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Οι δικαιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν ενίσχυση για τα έτη εφαρμογής 2019 και 2020

Θα τιμήσουν
τους ήρωες
>> 5

Τα δημοτικά
της Καλαμπάκας
πάνε για
κολύμβηση…

Στα 12,5 ευρώ ανά στρέμμα για τις ορεινές περιοχές
και στα 8,1 ευρώ για τις μειονεκτικές

ΣΕΛ.
8

Αγροτικός Συνεταιρισμός
Μεταποίησης και Εμπορίας
Αγροτικών Προϊόντων Τρικάλων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

>> 6

Δηλώσεις Βιολογικής Γεωργίας και
παραλαβή τιμολογίων από την ΕΑΣ Τρικάλων

Η ΕΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ενημερώνει τους παραγωγούς ότι ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα της
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ από 28 Φεβρουαρίου 2019 έως και 28 Μαρτίου
2019. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
προσέρχονται στα γραφεία της ΕΑΣ στο
Μεγαλοχώρι για ενημέρωση και υποβολή
αιτήσεων.
Επίσης η ΕΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ άρχισε να παραλαμβάνει τιμολόγια για επιστροφή ΦΠΑ
του έτους 2018.

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

Για περισσότερες πληροφορίες
Τμήμα ΟΣΔΕ
Τηλ.: 24310 56513, 24310 56514

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ-ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΟΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

Πρόγραμμα
βιολογικής γεωργίας

Αρ. Πιστ. 506925 QM08

Ο Αγροτικός Γαλακτοκομικός Συν/σμός
ΜΕΤΕΩΡΩΝ ενημερώνει όλους τους ενεργούς γεωργούς να υποβάλουν αιτήσεις στήριξης στο πλαίσιο του Μέτρου 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» του Προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020
(Βιολογική Γεωργία) από 28 Φεβρουαρίου
2019 έως και 28 Μαρτίου 2019.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται στα γραφεία του Συνεταιρισμού
μας για ενημέρωση και υποβολή αιτήσεων.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 24320
22426-24320 22507.
CMYK

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ
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ΜΑΡΤΙΟ

Σαν Σήμερα
1929
Ο ΠΑΟΚ συγχωνεύεται
με την ΑΕΚ Θεσσαλονίκης και
αλλάζει το σήμα του από τετράφυλλο πράσινο τριφύλλι
στον δικέφαλο αετό.
1947
Δολοφονείται στη Θεσσαλονίκη ο Γιάννης Ζέβγος,
κορυφαίο στέλεχος του ΚΚΕ
και του ΕΑΜ.
1997
Η πεζογράφος Γαλάτεια
Σαράντη είναι η πρώτη γυναίκα που εκλέγεται τακτικό
μέλος της Ακαδημίας Αθηνών.
2004
Ο πρωθυπουργός, Κώστας Καραμανλής, παρουσιάζοντας στη Βουλή τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησής του, τονίζει ότι δεν
ζητά περίοδο χάριτος. Αναφέρει ότι οι βασικοί άξονες
της πολιτικής του είναι ο Πολιτισμός, η Παιδεία, η επανίδρυση του κράτους και η
εφαρμογή μίας νέας οικονομικής πολιτικής, στόχοι της
οποίας είναι οι αυξήσεις συντάξεων και μισθών, οι ρυθμίσεις για τα πανωτόκια, οι φορολογικές ελαφρύνσεις, η αύξηση των δαπανών για την
παιδεία στο 5% του ΑΕΠ, ρυθμό ανάπτυξη πάνω από 5%
και μείωση της ανεργίας κατά
τρεις ποσοστιαίες μονάδες
στο τέλος της τετραετίας.

Γ

ίνεται συχνά
συζήτηση
τελευταία για
το πώς η Ευρώπη
πρέπει, επιτέλους,
να ξυπνήσει και να
αποκτήσει τη δική
της πραγματική
ισχύ, αυτό που οι
Αγγλοσάξονες
αποκαλούν hard
power. Η αλήθεια
είναι ότι, αν η
Ευρώπη δεν...
ξυπνήσει από τον
Τραμπ, μάλλον δεν
θα ξυπνήσει ποτέ.

Κάπου εδώ όμως αρχίζουν τα ερωτήματα.
Ισχυρή Ευρώπη στην
άμυνα, στην εξωτερική
πολιτική και στον τομέα
των πληροφοριών δεν
μπορεί να υπάρξει χωρίς
το Βερολίνο σε κεντρικό
ρόλο. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αρέσει ή όχι.
Η Μεγάλη Βρετανία,
που έχει σημαντικές ικανότητες σε αυτούς τους
τομείς, περνάει μια παρατεταμένη και βαθιά
κρίση, που της στερεί
τη δυνατότητα να διαδραματίσει κάποιο ρόλο.
Η Γαλλία το θέλει,
αλλά κι εκείνη -παρά τις
φιλόδοξες διακηρύξεις

Για μια ισχυρή Ευρώπη
Μακρόν- έχει σοβαρά
εσωτερικά ζητήματα και
ανοικτά μέτωπα.
Θέλει όμως η υπόλοιπη Ευρώπη τη Γερμανία
σε έναν νέο, ηγεμονικό
ρόλο πέρα από αυτόν
που ήδη διαδραματίζει
στα οικονομικά θέματα;
Και επίσης, θέλει η ίδια
η Γερμανία να τον αναλάβει;
Οι Γερμανοί είναι εξαιρετικά διστακτικοί στην
ανάληψη πρωτοβουλιών
που θα τους εμπλέξουν
σε μια πιο ενεργό εξωτερική πολιτική και στην
επέκταση των στρατιωτικών τους δυνατοτήτων.
Από τη μία, είναι οι
ενοχές και η αυτοσυγκράτηση που επιβάλλει
σε ένα κομμάτι του πολιτικού κόσμου και της
κοινωνίας η Ιστορία.
Και από την άλλη, μια
συντηρητική απέχθεια
σε οτιδήποτε διαταράσσει το γερμανικό στάτους κβο ή την ανάλωση
γερμανικών κονδυλίων
για λογαριασμό άλλων.
Η γερμανική ελίτ, με

πρώτη τη Μέρκελ, αντιλαμβάνεται το κενό που
προκαλεί η πολιτική
Τραμπ και προσπαθεί διστακτικά να χαράξει μια
νέα στρατηγική.
Ηδη, άλλωστε, βρίσκονται σε εξέλιξη σοβαρές διαφωνίες με την
Ουάσιγκτον, που αφορούν τις σχέσεις του Βερολίνου με τη Μόσχα,
τον αγωγό North Stream,
τις κυρώσεις εναντίον
του Ιράν και τη χρήση
κινεζικών υποδομών στις
τηλεπικοινωνίες.
Η Αθήνα παρακολουθεί τις εξελίξεις, γνωρίζοντας πως το γεωπολιτικό παιχνίδι είναι πολύ
μεγάλης κλίμακας. Την
αφορά άμεσα, όμως δεν
μπορεί να κάνει πολλά
για να το επηρεάσει.
Ενα σημείο, πάντως,
έχει ενδιαφέρον. Γερμανοί αξιωματούχοι επιμένουν, και έχουν δίκιο,
πως η Ε.Ε. δεν θα γίνει
σοβαρός παγκόσμιος
παίκτης ενόσω ισχύει ο
κανόνας της ομοφωνίας
σε θέματα εξωτερικής

πολιτικής και ασφάλειας.
Θα απαιτηθεί η καθιέρωση ενισχυμένης πλειοψηφίας ώστε οι αποφάσεις να λαμβάνονται
γρήγορα και εύκολα.
Η Ελλάδα παραδοσιακά είναι αντίθετη σε αυτή
την αλλαγή, διότι θα χάσει όποιον μοχλό πίεσης
διαθέτει έναντι της
Τουρκίας και άλλων γειτόνων της.
Θα μπορούσε, όμως,
να διεκδικήσει σαν αντάλλαγμα μια σαφή,
απτή και ρητή διασφάλιση των εξωτερικών της
συνόρων από την Ε.Ε.
Αυτός είναι ένας εθνικός στόχος, που κάποια
στιγμή μπορεί να επιτευχθεί με συστηματική
προεργασία και συναίνεση.

Το Άγγελμα

Του Αλέξη
Παπαχελά
από την
«ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»

της ημέρας

ΤΑ ΝΕΑ:

Η αλήθεια μας δίδεται όταν

```

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

Κ. Σημίτης:

τη ζητήσουμε ταπεινά,

" Πόσο ΕΝΦΙΑ θα
πληρώσουμε "

όπως ζητούμε την υγεία μας
από τον γιατρό.

```

Μεγαλοστομίες και συγκάλυψη της
πραγματικότητας από την κυβέρνηση

(Όσο… δεν αντέχει η
τσέπη μας!)

