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Τις επόμενες ημέρες από τη δημοτική Αρχή Τρικκαίων

Πολύ καλή πορεία
για την ΤΟΜΥ
Νέα προκήρυξη για πρόσληψη ιατρών
πρόκειται να “βγει”, ανακοίνωσε ο βουλευτής
Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ Αθ. Παπαδόπουλος

>> 7

Σε Πρωτοβάθμια και
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Ξεκινά η διαδικασία
επιλογής Δ/ντών
Θα αναλάβουν καθήκοντα στις 31 Ιουλίου
ενώ χθες εκδόθηκαν οι σχετικές προκηρύξεις

>> 4

Διακήρυξαν οι αγρότες
από το Κιλελέρ

Σύμφωνα με τον κ. Παζαΐτη στόχος του έργου είναι
η ανάδειξη του αστικού χώρου της πόλης των Τρικάλων

Συνέχεια στον αγώνα
>> 8

ΣΕΛ.
4

Αγροτικός Συνεταιρισμός
Μεταποίησης και Εμπορίας
Αγροτικών Προϊόντων Τρικάλων

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.

Dr ΓΙΑΝΝΗΣ Ε. ΠΑΚΑΣ
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ημέρες λειτουργίας
Δευτέρα: 9π.μ.-1.30μ.μ.
Τρίτη απόγευμα: 6-9μ.μ.
Ασκληπιού 4-Τηλ/Fax:24310 38715-ΤΡΙΚΑΛΑ
Κιν: 6944587743-e mail: pakasioa@gmail.com
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Σαν Σήμερα
1895
Οι γάλλοι κινηματογραφιστές και εφευρέτες Ογκίστ και
Λουί Λιμιέρ δημιουργούν την
πρώτη ταινία τους, με τίτλο
«Έξοδος από το εργοστάσιο
Λυμιέρ» (La sortie des usines
Lumière), που αποτυπώνει την
έξοδο των εργατών από το εργοστάσιό τους.
1964
Κατά την πρώτη ψηφοφορία για την εκλογή προέδρου της Βουλής, 33 βουλευτές της Ένωσης Κέντρου
αρνούνται ψήφο στον υποψήφιο του κόμματός τους Γεώργιο Αθανασιάδη - Νόβα, ο οποίος θα εκλεγεί κατά τη δεύτερη
ψηφοφορία.
1983
Δολοφονείται στο γραφείο
του ο εκδότης της εφημερίδας
«Βραδυνή», Τζώρτζης Αθανασιάδης. Πρόκειται για τρομοκρατική ενέργεια, που δεν έχει
εξιχνιαστεί ακόμη.
2004
Η Άννα Ψαρούδα Μπενάκη γίνεται η πρώτη γυναίκα
πρόεδρος της Βουλής από συστάσεως του ελληνικού κράτους.
2009
Πραγματικότητα είναι
πλέον και στην Ελλάδα η γέννηση παιδιού από κατεψυγμένο ωάριο. Τον τοκετό πραγματοποιεί στο μαιευτήριο «Μητέρα» ο Δρ. Μηνάς Μαστρομηνάς.

Οτι δεν διορθώνει τα κακώς κείμενα για να αποφεύγονται τραγωδίες που κοστίζουν όχι μόνο σε χρήμα,
αλλά και σε ανθρώπινες
ζωές. Οτι λειτουργεί επιφανειακά. Οτι βολεύεται με
«μπαλώματα» και αποφεύγει
τις ριζικές λύσεις.
Τρανταχτό παράδειγμα η
κρατική μηχανή, που ποτέ
δεν κατόρθωσε να λειτουργήσει σωστά. Αλλοτε επειδή
τα συμφέροντα, πολιτικά
και επιχειρηματικά, δεν της
επιτρέπουν να πράξει τα
αυτονόητα για να μη χαλάσουν οι «δουλειές». Και άλλοτε επειδή η ίδια αδυνατεί
να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της χώρας και της
κοινωνίας εξαιτίας της
απαρχαιωμένης δομής της
και της κακής νοοτροπίας
αρκετών στελεχών της.
Δικαιολογίες αμέτρητες!
Το ίδιο και οι διαπιστώσεις
και τα πορίσματα, οι μελέτες
και οι προτάσεις! Ολα αρχίζουν και τελειώνουν στο
ίδιο συμπέρασμα. «Για όλα
φταίνε οι άλλοι». Οι πολιτικοί
αλληλοκατηγορούνται και
ο ένας επιχειρεί να μεταθέσει τις ευθύνες στον άλλον.
Οι αξιωματούχοι δείχνουν
ως υπεύθυνους τους εργαζόμενους και αυτοί με την
σειρά τους καταγγέλλουν
την ΥΠΗΡΕΣΙΑ που δεν μεριμνά για εκσυγχρονισμό

Ο άλυτος εθνικός γρίφος…
και άρτια στελέχωση.
Αποτέλεσμα αυτής της
μόνιμης και ατελέσφορης
διαμάχης; Η πλήρης ακινησία. Και όταν κάτι πάει να
κινηθεί, αρχίζουν τα μπερδέματα. Ποιος είναι ο αρμόδιος για το ένα και ποιος
για το άλλο. Ο άλυτος εθνικός γρίφος που ταλαιπωρεί
έναν ολόκληρο λαό για πολλές δεκαετίες.
Στα λόγια όλα αλλάζουν,
αλλά στην πραγματικότητα
όλα μένουν στη θέση τους.
Εξαγγέλλονται μέτρα και
μεταρρυθμίσεις που -άγνωστο γιατί- ποτέ δεν υλοποιούνται. Διαφημίζονται τομές
και ανατροπές που ξεχνιούνται στα υπουργικά συρτάρια μετά την πρώτη αντίδραση. Και όλα αυτά γιατί
από τη μια ο πολιτικός κόσμος «ζυγίζει» το κόστος
σε ψήφους και από την άλλη
οι εργαζόμενοι βάζουν τρικλοποδιές για να μη χάσουν
τη βόλεψή τους.
Σε αυτό που συμφωνούν
όλοι είναι ότι η κρατική μηχανή έχει ξεμείνει από «καύσιμα» και «ανταλλακτικά»
και δεν μπορεί να παρακολουθήσει τις εξελίξεις. Δεν
μπορεί να καλύψει τις ανάγκες των πολιτών. Δεν μπορεί
να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της εποχής που χαρακτηρίζονται από ταχύτητα
και αποτελεσματικότητα.
Πρόσφατα δόθηκε στη
δημοσιότητα το πόρισμα για
την τραγωδία στο Μάτι
όπου 100 άνθρωποι έχασαν
τη ζωή τους και περιουσίες
έγιναν στάχτη επειδή η κρα-

τική μηχανή, για ακόμα μια
φορά, δεν κατόρθωσε να
λειτουργήσει. Επειδή το
κράτος «πιάστηκε στον
ύπνο». Επειδή οι αρμόδιοι
δεν μπόρεσαν να συνεννοηθούν και να συντονίσουν τη
δράση τους. Επειδή μπλέχτηκαν οι αρμοδιότητες,
Επειδή οι κατέχοντες αξιώματα χάθηκαν στον λαβύρινθο της γραφειοκρατίας.
Και, εντέλει, επειδή κανένας
δεν ήθελε να έχει στα χέρια
του την «καυτή πατάτα» των
ευθυνών για την καταστροφή που όλοι έβλεπαν να
συντελείται.
Περίπου ένα χρόνο μετά
ήρθε το πόρισμα να επισημάνει όλα όσα είναι γνωστά
σε όλους. Ολοι περίμεναν
την καταστροφή και όλοι
ξέρουν ότι για την τραγωδία
στην ανατολική Αττική δεν
ευθύνονται μόνο τα πρόσωπα της πρώτης γραμμής.
Ολοι γνωρίζουν ότι ευθύνεται η χαοτική κρατική μηχανή. Το χαρτοβασίλειο της
γραφειοκρατίας. Οσοι κατά
καιρούς έχουν βρεθεί στην
καρέκλα της εξουσίας και
δεν έκαναν απολύτως τίποτα για να ξεμπλέξει το κουβάρι που δημιούργησαν οι
ανεύθυνοι για να έχουν το
κεφάλι τους ήσυχο όταν
συμβεί το μοιραίο.
Ποια θα είναι η τύχη του
νέου πορίσματος; Να πεταχτεί στο ντουλάπι των
υπεύθυνων, όπως και πολλά
άλλα. Να ξεχαστεί μέχρι να
έρθει η επόμενη καταστροφή και να αρχίσουν οι αρμόδιοι τη σύνταξη ενός και-

νούργιου, το οποίο με την
σειρά του θα καταλήξει στο
αρχείο ή στον κάλαθο των
αχρήστων.
Αλλο ένα πόρισμα λοιπόν,
στο οποίο τονίζεται ότι η
κρατική μηχανή αδυνατεί
να προστατέψει του πολίτες.
Αλλο ένα πόρισμα το οποίο
κανένας δεν θα λάβει υπόψη
του, γιατί πολύ απλά θα ταραχθούν τα νερά της κρατικής λίμνης, στον βυθό της
οποίας έχουν βουλιάξει δεκάδες πορίσματα, έρευνες
και μελέτες.
Από το 1981 μέχρι και
σήμερα μόνο για την Αττική
έχουν συνταχθεί περισσότερα από 10 πορίσματα
μετά από ανάλογες καταστροφές από μεγάλες πυρκαγιές. Χιλιάδες σελίδες γεμάτες επισημάνσεις για την
αδυναμία του κράτους να
βοηθήσει τους πολίτες. Χιλιάδες σελίδες με ευθύνες
των αρμοδίων που αποδείχθηκαν κατώτεροι των περιστάσεων.
Για να πάρει μπροστά η
κρατική μηχανή, δεν χρειάζονται πορίσματα. Απαιτείται ο πολιτικός κόσμος
να αποφασίσει να δημιουργήσει ένα σύγχρονο και
ακομμάτιστο κράτος. Ενα
κράτος χωρίς κηδεμόνες
και κομματικούς τοποτηρητές. Και για να γίνει αυτό
δεν χρειάζονται πορίσματα
και μνημόνια. Απαιτείται
απλά τόλμη!
Του Βασίλη
Τριανταφύλλου
από την REAL

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

ΤΟ ΠΑΡΟΝ
ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ:

Κοντονής για
Ποινικό Κώδικα:

```
«Στην κρεμάλα
οι δανειολήπτες»

```
(Ανάποδα, για να πέσουν
τα… κέρματα!)

ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

σελίδα 2

Eνας αιώνας ΓΣΕΕ…

Ε

να από τα
μεγαλύτερα
ελαττώματα του
πολιτικού συστήματος
της χώρας είναι ότι όχι
μόνο δεν μαθαίνει από
τα λάθη του, αλλά ότι
τα επαναλαμβάνει
ολοένα και μεγαλύτερα,
ολοένα και πιο
καταστροφικά.
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Μην πειράξεις τον αδελφό
με υπονοούμενα,
γιατί και συ δε θα μπορέσεις
να υπομείνεις,

