδρομή που οργανώνουμε από 1 έως 4 Μαΐου στην Τουρκία και συγκεκριμένα σε Κωνσταντινούπολη, Πριγκηπόνησα, Εσκί Σεχίρ και Άγκυρα να
οριστικοποιήσουν την συμμετοχή τους έως την Τετάρτη 20 Μαρτίου.
Το πρόγραμμα της εκδρομής έχει ως εξής:
Αναχώρηση οδικώς το βράδυ της 30ης Απριλίου.
1 και 2 Μαΐου είναι αφιερωμένες στην Πόλη και στα Πριγκηπόνησα.
3 Μαΐου θα ταξιδέψουμε μέχρι την Άγκυρα μέσω Εσκί Σεχίρ Σαγγάριου και Αλμυράς ερήμου με το υπερσύγχρονο τρένο υψηλής ταχύτητας.
Θα γίνει περιήγηση τεσσάρων ωρών στην Άγκυρα και τριών ωρών περίπου στο Εσκί Σεχίρ.
4 Μαϊου το πρωί θα γίνει η κρουζιέρα στον Βόσπορο και το μεσημέρι
θα ξεκινήσουμε την επιστροφή μας προς τα Τρίκαλα.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 6973795191 (Τσιοτινού Αθανασία) και
6979553692 (Τριανταφύλλου Βασίλης).
Θα τηρηθεί όπως πάντα σειρά προτεραιότητας.
Το Δ.Σ.

Ημερήσια εκδρομή την
Κυριακή 31 Μαρτίου 2019
Αράχωβα - Ιτέα – Δίστομο – Λιβαδειά – Μονή
Οσίου Λουκά
-Αναχώρηση από την πόλη μας 7 το πρωί
-Στάση έξω από την πόλη της Λαμίας για καφέ
-Συνεχίζουμε τη διαδρομή μας για την παραλιακή Ιτέα
-Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε τη γραφική Αράχωβα
-Μεσημεριανό φαγητό στο Χάνι του Ζεμενού
-Επόμενος προορισμός το μαρτυρικό Δίστομο
-Επίσκεψη στον Όσιο Λουκά με τα πανέμορφα ψηφιδωτά
-Το απόγευμα επίσκεψη στην πόλη τη Λιβαδειάς
-Άφιξη στα Τρίκαλα αργά το βράδυ
Λεπτομέρειες - Τηλέφωνα επικοινωνίας:
Πρόεδρος: Νίκη Χύτα 6937385053
Ταμίας: Φλώρος Παναγιώτης 6977672318

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

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

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

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

•Δέχεται καθημερινά
με ραντεβού
•Επισκέψεις
φυσιοθεραπείας
κατ’ οίκον

Δεκτά ΕΟΠΥΥ
και λοιπά ταμεία

Bύρωνoς 9
Tηλ.: 24310 30335
Kιν.: 6932166067

•Μάρμαρα •γρανίτες
•πέτρες•σχιστόλιθοι

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

κοινωνικά
† ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

† MNHMOΣΥΝA

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

Τελούμε αύριο Κυριακή 17 Μαρτίου
2019 στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής
Στουρναρέϊκων Τρικάλων, 40ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του
αγαπημένου μας γιού, αδελφού και θείου

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΛΑΜΠΡΟΓΕΩΡΓΟΥ

Ευχαριστούμε θερμά
Τρίκαλα 16-3-2019
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Ξανθή. ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Λάμπρος και Μαρία Παπαδημητρίου, Δήμητρα και Λάμπρος Παντουλας. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
Αλέξανδρος και Κατερίνα Παπαδημητρίου, Ελευθέριος και Ευθυμία Παπαδημητρίου, Μαρία Σακομήτρου. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
Ευαγγελία, Ιωάννης, Αριάδνη, Κώστας, Κατερίνα. ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ: Δημήτρης, Μαργαρίτα, Νεφέλη, Θεόδωρος. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ
ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

ΨΗΓΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΥ
«Και θέλει εξαλείψει ο
Θεός παν δάκρυον από των
οφθαλμών αυτών, και ο θάνατος δεν θέλει υπάρχει πλέον» (Αποκ. 21:4)
Ο άνθρωπος φοβάται τον
θάνατο, προσπαθεί να ξεχάσει
ότι η ζωή του έχει ημερομηνία
λήξης, και ξορκίζει με χίλιους τρόπους, «το κακό». Κάποια στιγμή όμως, ο θάνατος
θα χτυπήσει την πόρτα μας.
Πρόσφατα κυκλοφόρησε το
«We Croak», (πεθαίνουμε),
μια εφαρμογή για έξυπνα κινητά, που σου υπενθυμίζει
πολλές φορές την ημέρα ότι:
«δεν είσαι αιώνιος»... Έτσι,
υποστηρίζουν οι εμπνευστές

της, ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται την αξία της ζωής, και
προσπαθεί να την γεμίσει με
ουσιαστικό περιεχόμενο.
Εμείς όμως, όσοι έχομε, μέσω
του Χριστού, γίνει παιδιά του
Θεού, δεν έχουμε ανάγκη το
κινητό για να μας θυμίζει τον
θάνατο, γιατί ο θάνατος για το
παιδί του Θεού, είναι η ιδιαίτερη στιγμή που την σκέπτεται αλλά δεν τη φοβάται, γιατί ξέρει ότι τότε ο Κύριος του
θα έρθει να τον πάρει για να
τον οδηγήσει εκεί «που δεν
υπάρχει ούτε θάνατος, ούτε
πένθος ούτε κραυγή ούτε πόνος» (Αποκ. 21:4). Στο φως
στην ειρήνη και στη χαρά της
αιώνιας ζωής, στη δόξα Του!