Δεν μπορούμε να διατάξουμε την
αλήθεια, αλλά να την παρακαλέσουμε

```

να μας δοθεί, να μας αποκαλυφθεί.
Άγιος Ιάκωβος εν Ευβοία

(Κάτι μας θυμίζει αυτό…)

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 ανέκδοτο της ημέρας
Το μεγάλο ψέμα
Μια μέρα, ένας δάσκαλος είδε μερικά παιδιά να κάθονται
γύρω γύρω από ένα σκύλο.
Τα ρωτάει λοιπόν, για ποιόν λόγο είχαν μαζευτεί όλοι εκεί.
Ένα από τα παιδιά, του απαντάει:
- "Αγώνα ψέματος.
Όποιος πει το μεγαλύτερο ψέμα, θα τον πάρει σπίτι του."
Και ο δάσκαλος τους λέει:
- "Όταν ήμουν στην ηλικία σας, δεν έλεγα ποτέ ψέματα."
Εκείνη τη στιγμή, σηκώνετε ένα από τα παιδιά και λέει:
- "Κέρδισε με την αξία του."

Γενική πρόγνωση για σήμερα

Ο ΚΑΙΡΟΣ
Σ Η Μ Ε Ρ Α

Τετάρτη 20/3/2019
ΛΙΓΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΒΑΘΜΙΑΙΑ
ΘΑ ΑΥΞΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΒΟΡΕΙΟΤΕΡΕΣ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΘΑ ΣΗΜΕΙΩΘΟΥΝ ΤΟΠΙΚΕΣ
ΒΡΟΧΕΣ. ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ
ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ ΤΙΣ ΠΡΩΙΝΕΣ ΩΡΕΣ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ
3 ΜΕ 5 ΜΠΟΦΟΡΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 06 ΕΩΣ
21 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ.
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Ένα σκάνδαλο,
πολλές ανισότητες
Ένα σκάνδαλο, που δεν αφορά
συναλλαγές του Ντόναλντ Τραμπ,
παρεμβάσεις ξένων δυνάμεων στις
εκλογές ή υποθέσεις κατασκοπείας, κυριαρχεί αυτό το διάστημα
στα αμερικανικά Μέσα και συγκλονίζει την κοινή γνώμη. Οι αρχές
εξάρθρωσαν το μεγαλύτερο δίκτυο
δωροδοκιών για εισαγωγή σε πανεπιστήμια, απαγγέλοντας κατηγορίες εις βάρος δεκάδων προσώπων, που βοηθούσαν ενδιαφερόμενους να αγοράσουν μία θέση
στο Γέιλ, το Στράτφορ και αλλού.
Το θέμα έχει ανοίξει μια ευρύτερη συζήτηση στις ΗΠΑ σχετικά
με τις οικονομικές ανισότητες και
το πώς αυτές αποτυπώνονται στις
δυνατότητες πρόσβασης σε καλή
εκπαίδευση. Και τούτο γιατί, όπως
επισημαίνουν ορισμένοι, ακόμη κι
εάν έλειπαν φαινόμενα παρανομίας
όπως το συγκεκριμένο, η καλή εκπαίδευση θα παρέμενε «αποκλειστικό προνόμιο» των λίγων και
πλουσίων. Τα πράγματα δεν είναι
ακριβώς έτσι, αφού τα αμερικανικά
πανεπιστήμια φημίζονται και για
το πολύ ισχυρό σύστημα υποτροφιών τους, που δίνει τη δυνατότητα
σε δυνατά μυαλά ή ξεχωριστούς
αθλητές να προχωρήσουν ανεξάρτητα από την οικονομική τους
θέση.
Ωστόσο, είναι επίσης γνωστό
πως λιγότερο δυνατά μυαλά έχουν
τη δυνατότητα να κερδίσουν μία
θέση, εάν το επίθετό τους είναι
αρκετά ηχηρό, εάν οι γονείς τους
έχουν καταθέσει μία μεγάλη προσφορά στο πανεπιστήμιο ή με
άλλο νόμιμο, αλλά όχι απαραίτητα
αξιοκρατικό, τρόπο. Κάπως έτσι
είχε πετύχει την εισαγωγή στο
Χάρβαρντ ο γαμπρός του Τραμπ,
Τζάρετ Κούσνερ.
Δεν είναι όμως μόνο θέμα αξιοκρατίας και ίσων ευκαιριών για
όλους. Είναι ένα θέμα βαθιά πολιτικό και αυτό το γνωρίζουν όσοι
έχουν δει τα επιμέρους στοιχεία
για όλα αυτά τα εκλογικά αποτελέσματα των τελευταίων ετών, που
ήρθαν ως δυσάρεστη έκπληξη ή
ήταν τουλάχιστον άβολα, ακόμη
και εάν δεν αιφνιδίασαν.
Οι χαμηλότερης εκπαίδευσης
ψηφοφόροι στήριξαν με θέρμη
τον Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ, το
Brexit στη Βρετανία, τη Μαρίν Λεπέν στη Γαλλία. Όχι γιατί «καταλάβαιναν λιγότερα», όπως κάποιοι
είχαν σχολιάσει. Αλλά γιατί αυτοί
ένιωσαν ξεχασμένοι από το σύστημα, απειλημένοι από την παγκοσμιοποίηση και τη μεταφορά
θέσεων χαμηλής ειδίκευσης σε
χώρες του εξωτερικού ή την αυτοματοποίηση. Το χάσμα ήταν και
γεωγραφικό, με τις επαρχίες των
λιγότερων ευκαιριών να ψηφίζουν
πολύ διαφορετικά από τα μητροπολιτικά κέντρα.
Το χάσμα αυτό πρέπει να βρουν
τρόπο να κλείσουν τα παραδοσιακά κόμματα Κεντροαριστεράς και
Κεντροδεξιάς, αν δεν θέλουν να
συνεχίσουν να βλέπουν τα άκρα
να παίρνουν κεφάλι.

Της Νατάσας Στασινού
naftemporiki.gr

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

ΤΕΤΑΡΤΗ

O… εθελοντής Δήμαρχος!
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Έφηβοι και
εξαρτησιογόνες ουσίες

Ο Ημιμαραθώνιος Καλαμπάκα – Τρίκαλα «Θανάσης Σταμόπουλος»
αποτελεί ένα μεγάλο αθλητικό γεγονός -και όχι μόνο – για ολόκληρο
το νομό. Για να πετύχει το εγχείρημα πολύτιμος είναι ο ρόλος των εθελοντών. Το καλό παράδειγμα έδωσε ο πρώτος πολίτης του Δήμου,
αφού ο Δήμαρχος Παπαστεργίου έβαλε την φόρμα του εθελοντή, πήρε
και το ποδήλατο και έκανε την διαδρομή και έδωσε χείρα βοηθείας όπου
χρειάστηκε. Διότι ο εθελοντισμός δεν θέλει λόγια αλλά πράξεις!

∫χρ.παπ.

Στο ψηφοδέλτιο του Αγοραστού
στα Τρίκαλα ο Αχιλλέας Λάππας

Υποψήφιος, με το συνδυασμό «Συμμαχία υπέρ των πολιτών» του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού, είναι στις αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου στη ΠΕ Τρικάλων ο Αχιλλέας Λάππας. Ο Αχιλλέας Λάππας είναι 40 ετών και είναι αυτοκινητιστής. Ζει στο Ελευθεροχώρι και δραστηριοποιείται στην πόλη των Τρικάλων. Έχει αναπτύξει
συνδικαλιστική δράση καθώς είχε εκλεγεί στη θέση του αντιπροέδρου
και του ταμία του Ραδιοταξί Τρικάλων, στη θέση του γεν. γραμματέα
και του ταμία του Σωματείου Αυτοκινητιστών Τρικάλων ενώ είχε εκλεγεί μέλος στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Αυτοκινητιστών.

Αντίο στον τελευταίο των Μοϊκάνων…

Όταν ο Σάκης αντάμωσε τον δήμαρχο Μαράβα!
Με Σάκη Ρουβά αντάμωσε ο Δήμαρχος Πύλης Κώστας Μαράβας.
Ο γνωστός καλλιτέχνης
βρέθηκε χθΕς στην Πύλη
όπου και συναντήθηκε με
τον Δήμαρχο. Χαρακτηριστικά σημειώνει στον
προσωπικό του λογαριασμό στο facebook:
Μια ευχάριστη έκπληξη
περίμενε τους υπαλλήλους του δήμου Πύλης
και εμένα προσωπικά καθώς το γραφείο μου στην
Πύλη επισκέφθηκε ο Σάκης Ρούβας. Συγκεκριμένα ο γνωστός καλλιτέχνης βρέθηκε στο δημαρχείο όπου συζητήσαμε για την περιοχή, τον ορεινό όγκο, για τα επιχειρηματικά του
σχέδια του στη Θεσσαλία και φυσικά για τις εκλογές!!!
Μου επισήμανε πως θα επισκεφτεί σύντομα ξανά την περιοχή…

∫χρ.παπ.

Στήριξη Σάκη Παπαδόπουλου σε Τσιλιμίγκα
Την επίσημη κάθοδο του προεκλογικού
αγώνα του υποψηφίου Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Νίκου Τσιλιμίγκα επιβεβαίωσε σήμερα μιλώντας στη Λέσχη 97,6 ο βουλευτής
του ΣΥΡΙΖΑ Σάκης Παπαδόπουλος, γνωστοποιώντας πως θα υπάρξει ανοιχτή εκδήλωση στη Λάρισα στις 5 Απριλίου όπου και
θα ανακοινωθεί το ψηφοδέλτιο των περιφερειακών συμβούλων του κ. Τσιλιμίγκα:
« Την Παρασκευή στις 5 Απριλίου θα
υπάρξει στη Λάρισα η επίσημη ανακοίνωση
της καθόδου στις περιφερειακές εκλογές από τον ίδιο τον κ. Νίκ. Τσιλιμίγκα, θα υπάρξει η ιδρυτική διακήρυξη, θα δοθεί το ιδεολογικό στίγμα του συνδυασμού του, θα τοποθετηθεί ο ίδιος ο υποψήφιος Περιφερειάρχης για τα μείζονα ζητήματα της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Και
εξ όσων γνωρίζω θα γίνει και μια ανακοίνωση του μεγαλύτερου μέρους
του συνδυασμού του, των υποψηφίων περιφερειακών του συμβούλων
και φυσικά η συζήτηση συνεργασιών συνεχίζεται.

∫χρ.παπ.

CMYK

Στην «Πανελλήνια έρευνα στο σχολικό πληθυσμό για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες εξαρτητικές συμπεριφορές – Έρευνα ESPAD» συμμετέχει το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής
της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ν. Τρικάλων (ΟΚΑΝΑ).
Μάλιστα, έχουν επιλεγεί επτά Λύκεια (21 τμήματα) περίπου και 420 μαθητές, όπου θα συμβάλλουν σημαντικά στο να δοθούν απαντήσεις για τη
χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών (καπνός, οινοπνευματώδη, άλλες ουσίες), τη χρήση του διαδικτύου και τον
στοιχηματισμό/τζόγο, καθώς και ευρύτερα θέματα που άπτονται της
συμπεριφοράς και του τρόπου ζωής
των έφηβων-μαθητών (π.χ., οι διαπροσωπικές σχέσεις, ο ελεύθερος
χρόνος, η σχολική προσαρμογή και η
ψυχολογική υγεία Την έρευνα διεξάγει το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό
Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας, Νευροεπιστημών & Ιατρικής Ακριβείας «Κώστας Στεφανής» (ΕΠΙΨΥ/Ιατρική Σχολή Αθηνών), ενώ τα ευρήματα θα
ανακοινωθούν σε 1 χρόνο από τώρα
στην ιστοσελίδα : www.epipsi.gr.
Αναμένουμε με ενδιαφέρον τα αποτελέσματα!

∫Ε.Κ.

Ο κόσμος της αγοράς
Για ακόμη μία φορά ο εμπορικός κόσμος και γενικά αυτός της αγοράς και
της οικονομίας ζητάει ηπιότητα στον
λόγο και στις πράξεις από τους πολιτικούς και τα κόμματα.
«Ανέκαθεν η προεκλογική περίοδος επιδρούσε αρνητικά στην αγορά,
καθώς οι καταναλωτές γίνονταν επιφυλακτικοί, πόσω μάλλον στην εποχή
της κρίσης» αναφέρουν επιχειρηματίες
και σημειώνουν «έχουμε την κρίση
από το 2010 που έχει μειώσει μέχρι
τώρα πάνω από 60% τον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεών μας. Είμαστε
σε προεκλογική περίοδο. Αυτά είναι
αρκετά για να έχουμε ζήτημα επιβίωσης. Δεν χρειάζεται πόλωση, δεν
υπάρχει ανάγκη οξείας αντιπαράθεσης
μεταξύ των κομμάτων. Ότι έχουν να
πουν, ας το κάνουν πολιτικά και ήπια,
με επιχειρήματα. Η όξυνση βλάπτει την
οικονομία!».

∫ Μ.α.Μπ.
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Με το Δήμαρχο Τρικκαίων συναντήθηκε το Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Τρικάλων
ια σειρά από
σημαντικά
ζητήματα που
απασχολούν τους
δασκάλους και τους
νηπιαγωγούς τέθηκαν
στο επίκεντρο της
συνάντησης που είχε η
Διοίκηση του Συλλόγου
Εκπαιδευτικών
Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Τρικάλων
με το Δήμαρχο
Τρικκαίων κ. Δημήτρη
Παπαστεργίου.

Μ

Έθεσαν τις διαχωριστικές γραμμές,
αποφάσισαν καλύτερη συνεργασία
•Αποφασίστηκε πλαίσιο συνεργασίας για την πραγματοποίηση
σειράς δράσεων και των ζητημάτων που απασχολούν τον κλάδο

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης που έγινε σε πολύ
καλό κλίμα συνεργασίας συζητήθηκαν η σχέση της αυτοδιοίκησης και των φορέων
της εκπαίδευσης, το θέμα
που ανέκυψε με τα κιτ ρομποτικής καθώς επίσης και οι
δράσεις που θα πρέπει να
υλοποιηθούν μεταξύ Δήμου
και εκπαιδευτικών.

θυντές των σχολείων, καθώς και οι ίδιοι κάνουν εξαιρετική δουλειά, προσφέροντας σημαντικό έργο στη
μόρφωση και διαπαιδαγώγηση των τρικαλινών παιδιών.
Αυτό λοιπόν που ζητήθηκε είναι από τώρα και στο
εξής και για οποιαδήποτε
συμμετοχή - συνεργασία
των σχολικών μονάδων με
δραστηριότητες του Δήμου,
να ενημερώνεται η Διεύθυνση της Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Τρικάλων που
είναι η προϊσταμένη αρχή
και υπεύθυνη για τη λειτουργία τους.

Δόθηκαν
διευκρινήσεις

Πλαίσιο
συνεργασίας

Συγκεκριμένα, τα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου
κατέστησαν σαφές προς το
Δήμαρχο Τρικκαίων ότι τα
Δημοτικά Σχολεία έχουν την
αυτονομία και τη δική τους
διοίκηση. Τονίστηκε πως η
παιδεία αποτελεί εθνική
προτεραιότητα. Τα δημόσια σχολεία που εμείς οι
εκπαιδευτικοί διακονούμε
υπάγονται στο Υπουργείο
Παιδείας.
Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του τοπικού Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Τρικάλων κ. Χρήστος Τρικάλης «τέθηκαν οι διαχωριστικές γραμμές που αφορούν τις αρμοδιότητες των
δήμων στην εκπαίδευση,
αφού σύμφωνα με το νόμο
οι Δήμοι έχουν αρμοδιότητα να διευκολύνουν τα σχολεία όσον αφορά την υλικοτεχνική υποδομή και να
συνεργάζονται με τις σχολικές μονάδες για την επίλυση των λειτουργικών
αναγκών των σχολείων, των

Στη συνέχεια, τόσο ο Δήμαρχος, όσο και η Διοίκηση
του τοπικού Συλλόγου στάθηκαν στις δράσεις που θα
πρέπει να προγραμματιστούν από εδώ και στο
εξής, ώστε να προωθούνται
ζητήματα που απασχολούν
τον κλάδο, αλλά να επιλύονται τα όποια προβλήματα προκύπτουν.
Ο κ. Παπαστεργίου πρότεινε να υπάρξει τριμερής
συνεργασία μεταξύ Δήμου,
Σχολικών Επιτροπών και του
Συλλόγου Εκπαιδευτικών
Π.Ε., όπως και συμφωνήθηκε.
Συνεργασία που θα επικεντρώνεται στην πιστοποίηση του αθλητικού εξοπλισμού των σχολείων ως προς
την καταλληλότητά τους για
χρήση από μαθητές και μαθήτριες, στην ιεράρχηση
αναγκών σε συντηρήσεις
και υλικοτεχνική υποδομή
και στα κονδύλια των Σχολικών Επιτροπών.
Ευαγγελία Κάκια

προβλημάτων στην κτηριακή και υλικοτεχνική υποδομή, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία
των σχολείων».
Παράλληλα, σημειώθηκε
ότι με βάση τις διατάξεις
του άρθρου 16 του Συντάγματος προκύπτει, ότι ο συνταγματικός νομοθέτης αναθέτει την αποστολή της παιδείας ευθέως στο κράτος
και αποκλείει την μεταφορά
αρμοδιοτήτων στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοικήσεως οποιουδήποτε βαθμού. Ειδικά ως προς την
Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, το
ισχύον σύνταγμα αναγνωρίζει την αποκλειστική ευθύνη και αρμοδιότητα του
κράτους για την διοίκηση,
την εποπτεία και τη λει-

τουργία των δημοσίων εκπαιδευτηρίων.
Από την πλευρά του, ο
Δήμαρχος Τρικκαίων τόνισε
ότι δεν υφίσταται κάποιο
ζήτημα και ότι οι δύο θεσμοί
της κοινωνίας λειτουργούν
ανεξάρτητα, χωρίς παρεμβάσεις, με ξεκάθαρα τα
όρια και πρόσθεσε ότι «το
Σύνταγμα προφανώς είναι
γνωστό και σαφώς άκρως
σεβαστό. Αυτό δεν σημαίνει
όμως ότι καλές πρακτικές
από άλλες χώρες δεν μπορούν να συζητούνται, ειδικά
όταν μπορεί να αφορούν
στο μέλλον και της δικής
μας χώρας».
Όσον αφορά δε τον εξοπλισμό των σχολικών μονάδων με τα πακέτα εκπαιδευτικής ρομποτικής, που
δόθηκαν ως δωρεά στα

σχολεία αυτό που σημειώθηκε από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου – με
αφορμή το θέμα που ανέκυψε- αυτός είναι καθαρά
υποστηρικτικός και εντάσσεται στην υλικοτεχνική
υποδομή που παρέχουν οι
δήμοι και δεν αποτελεί αυτοσκοπό για συμμετοχή σε
διαγωνισμούς, όπως ο Περιφερειακός Διαγωνισμός
Εκπαιδευτικής Ρομποτικής
2019, που έγινε στα Τρίκαλα στις 12-02-2019, χωρίς
την ενημέρωση πρώτα της
Διεύθυνσης Π.Ε. Τρικάλων
και κατόπιν κοινοποίησης
στις σχολικές μονάδες όπου
οι σύλλογοι διδασκόντων
είναι τα κυρίαρχα όργανα
ως προς τη λήψη αποφάσεων και αυτοί παίρνουν
την απόφαση για συμμετο-

χή ή όχι των σχολικών μονάδων σε εκδηλώσεις, όπως
ο αυτή με τα kit ρομποτικής.
Ο κ. Παπαστεργίου επανέλαβε ότι δεν θεωρεί ως
σοβαρό το θέμα και ότι -αν
δεν ήταν προεκλογική περίοδος, ουδείς από τη εκπαιδευτική κοινότητα θα
ασχολούταν. Ανέφερε ότι η
μάλλον αιχμηρή διατύπωση (στην επιστολή του) περί
της μη χρήσης των κιτ που
δώρισε ο Δήμος, εξέφραζε
κυρίως την απογοήτευση
για την παντελή απουσία
συμμετοχής τρικαλινών μαθητών/τριών από τον πανθεσσαλικό διαγωνισμό των
Τρικάλων.
Παράλληλα, έκανε λόγο
για εξαιρετική συνεργασία
με τη Διεύθυνση Α/Θμιας
Εκπαίδευσης και του Διευ-

Υπεγράφη η σύμβαση για την κατασκευή του αγωγού από το Δ. Τρικκαίων

Νερό στα ποιμνιοστάσια της Αγρελιάς
•Το μήκος του αγωγού θα είναι περίπου 1.880 μέτρα και το έργο θα επιλύσει προβλήματα για τους κτηνοτρόφους
την υλοποίηση ενός
σημαντικού έργου
προχωρά η δημοτική Αρχή
Τρικκαίων, ικανοποιώντας ένα
πάγιο αίτημα των κτηνοτρόφων
που διαμένουν στην Αγρελιά,
αυτό της κατασκευής αγωγού
για την άρδευση των
κτηνοτροφικών μονάδων.

Σ

Όπως έγινε γνωστό, προχθές
υπεγράφη η σύμβαση για την κατασκευή του έργου μεταξύ του
Δημάρχου Τρικκαίων κ. Δημήτρη
Παπαστεργίου και του εργολάβου.
Η διαδικασία κατασκευή του αγωγού είχε αρχίσει από το 2018 με την
εκπόνηση της μελέτης από την Τε-

χνική Υπηρεσία, τα τεύχη δημοπράτησης και την προκήρυξη του
σχετικού διαγωνισμού.
Το έργο είναι σημαντικό, καθώς
θα γίνουν εργασίες τοποθέτησης
αγωγού πολυαιθυλενίου για την
μεταφορά νερού από τη λιμνοδεξαμενή στις κτηνοτροφικές μονάδες. Το μήκος του αγωγού θα είναι
περίπου 1.880 μέτρα και το έργο θα
επιλύσει προβλήματα για τους κτηνοτρόφους.
Συγκεκριμένα, έχουν γίνει ήδη
από το 2015 οι εργασίες ηλεκτροδότησης της γεώτρησης (80.000€),
η ανακατασκευή της, εργασίες στη
δεξαμενή, αλλά και έργα υποδομής
(άλλα 31.000€), δηλαδή παρεμβά-

σεις συντήρησης και επισκευής
του υφιστάμενου οδικού δικτύου.
«Με τον τρόπο αυτόν ο Δήμος
Τρικκαίων βοηθά τους κατοίκους να
μείνουν στην περιοχή και να συνεχίσουν να ασχολούνται με τη γεωργική παραγωγή, στηριζόμενοι
στην καθημερινότητά τους» υπογραμμίζει η δημοτική Αρχή και προσθέτει ότι «συνεχίζονται τα έργα
συνολικότερα για την ύδρευση σε
ένα από τα πιο ορεινά χωριά. Μετά
την κατασκευή της λιμνοδεξαμενής
στη θέση «Ζαγορίτη», ο Δήμος
Τρικκαίων έχει προχωρήσει σε έργα
συνολικότερα για την ύδρευση σε
ένα από τα πιο ορεινά χωριά».
Ε.Κ.

τοπικά

O υποψήφιος δήμαρχος
Μετεώρων Θοδωρής Αλέκος
και υποψήφιοι δημ. σύμβουλοί
στην Ξυλογλυπτική
Σχολή Καλαμπάκας

O υποψήφιος δήμαρχος Μετεώρων Θοδωρής
Αλέκος και υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοί του, επισκέφθηκαν την Ξυλογλυπτική Σχολή Καλαμπάκας.
Εκεί, τους υποδέχθηκε ο υπεύθυνος εκπαίδευσης της
σχολής , κ. Ζαμπούρας Σωτήρης, παρουσία του καθηγητή
κ. Ράπτη Παναγιώτη αλλά και σπουδαστών, όπου ενημέρωσαν τους ενδιαφερόμενους για τη λειτουργία της
σχολής, ενώ κατατέθηκαν ιδέες, για τις προοπτικές ανάπτυξης που παρουσιάζονται.
Υπήρξε ενημέρωση για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα,
τον τρόπο εργασίας, την προμήθεια της πρώτης ύλης
και την καθημερινότητα των σπουδαστών της σχολής
(στέγαση, σίτιση κλπ.) και τα μικροπροβλήματα που
υπάρχουν.
Αναλύθηκε η αμοιβαία επικερδής συνεργασία Σχολής
και Δήμου με την υποστήριξη και προώθηση δράσεων,
όπως η παραγωγική κατεύθυνση και λειτουργία bazaar
ξυλόγλυπτων αντικειμένων που θα μπορούσαν να ακολουθήσουν οι τελειόφοιτοι της σχολής.
Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στη προώθηση του βιωματικού τουρισμού και τη δημιουργία μουσειακού
χώρου εντός της σχολής, που θα αποτελούσε αναμφισβήτητο πόλο έλξης για τον τουρισμό του τόπου μας,
με στόχο την επιμήκυνση της παραμονής των επισκεπτών
στη πόλη μας.
Η συζήτηση έγινε ακόμη πιο ενδιαφέρουσα, με ιδέες
για μια ολοκληρωμένη αναβάθμιση της περιοχής σε
συνδυασμό με την αξιοποίηση του ΞΕΝΙΑ και το λόφο
του προφήτη Ηλία, μετατρέποντας έτσι έναν αναξιοποίητο
χώρο σε ένα μοναδικό ζωντανό θεματικό πάρκο.
Θετική ήταν η ανταπόκριση του κ. Ζαμπούρα στην
ομάδα του κ. Αλέκου για μια μελλοντική συνεργασία
στη κατασκευή χειροποίητων ξύλινων ταμπελών για τη
σήμανση των Μετεωρίτικων Μονοπατιών.
Πραγματοποιήθηκε περιήγηση στον πανέμορφο χώρο
έκθεσης των χειροποίητων ξυλόγλυπτων και στο χώρο
εργασίας των σπουδαστών.
Η Ξυλογλυπτική Σχολή Καλαμπάκας είναι η μοναδική
Δημόσια Σχολή με την ειδικότητα «Τεχνιτών Ξυλογλυπτικής
– Διακοσμητικής Επίπλου». Αποτελεί ορόσημο του τόπου
μας αφού λειτουργεί από το 1964.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΛΕΚΟΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΔΙΑΣΜΟ «ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ
– ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΗΜΟΣ»

Χωρίς λαϊκή
αγορά τη Δευτέρα
Ο Δήμος Τρικκαίων γνωστοποιεί ότι δεν θα πραγματοποιηθεί η λαϊκή αγορά της Δευτέρας 25 Μαρτίου
2019 λόγω της εθνικής επετείου.
Η λαϊκή αγορά δεν θα μεταφερθεί το Σάββατο 23
Μαρτίου. Την ημέρα αυτή θα δραστηριοποιηθούν οι
παραγωγοί της καθημερινής αγοράς και οι μικροπωλητές.
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Σειρά εκδηλώσεων για την 25η Μαρτίου προγραμματίζει η Π.Ε. Τρικάλων

Θα τιμήσουν τους ήρωες
Ακόμα δεν έχει γνωστοποιηθεί ποιος θα εκπροσωπήσει
την Κυβέρνηση στην παρέλαση

Τ

ην Εθνική επέτειο
της 25ης Μαρτίου
θα τιμήσουν και
φέτος οι Τρικαλινοί και οι
Τρικαλινές που θα
πάρουν μέρος στις
εκδηλώσεις που έχει
προγραμματίσει η
Περιφέρεια Θεσσαλίας
και η Περιφερειακή
Ενότητα Τρικάλων.

Οι εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 22 Μαρτίου και θα ολοκληρωθούν
ανήμερα της επετείου, ενώ
ακόμα δεν έχει γνωστοποιηθεί
ποιος θα εκπροσωπήσει την
Κυβέρνηση.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με
το πρόγραμμα οι εκδηλώσεις
θα ξεκινήσουν με το γενικό
σημαιοστολισμό των κτιρίων
και ομιλίες στα σχολεία της
Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Την Παρασκευή 22 Μαρτίου
θα πραγματοποιηθεί στις
11.30 π.μ. το καθιερωμένο
προσκύνημα των μαθητών και
των μαθητριών Σχολείων της
Α/Θμιας και της Β/θμιας Εκπαίδευσης, φοιτητών της ΣΕΦΑΑ, σπουδαστών του ΤΕΙ,
του τοπικού Τμήματος του
ΕΕΣ κ.α., ενώ στις 13.30 μ.μ.
έχει προγραμματιστεί ομιλία
τους υπαλλήλους της Π.Ε.

Τρικάλων από το φιλόλογο κ.
Βασίλειο Αδάμο με θέμα
«25ης Μαρτίου 1821».
Ανήμερα της 25ης Μαρτίου
θα γίνει στις 7.30 το πρωί η
έπαρση της σημαίας στην κεντρική πλατεία και στις 10.30
π.μ. θα τελεστεί Δοξολογία
στον Μητροπολιτικό Ναό του
Αγίου Νικολάου, χοροστατούντος τοη Μητροπολίτη

Τρίκκης & Σταγών κ. Χρυσοστόμου.
Μετά το πέρας της δοξολογίας θα εκφωνηθεί μέσα
στον Ιερό Ναό ο πανηγυρικός
της ημέρας από τη φιλόλογο- θεατρολόγο, διευθύντρια
του 4ου Γυμνασίου Τρικάλων
«Γεώργιος Σεφέρης» κα. Αθανασία Τσιοτινού και στις 11.30
π.μ. θα γίνει επιμνημόσυνη

δέηση και κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο των Πεσόντων
στη ΣΜΥ.
Οι εκδηλώσεις θα ολοκληρωθούν με την καθιερωμένη
παρέλαση στις 12 το μεσημέρι
ενώ το πρόσταγμα και το συντονισμό θα έχει ο καθηγητής
Φυσικής Αγωγής κ. Ευθύμιος
Γούλας.
Ε.Κ.

Χρηματοδοτική «ένεση»
1,5 εκατ. ευρώ σε νοσοκομεία
Στην 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας: 280.650 ευρώ

Ν

έα χρηματοδοτική "ένεση" για ιατρο-τεχνολογικό
και λοιπό εξοπλισμό προς
τις υγειονομικές μονάδες
της χώρας ύψους 1,56
εκατομμυρίων ευρώ που
προέκυψε από τις πολιτικές εξοικονόμησης των
πόρων του υπουργείου
Υγείας ανακοίνωσε το γραφείο του αναπληρωτή
υπουργού Υγείας Παύλου
Πολάκη.
Ανάμεσα σε αυτές υπάρχει και 5η Υγειονομική
Περιφέρεια Θεσσαλίας και
Στερεάς Ελλάδας: 280.650
ευρώ, ενώ χρήματα θα δοθούν και στο γειτονικό νοσοκομείο της Καρδίτσας.
Η νέα έκτακτη επιχορήγηση αφορά αναλυτικά:
- Το Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας:
300.000 ευρώ για την αγορά τριών
πλυντηρίων (90 κιλών), δύο πλυντηρίων
- στυπτηρίων (18 κιλών), δύο στεγνωτηρίων (60 κιλών) και δύο πρεσσων γενικής χρήσεως.
- Το Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας:
146.000 ευρώ για την αγορά δύο πλήρων αναισθησιολογικών συγκροτημάτων
και ενός λαπαροσκοπικού συγκροτήματος υψηλής ανάλυσης.

- Την 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας: 280.650
ευρώ για την αγορά τριών οδοντιατρικών
εδρών, είκοσι απινιδωτών, είκοσι δύο
ηλεκτροκαρδιογράφων, δώδεκα κλιβάνων αποστείρωσης και τριανταπέντε
φυγόκεντρων.
- Την 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου: 543.000 για την αγορά ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού των
Κέντρων Υγείας της Περιφέρειας.
- Το Γενικό Νοσοκομείο Λιβαδειάς:

60.000 ευρώ για την αγορά ενός πλυντηρίου (50 κιλών).
- Το Γενικό Νοσοκομείο Ελπίς: 185.770
ευρώ για την αγορά ιατροτεχνολογικού
εξοπλισμού ουρολογικού, ΩΡΛ και για
την ανάπτυξη πενήντα νοσοκομειακών
κλινών.
- Το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου: 45.000
ευρώ για την αγορά συστήματος πλήρωσης φιαλών οξυγόνου.
ΧΡ. ΠΑΠ.
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Τα δημοτικά της Καλαμπάκας πάνε για κολύμβηση…
•Από τη Δευτέρα 1 Απριλίου ξεκινούν τα μαθήματα κολύμβησης για τα παιδιά της 3ης τάξης
των δημοτικών σχολείων Καλαμπάκας, Διάβας, Καστρακίου και Βασιλικής

Τ

ην 1η Απριλίου
ημέρα Δευτέρα θα
ξεκινήσουν
μαθήματα στο
κολυμβητήριο Τρικάλων
για τα παιδιά της 3ης
τάξης των δημοτικών
σχολείων Καλαμπάκας,
Καστρακίου, Διάβας και
Βασιλικής.
Του

Γιώργου Χρ. Σιαμουρέλη

✉ grgsiamourelis@gmail.com
Σύμφωνα
με
την
αριθμ.188128/Δ5/02,11,2017
εγκύκλιο με θέμα, Εφαρμογή
του αντικειμένου της κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής στην
Γ’ τάξη των σχολικών μονάδων
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης»
οι μαθητές των σχολείων θα
συμμετέχουν στο εν λόγω εκπαιδευτικό αντικείμενο που
θεσπίστηκε από τη Διεύθυνση
Φυσικής Αγωγής της Γενικής
Διεύθυνσης Σπουδών Π.Ε. και
Δ.Ε. του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Σκοπός της διδασκαλίας
της κολύμβησης στους μαθητές και τις μαθήτριες στην

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση είναι η απόκτηση κολυμβητικής
παιδείας-επάρκειας στοχεύοντας στην αποφυγή του πνιγμού, την εξοικείωση των παιδιών με το υδάτινο στοιχείο,
την απόκτηση βιωματικής γνώσης των βασικών κανόνων
ασφαλείας και υγιεινής, την
ανάπτυξη της συνεργασίας
και της κοινωνικότητας των
μαθητών-τριών, παράγοντες
οι οποίοι συμβάλλουν στην
ολοκλήρωση της προσωπικότητάς τους.
Για το αντικείμενο της κολύμβησης, μίλησε το πρωί της
Τρίτης, στην αίθουσα «Νίτσα
Λιάπη», στους μικρούς μαθητές και στους γονείς, η συντονίστρια κ. Χασιώτη Βιβή.
Η κ. Χασιώτη ανέλυσε σημαντικές λεπτομέρειες για το
αντικείμενο και εξήγησε στους
γονείς για τη διαδικασία και
τη μεταφορά των παιδιών, καθώς και για το τι πρέπει να
έχουν μαζί τους τα παιδιά την
ημέρα και ώρα που θα μεταβούν στο κολυμβητήριο των
Τρικάλων, το οποίο είναι και
προσφάτως ανακαινισμένο!
«Είναι η 3η χρονιά που
εφαρμόζεται η δράση και
έχουν ήδη συμμετάσχει 2.500

παιδιά στα μαθήματα, τα
οποία ήρθαν σε επαφή με το
υγρό στοιχείο» επεσήμανε η
κ. Χασιώτη.
Ιδιαίτερη σημασία δίδεται
και στο θέμα της διατροφής
των παιδιών. Σύμφωνα με τη
συντονίστρια, οι γονείς πρέπει
να φροντίζουν ώστε τα παιδιά
να λαμβάνουν ένα καλό πρωινό και να έχουν κι ένα φρούτο
μαζί τους για μετά το μάθημα.
Σημαντικό επίσης είναι να μάθουν τα παιδιά να αυτοεξυπηρετούνται, σύμφωνα με τις
κατευθύνσεις των συντονιστών κολύμβησης.

Σημειώνουμε πως τα μαθήματα κολύμβησης είναι υποχρεωτικά και θα γίνουν σε 8
εβδομάδες, από την 1η Απριλίου έως και 15 Ιουνίου.
Τι πρέπει να έχουν οι μαθητές μαζί τους:
•μαγιό (κατά προτίμηση
αθλητικό)
•κολυμβητικό σκουφάκι
υποχρεωτικά
•πετσέτα μεγάλη ή μπουρνούζι
•σαγιονάρες (κατά προτίμηση πλαστικές, για την αποφυγή ολισθηρότητας)
•γυαλάκια κολυμβητηρίου

(προαιρετικά)
•σκούφο μάλλινο (μετά την
κολύμβηση) και μια αλλαξιά
εσώρουχα
•αφρόλουτρο για το σώμα
Όλα αυτά να είναι σε ένα
ξεχωριστό σακίδιο που θα το
φέρνουν μαζί τους κάθε Τετάρτη το πρωί στο σχολείο
και θα το παίρνουν μαζί τους
στο κολυμβητήριο.

Το πρόγραμμα
των σχολείων
Κάθε Δευτέρα θα μεταβαί-

νουν στο κολυμβητήριο Τρικάλων το 5ο Δημ. Σχολείο
Καλαμπάκας και το Σχολείο
Διάβας.
Κάθε Τρίτη το 1ο και 2ο
Δημοτικό Καλαμπάκας.