Οι προτεινόμενες αλλαγές
εκθέτουν την κυβέρνηση

όταν σου κάνει τα ίδια.

```

Οσ. Θαλάσσιος Αφρικανός

(Για να μάθετε που με βγάλατε
από υπουργό!)

Το ανέκδοτο της ημέρας
Δύο πεινασμένες γάτες κάθονταν ώρες ολόκληρες έξω από τη φωλιά των
ποντικιών, που δεν τολμούσαν να ξεμυτίσουν. Κάποτε η μια σκέφτηκε σοφά.
Πήγε έξω από τη φωλιά των ποντικιών και άρχισε να γαβγίζει. Κάποια στιγμή
ένας ποντικός βγήκε από τη φωλιά του και η γάτα τον άρπαξε.
« Μα καλά, εγώ άκουσα σκύλο!» λέει με έκπληξη ο ποντικός.
« Αγαπητέ μου, όταν στη σημερινή εποχή δεν ξέρεις και καμιά ξένη γλώσσα, δεν
μπορείς να ζήσεις».

Γενική πρόγνωση για σήμερα

Ο ΚΑΙΡΟΣ
Σ Η Μ Ε Ρ Α

Τρίτη 19/3/2019
ΓΕΝΙΚΑ ΑΙΘΡΙΟΣ.
ΑΠΟ ΤΟ ΒΡΑΔΥ
ΘΑ ΑΝΑΠΤΥΧΘΟΥΝ ΑΡΑΙΕΣ
ΝΕΦΩΣΕΙΣ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ
3 ΜΕ 4 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ
06 ΕΩΣ 24 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ.

Εικόνες ντροπής, από αυτές
που συνήθως βλέπουμε μεταξύ
οπαδών ποδοσφαιρικών ομάδων
ή από ακραίες διαμαρτυρίες κατά
πολιτικών κομμάτων, εξελίχθηκαν
το απόγευμα του Σαββάτου στην
Καλαμάτα.
Οι μισοί ήταν ταμπουρωμένοι
σε ένα κτίριο και οι άλλοι προσπαθούσαν να εισβάλουν σχεδόν
διά της βίας, με τις αστυνομικές
δυνάμεις να βρίσκονται στη μέση
για να τους χωρίσουν. Σπρωξιές,
υβριστικά συνθήματα, καταγγελίες
για εκατέρωθεν τραμπουκισμούς,
χάος.
Ολα αυτά τα απαράδεκτα συνέβησαν στο 37ο Συνέδριο της
ΓΣΕΕ, της Ομοσπονδίας που καλείται, υποτίθεται, να αγωνιστεί
για να βελτιώσει τις συνθήκες εργασίες εκατοντάδων χιλιάδων εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα.
Το λυπηρό μάλιστα είναι ότι φέτος
η ΓΣΕΕ συμπληρώνει 100 χρόνια
ζωής και τα «γιορτάζει» τρώγοντας τις σάρκες της…
Σε μια εποχή που η κυβέρνηση
σκοτώνει τις ιδιωτικές επιχειρήσεις
και τους εργαζόμενους σε αυτές
με την υψηλή φορολογία και την
έλλειψη πραγματικής ανάπτυξης,
το ιστορικό σωματείο περιχαρακώνεται στα του οίκου του. Λίγα
μόνο 24ωρα μετά τις άκαιρες
θριαμβολογίες της κυβέρνησης
ότι αύξησε στα χαρτιά τον κατώτατο μισθό, αφού τα στοιχεία του
Φεβρουαρίου επιβεβαιώνουν ότι
αυξήθηκαν οι μετατροπές συμβάσεων πλήρους απασχόλησης
σε μερικής (3.813 από 3.092 τον
Φεβρουάριο του 2018) και πως
παραμένει η ευέλικτη απασχόληση
υψηλότερη (54,46% των συνολικών προσλήψεων), η ανωτάτη
Ομοσπονδία της χώρας βυθίζεται
σε έναν πρωτόγνωρο εμφύλιο.
Δεν έχει καμία σημασία αν έχει
δίκιο η ηγεσία της ΓΣΕΕ ή το
ΠΑΜΕ. Οποιο και αν είναι το πρόβλημα, ακόμα και αν έχει γίνει
προσπάθεια νόθευσης στην εκλογή των συνέδρων όπως καταγγέλλουν οι συνδικαλιστές του
ΚΚΕ, αυτό θα έπρεπε να λυθεί
εσωτερικά της Ομοσπονδίας. Οχι
για να κουκουλωθεί, αλλά για να
επιλυθεί με εσωτερικές διαδικασίες που δεν θα έπλητταν το κύρος της ΓΣΕΕ και δεν θα έκαναν
τους πολίτες να χαμογελούν απαξιωτικά βλέποντας τέτοιες εικόνες
και διαβάζοντας ανακοινώσεις για
«μαφιόζικες πρακτικές»!
Και σαν να μην έφταναν αυτά,
πριν από λίγες ημέρες ένα άλλο
σωματείο, η ΠΟΕΔΗΝ, κατέθεσε
λουλούδια στο… Δρομέα, στερώντας από κάθε σοβαρότητα
την κινητοποίησή της. Δυστυχώς,
κοντεύει να κλείσει 10ετία από
την υπαγωγή στα Μνημόνια και
κανείς δεν φαίνεται να έχει καταλάβει τι γίνεται. Το συνδικαλιστικό
κίνημα θα έπρεπε εδώ και χρόνια
να έχει σταματήσει τις ξεπερασμένες και προβληματικές πρακτικές άλλων δεκαετιών, που οδήγησαν, μεταξύ άλλων, στην ηθική
χρεοκοπία της χώρας. Οι συνδικαλιστές δεν είναι στο απυρόβλητο, τελεία και παύλα.

*Η Δέσποινα Κονταράκη
είναι αρχισυντάκτρια
του Ελεύθερου Τύπου

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

ΤΡΙΤΗ

19

ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

σελίδα 3

Οι απόψεις Σακελλαρίου
για τον δήμο Φαρκαδόνας

Κατήγγειλε
παραπληροφόρηση

Συνέντευξη στη Ραδιοφωνική Λέσχη 97,6 έδωσε ο υποψήφιος Δήμαρχος Φαρκαδόνας Γιάννης Σακελλαρίου:
« Με το νέο νόμο Κλεισθένη έχουν καταργηθεί τα προβλήματα του ασυμβίβαστου, πάντως δεν υπάρχει για εμένα κάτι
τέτοιο γιατί απλά ασκούσα τα καθήκοντα του Διευθυντή στο
Κ.Υ. Φαρκαδόνας λόγω μοναδικότητας.
Έφτασε μέχρι να είναι σύνθημα των αντιπάλων αυτό, να γυρνάνε με ένα χαρτί στα χωριά και να λένε ότι δεν μπορεί ο Γιάννης Σακελλαρίου να κατεβεί. Τώρα όμως θα δούμε την πορεία
του καθενός. Η δημιουργία του συνδυασμού δεν είναι κάτι εύκολο, όμως βλέπω μια ενωτική τάση του κόσμου γύρω από εμένα και με έκανε να θέλω να ξανασυμμετέχω στα αυτοδιοικητικά.
Η πληθώρα των υποψηφίων για το Δήμο σε βάζει σε κάποιες σκέψεις, και δεν είναι κάτι που θα δώσει ποιότητα. Εγώ από
την πρώτη ακόμα διακήρυξη του συνδυασμού μου απευθύνθηκα στους συνυποψήφιους μου να καθίσουμε σε ένα τραπέζι
συνεννόησης και να δούμε ποια πράγματα μας ενώνουν και
ποια μας χωρίζουν. Και πιο συγκεκριμένα θεωρώ ότι δεν μας
χωρίζει κάτι ουσιώδες, αλλά περισσότερο προσωπικές φιλοδοξίες. Έχω γράψει αυτή την πρόταση μου, αλλά ακόμα δεν
έχω πάρει απάντηση.
Η δική μου γνώμη για τον κ. Μεριβάκη ως Δήμαρχο αλλά και
ως άνθρωπο είναι πολύ καλή, έχει μια συγκροτημένη προσωπικότητα, έχει σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και πρόσφερε
πολλά στις δυο τετραετίες που είναι Δήμαρχος.
Η εικόνα που έχει δείξει το Δημοτικό Συμβούλιο Φαρκαδόνας τα τελευταία χρόνια κάνει τον κόσμο να μην θέλει να ασχοληθεί με τα αυτοδιοικητικά.
Πολλοί βάζουν στοίχημα ότι δεν θα ‘τερματίσουν’ όλοι οι υποψήφιοι, θεωρώ όμως ότι η δική μου περίπτωση είναι πολύ καλή.
Πρέπει πάντως να γίνουν συσπειρώσεις, είναι πρόβλημα τα
τόσα πολλά ψηφοδέλτια.»

Για παραπληροφόρηση στο ζήτημα των αμοιβών των ιατρών στο
Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) έκανε λόγο ο διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων (ΓΝΤ) Δημήτρης Παρθένης, κατά την χθεσινή
αυτοψία κλιμακίου του Τομέα Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ στην ΤΟΜΥ (Τοπική
Ομάδα Υγείας) Τρικάλων.
«Λόγω του ότι διασπείρονται φήμες περί χαμηλών αμοιβών και άλλων στο ΕΣΥ, συνάδελφοι διστάζουν
να καταθέσουν αιτήσεις πρόσληψης
στις προκηρύξεις του Υπουργείου
Υγείας» δήλωσε ο κ. Παρθένης, για
να επισημάνει «ωστόσο, η αλήθεια
είναι πως και οι αμοιβές είναι καλές
και οι συνθήκες εργασίας.
Τα υπόλοιπα που λέγονται είναι
ψέματα. Όταν αναπτυχθεί το σχέδιο
για την Δημόσια Υγεία θα είναι για
όλους, γι’ αυτό και το χτυπάνε και
υπάρχουν κόντρες».

«Τι έχεις Γιάννη; Τι είχα πάντα…»

∫ Μ.Α.Μπ.

Τα είπαν αλά γαλλικά…

∫χρ.πΑπ.

Η ΤΟΜΥ στην “Πράσινη Γωνιά”
Στο κτίριο που λειτουργεί και το ΚΑΠΗ στην “Πράσινη Γωνιά” θα μεταστεγαστεί η ΤΟΜΥ, μόλις ολοκληρωθεί το σχετικό έργο στο Δημοτικό οίκημα από τον Δήμο Τρικκαίων, σημειώθηκε από το κλιμάκιο του Τομέα Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, που
επισκέφθηκε χθες την ΤΟΜΥ (Τοπική Ομάδα Υγείας) Τρικάλων
Προβλέπεται κονδύλι για την δημιουργία υποδομών στο εν
λόγω ΚΑΠΗ, έργο για το οποίο υπάρχει συνεργασία με τον
Δήμο Τρικκαίων επισημάνθηκε από τα μέλη του κλιμακίου, τα
οποία ανέφεραν πως η χρηματοδότηση είναι εξασφαλισμένη.
Η ΤΟΜΥ στεγάζεται προσωρινά στον ΕΦΚΑ(πρώην ΙΚΑ).

Την Παγκόσμια Ημέρα Γαλλοφωνίας τίμησαν και φέτος τα Τρίκαλα, συμμετέχοντας για 3η συνεχόμενη χρονιά στον Μαραθώνιο Ανάγνωσης, μια εκδήλωση που σημείωσε μεγάλη επιτυχία και έλαβε χώρα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μουσείου Τσιτσάνη. Μικροί και μεγάλοι το πρωί του περασμένου Σαββάτου μέσα σε ένα ευχάριστο κλίμα διάβασαν ο καθένας με τα δικό του τρόπο ένα απόσπασμα της επιλογής τους. Η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στην ποίηση, με αφορμή
την διττή γιορτή της Παγκόσμιας Ημέρας Γαλλοφωνίας (20 Μαρτίου) και της Παγκόσμιας Ημέρας Ποίησης (21 Μαρτίου).

∫Ε.Κ.

∫ Μ.Α.Μπ.

ΠΟΜΙΔΑ: Όχι στα πρόστιμα
Χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι προχωρούν στην εκπρόθεσμη υποβολή ή τροποποίηση δηλώσεων ακινήτων, προκειμένου να διευκολύνουν τους ενοικιαστές τους για να λάβουν
το επίδομα ενοικίου, βρίσκονται αντιμέτωποι με πρόστιμα ύψους
100 ευρώ.
Όπως αναφέρει το «Έθνος» προϋπόθεση για τη λήψη του
επιδόματος ενοικίου είναι να υπάρχει στο taxisnet σε ισχύ δηλωμένη μίσθωση. Επειδή, όμως, πολλές μισθώσεις έχουν λήξει και παραταθεί σιωπηρώς ή δεν έχουν δηλωθεί στο taxisnet,
επιβάλλεται στους ιδιοκτήτες που προχωρούν στη δήλωση,
πρόστιμο ύψους 100 ευρώ.
Για το ζήτημα που έχει ανακύψει η ΠΟΜΙΔΑ με επιστολή της
στους αρμόδιους υπουργούς, ζητεί να μην επιβάλλονται τα σχετικά πρόστιμα, καθώς είναι αποτέλεσμα μόνο της διευκόλυνσης των ενοικιαστών για να λάβουν το επίδομα ενοικίου.

∫Ε.Κ.

CMYK
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Θα πραγματοποιηθούν τις επόμενες ημέρες από τη δημοτική Αρχή Τρικκαίων

Εργασίες ανάπλασης στην περιοχή της Ζωαγοράς
Σύμφωνα με τον κ. Παζαΐτη στόχος του έργου είναι η ανάδειξη του αστικού χώρου της πόλης των Τρικάλων
ε απώτερο στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας
ζωής των κατοίκων στην περιοχή της Ζωαγοράς, η
δημοτική Αρχή Τρικκαίων ξεκινούν τις επόμενες ημέρες εργασίες ανάπλασης πεζοδρομίων και ηλεκτροφωτισμού
στη οδό Κλειδωνοπούλου,
Όπως ανέφερε ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Δημήτρης Παζαΐτης σκοπός των εργασιών που υλοποιούνται είναι η ανάδειξη του αστικού χώρου της πόλης των Τρικάλων με προτεραιότητα στην κίνηση των πεζών και η ποιοτική αναβάθμιση
του αστικού περιβάλλοντος.
Σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή στο συγκεκριμένο κομμάτι της οδού Κλειδωνοπούλου, υπάρχουν και στα δύο τμήματα του δρόμου (δεξιά και αριστερά της νησίδας) κράσπεδα
τα οποία, στο μεγαλύτερο τμήμα τους είναι σε αρκετά καλή
κατάσταση.
Θα επιστρωθεί όλο το αριστερό τμήμα της οδού (έμπροσθεν της ζωαγοράς) με πλάκες τσιμέντου και θα τσιμεντοστρωθεί, ως υπόβαση, το απέναντι τμήμα.
Οι εργασίες που προβλέπονται είναι εκσκαφές, καθαιρέσεις, επιχώματα, τσιμεντόστρωση και πλακόστρωση με πλάκες τσιμέντου».
Οι εργασίες περιλαμβάνουν ανάπλαση των πεζοδρομίων
και ο ηλεκτροφωτισμός στην νησίδα της οδού Κλειδωνοπούλου από την ζωαγορά έως την περιφερειακή οδό Τρικάλων - Καλαμπάκας. Στο συγκεκριμένο κομμάτι της οδού
Κλειδωνοπούλου, υπάρχουν και στα δύο τμήματα του δρόμου (δεξιά και αριστερά της νησίδας) κράσπεδα τα οποία, στο
μεγαλύτερο τμήμα τους είναι σε αρκετά καλή κατάσταση.
Με την συγκεκριμένη μελέτη θα επιστρωθεί όλο το αριστερό τμήμα της οδού (έμπροσθεν της ζωαγοράς) με πλάκες τσιμέντου και θα τσιμεντοστρωθεί, ως υπόβαση, το απέναντι τμήμα.
Οι εργασίες που προβλέπονται είναι εκσκαφές, καθαιρέσεις, επιχώματα, τσιμεντόστρωση και πλακόστρωση με πλάκες τσιμέντου».

Μ

εκινά το αμέσως επόμενο
χρονικό διάστημα η
διαδικασία επιλογής των
νέων διευθυντών
Πρωτοβάθμιας &
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
από το Υπουργείο Παιδείας.

Ξ

Πρόκειται για 58 θέσεις διευθυντών Πρωτοβάθμιας και 58 θέσεις διευθυντών Δευτεροβάθμιας με την τη
θητεία τους να είναι τριετής. Οι νέοι
Διευθυντές θα αναλάβουν καθήκοντα στις 31 Ιουλίου, ενώ χθες εκδόθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας οι
δύο προκηρύξεις που αφορούν στην
όλη διαδικασία.
Και σε τοπικό επίπεδο θα ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία, δεδομένου
ότι στην Διεύθυνση της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έχει οριστεί προσωρινός προϊστάμενος, ο κ. Γιώργος
Κωνσταντάκος και στην Διεύθυνση
της Δευτεροβάθμιας η θητεία της
κας Βάσως Κάκλα είχε πάρει παράταση.
Όπως έγινε γνωστό, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις
υποψηφιότητας αποκλειστικά και
μόνο ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή
πύλη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης
Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ)
του
ΥΠ.Π.Ε.Θ.
(ιστοσελίδα:
https://opsyd.sch.gr/). Όσοι δεν είναι
εγγεγραμμένοι, θα πρέπει να εγγραφούν στο ΟΠΣΥΔ, ώστε να αποκτήσουν όνομα χρήστη και κωδικό
πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του.
Οδηγίες για την εγγραφή περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης
στην ίδια διεύθυνση. Τις αιτήσεις τις
αποστέλλουν μαζί με το φάκελο
υποψηφιότητας στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου
έχουν οργανική θέση. Οι υποψήφιοι
που κατέχουν οργανική θέση σε

Τέλος θα κατασκευαστεί πλήρες δίκτυο ηλεκτροφωτισμού
επί τμήματος της νησίδας της οδού Κλειδωνοπούλου που περιλαμβάνει: προμήθεια υλικών, προσκόμισή τους επί τόπου
του έργου και κατασκευή υπογείου δικτύου ηλεκτροφωτισμού
από πλαστικούς σωλήνες διέλευσης καλωδίων, εγκατάσταση φρεατίων ηλεκτροφωτισμού, τοποθέτηση ιστών ηλεκτροφωτισμού με φωτιστικά σώματα και ηλεκτρικού πίνακα
(πίλλαρ) για την τροφοδότησή τους με ηλεκτρικό ρεύμα.
Οι ιστοί θα είναι μεταλλικοί ύψους 7,00 μέτρων με δύο βρα-

χίονες και φωτιστικά Na 250W. Θα τοποθετηθούν επί της κεντρικής νησίδας σε αποστάσεις περίπου 28-30m.
Όλες οι ανωτέρω εργασίες θα γίνουν έντεχνα σύμφωνα με
τα οριζόμενα στα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου της μελέτης και στα συμβατικά τεύχη της μελέτης, τις ισχύουσες
πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές, της ισχύουσας νομοθεσίας περί εκτελέσεως Δημοτικών και Κοινοτικών Έργων και
τις έγγραφες εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
Ε.Κ.

Για τους Διευθυντές της Πρωτοβάθμιας & της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ξεκινά η διαδικασία επιλογής
• Οι νέοι
Διευθυντές
θα αναλάβουν
καθήκοντα
στις 31 Ιουλίου
ενώ χθες
εκδόθηκαν
οι σχετικές
προκηρύξεις

Κ.Ε.Σ.Υ. τις αποστέλλουν στην οικεία
Περιφερειακή
Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τις θέσεις δύο κατ’ ανώτατο όριο Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ίδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Με την αίτηση υποψηφιότητας
δηλώνεται η Περιφερειακή Διεύθυν-

ση Εκπαίδευσης καθώς και η Διεύθυνση ή οι δύο Διευθύνσεις Εκπαίδευσης για τις οποίες ο υποψήφιος
εκδηλώνει ενδιαφέρον για συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής. Οι υποψήφιοι που έχουν υποβάλει υποψηφιότητα για δύο (2) Διευθύνσεις Εκπαίδευσης καλούνται από τον
Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, μετά την κύρωση

των τελικών ενιαίων αξιολογικών πινάκων, να υποβάλουν, εντός δύο
(2) ημερών, δήλωση με τη σειρά
προτίμησής τους για τοποθέτηση.
Υποψήφιοι που δεν υποβάλουν δήλωση διαγράφονται από τον πίνακα.
Οι αιτήσεις για τη συμμετοχή στη
διαδικασία επιλογής υποβάλλονται,
μαζί με τα αναγκαία δικαιολογητικά,
εντός δεκαπέντε (15) ημερών από

την έκδοση της παρούσας.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας λήγει στις
15.00 της καταληκτικής ημέρας υποβολής. Με δεδομένο ότι οι αιτήσεις
υποψηφιότητας
υποβάλλονται μαζί με το φάκελο
υποψηφιότητας, η ανωτέρω προθεσμία ισχύει και για την υποβολή του
φακέλου στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή στην Περιφερειακή
Διεύθυνση Εκπαίδευσης κατά περίπτωση, υποβολής της αίτησης. Οι
Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ή οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης κατά περίπτωση είναι αρμόδιες
για την συγκέντρωση των αιτήσεων
και των φακέλων υποψηφιότητας
των υποψηφίων.
Ε.Κ.
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σελίδα 5

Ανακοινώνει θέσεις συνδυασμού Επίσκεψη του Θ. Αλέκου
και υποψηφίους ο Χρ. Σινάνης
στο Επιμελητήριο…
•Το ερχόμενο Σάββατο 23/3 στις 7:00 θα πραγματοποιηθεί
η ανοιχτή πολιτική εκδήλωση από τον νυν Δήμαρχο Καλαμπάκας

Τ

ο ερχόμενο
Σάββατο 23/3 θα
πραγματοποιηθεί
στο Πολιτιστικό Κέντρο
Καλαμπάκας, ανοιχτή
εκδήλωση παρουσίασης
της εκλογικής
διακήρυξης και των
υποψηφίων του
συνδυασμού του νυν και
εκ νέου υποψηφίου
Δημάρχου του Δήμου
Μετεώρων, κ. Χρήστου
Σινάνη.

Του
Γιώργου Χρ. Σιαμουρέλη

✉ grgsiamourelis@gmail.com
Η εκδήλωση θα ξεκινήσει
στις 7:00 το απόγευμα και
αναμένεται να ανακοινωθούν
οι επίσημες θέσεις του συνδυασμού, αλλά και η ανακοίνωση των υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων, οι οποίες
θα φτάσουν απ όσο γνωρίζουμε, σε έναν ικανοποιητικό
αριθμό. Δε θα ανακοινωθούν
τοπικά συμβούλια κι αυτό θα
γίνει αργότερα.
Πληροφορίες μας αναφέρουν πως στην εκδήλωση θα
ανακοινωθεί και το νέο όνομα
του συνδυασμού του κ. Σινάνη, το οποίο θα είναι διαφορετικό. Από το «Αδέσμευτος
Δήμος» του 2014 έχει γίνει
άλλη επιλογή και φυσικά θα

υπάρξει και νέο λογότυπο.
Εντύπωση επίσης προκαλεί
στην ανακοίνωση για την εκδήλωση, η αναγραφή της
φράσης «Συνεχίζουμε ενωμένοι για την νίκη από την πρώτη
Κυριακή» η οποία δείχνει την
αισιοδοξία και τη σιγουριά

που υπάρχει στο «στρατόπεδο» του κ. Σινάνη.
Αναφορικά με τις υποψηφιότητες, οι «παλιοί» θα είναι
στις επάλξεις: Κώστας Ράντος, Χρήστος Παπαγεωργίου,
Μαρία Φροσυνάκη, Λίλα
Μπαντέκα, Μαρία Κουκουράβα, Ζώης Χαλατσάκης, Αλκης
Αναγνωστόπουλος κ.α θα κατέλθουν κανονικά στις εκλογές, ενώ ερωτηματικά μπαίνουν για τη Σοφία Δρούγκα
και τον Γιάννη Παπαπούλιο
οι οποίοι δεν έχουν ακόμη
αποφασίσει τι θα κάμουν.
Στους νεότερους έχει ανακοινωθεί ήδη η υποψηφιότητα
του Λευτέρη Αβραμόπουλου,
ενώ αρκετοί ακόμη νέοι καλαμπακιώτες θα ριχτούν στη
«μάχη του σταυρού» στο
πλευρό Σινάνη.

Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο κ. Χρήστος Σινάνης, Δήμαρχος του Δήμου Μετεώρων
και υποψήφιος Δήμαρχος, σας προσκαλεί να παρευρεθείτε στην ανοιχτή πολιτική εκδήλωση κατά την οποία
θα παρουσιάσει την εκλογική διακήρυξη και τους υποψήφιους του νέου συνδυασμού.

Σάββατο 23 Μαρτίου 2019, ώρα 19:00
Αίθουσα Πολιτιστικού Κέντρου Καλαμπάκας.
«ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΕΝΩΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΙΚΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ»

Μ

ε ανιδιοτέλεια και με
απόλυτο στόχο το
καλό του λαού του
Δήμου Πύλης δεσμεύτηκε πως
θα εργαστεί αν εκλεγεί
Δήμαρχος, ο νέος υποψήφιος
Βασίλειος Ζορμπάς.

Ο

υποψήφιος
δήμαρχος
Μετεώρων
Θοδωρής Αλέκος και οι
υποψήφιοι δημοτικοί
σύμβουλοί του,
συνεχίζοντας τον κύκλο
επαφών με τους φορείς
του Νομού Τρικάλων
επισκέφτηκαν το
Επιμελητήριο Τρικάλων.

Εκεί, τους υποδέχτηκε ο
οικονομικός επόπτης, κ. Γιώτης Στέφανος, ο οποίος τους
ενημέρωσε για τις δράσεις
και τις υπηρεσίες που παρέχει το Επιμελητήριο στους
πολίτες των δήμων του Νομού Τρικάλων.
Αναλύθηκαν, οι δυνατότητες και η δυναμική του κέντρου ψηφιακής προβολής
Μετεώρων, το οποίο παραμένει σχεδόν ανεκμετάλλευτο. Συζητήθηκαν ενδιαφέ-

Τρίκαλα (Σχέδιο «Ασκληπιός»). Το πρόγραμμα που
έχει αρχίσει να υλοποιείται
στοχεύει σε δύο στρατηγικούς άξονες: Την καλλιέργεια
και παραγωγή πιστοποιημένων προϊόντων από νέους
καλλιεργητές, έχοντας ως
πρώτη ύλη τα ενδημικά φαρμακευτικά βότανα της περιοχής γύρω από το όρος Κόζιακα και την προώθηση του
σχεδίου στους ντόπιους και
τους επισκέπτες. Τονίστηκε
η ευκαιρία συνεργασίας με
το Δήμο μας αφού σημαντικό
μέρος του Κόζιακα ανήκει
γεωγραφικά στο δήμο Μετεώρων.

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

Από τον υποψήφιο Δήμαρχο Βασίλειο Ζορμπά

Αρχές και στόχοι για το Δήμο Πύλης

“Προκοπή στα Χωριά μας” ονομάζεται ο συνδυασμός που ηγείται
και έχει μπει πλέον στον αγώνα για
την Δημοτική Αρχή Πύλης, μετά
την παρουσίαση των αρχών του
και των σκοπών του προχθές το
μεσημέρι της Κυριακής, στο Πολιτιστικό Κέντρο Πύλης από τον κ.
Ζορμπά.
Πυρά κατά του δημάρχου Κώστα
Μαράβα εξαπέλυσε στην αρχή της
ομιλίας του ο κ. Ζορμπάς, θεωρώντας τον κύριο υπαίτιο για την
μικρή προσέλευση κόσμου στην
εκδήλωση του συνδυασμού, ενώ
παράπονα εξέφρασε για τους άλλους δύο ανθυποψηφίους του, τον
κ. Θεόδωρο Χήρα και τον κ. Βαλάντη Τσιούτσια, διότι, όπως είπε,
αν και τους προσκάλεσε, δεν έδωσαν το παρών στην ομιλία του.

και ανοικτά σε όλους τους συμπολίτες μας».

Στόχοι

Αρχές
«Θέλουμε να αλλάξουμε το σκηνικό στον τόπο μας» δήλωσε ο κ.
Ζορμπάς και ανέφερε «φιλοδοξούμε
να αποδείξουμε πως οι πολίτες
μπορούν να συμβάλλουν άμεσα
στην ανάπτυξη του τόπου. Βασική
μας αρχή είναι η μέριμνα για τους
νέους».
«Μετά την διακήρυξη των αρχών
μας, πραγματοποιείται και η αρχή
της συστράτευσης των δημοτών,
που θα στηρίξουν και συμμετέχουν

ρουσες προτάσεις για την
αξιοποίηση του προς όφελος
των δημοτών μας.
Υπήρξε ενημέρωση για της
ημερίδες τοπικών προϊόντων
και μεταποίησης που κατά
καιρούς διοργανώνονται στο
τόπο μας, οι οποίες όμως,
δεν τυγχάνουν της προσδοκώμενης συμμετοχής από
τους δημότες.
Πολύ ενδιαφέρουσα υπήρξε η ανάλυση από τον κ. Γιώτη σχετικά με το επιχειρησιακό σχέδιο διαχείρισης
προορισμού της Π.Ε. Τρικάλων (TOPOSOPHY), όπου
απαριθμήθηκαν και οι δυνατότητες που έχουμε ως δήμος για να προβάλουμε ουσιαστικά τον τόπο μας εκμεταλλευόμενοι τα προτερήματα του.
Υπήρξε πληροφόρηση για
το πρωτοποριακό πρόγραμμα καλλιέργειας βοτάνων στα

στην συνδυασμό μας. Ελπίδα μας
είναι να επιδειχθεί δυναμική και
στις 26 Μαΐου, όλοι μαζί να νικήσουμε» τόνισε ο κ. Ζορμπάς και
υπογράμμισε «εφόσον εκλεγούμε,

κουμάντο στον Δήμο μας θα κάνουν
οι δημότες και όχι εγώ, που θα παραμείνω ως δήμαρχος ένας άμισθος
εργοταξιάρχης. Θα διαχειριστούμε
τα του Δήμου μας με διαφάνεια

Όσον αφορά τους στόχους του
συνδυασμού, ο κ. Ζορμπάς ανέφερε
τους εξής:
1)Σύγχρονο Δημαρχείο στο οποίο
θα στεγάζονται όλες οι Υπηρεσίες
2)Αναβάθμιση του οδικού δικτύου
του Δήμου, που θα περιλαμβάνει
σήραγγες από την Πύλη στο Περτούλι
3)Σκεπαστή αγορά στην Πύλη
4)Αξιοποίηση του τουριστικού
προϊόντος του τόπου
5)Δωρεάν νερό ύδρευσης για
τους δημότες, που θα καταβάλλουν

20 ευρώ ετησίως μόνο
6)Πολιτιστικά Κέντρα παντού και
πληθώρα πολιτιστικών εκδηλώσεων
σε όλα τα χωριά
7)Μέριμνα για το περιβάλλον
8)Δωρεάν σπίτια για τους πληγέντες κατοίκους του Ροπωτού
9)Μέριμνα για την κατάσταση με
την καθίζηση στην Πιαλεία
10)Ίδρυση αναπτυξιακής εταιρείας, στην οποία θα βρουν δουλειά
νέοι, αλλά και δημότες και δημότισσες που έχουν ανάγκη
11)Προμήθεια δύο ασθενοφόρων
12)Τοποθέτηση ανεμογεννητριών,
για αυτονομία στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
13)Δημιουργία και αναβάθμιση
βοσκότοπων
14)Αρχαιολογικές ανασκαφές
στην Πιαλεία και δημιουργία αρχαιολογικού μουσείου
15)Κατασκευή λιμνοδεξαμενής
στην θέση “Κάτω Μπουκράσα”
16)Πρωινό στα σχολεία
17)1.000 ευρώ για κάθε νεογέννητο στη οικογένεια του και 1.000
ευρώ για κάθε παιδί που εισέρχεται
στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση
18)Ίδρυση ορειβατικών κέντρων
«Ο Δήμος μας θα καταστεί ένα
απέραντο εργοτάξιο και θα έχει ως
κύριο μέλημα τον άνθρωπο» δήλωσε κλείνοντας την ομιλία του ο
κ. Ζορμπάς.
Μ.Α.Μπ.

6 σελίδα

ΤΡΙΤΗ

19

τοπικά
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Η

αξιοποίηση της
καλλιέργειας των
αρωματικών φυτών
που διαθέτει ο ν. Τρικάλων
– με την ποικιλία τους να
είναι πλούσια- είναι ένα
ζήτημα που έχει
προσπαθήσει να αναδείξει
πολλές φορές η Διοίκηση
του Επιμελητηρίου
Τρικάλων, στο πλαίσιο της
αξιοποίησης του
πρωτογενούς τομέα.

Μάλιστα, για το λόγο αυτό,
αυτή την Πέμπτη 21 Μαρτίου
θα πραγματοποιηθεί στο χώρο
του επιχειρηματικού φορέα ενημερωτική ημερίδα με θέμα «Η
σπουδαιότητα της ολοκλήρωσης ταυτοποίησης Ρίγανης Κόζιακα και οι δυνατότητες αξιοποίησης της. Η έναρξη διαδικασιών ταυτοποίησης άλλων
αυοφυών φυτών (μπιτούνι,
άγριο τριαντάφυλλο, μέντα,
τσάι του βουνού, μελισσόχορτο). Η εκδήλωση έχει προγραμματιστεί για τις 5.30 το απόγευμα σε συνεργασία με τον
ΕΛΓΟ Δήμητρα και εντάσσεται
στο πλαίσιο διαφόρων μορφών
συνεργασιών.
Όπως τόνισε στον «Π.Λ.» ο
πρόεδρος του Επιμελητηρίου
Τρικάλων κ. Βασίλης Γιαγιάκος
στόχος είναι να προχωρήσει η
καλλιέργεια της ρίγανης, ως
ταυτοποιημένο τοπικό προϊόν,
τόσο σε πανελλαδικό, όσο και
σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Κατά τον κ. Γιαγιάκο η εκδήλωση εντάσσεται στην όλη προσπάθεια που έχει ξεκινήσει τα
τελευταία 12 χρόνια για την
αξιοποίηση των αρωματικών
φυτών και όχι μόνον.

Εκδήλωση θα πραγματοποιήσει το Επιμελητήριο Τρικάλων

Η αξιοποίηση των αρωματικών φυτών
και του πρωτογενούς τομέα
• Η ρίγανη που αυτοφύεται στην περιοχή του όρους Κόζιακα οδήγησε το Επιμελητήριο Τρικάλων
στην κατάρτιση φακέλου για την πιστοποίηση του τρικαλινού λουκάνικου• Προχωρά η εκπόνηση
για την για την κατασκευή ενός εκθεσιακού και συνεδριακού κέντρο στην περιοχή της Βασιλικής
«Ο αγροτικός τομέας, η ζωική
παραγωγή, η προώθηση των
τοπικών προϊόντων και μια σειρά από σημαντικά ζητήματα
που θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις και την οικονομία να
βγουν από το τέλμα θα είναι
στο επίκεντρο των δράσεων»
πρόσθεσε.
Παράλληλα, ανέφερε ότι η
ρίγανη που αυτοφύεται στην
περιοχή του όρους Κόζιακα
οδήγησε το Επιμελητήριο Τρικάλων στην κατάρτιση φακέλου, ο οποίος έχει ήδη κατατεθεί στην αρμόδια διεύθυνση
του υπουργείου αγροτικής ανάπτυξης για την πιστοποίηση
του τρικαλινού λουκάνικου ως
προϊόντος προστατευόμενης
γεωγραφικής ένδειξης (ΠΓΕ).

Προχωρούν οι μελέτες
Εν τω μεταξύ, χωρίς καθυστερήσεις προχωρούν οι μελέτες για την για την κατασκευή
ενός εκθεσιακού και συνεδριακού κέντρο στην περιοχή των
Αγίων Θεοδώρων της Βασιλι-

κής.
Ως γνωστό, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μετεώρων,
ενέκρινε την αποφάσισε την
εκχώρηση 30 στρεμμάτων οικοπέδου στην περιοχή για την
κατασκευή ενός εκθεσιακού
και συνεδριακού κέντρου που
θα αξιοποιείται από τη Διοίκηση
του Επιχειρηματικού φορέα.
Σύμφωνα με τον κ. Βασίλη
Γιαγιάκο η δημιουργία ενός
σύγχρονου εκθεσιακού και συνεδριακού κέντρου στην περιοχή των Μετεώρων θα συμβάλει αδιαμφισβήτητα στην
προώθηση του τουρισμού και
των παραγόμενων προϊόντων,
βάζοντας σε αναπτυξιακή τροχιά την περιοχή μας αλλά και
τη Θεσσαλία γενικότερα.
Μόλις ολοκληρωθεί η μελέτη
και εγκριθεί από το Διοικητικό
Συμβούλιο του Επιμελητηρίου
θα κατατεθεί στο αρμόδιο
Υπουργείο, ώστε να πάρει το
πράσινο φως και να προχωρήσει η ίδρυση του.
Ευαγγελία Κάκια

Κέντρο Διάγνωσης &
Θεραπείας Διαταραχών

“ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ”

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

Σκυλοτροφή συντήρησης 20kg

από

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ "ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ"

Σκυλοτροφή ενέργειας 20kg

από

Γατοτροφή Premium από 24,99

•Αναπτυξιακή Καθυστέρηση •Νοητική Στέρηση
•Διαταραχές Κινητικών Δεξιοτήτων
•Αναπτυξιακά Προβλήματα Πρόωρων Παιδιών
•Αναπτυξιακά Προβλήματα Παιδιών με Χρόνια Νοσήματα
•Καθυστέρηση Λόγου-Γλωσσικές Διαταραχές
•Αυτιστικού τύπου Διαταραχές •ΔΕΠ-Υ
•Μαθησιακές Δυσκολίες κτλ.
Διεύθυνση: Απόλλωνος 16- Τρίκαλα,
ΤΗΛ: 24310-78781 ΚΙΝ.: 6974273255-6946221442
CMYK

μόνο

Αλεύρι τύπου πολυτελείας 5kg

από

Αλεύρι τύπου 70% 25kg

από

Hλιέλαιο 10λίτρα

από

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

τοπικά

ΤΡΙΤΗ

Κλιμάκιο του Τομέα Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ επισκέφθηκε χθες την μονάδα
ΤΟΜΥ αρχίζει
να γίνεται
γνωστό και να
συνειδητοποιούν
ανασφάλιστοι και
ασφαλισμένοι τις
υπηρεσίες
πρωτοβάθμιας υγείας
που προσφέρει στους
πολίτες, διαπιστώθηκε
στην χθεσινή επίσκεψη
κλιμακίου του Τομέα
Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, με
επικεφαλής τον βουλευτή
Τρικάλων και μέλος της
Επιτροπής Παραγωγής
και Ελέγχου
Κυβερνητικού Έργου του
ΣΥΡΙΖΑ, Σάκης
Παπαδόπουλος.

Η

Πολύ καλή πορεία
για την ΤΟΜΥ
•Νέα προκήρυξη για πρόσληψη ιατρών
πρόκειται να “βγει”, ανακοίνωσε ο βουλευτής
Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ Αθ. Παπαδόπουλος

Στο κλιμάκιο συμμετείχε ο
διοικητής του Νοσοκομείου
Τρικάλων και μέλος του Συντονιστικού Υγείας της ΚΕ του
ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Παρθένη.
Ενημέρωση του κλιμακίου
πραγματοποιήθηκε από τον
διευθυντή του Κέντρου Υγεία
(ΚΥ) Τρικάλων Βασίλης Μουργελά και η συντονίστρια της