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.

Παρακαλούμε όσους τιμούν τη μνήμη
του να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας για την ανάπαυση της ψυχής του.
Στουρναρέικα Τρικάλων 16-3-2019
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ: Δημήτριος και Ρίνα Λαμπρογεώργου. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Νικόλαος και Κωνσταντίνα Λαμπρογεώργου, Ευαγγελία
και Βάιος Κανάτας. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Τελούμε αύριο Κυριακή 17 Μαρτίου
2019 στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Μεγαλοχωρίου Τρικάλων, 40ήμερο Μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας συζύγου, αδελφού και θείου

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝ.
ΓΕΡΟΚΩΣΤΑ
ΣΥΝΤ/ΧΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Παρακαλούμε όσους τιμούν την μνήμη του να παρευρεθούν
και να προσευχηθούν μαζί μας για την ανάπαυση της ψυχής του.
Μεγαλοχώρι Τρικάλων 16-3-2019
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Γιάννα Μπουγουλιά. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Ρένα και Γεώργιος Μπούρας, Ελένη Γεροκώστα, Άρτεμις Γεροκώστα, Αποστόλης και Μαρία Μπουγουλιά. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα όπως τροποποιήθηκε με το Ν.1250/82 ότι ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΑΓΑΤΣΗΣ του Ευθυμίου και της Βασιλικής, το γένος Ψύχα,
που γεννήθηκε και κατοικεί στην Καρδίτσα και η ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΤΑΝΙΤΗ του Κωνσταντίνου και της Εουτζένιας, το γένος
Πόπα, που γεννήθηκε και κατοικεί στα Τρίκαλα πρόκειται να
παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο Παλαμά Καρδίτσης.

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

Ομιλία στον Ελεήμονα Σαμαρείτη
Την Δευτέρα 18-3-19 στην ορθόδοξη Αδελφότητα του Ελεήμονος Σαμαρείτου Στουρνάρα 11 Τρίκαλα στις 5.30μ.μ. θα ομιλήσει ο Ιεροκήρυξ της Μητροπόλεώς μας π. Χαρίτων Μανιτάρας με θέμα: «η Ορθοδοξία στις ημέρες μας».

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

•Εκκλησιαστικά είδη • Είδη μνημείου
•Κηροπωλείο • Λουλούδια

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

Τελετές

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

τόχος των αλλαγών
στην Γ’λυκείου και το
σύστημα εισαγωγής
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
είναι «η ανυπαρξία της τρίτης
λυκείου η οποία σήμερα δεν
υφίσταται ουσιαστικά», σχολίασε ο υπουργός Παιδείας,
Κώστας Γαβρόγλου.
«Λίγα μαθήματα, πολλές
ώρες και αναβαθμισμένο απολυτήριο», είναι η φιλοσοφία
των αλλαγών στο λύκειο, σύμφωνα με τον υπουργό. Ο κ.
Γαβρόγλου εξήγησε ότι τα
θέματα στις εξετάσεις του
απολυτηρίου θα καθορίζονται από καθηγητές του σχολείου, τα γραπτά θα διορθώ-

Σ

Γαβρόγλου για «μακεδονική γλώσσα»: Αυτά είναι θέματα των επιστημόνων
νονται με κλειστά ονόματα
από εκπαιδευτικούς διαφορετικού σχολείου και οι επιτηρήσεις θα γίνονται από άλλους.
Συμπλήρωσε ότι στις Πανελλαδικές Εξετάσεις δεν θα
αλλάξει τίποτα, παρά μόνο
για όσους θέλουν να μπουν σε
τμήματα χαμηλής ζήτησης,
όπου η πρόσβαση θα είναι
ελεύθερη.
Ακόμη, απέρριψε τις κατηγορίες ότι με το νέο σύστημα
δεν διασφαλίζεται το αδιάβλητο των εξετάσεων του
απολυτηρίου καθώς τα θέμα-

Ο υπουργός Παιδείας, Κώστας Γαβρόγλου

τα δεν θα είναι ίδια σε όλα τα
σχολεία, λέγοντας ότι «έως
σήμερα, οι καθηγητές είναι
αυτοί που αποφασίζουν τα
θέματα των εξετάσεων στα
σχολικά μαθήματα».
Εξάλλου, ο υπουργός υπερασπίστηκε την ίδρυση και
νέας σχολής Νομικής στην
Πάτρα, διευκρινίζοντας ότι ο
αριθμός των εισακτέων στις
Νομικές της χώρας θα παραμείνει ίδιος. Ανακοίνωσε, επίσης, ότι σταδιακά στα σχολεία
θα αλλάξει η ύλη της ιστορίας
και θα συζητούνται θέματα
ταμπού, όπως ο εμφύλιος και

το Πολυτεχνείο.
Σχετικά με τα περί μακεδονικής γλώσσας, ο κ. Γαβρόγλου σημείωσε ότι «αυτά είναι
θέματα των επιστημόνων». Για
το αν το πρώτο κουδούνι της
ημέρας στα σχολεία θα χτυπάει στις 9 το πρωί, ο υπουργός είπε ότι αναμένεται το
πόρισμα ούτως ώστε να ξεκινήσει την επόμενη εβδομάδα
η σχετική διαβούλευση. Τέλος, άσκησε κριτική στα κόμματα της αντιπολίτευσης για
τη στάση τους στις αλλαγές
του Λυκείου, καταλογίζοντας
όρους εντυπωσιασμού.

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

«ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ»
Παιδής Θεόδωρος

ΓΑΜΒΕΤΑ 15 ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΗΛ:

2431071936
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