Κάθε Τετάρτη το 3ο Δημ.
Καλαμπάκας και το Δημ Βασιλικής.
Κάθε Παρασκευή το 4ο
Δημ Καλαμπάκας και το Δημ.
Καστρακίου.
Ώρα αναχώρησης από το
σχολείο στις 9:15 και επιστροφή περίπου στις 12:00.

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

« ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΗΤΤΑ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ» ή ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ;
ι Ευρωεκλογές της
26ης/5/2019
αντικειμενικά
παίρνουν χαρακτήρα
Δημοψηφίσματος.
ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ή
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ
στην Ελλάδα και την
Ευρώπη ;
ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ή
ΕΥΡΩΠΗ της ΑΝΘΡΩΠΙΑΣ ;

Ο

Προφανώς υπάρχουν και οι
δυνάμεις του ΚΕΝΤΡΟΥ, η ΚΕΝΤΡΟΔΕΞΙΑ και η ΚΕΝΤΡΟΑΡΙΣΤΕΡΑ. Προφανώς υπάρχει και η
ΑΚΡΟΔΕΞΙΑ, οι ευρωσκεπτικιστές, οι λαϊκιστές κάθε απόχρωσης, αλλά και οι ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ. Οι πολίτες
καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα
σε ένα ευρύ φάσμα Πολιτικών
Κομμάτων – Κινήσεων.
Όμως στην Ελλάδα της νέας
Εποχής – της χειραφέτησης από
την ασφυκτική κηδεμονία των
δανειστών της και απο τα μνημόνια εσωτερικής υποτίμησης,
στην Ελλάδα που μετατρέπεται
σε ηγέτιδα δύναμη των Βαλκανίων, οι Ευρωεκλογές, λίγους
μήνες πριν τις Βουλευτικές Εκλογές, παίρνουν αναγκαστικά χαρακτήρα απάντησης στο δίλημμα της κυβερνητικής πορείας
της χώρας στη μετεκλογική
πραγματικότητα για την Ενωμένη Ευρώπη. Στροφή προς τα
ΔΕΞΙΑ – Παλινόρθωση των Δυνάμεων που υπερχρέωσαν την
Ελλάδα σε μια Ευρώπη των ελίτ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ
– ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ –
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΚΕ
ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ
ή ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ στην Ελλάδα και την Ευρώπη
;
Η ΝΔ θέλει οι Ευρωεκλογές να
γίνουν Δημοψήφισμα « για να τιμωρηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ». Ο Μάκης Βορίδης, ιδεολογικός εκπρόσωπος
της ΔΕΞΙΑΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
στο χώρο της ΝΔ, κάνει πιο σαφείς τις επιδιώξεις : « να εξοστρακιστεί η ΑΡΙΣΤΕΡΑ» επειδή
« έχει ελαττωματικές ιδέες», να
υπάρξει « Στρατηγική ήττα της
ΑΡΙΑΣΤΕΡΑΣ» κι όχι μόνον «
στρατηγική ήττα του ΣΥΡΙΖΑ» (
όπως θέλει το ΚΙΝΑΛΛ και όσοι
στο χώρο της Κεντροαριστεράς
προτιμούν επανάληψη της συνεργασίας με τη ΝΔ ).

Ενημερωτική ημερίδα
από το Επιμελητήριο Τρικάλων
Το Επιμελητήριο Τρικάλων σας προσκαλεί στην ενημερωτική
ημερίδα με θέμα:
«Η σπουδαιότητα της ολοκλήρωσης ταυτοποίησης Ρίγανης
Κόζιακα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της.
Έναρξη διαδικασιών ταυτοποίησης άλλων αυτοφυών φυτών
(Μπιτούνι, Άγριο Τριαντάφυλλο, Μέντα, Τσάι του Βουνού,
Μελισσόχορτο)» η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 21
Μαρτίου 2019 και ώρα 17:30 στην αίθουσα εκδηλώσεων του
Επιμελητηρίου Τρικάλων.
Εισηγητές
Δρ Ελένη Μαλούπα, Διευθύντρια Ερευνών, ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ*
Τίτλος εισήγησης: ‘Ρίγανη Κόζιακα’: παρουσίαση του προγράμματος και των δυνατοτήτων του.
Δρ Φωτεινή Μυλωνά, Κύρια Ερευνήτρια , ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ*
Τίτλος εισήγησης: Μοριακή ταυτοποίηση της ρίγανης του Κόζιακα.
Δρ Κατερίνα-Μαργαρίτα Κουκ, Κύρια Ερευνήτρια, ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ*
Τίτλος εισήγησης: Ποσοτικός και ποιοτικός προσδιορισμός
αιθέριων ελαίων στη ρίγανη του Κόζιακα.
Δρ Κατερίνα Γρηγοριάδου, Εντεταλμένη Ερευνήτρια, ΕΛΓΟΔΗΜΗΤΡΑ*
Τίτλος εισήγησης: Δυνατότητες δημιουργίας τοπικών καινοτόμων προϊόντων ΑΦΦ υψηλής προστιθέμενης αξίας.
Δρ Νίκος Κρίγκας, Δόκιμος Ερευνητής, ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ*
Τίτλος εισήγησης: Δυνατότητες αξιοποίησης των αυτοφυών ειδών του Κόζιακα.
*Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων
(Θέρμη, Θεσσαλονίκη)

Οι Ευρωεκλογές παίρνουν
πραγματικά χαρακτήρα μεγάλης
ιδεολογικοπολιτικής σύγκρουσης, « αποτελούν σημαντικό και
κρίσιμο γεγονός τόσο για το μέλλον της ΕΕ όσο και για κάθε
χώρα ξεχωριστά, καθώς διεξάγονται σε ένα περιβάλλον παρατεταμένης αβεβαιότητας, σε ένα
κόσμο που αλλάζει ραγδαία, με
τις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας να είναι ιδιαίτερα σύνθετες …», όπως διαπιστώνει η πολιτική απόφαση της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ. Η απόφαση της ΚΕ αναλύει τα χαρακτηριστικά της σύγκρουσης ιδεών και πολιτικών
στόχων. Περιγράφει την ρήξη
με την Ευρώπη της ολιγαρχίας
του πλούτου - της λιτότητας
διαρκείας, με την εξουσία των
αγορών, την υποτίμηση της εργασίας, την επαφή του Νεοφιλελευθερισμού με την Ακροδεξιά,
τη νέα Μαύρη Διεθνή του σωβινισμού και των διακρίσεων… Παρουσιάζει τους στόχους, σε σχέση με το στρατηγικό όραμα του
Σοσιαλισμού με δημοκρατία και
ελευθερία. Αναλύει τις ριζικές αλλαγές που μπορούν να κάνουν
την Ενωμένη Ευρώπη ελκυστική
για τους πολίτες της : την Ευρώπη « των πολλών», των ανθρώπινων δικαιωμάτων, του κοινωνικού κράτους, της συμμετοχικής δημοκρατίας, του Διαφωτισμού, της πολυδιάστατης φιλειρηνικής εξωτερικής πολιτικής, της αλληλεγγύης, της σύγκλισης, της εμβάθυνσης, της ποιότητας ζωής…

ροκλητικές παρεμβάσεις στον Ποινικό Κώδικα, που κλονίζουν
για ακόμη μια φορά την αίσθηση της ασφάλειας στη
χώρα, ετοιμάζει η κυβέρνηση
του ΣΥΡΙΖΑ.
Αυτή τη φορά στο στόχαστρο, ο Ποινικός Κώδικας της
χώρας.
Στη διαβούλευση έφεραν
πρόταση, που ανάμεσα στα
άλλα, μετατρέπει σε πλημμελήματα, έως σήμερα κακουργήματα, όπως την κατασκευή
και την κατοχή εκρηκτικών
υλών, καθώς και τις τηλεφωνικές υποκλοπές. Επιεικέστερη
διαχείριση προτείνουν για εμπρησμό από αμέλεια. Μείωση
στο μισό για τη διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Στενότερο ορισμό φέρνουν για
το τι εστί βιασμός!
Σε μια εποχή, στην επί ΣΥΡΙΖΑ εποχή, που το έγκλημα
κάθε είδους γιγάντωσε και η
ανασφάλεια και ο φόβος έχουν
ποτίσει την ελληνική κοινωνία,
η κυβέρνηση αυτή στοχεύει
στη μικρή ποινή.
Μετά την τραγωδία της
Μαρφίν, που θρηνήσαμε αθώα

Π

Για τους λόγους αυτούς, που
ταυτόχρονα προσδιορίζουν και
ποια Ελλάδα θέλουμε στην ΕΥΡΩΠΗ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΑΣ, το κάλεσμα της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ γίνεται
πολύ συγκεκριμένο στη νέα πολιτική συμμαχιών που επιλέγει.
Απευθύνεται « στον αστερισμό
πολιτικών δυνάμεων, κινήσεων,
συλλογικοτήτων, προσώπων από
τα αριστερά της Αριστεράς, μέχρι τη Σοσιαλδημοκρατία – τους
Οικολόγους – την ανένταχτη Αριστερά των κοινωνικών κινημάτων..», σε « κάθε προοδευτική πολιτική δύναμη, κάθε δημοκρατικό
φορέα, κάθε δημοκράτη, κάθε
έλληνα πολίτη που δεν θέλει να
ξανασκεπάσει την Ευρώπη το
μαύρο νέφος του φασισμού..».
Προτείνει « να διαμορφωθεί μια
λαϊκή, ριζοσπαστική, ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ..», που θα
σηκώσει το βάρος της ιστορικής
πρόκλησης για να μην υπάρξει η
παλινόρθωση της Δεξιάς, για να
υπάρξει η προοπτική της Ολιστικής Ανασυγκρότησης, της Δίκαιης και Βιώσιμης Ανάπτυξης,
της ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ. Η Ιδρυτική Συνδιάσκεψη του ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ θα γίνει την 27/3/2019. Εκεί
θα προκύψει και η Κοινή Πολιτική Διακήρυξη και η πλατιά Εκλογική Επιτροπή της συμπόρευσης των προοδευτικών δυνάμεων χωρίς ηγεμονισμούς – αγκυλώσεις – στείρες παρελθοντολογίες - δογματισμούς …
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σελίδα 7

Συνάντηση Χρ. Σιμορέλη
με τον Περιφερειακό
Διευθυντή του ΕΦΚΑ
Ο Βουλευτής Τρικάλων του ΣΥΡΙΖ.Α κ. Χρήστος Σιμορέλης συναντήθηκε τη Δευτέρα, 18
Μαρτίου, με τον Περιφερειακό Διευθυντή της
νέας υπηρεσίας του
ΕΦΚΑ, Π.Υ.Σ.Υ (Περιφερειακή Υπηρεσία Συντονισμού και Υποστήριξης), κ. Βαγγέλη Γεωργολόπουλο με την ευκαιρία ανάληψης των καθηκόντων του. Η συνάντηση εργασίας
πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΕΦΚΑ στα Τρίκαλα.
Ο Βουλευτής ευχήθηκε στον κ. Γεωργολόπουλο καλή επιτυχία
στο έργο του και διαβεβαίωσε ότι θα προσφέρει κάθε βοήθεια για
τη στήριξη του έργου του ΕΦΚΑ. Στη συνέχεια ο κ. Σιμορέλης ως
Πρόεδρος της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής παρακολούθησης
τους συστήματος κοινωνικής ασφάλισης ενημέρωσε τον Διευθυντή για τα θέματα ενδιαφέροντος, τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες της συγκεκριμένης Κοινοβουλευτικής Επιτροπής. Ακολούθως, συζητήθηκαν ιδιαίτερα τα ζητήματα που προκύπτουν από
τις δυσκολίες και τις καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση αιτημάτων ασφαλισμένων και στην έκδοση συντάξεων κυρίως στο πρώην
ΟΓΑ. Από την πλευρά του ο κ. Γεωργολόπουλος ανέλυσε στον
Βουλευτή τις αρμοδιότητας τις νέας υπηρεσίας του ΕΦΚΑ. Το πανθεσσαλικό κέντρο του ΕΦΚΑ (Π.Υ.Σ.Υ) θα εδρεύει στην Λάρισα
και σε αυτό θα υπάγονται οι τοπικές υπηρεσίες τις Θεσσαλίας.
Επίσης ενημέρωσε τον Βουλευτή για τις προτεραιότητες που έχει
και τις πρωτοβουλίες που θα λάβει το προσεχές διάστημα για τη
στελέχωση και τη λειτουργία της υπηρεσίας. Τέλος ο Διευθυντής της Π.Υ.Σ.Υ δήλωσε ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα όλοι
οι Τρικαλινοί ασφαλισμένοι των παλαιών ταμείων (ΟΓΑ, ΟΑΕΕ κτλ.)
θα μπορούν να εξυπηρετούνται από τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ Τρικάλων για τα συνταξιοδοτικά ζητήματα και για τις λοιπές παροχές.
Σιμορέλης Χρήστος
Βουλευτής Τρικάλων
με το ΣΥ.ΡΙΖ.Α

Ο Ποινικός Κώδικας του ΣΥΡΙΖΑ

θύματα και σήμερα που τα
επεισόδια με μολότοφ συνιστούν καθημερινότητα, ο ΣΥΡΙΖΑ πιστεύει ότι, η κατοχή μολότοφ θα πρέπει να είναι πλημμέλημα.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με
την ανακοίνωση του γενικού
γραμματέα ειδικών φρουρών,
φέτος κάηκαν περισσότεροι
από 170 αστυνομικοί από μολότοφ,
Λίγους μήνες μετά την εθνική τραγωδία στο Μάτι, που
θρηνήσαμε 100 θύματα από τις
φωτιές και ευθύνες βαραίνουν
την αυτοδιοίκηση του ΣΥΡΙ-
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ΖΑ, προτείνουν επιεικέστερη
διαχείριση.
Σε μια χρονική στιγμή που η
κυβέρνηση αυτή έχει να διαχειριστεί την υπόθεση Πολάκη,
ο οποίος χωρίς καμία συναίνεση, έδωσε στον Τύπο κομμάτια της τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε με τον Στουρνάρα, οι τηλεφωνικές υποκλοπές προτείνεται να μετατραπούν σε πλημμέλημα.
Παρεμβάσεις με φόντο την
ιδεοληψία τους.
Παρεμβάσεις που παραβλέπουν τον φόβο και τον πόνο
της ελληνικής κοινωνίας. Πα-

ρεμβάσεις που γεννούν την
καχυποψία πως επιχειρούν να
προστατεύσουν εαυτούς και
τα συμφέροντά τους.
Την ελληνική κοινωνία, όμως,
δεν μπορούν να την κοροϊδέψουν. Στις εκλογές που έρχονται, οι Ελληνίδες και οι Έλληνες θα δώσουν μια ηχηρή
απάντηση, απέναντι σε όλα
όσα η κυβέρνηση αυτή προκάλεσε και συνεχίζει να προκαλεί μέχρι την τελευταία στιγμή.
Η απάντηση αυτή θα είναι η
συντριπτική ήττα του ΣΥΡΙΖΑ
και μια πολύ μεγάλη νίκη για
την Νέα Δημοκρατία.
Λιούτας Θανάσης

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

8 σελίδα
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Αιγοπροβατοτρόφοι, λόγω των
συνθηκών στην αγορά, σύμφωνα με τον
πρόεδρο της ΕΑΣΚ “ΜΕΤΕΩΡΑ” και των
Τρικαλινών Κτηνοτρόφων Δημ. Κόττη

Παλεύουν για την
επιβίωσή τους
•3 – 3,5 ευρώ/kgr πωλούνται
από τον παραγωγό τα αμνοερίφια,
τιμή κάτω του κόστους εκτροφής
Ένα ακόμη ζήτημα επιβίωσης καλούνται να αντιμετωπίσουν οι αιγοπροβατοτρόφοι, λόγω των εξαιρετικά χαμηλών τιμών στην
αγορά κρέατος.
Ο πρόεδρος της ΕΑΣ Καλαμπάκας “ΜΕΤΕΩΡΑ” και
της Ομοσπονδίας Κτηνοτροφικών Συλλόγων ν. Τρικάλων Δημήτρης Κόττης,
τονίζει πως η τιμή των
αμνοεριφίων κυμαίνεται σε
Ο πρόεδρος της ΕΑΣΚ
πολύ χαμηλά επίπεδα πλέ“ΜΕΤΕΩΡΑ”
ον και οπωσδήποτε κάτω
και
της Ομοσπονδίας
του κόστους εκτροφής
Κτηνοτροφικών
Συλλόγων
των.
Δημ.
Κόττης
«Η τιμή στον παραγωγό
για τα αμνοερίφια στην παρούσα περίοδο “τρέχει” στα 3 έως 3,5 ευρώ το κιλό,
ενώ για να καλυφθεί το κόστος εκτροφής θα έπρεπε
να ήταν στα 5 τουλάχιστον» δηλώνει ο κ. Κόττης, ο
οποίος αναφέρει ότι «γενικά το κόστος παραγωγής
για τους αγρότες έχει εκτοξευτεί, όμως, η αξία
διάθεσης των προϊόντων τους έχει μειωθεί».

Σ

τα 12,5 ευρώ ανά
στρέμμα για τις
ορεινές περιοχές
και στα 8,1 ευρώ για τις
μειονεκτικές
διαμορφώθηκε το ποσό
που θα λάβουν οι
δικαιούχοι εξισωτικής
αποζημίωσης.

Οι δικαιούχοι των αγροτικών
εκτάσεων των περιοχών που
δεν ανήκουν πλέον στις περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, εκτός των ορεινών,
σύμφωνα με τη νέα οριοθέτηση θα συνεχίσουν να λαμβάνουν ενίσχυση για τα έτη
εφαρμογής 2019 και 2020.

Καθορίστηκε το ύψος
της εξισωτικής
•Στα 12,5 ευρώ ανά στρέμμα για τις ορεινές
περιοχές και στα 8,1 ευρώ για τις μειονεκτικές

Η εξισωτική
Το ύψος της ενίσχυσης για
την εξισωτική εξαρτιόνταν από
την έκταση της εκμετάλλευσης, το οποίο μετά τα 20
ha(εκτάριο) μειώνεται προοδευτικά ως ακολούθως:
•Για τμήμα της έκτασης
της εκμετάλλευσης έως και
20 ha: χορηγείται το 100%
της ενίσχυσης.
•Για τμήμα της έκτασης
της εκμετάλλευσης μεγαλύτερο από 20 ha έως και 25
ha: χορηγείται 80% της ενίσχυσης.
•Για τμήμα της έκτασης
της εκμετάλλευσης μεγαλύτερο από 25 ha έως και 30
ha: χορηγείται 50% της ενίσχυσης.
•Για το τμήμα της έκτασης

της εκμετάλλευσης πέραν των
30 ha εκταρίων δεν χορηγείται
ενίσχυση. Σε εκμεταλλεύσεις
μεγαλύτερες των 30 ha, θα
ενισχύεται η έκταση μόνο μέχρι τα 30 ha, ως ανωτέρω.
Η εξισωτική αποζημίωση,
αφορά τις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, όπου οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις δίνουν

χαμηλό εισόδημα. Το γεγονός
αυτό σε συνδυασμό με την
απουσία εναλλακτικών πηγών
απασχόλησης, δημιουργεί σοβαρά προβλήματα για την παραμονή των κατοίκων στις περιοχές αυτές και για τη συνέχιση της άσκησης αγροτικών
δραστηριοτήτων. Σκοπός του
μέτρου είναι να αμβλύνει την

κατάσταση αυτή, αντισταθμίζοντας ένα μέρος της απώλειας εισοδήματος με τη χορήγηση ετησίως εξισωτικής
αποζημίωσης στους γεωργούς και κτηνοτρόφους, μόνιμους κατοίκους των περιοχών αυτών και σε μετακινούμενους κτηνοτρόφους.
Ματθαίος Μπίνας

Ολοκληρώθηκε το βιωματικό
εκπαιδευτικού προγράμματος
•Αφορά την Αμερικανική Γεωργική Σχολή και τη Βιβλιοθήκη
Καλαμπάκας για κτηνοτρόφους της περιοχής

Τ
«Μεγάλη απογοήτευση διακατέχει τους αιγοπροβατοτρόφους για την επικρατούσα κατάσταση, τόσο
στην αγορά κρέατος, όσο και σ’ αυτήν του γάλακτος»
σημειώνει ο κ. Κόττης, υπογραμμίζοντας «οι τιμές
είναι εξευτελιστικές και δίνεται πλέον ο ύστατος
αγώνας επιβίωσης για την αιγοπροβατοτροφία».
Αποτέλεσμα αυτών των συνθηκών είναι αιγοπροβατοτρόφοι να μην μπορούν να εκθρέψουν αμνοερίφια
και το κοπάδι τους, πουλάνε όσο – όσο και παράλληλα
ελαττώνουν την παροχή ζωοτροφών επισημαίνει ο κ.
Κόττης.
Απαντώντας στο ερώτημα τι μπορεί να γίνει ώστε
να αντιμετωπιστεί η κατάσταση αυτή και ενδεχομένως
να αναστραφεί, ο κ. Κόττης τονίζει «δεν μπορεί να
γίνει κάτι σαν παρέμβαση. Το μόνο που είναι δυνατό
να πραγματοποιηθεί και το ζητάμε εδώ και χρόνια,
είναι το μηνιαίο ισοζύγιο γάλακτος και κρέατος από
τον ΕΛΟΓΑΚ. Έτσι θα γνωρίζουν το κράτος και οι πολίτες την προέλευση των προϊόντων αυτών και επιτέλους θα σταματήσουν ή θα περιοριστούν στο ελάχιστο
οι ελληνοποιήσεις».
Ματθαίος Μπίνας

ην Πέμπτη 21
Μαρτίου, οι
συμμετέχοντες στο
πρόγραμμα «Διαχείριση
Προβατοτροφικής και
Βοοτροφικής
Εκμετάλλευσης» που
υλοποιήθηκε από
Νοέμβριο έως και Μάρτιο
στη Βιβλιοθήκη, θα
παρευρεθούν στις
εγκαταστάσεις της
Αμερικανικής Γεωργικής
Σχολής στη Θεσσαλονίκη
για την τελετή λήξης του
προγράμματος.
Μετά το καλωσόρισμά τους
από τον Πρόεδρο της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής –
Perrotis College, Dr. Πάνο Κανέλλη, θα ξεναγηθούν στις
εγκαταστάσεις του κολλεγίου
από τον Dr. Ευάγγελο Βέργο
και στη συνέχεια θα παρακολουθήσουν τις δύο τελευταίες
ενότητες του προγράμματος,
ενώ θα πραγματοποιηθεί η
τελική αξιολόγηση του προγράμματος και η τελετή αποφοίτησης.
Θα ακολουθήσει η παράδοση των βεβαιώσεων παρακολούθησης στους 36 κτηνοτρόφους της Καλαμπάκας για
το βιωματικό εκπαιδευτικό
πρόγραμμα που υλοποίησε η
Σχολή Επαγγελματικής Εκπαίδευσης της Αμερικανικής
Γεωργικής Σχολής σε συνεργασία με τη βιβλιοθήκη της

Κτηνοτρόφοι λαμβάνουν μέρος στα βιωματικά σεμινάρια
της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης
Καλαμπάκας, την οποία ανακαίνισε και διαχειρίζεται ο μη
κερδοσκοπικός οργανισμός
KDK. Η σχετική εκδήλωση θα
πραγματοποιηθεί στις 17:00
στη βιβλιοθήκη «Δημήτρης
και Αλίκη Περρωτή» της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής.

Το πρόγραμμα
Το πρόγραμμα φέρει τον
τίτλο: «Βιωματική εκπαίδευση
και συμβουλευτική προς επαγγελματίες κτηνοτρόφους» και
αφορούσε δύο ομάδες: η
πρώτη προβατοτρόφους και
η δεύτερη παχυντές βοοειδών. Υλοποιήθηκε σε διάστημα οκτώ μηνών, προκειμένου
η κατάρτισή των κτηνοτρόφων
να συνδεθεί φυσικά με τον
ετήσιο κύκλο του ζωικού κεφαλαίου και τις προκλήσεις

που αντιμετωπίζουν σε κάθε
παραγωγικό στάδιο. Δόθηκε
ιδιαίτερη έμφαση: στις πρακτικές μεθόδους διαχείρισης
της αγέλης ή ποιμνίου, την
αναπαραγωγή και γενετική
βελτίωση με στόχο τη βελτίωση της παραγωγικότητας,
τη διατροφή και προετοιμασία
υπηρεσίων, την αξιολόγηση
και το κόστος παραγωγής,
την πρόληψη των ασθενειών
και την υγιεινή των ζώων, αλλά
και την καταγραφή στοιχείων
ημερολογίου παραγωγής.
Να σημειωθεί ότι γεωπόνοι,
κτηνίατροι και ειδικοί του κτηνοτροφικού κλάδου της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής
παρείχαν επίσης εξειδικευμένη
συμβουλευτική υποστήριξη
στους συμμετέχοντες παραγωγούς στις εγκαταστάσεις τους.

Το πρόγραμμα, για το οποίο
συνεργάστηκαν η βιβλιοθήκη
Καλαμπάκας και η Αμερικανική Γεωργική Σχολή, είχε ως
στόχο να βοηθήσει:
α) την τοπική κτηνοτροφική
κοινότητα, έναν πυρήνα της
ευρύτερης γεωργικής διάρθρωσης της περιοχής της Καλαμπάκας, εφαρμόζοντας
βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης βιωσιμότητας των κτηνοτροφικών μονάδων βελτιώνοντας έτσι την οικονομική
απόδοση της γεωργο-κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης,
β) τον ευρύτερο κλάδο της
κτηνοτροφίας για την παραγωγή προϊόντων κρέατος και
γαλακτοκομικών προϊόντων
στην περιοχή, αναπτύσσοντας
και εφαρμόζοντας ένα στρατηγικό πλαίσιο για τη βέλτιστη
τοποθέτηση της περιοχής και
διαφοροποίηση της με τον
ανταγωνισμό.
Να σημειωθεί ότι με την
ολοκλήρωση του προγράμματος, ένας κτηνοτρόφος από
κάθε ομάδα θα λάβει -κατόπιν
αξιολόγησης- πλήρη υποτροφία (για την ακαδημαϊκή χρονιά που ξεκινά το φθινόπωρο
του 2019) για να παρακολουθήσει το ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης κτηνοτροφικών μονάδων στο Ι.ΙΕΚ
της Αμερικανικής Γεωργικής
Σχολής.
Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας
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Με τη «Λαϊκή Συσπείρωση» ζήτησε χθες από τα Τρίκαλα ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

Συμπόρευση σε όλους τους αγώνες και σε όλες τις κάλπες
Παρουσιάστηκαν οι βασικές θέσεις του συνδυασμού για την περιφερειακή διοίκηση και ένας σημαντικός αριθμός υποψηφίων για Π.Ε. Τρικάλων και Δήμο Τρικκαίων
ι βασικές θέσεις
του συνδυασμού
για την
περιφερειακή Διοίκηση,
αλλά και ένας σημαντικός
αριθμός υποψηφίων που
θα στελεχώσουν το
ψηφοδέλτιο της «Λαϊκής
Συσπείρωσης» στην
Περιφερειακή Ενότητα
Τρικάλων, στο Δήμο
Τρικκαίων
παρουσιάστηκαν χθες το
βράδυ, κατά τη διάρκεια
της εκδήλωσης που
πραγματοποιήθηκε.

Ο

Η εκδήλωση έγινε σε μια κατάμεστη αίθουσα του Δημοτικού Συμβούλιου Τρικκαίων,
παρουσία μελών και υποστηρικτών της «Λαϊκής Συσπείρωσης» με κεντρικό ομιλητή
τον υποψήφιο περιφερειάρχη
Θεσσαλίας, κ. Τάσο Τσιαπλέ,
ενώ χαιρετισμό απηύθυνε και
ο υποψήφιος δήμαρχος Τρικκαίων κ. Γιώργος Καΐκης.
Σε συμπόρευση με τη «Λαϊκή Συσπείρωση» και το ΚΚΕ,
σε όλες τις κάλπες και στους
αγώνες κάλεσε τους πολίτες
ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Θεσσαλίας για να καταδικασθεί η αντιλαική πολιτική
κυβερνήσεων, Ε.Ε, περιφέρειας και δήμων, για να περάσουμε στην αντεπίθεση
διεκδικώντας την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών και
όχι των λίγων.
Όπως ανέφερε, μεταξύ πολλών άλλων «στις εκλογές του
ερχόμενου Μαΐου και στην
Περιφέρεια Θεσσαλίας, αρκετοί συνδυασμοί θα διεκδικήσουν την ψήφο του λαού.
Ωστόσο το κριτήριο ψήφου,
δεν μπορεί να είναι τα πρόσωπα, γιατί αυτό που καθορίζει την ταυτότητα του καθενός, είναι ποια πολιτική στηρίζει, η στάση του απέναντι
στα λαικά προβλήματα, στις
αιτίες που τα δημιουργούν
και την διέξοδο από την αντιλαική πολιτική. Η στάση του
στο κεντρικό ζήτημα της ανάπτυξης – από ποιόν και για
ποιόν – που φέρνει στο προσκήνιο την πραγματική διαχωριστική γραμμή και με ποιόν τάσσεται ο καθένας, είτε
έχει κομματική στήριξη, είτε
εμφανίζεται ως δήθεν ανεξάρτητος».
Σύμφωνα με τον κ. Τσιαπλέ «η δική μας αντίληψη για
τις δομές διοίκησης σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, έχει τη βάση της
σε έναν εντελώς διαφορετικό
δρόμο ανάπτυξης υπέρ του
λαού, που θεμελιώνεται στην
εργατική εξουσία, στην κοινωνική ιδιοκτησία των μέσων
παραγωγής, στον κεντρικό
και περιφερειακό σχεδιασμό
και έχει κριτήριο την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών.
Είμαστε η μόνη δύναμη που
μπορούμε να υπερασπισθούμε το λαό μέσα από τους κα-

θημερινούς αγώνες, αλλά και
να ηγηθούμε μιας τέτοιας
προοπτικής ριζικών αλλαγών
υπέρ του λαού, γι’ αυτό απαιτείται η ισχυροποίηση των ψηφοδελτίων της Λαϊκής Συσπείρωσης στην Περιφέρεια
και στους Δήμους, ισχυροποίηση του ΚΚΕ στην ευρωβουλή και στην Βουλή».
Από την πλευρά του, ο υποψήφιος Δήμαρχος Τρικκαίων
τόνισε ότι «στο δήμο μας
υπάρχει ανάγκη περισσότερο από ποτέ να αναδειχθούν
στη δημοτική αρχή άνθρωποι
που είναι ταγμένοι στα συμφέροντα των εργαζομένων
που είναι αποφασισμένοι να
συγκρουστούν. Γιατί αυτό που
θα ψηφίσετε θα μείνει όλη
την τετραετία μέσα κι έξω
από το δημοτικό συμβούλιο,
δε θα μεταλλαχθεί , δε θα μεταπηδήσει αλλού δε θα γίνει
προϊόν συναλλαγής δε θα
γίνει άλλοθι στήριξης στην
αντιλαϊκή πολιτική. Το κριτήριο
ψήφου, δεν μπορεί να είναι τα
πρόσωπα ή τα παχιά λόγια
που ο καθένας λέει ή τη δηλώνει ο καθένας για τον εαυτό του. Γιατί αυτό που καθορίζει την ταυτότητα του καθενός, είναι ποια πολιτική στηρίζει, τη στάση κράτησε του
απέναντι στα λαϊκά προβλήματα, στις αιτίες που τα δημιουργούν και την διέξοδο από
την αντιλαϊκή πολιτική. Η στάση του στο κεντρικό ζήτημα
της ανάπτυξης ,δηλαδή ποιος
πληρώνει για την ανάπτυξη και
ποιος από την άλλη την καρπώνεται, με ποιόν τάσσεται ο
καθένας, με τα συμφέροντα
των πολλών ή με τα συμφέροντα λίγων κι εκλεκτών .
Αυτό είναι το κύριο κριτήριο
για κάθε συνδυασμό είτε έχει
κομματική στήριξη, είτε εμφανίζεται ως δήθεν ανεξάρτητος».
Και πρόσθεσε: «Γι’ αυτό κανείς δεν πρέπει να παραπλανηθεί από τα απατηλά και παχιά λόγια που λέει η κυβέρνηση , τα κόμματα που στήριξαν την αντιλαϊκή πολιτική , τα
στελέχη τους που είναι διά-

σπαρτοι στους άλλους συνδυασμούς . Οι «μεταγραφές»
και οι «συνεργασίες» και σε τοπικό επίπεδο μεταξύ στελεχών
που υπηρέτησαν την αμαρτωλή πολιτική των κομμάτων
τους και τα ατέλειωτα αλισβερίσια τους αποσκοπούν
στο να μοιράζονται τις καρέκλες των δημοτικών συμβουλίων και να υπηρετήσουν με
αφοσίωση τα ίδια συμφέροντα που υπηρέτησαν ως τώρα.
Είναι η καλύτερη απόδειξη
του πόσο ψεύτικα είναι τα παχιά λόγια και οι δήθεν ανεξάρτητοι συνδυασμοί τους».

Οι υποψήφιοι σε Π.Ε.
Τρικάλων και Δήμο
Τρικκαίων
Δέκα υποψήφιοι που θα δώσουν την μάχη στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων ανακοινώθηκαν χθες, στο πλαίσιο
της εκδήλωση. Πρόκειται για
τους Θωμόπουλο Αποστόλη,

αγρότη- πρόεδρο της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Τρικάλων «Η Άνοιξη» &
Δημοτικό Σύμβουλο Φαρκαδόνας, Κατσίβελο Γιώργο, οικονομολόγο – λογιστή και
πρόεδρο του Σωματείου Λογιστών και Βοηθών Λογιστών
Ν. Τρικάλων, Λιατίφη Γιώργο, μηχανολόγο - μηχανικός,
πρόεδρο Συνδικάτου Γάλακτος Τροφίμων & Ποτών Τρικάλων και αντιπρόεδρο το
Σωματείου Εργαζομένων στη
ΦΑΓΕ, Δημοτικός Σύμβουλος
Τρικκαίων, Μπακάση Βάσω,
νοσηλεύτρια στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων και στέλεχος του ΠΑΜΕ, Ντούβλη
Κλεόνη μηχανολόγος – μηχανικό και γραμματέα Τομεακού Συμβουλίου της ΚΝΕ, Πετράκη Ειρήν, αρχιτέκτονα μηχανικός και πρόεδρος του
Δ. Σ. του Συλλόγου Γυναικών
Ν. Τρικάλων (μέλος της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδας-

Ο.Γ.Ε.), τον Τάσιο Κωνσταντίνο, συνταξιούχο και Δημοτικό
Σύμβουλο Τρικκαίων, τον
Τσιάμη Θανάση, οικονομολόγο -λογιστή, στέλεχος της
Π.Α.Σ.Ε.Β.Ε., την Τσούβα Κωνσταντινιά (Ντίνα) εκπαιδευτικό
– φιλόλογο και την Γιακίμονα
– Πολύζου Βεσέλα γιατρό στο
Κ.Υ. Πύλης.
Σχετικά με τους 30 νέους
υποψηφίους που θα στελεχώσουν το ψηφοδέλτιο της
«Λαϊκής Συσπείρωσης» στο
Δήμο Τρικκαίων αυτοί είναι
οι Αγγελοπούλου Κατερίνα,
φοιτήτρια Γεωπονικής και Ιχθυοκαλλιέργιας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αντάρης
Ηλίας, συνταξιούχος ΙΚΑ, Αργυρίου Κική, αγρότισσα, Βλαχάβας Κωνσταντίνος, ιδιωτικός υπάλληλος, Βουτυρέας
Δημήτρης, οικοδόμος, Γεροκώστας Βάϊος, απόστρατος
υπαξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού, Γεροκώστας

Θανάσης, φαρμακοποιός, μέλος ΔΣ Φαρμακευτικού Συλλόγου Τρικάλων, πρόεδρος
ΔΣ Φαρμακευτικού Συνεταιρισμού Τρικάλων, Αντιπρόσωπος στον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο, Γεωργούλας Άρης, ηλεκτρολόγος,
Γκολίτου Έφη, συνταξιούχος
νοσηλεύτρια, Δόλια Μαρία,
νοσηλεύτρια, Δούκας Νίκος,
συνταξιούχος ΔΕΗ, Ζαχαράκης Βασίλης, αγρότης, Καλαντζής Θωμάς, κτηνοτρόφος, Κανναβού Κατερίνα, εκπαιδευτικός, Καρέτσου Λίνα
, μουσικός, σπουδάστρια στο
δημόσιο ΙΕΚ Τρικάλων τουριστικών επαγγελμάτων, Καρτσιούκας Θανάσης, ελεύθερος επαγγελματίας, Κελεπούρη - Ποτήρη Αικατερίνη,
υπάλληλος Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων
νομού Τρικάλων, Κοτρώνας
Δημήτρης, ελεύθερος επαγγελματίας, Κουτσιούμπας Αλέξανδρος, Συνταξιούχος ΕΛΤΑ,
Κριμνιώτη Στέλλα, απόφοιτος
του τμήματος Βαλκανικών,