ΤΟΜΥ (Τοπική Ομάδα Υγείας)
Δήμητρα Νάτσινα, αλλά και
από το προσωπικό της μονάδας υγείας, η οποία στεγάζεται στον ΕΦΚΑ(πρώην ΙΚΑ).
Αναφέρθηκε πως αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες ενημέρωσης και ο κόσμος έχει
αρχίσει να ανταποκρίνεται,
καθώς έχει αυξηθεί ο αριθμός
των εγγραφέντων στην μονάδα, ενώ σημείωσαν πως υπάρχουν ελλείψεις σε γιατρούς
και συγκεκριμένα σε παιδίατρο, καρδιολόγο, οφθαλμίατρο, νευρολόγο, ωστόσο, τόνισαν πως έχουν ήδη προκηρυχθεί θέσεις για δερματολόγο, μικροβιολόγο και ακτινολόγο. Επίσης, επισημάνθηκε η στενή και γόνιμη συνεργασία με το Νοσοκομείο Τρικάλων και το Κέντρο Υγείας
Καλαμπάκας.
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Κ. Φαμίσης:

Διψήφιο το ποσοστό
του ΚΙΝΑΛ στις εκλογές
ο ΚΙΝΑΛ καθημερινά
δυναμώνει και
αυξάνονται οι πολίτες
που το εμπιστεύονται με
συνέπεια το ποσοστό που θα
συγκεντρώσει στις εκλογές να
είναι διψήφιο όπως άλλωστε
προκύπτει και από τις
δημοσκοπήσεις.

Τ

Η εκλογική επιτυχία
του κινήματος θα αφήσει άφωνους πολλούς δηλώνει ο υποψήφιος βουλευτής
του ΚΙΝΑΛ Τρικάλων Κώστας Φαμίσης και κυρίως εκείνους
που με τις αλχημείες τους επιχειρούν να αλώσουν την Κεντροαριστερά.
Τόσον του κ. Τσίπρα όσον και εκείνων που νομίζουν ότι
βρίσκουν πρόσφορο το πεδίο με τα δήθεν ανοίγματα τους
το αποτέλεσμα είναι συγκεκριμένο καθώς χτυπούν πάνω
σε τοίχο γιατί οι πολίτες αντιλαμβάνονται πλήρως τις στοχεύσεις τους που δεν είναι τίποτα παραπάνω από μια απεγνωσμένη προσπάθεια της επερχόμενης ήττας τους.
Είμαι αισιόδοξος υπογραμμίζει ο Κώστας Φαμίσης για
την εκλογική επιτυχία του ΚΙΝΑΛ σε τοπικό αλλά και πανελλαδικό επίπεδο γιατί ότι κάθε μέρα ανταποκρίνονται
και περισσότεροι δίνοντας το μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση πως υπάρχει ένα ισχυρό προοδευτικό ρεύμα απέναντι στις δύο όψεις της συντήρησης που εκφράζουν ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ.
«Οι θυσίες του Ελλήνων πολιτών μετά από 10 χρόνια κρίσης πρέπει και μπορούν επιτέλους να δικαιωθούν.
Εμείς στο Κίνημα Αλλαγής έχουμε μια ολοκληρωμένη
πρόταση το σχέδιο Ελλάδα, για την ανάπτυξη και την κοινωνική δικαιοσύνη ώστε να αφήσουμε πίσω τα μνημόνια
και να δημιουργήσουμε το μέλλον που δικαιούνται οι πολίτες και ο τόπος τονίζει ο συντοπίτης υποψήφιος βουλευτής του ΚΙΝΑΛ, πανεπιστημιακός και επιχειρηματίας
Κώστας Φαμίσης καλώντας όλους να στρατευθούν με το
κίνημα για τη μεγάλη νίκη επισημαίνοντας ότι το επικείμενο συνέδριο θα αποτελέσει την αφετηρία της.

Ανακοίνωση

Κατάκτηση για την
Δημόσια Υγεία
Ο κ. Παπαδόπουλος, αφού
έθεσε ερωτήσεις για την λειτουργία της ΤΟΜΥ και έλαβε
ενημέρωση, σημείωσε πως
θα αναζητηθούν λύσεις στα
ζητήματα και τόνισε ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία είναι
κατάκτηση για την πρωτοβάθμια υγεία και έχει μεγάλη
δυναμική.
«Θα υπάρξει και 3η προκήρυξη για την πρόσληψη ιατρών, ώστε να στελεχωθούν οι
ΤΟΜΥ» ανακοίνωσε ο κ. Παπαδόπουλος, ο οποίος παρατήρησε πως γενικά, αλλά και
ειδικά στην Τρικαλινή μονάδα
υπάρχει πολύ μεράκι, οπότε
υπάρχει ελπίδα για την Δημό-
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Πολίτες έχουν
αρχίσει να
ανταποκρίνονται
και να την
χρησιμοποιούν,
σύμφωνα
με τα στελέχη
της Ομάδας
σια Υγεία, ενώ σημείωσε ότι η
κοινωνία έχει αρχίσει να αποδέχεται και να χρησιμοποιεί
τον θεσμό, ο οποίος έλειπε
χρόνια από το ΕΣΥ(Εθνικό Σύ-

στημα Υγείας).
«Τομή στην Δημόσια Υγεία
αποτελεί η ΤΟΜΥ» τόνισε ο κ.
Παρθένης και δήλωσε «χρειάζονται οι άνθρωποι που ερ-

γάζονται εδώ, που το κάνουν
με ενθουσιασμό, υποστήριξη. Είναι η πρώτη φορά που το
ΕΣΥ αποκτά πρωτοβάθμια
υπηρεσία υγείας».
Ματθαίος Μπίνας

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.

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

8 σελίδα
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«Κ

ολίγοι στα νέα
"τσιφλίκια",
στις μεγάλες
καπιταλιστικές
επιχειρήσεις των
μεγαλοεπιχειρηματιών,
των τραπεζιτών, των
μονοπωλιακών ομίλων
δεν θα γίνουμε. Το
σύνθημα "τώρα με τα
πόδια, μετά με τα
τρακτέρ, αν δεν
δικαιωθούμε θα γίνει
Κιλελέρ" που φωνάζουμε
στις κινητοποιήσεις μας,
το εννοούμε κι αν
χρειαστεί θα το κάνουμε
πράξη».

Διακήρυξαν πως θα κάνουν οι αγρότες της ΠΕΜ

Συνέχιση του αγώνα
και των κινητοποιήσεων
•Τιμήθηκε η επέτειος της εξέγερσης των κολίγων προχθές
στο Κιλελέρ, με την συμμετοχή της ΟΑΣΤ “Η ΑΝΟΙΞΗ”

Συνέχιση
κινητοποιήσεων

Αυτό τονίστηκε στον προχθεσινό εορτασμό της επετείου
του Κιλελέρ, που διοργάνωσε
η Πανελλαδική Επιτροπή των
Μπλόκων (ΠΕΜ), στην οποία
συμμετέχει η Ομοσπονδία
Αγροτικών Συλλόγων ν. Τρικάλων (ΟΑΣΤ) “Η ΑΝΟΙΞΗ”,
ενώ κεντρικός ομιλητής ήταν
το μέλος της γραμματείας
της ΠΕΜ Ρίζος Μαρούδας.

Τιμή στην θυσία
«Τιμάμε αγωνιστικά εδώ,
στο χώρο της θυσίας στο Κιλελέρ, την μεγάλη εξέγερση
των Θεσσαλών κολίγων, που
έβαλε ανεξίτηλη την σφραγίδα
της στην ιστορία του αγροτικού και, γενικότερα, του λαϊκού κινήματος, στην ιστορία
της νεότερης Ελλάδας» τόνισε
ο κ. Μαρούδας και πρόσθεσε
«Είμαστε σήμερα εδώ για ν'
αποτίσουμε φόρο τιμής στους
ηρωικούς προγόνους μας. Τιμάμε τον Μαρίνο Αντύπα. Το
Κιλελέρ για μαςσΣυμβολίζει
το ανυπότακτο πνεύμα και
αγώνα για το δίκιο του λαού

μας μέρος του οποίου είναι
οι αγρότες».

Συνέχεια του αγώνα
Στην συνέχεια ο κ. Μαρούδας δήλωσε: «Το συλλαλητήριο στο Κιλελέρ αποτελεί τη
συνέχεια των αγροτικών κινητοποιήσεων που κράτησαν
20 μερόνυχτα με πολύμορφες
αγωνιστικές δράσεις, σε πε-

ρισσότερα από 20 μπλόκα σε
όλη την χώρα. Συνεχίζουμε
αυτόν τον αγώνα και σαλπίζουμε την έναρξη του νέου
κύκλου αγωνιστικών κινητοποιήσεων. Στέλνουμε μήνυμα
στην κυβέρνηση ότι η απόφασή της να μην ικανοποιήσει
ούτε ένα από τα δίκαια και
ζωτικά αιτήματά μας, όχι μόνο

δεν μας οδηγεί στην αγωνιστική υποχώρηση αλλά, αντίθετα, μας πεισμώνει περισσότερο κι είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε ακόμα
πιο αποφασιστικά την πάλη
μας».

Μάχη επιβίωσης
«Βγήκαμε στον αγώνα να
παλέψουμε για μια ακόμη

χαράτσια του ΕΦΚΑ και ΕΛΓΑ,
τα κάθε είδους χαράτσια, να
συγκεντρωθεί η γη και η παραγωγή, να δημιουργηθούν
τα νέα σύγχρονα τσιφλίκιαεπιχειρήσεις στο χώρο της
αγροτικής οικονομίας που θα
βρίσκονται στα χέρια λίγων
μεγαλοαγροτών-επιχειρηματιών» ανέφερε ο κ. Μαρούδα,
ο οποίος δήλωσε πως ηθικοί
αυτουργοί των κινητοποιήσεων είναι οι πολιτικές των κυβερνήσεων και της ΕΕ.

φορά για την επιβίωση μας.
Χρειάζεται να συνειδητοποιηθεί σε όλη την έκταση της η
επίθεση που γίνεται στους
αγρότες. Βασικός στόχος είναι με εργαλεία την ΚΑΠ της
Ε.Ε, η οποία βαδίζει σε νέα
χειρότερη αναθεώρηση, την
άγρια φορολογία, τις υπέρογκες ασφαλιστικές εισφορές-

«Η ΠΕΜ, οι Ομοσπονδίες
και οι ΑΣ που συσπειρώνονται
με το πλαίσιο της θα σταθούν
ξανά στην πρώτη γραμμή της
οργάνωσης του αγώνα και
των διεκδικήσεων. Επιμένουμε
και δίνουμε όλες τις δυνάμεις
μας για την οργάνωση του
αγροτικού κινήματος, το δυνάμωμα των Α.Σ.» τόνισε ο κ.
Μαρούδας, ο οποίος έκλεισε
την ομιλία του υπογραμμίζοντας «είμαστε πιο έμπειροι, καλύτερα συντονισμένοι, πιο
αποφασισμένοι να οργανώσουμε ένα αγροτικό κίνημα
αντάξιο των προσδοκιών και
των απαιτήσεων που θα συμβάλει στο δυνάμωμα της κοινής δράσης με τους εργαζόμενους, τους αυτοαπασχολούμενους, την νεολαία και
τις γυναίκες των λαϊκών οικογενειών. Θα φρενάρει και
θα ανατρέψει στην πορεία τις
πολιτικές που μας ξεκληρίζουν. Αντάξιο της θυσίας των
κολίγων στο Κιλελέρ και των
ηρωικών πολυήμερων αγροτικών μπλόκων».
Ματθαίος Μπίνας

Πληρωμές ΟΠΕΚΑ για προνοιακά και αναπηρικά
•Από σήμερα ξεκινά η διαδικασία πληρωμής και θα ολοκληρωθεί αύριο

Α

ύριο Τετάρτη 20
Μαρτίου
καταβάλλονται από τον
ΟΠΕΚΑ τα αναπηρικά,
διατροφικά και λοιπά
προνοιακά επιδόματα σε
όλους τους δικαιούχους που
πληρώνονταν μέχρι το 2018
από τους Δήμους και τις
Περιφέρειες.

Τα ποσά των επιδομάτων πιστώνονται σήμερα Τρίτη 19 Μαρτίου
και θα είναι διαθέσιμα σταδιακά
από αύριο το απόγευμα με βάση
τις διαδικασίες του συστήματος
πληρωμών ΔΙΑΣ και των πιστωτικών
ιδρυμάτων.
Στην πληρωμή θα συμπεριλαμβάνονται οι δικαιούχοι που είχαν

πληρωθεί για πρώτη φορά από τον
ΟΠΕΚΑ στις 18 Ιανουαρίου 2019,
καθώς και οι δικαιούχοι των οποίων

οι αιτήσεις εγκρίθηκαν από τους
Δήμους από 1/1/2019 έως
28/2/2019. Θα καταβληθούν

172.493 επιδόματα, εκ των οποίων
τα 144.644 είναι προνοιακά αναπηρικά και τα υπόλοιπα είναι διατροφικά, στεγαστικής συνδρομής
και ομογενών – προσφύγων. Συνολικά καταβάλλονται 117 εκ. ευρώ.
Με την πληρωμή αυτή εξοφλούνται τα προνοιακά αναπηρικά επιδόματα για τους μήνες Ιανουάριο
και Φεβρουάριο 2019 καθώς και
τα διατροφικά επιδόματα για τον
μήνα Φεβρουάριο 2019.
Η πληρωμή των δικαιούχων που
υπέβαλλαν αίτηση μέσω της ηλεκτρονικής διαδικασίας του ΟΠΕΚΑ
και αυτή έχει εγκριθεί (είτε για νέα
παροχή είτε για παράταση παλαιότερης) θα γίνει κανονικά μεταξύ
1-3 Απριλίου.
Η επόμενη πληρωμή – η τρίτη

κατά σειρά για τα αναπηρικά επιδόματα εντός του 2019 – θα πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο πριν από
το Πάσχα και θα αφορά τους μήνες
Μάρτιο και Απρίλιο. Εκπληρώνεται
έτσι ο στόχος για ομαλοποίηση
των πληρωμών, καθώς από την καταβολή του Απριλίου και μετά, τα
προνοιακά αναπηρικά – διατροφικά
επιδόματα και λοιπά προνοιακά θα
καταβάλλονται κάθε μήνα σε κοινή
για όλους ημερομηνία.
Επισημαίνεται με την ευκαιρία
πως από 12 Μαρτίου οι αιτήσεις
για προνοιακά αναπηρικά επιδόματα δικαιούχων από την Αττική
υποβάλλονται αποκλειστικά στα
Κέντρα Κοινότητας της περιοχής
τους.
ΧΡ. ΠΑΠ.

τοπικά

Οι τρικαλινοί ρωτάνε
και κάνουν… αιτήσεις
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Με τρικαλινή εκπροσώπηση
Νέα Διοικητικά Συμβούλια σε Ένωση Συντακτών και Ταμείο

Το επίδομα στέγασης απασχολεί και τους
τρικαλινούς, ενώ η Η.ΔΙ.Κ.Α. λύνει απορέις
για 5 πράγματα που πρέπει να ξέρεις

του Χριστόφορου Παπαθανασίου

Όπως σε ολόκληρη την χώρα, έτσι και στα Τρίκαλα οι
αιτήσεις για το επίδομα στέγασης παίρνουν… φωτιά! Υπάρχουν όμως και .. απορίες!
Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις για το επίδομα στέγασης έδωσε η Η.ΔΙ.Κ.Α. Πρόκειται για έναν οδηγό σε
όσους ενδιαφέρονται να μάθουν για την αίτηση, τα κριτήρια, τα λεφτά που μπορούν να διεκδικήσουν.
1.Μηδενικά μισθωτήρια
Ερ. Υποβάλλω την αίτηση κι ενώ συμπληρώνω τον αριθμό μισθωτηρίου, η αίτηση δεν εγκρίνεται με την αιτιολογία ότι το ποσό του ενοικίου είναι μηδενικό.
Απ. Ήταν πρόβλημα της ηλεκτρονικής διασταύρωσης
από το αντίστοιχο πεδίο του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου και
έχει ήδη επιλυθεί. Παρακαλούμε δοκιμάστε να υποβάλετε εκ νέου αίτηση.
2.Διάρκεια μισθωτηρίου
Ερ. Γιατί ενώ συμπληρώνω τον αριθμό μισθωτηρίου δεν
μου αναγνωρίζει ότι υπάρχει ενεργό συμβόλαιο;
Απ. Δεδομένου ότι οι αιτήσεις για το Επίδομα εγκρίνονται
για έξι μήνες, θα πρέπει και το μισθωτήριο συμβόλαιο να
καλύπτει το ανωτέρω διάστημα, δηλαδή να έχει διάρκεια
τουλάχιστον έξι μήνες από τον επόμενο μήνα της υποβολής αίτησης. Άρα για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν εντός του Μαρτίου θα πρέπει το μισθωτήριο να μην έχει ημερομηνία λήξης πριν την 30/09/2019.
Εάν το μισθωτήριό σας δεν καλύπτει την παραπάνω προϋπόθεση, μπορείτε να παρατείνετε την ημερομηνία λήξης
του μέσω της εφαρμογής της ΑΑΔΕ, και μετά να υποβάλετε αίτηση για το Επίδομα.
3.Συναίνεση μέλους
Ερ. Πως γίνεται η συναίνεση μέλους ηλεκτρονικά;
Απ. Η συναίνεση μέλους μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά με
τους προσωπικούς του κωδικούς taxis.
Όταν γίνει η αίτηση από τον αιτούντα και αποθηκευθεί
προσωρινά, θα πρέπει τα άλλα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού να μπουν στην πλατφόρμα με τους δικούς τους κωδικούς taxis. Όταν θα μπουν στην πλατφόρμα, θα τους ζητηθεί αυτομάτως η συναίνεση για την αίτηση στην οποία
έχουν συμπεριληφθεί ως μέλη του νοικοκυριού.
Εάν τα άλλα μέλη του νοικοκυριού δεν έχουν κωδικούς
θα πρέπει να αποκτήσουν μέσω της ΔΟΥ.
Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει η αίτηση να υποβληθεί μέσω του Δήμου ή του Κέντρου Κοινότητας με την
προσκόμιση του έντυπου συναίνεσης υπογεγραμμένου από
όλα τα ενήλικα μέλη.
4.Διαμονή
Ερ. Τι απαιτείται για την πιστοποίηση της πενταετούς παραμονής στη χώρα του ατόμου που υποβάλλει αίτηση;
Απ. Εφόσον δεν διασταυρώνεται ηλεκτρονικά η πενταετής παραμονή στη χώρα, θα πρέπει να προσκομισθεί στο
Δήμο ή στο Κέντρο Κοινότητας κάποιο αποδεικτικό (π.χ.
αποδεικτικό φοίτησης σε σχολείο, φορολογική δήλωση
προηγούμενων ετών όπου ο αιτών έχει δηλωθεί ως προστατευόμενο μέλος, αποδεικτικό εργασίας κλπ).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η υποχρέωση πενταετούς παραμονής ισχύει
για το άτομο που υποβάλει την αίτηση είτε είναι αλλοδαπός είτε ημεδαπός.
5.Στεγαστικό δάνειο
Ερ. Το Επίδομα ενοικίου αφορά μόνο όσους έχουν μισθωμένη κατοικία ή και αυτούς που έχουν στεγαστικό δάνειο;
Απ. Το Επίδομα ενοικίου είναι προνοιακό πρόγραμμα για
νοικοκυριά που μισθώνουν την κύρια κατοικία τους

ην Κυριακή 17 Μαρτίου 2019, σε
αίθουσα του ξενοδοχείου «Valis»
στην Αγριά Βόλου, διενεργήθηκαν
αρχαιρεσίες για την ανάδειξη:

Τ

Των νέων Διοικητικών Συμβουλίων της
Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας Ένωσης και του Επικουρικού Ταμείου
Αρωγής Συντακτών Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας,
Των Εκλεκτικών Επιτροπών της Ένωσης
και του Ταμείου
Του Πρωτοβάθμιου και Δευτεροβάθμιου
Πειθαρχικών Συμβουλίων της Ένωσης και η
εκλογή εκπροσώπων στο Δ.Σ. του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΗΕΘΣΤΕ-Ε. Από τα
Τρίκαλα εκλέχθηκαν στο Δ.Σ. του Επικουρικού ο Λάζαρος Τσουμένης, στο Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό ο «δικό μας» Χριστόφορος
Παπαθανασίου,στην Εξελεγκτική Επιτροπή ο
Γιώργος Παπαγεωργόπουλος και στο Μορφωτικό η Ελένη Χολέβα.
Ειδικότερα, στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο
της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας Ένωσης εκλέγονται οι (στην παρένθεση είναι ο αριθμός ψήφων):

Δημήτρης Χορταργιάς (102), Γιώργος Πέτρου (74), Γιάννης Γιαννακόπουλος (67),
Γιώργος Τσιγκλιφύσης (63), Κωνσταντίνος
Γκιάστας (57), Γιώργος Μπανάτσας (55) και
Φώτης Καραγιάννης (52).
Αναπληρωματικοί εκλέγονται: Αλέξανδρος
Ζαούτσος (40), Ελένη Κισσάβου (29) και
Αθανάσιος Βλάχος (22).
Από το ψηφοδέλτιο της Ενωτικής Κίνησης
Δημοσιογράφων ο Θανάσης Βογιατζής έλαβε 7 ψήφους.
Συνολικά ψήφισαν 137 μέλη και βρέθηκα
6 άκυρα ψηφοδέλτια.
Για την Ελεγκτική Επιτροπή ΕΣΗΕΘΣΤΕ-Ε
εκλέχθηκαν οι:
Ευθύμης Χούτας (76), Γιώργος Παπαγεωργόπουλος (70) και Βαγγέλης Μητρούσιας (67).
Συνολικά ψήφισαν 137 μέλη και βρέθηκα
7 άκυρα ψηφοδέλτια και ένα λευκό.
Για το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο ΕΣΗΕΘΣΤΕ-Ε εκλέχθηκαν οι: Αρης Γκουντρουμάνης (78), Ηλίας Παπαδημητρίου (68),
Αντώνης Φωκίδης (65), Χριστόφορος Παπαθανασίου (63) και Γιώργος Ρούστας (62)
Συνολικά ψήφισαν 137 μέλη και βρέθηκα
7 άκυρα ψηφοδέλτια και ένα λευκό.
Για το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμ-

βούλιο ΕΣΗΕΘΣΤΕ-Ε εκλέχθηκαν οι: Ρέα
Τσιάχα (82), Φρόσω Παύλου (72), Σταύρος
Δημόπουλος (69), Χρήστος Τσαντήλας (69),
Βαγγέλης Κακάρας (64), Θανάσης Αραμπατζής (63) και Γιώργος Βουνάτσος (56).
Συνολικά ψήφισαν 137 μέλη και βρέθηκα
7 άκυρα ψηφοδέλτια και ένα λευκό.
Για το Μορφωτικό Ίδρυμα ΕΣΗΕΘΣΤΕ-Ε
εκλέχθηκαν οι: Γιάννης Σιούλας (105), Τούλα Κεκάτου (90) και Ελένη Χολέβα (85)
Συνολικά ψήφισαν 134 μέλη και βρέθηκα
2 άκυρα ψηφοδέλτια και ένα λευκό.
Τέλος, για το Επικουρικό Ταμείο Αρωγής
Συντακτών Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας και
Εύβοιας (στην παρένθεση είναι ο αριθμός ψήφων) εκλέχθηκαν οι: Σωτήρης Κέλλας (123),
Ηλίας Κουτσερής (79), Λάζαρος Τσουμένης (73), Κατερίνα Τσιάρα (68), Κώστας
Αποστολόπουλος (61), Γιώργος Νούλης (58)
και Άρης Ευθυμίου (57).
Αναπληρωματική εκλέχθηκε η Τούλα Κεκάτου με 54 ψήφους.
Για τη Ελεγκτική Επιτροπή ΕΤΑΣ Θ.ΣΤ.ΕΕ εκλέχθηκαν οι:
Βαγγέλης Μητρούσιας (80), Ευθύμης Χούτας (69) και Γιώργος Παπαγεωργόπουλος
(60).
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Πρότυπο Ογκολογικό Κέντρο στη Θεσσαλία προανήγγειλε ο Περιφερειάρχης Κ. Αγοραστός

Κ. Αγοραστός: «Προχωράμε με τόλμη
ακούγοντας το αίτημα της κοινωνίας»
Τ
η δημιουργία
Πρότυπου
Ογκολογικού Κέντρου
στη Θεσσαλία, ανακοίνωσε
σήμερα ο Περιφερειάρχης
Θεσσαλίας Κώστας
Αγοραστός,
προαναγγέλλοντας ένα
σημαντικό έργο που
προσφέρει πρωτοποριακές
ιατρικές υπηρεσίες για την
φροντίδα των
καρκινοπαθών, ενώ
παράλληλα αναδεικνύει τη
Θεσσαλία σε διεθνές
κέντρο έρευνας και
αριστείας.

«Μπορούμε και θα το κάνουμε,
γιατί μας το ζητά η κοινωνία»
δήλωσε ο κ. Αγοραστός μιλώντας
στο 1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο
για τη Θεσσαλία, οι εργασίες
του οποίου ολοκληρώθηκαν σήμερα στη Λάρισα. «Είμαστε αποφασισμένοι και θα προχωρήσουμε με τόλμη, με την κοινωνία
των πολιτών στο πλάι μας, με
εμπιστοσύνη στο εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό της Περιφέρειας και με τη συνεργασία όλων
των υγιών δυνάμεων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα».
Η δημιουργία του Κέντρου θα
προσδώσει μεγάλο κοινωνικό
όφελος στις χιλιάδες των καρκινοπαθών στην Ελλάδα αλλά και

στις όμορες χώρες της Βαλκανικής, καθώς και στην ευρύτερη
περιοχή της Τουρκίας, Μέσης
Ανατολής και Νοτιοανατολικής
Μεσογείου, χάρη στη μοναδικότητα του τεχνολογικού εξοπλισμού και στην ανάπτυξη και χρήση πρωτοποριακών ιατρικών
πρωτοκόλλων θεραπείας των
καρκινικών ιόντων.
Το κέντρο θα αποτελέσει διεθνή πόλο έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης στην Πυρηνική
Ιατρική Φυσική, με τη δημιουργία
δεκάδων θέσεων υψηλού επιπέδου επιστημόνων, ενώ ταυτόχρονα θα τονώσει την εθνική και
τοπική οικονομία, χάρη στη μόχλευση σημαντικών οικονομικών

κεφαλαίων και με τη δημιουργία
πολλών θέσεων απασχόλησης
σε συνοδευτικούς κλάδους
(όπως ξενοδοχεία, εστίαση, πανεπιστήμια, κλπ).
Παράλληλα το Κέντρο θα αποτελέσει και ένα κέντρο αριστείας
της έρευνας και της γνώσης σε
εθνικό και διεθνές επίπεδο, με
στόχο τη δημιουργία νέων ιατρικών υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.
Σύμφωνα με τη μελέτη της
Περιφέρειας Θεσσαλίας, το Πρότυπο Ογκολογικό Κέντρο θα αποτελείται από 2 ορόφους, ισόγειο
και υπόγειο, συνολικής επιφάνειας 5.500 τ.μ.
Ο σχεδιασμός προβλέπει ένα

CMYK

φιλικό, ευχάριστο, άνετο και οικείο θεραπευτικό νοσοκομειακό
περιβάλλον για τη φροντίδα των
ογκολογικών ασθενών και των
οικείων τους. Το Κέντρο θα διαθέτει: ογκολογική νοσηλευτική
μονάδα 40 κλινών, χειρουργική
νοσηλευτική μονάδα 20 κλινών,
μονάδα ημερήσιας θεραπείας,
ξενώνα υποστηρικτικής και ανακουφιστικής φροντίδας, τμήμα
άσηπτων χειρουργικών επεμβάσεων, τμήμα ενδοσκοπήσεων/σηπτικά χειρουργεία, μονάδα εντατικής θεραπείας 6 κλινών, τμήματα ακτινοθεραπείας, πυρηνικής ιατρικής, διαγνωστικά και
απεικονιστικά εργαστήρια.

Επίσκεψη του Δημάρχου
Τρικκαίων στα γραφεία
της ΕΔΑ ΘΕΣΣ
στη Λάρισα

Συνάντηση πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΕΔΑ
ΘΕΣΣ την Παρασκευής 15 Μαρτίου 2019 στη Λάρισα,
μεταξύ του Δημάρχου Τρικκαίων κ. Δημήτρη Παπαστεργίου,
του Γενικού Διευθυντή της ΕΔΑ – ΘΕΣΣ κ. Λεωνίδα Μπακούρα και στελεχών της Εταιρείας. Στη συνάντηση, εκ μέρους του Δημάρχου τέθηκε το ζήτημα της επέκτασης του
δικτύου στην περιοχή του Ριζαριού Τρικάλων, παρόντος
του κ. Ζιώγα Γεώργιου, προέδρου του Συλλόγου Νέων και
Κηδεμόνων της εν λόγω περιοχής.
Ο κ. Μπακούρας επισήμανε ότι η πρόταση αυτή, θα
ληφθεί υπόψη και θα αξιολογηθεί βάσει τεχνοοικονομικών
κριτηρίων για την ένταξη της στο επόμενο πρόγραμμα
ανάπτυξης της ΕΔΑ ΘΕΣΣ. Παράλληλα τέθηκε και το
ζήτημα της σύνδεσης του νέου κολυμβητηρίου που θα
κατασκευαστεί στην ίδια περιοχή του Αϊ Γιώργη, όπου και
για αυτό ο κ. Μπακούρας Λεωνίδας ενημέρωσε το Δήμαρχο
Τρικκαίων, ότι πρέπει να αξιολογηθεί εξίσου, έτσι ώστε η
κατασκευή του έργου επέκτασης του δικτύου να μην
οδηγεί στην αύξηση της Μέσης Χρέωσης Χρήσης του Δικτύου Διανομής για το σύνολο των καταναλωτών.
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ΤA ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΣΑΚΚΑ ΚΑΤΑΚΤΟΥΝ
ΧΡΥΣΟ ΚΑΙ ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ
•ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ WRO 2019

α Eκπαιδευτήρια Σακκά κατέκτησαν την
1η και 2η θέση στον Τελικό Πανελλήνιου
Διαγωνισμού Εκπαιδευτικής Ρομποτικής
wro 2019 ανάμεσα στις 105 καλύτερες
ομάδες της Ελλάδας.

Τ

Ο Τελικός του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Εκπαιδευτικής Ρομποτικής 2019 για τη βαθμίδα του Δημοτικού πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 16 Μαρτίου στην
Αθήνα και συγκεκριμένα στο Κλειστό Ολυμπιακό Γήπεδο Γαλατσίου.
Ο διαγωνισμός διοργανώθηκε από τον WRO Hellas
με Στρατηγικό Συνεργάτη την COSMOTE και τελεί υπό
την Αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας
Κυρίου Προκοπίου Παυλόπουλου. Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κύριος Προκόπιος Παυλόπουλος, ο οποίος κήρυξε την έναρξη του διαγωνισμού.
Στην ενδιαφέρουσα εκδήλωση καινοτομίας, συμμετείχαν πάνω από 2.000 μαθητές από όλη την χώρα.
Τα παιδιά Δημοτικού διαγωνίστηκαν στις κατηγορίες:
«Αρχιπέλαγος Αιγαίο: Η τεχνολογία βοηθά στην ανάπτυξη των νησιών», «Ποδόσφαιρο 2×2» και «Εποικισμός στον Άρη».
Το «Ποδόσφαιρο 2×2», απευθύνεται σε μαθητές του
Δημοτικού σχολείου. Σε αυτό το παιχνίδι, 2 αντίπαλες
συμμαχίες που αποτελούνται από 2 τηλεχειριζόμενα
ρομπότ η κάθε μία. Στόχος της κάθε συμμαχίας είναι
να κερδίσει το παιχνίδι, πετυχαίνοντας περισσότερα
γκολ από τους αντιπάλους της.
Τα Εκπαιδευτήρια Σακκά συμμετέχοντας στην πα-

ραπάνω κατηγορία κατάφεραν αρχικά την πρόκρισή
τους από τον Περιφερειακό Διαγωνισμό Θεσσαλίας
που διεξήχθη τον Φεβρουάριο στα Τρίκαλα με τρεις
ομάδες στον Μεγάλο Τελικό.
Εντυπωσιακό ήταν ότι διακρίθηκαν οι ομάδες της

SAKKAS ACADEMY και οι SAKKAS ROBOBOYS
ανάμεσα στις 105 καλύτερες ομάδες της Ελλάδας
και αναμετρήθηκαν μεταξύ τους μαζί με τις συμμαχίες τους στον Τελικό κατακτώντας την 1η και 2η
θέση αντίστοιχα. Η ομάδα SAKKAS ACADEMY κέρ-

δισε επίσης και το ειδικό βραβείο του καλύτερου σκόρερ του τελικού.
Την 3η θέση κατέκτησε επίσης τρικαλινή ομάδα η
ΑΚΕΘ ROBOT FC αποδεικνύοντας ότι τα Τρίκαλα βρίσκονται στην κορυφή της εκπαιδευτικής ρομποτικής!

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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Πανδαισία παραδοσιακής μουσικής

ΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ και ο «ΔΡΟΜΕΑΣ»
(του ΘΩΜΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥ
Αρχιτέκτονα μηχανικού ΤΡΙΚΚΗ)

Η Μουσική Σχολή Δήμου Μετεώρων παρουσίασε
τη μεγάλη Συναυλία με τον Αντώνη Κυρίτση

λέποντας προχθές
την Κυριακή τους
εκατοντάδες
δρομείς που
συμμετείχαν στον
ημιμαραθώνιο που έγινε
στην πόλη μας,
συνειρμικά το μυαλό μου
πήγε στο φιάσκο που
ξεπερνά και τα όρια της
γελοιότητος, σχετικά με
την ανταλλαγή του
γνωστού γλυπτού με το
όνομα «Δρομέα», του
καλλιτέχνη Κώστα
Βαρώτσου που σήμερα
βρίσκεται δίπλα στο
ξενοδοχείο Hilton της
Αθήνας, με ένα μεγάλο
άγαλμα που απεικονίζει
τον Μέγα Αλέξανδρο στο
κέντρο των Σκοπίων,
μετά από πρόταση της
υπουργού Πολιτισμού,
Μυρσίνης Ζορμπά.

Β

Μουσική Σχολή του
Δήμου Μετεώρων
με ιδιαίτερη χαρά
παρουσίασε το βράδυ
της Κυριακής ενώπιων
του καλαμπακιώτικου
κοινού, το μεγάλο και
σπουδαίο καλλιτέχνη της
δημοτικής μας μουσικής
κ. Αντώνη Κυρίτση, σε
μια μοναδική συναυλία.

Η

Μία σύμπραξη με καθηγητές, μαθητές και φίλους της
Μουσικής Σχολής, με οδηγό
το αγαπημένο σε όλους μας
Ηπειρώτικο τραγούδι να μας
ξεναγεί στα μονοπάτια της
παράδοσης.
Τη μουσική εκδήλωση την
παρακολούθησαν πλήθους
κόσμου και το πολιτιστικό Κέντρο αποδείχτηκε τελικά «μικρό» για αυτή την σπουδαία
εκδήλωση.
Χαιρετισμό απηύθυνε η διευθύντρια της Μουσικής Σχο-

λής κ. Όλγα Κουτσαλιάρη ευχαριστώντας τον κ. Κυρίτση
για την αποδοχή της πρότασης, αλλά και τον πολύ κόσμο
που παρέστει στην εκδήλωση.
Την εκδήλωση τίμησαν οι τοπικές αρχές, αλλά και οι εκπρόσωποι της εκκλησίας.

Την οργάνωση και επιμέλεια είχε το τμήμα παραδοσιακής Μουσικής της Σχολής
και ο υπεύθυνος καθηγητής κ.
Νεκτάριος Παπαγεωργίου.
Γιώργος Χρ.
Σιαμουρέλης

Στην αρχή δεν έδωσα σημασία θεωρώντας το όλο
θέμα ως ένα κακόγουστο
αστείο, έως ότου στο
«ΘΕΜΑ» της Κυριακής, διάβασα ολόκληρη την συνέντευξη του Κώστα Βαρώτσου,
ο οποίος επιβεβαιώνει και
περιγράφει με λεπτομέρειες
την συνάντηση που είχε με
την Υπουργό, την συζήτηση
και την πρόταση που επίσημα
η ίδια του έκανε.
Δεν είναι μόνον η ντροπή

Του Θωμά Δασκάλου
Αρχιτέκτων
Μηχανικός-Τρίκαλα

που μπορεί να αισθανθεί κανείς για την ανεύθυνη, επιπόλαια και βλακώδη ιδέα της
υπουργού, αν και σίγουρα
δεν είναι αποκλειστικά δική
της, αλλά εκ παραλλήλου,
και τα έκδηλα αισθήματα
αγανάκτησης και απογοήτευσης που προκαλούνται
από το χαμηλότατο πνευματικό επίπεδο ανεύθυνων πολιτικών ιθυνόντων.
Πως είναι δυνατόν να μηχανεύτηκαν μια τέτοια ενέργεια, άκρως προσβλητική και
ταπεινωτική για την Ελλάδα,
δεχόμενοι ένα άγαλμα του
Μεγάλου Αλεξάνδρου από
τα Σκόπια, στο κέντρο της
Αθήνας, κάτι που θα αποτελούσε ένα τρόπαιο περίλαμ-

πρης νίκης των σλάβων
αφού, τούτο, σημειολογικώς
θα αποτελούσε δείγμα υποταγής και αποδοχής των πεποιημένων ιστορικών καταβολών τους.
Αλλά και η βλακεία αυτή,
λαμβάνει μεγαλύτερες ακόμα
διαστάσεις αν σκεφτεί κανείς ότι μέχρι σήμερα δεν είμαστε ικανοί να στήσουμε
στην Αθήνα ένα δικό μας
άγαλμα προς τιμή του Μεγίστου αυτού ανδρός, διότι
υπάρχουν αντιδράσεις από
τους γνωστούς κύκλους της
αριστερής «θολοκουλτούρας» η οποία δεν ήθελα στην
Αθήνα, την ενοχλητική «μιλιταριστική» παρουσία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, τον οποίο
ως ανιστόρητοι και ως εντός
στενών κομματικών παρωπίδων σκεπτόμενοι, τον αποκαλούν «ιμπεριαλιστή», «σφαγέα των λαών», και άλλα παρόμοια.
Ευτυχώς που ο γλύπτης Κ.
Βαρώτσος αρνήθηκε να γίνει
μέτοχος αυτού του ανοσιουργήματος αναγκάζοντας
την «φωστήρα» υπουργό να
ανακαλέσει χωρίς μέχρι τώρα
να έχει το θάρρος και την
παρρησία να το παραδεχτεί.
Ειλικρινά ως συνειδητός
Έλλην πολίτης θλίβομαι και
αισθάνομαι βαθύτατα απογοητευμένος!

Συγχαρητήρια Παπαστεργίου
για τις τρικαλινές πρωτιές στη ρομποτική
ους συντελεστές των πανελλήνιων
διακρίσεων σε διαγωνισμό ρομποτικής συγχαίρει ο Δήμαρχος Τρικκαίων κ. Δημήτρης Παπαστεργίου Πρόκειται για 4 ομάδες από τον Δήμο, που μετείχαν στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής 2019. Η πανθεσσαλική φάση του, εξάλλου, διεξήχθη με τη μέγιστη συμμετοχή των 400 μαθητών/τριών
από όλη τη Θεσσαλία, στις 17 Φεβρουαρίου, στα Τρίκαλα.
Από αυτόν τον διαγωνισμό, οι προκριθέντες για την τελική φάση, διαγωνίστηκαν
το Σάββατο 16 Μαρτίου 2019, στο Ολυμπιακό Κέντρο Γαλατσίου. Η διοργάνωση ανήκε στη WRO Hellas με στρατηγικό συνεργάτη την COSMOTE, και τελούσε υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου, ο οποίος κήρυξε την
έναρξη του διαγωνισμού.
Από τα Τρίκαλα μετείχαν 4 ομάδες, από τα

Τ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΚΠΑΔ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ
Ο ΟΚΠΑΔ του Δήμου Πύλης διοργανώνει εκδήλωση για τις γυναίκες του Δήμου το Σάββατο 23
Μαρτίου 2019 στο πνευματικό κέντρο της Πύλης και ώρα 18:00 μ.μ. με θέμα «Γυμνάζομαι ενώ δουλεύω
στο σπίτι».
Φιλική συμμετοχή των γιατρών κ. Βέσελας, Γιακίμοβας-Πολύζου και Αλεξάνδρας Σταμπέρνας που
θα μας δείξουν απλές τεχνικές που βοηθούν την σωματική και πνευματική ευεξία της γυναίκας μέσα
στο σπίτι.

Εκπαιδευτήρια Σακκά και το ΑΚΕΘ, με τι
τρεις από αυτές να καταλαμβάνουν τις αντίστοιχες πρώτες θέσεις στον διαγωνισμό
ποδοσφαίρου.
Εκφράζοντας τα συγχαρητήριά τους προς