Ανατολικών και Σλαβικών
σπουδών του ΠΑΜΑΚ, στέλεχος της ΚΝΕ, Μαγγούφης
Αθανάσιος, οικοδόμος- μέλος
ΔΣ Συνδικάτου Οικοδόμων,
Μητρούσιας Γιώργος, ιδιωτικός υπάλληλος, Μόκκας Βασίλης, οικοδόμος, Μπαντέκας
Βασίλης, συνταξιούχος Εκπαιδευτικός, Μπίλλιος Δημήτρης, ιδιωτικός υπάλληλος ,
Αντιπρόσωπος στο Εργατικό
Κέντρο Τρικάλων, Πατρέλη Γκουγκαρά Εύη, εκπαιδευτικός, Πρεβέντης Θεόδωρος,
οικοδόμος, Σιδέρης Δημήτρης, αγρότης. Στάϊκος Στέφανος, ελεύθερος επαγγελματίας και Τσιαούσης Κώστας, ιδιωτικός υπάλληλος.
Ευαγγελία Κάκια
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Μαραθώνιος Ανάγνωσης για τη Γαλλοφωνία 2019
Ένα ακόμα λιθαράκι πολιτισμού στη ζωή της πόλης μας

Μ

ετά την επιτυχημένη
συμμετοχή της πόλης
μας στους
Μαραθώνιους Ανάγνωσης για
τη Γαλλοφωνία του 2017 και
2018, στα Τρίκαλα γιορτάσαμε
και φέτος την Παγκόσμια
Ημέρα Γαλλοφωνίας και
πήραμε μέρος για 3η
συνεχόμενη χρονιά στην
όμορφη αυτή εκδήλωση, με μία
ημέρα αφιερωμένη στην
παλαιότερη μορφή της τέχνης
του λόγου, την ποίηση.
Έτσι, τo περασμένο Σάββατο, 16
Μάρτη, από τις 11 το πρωί και για
αρκετές ώρες, ταυτόχρονα σε 25
διαφορετικές πόλεις της Ελλάδας,
μικροί και μεγάλοι … τρέξαμε… με
περισσή χαρά στον Μαραθώνιο Ανάγνωσης, τιμώντας την Παγκόσμια
Ημέρα Γαλλοφωνίας και εκδηλώνοντας την αγάπη μας για τη γαλλική
γλώσσα και τον πολιτισμό των γαλλόφωνων λαών μέσα από πολυποίκιλα αναγνώσματα.
Στα Τρίκαλα, τιμώντας παράλληλα
και την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης,
προσθέσαμε έναν κρίκο στην αλυσίδα των πόλεων που συμμετείχαν
και “τρέξαμε” στον Μαραθώνιο με
όχημα την ποίηση, σε ένα ταξίδι
πλούσιων συναισθημάτων, δίνοντας
την σκυτάλη οι μικροί αναγνώστες

στους μεγαλύτερους και αντιστρόφως.
Φωνές παιδικές, εφήβων, ώριμες,
μέσα από συχνότητες διαφορετικές
και στίχους ποιητών αγαπημένων,
της σύγχρονης αλλά και παλαιότερων εποχών, πλημμύρισαν τον φιλόξενο χώρο του Κέντρου Έρευνας
– Μουσείο Τσιτσάνη και αποτέλεσαν

τα συστατικά της επιτυχίας
του Μαραθώνιου Ανάγνωσης για τη Γαλλοφωνία
2019, στα Τρίκαλα.
«Οι ποιητές είναι άνθρωποι που μπορούν ακόμα να
βλέπουν τον κόσμο με τα
μάτια ενός παιδιού» σύμφωνα με τον Γάλλο συγ-

CMYK

γραφέα Alphonse Daudet (Αλφόνς
Ντοντέ), κι εμείς μέσα από τα μάτια
των παιδιών και τις απαγγελίες τους
ανοίξαμε ένα παράθυρο στον κόσμο
της ποίησης και γι’αυτό θα θέλαμε
να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας
και τα θερμά μας συγχαρητήρια σε
όλους τους συμμετέχοντες αλλά ιδιαίτερα στους πολυάριθμους μαθητές, στους γονείς τους και στους
καθηγητές τους που εργάστηκαν
για να τους προετοιμάσουν.
Θερμές ευχαριστίες οφείλουμε
και στον Δήμο Τρικκαίων και τους
υπεύθυνους του Κέντρου ΈρευναςΜουσείο Τσιτσάνη για τη συνεργασία, τη φιλοξενία και την αμέριστη
υποστήριξή τους. Ιδιαίτερα ευχαριστούμε την Αντιπρόεδρο του Μουσείου κ. Βασιλένα Μητσιάδη που
μας τίμησε με την παρουσία της και
με απαγγελία ποιήματος καθώς και
τον Διευθυντή του, κ. Στέλιο Καραγιώργο ο οποίος, ακούραστος όπως
πάντα, ήταν εκεί για εμάς τόσο κατά
την προετοιμασία όσο και κατά τη
διάρκεια της εκδήλωσης.
Και βέβαια ένα μεγάλο ευχαριστώ
στα μέλη της Πανελλήνιας Συντονιστικής Επιτροπής των Μαραθωνίων
Ανάγνωσης για τη Γαλλοφωνία για
την υπέροχη αυτή πρωτοβουλία και
τον άψογο συντονισμό!
Για το Δ.Σ. του Συλλόγου
Ευαγγελία Σύρρου
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Αύριο Πέμπτη 21/3/2019 και ώρα 19:00, στο Δημαρχείο, με 16 θέματα στην ημερήσια διάταξη

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Πύλης
Τα θέματα εντός ημερήσιας διάταξης
του Δημοτικού Συμβουλίου Πύλης:

υνεδριάζει το
Δημοτικό Συμβούλιο
Πύλης αύριο Πέμπτη
21 Μαρτίου 2019 και ώρα
19:00, στο Δημαρχείο, με
16 θέματα στην ημερήσια
διάταξη.

Σ

Αν και προεκλογική πλέον
συνεδρίαση, μάλλον θα ακολουθηθεί η “πεπατημένη” των
τελευταίων ετών στο Σώμα
και όλα θα κυλήσουν ήρεμα.
Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Χρήστος Νάκος, ενημερώνοντας για τα
θέματα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει πως το 1ο
αφορά την πρόσληψη ατόμων
στον Δήμο με δίμηνες συμβάσεις, ο αριθμός των οποίων
ενδεχομένως ξεπεράσει τους
10, που θα απασχοληθούν
κατά βάση στην καθαριότητα,

καθώς έρχεται η εποχή που
θα υπάρξει μεγάλη ανάγκη
στον τομέα αυτό.
Από τα άλλα ζητήματα, ο κ.
Νάκος σημειώνει τις αποδοχές πιστώσεων που καλείται
να συζητήσει το Δημοτικό
Συμβούλιο από τους ΚΑΠ
(Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι)
και τις ΣΑΤΑ (Συλλογικές Αποφάσεις Τοπικής Αυτοδιοίκησης) και εξηγεί πως στο μεν
1ο, στον Δήμο προβλέπεται να
πιστωθούν 47.700 ευρώ για τα
σχολεία, εκ των οποίων το
65% θα διοχετευθεί στην
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και
το υπόλοιπο 35% στην Δευτεροβάθμια, στο δε 2ο, το
κονδύλι για έργα ισούται με
86.000 ευρώ, ενώ αμφότερα
τα ποσά αφορούν το 1ο τρίμηνο του 2019.μ
Άξιο αναφοράς είναι και το

θέμα που σχετίζεται με την
υποβολή αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου Πύλης
για την εκπόνηση μελετών
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) των έργων: α)
«Διευθέτηση κεντρικού Ρέματος οικισμού Πιαλείας για την
αντιπλημμυρική προστασία
του» και β) «Διευθέτηση κεντρικού Ρέματος οικισμού Φιλύρας για την αντιπλημμυρική
προστασία του» στα πλαίσια
του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ
Ο.Τ.Α.» Β΄ ΔΡΑΣΗ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Πρόκειται για πρωτοβουλία που εντάσσεται στο
πλαίσιο δημιουργίας υποδομών στον Δήμο Πύλης.
Ματθαίος Μπίνας

1. Πρόσληψη προσωπικού δίμηνης χρονικής διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, έτους 2019.
2. Αποδοχή – κατανομή πίστωσης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, έτους 2019,
για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.
3. Αποδοχή – κατανομή πίστωσης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, έτους 2019,
για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ).
4. Τροποποίηση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2019.
5. Συνδιοργάνωση πολιτιστικών – κοινωνικών εκδηλώσεων του Δήμου Πύλης με την ΠΕΔΘ
– αποδοχή πίστωσης.
6. Διοργάνωση πασχαλινών εκδηλώσεων – κατανομή πίστωσης.
7. Αίτηση Ποδηλατικού Συλλόγου Τρικάλων για συνδιοργάνωση αγώνα ποδηλασίας δρόμου εντός των ορίων του Δήμου Πύλης – κατανομή πίστωσης.
8. Παραχώρηση λημμάτων ξυλείας δημοτικού δάσους Βροντερού, ετών 2018 και 2019
στον Δ.Α.Σ. Βροντερού.
9. Παραχώρηση λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους Πύρρας, έτους 2019 στον Δ.Α.Σ.
Πύρρας.
10. Διάθεση λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους Τ.Κ. Δέσης, έτους 2019.
11. Καθορισμός αριθμού αδειών υπαιθρίου πλανόδιου εμπορίου σε παραγωγούς πωλητές.
12. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Εκθετηρίου Λαογραφικών και Εικαστικών Συλλογών
Δήμου Πύλης.
13. Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου Πύλης για την εκπόνηση μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) των έργων: α) «Διευθέτηση κεντρικού Ρέματος οικισμού Πιαλείας για την αντιπλημμυρική προστασία του» και β) «Διευθέτηση κεντρικού Ρέματος οικισμού Φιλύρας για την αντιπλημμυρική προστασία του» στα πλαίσια του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ Ο.Τ.Α.» Β΄ ΔΡΑΣΗ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
14. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση
δημοτικών κτιρίων και κτιριακών υποδομών Δήμου Πύλης».
15. Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Προμήθεια και τοποθέτηση υδρομετρητών
στις Τ.Κ. Ελάτης, Νεραϊδοχωρίου και Βροντερού» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας
περαίωσης του έργου.
16. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής φυσικού εδάφους και χαρακτηρισμού των εδαφών των έργων του Δήμου Πύλης.

Μια προσφορά για τον συνάνθρωπο
Στήριξη στους φυλακισμένους από τον Ιερό Ναό Παναγίας Επισκέψεως και την Ι.Μ. Τρίκκης και Σταγών
Ανοίγουμε μια αγκαλιά αγάπης
και κάνουμε πράξη όλοι μαζί το…
«ἐν φυλακῇ ἤμην καὶ ἤλθετε πρός με» (Ματθ. κε’, 36)
εκίνησε από την
Δευτέρα η συλλογή
ειδών ατομικής
υγιεινής και ρουχισμού
από την Παναγία
Επισκέψεως Τρικάλων,
για τους εγκλείστους στις
Φυλακές Τρικάλων και
Γρεβενών.

Ξ

του Χριστόφορου

Παπαθανασίου
Είναι η 6η χρονιά που υλοποιείται η πρωτοβουλία, με
την υποστήριξη της Ιεράς Μητρόπολης Τρίκκης και Σταγών και συντονιστή τον Ιερό

Ναό Παναγίας Επισκέψεως,
με σκοπό να συνδράμουν
όλες οι εκκλησίες της Μητρόπολης και φυσικά οι πολί-

ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σας ενημερώνουμε ότι η διαδικασία πιστοποίησης και ένταξης των δικαιούχων στο έργο :
« Πρόσβαση των μονίμων κατοίκων των περιοχών εκτός
τηλεοπτικής κάλυψης στους Ελληνικούς τηλεοπτικούς
σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας» παρατείνεται μέχρι στις
19 Αυγούστου 2019 (19-8-2019).

τες που επιθυμούν να προσφέρουν.
“Η ανταπόκριση του κόσμου
είναι πέρα από κάθε προσδοκία, για τις ανάγκες των φυλακισμένων που είναι πολλές…”, ανέφερε ο πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Γραδούλας, προσθέτοντας πως “…και
η ελάχιστη προσφορά, είναι
προσφορά αγάπης προς τον
συνάνθρωπό μας…”. Η όλη
προσπάθεια ολοκληρώνεται
την Κυριακή 24 Μαρτίου και
ήδη έχει συγκεντρωθεί μεγάλος αριθμός ειδών ατομικής
υγιεινής και καθαριότητας,

όχι μόνο από τα Τρίκαλα αλλά
και από την Καλαμπάκα και
την Πύλη, καθώς και την γειτονική Καρδίτσα.
Είδη ατομικής υγιεινής και
φροντίδας, όπως ξυραφάκια,
αφρός ξυρίσματος, οδοντόβουρτσες, οδοντόκρεμες,
σαμπουάν, σαπούνι, χαρτομάντιλα κ.α., αλλά και σεντόνια, πετσέτες προσώπου, φα-

νέλες, κάλτσες ακόμη και ρούχα και αθλητικά υποδήματα
(σε καλή κατάσταση) είναι μερικά μόνο από τα είδη που
συλλέγονται, τα οποία και θα
αποσταλούν από την “Διακονία Φυλακισμένων” της Ενορίας Παναγίας Επισκέψεως
Τρικάλων στα δύο Καταστήματα Κράτησης. Χώρος, δε,
συλλογής των ειδών έχει ορι-

σθεί ο Ιερός Ναός Παναγίας
Επισκέψεως Τρικάλων τηλέφωνο 2431033671, καθημερινά από τις 7.30 έως τις 9:30
το πρωί και από τις 5 έως τις
7.30 το απόγευμα, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
βρουν περισσότερες πληροφορίες και στην ηλεκτρονική
σελίδα panagiaepiskepsi.gr.

CMYK
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ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΔΕΝ ΣΤΑΜΑΤΟΥΝ

ΣΕ… ΔΡΑΣΗ!

ΩΡΑΙΑ ΓΕΥΣΗ

Για τον ΑΟ Τρίκαλα
δεν υπάρχει εφησυχασμός
για την δύσκολη συνέχεια (σελ 5)

Το ποδόσφαιρο είναι για κάθε ηλικία
και στα Τρίκαλα αυτό είναι ξεκάθαρο
μέσα στα γήπεδα (σελ 6,7)

Ο Ημιμαραθώνιος Καλαμπάκα – Τρίκαλα
πρόσφερε πολλά σε αγωνιστικό
και όχι μόνο επίπεδο (σελ 4,8)

4 Χρυσό ο Κοντοβουνήσιος, χάλκινο η Καζάλα
του ΑΣ Τρικάλων στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα
πάλης Παίδων - Κορασίδων (σελ 3)
CMYK
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Ο «τυφώνας» έφυγε
για να επανασυνδεθεί
με τον «Πατριάρχη»

Τ

α λόγια πολλές
φορές είναι
περιττά. Όπως
και στην
προκειμένη περίπτωση,
του θανάτου του Θανάση
Γιαννακόπουλου.

Ο «τυφώνας»... Έτσι τον
αποκαλούσαν οι φίλοι του Παναθηναϊκού και δεν είχαν άδικο. Πρώτα έφυγε ο «Πατριάρχης» και μετά ο «τυφώνας»...
Έφυγε για το μεγάλο ταξίδι
που έχει τελικό προορισμό
την επανένωση των αγαπημένων αδελφών (σ.σ. Βασιλικής, Κώστας και Παύλου).
Ο διοικητικός ηγέτης του
Παναθηναϊκού, Δημήτρης
Γιαννακόπουλος, λίγους μήνες μετά τον χαμό του πατέρα
του, θρηνεί ξανά, αυτή την
φορά για τον θείο του.
Τον θείο του που μαζί με
τον πατέρα του έφτιαξαν έναν
παντοδύναμο Παναθηναϊκό
στο μπάσκετ, με έξι πρωταθλήματα Ευρώπης και δεκάδες τίτλους στην Ελλάδα.
«Παντού και πάντα μαζί»,
έγραψε στον προσωπικό του
λογαριασμό στο instagram o
ανιψιός του, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, συνοδεύοντας
την ανάρτηση του με δύο φωτογραφίες των Θανάση, Παύλου και Κώστα από τα πρώτα
τους επιχειρηματικά βήματα
στη ΒΙΑΝΕΞ μέχρι την καταξίωση.
Πριν από λίγους μήνες,
όταν υπέστη το καταδικαστικό

εγκεφαλικό (μαζί με ανακοπή)
και νοσηλεύτηκε στο «ΥΓΕΙΑ»,
πολλοί ήταν αυτοί που έσπευσαν να δηλώσουν ότι ο Παύλος... τον παίρνει μαζί του,
όπερ και εγένετο.
INTIME SPORTS/INTIMESPORTS
Τα δύο αδέλφια συνδεόντο
με τεράστια συναισθηματικά
«δεσμά», τα οποία... εκδηλώθηκαν στις επιχειρηματικές
τους δράσεις, δημιουργώντας
τη δυναστεία της ΒΙΑΝΕΞ,
αλλά και του μπασκετικού Παναθηναϊκού.
Η προσφορά τους, άλλωστε, στο «τριφύλλι» αποτυπώνεται από την κληρονομιά
που άφησαν στον σύλλογο
μέχρι το 2012, όταν και μεταβίβασαν τις μετοχές στον γιο
του Παύλου, Δημήτρη Γιαννακόπουλο: 13 πρωταθλήμα-

τα Ελλάδας, 9 κύπελλα Ελλάδας, 6 τρόπαια Euroleague
και 1 διηπειρωτικό, δαπανώντας... πακτωλό χρημάτων και
αγάπης.
Όσο για τα ονόματα που
παρήλασαν σε «πράσινο» παρκέ και πάγκο το διάστημα της
θητείας τους; Ντέγιαν Μποντίρογκα, Δημήτρης Διαμαντίδης, Νίκος Γκάλης, Παναγιώτης Γιαννάκης, Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, Μάικλ Κοχ, Μπόζινταρ Μάλκοβιτς, Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς, Ζάρκο Πάσπαλι,
Νίκολα Πέκοβιτς, Ντίνο Ράτζα,
Βασίλης Σπανούλης, Μπάιρον
Σκοτ και Ντομινίκ Ουίλκινς,
ήταν αναμφίβολα μερικά από
τα σπουδαιότερα ονόματα
του ευρωπαϊκού και παγκόσμιου μπάσκετ, που ώθησαν
τον Παναθηναϊκό στην κορυφή!

«Ας γίνει Β' Εθνική με… 75 ομάδες»
Ο Γιώργος Βασιλειάδης πιστεύει ότι η αναδιάρθρωση θα γίνει
άμεσα και τοποθετήθηκε στα σενάρια αύξησης ομάδων

Τ

ην πίστη του ότι η
αναδιάρθρωση θα γίνει κανονικά
εξέφρασε ο υφυπουργός
Αθλητισμού, Γιώργος
Βασιλειάδης σε συνέντευξή του στον
ΣΠΟΡ FM 94,6. Μάλιστα, υποστήριξε
ότι είναι αδιανόητη όλη η συζήτηση που
γίνεται και απαντώντας στα σενάρια περί
αύξησης ομάδων στη Β' Εθνική είπε
χαρακτηριστικά: «Ακούω για 32
ομάδες. Και με 75 και με 200 για να
είναι όλοι ευχαριστημένοι»!
Το σχετικό απόσπασμα της συνέντευξης
του Βασιλειάδη:
Για την αναδιάρθρωση, αν ο πρόεδρος της
ΕΠΟ, Βαγγέλης Γραμμένος του έχει στείλει
την επιστολή για να καταθέσει την τροπολογία
και να μην «τρακάρει» αυτή με το αυτοδιοίκητο
και αν θέλουν την αναδιάρθρωση:
«Για να έχουν πάρει την απόφαση, προφανώς και τη θέλουν. Για να μην κοροϊδευόμαστε.
Εμείς κάναμε πέρυσι μια πρόταση, η οποία
έμπαινε στα διοικητικά, η αλήθεια είναι αυτή,
και κατηγορηθήκαμε ότι μπλεκόμαστε στο
αυτοδιοίκητο. Αλλά πώς; Λέγοντας ότι εμείς
δίνουμε τα λεφτά με τον έναν ή με τον άλλον
τρόπο και θέλουμε να φτιάξουμε ένα προϊόν
μέσα στο πλαίσιο μιας λογικής και μελετών
που το ίδιο το ποδόσφαιρο είχε.
Δεν ήρθαμε να βγάλουμε από το κεφάλι
μας κάτι, κάντε αυτό που σκεφτήκαμε ένα
βράδυ εκεί που τρώγαμε σε μια ταβέρνα. Κάναμε μια πρόταση για να γίνει οικονομικά
βιώσιμο μοντέλο και να μην έχουμε τα καραγκιοζιλίκια που βλέπουμε εδώ και 20 χρόνια.
Αν το ίδιο το ποδόσφαιρο δεν ενδιαφέρεται
ούτε τα χρήματα να πάρει, ούτε να αλλάξει
τίποτα, τότε θα συνεχίσουμε να έχουμε ένα
πολύ αυστηρό πλαίσιο ποινών.
Με το πλαίσιο που φέρνει η UEFA τώρα και
θα το επικυρώσω κι εγώ με νόμο, πλέον με
τις εκθέσεις της Sportradar και με κάποιες
άλλες διαδικασίες θα υπάρχει υποβιβασμός
των ομάδων. Εφόσον θέλουν να συνεχίσει η
φάρσα… Ορισμένα πράγματα μπορείς να τα
φτάσεις μέχρι ένα σημείο».
Εσείς την τροπολογία θα την καταθέσετε;

«Όταν θα μου έρθει η επιστολή, αμέσως
την επόμενη ημέρα η τροπολογία θα κατατεθεί».
Και αν δεν την τηρήσουν την απόφαση οι
ομάδες θα κοπεί η συνεργασία με την ΕΡΤ,
άρα και τα λεφτά;
«Αν δεν τηρήσουν την απόφασή τους οι
ομάδες, δεν υπάρχει καμία συμφωνία με τη
δεύτερη κατηγορία, όπως και να την πείτε,
Super League 2, Football League, ... φούφουτο.
Η ΕΡΤ θα λειτουργήσει όπως πρέπει να λειτουργήσει, σαν μία εμπορική εταιρεία και τελειώνει εκεί πέρα η συζήτηση.
Να συνεχίσουμε με ένα προϊόν μη βιώσιμο
και βαθύτατα άρρωστο. Αν δεν θέλει το ίδιο,
δεν μπορείς να επιβάλλεις με το στανιό κάποια
πράγματα. Έχουμε αποφασίσει, έχουν υπογραφεί έγγραφα. Εγώ θεωρώ αδιανόητη όλη
τη συζήτηση που γίνεται και δεν πιστεύω ότι
δεν θα γίνει. Εγώ πιστεύω ότι όλα θα γίνουν
κανονικά.
Το να διορθωθούν κάποιες ενδεχόμενα
αβλεψίες όπως ότι από την Γ' Εθνική δεν
προβιβάζεται κανένας και η δεύτερη εθνική
αντί για 12 να έχει 14 ομάδες για να βάλεις
και δύο από την τρίτη, το συζητάμε. Μπορούμε
να έχουμε βιώσιμες ΠΑΕ; Ακούγεται να φτιάξουμε μια δεύτερη κατηγορία με 32 ομάδες.
Και με 75 και με 200 να είναι όλοι ευχαριστημένοι».

Παραιτήσεις Οφρυδόπουλου, Κυριακίδη
• Ο προπονητής Σωκράτης Οφρυδόπουλος και ο συνεργάτης
του Ηλίας Κυριακίδης παραιτήθηκαν από την Παναχαϊκή
Ραγδαίες εξελίξεις στην Παναχαϊκή.
Ο προπονητής Σωκράτης Οφρυδόπουλος δύο ημέρες
μετά την ισοπαλία (2-2) με τη Δόξα Δράμας και την εμφάνιση
που προκάλεσε έντονο προβληματισμό, παραιτήθηκε από
την τεχνική ηγεσία, κάτι που έκανε και ο συνεργάτης του
Ηλίας Κυριακίδης.
Η ΠΑΕ δεν έχει πάρει θέση, όμως θα πρέπει να θεωρείται
δεδομένο ότι ο Οφρυδόπουλος αποτελεί παρελθόν όπως

και ο μέχρι πρότινος συνεργάτης του.
Ο 45χρονος ήταν στον πάγκο των Αχαιών από το καλοκαίρι
του 2016 και είχε απολογισμό 57 νίκες - 22 ισοπαλίες - 15
ήττες με τους «κοκκινόμαυρους» σε 95 επίσημα παιχνίδια.
Μένει, βέβαια, να φανεί ποια θα είναι η αντίδραση του αντιπροέδρου, Δημήτρη Δρόσου και σε ποια επιλογή θα προχωρήσει η ομάδα της Πάτρας εν όψει της κρίσιμης συνέχειας
στο πρωτάθλημα.

Οι νέοι του ΑΟΤ παίζουν στα Σπάτα την Τρίτη
Με τη διεξαγωγή της 14ης
αγωνιστικής συνεχίζεται η
δράση στο πρωτάθλημα Νέων
της Β' Εθνικής.
Η διοργανώτρια γνωστοποίησε την Τρίτη (19/3) το
πρόγραμμα σε 1ο και 2ο όμιλο, με τα ματς να γίνονται το
Σαββατοκύριακο (23-24/3),
εκτός από το Αήττητος Σπάτων – ΑΟΤ που θα γίνει Τρίτη
(26/3).
Αναλυτικά το πρόγραμμα:

1ος όμιλος
Σάββατο (23/3)
12:00 Εργοτέλης – Παναχαϊκή (Μαρτινέγκο)
12:00 Ηρόδοτος – Σπάρτη
(Ρωμανού Ελιάς Ηρακλείου)
Κυριακή (24/3)
12:00 ΑΟΧ-Κισσαμικός –
Πλατανιάς (Elpisniki Χανίων)
Τρίτη (26/3)
15:00 Αήττητος Σπάτων –
ΑΟΤ (Αγίας Μαρίνας Ν. Μάκρης)

2ος όμιλος
Σάββατο (23/3)
14:00 Ηρακλής – Βόλος (Μίκρας Θεσ/νίκης)
15:30 Απόλλων Λάρισας –
Α.Ε. Καραϊσκάκης (Γλαύκης
Λάρισας)
Κυριακή (24/3)
12:00 Αιγινιακός – Κέρκυρα
(Γ. Παραλυκίδης Αιγινίου)
13:30 Απόλλων Πόντου –
Δόξα Δράμας (Αριστοτέλης
Καλαμαριάς).

Αποχή των παικτών στην Κέρκυρα
Σε οριακή κατάσταση βρίσκεται η Κέρκυρα, καθώς οι
παίκτες συνεχίζουν να απέχουν από τις προπονήσεις
λόγω οφειλών.
Καζάνι που βράζει μοιάζουν οι Φαίακες, οι οποίοι
έχοντας μπει στην τελική ευθεία του πρωταθλήματος,
δείχνουν έτοιμοι να εκτροχιαστούν για τα καλά.
Εκτός από τις αγωνιστικές

απώλειες, έχουν πλέον να
διαχειριστούν και τα οικονομικά προβλήματα, με τους
παίκτες μάλιστα να συνεχίζουν την αποχή από τις προπονήσεις.
Οι ποδοσφαιριστές της
Κέρκυρας πήγαν χθες στο
γήπεδο μετά το κυριακάτικο
ρεπό και μίλησαν με τη διοίκηση, αλλά φέρονται να
εξοργίστηκαν απ’ όσα άκου-

σαν, με αποτέλεσμα να αποχωρήσουν.
Αν δεν πληρωθούν πληρωθούν μάλιστα (οι συνολικές
οφειλές φέρεται να ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ), ενδέχεται η αποχή να συνεχιστεί, ενώ δεν μπορεί να αποκλειστεί και το ενδεχόμενο
προσφυγών.
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Επιτυχίες Τρικαλινών
σκακιστών
Σε μαθητικούς
αγώνες σκακιού
ΥΠΟΛΟιΠΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Μ

ε επιτυχία ολοκληρώθηκε το Πανελλήνιο
πρωτάθλημα πάλης Παίδων Κορασίδων για
τον τρικαλινό σύλλογο, που
πραγματοποιήθηκε στις Σέρρες το
Σαββατοκύριακο 16-17 Μαρτίου.

Οι επιτυχίες για τον ΑΣΤ συνεχίζονται με δυο ακόμα μετάλλια
σε πανελλήνιο επίπεδο, με τους ανθρώπους του συλλόγου
να συνεχίζουν να δουλεύουν ασταμάτητα για το επόμενο
πρωτάθλημα, που είναι το πανελλήνιο πρωτάθλημα παμπαίδων
που θα διεξαχθεί στον Βόλο.
Tον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδας στους παίδες κατέκτησε
ο Γρηγόρης Κοντοβουνήσιος στην δύσκολη κατηγορία των

110 κιλών. Τίτλος που του δίνει την δυνατότητα να αγωνιστεί
σε διεθνείς αγώνες με την εθνική ομάδα σε διεθνείς αγώνες
(πανευρωπαϊκό, παγκόσμιο, βαλκανικούς).
Το Χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε η Ευαγγελία Καζάλα στις
κορασίδες στην κατηγορία των 57 κιλών χάνοντας μόνο από
την πρωταθλήτρια Ελλάδας στον ημιτελικό.
Ακόμα αγωνίστηκαν κατακτώντας μια θέση στους οχτώ καλύτερους, χάνοντας στις λεπτομέρειες την κατάκτηση ενός
μεταλλίου, οι Στέλιος Ψωμάς, Θωμάς Βασδέκης, Κωνσταντίνος
Νίτσιος και Μαργαρίτης Καζάλας.
Το Δ.Σ και ο προπονητής Βασίλης Μότσιος εκφράζουν τα
συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά και τους εύχονται καλή συνέχεια.

Δεύτερος ο Ηλ. Ζαϊράκης του ΣΒΑΤ στο Παίδων

Τ

ο Πανελλήνιο
πρωτάθλημα
παίδων
γεννηθέντων
2002, 2003 και 2004
ελληνορωμαϊκής πάλης
έγινε στις Σέρρες .
Διεξήχθη ένα από τα πιο
δυνατά πρωταθλήματα
των τελευταίων χρόνων
για την ελληνορωμαϊκή
πάλη σε δυναμικότητα
και συμμετοχή .
Τελείωσε με ένα μετάλλιο
για τον ΣΒΑΤ από τον πιο μικρό σε ηλικία αθλητή τον Ηλία
Ζαϊράκη ο οποίος αγωνίστηκε
στην κατηγορία των 48 κιλών
κατακτώντας τη 2η θέση και
το αργυρό μετάλλιο με τρεις
νίκες χάνοντας στις λεπτομέρειες 4-2 στα σημεία σε έναν
αγώνα ντέρμπι που έκρινε την
πρώτη θέση . Επόμενος στόχος το πανελλήνιο παμπαίδων
που θα διεξαχθεί στο Βόλο
το διήμερο 14-15/4/2019 Από
τον ΣΒΑΤ συμμετείχε και ο
αθλητής Ιλαρίων Καρνέζης
στην κατηγορία των 71 κιλών.
Η “καρδιά” της πάλης χτύπησε και φέτος στις Σέρρες.
Για όγδοη συνεχόμενη χρονιά
ο Δήμος Σερρών διοργάνωσε
με απόλυτη επιτυχία το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πάλης
που έγινε πλέον θεσμός.
Πάνω από 300 αθλητές από
58 συλλόγους από όλη την
Ελλάδα συμμετείχαν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πάλης
Παίδων-Κορασίδων που διεξήχθη στις 16 και 17 Μαρτίου
2019 στο Κλειστό Γυμναστήριο της Κοιλάδας Αγίων Αναρ-

γύρων του Δήμου Σερρών.
Ένας εξαιρετικά σημαντικός
θεσμός ο οποίος συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον καθώς
αναδεικνύει τους αθλητές που

πλαισιώσουν την εθνική μας
ομάδα στις διεθνείς διοργανώσεις.
Οι αθλητές που διακρίθηκαν
θα συμμετέχουν σε διεθνείς

αγώνες με τις Εθνικές ομάδες.
Για τον ΣΒΑΤ δεν θα μπορούσε να μην υπάρχει εκπροσώπηση έχοντας διαχρονική παρουσία σε επίπεδο πρωταθλητισμού στο άθλημα της
πάλης με συμμετοχές και διακρίσεις κάθε χρόνο σε ανάλογα πρωταθλήματα. Ο Προπονητής του ΣΒΑΤ κος Δημήτρης Ζαϊράκης δήλωσε ικανοποιημένος από την απόδοση του αθλητή
: » Στόχος μας ήταν η πρώτη θέση όμως χάθηκε στις
λεπτομέρειες o παμπαίδας
αθλητής μας αγωνίστηκε με
μεγαλύτερους ηλικιακά αθλητές έχοντας δικαίωμα άλλες
δύο χρονιές στην κατηγορία
παίδων και μας είπε για τους
επόμενους στόχους. Με τον
Ηλία Ζαϊράκη συνεχίζουμε την
εντατική προπόνηση και βήμα
βήμα προσπαθούμε να υλοποιήσουμε τους στόχους που
έχουμε στο πλάνο μας, επόμενος στόχο, το πανελλήνιο
παμπαιδων που θα διεξαχθεί
στο Βόλο 14-15/4/2019 Στη
συνέχεια έχουμε τις διεθνείς
διοργανώσεις το Ευρωπαϊκό
πρωτάθλημα παίδων 17-23/6
στην ΙΤΑΛΙΑ το Ευρωπαϊκό
πρωτάθλημα U15 28-30/6 ΠΟΛΩΝΙΑ το Παγκόσμιο πρωτάθλημα παίδων 29/7-4/8 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ και το Βαλκανικό πρωτάθλημα παίδων –παμπαίδων
U15 ΕΛΛΑΔΑ. Οι επόμενοι
στόχοι του ΣΒΑΤ Πανελλήνιο
πρωτάθλημα παμπαίδων U15
Βόλος 14-15 Απριλίου Πανελλήνιο Σχολικό πρωτάθλημα
Λυκείων 16 Απριλίου Πανελλήνιο τουρνουά παμπαίδων
U13-U11″ .

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν την περασμένη
Κυριακή 17/03 στα Φάρσαλα, οι φετινοί μαθητικοί αγώνες
σκακιού Θεσσαλίας, δίνοντας την ευκαιρία σε πολλά
παιδιά να έρθουν σε επαφή για πρώτη φορά με το αγωνιστικό σκάκι και να το αγαπήσουν.
Αυτός άλλωστε είναι και ο κύριος χαρακτήρας των Μαθητικών Πρωταθλημάτων, δηλαδή πρώτα η συμμετοχή
στη χαρά του παιχνιδιού και κατόπιν η οποιαδήποτε αγωνιστική επιτυχία και τα μετάλλια.
Οι Τρικαλινοί μαθητές που συμμετείχαν έκαναν ιδιαίτερα
αισθητή την παρουσία τους και αναλογικά με τον αριθμό
των συμμετεχόντων ,πέτυχαν πολύ καλά πλασαρίσματα
στην τελική κατάταξη κάθε τάξης, παίρνοντας ταυτόχρονα
προκρίσεις για την τελική φάση του Πανελληνίου Μαθητικού Πρωταθλήματος που θα γίνει στην Αθήνα το διήμερο
Κυριακή και Δευτέρα 21-22/04/2019.
Τα περισσότερα από αυτά ξεκίνησαν τη ενασχόλησή
τους με το σκάκι , μόλις πριν λίγους μήνες και η εξέλιξη
τους είναι σημαντική.
Ενδεικτικά αναφέρουμε :
Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2ος Γεν. Κατάταξης Λαζαρίκος Μιχαήλ
ΣΤ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 7ος ” ” Καραγεώργος Αθανάσιος
2η μαθήτρια Καραγεώργου Παναγιώτα
4η ” Κουτσιανα Μαριάνα
5η ” Βουτσελά Ελευθερία
Ε’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 4ος Γεν. Κατάταξης Καρανάσιος Δημοσθένης
Γ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 2η μαθήτρια Μαντζανα Κων/να
3η ” Βουτσελά Γεωργία
Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 2ος Γεν. Κατάταξης Κωνσταντάκος
Χρήστος
Η Σκακιστική Κίνηση Τρικάλων συγχαίρει όλα τα παιδιά
που αγωνίστηκαν στο Πρωτάθλημα Θεσσαλίας , τους γονείς τους που τα έφεραν σε επαφή με το σκάκι και τα συνοδεύουν σε αγώνες ,καθώς και τους δασκάλους του
συλλόγου μας ,
κ.κ. Βαλογιάννη Αθανάσιο και Τσιάρα Φώτη, που βοηθούν
καθημερινά τους μικρούς σκακιστές στα τμήματα εκμάθησης της ΣΚΑ.ΚΙ. Τρικάλων.
Στο www.skakitrikalon.blogspot.com μπορούν όσοι ενδιαφέρονται, να ενημερώνονται για τους προσεχείς σκακιστικούς αγώνες και για τα νέα του συλλόγου μας.

00 ΕΡΤ Sports HD
ΑΕΚ - ΠΑΟΚ
Α1 Ανδρών 19:15 Novasports 1HD
Νταρουσάφακα - Χίμκι
EuroLeague 21:00 Novasports 2HD
Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ Μπασκόνια
EuroLeague 21:05 Novasports 3HD
Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ζάλγκιρις

EuroLeague 21:45 COSMOTE SPORT 2 HD
Ουαλία - Τρινιντάντ και
Τομπάγκο
Φιλικό 21:45
COSMOTE SPORT 1 HD
Γερμανία - Σερβία
Φιλικό 22:00
Novasports 1HD
Ρεάλ Μαδρίτης - Αρμάνι
Μιλάνο

CMYK
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Όλοι νικητές

ις 100 συμμετοχές πλησίασε ο Σύλλογος
Δρομέων Τρικάλων για τον τον Ημιμαραθώνιο
Καλαμπάκα-Τρίκαλα Θαν. Σταμόπουλος,
αριθμός που αποτελεί ρεκόρ, δείχνοντας την
αγάπη που έχουν οι τρικαλινοί για τον αγώνα, αλλά και
γενικότερα την άθληση.

Τα αποτελέσματα των δρομέων μας στον 12ο
Ημιμαραθώνιο Καλαμπάκα-Τρικάλα Θαν. Σταμόπουλος
ΕΠΩΝΥΜΟ
1 ΠΡΕΒΕΝΤΑΣ
2 ΓΚΙΖΛΗΣ
3 ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ
4 ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ
5 ΣΧΟΡΤΣΙΑΝΙΤΗΣ
6 ΖΑΒΛΑΝΟΣ
7 ΣΕΓΓΗΣ
8 ΚΩΛΕΤΣΙΟΣ
9 ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ
10 ΜΠΑΤΖΙΟΥ
11 ΤΣΟΥΡΗΣ
12 ΜΠΛΟΥΓΟΥΡΑΣ
13 ΜΑΝΟΥΣΗΣ
14 ΠΛΑΚΙΑΣ
15 ΜΠΗΤΟΣ
16 ΓΑΛΑΝΗΣ
17 ΚΑΚΑΪΤΣΑΣ
18 ΣΧΟΡΤΣΙΑΝΙΤΗΣ
19 ΚΟΚΟΡΑΣ
20 ΜΠΑΡΤΖΙΩΚΑΣ
21 ΖΑΛΑΒΡΑΣ
22 ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ
23 ΝΙΚΟΛΑΟΥ
24 ΜΠΥΡΟΣ
25 ΤΙΓΚΑΣ
26 ΚΟΓΙΑΣ
27 ΑΝΤΩΝΟΥΛΑΣ
28 ΚΑΚΑΡΑΝΤΖΑΣ
29 ΓΑΛΑΝΗΣ
30 ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΣ
31 ΤΣΟΓΙΑΣ
32 ΜΠΑΚΑΛΗΣ
33 ΚΑΡΑΣΗΣ
34 ΑΝΤΩΝΑΚΗ
35 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
36 ΓΑΛΑΝΗΣ
37 ΒΕΝΕΤΗΣ
38 ΚΩΣΤΟΥΛΗΣ
39 ΤΖΙΚΑΣ
40 ΤΣΙΛΙΜΕΝΗΣ
41 ΡΟΥΣΣΑ
42 ΖΕΛΕΣΙΑΔΟΥ
43 ΠΙΠΕΡΗΣ
44 ΨΑΡΑΔΕΛΛΗΣ
45 ΜΠΑΤΑΤΟΛΗΣ
46 ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ
47 ΚΟΥΤΣΙΜΠΙΡΗΣ
48 ΤΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ
49 ΤΣΙΑΡΑΣ
50 ΝΤΟΥΒΛΗΣ

ΟΝΟΜΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΦΙΛΙΠ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΕΡΡΙΚΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΛΑΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΦΩΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΤΕΛΙΟΣ
ΝΙΚΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΑ
ΘΩΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΛΕΥΤΕΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣΩ
ΕΦΗ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

•Ο Σύλλογος Δρομέων Τρικάλων με περίπου 100 μέλη
έτρεξε το Καλαμπάκα – Τρίκαλα!

ΧΡΟΝΟΣ
1:23:12
1:24:09
1:27:23
1:28:25
1:28:44
1:30:26
1:33:17
1:34:26
1:35:29
1:36:07
1:38:11
1:38:22
1:39:13
1:39:34
1:40:15
1:40:24
1:41:30
1:42:01
1:42:29
1:43:53
1:44:04
1:44:16
1:44:50
1:45:04
1:45:17
1:45:46
1:46:01
1:48:25
1:48:54
1:49:07
1:49:27
1:49:31
1:49:46
1:49:56
1:50:17
1:51:15
1:52:51
1:53:23
1:53:47
1:54:52
1:56:45
1:56:50
1:57:52
1:58:39
1:58:59
2:00:05
2:00:07
2:00:08
2:00:13
2:00:42

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

ΠΑΠΑΜΑΝΘΟΣ
ΧΑΤΖΗΓΟΥΛΑΣ
ΜΑΡΚΟΣ
ΚΑΡΑΜΠΕΡΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΣΙΟΥΡΗΣ
ΜΠΛΟΥΓΟΥΡΑΣ
ΨΥΧΟΣ
ΚΟΣΒΥΡΑ
ΜΠΑΛΟΥΤΣΟΥ
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ
ΜΗΤΣΙΟΣ
ΓΙΟΥΒΡΗΣ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΡΕΜΜΑΣ
ΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΡΑΔΗΜΑ
ΓΙΟΝΤΖΗΣ
ΝΤΑΡΑΛΑΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΓΑΤΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΦΛΩΡΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

2:00:42
2:00:49
2:01:02
2:01:32
2:01:52
2:02:31
2:02:34
2:03:50
2:04:17
2:04:31
2:05:15
2:06:18
2:07:01
2:07:05
2:07:08
2:07:55
2:08:24
2:11:04
2:11:46
2:12:33
2:13:22
2:13:55

Δυνατά και στα 5 χλμ.
•Αθλητές του Συλλόγου Δρομέων
Τρικάλων έδωσαν την ψυχή τους
και στην μικρότερη απόσταση

Ε

κτός από όσους έβγαλαν με… άνεση το
Καλαμπάκα – Τρίκαλα υπήρξαν αθλητές του
Συλλόγου Δρομέων Τρικάλων που έλαβαν
μέρος και στα 5 χιλιόμετρα.

Συνολικά 28 δρομείς συμμετείχαν στον αγώνα των 5χλμ.
που έγινε παράλληλα με τον Ημιμαραθώνιο ΚαλαμπάκαΤρίκαλα Θαν. Σταμόπουλος! Τα αποτελέσματα των δρομέων
μας στον αγώνα των 5χλμ. του Ημιμαραθωνίου Καλαμπάκα- Τρικάλα Θαν.Σταμόπουλος
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΧΡΟΝΟΣ
1 ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
0:22:16
2 ΓΟΥΡΖΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
0:22:26
3 ΚΑΡΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
0:23:59
4 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
0:24:01
5 ΤΣΙΡΩΝΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
0:24:45
6 ΜΟΓΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
0:25:03

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΔΡΕΟΥ
ΜΑΤΘΑΙΟΥ
ΣΧΟΡΕΤΣΙΑΝΙΤΗΣ
ΜΠΙΤΟΥ
ΑΚΡΙΒΟΥ
ΣΧΟΡΕΤΣΙΑΝΙΤΗΣ
ΒΕΝΕΤΗΣ
ΒΕΝΕΤΗΣ
ΜΠΛΕΤΣΑ
ΨΥΧΟΣ
ΒΕΝΕΤΗ
ΟΡΕΣΤΗΣ
ΛΩΛΗΣ
ΛΙΑΚΟΥΜΗΣ
ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ
ΓΕΡΟΚΩΣΤΑΣ
ΒΕΝΕΤΗ
ΧΑΧΑΜΗ
ΣΧΟΡΕΤΣΙΑΝΙΤΗ
ΖΟΡΜΠΑ

ΑΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΥΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΜΑΡΙΝΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΒΑΣΙΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΑ
ΣΩΤΗΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΟΣ
ΒΙΚΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
CMYK

0:26:41
0:27:12
0:27:32
0:28:03
0:28:09
0:28:15
0:29:32
0:30:05
0:31:36
0:32:16
0:32:38
0:33:28
0:34:02
0:34:07
0:34:08
0:35:05
0:35:06
0:35:42
0:35:42
0:37:38
0:44:08
0:51:33

73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

ΜΑΓΓΟΣ
ΖΗΝΤΖΟΒΑ
ΜΠΥΡΟΥ
ΚΟΣΒΥΡΑ
ΤΑΣΙΟΣ
ΚΟΥΡΙΤΑΣ
ΜΠΑΜΠΟΥΡΗΣ
ΒΟΤΣΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΩΤΗΣ
ΑΝΑΓΝΟΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΥΚΟΥ
ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ
ΠΗΛΙΓΚΟΥ
ΘΑΝΑΣΑΚΗΣ
FRANDI
ΠΟΥΛΙΑΝΙΤΗ
ΜΟΥΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
ΠΑΠΠΑΣ
ΧΑΝΟΥ
BLAJ
ΘΕΜΕΛΗΣ
ΑΚΡΙΒΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΛΙΖΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΡΟΥΛΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΝΙΚΟΣ
ΚΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
EMANUELA
ΜΑΡΙΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΝΙΚΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
MARCELA
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ

2:15:07
2:15:57
2:16:24
2:16:44
2:17:06
2:17:38
2:18:06
2:19:40
2:24:22
2:25:29
2:25:36
2:26:06
2:30:58
2:30:59
2:32:31
2:32:32
2:35:53
2:36:56
2:37:38
2:45:44
2:52:54
3:03:53

Η αστυνομικοί σε δράση!
•Δρομείς της Αθλητικής Ένωσης
Αστυνομικών συμμετείχαν
στους Ημιμαραθωνίους Αθηνων Τρικάλων

Αντιπροσωπεία δρομέων της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος, αγωνίστηκε στους Ημιμαραθωνίους Αθηνών
και Τρικάλων που διοργανώθηκαν σήμερα Κυριακή 17/3/2019.
Οι δρομείς της Ένωσης σημείωσαν αξιοπρόσεκτες επιδόσεις
και εντυπωσίασαν με την αγωνιστικότητα τους.
Ο Πρόεδρος της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος
Α/Α' ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ Γεώργιος θα ήθελε να συγχαρεί άπαντες
για τη συμμετοχή τους καθώς επίσης και το Διοικητή του
Τμήματος Τροχαίας Τρικάλων Α/Α ΤΣΙΩΛΗ Ιωάννη για την
βοήθεια που προσέφερε σχετικά με τη συμμετοχή των μελών
μας και για την ανάπτυξη του Αστυνομικού Αθλητισμού.
Για το ΔΣ της ΑΕΑΕ
Ζακεστίδης Κωνσταντίνος

CMYK
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Δειλά χαμόγελα
•Ο ΑΟ Τρίκαλα δείχνει να βρίσκει βηματισμό, αλλά ο αγώνας
με τον Ηρόδοτο που ακολουθεί είναι κλειδί για την συνέχεια

Π

άνω από την
επικίνδυνη
ζώνη ανέβηκαν
τα Τρίκαλα,
όσο αφορά τον
υποβιβασμό 4 ομάδων.
έπειτα από τη νίκη του
Σαββάτου με 1-0 επί του
Πλατανιά.

Του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
xristoforospap@gmail.com

Οι «κυανέρυθροι» τρέχουν
ένα αήττητο σερί τεσσάρων
αγώνων, όπου μετράνε δύο
νίκες και δύο ισοπαλίες, οπότε είναι λογικό η ψυχολογία
τους να έχει ανέβει στα…
ύψη.
Χαρακτηριστικό είναι το ποστάρισμα της Δευτέρας του
Λαμίν Ντιαλό στο Instagram,
όπου σημείωσε: «Μεγάλη
νίκη, βαριά η φανέλα! Με αυτόν τον κόσμο στο πλευρό
μας δεν σταματάμε πουθενά.
Ευχαριστούμε για την υποστήριξη. ΑΟΤ είμαστε».
Βεβαίως, το σπουδαίο παι-

Ο ΑΟ Τρίκαλα δείχνει σημάδια βελτίωσης, αλλά ο αγώνας που ακολουθεί κόντρα στον Ηρόδοτο αποτελεί κλειδί για την συνέχεια του πρωταθλήματος
χνίδι είναι αυτό του Σαββάτου (23/3) στην έδρα
του Ηρόδοτου, ο οποίος βρίσκεται ακριβώς κάτω
από τα Τρίκαλα στην επικίνδυνη ζώνη. Η ομάδα
της Κρήτης είναι 13η με 22 βαθμούς, δηλαδή τρεις
λιγότερους από τον ΑΟΤ, ο οποίος θέλει αν φύγει
αλώβητος από τη Νέα Αλικαρνασσό, ώστε να μην

τον φτάσει ο αντίπαλός του.

200άρης ο Γκότοβος
Μεγάλη νίκη πανηγύρισε το Σάββατο ο ΑΟΤ,
αφού επικράτησε 1-0 του Πλατανιά.
Έτσι, ο Βαγγέλης Γκότοβος γιόρτασε ιδανικά

ένα ιδιαίτερο ματς για τον ίδιο.
Κι αυτό γιατί επρόκειτο για τον 200ό αγώνα
πρωταθλήματος του 33χρονου αμυντικού.
Ο Θεσσαλονικιός άσος μετρά συγκεκριμένα 160
συμμετοχές στη Β' Εθνική, 3 στη Σούπερ Λίγκα και
37 στη Γ' Εθνική.

Θέλει αξιολογημένο διαιτητή Η 23η και 24η
αγωνιστική
με Τρίκαλα ο Ηρόδοτος

Β

αριά ήττα από τον
Εργοτέλη γνώρισε ο
Ηρόδοτος, αλλά έχουν
παράπονα από τη
διαιτησία οι άνθρωποι των
«κυανόλευκων».

Αργά το βράδυ της Δευτέρας
(18/3), λοιπόν, προέκυψε ανακοίνωση διαμαρτυρίας, με τους Κρητικούς να ζητούν να οριστεί αξιολογημένος διαιτητής στο προσεχές
παιχνίδι με τα Τρίκαλα.
Επίσης, αναφέρεται ότι έχει ζητηθεί ραντεβού με τον πρόεδρο
της ΚΕΔ/ΕΠΟ Μέλο Περέιρα και
θέλουν αυτό να γίνει άμεσα.

Αναλυτικά: «Η ΠΑΕ Ηρόδοτος εκφράζει για πολλοστή φορά την αγανάκτηση της για την αντιμετώπιση
που τυγχάνει από τη διαιτησία.
Στο χθεσινό παιχνίδι μας με τον
Εργοτέλη με εντελώς αδικαιολόγητη
δεύτερη κίτρινη κάρτα στον ποδοσφαιριστή μας Μιχαλανδρέα Νύκταρη στο 15ο λεπτό και ενώ το
σκορ ήταν ήδη 1-0 εις βάρος μας
βρεθήκαμε από νωρίς να αγωνιζόμαστε κάτω από άνισες συνθήκες.
Κατόπιν τούτου με έγγραφο μας
προς την ΚΕΔ ζητάμε αξιολογημένο
διαιτητή στο προσεχές κρίσιμο για
την ομάδα μας αγώνα με τα Τρίκαλα. Όπως επίσης περιμένουμε απάν-

τηση για πιο άμεσο ραντεβού με
τον κύριο Περέιρα και όχι μετά από
ένα μήνα που μας είπαν... και ενώ
θα έχει τελειώσει το πρωτάθλημα..
Για τις όποιες ενέργειες μας έχει
ενημερώσει προσωπικά ο πρόεδρος
μας Ηρακλής Νύκταρης τον Αξιότιμο κύριο Γραμμένο πρόεδρο της
ΕΠΟ ο οποίος προς τιμήν του κατανοεί την αγανάκτηση μας και αναγνωρίζει την προσπάθεια μας να
στηρίξουμε με κάθε έννομο μέσο
και ενέργειες την ομάδα μας η
οποία απαρτίζεται κατά 90 τα 100
από Έλληνες ποδοσφαιριστές και
μόνο υγεία βγάζει σε όλους τομείς».

ΜΠΑΚΩΣΗΣ
EΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

Το πλήρες πρόγραμμα των δύο προσεχών αγωνιστικών
ανακοίνωσε η Football League τη Δευτέρα (18/03). Η
μόνη αλλαγή αφορά στο παιχνίδι Βόλος - Ηρόδοτος για
την 24η αγωνιστική που θα ξεκινήσει στις 14:00 της Τετάρτης (27/03). Αναλυτικά:

Η 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»)

Κυριακή 24 Μαρτίου
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 24η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ

Τετάρτη 27 Μαρτίου
Βόλος - Ηρόδοτος (14:00, Γήπεδο Νεάπολης)
Πλατανιάς - Σπάρτη (15:00, Γήπεδο Περιβολών)
Αήττητος Σπάτων - Καραϊσκάκης Άρτας (15:00, Δημ.
Στάδιο Σπάτων)
Τρίκαλα - Κέρκυρα (15:00, Δημ. Στάδιο Τρικάλων)
Απόλλων Λάρισας - Απόλλων Πόντου (15:00 ΕΡΤ3, Γήπεδο Φιλιππούπολης)
Εργοτέλης - Αιγινιακός (15:00, Παγκρήτιο Στάδιο)
Παναχαϊκή - ΑΟΧ Κισσαμικός (15:00, Γήπεδο Αγυιάς)

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

Πέμπτη 28 Μαρτίου
Ηρακλής - Δόξα Δράμας (15:00 ΕΡΤ3, Καυτανζόγλειο
Στάδιο)
CMYK

26

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

_6 ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

Προσφορά δείπνου
στα Καλύβια

Δύσκολες οι εποχές που βιώνουν τα ερασιτεχνικά σωματεία και η ανάγκη στήριξης από Τρικαλινούς επιχειρηματίες είναι πιο μεγάλη από ποτέ… Η πρόσφατη χειρονομία
του Παναγιώτη Κορομπλή και της ταβέρνας του «Τα Μεζεδοκαμώματα» δεν πέρασε απαρατήρητη από την ομάδα των Καλυβίων και όχι μόνο.
«Η ομάδα μας φιλοξενήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα
από την ταβέρνα τα Μεζεδοκαμώματα και τον κύριο Παναγιώτη Κορομπλή.
Η διοίκηση του Α.Ο. Μεγάλων Καλυβίων θέλει να ευχαριστήσει τον Παναγιώτη Κορομπλή για το τραπέζι που
παρέθεσε στην ομάδα μας, όπως επίσης για το νόστιμο
φαγητό και την άψογη εξυπηρέτηση του προσωπικού».

«Ο Βράχος» ευχαριστεί
τον Κ. Φαμίση
Κοντά στην ομάδα του Καστρακίου, όπως και των Μετεώρων, βρίσκεται ο Κώστας
Φαμίσης και οι κινήσεις στήριξής του δεν περνούν απαρατήρητες.
«Το Διοικητικό Συμβούλιο
του ΒΡΑΧΟΥ Καστρακίου επιθυμεί να εκφράσει τις θερμές
του ευχαριστίες στο ξενοδοχείο Κ. ΦΑΜΙΣΗ όσον και
στον κύριο Φαμίση προσωπικά για τη φιλοξενία που
μας παρείχε αλλά και το γεύμα που παρέθεσε στην ομάδα μας κατά την κοπή της πίτας.
Ευχόμαστε καλές δουλειές στην επιχείρηση του, καθώς
και προσωπικές επιτυχίες τόσο στον ίδιο, όσο και στην οικογένεια του. Ευχόμαστε αυτές οι πρωτοβουλίες να βρίσκουν και άλλους μιμητές για την πρόοδο του αθλήματος».

ΕΠΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

«Ακυρο» σε Παλάσκα
Νέα ήττα για τον πρώην πρόεδρο της ΕΠΣ Καρδίτσας,
αυτή τη φορά στο Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ. Ο Μανώλης
Παλάσκας, , είχε προσφύγει μαζί
με ακόμη πέντε άτομα στο Διαιτητικό, ζητώντας να κηρυχθεί
άκυρη η εκλογική Γενική Συνέλευση της 2ας Φεβρουαρίου στην
ΕΠΣ Καρδίτσας, ωστόσο και τα
50 σωματεία έκαναν παρέμβαση
υπέρ της νέας διοίκησης.
Το Διαιτητικό αποφάσισε κατά πλειοψηφία (4-1) να απορρίψει την προσφυγή, με τη διοίκηση του Χρήστου Σκάρλου να συνεχίζει στην προεδρία της ΕΠΣΚ.

Οταν τα παιδιά παίζουν…
ι αυξημένες
και κάποιες
φορές
υπερβολικές
και ανούσιες μαθητικές
υποχρεώσεις σε
συνδυασμό με την
«εξάρτηση» των παιδιών
από τα κινητά και
τάμπλετ, μείωσαν
επικίνδυνα τον
ελεύθερο χρόνο τους,
οπότε το παιχνίδι τείνει
να γίνει απασχόληση
προς εξαφάνιση. Το
παιχνίδι, που είναι
αναγκαίο για την ομαλή
ανάπτυξη των παιδιών…

Ο

Στιγμιότυπο από την Κ 10 Μπάρα- ΑΟΤ

Επιμέλεια: ΠANOΣ
ΓIΔOΠOYΛOΣ
gidopoulosp@yahoo.gr

Λογικό λοιπόν είναι το
Σαββατοκύριακο να αποτελεί γι’ αυτά ένα ξεχωριστό
διήμερο για τα παιδιά, μια
στάση από την κουραστική
καθημερινότητά τους και
μια τονωτική ένεση για τη
συνέχεια, παίζοντας με κάθε
τρόπο.
Στο ποδόσφαιρο, η δράση
στις μικρές ηλικίες φιλοξενεί
πολλά παιδιά με αποτέλεσμα
Σάββατο και Κυριακή ν’ «ανθίζουν» τα γήπεδα και φυσικά δεν περιοριζόμαστε στα
σκορ και τις επιδόσεις καθώς η συγκεκριμένη προσπάθεια αφορά παιδιά και
όχι «επαγγελματίες» ποδοσφαιριστές.
*Από την Καλαμπάκα, «γεμάτα» από το παιχνίδι και την
ικανοποίηση επέστρεψαν τα
παιδιά της Κ12 της Ακαδημίας Καλλιδενδρίου δίνοντας
ένα καλό και ισοδύναμο παιχνίδι κόντρα στον Α Σ Μετέωρα και συνέχισαν την πολύ
αξιόλογη πορεία τους στον
όμιλο της κατηγορίας τους.
*Το τμήμα προπαίδων Κ14
είχε επίσης σ’ ένα ενδιαφέρον παιχνίδι με την Δήμητρα
Β στο γήπεδο Βαλτινού, είχε

Η Κ 10 της Μπάρας με τον Αποστόλη Μπαούση

ρυθμό και διάθεση απ’
όλους.
*Πλήρη δράση και το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε για τα τμήματα της
Ακαδημίας ποδοσφαίρου
του ΑΟΣ Σαραγίων .
Το Σάββατο 167/3 στον
Πύργο αγωνίστηκαν με την
τοπική ακαδημία τα παιδιά
στις ηλικίες Κ6, Κ8, Κ10 .
Την Κυριακή για το πρωτάθλημα στην κατηγορία
Κ12 στον Β όμιλο και στην
17η αγωνιστική, η Ακαδημία
υποδέχθηκε την αντίστοιχη
ομάδα του Πύργου όπου
και διεξήχθη ένα ανταγωνιστικό παιχνίδι το οποίο κρίθηκε στο ένα γκολ.
*Τα παιδιά στην ηλικιακή
κατηγορία Κ10 της Μπάρας
και του ΑΟΤ έδωσαν αγώνα
εκπαιδευτικού χαρακτήρα
στο γήπεδο της Μπάρας .
Με σύμμαχο τον καλό καιρό
άπαντες ευχαριστήθηκαν το
παιχνίδι.

Η Κ 10 του ΑΟΤ με τον Νίκο Πιάζα

Μετέωρα- Καλιδένδρι με τους προπονητές Σακελλαρίδη και Σκρέκα

Γ’ ΕΘΝΙΚΗ

Ο Καμπάς στη Στυλίδα
Στο πρόσωπο του Αχιλλέα
Καμπά, βρήκε η διοίκηση του ΑΟ
Στυλίδα τον αντικαταστάτη του
Κώστα Αλεξίου. Ο Αχιλλέας Καμπάς έχει την εμπειρία της Γ’
Εθνικής, μετά το επιτυχημένο πέρασμά του με τον Αχιλλέα Δομοκού, ενώ στις ομάδες της
Α’ Φθιώτιδας που καθοδήγησε, διέγραψε άκρως επιτυχημένη πορεία. Τελευταία ομάδα του Αχιλλέα Καμπά ήταν
ο Ευρυτανικός, ενώ παλιότερα έχει βρεθεί στην τεχνική
ηγεσία του Νέου Κρίκελλου και της Δίβρης.

Τμήμα της ακαδημίας Καλιδενδρίου με τον κ. Μουρίκη

Σαράγια- Πύργος με τους προπονητές Νίκο Παπακυρίτση
και Αλέξανδρο Κολέτσιο

Στιγμιότυπα από τα Σαράγια - Πύργο

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
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Οταν οι «παλαίμαχοι»
γίνονται παιδιά…
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«Κλικ» σε Μεγαλοχώρι
και Αγία Κυριακή

•Με νίκες προχώρησαν χθες Οιχαλία και Δάσκαλοι,
ενώ η Πυροσβεστική κέρδισε
πορεί τα χρόνια
να περνούν και τα
πόδια ή τα χέρια
να «βαραίνουν» η
αγάπη για το ποδόσφαιρο
και η θέληση για το παιχνίδι
δεν μειώνονται για τους
Βετεράνους οι οποίοι
συμμετέχουν στο
πρωτάθλημα και βγάζουν
τον καλύτερό τους εαυτό
προσπαθώντας αρχικά να
ικανοποιήσουν τον εαυτό
τους και στη συνέχεια όλους
αυτούς που υποστηρίζουν
την ομάδα τους.

Μ

Αλλιώς κάνουν προθέρμανση οι Αχιλλέας Γρηγορίου και
Θανάσης Παππάς. Ο πρώτος πάει στο γήπεδο τρεις ώρες
νωρίτερα για να προλάβει να ζεσταθεί (τόσο χρειάζεται)
και ο δεύτερος πρέπει να πάρει… τηλέφωνο για να μπει
στον αγώνα. Αποτελεσματικοί πάντως οι τρόποι…
Ανάσες πριν
μπει στον
αγωνιστικό
χώρο για τον
«Ματσόλα»
κ. Θόδωρα
Καντζούρα.
Όταν όμως
μπαίνει στο
γήπεδο παίρνει…
ανάσες
η Βασιλική

Η ομάδα της Πυροσβεστικής κέρδισε, αλλά έπαιξε με τη… φωτιά

Του ΠANOΥ
ΓIΔOΠOYΛOΥ
gidopoulosp@yahoo.gr
Ηδη, το πρωτάθλημα έχει ολοκληρώσει την 8η αγωνιστική και το
ενδιαφέρον έχει γίνει έντονο με τις
δύο πρώτες ομάδες, Παλαίμαχοι
Οιχαλίας και Δάσκαλοι, να έχουν
σηκώσει κεφάλι (με τους πρώτους
να έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο).
Βλέποντας κάποιος τα παιχνίδια
φέρνει στο μυαλό του έντονες
αναμνήσεις από το Τρικαλινό ποδόσφαιρο του νομού μας καθώς
πολλοί στα δεύτερα «…άντα» τους
και μετά έχουν γράψει ιστορία. Οι
Παλαίμαχοι της Βασιλικής, για
παράδειγμα, οι οποίοι έχουν στις
τάξεις τους αρκετά ονόματα τα
οποία πρωταγωνίστησαν στο τοπικό – και όχι μόνο- ποδόσφαιρο.
Τα πόδια σίγουρα έχουν βαρύνει
και γενικότερα τα… κορμιά των
περισσότερων παικτών που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα, η
πρόθεση, η «φλόγα» και το μυαλό συνεχίζουν στον ίδιο ρυθμό.
Ασε, που ακόμα και τώρα γίνονται
περίτεχνες ενέργειες οι οποίες
αξίζουν το χειροκρότημα.

Φίλοι Νοσοκομείου και Δάσκαλοι σε αναμνηστική φωτό

Η ομάδα της Βασιλικής με πολλούς βετεράνους στη σύνθεση

Ο Βασίλης Τσέλιος, πέτυχε
και τα δύο γκολ των Δασκάλων
Αυτό που θα πρέπει να προσέξουν όλοι και να το υπερασπιστούν μέχρι το τελευταίο παιχνίδι,
είναι η ψυχραιμία τους. Να μην επιτρέψουν τον εγωισμό να τους κερδίσει και να μην ξεχνούν πως όλοι
λειτουργούν κάτω από την ίδια
«τρέλα». Την αγάπη για το ποδόσφαιρο.
Στα χθεσινά παιχνίδια οι πρωτοπόρες ομάδες κέρδισαν και διατήρησαν στο ακέραιο τις πρώτες
θέσεις.
Η ομάδα της Οιχαλίας αν και
βρέθηκε πίσω στο σκορ με γκολ
που δέχτηκε από τον Βαϊου, τελικά γύρισε το παιχνίδι στην επανά-

Αν λέγεσαι
Θανάσης
Παππάς,
τη μπάλα τη
μιλάς! Το έκανε
βγάζοντας ασίστ
στο δεύτερο γκολ
των δασκάλων.

«Καλή η μπάλα, αλλά να
μαζεύουμε και ψήφους»
φαίνεται να σκέφτεται
ο Χρήστος Τρικάλης
δίπλα στον «Μουφ»

Ο Μπαλατσούκας πέτυχε
το γκολ της Πυροσβεστικής

ληψη με τέρματα των Ρίζου και Μιχαήλ κερδίζοντας την Αστυνομία
με 1-2.
Οι Δάσκαλοι κέρδισαν στο Μεγαλοχώρι 2-0 τους φίλους του
Νοσοκομείου, με τον Βασίλη Τσέλιο να σκοράρει ένα γκολ σε κάθε
ημίχρονο.
Η Πυροσβεστική στην Αγία Κυριακή νίκησε την Βασιλική 1-0,
μετά από φιλότιμη προσπάθεια
των φιλοξενούμενων οι οποίοι μάλιστα έχασαν πέναλτι, να ισοφαρίσουν, με τον Γιώργο Καραθανάση. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης πέτυχε ο Μπαλατσούκας.
Ρεπό είχαν οι Πολύτεκνοι.

Παππούς και
εγγονός. Ο αιώνιος
«έφηβος» Αχιλλέας
Μακρής, με τον
εγγονό του Νίκο
ο οποίος είχε μια
ανησυχία μήπως
και χτυπήσει
ο παππούς…

ΤΑ ΧΘΕΣΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Φίλοι Νοσοκομείου-Δάσκαλοι
Πυροσβεστική-Βασιλική
Αστυνομία-Οιχαλία
Ρεπό: Πολύτεκνοι

0-2
1-0
1-2

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
2 ΔΑΣΚΑΛΟΙ
3 ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
4 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
5 ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ
6 ΦΙΛΟΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
7 ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ

13-2
20-3
8-8
10-9
13-14
8-22
4-18

18
18
10
10
6
3
2

Από μικρός
φαίνεται
ο Δημήτρης
Καλαντζής,
γιος του
Γιώργου, πως
θέλει να γίνει
δημοσιογράφος.
Όταν μεγαλώσει
μάλλον
θ’ αλλάξει
γνώμη…

_7
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Ήταν μια μεγάλη γιορτή
Ο

αθλητισμός πολλές
φορές δεν είναι μόνο
ο ανταγωνισμός για
την πρωτιά. Δίνει πολλά περισσότερα, ενώ όσοι παρακολούθησαν τον Ημιμαραθώνιο τη
Κυριακής θα συμφωνήσουν
μαζί μας. Μια πραγματική γιορτή, που στήθηκε από την Καλαμπάκα μέχρι τα Τρίκαλα και
ολοκληρώθηκε ώρες μετά.
Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι
όλο αυτό έχει καταφέρει να γίνει θεσμός. Με πολύ κόπο, μεράκι, αλλά και το περιβάλλον
που είναι εξαιρετικό για αθλητές και επισκέπτες.
Ακολουθούν φωτογραφίες
από τον 12ο Ημιμαραθώνιο Καλαμπάκα-Τρίκαλα Θαν.Σταμόπουλος.

CMYK

τοπικά

Ο

Ο Ελληνισμός δεν νοείται χωρίς
την Ορθοδοξία και Χριστό μαζί
Όπως ο άνθρωπος αισθάνεται πόνο αν ένα μέλος του σώματός του αποκοπεί,
έτσι πονά αν του αφαιρέσουν ένα κομμάτι από την Πατρίδα του, για την ανεξαρτησία της εθελουσίως θυσιάζει και αυτό το πολυτιμότερο αγαθό τη ζωή του. Η δε
εκκλησία η “Μητέρα του ‘Εθνους” μνημονεύει τους “ηρωικώς υπέρ Πατρίδος αθλήσαντας και πεσόντος”. “Κι αν είναι στον πόλεμο η ζωή θυσία, ο τάφος είναι πέρασμα προς την Αθανασία...”. Εξάλλου: Το ομηρικόν “νόστιμον ήμαρ”. Το “Ταν ή
επί τας” της Σπαρτιάτισσας, Το “μολών λαβέ” του Λεωνίδα, το “ίτε παίδεν Ελλήνων” του Αισχύλου “Την Πόλιν Σοι δούναι... ουκ εμού εστί...” του Παλαιολόγου,
το “Πάλι με χρόνια και καιρούς πάλι δικά μας θάναι” του δούλου Τένους. Η “μεγάλη ιδέα” του Παπα-δάσκαλου και το “Ελευθερία ή θάνατος” των Αγωνιστών του
Εικοσιένα, όπως και το “ΟΧΙ” της γενεάς των παππούδων μας πάντοτε και όλα
περιέχονται στον όρκο του επαναστατημένου Έθνους προς αποτίναξιν του Τούρκικου ζυγού.
“Για του Χριστού την πίστη την αγία και της Πατρίδος την ελευθερία, γι' αυτά
τα δύο πολεμώ και αν δεν τα αποκτήσω τι μ' ωφελεί να ζήσω;”
Η αγάπη είναι ο θρίαμβος του πνεύματος. Ασύλληπτη είναι ελκυστική η δύναμή
της που όταν κατοικήσει στην καρδιά του ανθρώπου θυσιάζει κι αυτή ακόμα τη
ζωή του για τη σωτηρία των αδελφών του. Τι λείπει από τον σημερινό άνθρωπο;
Ναι απουσιάζει η ακτινοβολία της θεϊκής αγάπης. Γύρω μας αντηχεί μια κραυγή
νοσταλγίας και όλων οι ψυχές δονούνται και οραματίζονται, στρέφοντας το βλέμμα με πόνο προς τους νέους μας.
Εμπρός... τραγουδώντας ιδού το “τραγούδι της νεολαίας” ας ακουστεί “χωρίς τραγούδι”. Εσείς είστε οι νέοι, η γλυκειά αυριανή μας ελπίδα και η νοσταλγία για ένα καλύτερο αύριο. Εμπρός λοιπόν με το τραγούδι σας, ελάτε να δοξάσουμε και πάλι τ' αρχαία και μεγάλα ιδανικά. Ναι αρκεί να πιστέψεις σ' αυτά, να
πιστέψεις ότι η Πίστη είναι η άγκυρα της ψυχής μας ασφαλής στις τρικυμίες της
ζωής, εμπρός τραγουδάτε τα νιάτα την ορμή, τη δύναμη τα πάντα στον αγώνα της
ζωής στην “Ηνωμένη Ευρώπη” γίνετε επαναστάται ναι με πρότυπον του Κ.Η.Ι.Χ.
Ο οποίος άνοιξε τον ορθόν δρόμον με το “Δεύρο ακολούθει μοι”. Αλλά και που
με την όλη Του νεανική Ζωή εδίδαξε την ορθή σχέση του “Ημείς”, “Αυτοί”, Αυτός είναι ο ΜΕΓΑΣ της ζωής μας ο Χριστός εκπροσωπεί την Πίστη, το Πνεύμα της
Αγάπης και της Ενότητος, την αυτονομία της ατομικής ψυχής και τον σεβασμό του
ανθρωπίνου γένους.
Ο σύγχρονος άνθρωπος ζητά κάτι χωρίς να ξέρει ακριβώς τι είναι αυτό. Ας δώσουν οι νέοι το σύνθημα για την ανόρθωση της κοινωνίας. Εμπρός λοιπόν οι νέοι
μας να γράψουν νέες σελίδες στην ιστορία του Ελληνοχριστιανικού πολιτισμού...
Είναι ο νέος σήμερα “χωρίς τραγούδι” διέξοδος η φυγή. Η φυγή βεβαίως δεν
ωφελεί. Ποτέ η φυγή δεν είναι λύσις να σωθεί από την απάνθρωπη κοινωνία δια
της φυγής. Μη ποτέ αφήσετε να γκρεμιστούν τα ωραία ιδανικά, οι ηθικές αξίες
που είναι οι μεγαλύτερες ομορφιές στη ζωή. Η ομορφιά της ζωής ζει μέσα στην
ύπαρξή μας όσο κι αν βλέπουμε την εποχή μας χαμένη. Δεν φοβάμαι την όψη αυτής της ζωής την ταραγμένη. Όταν στρέψουμε τους πόθους μας στον ελευθερωτή του κόσμου θα εύρη πάλι νόημα η ζωή. Ατένιζε τον ελευθερωτή αν θέλεις
στη ζωή σου εσωτερική ηρεμία και γαλήνη. Σ' αυτά τα χρόνια χρειάζεται να υπάρχουν άνθρωποι αναγεννημένοι που με καθαρό πνεύμα να παίρνουν “Φως εκ του
Φωτός” και να το μεταδίδουν... Όταν η φλόγα της Πίστης ριζοβολήσει στην καρδιά η ψυχή με ορμή διώχνει κάθε αντίθετο φθάνει να τη λούζει το Πνεύμα το “Αγιο”.
Όταν ελκύσει ο Ναζωραίος τη νεανική ψυχή είναι μεγάλη η δύναμη που διαθέτει, που όχι μόνο ξεπερνά τους πειρασμούς του κόσμου αλλά και δύναται να μεγαλουργήσει...
Το μεγαλείο του ανθρώπου, που έχει πληρωθεί με το πνεύμα το Άγιο “είναι
απέραντο...” δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευτυχία στη ζωή όταν μοιράζει κανείς με
τους άλλους την ευτυχία που βρήκε κοντά στον Σωτήρα του. Η ζωή για να γίνει
όμορφη, χαρούμενη, δημιουργική πρέπει να ξεπεράσει την άρνηση... Στην εποχή μας επιβάλλεται να γκρεμίσουμε τα τείχη της απιστίας. Έτσι μόνο θα φέρουμε την Ειρήνη και τη χαρά στο Έθνος μας. Ο κίνδυνος κάθε μέρα είναι παρών.
Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην ηθική καταστροφή. Γεγονός είναι ότι υπάρχουν και
σήμερα εκλεκτές ψυχές που ζουν με ενθουσιασμό, φέγγουν στο σκοτάδι.
Να γράφεις ότι θέλεις, να υμνείς ότι θέλεις, όπως αισθάνεσαι
με προοπτική “Σταμάτημα” του χρόνου
την ανάταση της ανθρώπινης ψυχής από την υλικότητα στο Αιώνιο
Εκεί ψηλά όπου η άφθαστη αγάπη Του στρέφει την ψυχή, Της “προς Ύμνον των
θαυμασίων”. Η ψυχή είναι ένας θησαυρός.
Ναι Κύριέ μου “Ναι, σε αγάπησα αγάπησιν αιώνιο” (Ιερεμ. Λα΄ 3).
Αμήν
Μαργαρίτη Σταυρούλα
Μεγ. Καλύβια

Φίλοι μου αναρωτηθήκατε ποιος κυβερνά τον κόσμο;
Σε μένα έπεσε ο κλήρος να σας το πω.
Τρελοί-προδότες-απατεώνες-εγκληματίες
τον κυβερνάν
και λογαριασμό ποτέ σε κανέναν δεν δίνουν.