μαθητές, γονείς, διδάσκοντες και συντελεστές, ο κ. Παπαστεργίου, τονίζει προς τους
υπευθύνους των δύο δομών: «Η συνεργασία
και το όραμα, η κοινή δράση, η μεθοδική
ενασχόληση και διδασκαλία, αποφέρουν
καρπούς, είτε με τις επιτυχίες, είτε με την
ίδια τη συμμετοχή».
Και τονίζει: «Οι επιτυχίες που καταγράψατε, τιμούν ιδιαιτέρως και τον Δήμο μας,
που συμβάλλει στη διευκόλυνση της σχολικής κοινότητας σε θέματα ρομποτικής – τεχνολογίας».
Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Τρικκαίων είχε
δωρίσει 200 κιτ ρομποτικής σε όλα τα δημόσια σχολεία του Δήμου.

Στο Αίγιο τον έψαχναν, στα Τρίκαλα τον έπιασαν!
Συνελήφθη 73χρονος για σωματεμπορία στα Τρίκαλα
Συνελήφθη το πρωί της Κυριακής στα Τρίκαλα, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Τρικάλων, ένας 73χρονος, διότι σε βάρος του εκκρεμεί απόφαση
του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Αιγαίου, για το αδίκημα της σωματεμπορίας, με
ποινή φυλάκισης (3) ετών και (20) ημερών.

CMYK

στη σέντρα των
Γ’ ΕΘΝΙΚΗ

ΝΕΑ ΙΣΟΠΑΛΙΑ
Τα Μετέωρα ισόπαλα 2-2 κόντρα
στον Πιερικό (σελ. 6)

ΣΠΟΡ
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ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΒΕΛΤΙΩΣΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ

ΤΟ ΞΕΡΟΥΝ ΤΟ…
ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥΣ!

Ο ΑΟΤ μετά την 22η αγωνιστική
νιώθει καλύτερα, αλλά απομένουν
ακόμη πολλά (σελ 5)

Το 5ο ΓΕΛ Τρικάλων κέρδισε στα πέναλτι
3-1 (0-0 κ.α) το 1ο ΕΠΑΛ Καρδίτσας (σελ. 7)

4 Πλήθος κόσμου για τον 12ο Ημιμαραθώνιο Καλαμπάκα – Τρίκαλα
«Θανάσης Σταμόπουλος», που αποτέλεσε μια αθλητική γιορτή (σελ 4)
CMYK
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Χωρίς χαμόγελα

Δ

ιαφορετικά
περίμεναν την
Κυριακάτικη
αγωνιστική της
μπασκετικής Γ’ Εθνικής
οι Τρικαλινοί φίλαθλοι.

Μπορεί οι αγώνες να παρουσίαζαν δυσκολίες και ιδιαιτερότητες αλλά στο βάθος
του μυαλού τους οι συμπολίτες λάτρεις του είδους υπολόγιζαν ότι στο τέλος οι δικοί
μας θα στέκονταν στο ύψος
των περιστάσεων.
Ωστόσο από την θεωρία
στην πράξη υπάρχει μεγάλη
απόσταση και έτσι προέκυψε
δυστυχώς το 0-2.
Ετσι το δίδυμο έχασε έδαφος και θα πρέπει να σηκώσει
τα μανίκια για να πετύχει τις
νίκες που θέλει.
Ολη την εβδομάδα οι εκπρόσωποί μας ετοίμασαν σχέδια και φάνηκαν υποσχέσεις.
Όμως οι αντίπαλοι είχαν την
συνταγή για να πετύχουν τον
στόχο τους.
Η Καλαμπάκα φιλοξένησε
τον Ολυμπιακό Βόλου και δεν
μπόρεσε να αξιοποιήσει την
έδρα χάνοντας 76-79.
Ο αντίπαλος βρέθηκε στην
μέρα του, οι παίκτες- κλειδιά
έκαναν μεστή εμφάνιση και
μετέφεραν την πίεση τους κιτρινομπλέ.
Αυτοί χρειάστηκε να κυνηγούν νωρίς στο σκορ, οπότε
δεν κατάφεραν να ανατρέψουν το σκηνικό και να γείρουν την ζυγαριά στο μέρος
τους. Ηταν ένα ματς που η
Καλαμπάκα το ήθελε πολύ
για να εδραιωθεί στον πίνακα
αλλά έλειψαν ορισμένα μικρά
πράγματα και κυρίως μεγάλα
καλάθια για να δώσουν τον
τόνο.
Οι φιλοξενούμενοι ήταν ψύχραιμοι και έβρισκαν τρόπο
να διατηρούν τα ηνία. Ετσι
πίστεψαν στην επιτυχία και

Φτωχό ταμείο στην Γ’ Εθνική αφού ο ΑΟΚ έχασε από τον Ολυμπιακό. Β και οι Ικαροι στην Μελίκη
στριας, Λέφας 12, Μαγαλιός,
Καρατζάς, Πεϊμανίδης, Σταυρουλάκης 11(1), Λαπατούρας
2, Ρογγότης 11.
Ίκαροι Τρικάλων (Σδράκας): Κολοτσιος Α. 4, Μέξης
4, Βλάχος 18(4), Κολότσιος
Β., Αργύρης 8(2), Χατζής 2,
Ντούρβας 9(3), Τζιοβάρας
3(1), Φούντας 17(1), Μπαρμπαρούσης 2, Στάνκοβιτς 2.

Τα αποτελέσματα
ΑΟΚ Βέροιας – Μαντουλίδης 70-67
ΑΟ Καλαμπάκας- Ολυμπιακός Βόλου 76-79
ΓΑΣ Μελίκης– Ικαροι Τρικάλων 71-69
ΑΓΣ Ιωαννίνων- Πρωτέας
Γρεβενών 65-75

Δόξα Λευκάδας– Εύαθλος
Πολυκάστρου 82-58
Νικόπολη Πρεβέζης – ΠΑΣ
Γιάννινα 54-101

Η επόμενη αγωνιστική
(20η, 24/3)
Ολυμπιακός Βόλου-ΑΟΚ Βέροιας
Ικαροι Τρικάλων-ΑΟ Καλαμπάκας
Πρωτέας Γρεβενών-ΓΑΣ
Μελίκης
Τιτάνες Παλαμά-ΑΓΣ Ιωαννίνων
Μαντουλίδης-Δόξα Λευκάδας
Εύαθλος Πολυκάστρου-Νικόπολη Πρέβεζας
Ρεπό: ΠΑΣ Γιάννινα

Η Βαθμολογία
Οδυνηρή ήττα για την Καλαμπάκα από τον Ολυμπιακό Βόλου
έφυγαν στεγνοί.
Για την Καλαμπάκα απουσίασε ο τραυματίας Γκαντιάς
Δεκάλεπτα: 13-20, 34-40,
48-59, 76-79
ΑΟ Καλαμπάκας (Κωνσταντινίδης): Μασάδης 24(3), Μπαλωμένος, Ούτος, Σπανός
13(3), Γαϊτανίδης 8, Παουλεάνου 2, Σούλκο 8, Οικονόμου,
Παπακώστας 11(1), Κιουρτζίδης 10(1).
Ολυμπιακός Βόλου (Γκουγκουτούδης): Στύλας 11(1), Ιλτσογλου 12(1), Μπόγδανος
26(3), Κωστούλας 11(1),

Μπουσκολίτης 4, Σκαμάγκας
13(3), Αναστασόπουλος, Χαρχαρής, Λουλούδης 2.

Νέο φρενάρισμα
Τα εκτός έδρας ματς τείνουν να γίνουν πληγή για τους
Ικάρους. Είχαν βέβαια μια
αναλαμπή παλαιότερα αλλά
χωρίς ανάλογη συνέχεια.
Δεν κατάφεραν λοιπόν να
αλλάξουν την μοίρα τους ούτε
μέσα στην Μελίκη όπου έχασαν 71-69.
Σίγουρα ο αντίπαλος καιγόταν για βαθμούς και έτσι

μπήκε με πάθος στο παρκέ
αλλά οι κιτρινόμαυροι που
ήξεραν τα βαριά χαρτιά του
αντιπάλου δεν κατάφεραν να
βγουν μπροστά και να κάνουν
τους αντιπάλους να τους νιώσουν.
Από ένα διάστημα και μετά
το ματς θύμιζε ντέρμπι αλλά
η δίψα των γηπεδούχων έκανε
την διαφορά.
Τα δεκάλεπτα: 20-25, 3936, 56-56, 71-69
ΓΑΣ Μελίκη (Ασλανίδης):
Λιόλιος 12(2), Μαυρίδης Β.
23(4), Κυριακού, Καποδί-

Καθαρή επιτυχία
Ο Αστέρας επικράτησε 55-45 των Αργοναυτών

Δ

ύο στα δύο για τον
Αστέρα Τρικάλων, ο
οποίος στα πλαισια της
3ης αγωνιστικής του
βόρειου όμιλου(Σάββατο 16
Μάρτη 2019), κατέβαλε την
αντίσταση των αξιόμαχων
Αργοναυτών Βόλου το βράδυ του
Σαββάτου στο Κλειστό της
Μπάρας επικρατώντας με σκορ
55--45 (ημίχρονο 33-21).
Οι παίκτες του Γ. Χατζή μπήκαν δυνατά στο ματς αποφασισμένοι να ξεκαθαρίσουν γρήγορα με την νίκη, πήραν τα ηνία του αγώνα από το πρώτο
λεπτό και μέχρι το τέλος του τρίτου
10λέπτου διαμόρφωσαν μια διαφορά
ασφαλείας στο σκορ.
Στο τέταρτο 10λεπτο ο αγώνας ήταν
πιο χαλαρός για τους Τρικαλινούς,
που δοκίμασαν σχήματα στο παρκέ
και επέτρεψαν έτσι στους Βολιώτες
να μειώσουν τη διαφορά.
Σκορ ανά 10λεπτο: 17-9, 33-21, 4529 και 55-45
ΑΣΤΕΡΑΣ (Γ. Χατζής): Χατζής 13,

1) Πρωτέας Γρεβενών ...........33 ....1256-1083 ........173
2) ΠΑΣ Γιάννινα ......................33 ....1406-1108 ........298
3) Δόξα Λευκάδας ..................31 ....1343-1080 ........263
4) ΑΓΣ Ιωαννίνων ....................31 ....1338-1234 ........104
5) Εύαθλος Πολυκάστρου .....26 ....1197-1215 ........-18
6) Ικαροι Τρικάλων .................25 ....1171-1186......... -15
7) Τιτάνες Παλαμά .................. 25 ...1214-1294......... -80
8) Μαντουλίδης ......................25 ....1376-1373......... 3
9) Ολυμπιακός Βόλου ............25 ....1326-1386......... -60
10) ΓΑΣ Μελίκης .....................24 ....1223-1325 ........-102
11) ΑΟ Καλαμπάκας ..............23 ....1142-1251......... -109
12) ΑΟΚ Βέροιας ....................22 ....1064-1198 ........-134
13) Νικόπολη Πρέβεζας .........19 ....1077-1400 ........-323
*Πρωτέας Γρεβενών, Δόξα Λευκάδας, ΑΟΚ Βέροιας,
Μαντουλίδης, ΑΟ Καλαμπάκας, Νικόπολη Πρέβεζας, Τιτάνες Παλαμά και Ικαροι Τρικάλων έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο.

Ηρωική
προσπάθεια
Πραγματικά συγκινητικός ήταν ο Μιχάλης Αργύρης
στον μεγάλο αγώνα για την ζώνη με τον Ελ Σάλεχ.
Στο κανονικό σκέλος των 5 γύρων οι δυο αθλητές
αναδείχτηκαν ισόπαλοι αν και ο δικός μας ενθουσίασε
το κοινό.
Στον επιπλέον 6ο γύρο οι διαιτητές αποφάσισαν
υπέρ του αντιπάλου στις λεπτομέρειες.
Σε κάθε περίπτωση ο Αργύρης επιβεβαίωσε την κλάση
του και έχει όλο το μέλλον μπροστά του.

Παλαιστικά
μετάλλια

Στιγμιότυπο από το νικηφόρο παιχνίδι του Αστέρα με τους Αργοναύτες
Καλαϊτζίδης 2, Μανώλης, Τσίπρας 18,
Φιλιππου 16, Ορέστης 2 και Βλαχάβας
4.
ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ (Ε. Μανούκα): Τσιο-

νάρας, Μαλάτος, Καρακώστας 4, Πλεξιδας 18 (1), Μπαρτζιώκας 2, Κυριάκης
14 και Μπαρμπαγεωργόπουλος 6.

Σε μια ακόμη σημαντική διοργάνωση πάλης οι πρωταγωνιστές των Τρικαλινών συλλόγων κράτησαν ψηλά το
λάβαρο των διακρίσεων.
Ετσι στο Πανελλήνιο παίδων που έγινε στις Σέρρες οι
καλές ειδήσεις δεν έλειψαν.
Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε στα 110κ ο Γρηγόρης
Κοντοβουνήσιος του ΑΣΤ.
Στα 48 κιλά ο Ηλίας Ζαϊράκης του ΣΒΑΤ αν και μικρότερος σε ηλικία κατέλαβε την 2η θέση.
Τέλος στα 80κ ο Κώστας Καφρίτσας του ΑΠΣΤ ήταν
3ος
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Μια ακόμη
απόδραση
οι Γόμφοι επιτάχυναν
στην τελική
ευθεία και επικράτησαν
50-59 του αστέρα

Οι Γόμφοι με καλό επίλογο πέρασαν από τον
Αστέρα(φωτό:billkara)

Ε

χει να κάνει αυτό που γίνεται φέτος με
τους Γόμφους. Μπορεί λοιπόν οι
περισσότερες ομάδες να στηρίζουν πολλά
πράγματα στην έδρα τους χτίζοντας
βαθμολογικό απόθεμα, ενώ δεν συνεχίζουν
ανάλογα μακριά από το σπίτι τους.

Ωστόσο τα βουβάλια πέρα από τις θετικές εμφανίσεις
στο Μουζάκι παίζουν με άνεση και μακριά απ’αυτό. Κοινώς
έχουν βρει την συνταγή.
Ασφαλώς τίποτα δεν είναι τυχαίο στην αθλητική ζωή
και σε παλαιότερη συνέντευξή του ο κόουτς Αλεξίου είχε
αποδώσει το φαινόμενο αυτό μεταξύ άλλων στην συγκέντρωση των παικτών του.
Ομολογουμένως οι αθλητές μπαίνουν με προσήλωση
στο παρκέ οπότε από την στιγμή που διαθέτουν ταλέντο
και σωστή στόχευση φέρνουν τους αγώνες στα μέτρα
τους.
Σίγουρα και η συνάντηση στον Αστέρα ήθελε την προσοχή της με τους Τρικαλινούς να λαμβάνουν τα μέτρα
τους. Δικαιώθηκαν φυσικά εκ του αποτελέσματος.
Και όπως έγραψε και το billkara oι Γόμφοι ανεβάζοντας
στροφές στην τέταρτη περίοδο λύγισαν την αντίσταση
του Αστέρα και επέστρεψαν στις νίκες επικρατώντας με
50-59 στο κλειστό του Αγίου Θωμά στα πλαίσια της 19ης
αγωνιστικής της Α1 ΕΣΚΑΘ.
To τοπικό συγκρότημα μπήκε μουδιασμένα στο παρκέ
οπότε οι αντίπαλοι με καλή άμυνα και σωστές επιλογές
στην επίθεση έχτισαν μικρή διαφορά.
Το σκηνικό δεν διαφοροποιήθηκε και στην β’ περίοδο,
οπου οι γηπεδούχοι άνοιξαν κι άλλο την ψαλίδα. Το συγκεκριμένο σκηνικό χτύπησε καμπανάκι για τους Γόμφους,
που μίλησαν ανοιχτά στα αποδυτήρια και μεταμορφώθηκαν
στην επανάληψη.
Με αντεπίθεση κατάφεραν να πάρουν τα ηνία έστω και
με μικρή διαφορά στην γ’ περίοδο, οπότε στο τέλος
έβαλαν και τις απαραίτητες ποιοτικές πινελιές για να πάρουν όλα τον δρόμο τους.
Τα δεκάλεπτα: 17-13, 33-26, 42-43, 50-59.
Διαιτητές: Παγώνης - Καραχρήστος Ν.
Αστέρας (Ρούκας): Σκούμας, Κρεμμύδας 7(1), Μπαζάκης,
Μπάρμπας 7(1), Περιστέρης , Ντικούδης 11, Γεωργάκης
13(1), Παλάσκας 9(2), Οικονόμου 1, Αράπκουλες 2.
Γόμφοι: (Αλεξίου) Καγιαμανίδης 2, Λιάσκος , Τσίγκας
7, Ροδόπουλος 11(1), Κουρμέτζας 3, Ψύρρας Δ. 15(1),
Μάρκος 2, Οικονόμου, Στρακάτσαλος 4, Κουρέπης 15.
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Του αρη κόντα

Οι Δαναοί απείχαν πολύ από τον καλό τους εαυτό και
έχασαν 59-75 από τον αποτελεσματικό Φοίβο Γιάννουλης.

arispenna@yahoo.gr
Διότι κάθε συγκρότημα διαθέτει
τα δυνατά χαρτιά του τα οποία
προσπαθεί να αναδεικνύει σε
πρώτη ευκαιρία. Συνεπώς αν εμφανιστεί στην μέρα του και του
βγουν ορισμένα πράγματα είναι
σε θέση να φέρει τα πάνω- κάτω.
Ως εκ τούτου ειδικά τα φαβορί
θα πρέπει να λάβουν τα μέτρα
τους και να κινούνται συντονισμένα και σοβαρά.
Γενικά η συγκέντρωση είναι
μεγάλη υπόθεση, οπότε στην περίπτωση αυτή αυξάνονται οι πιθανότητες επιτυχίας.
Από την πλευρά τους οι φίλαθλοι θέλουν πάντα να βλέπουν
ανοιχτά παιχνίδια που να αναδεικνύουν την ομορφιά του μπάσκετ.
Στο πλαίσιο αυτό ξέρουν να εκτιμούν τις καλές προσπάθειες
απ΄όπου και αν προέρχονται.
Δεν έχουν πρόβλημα να εντοπίσουν τις επιθετικές αρετές των
σωματείων αλλά και την αμυντική
προσήλωση.
Εννοείται ότι οι ομάδες που
πετυχαίνουν την απαραίτητη ισορροπία μεταξύ των δυο αυτών τομέων κάνουν πιο εύκολη την ζωή
τους. Μετά από έναν σημαντικό
κύκλο παιχνιδιών είναι φανερό
ότι συγκεκριμένες ομάδες θέλουν
να επιβεβαιώνουν τις καλές συστάσεις που τις συνοδεύουν και
αγωνίζονται για την υστεροφημία
μας.
Ετσι ανακατεύουν την τράπουλα και εκτός από τους συνήθεις
υπόπτους προσπαθούν να αναδεικνύουν και καινούργιους πρωταγωνιστές.
Από την στιγμή που μπαίνει περισσότερος κόσμος στην εξίσωση
αυξάνονται οι πιθανότητες επιτυχίας. Μόνιμο συμβόλαιο με την
επιτυχία όμως δεν υπογράφει κανείς και έτσι οι Δαναοί έχασαν
59-75 από τον Φοίβο Γιάννουλης.
Οποιος πάντως μελετήσει τα
προηγούμενα πρωταθλήματα της
Α1 ΕΣΚΑΘ θα διαπιστώσει ότι η
αντοχή είναι απαραίτητη, όπως
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Προέκυψε έκπληξη

Ο

σοι εντρυφούν στα
δεδομένα των
τοπικών
πρωταθλημάτων
μπάσκετ σημειώνουν σε
πρώτη ευκαιρία ότι όλες οι
συναντήσεις θέλουν
ιδιαίτερη προσοχή.
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Βραχυκύκλωσαν αυτή την φορά οι Δαναοί και έχασαν από τον Φοίβο Γ.
και η καθαρή ματιά.
Οσοι βγαίνουν από τον προγραμματισμό χρειάζεται να κάνουν διπλάσια προσπάθεια στην
συνέχεια και πάλι είναι δύσκολο
να προλάβουν το τρένο.
Εκτός από τα χαμόγελα στον
αθλητισμό υπάρχουν ατυχίες και
φρεναρίσματα. Οι αξιόλογες ομάδες φαίνονται όμως από τον τρόπο που αντιδρούν.
Γενικά τα σωματεία που ψάχνονται και δεν μένουν στα κεκτημένα κάνουν πιο εύκολη την
ζωή τους Δικαίως πάντως οι Τρικαλινές ομάδες αποφεύγουν τυμπανοκρουσίες και μέλημά τους
είναι να πετύχουν την καλύτερη
δυνατή προσαρμογή.
Αλλωστε αρκετές αντίπαλες
ομάδες χαρακτηρίζονται από την
έφεση στην απόσπαση αποτελεσμάτων Φυσικά το σωστά διάβασμα και η εμπιστοσύνη στις δυνάμεις θα ανοίξουν δρόμους.
Εννοείται ότι οι παίκτες πρέπει
να είναι σαν έτοιμοι από καιρό
προκειμένου να εκτελέσουν πιστά
τις οδηγίες των προπονητών.
Εξάλλου παρότι οι ομάδες γνωρίζονται πολύ καλά μεταξύ τους
πάντα υπάρχουν περιθώρια για
εκπλήξεις
Το συνεχές ψάξιμο μπορεί να
κρατήσει αρκετό κόσμο στον
αφρό. Από την στιγμή επίσης που
υπάρχει ποιότητα και δένει με
την εμπειρία και το ενθουσιασμό

τότε τα σωματεία αναπτύσσονται
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Προκύπτουν συνεπώς στον
αγωνιστικό χώρο θεαματικά παιχνίδια, που φέρνουν περισσότερο
κόσμο στις αθλητικές εγκαταστάσεις.
Ο καθένας επίσης αντιλαμβάνεται ότι είναι σημαντικό να γίνονται συγκεκριμένα πράγματα
στην ώρα τους.
Όλα αυτά τα ξέρουν οι προπονητές των εκπροσώπων μας
που με υπομονή θέλουν να διανθίζουν το αγωνιστικό υπόβαθρο
έστω και μετά από πολλά παιχνίδια. Σίγουρα κάθε ομάδα διαθέτει
την δική της ταυτότητα αλλά πρέπει να αποδειχτεί παντός καιρού
έχοντας βασικό πλάνο καθώς και
εναλλακτικό σχέδιο, που πολλές
φορές αποδεικνύεται λίρα εκατό.
Αντικειμενικός στόχος των ομάδων βέβαια είναι να δίνουν το
100% των δυνατοτήτων σε κάθε
συνάντηση και να χειρίζονται ψύχραιμα τις δύσκολες καταστάσεις.
Να σημειώσουμε ακόμη ότι το
μπασκετικό κοινό είναι ιδιαίτερα
απαιτητικό, οπότε οι παίκτες μοχθούν για το καλύτερο.

Δεν ήταν σε μέρα
Στην προαναγγελία του αγώνα
είχαμε γράψει ότι ο Φοίβος Γιάννουλης ήταν ανεβασμένος και
ήθελε προσοχή. Αλλωστε δεν είχε
τίποτα να χάσει.

Για να προκύψει η Τρικαλινή
απώλεια χρειάστηκε να συμβούν
δυο βασικά πράγματα. Από την
μια ο εκπρόσωπός μας βρέθηκε
σε πολύ κακή μέρα και από την
άλλη οι φιλοξενούμενο κινήθηκαν
στο αντίθετο άκρο.
Όταν λοιπόν οι πρωταγωνιστές
ενός συγκροτήματος αντιλαμβάνονται ότι είναι στην μέρα τους
και κάποιες κομβικές επιλογές
βγαίνουν στον μέγιστο βαθμό
τότε κινούνται με ανεβασμένη
ψυχολογία.
Παράλληλα μεταφέρουν την
πίεση στους αντιπάλους.
Εστσι και έτσι οι γαλάζιοι είχαν
το προβάδισμα για μεγάλο διάστημα. Ωστόσο τα παιχνίδια κρίνονται μόνον στο τελευταίο σφύριγμα. Μετά την γ’περίοδο οι γηπεδούχοι βγήκαν εκτός ρυθμού,
ενώ είχαν και ιδιαίτερη αστοχία.
Από την άλλη ο Φοίβος δοκίμασε την λύση των τριπόντων
σκηνικό που του βγήκε με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτομάτως η αυτοπεποίθηση εκτοξεύτηκε στον μέγιστο βαθμό, οπότε οι αντίπαλοι κατάφεραν να αντιδράσουν σωστά και στο αμυντικό κομμάτι.
Παράλληλα οι Δαναοί έδωσαν
και πάλι χρόνο συμμετοχής σε
μικρούς σ ηλικία αθλητές. Από
την στιγμή που πραγματοποιούν
μια αξιόλογη χρονιά είναι λογικό
να ρίχνουν ματιές και στο μέλλον,
οπότε αξίζει να βάλουν ομαλά τα
ταλέντα τους στο κλίμα.
Απλά θα προσπαθήσουν να καθαρίσουν την χρονιά με θετικές
εντυπώσεις.
Δεκάλεπτα: 20-15, 36-28, 4752, 59-75
Α Σ Δαναοί (Μήτσας ): Σδράκας, Παπαθεοδώρου, Μικαελιάν
7 (1), Νικολούσιος 8 (2), Μοσχόπουλος, Τζιάννης 10, Ψύρρας 15
(1), Ράρρας 2, Τσικρικάς 4, Κωτούλας 13 (1).
Φοίβος(Φωτίου): Κουρής 24,
Καλτσούνας 7 (1), Αγορίτσας 8(1),
Τριανταφυλλίδης, Καραδήμος 8,
Γρίβας 14 (1), Γουμενόπουλος,
Χαλκιάς 14.

Σε άλλο επίπεδο
αποστολή βουνό είχε η Φαλώρεια
και έχασε φυσιολογικά 48-60 από τον αμπελώνα

Έ

να από τα πιο
βαριά χαρτιά
του
πρωταθλήματος
αντιμετώπισε την Κυριακή
το απόγευμα η Φαλώρεια. Ο
λόγος για τον Αμπελώνα που
κάθε χρονιά βάζει ψηλά τον
πήχη ενώ ήρθε στα Τρίκαλα
σε εξαιρετική κατάσταση.

Είναι λοιπόν κάποια παιχνίδια
που δεν μπορεί μια ομάδα να ζητήσει τρελά πράγματα και η απώ-

λεια είναι στο πρόγραμμα.
Εστω και έτσι όμως οι πορτοκαλί πάλεψαν στο μέτρο του δυνατού αλλά ηττήθηκαν με 48-60.
Οι φιλοξενούμενοι έχτισαν από
την αρχή διαφορά και πήγαν χωρίς μεταπτώσεις μέχρι τέλους.
Τα δεκάλεπτα: 7-17, 12-33, 2551, 48-60.
Διαιτητές: Γκαρτζονικας Χ. Λίλης
Φαλώρεια (Ευαγγελακόπουλος): Μπάλτος, Κόκκαλης , Μαλακασιώτης 6, Χουτέας 3, Μπα-

Στιγμιότυπο από τον αγώνα Φαλώρειας- Αμπελώνα
κάλης 4, Πουλιανίτης, Κατσαδούρος, Παναγιώτου 11(2), Πατιτάκης
11(3), Βιττεμπέργιεν 2, Διαλεσιώ-

Βαθμολογία
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ΟΜΑΔΕΣ
Αναγέννηση. Κ
Αμπελώνας
Γόμφοι
Σοφάδες
Δαναοί
Αστέρας
Νίκαια
Α.Ε.Λ
Ελασσόνα
Φοίβος. Γ
Φαλώρεια
Μουζάκι

Β
36
36
35
32
32
27
27
27
25
24
22
19

Α
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

Ν
17
17
16
13
13
8
8
8
6
5
3
0

Η
2
2
3
6
6
11
11
11
13
14
16
19

ΕΝ
8-1
8-1
6-3
6-3
6-4
5-5
5-5
5-5
4-5
3-6
2-8
0-10

ΕΚ
9-1
9-1
10-0
7-3
7-2
3-6
3-6
3-6
2-8
2-8
1-8
0-9

της 11.
Γ.Σ.Αμπελώνα (Γιαννόπουλος):
Τεκούσης Β. 5(1), Κονδυλόπουλος
2, Γκανέτσας 8, Μπιζιάκης 7, Μανώλας 9(1), Τσακνάκης 10(2),
Βλησσαρούλης 2, Τεκούσης Π.
7, Αποστολάκης 10.

αποτελέσματα
Φαλώρεια - Γ.Σ.Αμπελώνα 48-60
Αστέρας - Γόμφοι
50-59
ΑΕΛ - Αναγέννηση Καρ. 53-59
Γ.Σ.Νίκαιας - Σοφάδες 80-101
Γ.Σ.Μουζακίου - Ελασσόνα 45-80
Δαναοί - Φοίβος
59-75

Η επόμενη αγωνιστική(20η)
Γόμφοι - ΑΕΛ
Γ.Σ.Αμπελώνα - Αστέρας
Ελασσόνα - Δαναοί
Σοφάδες - Γ.Σ.Μουζακίου
Αναγέννηση Καρ. - Γ.Σ.Νίκαιας
Φοίβος - Φαλώρεια

CMYK
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Ό

ταν έχεις γράψει
πάρα πολλές
εισαγωγές για
τον
ημιμαραθώνιο Θ.
Σταμόπουλου είναι
δύσκολο να αποφύγεις την
επανάληψη.
Ασφαλώς μπορεί να καταπιαστεί κανείς με την δύναμη ψυχής
των αθλητών αλλά και την τεράστια ανταπόκριση δρομέων από
κάθε γωνιά της Ελλάδας και όχι
μόνον.
Μας αρέσει όμως να εντοπίζουμε και να ανιχνεύουμε τα μικρά πράγματα που κάνουν την
διαφορά. Αξίζει να σταθούμε λοιπόν στην προεργασία που έγινε
ακόμη και λίγες ώρες πριν την
εκκίνηση.
Το Σάββατο υπήρχε το λεγόμενο δημιουργικό άγχος, οπότε
όταν περάσαμε νωρίς το πρωί
από την Κεντρική πλατεία είχε
αρχίσει να διαμορφώνεται το
στρατηγείο.
Ηταν μαθηματικά βέβαιο ότι
οι υπεύθυνοι του Συλλόγου δρομέων θα έκαναν δεύτερο σπίτι
τους τον συγκεκριμένο χώρο,
αφού δεν ήθελαν να τους ξεφύγει τίποτα.
Νωρίς το μεσημέρι όταν περάσαμε ξανά από το σημείο αναφοράς με προορισμό κάποιο
ερασιτεχνικό γήπεδο το επιτελείο
και οι αφανείς ήρωες ήταν και
πάλι εκεί. Και όχι με θερμοκρασία
ότι και ότι. Οι φίλοι του είδους
έσπευσαν να μάθουν λεπτομέρειες από πρώτο χέρι, αφού ήθελαν να έχουν στο πιάτο τους
κάθε στοιχείο που είχε σχέση
με την διοργάνωση.
Το καλό τρίτωσε αργά το βράδυ. Αυτή την φορά επιστρέφαμε
από αγώνα μπάσκετ και πέσαμε
πάλι στα ίδια πρόσωπα.
Φυσικά η στιχομυθία βγήκε
αβίαστα: «Πάλι εδώ είστε σπεύσαμε να παρατηρήσουμε».
«Δεν θα μπορούσαμε να φύγουμε αν δεν κλειδώναμε και τις

Και πάλι υπέροχος
Για μια ακόμη φορά ο 12ος ημιμαραθώνιος Θ. Σταμόπουλου δικαίωσε
την φήμη του με πληθώρα συμμετοχών και δυνατά μηνύματα
του Συλλόγου δρομέων και σκλαβώνουν τους ξένους δρομείς και
τους συνοδούς τους.
Αναμφίβολα το σκηνικό που
περιγράψαμε δείχνει με τον πιο
γλαφυρό τρόπο τον πόθο των
συντελεστών για επιτυχία της
διοργάνωσης.
Διότι μέσα τους ήξεραν πολύ
καλά ότι και ο 12ος ημιμαραθώνιος έχει αντίκτυπο στο κύρος
και στην φήμη του Νομού.
Φυσικά την Κυριακή το πρωί
όλοι ήταν στις επάλξεις στις προκαθορισμένες θέσεις δίνοντας
το 100% των δυνάμεών τους.
Από την πρίζα βγήκαν μόνο
όταν ολοκλήρωσαν κάθε πτυχή
της σύναξης και καθάρισαν και
τον χώρο.

Το χάρηκαν όλοι

Χαρακτηριστικά στιγμιότυπα από τον άκρως επιτυχημένο 12ο ημιμαραθώνιο
Θ. Σταμόπουλου(φωτό:Trikalavoice)
τελευταίες υποθέσεις» ήταν η
απάντηση.

Παρά την κούραση η σχετική
κουβέντα έγινε με μπόλικο χα-

μόγελο όπως αυτό που συνηθίζουν να επιδαψιλεύουν τα μέλη

Κέρδισαν άπαντες
Σε καλή μέρα εμφανίστηκαν Μάγοι, ΑΕΤ, Κρόνος οπότε πήραν ισάριθμα ροζ φύλλα στα παιχνίδια τους

Ο

μαραθώνιος της Α2
ΕΣΚΑΘ οδεύει προς την
ολοκλήρωσή του,
τουλάχιστον η φάση των

ομίλων.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Υπάρχει όμως και το δεύτερο ημίχρονο
στο οποίο οι εκπρόσωποί μας ξέρουν
ότι πρέπει να μοχθήσουν για το καλύτερο.
Διότι είναι κρίμα όλη την χρονιά να οδηγούν την κούρσα και να μην τερματίσουν
όπως οραματίζονται.
Παράλληλα θέλουν να κρατήσουν
ψηλά την σημαία και την αξιοπρέπειά
τους, οπότε το συγκεκριμένο κομμάτι
αξίζουν πολλά μπράβο για την συμπεριφορά τους.
Γιατί αντιμετωπίζουν όλα τα ματς με
το ίδιο μάτι δίνοντας το 100% των αρετών
τους. Με την τακτική αυτή βάζουν το
νερό στο αυλάκι ενώ κερδίζουν και την
εκτίμηση των φιλάθλων, που είναι και το
πιο σημαντικό.
Ολοι οι αγώνες των εκπροσώπων μας
πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή και οι
καλές ειδήσεις σημειώθηκαν μαζεμένες.
Δεν υπάρχει καλύτερο σκηνικό από
το να βλέπεις τον πίνακα με τα αποτελέσματα και να εντοπίζεις αθρόες Τρικαλινές νίκες.
Είναι φανερό ότι οι εκπρόσωποί μας
αγαπούν και πιστεύουν αυτό που κάνουν,
οπότε από την στιγμή που εμφανίζονται
στην μέρα τους κοιτάζουν μόνον μπροστά. Γενικά οι συγκινήσεις είναι έντονες
φέτος, οπότε τα επιτελεία των εκπροσώπων μας θα σπεύσουν να μοιράσουν
σωστά τις δυνάμεις για να έχουν απαν-

Πρωταγωνιστές όμως ήταν
έτσι κι αλλιώς οι αθλητές. Μικροί
και μεγάλοι ανταποκρίθηκαν και
φέτος ασμένως στο κάλεσμα,
οπότε έβαλαν την υπογραφή
τους σε μια ακόμη πετυχημένη
εκδήλωση.
Οι εμπειροι δρομείς τράβηξαν
πάνω τους τα φώτα στον ημιμαραθώνιο, που αποτέλεσε τον αρχικό πυρήνα της δράσης.
Ολοι όμως καμάρωσαν τα νέα
παιδιά τα οποία κάθε χρόνο βγαίνουν πιο δυναμικά στα Τρίκαλα
και στην Καλαμπάκα για το πεντάρι και τα δυο χιλιάρια.
Αυτό σημαίνει ότι πήραν το
μήνυμα και θέλουν να εντρυφήσουν στα μυστικά του χώρου.
Είναι σημαντική υπόθεση λοιπόν μια σύναξη να οδηγεί νεαρόκοσμο στον αθλητισμό.

Ζεστοί Μάγοι
Εδώ και καιρό οι Μάγοι παίζουν με το
πόδι πατημένο στο γκάζι. Βέβαια την
Κυριακή δεν χρειάστηκε να φορτσάρουν
αφού η διαφορά με τους Νέους της
ΑΕΛ ήταν ιδιαίτερα μεγάλη.
Εστω και έτσι όμως η ψαλίδα άνοιξε
και όλο πήραν τον δρόμο τους.
Φυσικά το συγκρότημα του Γ. Τσίμα

ετοιμάζεται για τα σπουδαία που ακολουθούν.
Αγωνιστικά έπαιξαν και σκόραραν όλοι
ενώ πρώτος σκόρερ ήταν ο Τσιτσάνης
με 17.
Τα δεκάλεπτα: 14 - 29, 19 - 48, 32 77, 46-88
Μάγοι: Τσιτσάνης 17, Ευαγγέλου 16,
Τόλλιος 10(2), Κουτιβής 7(1), Παπανδρέου 11(1), Γρηγορόπουλος 6, Καλαμπάκας 6, Ζέρβας 9(1), Γουλιώτης 2, ΤσιαCMYK

Ο Μιχάλης Παρμάκης ( Αφιέρωσε το μετάλλιο στον συνοδό
Δ.Μπαμπανάρα αναδεικνύοντας
την αξία του εθελοντισμού) ήταν
για μία ακόμη φορά ο μεγάλος
πρωταγωνιστής στον αγώνα των
21 χιλιομέτρων. Τερμάτισε με
1.09.56 και τον ακολούθησαν ο
Αντώνης Παπαδημητρίου του
Ολυμπιακού (1.11.22) και ο
Οόυεν Ντέιβις των Λύκων
(1.12.10).
Η Κατερίνα Ασημακοπούλου
με 1.19.28 νίκησε στις γυναίκες.
Δεύτερη τερμάτισε η Χριστίνα
Κατζουράκη του Συλλόγου Δρομέων Βόλου (1.27.13) ενώ 3η
ήταν η αθλήτρια του ΓΣ Τρικάλων
Αθανασίου Φίλιου με 1.28.31
Στα 5000μ πρώτος ήταν ο Θόδωρος Κατσιώπης του ΓΣ Τρικάλων με 16.41, δεύτερος ο Αριστοτέλης Γεωργίου επίσης του
ΓΣΤ με 17.36 ενώ τρίτος ήταν ο
Ευρυπίδης Μπουμπουζιώρης του
ΓΣ Βόλου με 17.41
Στις γυναίκες το νήμα πρώτη
έκοψε η Άρτεμις Μόκκα (19.30),
δεύτερη ήταν η Βίβιαν Ευθυμίου
(20.37) και τρίτη η Καλλιόπη Σικινιώτη (20.43)… όλες αθλήτριες
του ΓΣ Τρικάλων.

Α/Α

ΟΜΑΔΕΣ

Β

Α

Ν

Η

ΕΝΤΟΣ
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8-0

7-2

2

ΑΕΤ

32

17

15

2

8-0

7-2

3
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5

6-3
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ΕΑΛ
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6
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6-3

5

Απόλλων. Κ 7
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8

9

4-4

4-5

6
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25
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8

9

6-3

2-6

7

Σουφλάρια 5

25
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8

9

4-5

4-4

8

Κρόνος

22

17

5

12

4-5

1-7

9

ΝΕΟΙ ΑΕΛ

19

17

2

15

1-8

1-7

10

Δεσκάτη

18

17

1

16

1-7

0-9

Με συνταγή η ΑΕΤ

τήσεις στα μεγάλα παιχνίδια.

Σε ότι αφορά τα
αποτελέσματα…

Βαθμολογία

νάκας 4.

Στιγμιότυπα από τις προσπάθειες Μάγων και ΑΕΤ

Απαντες έτρεξαν με την ψυχή
τους χαρίζοντας μοναδικές εικόνες ανάτασης. Η αγάπη των
δρομέων για το αντικείμενο φώναζε από μακριά και τερμάτισαν
με ψηλά το κεφάλι.
Τα ρεκόρ που σημειώθηκαν
ήταν πάρα πολλά όσον αφορά
τις συμμετοχές με την εκδήλωση
να αποτελεί σταθερή αξία.
Κομβικό κομμάτι αποτέλεσε
και η φιλοξενία. Δρομείς μετά
τον τερματισμό έλεγαν τα καλύτερα για τις ανέσεις και υπογράμμιζαν ότι είχαν δίπλα τους
χέρι βοηθείας.
Ειδικά στην τελική ευθεία οι
φίλαθλοι πρόσφεραν απίστευτη
αγάπη.

Χαρακτήρα έδειξε η ΑΕΤ που κατάφερε
να επιστρέψει στεγνή από την έδρα του
Ολυμπιακού Καρδίτσας με 68-73.
Ηταν ένα παιχνίδι που παρουσίασε
όλα τα στοιχεία του ντέρμπι.
Γενικά το αμφίρροπο στοιχείο ήταν
έντονο αλλά οι ερυθρόλευκοι που είχαν
λύσεις και καθαρό μυαλό ήθελαν να
πουν τον τελευταίο λόγο.
Αρχικά οι γηπεδούχοι έκαναν σπουδαίο
ξεκίνημα και έχτισαν καλή διαφορά.
Όμως η ομάδα του κ. Γκότα μπήκε γρήγορα στο πνεύμα και μείωσε την ψαλίδα.
Μεγάλες μάχες έγιναν και στη γ’ περίοδο
με τους λογαριασμούς να μένουν ανοιχτοί.
Στο τελευταίο σκέλος οι κόκκινοι με
μεστές αντιδράσεις έβγαλαν το διπλό.
Δεκάλεπτα: 27-13, 37-36, 55-54, 6873.
Διαιτητές: Ράντος - Μέλλος
Ολυμπιακός Καρδίτσας (Καλογριανίτης): Παπαμαργαρίτης 22(3), Βούλγαρης
14, Ζαχαρς,ό Κατσαρός 17(2), Αμβροσίου 3(1),Βασιλείου , Παπανδρέας 1,
Μπέκε 5, Γιαννακόπουλος 6
ΑΕΤ: (Γκότας Χρ.)Μπράμης 13(3), Ραμμίδης, Τσιάνας, Νίτσιος 2, Μαντούδης ,
Αμπράζης 11, Μπαλωμένος, Χρηστάκος

7, Μπαϊρακτάρης , Όκκας 21(1), Βήτας
16, Κατούνας 3,

Δυνατός Κρόνος
Την καλύτερη ίσως εμφάνισή του πραγματοποίησε ο Κρόνος απέναντι στην
ΕΑΛ.
Ετσι το ταμπλό έγραψε 76-68. Οι κιτρινόμαυροι έδειξαν ότι είχαν κίνητρο
και ήθελαν πολύ τη νίκη.
Με σφιχτή άμυνα και μεστές επιλογές
στην επίθεση πήραν το πάνω χέρι και
δεν το έχασαν ποτέ απέναντι σε μια
ομάδα, που διάγει περίοδο ντεφορμαρίσματος.

Tα αποτελέσματα
17η Αγωνιστική
Ολυμπιακός Καρδίτσας - ΑΕΤ 68-73
Νέοι ΑΕΛ - Μάγοι Τρικάλων 46-88
Ίκαρος Νεάπολης - ΚΑΣ Δεσκάτης 5648
Α.Ο.Σουφλαρίων - Απόλλων Καρδίτσας 61-64
Κρόνος Τρικάλων - ΕΑΛ 76-68
18η Αγωνιστική
ΑΕΤ - Νέοι ΑΕΛ
Απόλλων Καρδίτσας - Κρόνος Τρικάλων
ΚΑΣ Δεσκάτης - Α.Ο.Σουφλαρίων
Μάγοι Τρικάλων - Ίκαρος Νεάπολης
ΕΑΛ - Ολυμπιακός Καρδίτσας

CMYK
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Η μάχη τώρα φουντώνει
Μετά από 22 αγωνιστικές στην Φούτμπολ Λιγκ ο ΑΟ Τρίκαλα καλείται να ανεβάσει και άλλες στροφές

Ο

ΑΟ Τρίκαλα μετά τη
νίκη του επί του
Πλατανιά και τα
υπόλοιπα
αποτελέσματα της 22ης
αγωνιστικής βρίσκεται στην
12η θέση.

** 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.

Του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
xristoforospap@gmail.com

Αυτό σημαίνει ότι οι παίκτες του
Μίλος Κότσιτς πήραν μια βαθμολογική ανάσα, αλλά μπροστά τους
έχουν έναν πραγματικό μαραθώνιο.
Έτσι ο αγώνας του Σαββάτου στο
Ηράκλειο με τον Ηρόδοτο είναι ένας
πραγματικός τελικός, τουλάχιστον
όσο αφορά την αποφυγή των τεσσάρων τελευταίων θέσεων του βαθμολογικού πίνακα. Μάλιστα η σκέψη
είναι ήδη στον αγώνα αυτόν με την
ελπίδα ότι όλα θα κυλήσουν ομαλά.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ (23Η) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Σάββατο 23 Μαρτίου
Σπάρτη – Αήττητος Σπάτων (15:00,
Δημ. Στάδιο Σπάρτης)
Πλατανιάς – Βόλος (15:00 ΕΡΤ3,
Δημ. Περιβολίων)
Ηρόδοτος – Τρίκαλα (15:00, Νέας
Αλικαρνασσού)
Κέρκυρα – Εργοτέλης (15:00, ΕΑΚ
Κέρκυρας)
Αιγινιακός – ΑΟΧ Κισσαμικός
(15:00, Δημ. «Γ. Παραλυκίδης»)

Η δράση της 22ης αγωνιστικής
Ο Βόλος νίκησε εντός έδρας (30) τη Σπάρτη, επέστρεψε στις επιτυχίες κι αύξησε στους οκτώ βαθμούς τη διαφορά του από τον Απόλλωνα Λάρισας, ο οποίος γνώρισε
εντός έδρας ήττα (0-1) από τον Καραϊσκάκη. Η Παναχαϊκή έσωσε το
βαθμό (2-2) στο 91′, την έπιασε ο
Απόλλων Πόντου. «Σφαγή» για τη
δεύτερη θέση.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 22ΗΣ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
ΑΟΧ Κισσαμικός - Κέρκυρα 10 (94' Παπαχρήστος)
ΑΟ Τρίκαλα - Πλατανιάς 1-0 (41'
Μαρκόφσκι)
Βόλος - Σπάρτη 3-0 (8' Πίτου Γκαρσία, 41' Καρρίκι, 83' πεν. Φράγκος)

Κυριακή 24 Μαρτίου
Οι παίκτες του ΑΟ Τρίκαλα πέτυχαν μια σπουδαία νίκη κόντρα στον Πλατανιά, αλλά ήδη η σκέψη
είναι στο επόμενο καθοριστικό παιχνίδι στο Ηράκλειο με αντίπαλο τον Ηρόδοτο
Ηρακλής - Αήττητος Σπατών 21 (12' Ναμπουγιού, 26' Μπορίκο /
41' Ρούνεϊ)
Απόλλων Λάρισας - ΑΟ Καραϊσκάκης 0-1 (44' Τζιώρας)
Παναχαϊκή - Δόξα Δράμας 2-2 (38',
90+1' Ελευθεριάδης / 9' Δούμτσιος,
61' Λεμονής)
Απόλλων Πόντου - Αιγινιακός 10 (44' Κυβελίδης)
Εργοτέλης - Ηρόδοτος 4-1 (10'
Μανουσάκης, 25' Ιατρούδης, 73' Ρο-

βίθης, 90+2' Μπαανάκ / 88' Μουκίδης)

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:
1. Βόλος --------------------------------48
2. Απόλλων Λάρισας ---------------40
3. Απόλλων Πόντου ----------------- 39
4. Παναχαϊκή --------------------------39
5. Πλατανιάς --------------------------36
6. Κέρκυρα ----------------------------34
7. Εργοτέλης -------------------------34
8. Κισσαμικός-------------------------- 31

9. Ηρακλής ----------------------------30
10. Δόξα Δράμας --------------------28
11. ΑΟ Καραϊσκάκης---------------- 28
12. Τρίκαλα ----------------------------25
13. Ηρόδοτος -------------------------23
14. Αήττητος --------------------------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.

Καραϊσκάκης Άρτας – Ηρακλής
(15:00, Δημ. Αγίων Αναργύρων)
Δόξα Δράμας – Απόλλων Λάρισας
(15:00, Γήπεδο Δόξας)
Απόλλων Πόντου – Παναχαϊκή
(15:00 ΕΡΤ3, Γήπεδο Καλαμαριάς)

Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΣΚΟΡΕΡ
12 γκολ
Μιγκέλ Μπιανκόνι (Πλατανιάς)
10 γκολ
Βασίλης Μάντζης (Βόλος)
Χρήστος Ελευθεριάδης (Παναχαϊκή)
Νίκος Κουσκουνάς (Κισσαμικός).

Διεθνής διασυρμός για τα έκτροπα στο ΟΑΚΑ

Δ

ιεθνής
διασυρμός γι’
άλλη μια φορά
για την
Ελλάδα, με αφορμή τα
έκτροπα που έλαβαν
χώρα στο ΟΑΚΑ και
ανάγκασαν τον Γερμανό
διαιτητή, Φριτς, να
προβεί στην οριστική
διακοπή του ντέρμπι,
ΠαναθηναϊκόςΟλυμπιακός.

Τα επεισόδια εντός κι εκτός

του σταδίου έκαναν το γύρο
του κόσμου, προκαλώντας για
πολλοστή φορά ένα ακόμη
σημαντικό πλήγμα στον ελληνικό αθλητισμό και ιδιαίτερα
στο ποδόσφαιρο.
Το πρωτοσέλιδο της «Bild»
είναι ενδεικτικό: «Γερμανός
διαιτητής διακόπτει ντέρμπισκάνδαλο
. Οι χούλιγκανς μπήκαν στον
αγωνιστικό χώρο» αναφέρει
το γερμανικό έντυπο για το
ντέρμπι της Super League.
Μία διάσταση που έδωσαν

οι Γερμανοί φυσικά και εξαιτίας της παρουσίας του συμπατριώτη τους διαιτητή, Μάρκο Φριτζ στην αναμέτρηση
της ελληνικής Super League.
Το πρακτορείο ειδήσεων
«AFP» αναφέρει ότι ο διαιτητής κάλεσε τους υπεύθυνους
να αδειάσουν το γήπεδο, το
οποίο ήταν γεμάτο με 25.000
οπαδούς.
Αυτό δεν συνέβη, ο Φριτς
αναγκάστηκε τελικά να διακόψει το παιχνίδι λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια. Στην

Ελλάδα, είναι γνωστό ότι πολλά κορυφαία παιχνίδια διεξάγονται με διεθνείς διαιτητές.
Το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει
χτυπηθεί από τη βία εδώ και
αρκετά χρόνια. Το 2018, το
πρωτάθλημα χρειάστηκε να
διακοπεί για αρκετές εβδομάδες μετά τις ταραχές».
Ο «Independent» αναφέρει:
«Το ελληνικό ντέρμπι μεταξύ
Παναθηναϊκού-Ολυμπιακού
διεκόπη, μετά τις συμπλοκές
οπαδών με την αστυνομία»,
σημειώνοντας μάλιστα μεταξύ

ΜΠΑΚΩΣΗΣ
EΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ

άλλων και την απόφαση του
Ολυμπιακού να μην αγωνιστεί
με τον «αιώνιο» αντίπαλό του
στο πρωτάθλημα μπάσκετ.
Το ολλανδικό «Voetbal International» σημειώνει: «Οι βίαιες ταραχές διακόπτουν το
ελληνικό ντέρμπι».
EURONEWS
«Πεδίο μάχης» για άλλη μια
φορά το ΟΑΚΑ
Για «σοβαρά επεισόδια στο
ντέρμπι του Παναθηναϊκού με
τον Ολυμπιακό, με επίθεση

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

στον πάγκο», κάνει λόγο η
«Marca», ενώ η πορτογαλική
εφημερίδα «O Jogo» φιλοξενεί
και δηλώσεις του Ποντένσε,
που είπε, μεταξύ άλλων, ότι
«οπαδοί του Παναθηναϊκού
μπήκαν στον αγωνιστικό
χώρο, οπλισμένοι με μαχαίρια».
Στον ξένο Τύπο επίσης,
υπήρξε και εκτενές φωτογραφικό υλικό από τα έκτροπα.
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Β’ Ερασιτεχνική

Απτόητες…
•Οι πρωτοπόρες ομάδες συνέχισαν με νίκες
Με νίκες προχώρησαν στο πρωτάθλημα της Β’ Ερασιτεχνικής κατηγορίας οι πρωτοπόρες ομάδες. Στον 1ο όμιλο, το Ριζαριό πέρασε νικηφόρα από τον Αγιο Οικουμένιο
με 2-1, ενώ οι Παραληθαίοι νίκησαν 4-0 τον Λόγγο.
Στον 2ο όμιλο, η Ενωση Δροσερού Μουριάς κέρδισε 21 την Πιαλεία και η Θεόπετρα 1-4 στην Χρυσομηλιά.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ
1ος ΟΜΙΛΟΣ
Βασιλική-Κηπάκι .................................................................2-2
Γριζάνο-Ακαδημία1 ............................................................2-0
Παραληθαίοι-Λόγγος .........................................................4-0
Αμπελάκια-Πετρωτό ...........................................................0-2
Αστέρας-Κρήνη ..................................................................1-3
Ζάρκο-Κεραμίδι ..................................................................1-0
Άγ. Οικουμένιος-Ριζαριό ....................................................1-4
Αγ. Κυριακή-Αρδάνι ...........................................................3-2
Ρεπό: Καρυές

Εχασαν την ευκαιρία…
τσι όπως
ξεκίνησαν το
παιχνίδι τα
Μετέωρα θα
μπορούσαν να το είχαν
κερδίσει. Αν και
προηγήθηκαν 2-0 τελικά
παραχώρησαν ισοπαλία 22 στον Πιερικό.

Ε

•Τα Μετέωρα αν και προηγήθηκαν 2-0,
παραχώρησαν ισοπαλία 2-2 στον Πιερικό

Οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν πρώτοι να σκοράρουν και
συγκεκριμένα στο 11’ όταν από
κόρνερ του Σάντος ο Χατζηδίμπας πήρε την κεφαλιά αλλά
αστόχησε.
Δύο λεπτά αργότερα τα Μετέωρα… ισοφάρισαν τις προσπάθειες όταν ο Μαρούδας
από καλή θέση σούταρε αλλά η
μπάλα βρήκε σε αντίπαλο και

Θα μπορούσαν να είχαν κερδίσει τα Μετέωρα

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

Β
53
49
44
43
37
36
30
29
27
26
25
24
21
20
17
13
4

Ν
17
15
14
13
11
10
9
7
8
7
7
7
6
6
4
4
1

Ι
2
4
2
4
4
6
3
8
3
5
4
3
3
2
5
1
1

Η
2
2
4
4
5
5
9
6
10
9
10
10
11
12
12
16
19

νε την κούρσα από αριστερά,
έβγαλε τη σέντρα και παρότι η
μπάλα πήρε κατεύθυνση προς
τα δίκτυα, ο Σεχολάρι προσπάθησε να σιγουρέψει το γκολ
και την έστειλε άουτ.
Ο Πιερικός τελείωσε το παιχνίδι με 10 παίκτες καθώς αποβλήθηκε στο 91’ ο Τσιούχας.
Διαιτητής ήταν ο κ. Μπούμας
με βοηθούς τους κ. Λιόντο και
Πάνο της ΕΠΣ Ηπείρου.

ΤΕΡΜ.
80-20
69-18
48-24
40-23
48-32
44-28
40-36
26-28
43-44
36-44
34-44
26-38
26-34
19-37
22-55
18-49
14-79

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΜΕΤΕΩΡΑ: Ζαρόπουλος,

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ- ΣΚΟΡΕΡΣ

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (24/3, 15.00)
Κηπάκι ......................................-.............................Ακαδημία1
Λόγγος .....................................- ................................Βασιλική
Πετρωτό ...................................-..................................Γριζάνο
Κρήνη .......................................- .........................Παραληθαίοι
Καρυές .....................................- .............................Αμπελάκια
Κεραμίδι ...................................- ................................Αστέρας
Αρδάνι ......................................- ....................................Ζάρκο
Αγ. Κυριακή ..............................-....................Άγ. Οικουμένιος
Ρεπό: Ριζαριό

2ος ΟΜΙΛΟΣ
Γόμφοι-Βαλτινό ..................................................................4-3
Δενδροχώρι-Λυγαριά......................................................... 1-5
Πρίνος-Φωτεινό ..................................................................5-1
Ροπωτό-Κεφ/κός ..........................................................3-0α.α.
Ασπρόβαλτος-Φιλύρα ..................................................3-0α.α.
Δροσερό Μουριά-Πιαλεία .................................................2-1
Χρυσομηλιά-Θεόπετρα ......................................................1-4
Βυτουμάς-Τζούρτζια ..........................................................3-1
Ρεπό: Παλ/στηρο

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ
Β
Ν Ι Η
ΤΕΡΜ.
1 Ενωση Δ.Μ
55
18 1 2
75-17
2 Θεόπετρα
50
16 2 3
60-24
3 Λυγαριά
47
15 2 3
68-21
4 Ασπρόβαλτος
43
14 1 5
53-22
5 Πιαλεία
41
13 2 6
53-24
6 Παλ/ρο
41
12 5 3
41-17
7 Βαλτινό
39
12 3 6
52-32
8 Πρίνος
36
11 3 7
44-27
9 Βυτουμάς
33
10 3 8
48-45
10 Τζούρτζια
27
9 0 12
33-40
11 Ροπωτό
23
7 2 11
28-41
12 Δενδροχώρι
23
7 2 11
33-56
13 Χρυσομηλιά
19
6 1 14
35-58
14 Γόμφοι
18
6 0 15
25-67
15 Φωτεινό
13
4 1 15
21-61
16 Κεφ/κός
0
0 1 19
0-57
17 Φιλύρα
0
0 1 20
0-60
*Δεν υπολογίζεται ο αγώνας Φωτεινό- Ασπρόβαλτος

H ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (24/3, 11.00)
Βαλτινό .....................................-.................................Λυγαριά
Φωτεινό ....................................-...................................Γόμφοι
Κεφ/κός-Δενδροχώρι ..................................................0-3α.α.
Φιλύρα-Πρίνος .............................................................0-3α.α.
Παλ/στηρο................................- ................................Βασιλική
Πιαλεία .....................................-........................Ασπρόβαλτος
Τζούρτζια .................................-..................Δροσερό Μουριά
Βυτουμάς .................................- ..........................Χρυσομηλιά
Ρεπό: Θεόπετρα

Ιωαννίδης, Κιάκος, Γεωργάκης,
Φορτουνης, Ουζούνογλου (90’
Φωτικας), Παπαευθυμίου, Ιωάννου (72’ Γρηγορίου), Σκόνδρας,
Λίτσιος (77’ Πολυζόπουλος),
Μαρούδας (83’ Ανδρεόπουλος)
ΠΙΕΡΙΚΟΣ: Τοπούζης, Λάμπρης (46’ Ντινόπουλος), λαζαρίδης, κατσιδήμπας, Τζιούχας,
Μπουζουκης Κυριόπουλος,
Καρτσαμπάς Ε. (51’ Κωστόπουλος), Σεχολάρι, Σάντος (51’
Κυπαρρίσης), Καρτσαμπάς Α.
(80’ Λυκούργος).

Φάση από το παιχνίδι στην Καλαμπάκα
κατέληξε κόρνερ.
Οι γηπεδούχοι διαμαρτυρήθηκαν στο 20’ για πέναλτι όταν
ο Ουζούνογλου τραβήχτηκε
στην περιοχή από τον Λαζαρίδη,
αλλά ο διαιτητής είχε αντίθετη
άποψη.
Τα Μετέωρα βρήκαν τον δρόμο για το γκολ στο 27’ Ο Σκόνδρας συνδυάστηκε με τον Ουζούνογλου, αυτός δοκίμασε το
πόδι του και είδε τη μπάλα να
βρίσκει πρώτα το αριστερό δοκάρι της εστίας του Πιερικού και
να καταλήγει στα δίκτυα κάνοντας το 1-0.
Στο ξεκίνημα του δευτέρου
ημιχρόνου το Καλαμπακιώτικο
συγκρότημα συνέχισε την πίεση
και στο 50’ πέτυχε και δεύτερο
γκολ. Ο Ουζούνογλου βρήκε
τον Λίτσιο και ο «μικρός» με υπέροχη ενέργεια σκόραρε κάνοντας το 2-0.

Οι φιλοξενούμενοι δεν εγκατέλειψαν την προσπάθειά τους
και στο 54’ μείωσαν το σκορ. Ο
Ντινόπουλος με σουτ πέτυχε το
2-1. Στο 56’ ο Σκόνδρας έβγαλε
σε θέση τετ-α-τετ τον Μαρούδα
αλλά πρόλαβε ο Τοπούζης.
Στο 61’ ο Σκόνδρας πάσαρε
στον Ιωάννου μόνος αυτός απέναντι στην εστία του Πιερικού
αλλά σούταρε άουτ.
Στο 67’ από καλή θέση ο
Σκόνδρας σούταρε άστοχα και
δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί
την πάσα του Ουζούνογλου.
Στο 73’ από σέντρα του Κυργιόπουλου η μπάλα βρήκε στο
χέρι του Μαρούδα και ο διαιτητής σφύριξε πέναλτι. Ο Σεχολάρι το εκτέλεσε και ισοφάρισε
2-2. Στο 80’ σουτ του Πολυζόπουλου από καλή θέση η μπάλα δεν βρήκε τον στόχο της.
Στο 90’ ο Κωστόπουλος έκα-

Ολυμπιακός Βόλου – ΑΟ Σελλάνων
3-1
(23’ Σερτζίνιο, 45’+2 πέν. Μάντζιος, 49’ Μπουτζίκος –
12’ Κοντός)
ΑΣ Μετέωρα – Πιερικός
2-2
(29’ Ουζούνογλου, 49’ Λίτσιος – 54’ Ντινόπουλος, 76’ πέν.
Σεχολάρι)
Οικονόμος Τσαριτσάνης – Θησέας Αγριάς
1-1
(52’ Καραλούλης – 56’ Τσουρης)
Απόλλων Μακρυχωρίου – Φωκικός
3-4
(29’ Τσιάτας, 69’ Τζιλός, 75’ Κρανιώτης – 12’, 29’, 57’ Μεγάλος, 43’ Χατζηστάμου)
ΓΣ Αλμυρού – ΑΟ Στυλίδας
6-0
(21’ Ναουμίδης, 52’ πέν., 65’ Κοντοβάς, 70’ Αλεξανδρής,
80’ αυτογκόλ, 89’ Τζιοβάρας)
Αχιλλέας Νεοκαισάρειας – Νίκη Βόλου
2-4
(31’ Μαντζίρης, 52’, 62’ Βουκομάνοβιτς, 90’+4 Κέρι –
60’ Ίτσιος, 82’ πέν. Κατσαμάγκας)
Αστέρας Ιτέας – Αναγέννηση Καρδίτσας
3-0ά.α.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Κυριακή 24 Μαρτίου, 15:00
ΑΟ Σελλάνων – Πιερικός
Θησέας Αγριάς – ΑΣ Μετέωρα
Φωκικός – Αστέρας Ιτέας
ΑΟ Στυλίδας – Οικονόμος Τσαριτσάνης
Αχιλλέας Νεοκαισάρειας – Απόλλων Μακρυχωρίου
Νίκη Βόλου – ΓΣ Αλμυρού
Αναγέννηση Καρδίτσας – Ολυμπιακός Βόλου ΜΑΤΑΙΩΣΗ

Η ΒΑΘΜOΛOΓΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ

Β

ΑΓ.

Ν

ΕΝΤOΣ
Ι
Η

ΤΕΡΜΑΤΑ

ΕΚΤOΣ
Ν
Ι

Η

ΤΕΡΜΑΤΑ

ΣΥΝOΛO
Ν
Ι
Η

ΤΕΡΜΑΤΑ

1 Ολυμπιακός Β.
59
22
11
0
0
37
4
8
2
1
16
7
19
2
1
53
11
2 Νίκη Βόλου
59
22
10
1
0
33
0
9
1
1
25
8
19
2
1
58
8
3 Αστέρας Ιτέας
38
22
8
1
3
19 10
3
4
3
12
11
11
5
6
31
21
4 Μετέωρα
35
22
6
3
2
19 10
3
5
3
14
11
9
8
5
33
21
5 Αλμυρός
31
22
3
5
3
15 10
5
2
4
13
7
8
7
7
28
17
6 Θησέας Αγριάς
31
22
6
2
3
15 10
3
2
6
10
18
9
4
9
25
28
7 Σέλλανα
29
22
5
3
3
15
9
3
2
6
10
16
8
5
9
25
25
8 Τσαριτσάνη
29
22
3
4
4
15 15
4
4
3
9
13
7
8
7
24
28
9 Πιερικός
26
22
3
5
3
13
8
3
3
5
14
20
6
8
8
27
28
10 Νεοκαισάρεια
24
22
5
3
3
22 16
0
6
5
5
18
5
9
8
27
34
11 Μακρυχώρι
24
22
5
2
5
15 14
2
1
7
6
15
7
3 12
21
29
12 Στυλίδα
24
22
4
2
5
11 14
3
1
7
10
34
7
3 12
21
48
13 Φωκικός
16
22
1
4
5
6
11
2
3
7
10
23
3
7 12
16
34
14 Αναγέννηση Κ.
-8
22
0
1
9
2
28
0
0
12
5
36
0
1 21
7
64
*Με αποφάσεις της Πειθαρχικής Επιτροπής, στην Αναγέννηση Καρδίτσας έχει επιβληθεί ποινή αφαίρεσης 9 βαθμών από το τρέχον πρωτάθλημα
και 6 βαθμών από τη νέα σεζόν.
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Ο επόμενος…
ταν ανώτερο
αλλά δεν
απέφυγε τα…
καρδιοχτύπια το
5ο ΓΕΛ Τρικάλων.
Κέρδισε το εισιτήριο για
την 3η φάση του
σχολικού πρωταθλήματος
στη διαδικασία των
πέναλτι, μετά από ένα
«λευκό» αποτέλεσμα της
αναμέτρησης και αφού
ξεπέρασε, στη διαδικασία
των πέναλτι, το 1ο ΕΠΑΛ
Καρδίτσας με 3-1, στο
γήπεδο Ριζαριού.

Η

•Το 5ο ΓΕΛ Τρικάλων κέρδισε στα πέναλτι
3-1 (0-0 κ.α) το 1ο ΕΠΑΛ Καρδίτσας
Το 5ο ΓΕΛ κέρδισε και το 1ο ΕΠΑΛ Καρδίτσας.
Επόμενος σταθμός στη Λάρισα… Αύριο, πιθανότατα
στο Αλκαζάρ στον τελικό Θεσσαλίας

Του ΠANOΥ
ΓIΔOΠOYΛOΥ
gidopoulosp@yahoo.gr

Ο Τσιρογιάννης ξεκίνησε τα πέναλτι με απόκρουση.
Και συνέχισε και συνέχισε…

Οι παίκτες-μαθητές του κ.
Γιάννη Γεωργόπουλου πάτησαν καλύτερη στο γήπεδο
αλλά οι τελικές τους προσπάθειες δεν τους δικαίωσαν.
*Η ομάδα κοριτσιών του
8ου ΓΕΛ Τρικάλων πέρασε
στον τελικό άνευ αγώνα καθώς δεν προσήλθε να αγωνιστεί η πρωταθλήτρια ομάδα
Λυκείων Καρδίτσας.

Μια φορά χρειάστηκε να παρέμβει χθες η γιατρός
Δωρίνα Ρίζου αλλά ήταν καθοριστική. Στο μέλλον πάντως
θα μας απασχολήσει περισσότερο, ως παιδίατρος

Το φιλμ του χθεσινού
αγώνα
Η Τρικαλινή ομάδα ξεκίνησε
πρώτη την προσπάθεια για
να σκοράρει αλλά στο 4’ το
διαγώνιο σουτ του Δρόσου
από πλάγια αριστερά κατέληξε άουτ. Δύο λεπτά αργότερα
οι φιλοξενούμενοι απείλησαν
με σουτ του Θανασιά, η μπάλα βρήκε στα πόδια του Δρόσου και δεν έγινε επικίνδυνη
για τον Τσιρογιάννη.
Στο 12’ ο Νταϊλιάνης από
αριστερά γύρισε τη μπάλα, ο
Δρόσος την άφησε ώστε να
καταλήξει στον Κοντοκλώτση
αυτός την… κλώτσησε αλλά ο
Αποστολακούλης μπλόκαρε.
Στο 23’ συρτό σουτ του
Μερτσιώτη, απέκρουσε ο αντίπαλος τερματοφύλακας και
με τη βοήθεια του δοκαριού
αλλά και την παρέμβαση των
αμυντικών γλίτωσε τα χειρότερα.
Στο 50’ φάουλ του Θεολόγη
η μπάλα κατέληξε άουτ, ενώ
την ίδια κατάληξη είχε και η
προσπάθεια του Μερτσιώτη
στο 55’.

Η διαδικασία των
πέναλτι
Κέφια είχε ο Τσιρογιάννης
στη διαδικασία των πέναλτι,
αφού απέκρουσε τα τρία από
τα τέσσερα που εκτέλεσαν οι
Καρδιτσιώτες με αποτέλεσμα
να γίνει ο πρωταγωνιστής της
πρόκρισης.
Το 1ο ΕΠΑΛ Καρδίτσας ξεκίνησε με τον Νασιόπουλο,
συνέχισε με τον Δημακόπουλο και τον Σερκέζο. Και τα τρία
πέναλτι αποκρούστηκαν από
τον γκολκήπερ του 5ου ΓΕΛ.
Ενδιάμεσα ο Νταϊλιάνης πέτυχε το 1-0, ο Μερτσιώτης νικήθηκε από τον Αποστολακούλη και ο Δρόσος πέτυχε το
2-0.
Μείωσε ο Θεολόγης σε 2-1,
αλλά ήταν αργά. Ο Τσιόκας
ευστόχησε κάνοντας το 3-1 δί-

Ο Τσιόκας ευστοχεί και τα πανηγύρια πρόκρισης ξεκινούν…
νοντας την πρόκριση στο Τρικαλινό Λύκειο.

Η κερκίδα του 5ου ΓΕΛ Τρικάλων
στήριξε την προσπάθεια της ομάδας

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

Ο Δρόσος ήταν από τους πιο επικίνδυνους παίκτες της Τρικαλινής
ομάδας αλλά χθες δεν το έδειξε σε πολλές φάσεις

5ο ΓΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ: Τσιρογιάννης, Γκόλιας, Δρόσος,
Ζωγράφος, Κακούσιος, Κοντοκλώτσης (46’ Κερασοβίτης),
Μερτσιώτης, Νταϊλιάνης,
Σκαρλέας, Τσιόκας, Χατζηγεωργίου.
1ο ΕΠΑΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ: Αποστολακούλης, Γιαγιάκος (45’
Νασιόπουλος), Δημακόπουλος, Θεολόγης, Κιάλιας, Παύλου, Σερκέζος, Θανασιάς (65’
Χαβαλές Ε), Χαβαλές Δ.Σ, Χαβαλές Δ.Ι, Χούμος
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Μπαϊρακτάρης
(Αβραάμ – Πλέντζας)

Ξέσπασμα χαράς για την πρόκριση του 5ου ΓΕΛ Τρικάλων,
το οποίο «φορτώθηκε» ο τερματοφύλακας Τσιρογιάννης

Ο τερματοφύλακας Τσιρογιάννης
ίπταται… Το άξιζε!

Δημήτρης Ζαϊράκης και Θέμης Γούλας, υπεύθυνοι
του Γραφείου Φυσικής Αγωγής επιτηρούν το παιχνίδι,
το οποίο κύλησε χωρίς έκτροπα και γι’ αυτό αξίζουν
συγχαρητήρια τα παιδιά και των δύο σχολείων
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Μας καλομαθαίνουν

Αγώνας διαφήμιση
•Τα έδωσαν όλα οι γυναίκες του Ασκληπιού
αλλά λύγισαν 2-3 από τη Νέα Γενεά

•Ασταμάτητες γυναίκες και νέες των Τρικάλων,
που καθάρισαν Πανσερραϊκή (2-0) και Νηρηίδες (0-5)

Α

πό νίκη σε νίκη
βαδίζουν τα κορίτσια
του ΑΟΤ και αυτό
αποτυπώνεται με τον
καλύτερο τρόπο στον
βαθμολογικό πίνακα, τόσο στην
Α’ Εθνική κατηγορία όσο και
στην Γ’ κατηγορία.
Το πάλεψαν γερά οι γυναίκες του Ασκληπιού το Σάββατο

Του ΠANOΥ ΓIΔOΠOYΛOΥ
gidopoulosp@yahoo.gr

Κέρδισαν 2-0 αλλά με… σεβασμό
Ο εκπρόσωπος μας στην Α’ Εθνική
ανακάτεψε την τράπουλα και σεβάστηκε
τον αντίπαλο για να μην ανοίξει τρελά
την ψαλίδα καθώς οι φιλοξενούμενες
ήρθαν αποδεκατισμένες στον Πυργετό.
Κέρδισαν 2-0 σε χαλαρό τέμπο, σε έναν
κάκιστο αγωνιστικό χώρο και βρέθηκαν
στην 2η θέση αφού ηττήθηκε ο Αρης
από τον ΠΑΟΚ.
Η Εϊρς ήταν αυτή που «άνοιξε» το
σκορ στο 12’ με απευθείας κόρνερ από
δεξιά κάνοντας το 1-0. Η Βαϊτση στο 14’
αστόχησε από θέση τετ-α-τετ (μετά από
ελεύθερο της Σπυροπούλου), ενώ στο
33’ η Σάντερλουντ με ψιλοκρεμαστό
σουτ έστειλε τη μπάλα ελάχιστα άουτ.
Στο 50’ η Βαϊτση και πάλι η Σάντερλουντ αστόχησε, ενώ στο 55’ από έμμεσο
της Γεραγόρη με δυσκολία έδιωξαν οι
παίκτριες της Πανσερραϊκής.
Στο 63’ η Βαϊτση δεν μπόρεσε να νικήσει την αντίπαλη τερματοφύλακα, ενώ
στο 66’ η Εϊρς, σούταρε από το κέντρο
και η Χατζηχαρίστου έδιωξε εντυπωσιακά. Στο 80’ από ασίστ της Γεραγόρη η
Αλεξίου διαμόρφωσε το τελικό 2-0.
Τρίκαλα (Λουλές): Σπυροπούλου,
Χύμα, Τροχούτσου, Τσιάρα (84’ Τσιάντα),
Έιερς, Σάντερλουντ (60’ Μαθιουδάκη),
Γιαννούλα, Γεραγόρη (88’ Τσακνάκη),
Αλεξίου, Βαΐτση, Σακελλάρη (75’ Αργύρη).

Η Τσιάρα σε μια προσπάθειά της

Τέτοια ματς όπως το Σαββατιάτικο στο Δημοτικό κλειστό δεν
χορταίνονται με τίποτα και φέρνουν τους φιλάθλους κοντά στο
βόλεϊ.
Οι γυναίκες του Ασκληπιού είχαν πολύ δύσκολη αποστολή
απέναντι στην άκρως ποιοτική Νέα Γενέα, που συνήθως καθάριζε
τα ματς με συνοπτικές διαδικασίες.
Ωστόσο οι γαλάζιες με το ταλέντο και το τσαγανό τους
έδωσαν χαρακτήρα θρίλερ στο ματς και έπεσαν ηρωϊκά με 2-3.
Ο αντίπαλος ξεκίνησε δυνατά και πήρε προβάδισμα 0-2 αλλά
εκεί ο εκπρόσωπός μας κατάθεσε και τα ψυχικά του αποθέματα.
Εφερε το ματς στα ίσα αλλά στο τέλος βγήκε η κούραση και
έτσι δεν προέκυψε η ανατροπή των ανατροπών.

Τα αποτελέσματα
ΕΑ Λαρίσης - ΓΣΓ Νίκη 1-3 (22-25, 26-24, 13-25, 13-25)
Ακαδ. Πρωταθλητών Πεύκων - ΓΣ Ένωση Ελασσόνας 3 - 0
(25 - 9, 25 - 11, 25 - 15)
ΑΣ Ασκληπιός - ΜΑΣ Νέα Γενεά 2 - 3 (15 - 25, 17 - 25, 25 - 22,
26 - 24, 8 - 15)
ΑΣ Γιάννενα - ΕΟ Σταυρούπολης 1 - 3 (25 - 12, 21 - 25, 22 25, 22 - 25)
ΓΣ Δράμας - ΑΟ Καβάλας 0 - 3 (22 - 25, 14 - 25, 21 - 25)
ΑΠΣ Ναύαρχου Βότση - ΑΣΚ Λαγκαδάς 3-0 (25 - 13, 25 - 14,
25 - 16)
Ρεπό ο ΑΣ Ελπίς

Την επόμενη αγωνιστική ο Ασκληπιός θα παίξει στην
Ελασσόνα.

Γοητευτικά ταλέντα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Ελπίδες Καρδ.-Ατρόμητος ...............0-1
Εργοτέλης-Προοδευτική .................1-0
ΑΕΛ-Γλυφάδα ..................................2-1
Τρίκαλα-Πανσερραϊκή .....................2-0
ΠΑΟΚ-Άρης ......................................3-1
Ρεπό: Αγ. Παρασκευή

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 ΠΑΟΚ
2 ΤΡΙΚΑΛΑ
3 ΑΡΗΣ
4 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
5 ΓΛΥΦΑΔΑ
6 ΑΕΛ

75-5
25-7
42-7
22-16
15-11
17-23

42
37
36
24
20
22

01:30 COSMOTE SPORT 4 HD
Boston Celtics - Denver Nuggets, ΝΒΑ
04:30 FOX Sports
Kings - Jets, NHL
19:00 Novasports 2HD
Αναντόλου Εφές - ΤΣΣΚΑ Μόσχας
EuroLeague
19:30 Novasports 5HD
Βαλένθια - Ούνικς Καζάν, Eurocup
19:45 Novasports 3HD

Η ομάδα των Τρικάλων πανηγυρίζει το γκολ της Έιερς στο γήπεδο Πυργετού
7 ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
11-31 16
8 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
14-27 15
9 ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΙΩΑΝ.
13-32 12
10 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ
12-42
9
11 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΗ
10-55
3
Εκκρεμούν οι αγώνες ΠανσερραϊκήΠροοδευτική (24/3), ΠΑΟΚ-ΑΕΛ (24/3),
Τρίκαλα-Άρης (24/3).

Φενέρμπαχτσε - Μπουντούτσνοστ
EuroLeague
21:00 Novasports 1HD
Ολυμπιακός - Μπάγερν Μονάχου
EuroLeague
21:00 Novasports 4HD
Άλμπα Βερολίνου - Ανδόρρα, Eurocup
22:00 Novasports 2HD
Μπαρτσελόνα - Γκραν Κανάρια
EuroLeague

Η επόμενη αγωνιστική (31/3, 15.30)
Τρίκαλα-ΑΕΛ
Πανσερραϊκή-Ελπίδες Καρ.
Άρης-Αγ. Παρασκευή
Γλυφάδα-Εργοτέλης
Προοδευτική-ΠΑΟΚ
Ρεπό: Ατρόμητος

Καταιγιστικές οι… νέες
Μια ακόμη παράσταση πρόσφεραν οι
μικρές κυανέρυθρες.
Προελαύνουν στον 3ο όμιλο της Γ’
Εθνικής οι Νέες Τρικάλων. Κέρδισαν και
στην Φθιώτιδα τις Νηρηίδες Φθίας με 50. Τα γκολ σημείωσαν στην όγδοη σερί
νίκη οι Πλακιά, Στεργιούλη, Ευαγγελάκου, Μπουκουβάλα και Κωστοπούλου.
Η σύνθεση: Δραγούτσου, Γεωργούλα,
Καραλή, Ευαγγελάκου, Μπέου, Ράκου,
Τσόγκα, Κωστοπούλου, Πλακιά, Στεργιούλη, Μπουκουβάλα.
Έπαιξαν και οι Ακρίβου, Καραντάκου,
Κωφού, Πιπερά.

Στα άλλα ματς
Λεωντικός-Πιερίδες .........................3-1
Μαγνησιακός-Ζωγράφου ................7-0
CMYK

Οι παγκορασίδες β’ του Ασκληπιού κέρδισαν
σε γεμάτο παιχνίδι τον Φιλαθλητικό Τρικάλων
Αν κρίνουμε με βάση την εικόνα που παρουσίασαν τα ταλέντα
τότε το μέλλον του Τρικαλινού βόλεϊ είναι σε καλά χέρια.
Ασφαλώς αξίζει να συνεχίσουν με την ίδια λογική, οπότε θα
προκύψουν καλές σελίδες.
Το δελτίο τύπου του Ασκληπιού αναφέρει:
Με νίκη συνέχισαν την πορεία τους οι παγκορασίδες β του
Ασκληπιού αφού επιβλήθηκαν του συμπολίτη Φιλαθλητικού Τρικάλων με σκορ 2-3.
Σε μια διοργάνωση που βασικός σκοπός δεν είναι η νίκη αλλά
η χαρά της συμμετοχής και η απόλαυση του παιχνιδιού, πρώτα
απ όλα, οι μικρές αθλήτριες και των 2 ομάδων έδειξαν την καλύτερη τους πλευρά .Έπαιξαν 5 σετ και χάρισαν μοναδικές στιγμές
με υπέροχες εμπνεύσεις τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση
και το κυριότερο απ όλα,ήταν μόνιμα χαμογελαστές.
Στο αγωνιστικό κομμάτι το παιχνίδι ήταν μοιρασμένο με τον
Φιλαθλητικό να πέρνει το 1ο σετ με 25-20 ενώ ο Ασκληπιός πήρε
τα 2 επόμενα με 13-25 και 11-25. Το 4ο σετ πήγε στον φιλαθλητικό
με 25-15 ενω το 5ο πήγε στον Ασκληπιό με 9-15.
Φιλαθλητικός Τρικάλων (Καζαρτζιάν): Πολυγένη, Οικονομίδη,
Μπούγλα, Παπαγιαννούλα, Μίσιου, Πατα, Παπά, Καμπλίώνη, Γελαδάρη, Γεροκώστα, Μπαντή Ζυγούρη.
ΑΣ Ασκληπιός (Ραντόμσκα): Κεραμιώτη, Παπαγιαννούλη Μ,
Λάππα, Αλεστά, Μαγουλιώτη, Παπαστεργίου, Σουλιμέτση, Στρωνματά Κόκκαλη, Παπαγιαννούλη, Κολίτσα, Στρωματά.
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Οι Τρικαλινές Επιχειρήσεις συμμετείχαν δυναμικά
στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών “FOODEXPO 2019”
ΦΥΣΤΙΚΟΒΟΥΤΥΡΟ ΜΠΑΡΔΑ
ΤΑΣΟΥΛΑΣ
ΕΠΕ
TASOULAS PEPPERS LTD
Επίσης, στην έκθεση συμμετείχαν και οι (με αλφαβητική σειρά / προϊοντική κατηγορία):
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΑΕ - ΤΥΡΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΕ
– ΔΙΒΑΝΗΣ

LA FARM AE
ΒΙΟΣΑΛ ΕΠΕ – FEINKOST
ΒΙΟΛΑΝΤΑ ΑΕ
ΔΕΡΜΙΣΗ ΜΠΙΣΚΟΤΟΠΟΙΙΑ
ΕΠΕ
ΟΙΚΟΠΑΛ ΙΚΕ
ΧΑΤΖΗΣ ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΤΣΙΛΙΛΗΣ Κ. ΑΕ
ΛΑΝΑΡΑΣ ΑΕ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Στα Τρίκαλα
στα δυο στενά
ο Επιμελητήριο
Τρικάλων σε
συνεργασία με την
Περιφέρεια Θεσσαλίας
συμμετείχαν στη Διεθνή
Έκθεση Τροφίμων και
Ποτών “FOODEXPO
2019”, που διεξήχθη από
16 έως 18 Μαρτίου 2019
στο METROPOLITAN
EXPO στην Αθήνα.

Τ

Η FOODEXPO είναι πλέον η
μεγαλύτερη έκθεση Τροφίμων & Ποτών στην Ν.Α. Ευρώπη παρουσιάζοντας προϊόντα περισσότερων από
1.300 Ελλήνων και ξένων εκθετών σε εμπορικούς επισκέπτες από επιχειρήσεις της
οργανωμένης Λιανικής, του
Χονδρεμπορίου, των Ξενοδοχείων και της Μαζικής
Εστίασης.
Οι Τρικαλινές επιχειρήσεις
συμμετείχαν και φέτος δυναμικά στην έκθεση, μέσω της
συμμετοχής του Επιμελητηρίου Τρικάλων αλλά και με
δικά τους εταιρικά περίπτερα.
Έτσι, είχαν την ευκαιρία να εκθέσουν τα εξαιρετικής ποιότητας προϊόντα τους, σε εμπορικούς επισκέπτες και ξένους food traders από την
Ελλάδα και το εξωτερικό αλλά

και να πραγματοποιήσουν
επαγγελματικές (B2B) συναντήσεις με τους 900 προσκεκλημένους αγοραστές
(hosted buyers) από μεγάλες
αγορές στόχους.
Στη συλλογική συμμετοχή
Επιμελητηρίου Τρικάλων και
Περιφέρειας Θεσσαλίας συμμετείχαν οι επιχειρήσεις (με
αλφαβητική σειρά):
Δ.ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ
ΚΕΔΑΠ ΑΕ
ΜΠΑΡΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ –

Την ορχήστρα διευθύνει
μ' έναν τρόπο μαγικό
και η αύρα που αφήνει,
συγκλονίζει το κοινό.
```
Προκαλεί ανατριχίλα
με του ήχου τη χροιά
και αγγίζοντας τα “φύλλα”,
την ατμόσφαιρα μεθά.
```
Οι σπουδαίες συναυλίες
σαν αιθέριες μελωδίες,
ανεβάζουνε ψηλά
του Νομού τα χρονικά.
```
Χορωδία ειδική
για καριέρα διεθνή,
που περίτρανα δηλώνει
την ξεχωριστή και μόνη!
```
Το κατέχουνε οι πάντες
-περιττεύουν οι λεζάντεςότι είναι πάντα πρώτη
και την χρίσανε “ιππότη!”
```