```
Ο Πλάτων όταν ρωτήθηκε απάντησε ευθαρσώς
οι φιλόσοφοι πρέπει να κυβερνούν τον κόσμο
-ΕΛΛΑΔΑ.
Ή αυτοί που κυβερνούν να γίνουν φιλόσοφοι
απαραιτήτως
πεντακάθαρα το παρατήρησε αυτό στη Σικελία.

```
Τον Τύραννο των Συρακουσών δεν μπόρεσε
να τον πείσει
έπεσε σε δυσμένεια και το πλήρωσε
με την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ.
Σαν δούλος πουλήθηκε στους Φοίνικες
από τη Συρία.
Τυχερός τον έσωσε ο Ανίκερις Πνευματικούς
πλούτους να χαρίσει.

```
Απαθείς κάθονταν κι απολάμβαναν σύμμαχοι
το θέαμα.
Ας ήταν αυτό μια τρανή επονείδιστη Γενοκτονία.
Σ' όλο του το μεγαλείο συνέβη αυτό στην Μικρά Ασία.
Σε μια δύσκολη στιγμή για την ΕΛΛΗΝΙΚΗ παροικία.

```
Τ' έγκλημα ήταν σαφώς εκ των προτέρων
επιμελώς μελετημένο.

Χρύσανθος Κόκκας,
παλιός μαθητής μου και
πολύ αγαπητός μου φίλος, καταγόμενος από τον Μεσόπυργο Άρτας, ιδρυτής του
ηπειρωτικού συλλόγου Τρικάλων (1977), εξέδωσε πρόσφατα
το βιβλίο “Η συμβολή των Ηπειρωτών στο νομό Τρικάλων από
το 1800 και εντεύθεν”.
Το βιβλίο αυτό σίγουρα είναι
καρπός μακροχρόνιας και επίμοχθης προσπάθειας και προπαντός απέραντης αγάπης προς
την Ήπειρο και τους ανθρώπους
της. Ο συγγραφέας επέδειξε,
ομολογουμένως, μεγάλο ζήλο,
αλλά και αξιοθαύμαστη υπομονή
και επιμονή στην ανεύρεση και
επικοινωνία με όλους τους εν Τρικάλοις εγκατεστημένους και διαβιούντες Ηπειρώτες, προκειμένου να συγκεντρώσει και καταγράψει στοιχεία σχετικά με τις οικογένειές τους και τις συνθήκες
υπό τις οποίες βρέθηκαν στα
Τρίκαλα (οι κυριότερες αιτίες
φυγής των ηπειρωτών από τις
πατρογονικές τους εστίες υπήρξαν, προφανώς, ο τουρκικός ζυγός, οι πόλεμοι και το άγονο
του εδάφους). Άλλα στοιχεία και
μαρτυρίες αναζήτησε ο συγγραφέας σε βιβλία, αρχεία κ.λπ.
Οι Τρικαλινοί ηπειρώτες -κατά
γενική ομολογία- αποτελούν ένα
ζωντανό και φιλοπρόοδο κομμάτι της Τρικαλινής κοινωνίας,
διαδραματίζοντας σημαντικό
ρόλο στην πολιτική, οικονομική,
κοινωνική, επαγγελματική, πολιτιστική και θρησκευτική ζωή αυτής· και το σημαντικότερο: Μερικοί εξ αυτών (των Τρικαλινών
Ηπειρωτών) συνέχισαν και συνεχίζουν την παράδοση των μεγάλων Εθνικών Ευεργετών με κληροδοτήματα και δωρεές σε ευαγή ιδρύματα, σε ναούς κ.λπ.
Ας δούμε τώρα, εν ολίγοις,
τους ευεργέτες των Τρικάλων
που έλκουν την καταγωγή τους
από την Ήπειρο, όπως τους παρουσιάζει στο βιβλίο του ο συγγραφέας.
1. Ιωάννης Ματσόπουλος
(1887-1978), ο μεγάλος ευεργέτης της πόλεως των Τρικάλων, καταγόμενος από την Ελάτη Δυτικού Ζαγορίου. Αφιέρωσε
ολόκληρη τη ζωή του στη φιλανθρωπική και κοινωνική δράση
(Ερυθρός Σταυρός, ΠΙΚΠΑ, Γενικό Νοσοκομείο, Εταιρεία Αποφυλακιζομένων κ.ά.). Επιστέγασμα δε της όλης πολυσχιδούς
δράσης και προσφοράς του
υπήρξε η κληροδότηση (τον Ιούλιο του 1977) του μύλου στον
Δήμο Τρικκαίων. Σημειώνουμε
ότι ο μύλος Ματσόπουλου είναι
ένα εμβληματικό μνημείο, το

ΤΕΤΑΡΤΗ