Στα Τρίκαλα στα δυο στενά
και με τα δυο ποτάμια
Ληθαίο και Αγιαμονιώτ'
θα κάνω τα συργιάνια.

```
Κάθε πρωί θα περπατώ
στις όχθες του Ληθαίου
και θα πηγαίνω επίσκεψη
σε κάθε τι αρχαίο.

```
Στο κάστρο και στο φρούριο
θα πίνω καφεδάκι
και από 'κει Αγιαμονή
μεζέ και τσιπουράκι.

```
Κι όταν στο κέφι θα 'ρχομαι
θα παίζω το μπουζούκι
θα τραγουδώ τι γίνεται
μες τη ζωή ετούτη.

```
Που 'ναι τα χρόνια τα παλιά
που 'ν' τα καλά τα χρόνια
που όλοι κουβαλούσαμε
λεφτά στα παντελόνια.

```
Τώρα οι τσέπες αδειανές
λεφτά δεν έχουν μία
μας τα 'φαγε τα ρήμαξε
η σκάρτα εξουσία.

```
Μας άρεσαν τα μνημόνια
γεμίσαμε λαμόγια
τα σώβρακα μας πήρανε
μα και τα παντελόνια.

```
Μας βάλανε τον ΕΝΦΙΑ
κι άλλες φορολογίες
τα σπίτια μας τα παίρνουνε
και τις περιουσίες.

Στην εξαίρετο λυρική σοπράνο-μαέστρο,
κ. Τασία Κασιώλα
Ποιος να συναγωνιστεί
τέτοιου είδους τεχνική,
σε ποιον και μαεστρία,
χάρη, δεξιοτεχνία;
```
Με του Μότσαρτ το ταλέντο
-του Σοπέν ταμπεραμέντονότες άτακτες μελώνει
και τους πάντες καθηλώνει.
```
Παραμένει εσαεί
μόνιμα στην κορυφή
-Κολοφώνας Μουσικήςδίχως φόβο εκτροπής.
```
Και το όλο μεγαλείο
-στο μελωδικό στοιχείοκαθορίζει μια πορεία,
σταθερή υπεραξία...
```

Που την πόλη ανεβάζει
-τοπικώς και διεθνώςτην σφραγίδα της σαν βάζει
σαν μαέστρος-μουσικός.
```
Μόνο δυο ομορφονιές
-σαν νεράιδες ζηλευτέςτην παράσταση της κλέψαν
και σαν Μούσες μας μαγέψαν.
```
Εύλογα τις καμαρώνει
και διόλου δεν θυμώνει,
λάμποντας από χαρά
για τη νέα τη σοδειά...
```
Με εκτίμηση και σεβασμό
στην υπέροχη και πολυβραβευμένη
προσφορά της
ΚΙΚΗ

```
Τα πάντα ξεπουλάν εδώ
πατρίδα και θρησκεία
κι αυτόν τον ΜΕΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ
και την ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ.

```
Την ΕΛΛΑΔΙΤΣΑ κάνανε
σαν ξέφραγο αμπέλι
ο Έλληνας να ψάχνεται
τώρα για το καρβέλι.

```
Τα κόμματα μεταγραφές
κάνουν σαν τις ομάδες
αυτοί που δίνουν πιο πολλά
πάνε οι βουλευτάδες.

```
Εκτός αυτά θα τραγουδώ
Τσιτσάνη και Καλδάρα,
Σαμουλαδά Κολοκοτρών
κι αλλουνού τραγούδια
άλλα.

```
Το βράδυ Ξυλοπάροικο
που τόσο αγαπάω
μαζί με τ' άλλα τα παιδιά
στο θέατρο θα πάω.

```
Τη Γκόλφω μας θα παίζουμε
κι άλλα πολλά σκετσάκια
για να ξεχνούμε βάσανα
και πίκρες και φαρμάκια.

```
Έτσι τις μέρες θα περνώ
τα χρόνια που μου μένουν
θα γράφω στα παπούτσια μου
αυτά που θα συμβαίνουν.
ΜΠΙΛΙΑΛΗΣ ΒΑΣ.
14-3-2019

30 σελίδα
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Γεννηματά: Η Δυτική Μακεδονία την τελευταία
τριετία έχει χάσει το 14% του ΑΕΠ της
Ε
πίθεση κατά του πρωθυπουργού, Αλέξη
Τσίπρα εξαπέλυσε η Φώφη Γεννηματά, κατά
την ομιλία της στην Κοζάνη.

«Το πραγματικό πρόσωπο του πρωθυπουργού Αλέξη
Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ στη Δυτική Μακεδονία φαίνεται με
απώλεια 600 εκατ, ευρώ από την τοπική οικονομία» υποστήριξε και τόνισε ότι η Δυτική Μακεδονία είχε τη μεγαλύτερη απώλεια εισοδήματος από όλες τις Περιφέρειες της
χώρας: «Μάλιστα, την τριετία 2014-2016 έχασε το 14%
του ΑΕΠ της και βρέθηκε στην πρώτη θέση της ανεργίας
στην ΕΕ, ενώ η ανεργία των νέων ξεπέρασε το 70%».
Η κ. Γεννηματά επεσήμανε παράλληλα ότι τα δημογραφικά
στοιχεία δείχνουν ότι η Δυτική Μακεδονία ερημώνει με
ρυθμούς μεγαλύτερους από κάθε άλλη περιοχή, με την
κατάρρευση της οικονομίας της να συνδέεται άμεσα με
την συνολική αποδόμηση κάθε οικονομικού κλάδου με
πρώτο φυσικά την αποδόμηση του κλάδου της ενέργειας
και της ΔΕΗ.
Τόνισε με έμφαση ότι ο πρωθυπουργός και ο ΣΥΡΙΖΑ
πρώτα ως αντιπολίτευση και μετά ως κυβέρνηση, πολέμησαν
και τελικά κατάργησαν ένα μεγάλο επενδυτικό σχέδιο
στην ενέργεια 5 δισ. ευρώ για τη Δυτική Μακεδονία, «για

Η επικεφαλής του ΚΙΝΑΛ Φώφη Γεννηματά
να φτάσουν σήμερα στο ξεπούλημα των σταθμών και των
ορυχείων υπηρετώντας μεταπρατικά συμφέροντα».
Απέναντι σε αυτή την κατάσταση το Κίνημα Αλλαγής,
είπε η κ. Γεννηματά, θέλει να αντιστρέψει αυτή την κατάσταση με το σχέδιο Ελλάδα για την Κοζάνη και τη Δυτική
Μακεδονία που περιγράφει και ιεραρχεί τις προτεραιότητές
στην Ενέργεια.

Άμεση σύγκληση της Επιτροπής
Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών
Υποθέσεων ζητεί η Ν.Δ.
Αίτημα για την
άμεση σύγκληση
της Επιτροπής
Εθνικής Άμυνας
και Εξωτερικών
Υποθέσεων της
Βουλής κατέθεσαν
σήμερα τα μέλη
της βουλευτές της
Νέας Δημοκρατίας.
Ζητούν
από
τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Ευάγ- Ο τομεάρχης Εθνικής Άμυνας της Ν. Δ.,
γελο ΑποστολάΒασίλης Κικίλιας
κη, να ενημερώσει
θεσμικά και με την προβλεπόμενη διαδικασία την Επιτροπή
για τα αποτελέσματα της ΕΔΕ που διενεργήθηκε για τη
σύλληψη των δύο Ελλήνων στρατιωτικών στον Έβρο.
Αφορμή για το αίτημα στάθηκε η επίκληση απορρήτου
από τον κ. Αποστολάκη στην ερώτηση κοινοβουλευτικού
ελέγχου του τομεάρχη Εθνικής Άμυνας της Νέας Δημοκρατίας, Βασίλη Κικίλια, σχετικά με τα αποτελέσματα
της ΕΔΕ.

Νέα επίθεση Καμμένου κατά Κοτζιά με σκληρές εκφράσεις

Σ

την αντεπίθεση πέρασε ο πρώην υπουργός
Αμυνας βάλλοντας κατά του Νίκου Κοτζιά με
αφορμή όσα δήλωσε ο πρώην ΥΠΕΞ σε
κυριακάτικη συνέντευξή του.

Στη συνέντευξή του η οποία πυροδότησε και την οξύτατη
αντίδραση Καμμένου, o Νίκος Κοτζιάς είχε υποστηρίξει
ότι «ο Καμμένος τα ήξερε όλα», αναφερόμενος στα της
Συμφωνίας των Πρεσπών.
Συγκεκριμένα, απαντώντας σε ερώτηση εάν ισχύει η
αναφορά του κ. Καμμένου πως είχε δεσμευτεί να υπογραφεί
η συμφωνία για το ονοματολογικό πριν από τις εκλογές, ο
κ. Κοτζιάς υποστήριξε ότι ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ «τα
ήξερε όλα».
«Είχε ψηφίσει τις προγραμματικές της κυβέρνησης Τσίπρα, που ήδη τον Ιανουάριο του 2015 έθεταν ως στόχο
την υλοποίηση μιας πολιτικής σύνθετης ονομασίας», επισήμανε και υπενθύμισε ότι «το ίδιο είχε κάνει και ως υφυπουργός των κυβερνήσεων Καραμανλή»
«Είχε συμφωνήσει εξαρχής να αρχίσει η διαπραγμάτευση
για το Σκοπιανό με στόχο να κλείσει το θέμα», τόνισε ο κ.
Κοτζιάς.

«Βρήκε ευκαιρία ο προδότης της Μακεδονίας, ο Πήλιος
Γούσης που προσφέρει συνεκμετάλλευση του Αιγαίου, να
μου επιτεθεί ενώ αναρρώνω. Μόλις με τη βοήθεια του
Θεού επανέλθω θα αποκαλύψω σε όλο τον Ελληνικό λαό
τα βαριά του εγκλήματα που θα τον οδηγήσουν στα
δεσμά», έγραψε στην ανάρτησή του, ο πρώην Υπουργού
Εθνικής Αμύνης.

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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Κατρούγκαλος από Βρυξέλλες: Η Βόρεια Μακεδονία μερικές
φορές παρεκκλίνει από την εφαρμογή της Συμφωνίας
ην πρόοδο που έχει σημειώσει η Βόρεια
Μακεδονία στην εφαρμογή της Συμφωνίας των
Πρεσπών, αλλά και των μεταρρυθμίσεων στο
εσωτερικό της, υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών
Γιώργος Κατρούγκαλος, κατά τη διάρκεια του
προγεύματος εργασίας που οργάνωσε μαζί με τον
Ρουμάνο ομόλογό του και προεδρεύοντα του
συμβουλίου το τρέχον εξάμηνο, Τεοντόρ Μελεσκάνου,
με προσκεκλημένο τον υπουργό Εξωτερικών της
Βόρειας Μακεδονίας Νικολά Ντιμιτρόφ, σχετικά με την
ενταξιακή πορεία της γειτονικής χώρας στην ΕΕ.

Τ

Στην πρόσκληση για το πρόγευμα εργασίας που πραγματοποιήθηκε πριν από την έναρξη του Συμβουλίου υπουργών
Εξωτερικών στις Βρυξέλλες ανταποκρίθηκαν περισσότεροι από
20 υπουργοί της ΕΕ, συμμετοχή που χαρακτήρισαν διπλωματικές πηγές "εντυπωσιακή". Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, όλοι
οι συμμετέχοντες εξήραν τη Συμφωνία των Πρεσπών και το πολιτικό κουράγιο των δύο κυβερνήσεων, ενώ υπογράμμισαν τη
συμβολή της Συμφωνίας στην περιφερειακή σταθερότητα χαρακτηρίζοντάς την «πρότυπο επίλυσης διαφορών και υπόδειγμα

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Κατρούγκαλος
του ευρωπαϊκού πνεύματος σε ό,τι τη αφορά τη συνεργασία
και την επίτευξη συγκλίσεων».

Φ. Κουβέλης: Ο «ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική
Συμμαχία» θα βγει νικητής στις ευρωεκλογές
έβαιος πως ο
«ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική
Συμμαχία» θα
αναδειχθεί πρώτη
πολιτική δύναμη στις
ευρωεκλογές,
εμφανίστηκε ο
υπουργός Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής,
Φώτης Κουβέλης,
ξεκαθαρίζοντας,
ωστόσο, ότι «δεν
σημαίνει ότι το
αποτέλεσμα των
ευρωεκλογών θα είναι
καθοριστικό για το τι θα
συμβεί στις εθνικές
εκλογές του
φθινοπώρου».

Β

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
Φώτης Κουβέλης

Ο υπουργός Ναυτιλίας
χαρακτήρισε αναγκαία τη συμπόρευση και
τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων και πρόσθεσε πως «η σοσιαλδημοκρατία
άφησε τεράστιο έδαφος στη νεοφιλελεύθερη πολιτική.
Ο προοδευτικός πόλος συγκροτείται στο
κοινωνικό πεδίο, ανεξάρτητα από τη στάση
της ηγεσίας του ΚΙΝΑΛ. Η ηγεσία του ΚΙΝΑΛ
χαρακτηρίζει συντηρητική δύναμη τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ η άρνηση διαλόγου βρίσκεται σε
αναντιστοιχία με όσα συμβαίνουν στην Ευρώπη».
«Δεν θα πρέπει να αισθάνεται η ηγεσία του

ΚΙΝΑΛ τη συγκρότηση προοδευτικού πόλου
ως απειλή για την αυτονομία του δικού τους
κόμματος.
Η κ. Κουντουρά λόγου χάρη δεν είναι αριστερή, αλλά επιλέγει μια προοδευτική πολιτική.
Θα ήθελα τον κ. Θεοχαρόπουλο κοντά
μας. Όταν μιλάμε για ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική
Συμμαχία σε καμία περίπτωση δεν μιλάμε για
ένα ενιαίο κόμμα.
Αν εξασφαλιστούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, τότε, γιατί όχι να μη μιλήσουμε
για ένα συνασπισμό κομμάτων;», επεσήμανε.

Χρ. Βερναρδάκης: Εφικτός ο στόχος
να κερδίσουμε τις ευρωεκλογές
«Στόχος είναι να κερδίσουμε τις ευρωεκλογές» δήλωσε ο υπουργός Επικρατείας, Χριστόφορος Βερναρδάκης, χαρακτηρίζοντας
τον στόχο αυτό εφικτό.
Ο κ. Βερναρδάκης ανέφερε ότι «τα πρώτα 16 ονόματα του ευρωψηφοδελτίου
του ΣΥΡΙΖΑ σηματοδότησαν
ένα κοινωνικό και πολιτικό
άνοιγμα» και προανήγγειλε
ότι «τα επόμενα ονόματα θα
δώσουν ακόμα περισσότερο
το στίγμα».
«Η πρόθεσή μας είναι να
κάνουμε ένα ψηφοδέλτιο πολυσυλλεκτικό, μαζικό, το
οποίο θα λειτουργήσει εκλογικά χρήσιμα για το ΣΥΡΙΖΑ
και θα σηματοδοτήσει την
πολιτική παρουσία του κόμματος και της εκλογικής αναμέτρησης αλλά και των
ανοιγμάτων» είπε.
Ο υπουργός Επικρατείας
επισήμανε ότι οι ευρωεκλογές είναι μία αναμέτρηση
πολιτικού χαρακτήρα τόσο
για την Ευρώπη όσο και για
την Ελλάδα, όπου θα τεθούν πολύ σοβαρά διλήμματα. «Είναι διαφορετικές
από τις προηγούμενες ευ-
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“ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ”
CMYK

«Θέλαμε να περάσουμε το μήνυμα ότι η Ελλάδα υποστηρίζει τις ευρωπαϊκές προοπτικές όλων των χωρών των δυτικών
Βαλκανίων, αλλά αυτή είναι μια διαδικασία που κρίνεται ανάλογα με την πρόοδο που κάθε χώρα πραγματοποιεί.
Η Βόρεια Μακεδονία έχει δείξει ότι θέλει να είναι ανοιχτή στις
ευρωπαϊκές προοπτικές -και δείχνοντας πολιτικό θάρρος,
προωθώντας και τη Συμφωνία των Πρεσπών αλλά και σημαντικές μεταρρυθμίσεις στο εσωτερικό της» επισήμανε ο υπουργός Εξωτερικών, προσθέτοντας ότι το βασικό μήνυμα της Ελλάδας είναι ότι «όταν μια χώρα προσπαθεί να ευθυγραμμιστεί
με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και εμείς οι Ευρωπαίοι πρέπει να
αντιδράσουμε με τον ίδιο τρόπο και να της ανοίξουμε τον ευρωπαϊκό δρόμο».
Σε ερώτηση για τη πρόοδο της εφαρμογής της συνθήκης των
Πρεσπών, ο Έλληνας υπουργός δήλωσε «γενικά ευχαριστημένος» και ξεκαθάρισε πως «οι δύο πλευρές θέλουν να εφαρμόσουν το πνεύμα και το γράμμα της συμφωνίας».
«Υπάρχουν μερικές φορές που βλέπουμε παρεκκλίσεις από
την εφαρμογή της, αλλά το θετικό είναι ότι κάθε φορά που το
επισημαίνουμε στην άλλη πλευρά, διορθώνεται αμέσως το πρόβλημα το οποίο έχει υπάρξει», κατέληξε ο κ. Κατρούγκαλος.

Ο υπουργός Επικρατείας, Χριστόφορος Βερναρδάκης,
χαρακτηρίζοντας τον στόχο αυτό εφικτό
ρωεκλογές, καθώς θα υπάρχει χαμηλότερη διασπορά
ψήφων στους μικρότερους
συνδυασμούς και θα υπάρχει μικρότερη αποχή» σημείωσε για να προσθέσει ότι
θα φανούν δύο μεγάλες
στρατηγικές για την Ευρώπη: «Η στρατηγική που θέλει
μία Ευρώπη αυταρχισμού
και νεοφιλελευθερισμού,
όπως περίπου είναι σήμερα
και η άλλη που πρέπει η ευρύτερη Αριστερά και ο ευρύτερος προοδευτικός πό-

λος να φτιάξει, να ξεκλειδώσει τις κοινωνικές πολιτικές».
Ο κ. Βερναρδάκης αρνήθηκε ότι υπάρχει διεμβολισμός του Κινήματος Αλλαγής, τονίζοντας ότι η πολιτική γίνεται με διαφανείς κινήσεις και πάντοτε με τη
συγκατάθεση του εκλογικού
σώματος. Εκτίμησε ακόμη
ότι στο περιβάλλον που θα
διαμορφωθεί στις βουλευτικές εκλογές, υπάρχει κίνδυνος εκλογικής συρρίκνωσης
του ΚΙΝΑΛ.
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Ο ρόλος του PSA
στην πρώιμη διάγνωση
καρκίνου του προστάτη

Σ

ύμφωνα με την Αμερικανική Εταιρεία
Καρκίνου, συνιστάται ετήσιος έλεγχος των
επιπέδων του PSA, σε συνδυασμό με
δακτυλική εξέταση του προστάτη, σε άνδρες
ηλικίας άνω των 50 ετών. Εάν υπάρχει οικογενειακό
ιστορικό με καρκίνο στον προστάτη, ο έλεγχος του
PSA πρέπει να ξεκινάει από την ηλικία των 40 ετών.

Τί ακριβώς όμως είναι το PSA;
Πώς γίνεται η εξέταση του; Τί
υποδηλώνουν οι τιμές του;
Το PSA, ή αλλιώς ειδικό προστατικό αντιγόνο, είναι μία γλυκοπρωτεΐνη η οποία παράγεται
από τα επιθηλιακά κύτταρα των
αδενίων και των πόρων του
προστάτη αδένα και εκκρίνεται στο σπέρμα. Το
PSA έχει δράση πρωτεάσης και η φυσιολογική του λειτουργία
είναι η ρευστοποίηση του σπέρματος με σκοπό την
απελευθέρωση
των σπερματοζωαρίων. Μέσω του αιμοπροστατικού φραγμού το PSA εισέρχεται στην κυκλοφορία, όπου ανιχνεύεται
σε πολύ χαμηλότερες συγκεντρώσεις σε σχέση με το
σπέρμα.
Η προοδευτική αύξηση του μεγέθους του προστάτη
με την ηλικία οδηγεί σε αντίστοιχη αύξηση των τιμών
του PSA στην κυκλοφορία. Επομένως, τα ανώτερα φυσιολογικά όρια του PSA διαμορφώνονται ανάλογα με
την ηλικία.
Αύξηση της τιμής του PSA στην κυκλοφορία παρατηρείται στην καλοήθη υπερπλασία, τις φλεγμονές, τον
καρκίνο του προστάτη καθώς και μετά από επεμβατικούς
χειρισμούς. Στον καρκίνο η διαφυγή του PSA προς την
κυκλοφορία είναι μεγαλύτερη εξαιτίας διαταραχής του
αιμοπροστατικού φραγμού.
H μεγαλύτερη ποσότητα του PSA στο αίμα (65-95%)
κυκλοφορεί συνδεδεμένο με πρωτεΐνες. Η υπόλοιπη ποσότητα (5-35%) κυκλοφορεί ως ελεύθερο κλάσμα (fPSA).
To σύνολο όλων αυτών των μορφών αποτελεί το ολικό
PSA (tPSA). Η μέτρηση των τιμών του ελεύθερου και του
ολικού PSA γίνεται με μία απλή εξέταση αίματος. H τιμή
του fPSA είναι υψηλότερη στην υπερπλασία, ενώ του
συνδεδεμένου με πρωτεΐνες κλάσματος του PSA είναι
υψηλότερη σε περίπτωση κακοήθειας. Επομένως, ο
λόγος f/t PSA αναμένεται χαμηλότερος σε περιπτώσεις
κακοήθειας. Η εξέταση αυτή προτείνεται σε άνδρες με
αρνητική δακτυλική εξέταση και αυξημένο επίπεδο ολικού
PSA και μπορεί να βοηθήσει παρέχοντας καθοδήγηση
για την επιλογή των ασθενών που τελικά θα χρειαστούν
βιοψία του προστάτη, ιδιαίτερα όταν τα επίπεδα του
ολικού PSA είναι μεταξύ 4 και 10 ng/mL.
Η μέτρηση του ειδικού προστατικού αντιγόνου αποτελεί
έναν αξιόπιστο δείκτη για την ανίχνευση του καρκίνου
του προστάτη. Η ειδικότητα όμως του PSA είναι ελαττωμένη στην πρώιμη διάγνωση του καρκίνου του προστάτη
για τιμές <10 ng/ml και αυτό γιατί μικρή αύξηση του
PSA παρατηρείται και σε περιπτώσεις καλοήθους υπερπλασίας. Παρ΄όλο που σήμερα θεωρούνται φυσιολογικές
οι τιμές του PSA μέχρι 4 ng/ml πρέπει να αναφερθεί ότι
το 20-25% των ανδρών με PSA 2-4% έχουν καρκίνο του
προστάτη. Το ποσοστό καρκίνου είναι ακόμη μεγαλύτερο
(30-40%) μεταξύ των ανδρών με τιμές PSA μεταξύ 4-10
ng/ml. Αύξηση των τιμών >10 ng/ml αυξάνει την πιθανότητα καρκίνου >50%. Είναι επίσης σημαντικό να σημειωθεί
ότι αξιολογείται και η ανοδική τάση στα επίπεδα τιμών
του PSA. Ακόμη και αν η τιμή του PSA είναι εντός των
φυσιολογικών ορίων, ετήσια αύξηση κατά 20% της τιμής
του PSA θεωρείται μη φυσιολογική και πρέπει να διερευνάται.
Η μέτρηση του ειδικού προστατικού αντιγόνου μπορεί,
εκτός από την πρόληψη, να χρησιμεύσει ως δείκτης για
την επιτυχία της ολικής χειρουργικής αφαίρεσης στον
καρκίνο του προστάτη καθώς και στην αξιολόγηση της
ανταπόκρισης του όγκου στη θεραπεία μετεγχειρητικά.
Η εξέταση του PSA από μόνη της δεν είναι επαρκής
για την έγκαιρη διάγνωση κακοήθειας καθώς δεν αυξάνεται
μόνο σε περίπτωση καρκίνου και δεν ανιχνεύει όλους
τους όγκους σε πρώιμο στάδιο. Η κλινική εξέταση σε
συνδυασμό με την αξιολόγηση των εργαστηριακών
αποτελεσμάτων συμβάλλουν στην έγκαιρη διάγνωση.

“Η χαρά δεν κρύβεται
στο λαβείν αλλά στο δούναι”
Δ

ανειστήκαμε και
αναδημοσιεύουμε από το
ORTHODOXIA NEWS
AGENCY αποσπάσματα της
συνέντευξης του Θεοφιλεστάτου
Νοτίου Μαδαγασκάρης κ.
Προδρόμου στη δημοσιογράφο
κ. Μαρεβίνα Κουτσοβασίλη.

Καίριες και εύστοχες οι ερωτήσεις
– πληρέστατες οι απαντήσεις πάνω
στο σπουδαιότατο θέμα της μαρτυρίας της Ορθοδοξίας στην Αφρική
και της θυσιαστικής Ιεραποστολικής
διακονίας.
1) Με ποια αφορμή βρεθήκατε
στο Καμερούν;
Πάντα αγαπούσα την Ιεραποστολή
και πάντοτε μέσα από τα ιεραποστολικά περιοδικά που κυκλοφορούν, διάβαζα τα άρθρα διάφορων αρχιερέων.
Βέβαια οφείλω να ομολογήσω ότι
αυτό το οποίο με είχε κερδίσει, ήταν
ο πρώτος Μητροπολίτης Μαδαγασκάρης, ο αείμνηστος Νεκτάριος , ο
οποίος ήταν ένας εκ των θυμάτων
της μοιραίας πτώσης του Σινούκ. Αυτός ο άνθρωπος με είχε συγκινήσει
βαθιά δημιουργώντας μου συνάμα
μια αγάπη για την Μαδαγασκάρη.
Επίσης, η αγάπη μου αυτή για την Ιεραποστολή εντάθηκε με αφορμή ένα
άρθρο του νυν Πατριάρχου, ο οποίος
τότε διακονούσε ως Μητροπολίτης
Καμερούν και μου έδωσε αυτή την
ώθηση.
Συνεχίζοντας αυτή την εξ αποστάσεως σχέση με την Ιεραποστολή, ως
απλώς αναγνώστης σχετικών περιοδικών, παρατήρησα την αλλαγή στη
θεματική μετά το μοιραίο ατύχημα,
όταν και αναλαμβάνει Μητροπολίτης
Καμερούν ο κ.κ. Γρηγόριος. Πάντοτε
μου άρεσαν τα άρθρα του γιατί έδινε
στον αναγνώστη το δικαίωμα να δει
μία προβληματική πτυχή της Ιεραποστολής, αλλά παράλληλα και τρόπους με τους οποίους μπορεί να
συνεχιστεί η μαρτυρία της Ορθοδοξίας στην Αφρική. Πάντοτε λοιπόν,
αυτός ο άνθρωπος με συγκινούσε.
Σ’ αυτή τη μακρά χρονική περίοδο
προσωπικής δοκιμασίας ζητούσα προσευχητικώς να μου δείξει ο Θεός τι
πρέπει να κάνω, που πρέπει να κατευθυνθώ. Η αλήθεια είναι ότι πάντοτε
κατά κάποιον τρόπο, μου φανερωνόταν κάτι που είχε σχέση με το Καμερούν. Σε μια τέτοια στιγμή, όταν παρακαλούσα τον Θεό και τον Άγιο
Ιωάννη τον Πρόδρομο, του οποίου
η μνήμη τιμάται στις 24 Ιουνίου, έξωθεν του παρεκκλησίου του που βρίσκεται στην Ιερά Μονή, έλεγα: «αν
είναι από τον Θεό να πάω στην
Αφρική, πού πρέπει να πάω;» Ανήμερα της εορτής του Αγίου Προδρόμου, επισκέφτηκε το μοναστήρι
μας ο πατήρ Ευάγγελος Παπανικολάου, ο οποίος είναι κληρικός της
Μητροπόλεως Καμερούν, ζει βέβαια
στην Ελλάδα γιατί εργάζεται ως γιατρός παθολόγος, αλλά προσφέρει
τα μέγιστα ποικιλοτρόπως στην Ιεραποστολή. Όταν είδα αυτό τον άνθρωπο, με τον οποίο δε γνωριζόμασταν, να έρχεται στο Μοναστήρι των
Αγίων Αναργύρων την ημέρα που
εγώ είχα κάνει τόση προσευχή, κατάλαβα ότι η κατεύθυνση που πρέπει
να κινηθώ είναι το Καμερούν. Είπα
ότι θα πάω ένα μήνα στο Καμερούν
και ένα μήνα στην Μαδαγασκάρη.
Ωστόσο, όταν κατέβηκα στο Καμερούν
και γνώρισα από κοντά τον Μητρο-

πολίτη και είδα το έργο του εκεί, την
προσπάθεια την οποία κάνει, έμεινα
άναυδος! Δεν πήγα ποτέ στην Μαδαγασκάρη!
2) Ποιο ήταν το έργο σας εκεί ως
Ιεραποστολή και πόσο δύσκολη είναι
η προσαρμογή στις συνθήκες της
Αφρικής για τους Έλληνες;
Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης
Καμερούν, έχει κάνει ένα τεράστιο
έργο βρισκόμενος εκεί 14 χρόνια.
Ειδικά τα τελευταία χρόνια, το έργο
του είναι τεράστιο. Καταρχάς, αυτό
που πρέπει να πούμε, είναι πως η μέριμνα του κάθε Ιεραποστόλου είναι
πρώτα πνευματική. Εμείς, εφαρμόζουμε τον λόγο του Ευαγγελίου «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα
έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το
όνομα του Πατρός και του Υιού και
του Αγίου Πνεύματος», αυτή είναι η
πρώτη μέριμνα, η δική μας. Ξέρετε,
υπάρχει η παραβολή του καλού Σαμαρείτη μέσα στο Ευαγγέλιο, που
αναφέρει ότι καθώς πορευόταν βρέθηκε ο άρρωστος, έτσι και στην Αφρική, καθώς πορευόμαστε βρίσκονται
χιλιάδες τέτοιοι άνθρωποι στο δρόμο
μας. Οπότε, αν λίγο κλείσουμε τα μάτια μας και πάρουμε όλοι τη θέση
του καλού Σαμαρείτη, το έργο του
κάθε Ιεραποστόλου είναι ξεκάθαρο,
η παντοιοτρόπως βοήθεια κάθε ανθρώπου.
Στην Ελλάδα για παράδειγμα, θεωρούνται όλα δεδομένα, ενώ στην Αφρική δεν υπάρχει δημόσια εκπαίδευση
και υγεία, οπότε καταλαβαίνετε ότι όλο
αυτό το βάρος το επωμίζονται οι εκκλησίες όλων των ομολογιών και σαφώς
οι Ορθόδοξοι. Διότι όπως γνωρίζετε
πολύ καλύτερα απ’ εμένα η Ορθή Πίστη
είναι Ορθή Πράξη. «Πίστη άνευ έργων
δεν λογίζεται ως πίστη». Και το έργο
το οποίο έχει κάνει ο Μητροπολίτης
Καμερούν είναι τεράστιο. Πιο συγκεκριμένα, έχει χτίσει πλήθος ιερών
ναών, υπάρχουν τρία σχολεία της
Μητροπόλεως, όπου φοιτούν 15000
μαθητές, έχουμε ανοίξει τρία αγροτικά
ιατρεία τα οποία προσφέρουν πολλές
υπηρεσίες στους έχοντες ανάγκη,
όπως τις πρώτες βοήθειες. Να σας
πω εδώ, ότι και τα σχολεία και τα ιατρεία είναι δωρεάν για όλους τους
ανθρώπους ανεξαρτήτως δόγματος,
οπότε καταλαβαίνετε τη σημασία του
έργου. Και επειδή υπάρχει το πρόβλημα με το νερό, μέχρι στιγμής έχουμε ανοίξει και 25 πηγάδια, τα οποία
δίνουν πόσιμο, καθαρό νερό σε χιλιάδες ανθρώπους.
3) Πιστεύει ο λαός της Αφρικής;
Βρίσκει ανταπόκριση το Ορθόδοξο
δόγμα;
Ο λαός της Αφρικής, από αυτό που
έχω ζήσει στο Καμερούν, είναι ένας
πάρα πολύ πιστός λαός, ανεξαρτήτου
δόγματος. Στο Καμερούν αριθμούμε
200.000 Χριστιανούς Ορθοδόξους.
Η Νότια Μαδαγασκάρη, κάνει ένα
νέο ξεκίνημα. Υπάρχει ένα πολύ μικρό ποίμνιο, μέσα σε μία τεράστια
έκταση. Η έκταση, την οποία καλούμαι να ποιμάνω, καταλαμβάνει
έκταση όση είναι τρείς φορές η Ελλάδα, και μέσα στην αυτή την έκταση
υπάρχουν γύρω στους 7.000 Χριστιανούς Ορθοδόξους, ένα μικρό
σχετικά ποίμνιο, το οποίο καλείται
να ζυμώσει όλη τη ζύμη . Οι Αφρικανοί ωστόσο, αναζητούν αυτή την Ορθόδοξη πνευματικότητα και οι περισσότερες μεταστροφές που έχουμε
είναι από την Καθολική Εκκλησία,

λόγω της διαφοράς στο πνεύμα που
υπάρχει.
4) Ποια κριτήρια πληρούν τα ορθόδοξα σχολεία;
Εμείς στα σχολεία μας, θα φιλοξενήσουμε και παιδιά μουσουλμάνων
και προτεσταντών και καθολικών,
καθώς έχουμε άλλα κριτήρια. Στα
ορθόδοξα σχολεία, πάντοτε υπάρχουν
παιδιά από πολύτεκνες οικογένειες.
Εμείς προσπαθούμε, να πάρουμε έστω
δύο παιδιά από κάθε οικογένεια, που
μπορεί να μην είναι ορθόδοξα και παραμένοντας στο δόγμα που ανήκουν,
να φοιτήσουν στα σχολεία μας. Όπως
και στα ιατρεία μας θα δώσουμε
φάρμακα σε οποιονδήποτε έχει την
ανάγκη μας, ανεξαρτήτου δόγματος.
5) Ερχόμενοι στο σήμερα, ποιά
τα όνειρά σας για τη Μαδαγασκάρη,
μετά τη χειροτονία σας; Τί αναλαμβάνετε και πώς σκοπεύετε να δράσετε;
Στο σήμερα, ξεκινάω και εύχομαι η
χάρις του Αγίου Πνεύματος την ημέρα της προσωπικής μου Πεντηκοστής να με φωτίσει κατευθύνοντάς
με στο «τι» και «πώς» πρέπει να
πράξω. Όπως σας είπβρίσκεσαι ανάμεσα σε χιλιάδες ανθρώπους, οι οποίοι
υποφέρουν, διακατέχεσαι από ένα αίσθημα προσφοράς και βοήθειας. Οπότε, αυτό που λέω πάντοτε, είναι αυτό
που έλεγε και ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, ότι: «προτιμώ να χτίσουμε
ένα σχολείο παρά να χτίσουμε μία
εκκλησία». Η λατρεία, γίνεται πάρα
πολύ όμορφα και κάτω από ένα δέντρο
και μέσα σε μία καλύβα, που έχουμε
πάρα πολλές στην Αφρική. Επομένως,
σκοπός μας είναι, όχι να προσηλυτίσουμε, καθώς μία τέτοια προσέγγιση είναι λανθασμένη, αλλά να βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά, να βγουν
αλώβητα από την ανέχεια, χτίζοντας
ένα σχολείο, ένα ιατρείο ή ανοίγοντας ένα πηγάδι.
6) «Η εκλογή σας έγινε ανήμερα
του Οσίου Νίκωνος, Πολιούχου της
Σπάρτης». Με αφορμή αυτό το όχι
τυχαίο γεγονός, τι θα λέγατε στα
παιδιά που σκοπεύουν να ακολουθήσουν το δρόμο της πνευματικότητας; Πώς θα τα παροτρύνατε να
βγουν έξω από τα σύνορα της Ελλάδας και να βοηθήσουν;
Η εκκλησία πρέπει να γνωρίζουμε
ότι είναι ένας χώρος που δεν προδίδει ποτέ. Όταν βγούμε έξω από
την Ελλάδα, αλλάζουμε ως άνθρωποι,
καθώς μέσα στην Ελλάδα αισθανόμαστε αυτή την πληρότητα, ενώ όταν
βρισκόμαστε έξω από τα σύνορά μας,
όταν αποτελούμε τη μειονότητα κάπου, καλούμαστε να συνυπάρξομε.
Αυτό βέβαια, διευρύνει και τους ορίζοντες μας και νομίζω ότι η προσφορά
γενικότερα είναι ένα συναίσθημα που
μας αγγίζει όλους και ότι όντως ο άνθρωπος από την φύση του είναι κατασκευασμένος για να προσφέρει. Η
χαρά δεν κρύβεται στο λαβείν αλλά
στο δούναι. Περισσότερο χαιρόμαστε
όταν προσφέρουμε κάτι παρά όταν
παίρνουμε. Επομένως, θεωρώ ότι
τα νέα παιδιά έχουν την δυνατότητα
να βρεθούν σε έναν χώρο προσφοράς προς το συνάνθρωπο και να
ωφεληθούν από αυτό.
Από το γραφείο του
Ορθόδοξου Ιεραποστολικού
Συλλόγου ο Άγ. Οικουμένιος
Ισχομάχου 18,Τρίκαλα τηλ.
2431072150,2431029700
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ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΘΡΥΨΑΛΑ…!
ανικός έχει πέσει
στον ΣΥΡΙΖΑ από
τις αρνητικές
δημοσκοπήσεις, που
φέρνουν τη Ν.Δ. να
προηγείται με διψήφιο
αριθμό.

Π

Ο Τσίπρας και όλα τα τρωκτικά της κυβέρνησης, παρά
ταύτα, αρνούνται πεισματικά
να συμβιβαστούν με την ιδέα,
πως σε λίγο θα αποτελούν παρελθόν και φυσικά αγνοούν
πως στα δημοκρατικά πολιτεύματα, η απώλεια της εξουσίας δεν είναι η εξαίρεση αλλά
ο βασικός κανόνας. Αυτό ακριβώς το είπε και ο Αγάθων τον
5ο αιώνα π.Χ., με μία φράση
«ότι ο άρχων πρέπει να γνωρίζει ότι ανθρώπους, ότι κυβερνά με βάση τους νόμους
και ότι δεν θα ΚΥΒΕΡΝΑ ΓΙΑ
ΠΑΝΤΑ».
Ο λαός βλέπει πως οι ημέρες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ
είναι μετρημένες είτε οι εκλογές διεξαχθούν τον Μάϊο είτε
γίνουν τον Οκτώβριο. Η ιδέα
της απώλειας της εξουσίας
τους τρομοκρατεί και μετέρχονται κάθε θεμιτό και αθέμιτο μέσο για να αλλάξουν την
πολιτική ατζέντα.
Ο Τσίπρας πολώνει το πολιτικό κλίμα και τα φερέφωνα
του Μαξίμου, οι κάθε είδους

Καρανίκηδες και Πετσίτες,
επενδύουν στο μίσος και στον
διχασμό της κοινωνίας, με την
λογική του «ή εμείς ή αυτοί»
και με την σκέψη του «ή θα
τους τελειώσουμε ή θα μας
σχολάσουν».
Βγαίνουν στα Μ.Μ.Ε. και
διαλαλούν ότι τρελό και ανιστόρητο περνάει από το αρρωστημένο μυαλό τους. Η
Μυρσίνη Λοΐζου, υποψήφια
ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ,
είπε το … περίφημο ότι «τα θύματα του Ξηρού (της 17 Νοέμβρη), θα έπρεπε να σηκωθούν και να μας ζητήσουν
συγγνώμην». Η δήλωση αυτή
καταδεικνύει πως οι τρομοκράτες θέλουν να επικρατήσουν στην Ελλάδα. Κι όμως
αυτή είναι υποψήφια ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Όσο
δε για εκείνον τον βουλευτή
του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργο Κυρίτση,
που είπε ότι «όσο θυμάμαι
στα 30 χρόνια που είμαι δημοσιογράφος δεν έχει σκοτωθεί ποτέ κανείς από μολότωφ …». Ευτυχώς που του
θύμισε ο σύντροφός του ο Φίλης «ότι τα θύματα της τράπεζας ΜΑΡΦΙΝ» ήταν αποτέλεσμα των μολότωφ …!
Με τέτοιους ανθρώπους και
τέτοιες απόψεις εξυπηρετείται
μόνον η πολιτική του διχασμού, της αναρχίας και της

Γράφει ο Δρ.

ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ,
D.Ed, M. Ed, P.H.D.,
Πολιτευτής Τρικάλων

τρομοκρατίας. Η Ελλάδα είναι
μια δημοκρατική χώρα και ο
λαός θα τους δώσει την πρέπουσα απάντηση στις ερχόμενες εκλογές. Στο ίδιο μήκος
κύματος κινήθηκε και ο Πρωθυπουργός, μιλώντας την περασμένη εβδομάδα στην κοινοβουλευτική του ομάδα.
Είναι λογικό, και μέσα στα
δημοκρατικά πλαίσια, να ανεβαίνουν οι τόνοι όσο πλησιάζει η ώρα των εκλογών. Είναι,
όμως, ολέθριο να χρησιμοποιεί ο ΣΥΡΙΖΑ διχαστικά δι-

λήμματα του παρελθόντος και
«ρητορικές» περί διεφθαρμένης ελίτ. Αυτά οδηγούν σε
επικίνδυνες ατραπούς και βλάπτουν ανεπανόρθωτα την
χώρα τόσο στο εσωτερικό
όσο και στο εξωτερικό.
Οι ενέσεις τόνωσης του ηθικού των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, από τον Τσίπρα, δεν πρέπει και δεν μπορεί να γίνονται
με πόλωση και διχασμό. Το
κλίμα της Ηττοπάθειας, που
κυριαρχεί σε μεγάλο αριθμό
στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, δεν αλλάζει με τίποτε. Είχαν πέντε
χρόνια περιθώριο να φτιάξουν μια νέα Ελλάδα. Δυστυχώς την κατέστρεψαν και οι
πολίτες θα τους τιμωρήσουν
γι αυτό. Ο λαός θυμάται τι
έλεγε προεκλογικά ο Τσίπρας
και οι βουλευτές του και τι
έκαναν μετεκλογικά. Γι αυτό
τον θεωρεί ως τον μεγαλύτερο πολιτικό ΨΕΥΤΗ. Η ήττα θα
είναι συντριπτική για τον ΣΥΡΙΖΑ …!
Το κυβερνητικό στρατόπεδο
βρίσκεται σε κατάσταση αποσύνθεσης και όλα δείχνουν
πως σε λίγο θα είναι κομμάτια
και θρύψαλα.
Οι ζηλωτές της διαπλοκής
και της διαφθοράς συγκλονίζονται από την επερχόμενη
ήττα και οι βουλευτές και τα
στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ είναι στα
πρόθυρα νευρικής κρίσης. Τα
συντροφικά μαχαιρώματα δίνουν και παίρνουν και οι επιλογές για το ευρωψηφοδέλτιο
μεταβλήθηκαν σε Μπούμερανγκ για την κυβέρνηση. Χάνεται το πολιτικό έδαφος κάτω
από τα πόδια τους γιατί λειτούργησαν ως καθεστώς …!
Ο ΣΥΡΙΖΑ έχτισε το δικό
του κομματικό και πελατειακό κράτος και αγκάλιασε
όσους υπηρέτησαν την διαπλοκή. Ο συνωστισμός των
μεγαλοκαρχαριών της οικονομίας έξω από τις πόρτες
του Μαξίμου είναι προφανής.
Στηρίχθηκαν και στηρίζονται
στους ζηλωτές της διαφθοράς
και της διαπλοκής.
Όλα τα άλλα είναι … παραμύθια και υπνωτικά χάπια για
τον ταλαίπωρο λαό της Ελλάδας. Οι πολίτες γνωρίζουν
πλέον το ποιόν των ανθρώπων
του Μαξίμου και της παρεοκρατίας και τους περιμένουν
με τις ψηφοκαραμπίνες, για να
τους θυμίσουν το «όταν οι
λαοί ξυπνούν, οι τύραννοι πεθαίνουν»…!
Το πικρό … ποτήρι θα το
πιεί ο Τσίπρας, όποτε κι αν κάνει τις Εθνικές εκλογές…!

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
(Ε.Γ.Τ.Α.Α.)
Η Ευρώπη επενδύει
στις αγροτικές περιοχές

Αρ. Πρωτ. 2603

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020»

Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της
Ελλάδας 2014 – 2020» με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α.
Πληροφορίες: Παναγιώτης Ράδος
Έργο: Ασφαλτόστρωση αγροτικής
οδού Δ.Δ. Ζάρκου
Τηλ.: 2433350019
Fax: 2433350055
Email: dimfartexn@yahoo.gr
CPV: 45233120-6
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
της πράξης:
«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Δ.Δ. ΖΑΡΚΟΥ»
Ο Δικαιούχος Δήμος Φαρκαδόνας διακηρύττει ότι την 11 του μηνός Απριλίου του έτους 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ. (λήξη παράδοσης
των προσφορών), θα διεξαχθεί με ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης της
παραγράφου 2α του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016 και η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την Πράξη με τίτλο: «Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού Δ.Δ. Ζάρκου».
Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 0006103040 και πρόκειται για το
υποέργο με τίτλο «Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού Δ.Δ. Ζάρκου».
Το έργο Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού Δ.Δ. Ζάρκου συντίθεται από
τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ, με προϋπολογισμό 172.055,86 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) β)
κατηγορία ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ, με προϋπολογισμό 300.152,12 (δαπάνη εργασιών,
ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα)
Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση
τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 41/2017 από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Φαρκαδόνας, ανέρχεται στο ποσό των 486.290,32 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.)
και στο ποσό των 603.000,00 (με Φ.Π.Α.).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα
συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων
κ.λ.π.) με ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα
έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην
ιστοσελίδα www.farkadona.gr.
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την ΕΑΑΔΗΣΥ (έγγραφο αριθ. Πρωτ. 5034/28-9-2018 υπόδειγμα διακηρύξεων έργων κάτω των ορίων.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις που κατέχουν εργοληπτικά πτυχία:
Οι ελάχιστες προϋποθέσεις εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π., για έργα κατηγορίας
ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ, όπως ορίζονται στο άρθρο 100 του Ν.3669/2008, ανά κατηγορία και τάξη Μ.Ε.Ε.Π., αντίστοιχη με την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης,
σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ. 3(α) του Ν.4412/2016.
Για τους αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς καθορίζονται ως ελάχιστες
απαιτήσεις, τα οριζόμενα στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του ν.
4412/2016.
Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2 % επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. με ανάλογη στρογγυλοποίηση
δηλαδή 9.725,80 ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται
προς το Δικαιούχο ΔΗΜΟ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον 6 μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού
ήτοι μέχρι την 11 / 11 / 2019. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες από την ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών.
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για
τις δημόσιες συμβάσεις καθώς και την αναλυτική διακήρυξη του έργου.
Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι τριακόσιες εξήντα πέντε (365)
ημερολογιακές ημέρες.
Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της
Ελλάδας 2014 - 2020" με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1.
Ο Κωδικός ΣΑΕ του έργου είναι 2018ΣΕ08210027.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαρκαδόνας
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από
το Δικαιούχο Δήμο Φαρκαδόνας, αρμόδιος υπάλληλος Ιωάννης Λουλές,
Παναγιώτης Ράδος (τηλ.: 2433350039, 2433350019 Φαξ: 2433350055) και
την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Φαρκαδόνας (τηλ.: 2433350019 Φαξ:
2433350055), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Φαρκαδόνα 18 /03 /2019
Ο Δήμαρχος Φαρκαδόνας
Αθανάσιος Μεριβάκης

Delivery

Β. Τσιτσάνη 44
από τις 2 το μεσημέρι
24310 20700,
μέχρι τις 12.30 το βράδυ 24310 20702

34 σελίδα
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ΤΡΙΤΗ

19

Απευθείας
ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
Για την Ελλάδα...
Ώρα Ελλάδας
ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
Άλλη Διάσταση
ΕΡΤ Ειδήσεις - Δελτίο στη
Νοηματική - Αθλητικά - Καιρός
Ο Καιρός Στην Ώρα Του
Σαν Σήμερα τον 20ό Αιώνα (Ε)
Δεύτερη Ματιά
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων Αθλητικά - Καιρός
Η Επόμενη Μέρα
ΕΡΤ Ειδήσεις
Vis a Vis Κ2 Ε10
A Path Appears (Ε)

08:00 Carousel E8 (Ε)
08:30 Δεν Ήρθα Εδώ για Διακοπές E5
(Ε)
09:30 Δρόμοι (Ε)
10:30 Tα Μυστικά της Ανταρκτικής
11:30 Μεγάλοι Ποταμοί
12:30 Roads (Ε)
13:30 Ταξιδεύοντας με τον Τζάστιν E9
(Ε)
13:45 Ταξιδεύοντας με τον Τζάστιν E10
(Ε)
14:00 Γιάκαρι E76
14:15 Γιάκαρι E77
14:30 Οι Πειρατές της Διπλανής Πόρτας
E17
14:45 Οι Πειρατές της Διπλανής Πόρτας
E18 (Ε)
15:00 Το Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι Κ10 Ε2
(Ε)
16:00 Εξωτικές Βιταμίνες
17:20 Η Οδύσσεια του Κινηματογράφου
E10 (Ε)
18:30 Ο Παράδεισος των Κυριών E15
19:30 Ο Παράδεισος των Κυριών E16
20:30 Γυναίκες Πίσω από την Κάμερα
21:30 Art Week
22:30 Taboo Κ1 Ε6
23:30 Η Ιστορία Είμαι Εγώ - Ανδράς
Λεντάκης
23:50 Ο Άνθρωπος με το Γαρύφαλλο
01:00 Ο Παράδεισος των Κυριών E14 (Ε)

07:00
08:00
09:00
10:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
16:30
18:00
18:15
19:00
20:00
21:00
21:45
22:00
23:00
00:00

Ο Τόπος της Καρδιάς μας (Ε)
Οι Απίθανες E50 (Ε)
Απίθανα Ταξίδια με Τρένο E2
ΕπιΚοινωνία
Στον Ειρηνικό με τον Σαμ Νιλ E6
Ειδήσεις
Απίθανα Ταξίδια με Τρένο E2 (Ε)
Ο Τόπος της Καρδιάς μας Κ4 Ε1
Δείξε μου το Σπίτι σου E2 (Ε)
Με το Τρία
Δελτίο Καιρού
Ο Κόσμος των Σπορ
Στον Ειρηνικό με τον Σαμ Νιλ E6
Τελετουργίες Ζωής E1 (Ε)
Η Ομορφιά του Κόσμου E2
Δελτίο Καιρού
Ειδήσεις
Η Μαμά 'Eχει Άδικο E3
Τελετουργίες Ζωής
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17:40
18:40
19:50
21:00
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01:30

07:45
10:30
12:15
13:00
15:00

Καλημέρα Ελλάδα
Το Πρωινό
ANT1 News
Κωνσταντίνου και Ελένης Κ2 Ε11
(Ε)
Ρουκ Ζουκ
Κάτι Ψήνεται
ΑΝΤ1 News - Δελτίο στη
Νοηματική Γλώσσα
Still Standing
Γυναίκα Χωρίς 'Oνομα E121
ANT1 News
Κλήρωση Λαϊκού Λαχείου
Η Επιστροφή E100
Πέτα τη Φριτέζα E43
Το Παιχνίδι του Χρήματος
Η Επιστροφή (Ε)

Αλήθειες με τη Ζήνα (Ε)
Shopping Star (Ε)
Στη Φωλιά των Κου Κου
Αλήθειες με τη Ζήνα
Ντετέκτιβ Μονκ Κ7 Ε10
Star News
Shopping Star
Elif Κ2 Ε296
Τροχός της Τύχης
Star News
MasterChef 3
Διχασμένος
MasterChef 3 (Ε)