```
Αιώνια ντροπή θα σέρνεται στην δική σας πλάτη.
Δεν σας ξεπλένει ποτέ κατεβασμένη σούδα
τ' Ευφράτη.
Σ' όποιον καθρέφτη κι αν γυαλίζεσθε
θα λέτε α’ α’ α’.
Μεγάλη θ' αισθάνεσθε τρανή ντροπή για πάντα.

```
Λίγη υπομονή αν κάνατε και καλλιεργούσατε
τα γράμματα,
το πνεύμα μεγαλύνεμο θ' ανέβαινε στ' ουράνια.
Πέρασε ένας αιώνας κι ακόμα δεν βάλατε μυαλά
και την ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ την φορέσατε σιδηροδεσμά.

```
Ενέργεια ηλεκτρική αν θέλατε εύκολο ήταν να 'χετε.
Όση κι αν θέλατε κι όση κι αν χρειάζεσθε
θα σας ρωτήσω σήμερα γυρίζουν πίσω τα θύματα;
Γιατί τ' ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ του στερήσατε Μνήματα;

```
Οικτρά θα το πληρώσετε και στ' επόμενα χρόνια.
Δισεκατομμύρια θα 'ναι άταφα στη ΓΗ πτώματα.
Αυτό θα 'ναι το βραβείο σας κι αποκλειστικά
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Χρύσανθος Χρ. Κόκκας

Η συμβολή των Ηπειρωτών στον νομό
Τρικάλων από το 1800 και εντεύθεν
Γράφει ο Βασίλειος Κ. Αρβανίτης

οποίο, τα τελευταία χρόνια, αποτέλεσε “εργαστήρι πολλών πολιτιστικών εκδηλώσεων”. (Ιδιαίτερα, μετά την καθιέρωσή του ως
“Μύλου των ξωτικών”, που έχει
προκαλέσει το Πανελλήνιο ενδιαφέρον και τη συρροή ολοένα
και μεγαλύτερου πλήθους επισκεπτών).
2. Σοφία Μπούμπα. Δώρισε
στον Δήμο Τρικκαίων (κατά το
έτος 2005) το σπίτι της στην
Αγία Μονή που είχε παλαιώσει
και έμενε έκτοτε στην οδό Γαριβάλδη (Τρικάλων).
3. Πολύκαρπος Θωμάς, Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών (1875-1945). Δώρισε μια
οικία ευρισκόμενη στην Αθήνα,
για να γίνει γηροκομείο στα Τρίκαλα. Μεταγενέστερα, ο σκοπός άλλαξε, προκειμένου να ανεγερθεί γυμνάσιο στα Τρίκαλα.
Από την εκποίηση του ακινήτου
και από την συνένωση και άλλων
συναφών κληροδοτημάτων των
Κων/νου Γεωργίου, Δωροθέου
Σχολαρίου και Πόπης Καστρακίδου, κατασκευάστηκε διδακτήριο
επί οικοπέδου, που παραχώρησε
δωρεάν ο Δήμος Τρικκαίων. Στο
διδακτήριο αυτό στεγάστηκε αρχικά το 1ο Γυμνάσιο Θηλέων·
σήμερα στεγάζεται το 3ο Γεν. Λύκειο Τρικάλων.
4. Αθανάσιος Βαφειάδης. Ο
Αθανάσιος Βαφειάδης καταγόταν από το Ανθοχώρι (Βελβεντίστα) του Ανατολικού Ζαγορίου
Νομού Ιωαννίνων, ήταν γιατρός
και ασκούσε την επιστήμη του
στα Τρίκαλα. Κληροδότησε στον
Δήμο Τρικκαίων τα παρακάτω
ακίνητα:
• Μία οικία ευρισκόμενη στο
Βαρούσι. Σήμερα είναι ελεύθερος χώρος, στον οποίο ο Δήμος
κατασκεύασε παιδική χαρά.

Γενοκτονία
Τα πετρέλαια της περιοχής να πάρουν
και ν' αυξήσουν τον πλούτο.
Αναιδείς ποτέ δεν σκεφθήκατε του πνεύματος
το μεγαλείο;
Γι' αυτό μεγαλόσχημοι θυσιάσατε τόσον κόσμο;
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θα σας ανήκει.
Όλα πληρώνονται στην ΖΩΗ καθώς κι όπως πρέπει.