17:10
18:00
19:00
20:00
21:00
21:50
00:10
01:50

Happy Day στον Alpha
Alpha Ρεπορτάζ
Ειδήσεις
Ελένη
Πράκτορες 005 Εναντίον
Χρυσοπόδαρου
Δελτίο Ειδήσεων στη Νοηματική
Γλώσσα
Το Σόι σου Κ3 Ε38 (Ε)
Deal
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
'Eλα στη Θέση μου Κ3 Ε117
Το Σόι σου Κ5 Ε39
Το Τατουάζ Κ2 Ε189
Μετά τα Μεσάνυχτα
Οι Ιστορίες του Αστυνόμου Μπέκα
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11:30
14:00
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18:00
18:10
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21:00
00:15
01:45

Σήμερα
Αταίριαστοι
Μαζί Σου
Οι Ειδήσεις του ΣΚΑΪ
Power of Love
Δελτίο στη Νοηματική
Μαύρη Θάλασσα E7
Τα Νέα του ΣΚΑΪ
Survivor
Βινύλιο
Power of Love (Ε)

07:00
08:00
09:00
14:00

Be a Predator (Ε)
Κοινωνία και Πολιτισμός (Ε)
Τηλεαγορές
Η Νύφη

17:00

ΔIANYKTEPEYONTA ΦAPMAKEIA
πρωί – 2 μεσημέρι
και 5 απόγευμα έως 8
πρωί επομένης
ΜΠΕΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 5
2431027351
08:00 π.μ. – 23:00
μ.μ.
ΠΑΠΠΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ,
ΒΑΣ.ΤΣΙΤΣΑΝΗ 29,
2431031615
Από 5 το απόγευμα
έως τις 10 το βράδυ
ΚΟΥΡΣΟΒΙΤΗ ΕΒΙΤΑ

τηλεόραση

ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 12
2431021789
ΓΚΟΥΜΠΛΙΑ ΑΝΝΑ
ΟΘΩΝΟΣ 14
2431021988
ΖΑΛΑΒΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ & ΤΙΟΥΣΟΝ
2431023767
ΚΥΠΡΙΖΛΗ ΕΛΕΝΗ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΣΠΟΤΙΚΟΥ
2431035832
ΜΑΚΡΗΣ ΚΟΣΜΑΣ

ΤΣΙΤΣΑΝΗ 11 &
ΓΑΜΒΕΤΑ
2431020962
ΠΑΠΠΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
ΒΑΣ.ΤΣΙΤΣΑΝΗ 29
2431031615
ΤΣΙΠΟΥΛΑΚΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ
2431021345
ΧΑΡΙΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 9
2431020388

ΠPATHPIA ΔIANYKTEPEYONTA
Κωτούλας Παν. --------------------------------------------------------Οδ. Λαρίσης
Μπάκος ------------------------------------------------------------Οδ. Καλαμπάκας
Παπακώστας ---------------------------------------------------------Οδ. Καρδίτσης
Ανυφαντής ----------------------------------------------------------------------Πηγή
Βαλοτάσιος ---------------------------------------------------------------Ταξιάρχες
Μερεντίτης----------------------------------------------------------------------Πύλη
Μπαρτζίγκας --------------------------------------------------------------------Φήκη
Παπαβασιλείου-------------------------------------------------Μεγ. Κεφαλόβρυσο
Σκρέκας --------------------------------------------------------------------Μεγάρχη
Τουρτούνης -------------------------------------------------------------------Ρίζωμα
Τσιούτσιας --------------------------------------------------------------Αγ. Κων/νος
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17:00
18:00
18:05
19:00
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Κεντρική Ελλάδα Καλησπέρα
Τηλεαγορές
Δελτίο Ειδήσεων
Τηλεαγορές
Η Νύφη
News
Δελτίο Ειδήσεων
Κόντρα και Ρήξη
Θεσσαλών Δρώμενα

07.45 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
08.20 «Καλημέρα Θεσσαλία»
09.30 Τελεμάρκετινγκ
10.30 «Θεσσαλία LIVE»
11.20 Παιδικό πρόγραμμα «O Σερίφης του
διαστήματος»
12.00 «Μη μου πεις»
13.00 ΤΕΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
14.00 Ντοκυμαντέρ «Μονή Κανάλων»
14.40 Το Μαγκαζίνο της Θεσσαλίας
16.00 Τελεμαρκετινγκ
17.00 «Η Ωρα της Μαγνησίας»
18.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
18.40 Τελεμάρκετινγκ
19.00 «Καρέ- καρέ μαθήματα σκίτσου» (Ε)
19.30 Ελληνικη ταινία «Της νύχτας τα
καμώματα»
21.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
21.45 Εν λευκώ
23.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων

08.30
10.00
10.30
15.00
17.00
18.00
19.00
22.30
24.00

ΚΡΙΟΣ: Ακόμα κι αν μάθεις πράγματα που
λέγονται πίσω από την πλάτη σου, είτε αυτά
είναι θετικά, είτε όμως κι αρνητικά θα επιβεβαιώσεις το ρητό που υποστηρίζει ότι «η
γνώση είναι δύναμη».
ΤΑΥΡΟΣ: Το εξάγωνο του Ερμή με τον Άρη
που κορυφώνεται σήμερα θα σου δώσει την
αυτοπεποίθηση που χρειάζεσαι για να
κυνηγήσεις τα προσωπικά σου σχέδια και
επιδιώξεις.
ΔΙΔΥΜΟΙ: Το πως θα χρησιμοποιήσεις
όλες τις πληροφορίες που θα πάρεις είναι το κρίσιμο της ιστορίας.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Το εξάγωνο του Ερμή με τον
Άρη που κορυφώνεται σήμερα θα σου δώσει την ευκαιρία να κυνηγήσεις τα όνειρά
σου με πίστη και ενθουσιασμό.
ΛΕΩΝ: Χωρίς να θέλω να χαλάσω καμιά έκπληξη είναι μια όψη που θα μπορούσε να
σου φέρει ακόμα και μια πρόταση γάμου,
αλλά και γενικότερα κάποιες σχέσεις και
συνεργασίες επισημοποιούνται.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Ενδεχομένως οι εξελίξεις να
μην είναι θετικές σε όλες τις περιπτώσεις,
αλλά είναι μια διαδικασία που πρέπει να γίνει.
ΖΥΓΟΣ: Μπορείς να διαπραγματευτείς
για κάποια χρηματοδότηση ή για τη διευθέτηση κάποιας οφειλής που κουβαλάς,
αλλά και να προωθήσεις γραφειοκρατικές
υποθέσεις.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Σήμερα θα σου δώσει ευκαιρίες για φλερτ και έρωτα, ενώ ταυτόχρονα θα σου δώσει την ευκαιρία να χειριστείς
με πολύ δημιουργικό τρόπο τον λόγο σου
αν θέλεις να βελτιώσεις το κλίμα στη σχέση σου ή σε κάποια συνεργασία που μπορεί να έχει περάσει κάποιες δυσκολίες.
ΤΟΞΟΤΗΣ: Το σημαντικό είναι ότι θα μπορέσεις να βρεις ισορροπίες και λύσεις σε
οικογενειακά θέματα που το προηγούμενο διάστημα δε σε άφηναν να βάλεις ένα
πρόγραμμα και να ανταποκριθείς στις
υποχρεώσεις σου όπως θα ήθελες κάτι που
θα πετύχεις μέσα από εποικοδομητικό διάλογο με τους οικείους σου.
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Είναι μια πολύ θετική όψη για
συναισθηματικά ζητήματα, αλλά και για τις
σχέσεις σου με τα παιδιά αφού θα έχεις την
ευκαιρία να κάνεις συζητήσεις που θα ανανεώσουν και θα βελτιώσουν κατά πολύ τα
δεδομένα μεταξύ σας.
ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Ενδεχομένως να θελήσεις να
προχωρήσεις στην αγορά ή την πώληση
ενός ακινήτου που μεσοπρόθεσμα θα
έχει σημαντικά οφέλη για την τσέπη σου.
ΙΧΘΕΙΣ: Μια νέα γνωριμία μπορεί επίσης
να αποδειχτεί πολύ χρήσιμη αυτή την περίοδο. Παράλληλα μπορεί να θελήσεις να
κάνεις συζητήσεις με κάποιους συγγενείς
ή ακόμα και γείτονες προκειμένου να
βελτιώσετε τις σχέσεις σας.

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

ΠΡΩΙΝΗ ΑΤΖΕΝΤΑ
ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ
ASTRA MARKET
ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΙ ΡΗΞΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ASTRA MARKET
ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΓΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ

στο Μύλο Ματσόπουλου

Τηλ. 24310 20090
http://cine-mylos. blogspot.com
facebook/Δημοτικος
Κινηματογραφος

Κλέφτες Καταστημάτων
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

08.00 – 09.00 Χρώματα Ελλάδας
09.00 – 10.00 Όλο Υγεία
10.00 – 12.00 Τηλεπωλήσεις
12.00 – 13.00 Δρόμοι της Παράδοσης
13.00 – 15.00 Τηλεπωλήσεις
15.00 – 16.00 Ορθά – Κοφτά
16.00 – 18.00 Τηλεπωλήσεις
18.00 – 18.30 Δελτίο Ειδήσεων
18.30 – 19.30 Κόντρα και Ρήξη
19.30 – 20.00 Κοινωνική σειρά
20.00 – 20.30 Δελτίο Ειδήσεων
20.30 – 22.00 Μυλόπετρες της
παράδοσης και του πολιτισμού
22.00 – 23.00 Ανατρεπτικό Δελτίο
23.00 – 00.00 Κόντρα και Ρήξη
00.00 – 00.30 Δελτίο Ειδήσεων

Ραλφ εναντίον ίντερνετ
07:00
09:45
13:00
14:00
15:00
16:40
17:40
17:50
18:55
20:00
21:00

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

Ώρα Ελλάδος 07:00
Ευτυχείτε!
Μεσημεριάτικα
Open News - Μεσημεριανό Δελτίο
Για την Παρέα
Ποιος Ρωτάει;
Open News στη Νοηματική
Για Πάντα Παιδιά
Open News
Ο Πρίγκιπας της Φωτιάς Κ1
Άλ Τσαντίρι Νιούζ

Για να γυμνάζεται
το μυαλό σας

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

ΔPOMOΛOΓIA OΣE τηλ.: 24310 27529

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

Sudoku

Πώς παίζεται
Συμπληρώστε τους αριθμούς ώστε κάθε τετράγωνο με τα εννέα κουτάκια να έχει τους αριθμούς από
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1 έως 9 και κάθε οριζόντια και κάθε κάθετη στήλη να
έχει όλους τους αριθμούς από 1 μέχρι 9.
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Eπιμέλεια
I. Tσιμπερδώνη
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Ήπια άνοδος 0,46%
στο Χρηματιστήριο
Με ήπια άνοδο έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη
χθεσινή συνεδρίαση του χρηματιστηρίου.
Σημαντική υποχώρηση, σε σχέση με τις προηγούμενες συνεδριάσεις κατέγραψε ο τζίρος.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 725,41 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,46%.
Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις
730,81 μονάδες (+1,20%).
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 39, 469 εκατ.
ευρώ, ενώ διακινήθηκαν
21.337. 443 μετοχές.
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης
σημείωσε
. 725,41
άνοδο σε ποσοστό
0,51%, ενώ ο δείκτης της
μεσαίας κεφαλαιοποί0,46%
ησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,38%.
Από τις μετοχές της
υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη
ΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ
άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Ελλάκτωρ
(+2,28% ), της Eurobank
(+1,98%), της ΑΔΜΗΕ (+1,56%) και του ΟΤΕ (+1,
45%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές Σαράντης (-3,03%), των ΕΛΠΕ (-0,94%) και της
Aegean Airlines (-0, 63%).
Από τους επιμέρους δείκτες, τη μεγαλύτερη άνοδο
σημείωσαν οι δείκτες των Τηλεπικοινωνιών (+1, 45%)
και των Τροφίμων (+0,54%), ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσε ο δείκτης των Πρώτων Υλών (-2,38%).
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν Eurobank και η Εθνική με 5.910.263 και 2.804.065 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν o OTE
με 8,242 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 4.855.373 εκατ.
ευρώ. Ανοδικά κινήθηκαν 47 μετοχές, 52 πτωτικά και
40 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Εκδόσεις Λιβάνη +18,99% και Βογιατζόγλου Systems +9,
62%, ενώ τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Δομική Κρήτης -20,00% και Dionic-18,98%.

Ê

Γ.Δ

ωτιά στους φόρους
μεταβίβασης
ακινήτων και τον
ΕΝΦΙΑ βάζουν οι νέες
αντικειμενικές τιμές που
ετοιμάζει με γοργούς
ρυθμούς το υπουργείο
Οικονομικών για 7.000
"ξεχασμένους" δήμους
και οικισμούς από
ολόκληρη την Ελλάδα.

Φ

Οι νέες αντικειμενικές θα
έρθουν προς το τέλος του
2019.
Τελευταία φορά που συνέβη αυτό ήταν τον Δεκέμβριο
του 2010 με την ένταξη 4.500
περιοχών από συνολικά 25
νομούς της χώρας. Με βάση
τα στοιχεία του ΥΠΟΙΚ σε
αυτό τον "αστερισμό" βρίσκονται σήμερα 6.500 δήμοι
και οικισμοί που αντιστοιχούν
στο 85% του πληθυσμού της
επικράτειας. Υπολείπεται ένα
15% που δεν έχει ακόμα ενταχθεί με αποτέλεσμα στις
περιοχές αυτές να εφαρμόζεται το σύστημα των ενδεικτικών τιμών στις φορολογητέες αξίες: σε περίπτωση δηλ.
μεταβίβασης ενός ακινήτου
ο προσδιορισμός της αξίας γίνεται με συγκριτικά στοιχεία

Νέες αντικειμενικές
αξίες σε 7.000 δήμους

που διαθέτει η εφορία από
πωλήσεις γειτονικών ακινήτων. Πρόκειται για ένα "τυφλό"
σύστημα υπολογισμού των
φόρων στην ακίνητη περιουσία που θίγει τον φορολογούμενο και πρέπει να διορθωθεί.
Στην περίπτωση του ΕΝΦΙΑ

οι τιμές στις αντικειμενικές
αξίες είναι "τεχνητά συμπιεσμένες", ώστε ο ετήσιος λογαριασμός του φόρου να παραμείνει σε λογικά επίπεδα.
Βέβαια, η απόφαση για την ένταξη αυτών των περιοχών,
που βρίσκονται εντός σχεδίου
πόλης και ορίων οικισμού στο

αντικειμενικό σύστημα, θα διαμορφώσει υψηλότερες αξίες
σε σχέση με αυτές που
ισχύουν στις τιμές ζώνης αυτών των δήμων. Συνεπώς, οι
κάτοικοι αυτών των οικισμών,
έστω και αν πρόκειται για μικρού πληθυσμιακού μεγέθους
θα κληθούν να πληρώσουν
αυξημένους φόρους σε περίπτωση που μεταβιβάσουν ή
κληρονομήσουν ακίνητα ή
προβούν σε γονική παροχή.
Επίσης, με βάση τις νέες αντικειμενικές τιμές θα υπολογιστεί από το νέο έτος και ο
ΕΝΦΙΑ.
Βέβαια, οι εισηγήσεις για τις
νέες αντικειμενικές αξίες θα
γίνουν από πιστοποιημένους
εκτιμητές τους οποίους θα
προσλάβει το ΥΠΟΙΚ όπως
έκανε και πέρυσι, προκειμένου
να επισπεύσει τη διαδικασία
αναθεώρησης των αντικειμενικών που αποτελεί μεταμνημονιακή υποχρέωση.

Αύξηση των κενών θέσεων εργασίας διαπιστώνει η ΕΛΣΤΑΤ
Αυξήθηκαν κατά 193,4% οι
κενές θέσεις εργασίας στο δ'
τρίμηνο του 2018 σύμφωνα με
την ΕΛΣΤΑΤ.
Αύξηση 193,4% σημείωσε ο
αριθμός των κενών θέσεων
εργασίας στο σύνολο της οικονομίας, εκτός από τον πρωτογενή τομέα και τις δραστηριότητες των νοικοκυριών, το
δ' τρίμηνο πέρυσι σε σύγκριση με το δ' τρίμηνο 2017
(8.288 και 2.825, αντίστοιχα),
έναντι μείωσης 55,3% κατά
την αντίστοιχη σύγκριση το
2017 προς το 2016.
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ,
κενή θέση εργασίας θεωρείται
μια νεοδημιουργηθείσα θέση,

μια ήδη κενή θέση ή μια θέση
που πρόκειται να κενωθεί σύν-

τομα, για την οποία ο εργοδότης έχει προβεί πρόσφατα
σε δραστικές ενέργειες για να
βρεθεί κατάλληλος υποψήφιος, εκτός της επιχείρησης,
και η οποία είναι διαθέσιμη
είτε άμεσα είτε στο απώτερο
μέλλον. Σημειώνεται ότι οι κενές θέσεις εργασίας αφορούν

μόνον στους μισθωτούς.
Δεν θεωρούνται κενές θέσεις οι θέσεις εργασίας που
θα καλυφθούν από:
*μαθητευομένους χωρίς
αμοιβή, είτε από εργοδότες
είτε από οποιονδήποτε
*φορέα κοινωνικής ασφάλισης
*εργολάβους, οι οποίοι δεν
βρίσκονται στη μισθολογική
κατάσταση
*προσωπικό που επαναπροσλαμβάνεται ή επιστρέφει από άδεια με αποδοχές ή
χωρίς αποδοχές
*εσωτερικές μετακινήσεις
στην επιχείρηση του ήδη
υπάρχοντος προσωπικού.
Κενές θέσεις εργασίας στο
άμεσο μέλλον είναι οι κενές
θέσεις πλήρους ή μερικής
απασχόλησης, οι οποίες θα
πρέπει να καλυφθούν σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των
τριών μηνών.

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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2ο ΕΠΑΛ Τρικάλων

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
Erasmus+ KA2 “M.E.D.E.”
•2η Συνάντηση στην Πορτογαλία

πό τις 24
Φεβρουαρίου έως
τις 02 Μαρτίου
2019 πραγματοποιήθηκε
στη Vizela της
Πορτογαλίας, η δεύτερη
συνάντηση των εταίρων
του Ευρωπαϊκού
Προγράμματος
Erasmus+ KA2 με τίτλο
"M.E.D.E. - Museum
Education in a Digital
Era" στο οποίο
συντονιστικό σχολείο
είναι το 2ο ΕΠΑΛ
Τρικάλων.

Α

Κύριος στόχος του προγράμματος είναι να αυξηθεί η
πολιτιστική συνείδηση των μαθητών και να στηριχθεί με καινοτόμες πρακτικές στην ψηφιακή εποχή. Η Πολιτιστική

Κληρονομιά και ο Κόσμος των
Μουσείων αποτελούν ένα σημαντικό εκπαιδευτικό εργαλείο για τα σχολεία διότι μπορεί να παρακινήσουν τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές
να διευρύνουν την άποψή τους
για τον κόσμο και να οδηγήσουν σε πολιτιστική συνειδητοποίηση. Η υλοποίηση του
προγράμματος προσφέρει
ποικίλα διαπολιτισμικά παιδαγωγικά οφέλη καθώς βοηθά
τους μαθητές να γνωρίσουν τα
μουσεία και την πολιτιστική
κληρονομιά της κάθε χώρας,
να αναπτύξουν καλλιτεχνικές
και ψηφιακές δεξιότητες, ικανότητες επικοινωνίας, διασυνοριακής συνεργασίας και διαπολιτισμικού διαλόγου.
Τα σχολεία που συμμετέχουν στη σύμπραξη είναι τα

εξής:
- Agrupamento de Escolas
de Infias Vizela (Πορτογαλία)
- Vilniaus savivaldybes
Grigiskiu gimnazija (Λιθουανία)
- Liceul Teoretic "Emil
Racovita" (Ρουμανία)
- Budapesti Gazdasagi Szakkepzesi Centrum Karolyi Mihaly Ket Tanitasi Nyelvu
Kozgazdasagi Szakgimnaziuma (Ουγγαρία)
- 2ο Επαγγελματικό Λύκειο
(ΕΠΑ.Λ.) Τρικάλων (Ελλάδα)
ενώ το σχολείο που φιλοξενούσε ήταν αυτό της Πορτογαλίας.
Οι συμμετέχοντες, έτυχαν
εγκάρδιας υποδοχής από την
Διευθύντρια και τους εκπαιδευτικούς του Agrupamento
de Escolas de Infias Vizela. Ξεναγήθηκαν στις αίθουσες διδασκαλίας, στα εργαστήρια,
στις αίθουσες της πληροφορικής, στους χώρους άθλησης, στην βιβλιοθήκη, στην
τραπεζαρία και γενικά σε όλο
το κτιριακό συγκρότημα. Κατόπιν ακολούθησαν κάποιες
δραστηριότητες γνωριμίας
ώστε οι μαθητές να αποκτήσουν οικειότητα μεταξύ τους.
Οι εργασίες της συνάντησης
ξεκίνησαν με τις παρουσιάσεις από τις επισκέψεις της
κάθε χώρας σε δύο μουσεία.
Όπως είχε τονιστεί και στην
πρώτη συνάντηση, σημαντικό
στοιχείο του έργου είναι η
επαφή με τον κόσμο των μουσείων και η σχεδίαση μουσειακών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που αποτελούνται
από τρεις φάσεις (πριν, κατά

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

τη διάρκεια και μετά την επίσκεψη σε ένα μουσείο). Όπως
όφειλαν λοιπόν, οι συμμετέχοντες στη σύμπραξη πραγματοποίησαν δύο επισκέψεις
σε μουσεία της χώρας τους
και οι μαθητές παρουσίασαν
στην ολομέλεια τις επισκέψεις
αυτές μέσα από βίντεο και
παρουσιάσεις που οι ίδιοι είχαν επιμεληθεί. Στη συνέχεια
ακολούθησε επίσκεψη στο Δημαρχείο, συνάντηση με εκπρόσωπο του Δήμου και της
Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης της Vizela, ξενάγηση στην πόλη και επίσκεψη στο υδροθεραπευτήριο με
τα διάσημα ιαματικά λουτρά. Η
πρώτη ημέρα έληξε με δείπνο
καλωσορίσματος στο σχολείο.
Η δεύτερη ημέρα ξεκίνησε
με επίσκεψη και ξενάγηση στο
ιστορικό κέντρο της πόλης
Guimaraes (Μνημείο Παγκόσμιας κληρονομιάς UNESCO),
στο Παλάτι του Δούκα του
Μπραγκάνσα, στο υπέροχο
μοναστήρι και την εκκλησία
της Nossa Senhora da Oliveira
του 14ου αιώνα ενώ ακολούθησε επίσκεψη στο Casa de
Memoria στο οποίο εκτός από
την ξενάγηση υλοποιήθηκε και
η εργασία «πως συλλέγουμε
αναμνήσεις».
Την τρίτη ημέρα επισκεφθήκαμε το μουσείο Museo de
Alberto Sampaio και ξεναγηθήκαμε χρησιμοποιώντας φορητές συσκευές. Με τη χρήση
μιας εφαρμογής (app) οι συμμετέχοντες λάμβαναν οδηγίες
πλοήγησης και πληροφορίες,
έβγαζαν φωτογραφίες και
απαντούσαν σε ερωτήσεις
κουίζ μέσα από μια διαδραστική και διασκεδαστική εμπειρία.
Αργότερα οι μαθητές, στο
εργαστήριο τέχνης του σχολείου, δημιούργησαν όλοι μαζί,
ένα γλυπτό χρησιμοποιώντας
ως πρώτη ύλη, παλιές σχολι-

κές φωτογραφίες από όλες τις
χώρες της σύμπραξης.
Η τέταρτη ημέρα είχε θέμα
«Το Πόρτο ως Μουσείο». Έγινε ξενάγηση στο Sao Bento,

στη γέφυρα Vila nova de Gaia
και κρουαζιέρα στο ποτάμι,
ενώ την τελευταία ημέρα οι καθηγητές συζήτησαν για την
πορεία του προγράμματος,
καθορίστηκαν οι επόμενοι στόχοι και τα παραδοτέα έως την
επόμενη συνάντηση, αξιολογήθηκε η πορεία του προγράμματος έως τώρα, ενώ οι
μαθητές ξεναγήθηκαν στην
μουσειακή γωνιά με θέμα την
Εκπαίδευση που είχε ήδη γίνει
στο σχολείο και υλοποίησαν
δραστηριότητες πάνω σε
αυτή.
Η συνάντηση ολοκληρώθηκε την πέμπτη ημέρα, με συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων τόσο για τις μελλοντικές
κινητικότητες μαθητών και εκπαιδευτικών όσο και για την
υλοποίηση των απαιτούμενων
εργασιών και υποχρεώσεων
των εταίρων. Η πρόοδος των
εργασιών θα παρουσιαστεί σε
τρεις μήνες στην επόμενη συνάντηση στην Κροατία.
Στη συνάντηση αυτή, το 2ο
ΕΠΑ.Λ. Τρικάλων εκπροσώπησαν οι εκπαιδευτικοί Αβδελίδου Ελένη (συντονίστρια του
έργου), Μαρκάκη Φωτεινή και
οι μαθήτριες Ακρίβου Αικατερίνη και Κασσή Αναστασία.

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

ΤΡΙΤΗ

19

ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

σελίδα 37

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

AM.EOT 0727E60000012200

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

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).

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

ΤΗΝΟΣ - ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ - ΜΥΚΟΝΟΣ

Τηλ. 24310 23564-23646
Τσιτσάνη 21 - Τρίκαλα
Ημερήσια εκδρομή με τον Σύλλογο Ηπειρωτών Τρικάλων
στην Ιτέα –Αράχοβα – Δίστομο – Όσιος Λουκά την Κυριακή 31/3
Τριήμερη εκδρομή Ναύπλιο – Σπάρτη – Γύθειο – Μονεμβασιά – σπήλαια
Δυρού – Μυστράς 29 έως 31 Μαρτίου με την “πράσινη Κιβωτό”.
Τετραήμερη εκδρομή στην Κωνσταντινούπολη – Βόσπορο
και Πριγκηπόνησσα 30/4 έως 3/5. Αναχώρηση 29/4 βράδυ.
Τριήμερη εκδρομή στο Βελιγράδι και Νόβισαντ 30/4 έως 2/5.
Αναχώρηση 29/4 βράδυ.
Τριήμερη εκδρομή ΣΥΡΟΣ – ΤΗΝΟΣ του Αγίου Πνεύματος
(και οι 2 διανυκτερεύσεις θα γίνουν στην Σύρο)15 έως 17/6.
Αναχώρηση 15/6 βράδυ.
Επταήμερη εκδρομή στην Κρήτη 9 έως 15 Ιουλίου.
(Ηράκλειο - Κνωσσσός – Άγιος Νικόλαος – Ελούντα –
Σπιναλόγκα - Ρέθυμνο – Χανιά)

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

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

Ημερήσια εκδρομή στην Παναγία Σουμελα στην Ιερά Μονή Δοβρας στηΝάουσα και Βέροια την Κυριακή 24 Μαρτίου 2019.

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

ΠΡΑΓΑ 4 ΗΜΕΡΕΣ

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

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

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
ΣΤΙΣ 11-14 ΑΠΡΙλΙΟΥ 2019
(2 ΔΙΑΝ/ΣΕΙΣ) ξΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ, ξΕΝΑΓΟΣ
Διήμερη εκδρομή στην Αγία Θεοδώρα στη Βαστα Αρκαδίας με
τα 18 δέντρα στην Παναγία Μαλεβη στην Ιερά Μονή Παλιοπαναγιας και στην πόλη του Ναυπλίου. Στις 10 και 11 Μαΐου 2019.

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

ΛΙΠΑΣ TRAVEL

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
4ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 10/03 & 24/03
ΤΙΜΗ ΑΤΟΜΟΥ ΑΠΟ 195,00 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
ΓΥΡΟΣ ΛΙΜΝΗ ΜΕΓΔΟΒΑ - Ι.Μ. ΚΟΡΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΕΛΕΚΗΤΗ. Τετάρτη 20-3-2019
«ΑΘΗΝΑ – ΑΚΡΟΠΟΛΗ»
Έκθεση LEONARDO DA VINCI
Θεατρική παράσταση «Έγκλημα στο Όριεντ Εξπρές»
στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη. Από 30-31/03/2019

ΜΗ.Τ.Ε.: 0727Ε60000015600

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

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

«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.)

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

«ΟΡΕΙΝΗ ΑΡΚΑΔΙΑ»
Τρίπολη – Βυτίνα – Δημητσάνα – Στεμνίτσα
Κρουαζιέρα στη διώρυγα Κορίνθου - Αρχαία Κόρινθος Καλάβρυτα (Οδοντωτός). Από 5 – 7 /04 /2019
ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΣΕΡΡΩΝ
ΑΚΡΙΤΟΧΩΡΙ - ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ-ΟΧΥΡΟ ΡΟΥΠΕΛ-ΣΕΡΡΕΣ
2ήμερη εκδρομή. 10-11/04/2019
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
«ΠΑΤΜΟΣ το νησί της ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ»
Από 08 – 11/05/2019
ΚΥΘΝΟΣ
3ήμερη εκδρομή, από 17-19/5/2019

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

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ
5ήμερη κρουαζιέρα στα Ελληνικά νησιά (Μύκονος – Πάτμος – Ρόδος –
Ηράκλειο -Σαντορίνη) & Κουσάντασι (Τουρκία), 8-12 Ιουλίου (μεταφορά
Τρίκαλα – Πειραιά & επιστροφή, πλήρης διατροφή, απεριόριστο πακέτο
ποτών.
Τo γραφείο μας είναι συνεργάτης με την WESTERN UNION
(στείλτε και λάβετε εμβάσματα από όλα τα σημεία του κόσμου)
(πληρωμές: ΕΝΦΙΑ – ΕΦΚΑ – ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΔΕΗ - ΤΗΛΕΦΩΝΑ κλπ)

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

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

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

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ
Αναχωρήσεις από Αεροδρόμιο Μακεδονία, Θεσσαλονίκη

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

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

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

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

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

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

ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ 5 ΗΜΕΡΕΣ
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

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

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

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

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

38 σελίδα

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

τοπικά

ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

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.

Την Πέμπτη

Ομιλία στον Αγ. Αθανάσιο
Στα πλαίσια των συναντήσεων ορθοδόξου προβληματισμού που κάθε Πέμπτη γίνονται στο Πνευματικό Κέντρο του
Αγίου Αθανασίου Μπάρας Τρικάλων, την προσεχή Πέμπτη, 21
Μαρτίου 2019, στις 8 το βράδυ, θα μιλήσει ο Ηγούμενος της
Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Μετεώρων π. Δομέτιος, με θέμα:
“Ο κίνδυνος της πνευματικής αυτάρκειας”.
Θα επακολουθήσει συζήτηση. Ευπρόσδεκτοι είναι οι πάντες.-

ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ
ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΕΣ:
Ο π. Διονύσιος Χουρμουζιάδης 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.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ
ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΥΣ
Δευτέρα 18 Μαρτίου έως Κυριακή 24 Μαρτίου
Ανοίγουμε μια αγκαλιά αγάπης
και κάνουμε πράξη όλοι μαζί το…
«ἐν φυλακῇ ἤμην καὶ ἤλθετε πρός με» (Ματθ. κε’, 36)
Τα είδη που θα συγκεντρωθούν θα αποσταλούν από την «Διακονία Φυλακισμένων» της Ενορίας Παναγίας Επισκέψεως
Τρικάλων στις Φυλακές Τρικάλων και Γρεβενών
Ενδεικτικά είδη που μπορούν να προσφερθούν είναι:
Ξυραφάκια,
Αφρός ξυρίσματος
Οδοντόβουρτσες
Οδοντόκρεμες
Σαμπουάν
Αφρόλουτρο
Σαπούνι κανονικό (όχι κρεμοσάπουνο)
Σκόνη για πλύσιμο ρούχων στο χέρι
Χαρτί υγείας (συσκευασία 2 τεμαχίων)
Χαρτομάντιλα
Τηλεκάρτες
Πετσέτες προσώπου
Φανέλες ή t-shirt, μεγέθη L, XL, XΧL, (κατά προτίμηση όχι λευκές για να μη λερώνονται εύκολα)
Εσώρουχα, μεγέθη L, XL, XΧL
Κάλτσες αθλητικές και κανονικές
Σαγιονάρες-παντόφλες πλαστικές, μεγέθη 41-46
Αθλητικά παπούτσια, μεγέθη 41-46
Τα προαναφερόμενα είδη ρουχισμού και υποδημάτων είναι
σκόπιμο είτε να είναι καινούργια (τουλάχιστον τα εσώρουχα)
είτε σε πολύ καλή κατάσταση.
Ετοίμασε και εσύ το δικό σου πακέτο αγάπης
Η συλλογή θα γίνεται καθημερινά στον Ιερό Ναό Παναγίας
Επισκέψεως Τρικάλων πρωί 7:30-9:30 και απόγευμα 17:0019:30.

Καλή Μεγάλη Τεσσαρακοστή!
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Καθημερινά στον Ιερό Ναό, στο τηλέφωνο 2431033671 και στην ιστοσελίδα του Ναού panagiaepiskepsi.gr

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.

Επιβεβαίωση εγγραφής
Παρακαλούνται τα μέλη του Τμήματος Τρικάλων
του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, να προσέλθουν
σήμερα από 8:30 έως 13:30 το πρωί και από 18:30
έως 20:30 το απόγευμα και Τετάρτη μέχρι 12 το μεσημέρι, στα γραφεία του Τμήματος, προκειμένου να
επιβεβαιώσουν την εγγραφή τους και να συμπεριληφθούν στον εκλογικό κατάλογο.

ΒΡΕΘΗΚΑΝ - ΧΑΘΗΚΑΝ
XΑΘΗΚΑΝ κλειδιά, από μηχανάκι, στη περιοχή του Νοσοκομείου. Όποιος τα βρει παρακαλείται να επικοινωνήσει
στο τηλέφωνο 6974620973.
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.

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

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

• σουφλέ ζυμαρικών
• μοσχάρι γιουβέτσι
• χοιρινό με μανιτάρια
• κοτόπουλο μπούτι κοκκινιστό
• λαχανόρυζο • φασολάκια

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

Τηλ.: 24310 78278
CMYK

KΥΠΡΙΑΝΟΣ
ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ

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 24 Μαρτίου 2019,
(Β’ Νηστειῶν), «Τοῦ Ἁγίου
Γρηγορίου Παλαμᾶ»:
«Παραμονή Εὐαγγελισμοῦ τῆς
Θεοτόκου» ὥρα 6 μ.μ.:
Ἱ. Ν. Ζωοδόχου Πηγῆς Σαραγίων
Τρικάλων
ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Ἀρχιμανδρίτης 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!

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
Μοσχαράκι στιφάδο ή μοσχάρι κοκκινιστό ................................6,00€
Λαχανοντολμάδεςαυγολέμονο ή κολοκυθάκια γεμιστά..............5,00€
Μουσακά ή γεμιστά με κιμά.......................................................5,00€
Κοτόπουλο μπουτάκια φούρνου ή κατσαρόλας ..........................4,50€
Χοιρινό ρολλό με πατάτες ή λεμονάτο.......................................4,50€
Μακαρόνια με κιμά ή πένες κοτόπουλο.....................................4,00€
Πατάτες φούρνου με μυρωδικά.................................................3,00€
Κεφτεδάκια με πατάτες τηγανητές............................................5,00€
Μπακαλιάρο σκορδαλιά και χόρτα εποχής.................................6,00€

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

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

•Δέχεται καθημερινά
με ραντεβού
•Επισκέψεις
φυσιοθεραπείας
κατ’ οίκον

Δεκτά ΕΟΠΥΥ
και λοιπά ταμεία

Bύρωνoς 9
Tηλ.: 24310 30335
Kιν.: 6932166067

•Μάρμαρα •γρανίτες
•πέτρες•σχιστόλιθοι

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

κοινωνικά
ΨΗΓΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΥ
«Ο Ιησούς Χριστός ήλθεν
εις τον κόσμον δια να σώση
τους αμαρτωλούς» (Α 'Τιμοθ.1:15)
Δεν υπάρχει μεγαλύτερη
ανάγκη για τον αμαρτωλό άνθρωπο από το να σωθεί και να
συμφιλιωθεί με τον Θεό, και
δεν υπάρχει ενδοξότερο μήνυμα από το μήνυμα ότι ο
Χριστός ήρθε στον κόσμο για
να σώσει αμαρτωλούς. Αυτά
τα δύο στοιχεία της γνώσης
πρέπει να αποκτήσει κάθε άνθρωπος. Η γνώση στον αιώνα μας συνεχώς αυξάνει
αλλά ο άνθρωπος παραμένει
δούλος των παθών του και της
αμαρτίας, χωρίς να μπορεί
να απαλλαγεί. Πασχίζει να
κερδίσει αγαθά, πλούτο, δόξα,
να απολαύσει, αλλά πολύ λίγο
ενδιαφέρεται για την αθάνατη
ψυχή του και το μέλλον της. Ο
Θεός όμως ρωτάει αυτόν τον
πολυπράγμονα και γεμάτο
γνώσεις άνθρωπο: «Τι θα ωφεληθείς αν όλο τον κόσμο κερδίσεις αλλά ζημιωθείς την
ψυχή σου; ή τι θα δώσεις σε
αντάλλαγμα της ψυχής σου;»
(Ματθ. 16:26). Αν θελήσει ο

άνθρωπος αυτό να το σκεφθεί, τότε θα μάθει ότι υπάρχει μόνο μια λύση. Το σωτήριο
έργο του Χριστού που το προσφέρει δωρεάν αρκεί ο άνθρωπος να καταλάβει ότι το
έχει ανάγκη και με πίστη να το
δεχθεί.

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

ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ ΤΙΜΙΩΝ ΔΩΡΩΝ
ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΔΙΑΒΑΣ

Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα ότι ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΤΑΓΚΟΝΙΚΟΣ του Αθανασίου και της
Γεωργίας, το γένος Χούτου, που γεννήθηκε στο Μόναχο και
κατοικεί στα Τρίκαλα και η ΣΩΤΗΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΑΡΑ του Θεοδώρου και της Ευαγγελίας, το γένος Τζέλη, που γεννήθηκε και
κατοικεί στα Τρίκαλα πρόκειται να παντρευτούν και ο γάμος
θα γίνει στα Τρίκαλα.
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα ότι ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΒΑΡΟΥΤΣΟΣ του Ηλία και της
Κυριακής το γένος Συμεωνίδου που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και κατοικεί στα Τρίκαλα και η ΜΑΡΙΑ ΔΑΡΙΒΑΚΗ του
Κίμωνα-Ιωάννη και της Παναγιώτας το γένος Κουμπή που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στα Τρίκαλα πρόκειται να παντρευτούν και ο γάμος θα γίνει στην Πύλη Τρικάλων.

ΔΩΡΕΕΣ
-Η κ. Ελενα Χουλιάρα Πιτέλη προσέφερε στις “Φίλες
της Αγάπης” 100 ευρώ, στη
μνήμη του νονού της Κων/νου
Κωστόπουλου.
-Ανώνυμος προσέφερε στις
“Φίλες της Αγάπης” 50 ευρώ,
στη μνήμη Κων/νου Κωστόπουλου.
-H κ. Μπέλα Παπαδοπούλου
προσέφερε στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου το ποσό των 50 ευρώ,
στη μνήμη Μπίνου Κωστόπουλου.
-Το Επικουρικό Ταμείο Αρωγής Συντακτών Θεσσαλίας
προσέφερε στον Ιερό Προσκυνηματικό Ναό Αγίου Στεφάνου Τρικάλων το ποσό των
διακοσίων Ευρώ εις μνήμην
Γεωργίου Γκόγκου.

ΤΡΙΤΗ

Με τη χάρη του Τριαδικού Θεού και την ευλογία του Σεβασμιωτάτου μας Μητροπολίτου Σταγών και Μετεώρων κ.κ. Θεοκλήτου, φέτος, κάθε Τετάρτη απόγευμα στις 7 μ.μ., στον Ιερό
Ναό Αγίου Δημητρίου Διάβας Καλαμπάκας, θα τελείται η Θεία
Λειτουργία των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων.
ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ ΣΤΗ ΓΕΧΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Με την ευκαιρία της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821, οι νέοι της Γ.Ε.Χ.Α. ετοίμασαν εορτή με θεατρικό, με τίτλο: «ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ - Ο ισαπόστολος και φωτιστής του Έθνους».
Η εορτή θα λάβει χώρα το Σάββατο 23 Μαρτίου και ώρα
6μ.μ. στην αίθουσα της Γ.Ε.Χ.Α., οδός Βύρωνος, 24 Τρίκαλα.
Προσκαλούμεθα να την παρακολουθήσουμε.

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

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

Ευ. Αποστολάκης: Πυλώνας σταθερότητας και εγγυητής της ασφάλειας η Ελλάδα
ις δραστηριότητες επιχειρησιακής εκπαίδευσης του Πολεμικού Ναυτικού, στην ευρύτερη
περιοχή Σαρωνικού Κόλπου,
παρακολούθησε ο υπουργός
Εθνικής Άμυνας, Ευάγγελος
Αποστολάκης.
Ο κ. Αποστολάκης συνεχάρη τους κυβερνήτες και τα
πληρώματα όλων των συμμετεχουσών μονάδων, για το
υψηλό ηθικό, τον επαγγελματισμό και την αποτελεσματικότητά τους.
Επίσης, διαπίστωσε για

Τ

άλλη μία φορά την ποιοτική
υπεροχή του προσωπικού, ση-

μειώνοντας ότι, όπως και όλα
τα στελέχη των Ενόπλων Δυ-

νάμεων, το προσωπικό του
Πολεμικού Ναυτικού δίνει τον
καλύτερό του εαυτό προσφέροντας ύψιστο εθνικό έργο.
«Χάρη στην αδιάκοπη προσπάθειά του και υπό αντίξοες
πολλές φορές συνθήκες, κατορθώνει καθημερινά να φέρει
σε πέρας την υψηλή αποστολή του σε εθνικό και διεθνές
επίπεδο».
Ο υπουργός τόνισε ότι βασική επιδίωξη της πολιτικής
ηγεσίας του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, αποτελεί η συνεχής μέριμνα για το προσω-

πικό. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και σχετικό νομοσχέδιο που προωθεί το
υπουργείο, με ρυθμίσεις που
αφορούν στο προσωπικό των
Ενόπλων Δυνάμεων.
Παράλληλα, επεσήμανε ότι
την τρέχουσα χρονική περίοδο, παρατηρείται ένα ασταθές
περιφερειακό περιβάλλον, με
εύθραυστες ισορροπίες στον
γεωπολιτικό μας χώρο.
«Γι αυτό και αποτελεί ύψιστη εθνική προτεραιότητα η
ανάδειξη του ρόλου της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερό-

τητας και εγγυητή της ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή
της Ανατολικής Μεσογείου
και των Βαλκανίων.
Οι Ένοπλες Δυνάμεις συνεισφέρουν σε αυτή την εθνική προσπάθεια, μέσω της
άσκησης ενεργού αμυντικής
διπλωματίας.
Έχοντας αναλάβει ρόλο
κλειδί στην προώθηση διεθνών αμυντικών συνεργασιών,
λειτουργούν ως αγωγός επικοινωνίας μεταξύ χωρών της
Ανατολικής Μεσογείου και της
Μέσης Ανατολής».

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

«ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ»
Παιδής Θεόδωρος

ΓΑΜΒΕΤΑ 15 ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΗΛ:

2431071936
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