```
Αναλογισθήκατε ποτέ τι κόστος έχουν
αυτά που κάνατε;
Κοιτάξτε για λίγο την μούρη σας στον καθρέφτη.
Σούδελα σκέτα είστε και δεν το καταλαβαίνετε.
Αγριάνθρωποι είστε από Σαβάνα Αφρικανική.

```
Γενναιόδωρος είναι ο πολιτισμός
έστω με καθυστέρηση.
Και περισσότερο η Γνήσια ΕΝΤΕΛΕΧΕΙΑ
Τ' ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ.
Ταπεινότατη έρχεται και χτυπάει επίμονα
την πόρτα.
Ξυπνάτε Άνθρωποι τους εγκληματίες πάρτε χαμπάρι.

```
Συντρίψτε τους Λαοί την κεφαλή μ' εκλογής σκεπάρι.
Στον Άδη στείλτε τους εκεί παρέα με το τρομερό
σινάφι.
Εκεί να κάθονταν να λεν τα θλιβερά
τους ανδραγαθήματα.
Παρ' όλο που 'χαν κεφάλι με Νου εν ψυχρώ
εκτέλεσαν κι εκτελούν τα ΔΙΚΑΙΑ.Αρις
Χάρις
Λαοκράτις

• Δύο καταστήματα στη γωνία
Κονδύλη και Καραϊσκάκη (όπου
σήμερα το φαρμακείο Σιμορέλη).
• Μία οικία και αγρόκτημα
στη Βελβεντίστα Ηπείρου “αγνώστου τύχης”.
5. Ελένη Σόλωνος Χρηστάκη
Ζωγράφου-Καφτατζόγλου. Ανήκει και αυτή στη χορεία των ευγενών διαθετών, που κληροδότησαν στην πόλη μας μεγάλο
μέρος της περιουσίας τους για
ευαγείς σκοπούς. Συγκεκριμένα, η Ελένη Ζωγράφου, η οποία
-σημειωτέον- ήταν πολύ μορφωμένη και μιλούσε πολλές ξένες
γλώσσες, άφησε στον Δήμο Τρικκαίων διακόσια περίπου στρέμματα καλλιεργήσιμης γης από το
γνωστό μεγάλο Ζωγράφειο κτήμα της Λαζαρίνας, για την ίδρυση στην πόλη μας Δημοτικού
Ωδείου.
Άλλες λεπτομέρειες για το
θέμα αυτό μπορεί να δει ο αναγνώστης στο βιβλίο του συγγραφέα.
6. Ευανθία Γεωργίου Παπακυριαζή (1900-1984). Πρόεδρος
του φιλανθρωπικού σωματείου
“Αγία Βαρβάρα”, “της Ιματιοθήκης του παιδιού” και της “Ελληνικής Μέριμνας”. Η εξέχουσα
αυτή προσωπικότητα της τρικαλινής κοινωνίας (έλκουσα την
καταγωγή από το Μέτσοβο) παρουσίασε (κυρίως ως πρόεδρος
της “Αγίας Βαρβάρας”), μια αξιοθαύμαστη κοινωνική προσφορά
(ιδιαίτερα στα “πέτρινα χρόνια”
της Ιταλογερμανικής κατοχής), η
οποία την κατέστησε σεβαστή και

πολύ αγαπητή στο σύνολο των
Τρικαλινών συμπολιτών της. Για
την προσφορά της έλαβε πολλές
τιμητικές διακρίσεις και μετάλλια.
Πέραν αυτών, η Ευανθία Παπακυριαζή υπήρξε από τα ιδρυτικά
μέλη του παραρτήματος Τρικάλων του Ελληνικού Ερυθρού
Σταυρού, πρώτη και επί οκτώ
φορές εθελόντρια, καθώς και
αιμοδότρια της πόλης μας. Τέλος
-όπως είναι σε όλους γνωστόάφησε τα περιουσιακά της στοιχεία στο αγαπημένο της φιλανθρωπικό σωματείο “ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ”.
Τελειώνοντας, θέλω να επισημάνω ότι είναι πολύ ενθαρρυντικό το γεγονός ότι, σε μια εποχή
(όπως η σημερινή) στην οποία
επικρατούν η φιλαυτία, ο αχαλίνωτος ατομικισμός και η απόλυτη αδιαφορία για τον συνάνθρωπο και το γενικό καλό (ότι)
υπάρχουν (έστω και λίγοι) άνθρωποι που διαπνέονται από ειλικρινή αισθήματα φιλαλληλίας,
έμπρακτης δηλ. και ανιδιοτελούς
αγάπης προς τον πλησίον.
Κλείνοντας, συγχαίρω θερμά
τον πολύ καλό μου φίλο Χρύσανθο Κόκκα για το πολύ αξιόλογο και χρήσιμο αυτό πόνημά
του, ένα πόνημα που ξεδιαλύνει
πολλά θέματα (θέματα καταγωγής, γενεαλογικού δέντρου, μετακινήσεων, εγκατάστασης, εργασίας και προσφοράς) των εν
Τρικάλοις διαμενόντων Ηπειρωτών. Γι' αυτό, αξίζει και πρέπει να
βρίσκεται στη βιβλιοθήκη κάθε
Τρικαλινού Ηπειρώτη.

30 σελίδα

ΤΕΤΑΡΤΗ

«Π
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ροκαλεί μεγάλη
λύπη η εμμονή των
υπευθύνων
στη
Μ.Βρετανία να συγκαλύπτουν το
έγκλημα κλοπής που διέπραξε ο
Έλγιν» τόνισε ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας, κατά τη συνάντησή
του με την την Κ. Κένεντι.
Το εμβληματικό έργο του Κέντρου Robert-Francis Kennedy
στον τομέα υπεράσπισης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, εξήρε
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Προκόπης Παυλόπουλος, υποδεχόμενος στο Προεδρικό Μέγαρο την πρόεδρο του Κέντρου
Κέρι Κένεντι που συνοδευόταν
από τη Μαριάννα Βαρδινογιάννη.
«Στον εξαιρετικά ταραγμένο
κόσμο που ζούμε, με αποτρόπαια
εγκλήματα όπως αυτά στη Νέα
Ζηλανδία και στην Ολλανδία,
εμείς, οι Έλληνες και εγώ προσωπικώς, ενώνουμε μαζί σας τη
φωνή μας και τις δυνάμεις μας
για να υπερασπισθούμε, «urbi et
orbi», τον άνθρωπο, τη δημοκρατία και τον πολιτισμό μας απέναντι
σε ειδεχθείς πράξεις που ισοδυναμούν με εγκλήματα κατά της
ανθρωπότητας» υπογράμμισε ο
κ. Παυλόπουλος.
Παράλληλα, ευχαρίστησε θερμά την κ. Κένεντι για τη σταθερή
συμπαράστασή της αναφορικά
με την επιστροφή των Γλυπτών
του Παρθενώνα στην Ελλάδα.
«Να είσθε βέβαιη ότι υπερασπίζεσθε μιαν απολύτως δίκαιη υπόθεση, η οποία δεν αφορά μόνο
την Ελλάδα αλλά τον ίδιο τον πολιτισμό μας. Και τούτο διότι, ο
Παρθενώνας είναι, κατά γενική
ομολογία, το λίκνο του κοινού
μας δυτικού πολιτισμού. Αυτός
είναι και ο λόγος που προκαλεί
μεγάλη λύπη -ακόμη και αγανάκτηση- η εμμονή των υπευθύνων
στη Μεγάλη Βρετανία να συγκαλύπτουν το έγκλημα κλοπής που
διέπραξε ο Έλγιν και να παραχαράσσουν την ιστορική αλήθεια,
δίχως τον απαιτούμενο σεβασμό
στον πολιτισμό μας και στα σύμβολά του» τόνισε ο Πρόεδρος.
Η Κέρι Κένεντι ευχαρίστησε
θερμά τον Πρόεδρο της Ελληνι-
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εσωτερικά

Παυλόπουλος: Η επιστροφή των Γλυπτών
δεν αφορά μόνο την Ελλάδα

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος με την
πρόεδρο του Κέντρου Κέρι Κένεντι και τη Μαριάννα Βαρδινογιάννη
κής Δημοκρατίας για το γεγονός
ότι τη δέχθηκε για μια ακόμη
φορά στο Προεδρικό Μέγαρο και
αναφέρθηκε εκτενώς στη συνεργασία και τις δράσεις του Κέντρου
Robert-Francis Kennedy με το
Ίδρυμα της Μαριάννας Βαρδινογιάννη.
Αναφορικά με την επιστροφή
των Γλυπτών του Παρθενώνα, η
κ. Κένεντι τάχθηκε υπέρ των θέσεων της Ελλάδας και πρόσθεσε:
«Ξέρετε, είναι εύκολο να κατηγορεί κανείς το λόρδο Έλγιν,
αλλά ο λόρδος Έλγιν έχει φύγει
καιρό τώρα. Τούτο εδώ είναι ένα
συνεχές και αέναο έγκλημα, το
οποίο διαιωνίζεται από την κυβέρνηση της Βρετανίας. Είναι δύσκολο να συνεχίζει η συγκεκριμένη δημοκρατία να ισχυρίζεται
ότι είναι φιλελεύθερη, να συνεχίζει
να διαπράττει και να διαιωνίζει
ένα τέτοιο έγκλημα εις βάρος
της Ελλάδος».
Από την πλευρά της, η Μαριάννα Βαρδινογιάννη εξήρε το
έργο και την προσφορά της κ.
Κένεντι σημειώνοντας ότι «είναι
μια αγωνίστρια, μάχεται για τα
ανθρώπινα δικαιώματα σε πάνω

από 40 χώρες».
Υπογράμμισε, επίσης, ότι τη
συγκίνησε το γεγονός ότι η κ.
Κένεντι με δική της πρωτοβουλία,
όταν έφθασε στην Ελλάδα, πρότεινε να μιλήσει για την επιστροφή
των Γλυπτών του Παρθενώνα στα
μακρινά της ταξίδια, ανά τον κόσμο, υπερασπιζόμενη τις ελληνικές θέσεις για τον επαναπατρισμό
τους.
Ακολούθως η κα Βαρδινογιάννη
προσέφερε δυο βιβλία στον Πρό-

εδρο της Δημοκρατίας, λέγοντας:
«Δώστε μου την ευκαιρία να σας
προσφέρω αυτά τα δύο βιβλία,
όπως παρέδωσα τα ίδια βιβλία
και στην Κέρι. Είναι η αρχή όταν
ξεκινήσαμε με τον Ζιλ Ντασέν
και κάναμε το πρώτο βιβλίο, συγκεντρώσαμε τότε όλους τους πρέσβεις στη Γαλλία, των 180 χωρών,
να δουν και κάναμε μια έκθεση
όπου είχαμε επισημάνει αυτά που
λείπουν. Ήταν μια πολύ συγκινητική μέρα και ήταν η αρχή μιας
εκστρατείας μας τότε να ξεκινήσουμε την επιστροφή, όπως και
εδώ που κάναμε πρόσφατα στην
Ελλάδα. Και σας τα έφερα να
σας τα αφιερώσω, επειδή είναι
υπό την αιγίδα σας αυτό το γεγονός που θα κάνουμε σύντομα,
στις 15 Απριλίου, και επειδή πραγματικά πιστεύω ότι μέσα από την
καρδιά σας συμβάλλετε για να
γίνει αυτό το όνειρο πραγματικότητα».
Τέλος, ευχαρίστησε τον κ. Παυλόπουλο, που τις δέχθηκε για μια
ακόμη φορά στο Προεδρικό Μέγαρο, καθώς και τη σύζυγό του
για την συμμετοχή και στήριξή
της στις χθεσινές εκδηλώσεις
των δυο ιδρυμάτων, με συμμετοχή
εκπαιδευτικών και μαθητών από
ολόκληρη την Ελλάδα.

Μητσοτάκης: Το Ελληνικό συμβολίζει
την απόλυτη αναπτυξιακή αποτυχία
της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ
«Ο χώρος του παλιού αεροδρομίου
του Ελληνικού συμβολίζει την απόλυτη
αναπτυξιακή αποτυχία της κυβέρνησης
του ΣΥΡΙΖΑ», δήλωσε
ο πρόεδρος της ΝΔ,
Κυριάκος Μητσοτάκης ο οποίος επισκέφθηκε τον χώρο.
«Σε αυτόν τον
χώρο θα έπρεπε σήμερα να δουλεύουν
Ο πρόεδρος της ΝΔ, Κυριάκος
δεκάδες χιλιάδες
συμπολίτες μας και
Μητσοτάκης στο χώρο του Ελληνικού
το παλιό αεροδρόμιο να γίνει ένα εμβληματικό αναπτυξιακό έργο το οποίο θα συμβολίζει τη νέα Ελλάδα που έρχεται. Αντ’ αυτού αντικρίζουμε και
σήμερα ακόμη μια εικόνα απελπιστικής εγκατάλειψης. Η κυβέρνηση
του ΣΥΡΙΖΑ ουδέποτε πίστεψε στο Ελληνικό ως ένα κορυφαίο
αναπτυξιακό έργο. Εξ ου και εξακολουθεί και σήμερα να θέτει
προσκόμματα στην υλοποίηση αυτής της επένδυσης», πρόσθεσε
ο κ. Μητσοτάκης καταλήγοντας:
«Η δρομολόγηση των επενδύσεων στο Ελληνικό αποτελεί απόλυτη αναπτυξιακή προτεραιότητα της επόμενης κυβέρνησης και
θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί ώστε το συντομότερο δυνατόν το Ελληνικό να γίνει το σύμβολο της νέας Ελλάδος. Μια επένδυση η
οποία θα δημιουργήσει δεκάδες χιλιάδες θέσεις απασχόλησης,
θα αλλάξει την όψη της Αθήνας και θα συμβολίζει μια νέα Ελλάδα
με αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση».

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

Λογιστικά - Φοροτεχνικά

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

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

ΖΟΥΡΜΠΑΣ Ν. - ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ν. Ο.Ε.

ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

ΤΩΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ
ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ 5

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΩΤ. Ι. ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ

ΓOPΓOΓYPI - TPIKAΛA
THΛ.: 24310 53555

Με συνέπεια εκεί
που μας χρειάζεστε

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ - ΚΑΤΑΘΕΣΗ
ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΕΝΣΗΜΩΝ

Έγκριτο μέλος συνδέσμου
ταπητοκαθαριστηρίων

“ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ”

ΤΗΛ. ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ 24310 77050, 24310 31616
CMYK

εσωτερικά

Τσίπρας στον «Δημόκριτο»:
«Οι προηγούμενες κυβερνήσεις δεν είχαν
τη βούληση να επενδύσουν στην έρευνα»
ριτική σε
προηγούμενες
κυβερνήσεις και
ιδίως σε αυτές που είχαν
δημοσιονομική
δυνατότητα γιατί δεν
είχαν την πολιτική
βούληση να αυξήσουν τις
δαπάνες για την έρευνα,
την καινοτομία, τις νέες
τεχνολογίες, άσκησε ο
πρωθυπουργός, Αλέξης
Τσίπρας, κατά τη
διάρκεια της ομιλίας του
στον «Δημόκριτο».

Κ

«Το ποσοστό των δαπανών
κάτω από το 1% του ΑΕΠ για
την έρευνα υπήρχε και όταν
δεν είχε μπει η χώρα στην κρίση, αλλά το μεγάλο όραμα
στα τέλη της δεκαετίας του
1990 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000 ήταν να κάνουμε Ολυμπιακούς Αγώνες»,
ανέφερε ο πρωθυπουργός
και πρόσθεσε:
«Ενδεχομένως και αυτό είχε
την αξία του, όμως θα πρέπει
να αναρωτηθούμε όταν υπήρχε η δημοσιονομική δυνατότητα και το περιθώριο να επενδύσουν στη νέα γνώση, στις
νέες τεχνολογίες, στην καινοτομία, στην έρευνα, αφού
όλοι διαπιστώνουμε ότι αυτό
είναι ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της χώρας, γιατί
δεν υπήρξε ποτέ η πολιτική
βούληση;».
«Το πρώτο που πρέπει να
κάνουμε τώρα είναι να σταματήσουμε συλλογικά, ως κοινωνία, να υποτιμούμε τις δυ-
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Ιερώνυμος: Να συνεχιστεί
ο διάλογος με την Πολιτεία,
τώρα είμαστε σε αδιέξοδο
Αρχιεπίσκοπος ζήτησε
συνέχιση του διαλόγου,
παραπέμποντας ουσιαστικά το
ζήτημα στην επόμενη κυβέρνηση.
Παράλληλα, άσκησε κριτική στους
Μητροπολίτες που αντέδρασαν στην
συμφωνία του με τον Πρωθυπουργό,
πως δεν έφεραν αντιπροτάσεις. Τι
σημαίνει για την κυβέρνηση αυτό; Ότι
δεν θα μπορεί να προσλάβει 10.000
δημόσιους υπαλλήλους.

Ο

Ο πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας στον «Δημόκριτο»
νατότητες που έχουμε ως κοινωνία, που έχουμε ως χώρα
και να υποτιμούμε το ίδιο μας
το εκπαιδευτικό σύστημα»,
σημείωσε ο κ. Τσίπρας.
Η υποτίμηση των ελληνικών πανεπιστημίων, των ερευνητικών κέντρων, των επιστημόνων και των ερευνητών
ήταν μια γενικευμένη τάση τα
προηγούμενα χρόνια, η οποία
"λέει" ότι εφόσον δεν μπορούμε να αναβαθμίσουμε το
παραγόμενο εκπαιδευτικό
έργο στα δημόσια ελληνικά
πανεπιστήμια ας μην δουλέψουμε ή ας μην ψάξουμε να
βρούμε πόρους για να τα ενισχύσουμε, αλλά ας επιτρέψουμε και τη δημιουργία ιδιωτικών, επισήμανε σε άλλο σημείο ο πρωθυπουργός.
Εξέφρασε την αντίθεση του
με αυτή τη λογική και προσέθεσε: «Πιστεύω ότι και το ελ-

ληνικό εκπαιδευτικό σύστημα -με όλα τα προβλήματα και
τις παθογένειες που έχει και
πρέπει να δουλέψουμε για να
το διορθώσουμε- από το δημοτικό ως το λύκειο, αλλά και
τα ελληνικά πανεπιστήμια,
έχουν σημαντικές δυνατότητες τις οποίες μπορούμε να
αξιοποιήσουμε».
Σημείωσε πως αντί να λέμε
ευχολόγια κάθε φορά που συζητάμε για τους νέους που
έφυγαν στο εξωτερικό, οφείλουμε τουλάχιστον να συνομολογήσουμε ότι πρέπει να
αποτελέσει εθνικό στόχο και
στρατηγική η Ελλάδα να ξεχωρίσει στους τομείς της καινοτομίας, της έρευνας και της
νέας τεχνολογίας, όπως τα
κατάφεραν, με σημαντικά
αποτελέσματα, χώρες που
ίσως είχαν μικρότερες δυνατότητες από την Ελλάδα.

Στην έκτακτη σύγκληση της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος,. όπου συζητούνται τα ακανθώδη ζητήματα της εκκλησιαστικής περιουσίας και
της μισθοδοσίας των κληρικών, ο Προκαθήμενος της Εκκλησίας της Ελλάδας άσκησε κριτική στην ιεραρχία, κατά την εισήγησή του.
Πάντοτε επιζήμιες ήταν οι μονομερείς παρεμβάσεις της Πολιτείας σε θέματα της Εκκλησίας και ιδιαίτερα στα περιουσιακά – οικονομικά, «γι αυτό και ο διάλογος με την Πολιτεία πρέπει να συνεχιστεί», ανέφερε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος.
Ο Προκαθήμενος της Ελλαδικής Εκκλησίας προχώρησε κι ένα βήμα παραπέρα κατηγορώντας εμμέσως πλην σαφώς τους Μητροπολίτες που αντέδρασαν στην συμφωνία του με τον Πρωθυπουργό πως δεν έφεραν αντιπροτάσεις.
Η αποστολή μας δεν είναι μόνο η ενασχόλησις με τα παλαιά, το παρελθόν, ούτε
μόνον με τα σημερινά μας, το παρόν, αλλά
κυρίως με εκείνα που έρχονται, το μέλλον»
είπε με νόημα ο Αρχιεπίσκοπος για να σημειώσει λίγο αργότερα:
«Προσωπικά θα περίμενα πρόταση σχετικά με την σημερινή εκκλησιαστική περιουσία και την τύχη της».

Στην εισήγηση του προς την Ιεραρχία, ο
κ. Ιερώνυμος επιμένει πως ο διάλογος πρέπει να συνεχιστεί.
«Δυστυχώς όμως ο περιορισμός του θεματολογίου και κυρίως ο λίγος χρόνος που
ετέθη στη διάθεση της Επιτροπής, μας
φέρνει σήμερα σε αδιέξοδο» σημείωσε.
Τέλος, ο Αρχιεπίσκοπος έκανε και την αυτοκριτική του αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «τα βήματα που έχουν γίνει μέχρι
τώρα μαρτυρούν ότι διαπιστώνεται μεν
ένας σημαντικός βαθμός ωρίμανσης πολλών
εκ των ζητημάτων, παρά τα τυχόν λάθη που
έχουν γίνει τόσο σε διαδικαστικό όσο και σε
επικοινωνιακό επίπεδο, φυσικά και από
μένα τον ίδιο, υπάρχει όμως αρκετός δρόμος μπροστά μας και υπάρχει ρεαλιστική δυνατότητα, για να φτάσουμε σε μία φερέγγυα
συμφωνία, ένα ολοκληρωμένο θεσμικό συμβόλαιο με ευρεία συναίνεση στην κοινωνία,
συνοχή και ενότητα στο εσωτερικό της Εκκλησίας μας, διασφάλιση στους κληρικούς
μας και στα στελέχη μας και φυσικά ενίσχυση του αυτοδιοικήτου της Εκκλησίας
μας».

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

32 σελίδα
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Άγγελος Αγάπης
Είχα αρρωστήσει από ελονοσία τον Αύγουστο του 1991,
όταν βρισκόμουν στην Αφρική. Τρεις μέρες ψηνόμουν
στον πυρετό. Ο π. Χαρίτων είχε ορίσει τις Αδελφές ανά
δύο να με παρακολουθούν τη νύχτα. Η Αδελφή Όλγα ως
γερόντισσα με φρόντιζε την ημέρα. Ήμουν ναρκωμένος
και κάθε φορά που άνοιγα τα μάτια μου, έβλεπα την
Αδελφή Όλγα να έχει ένα βιβλίο στο χέρι και συνέχεια να
προσεύχεται.
Αδελφή, σας παρακαλώ, καθήστε λίγο. Με ξανάπαιρνε
ο ύπνος. Ξανασυνερχόμουν κάποτε. Στην ίδια στάση η
Αδελφή, ακίνητη.
Αδελφή, σας παρακαλώ.
Ναι, ναι, αλλά πάλι όρθια στην προσευχή.
Νίκος Σίμος
Πρόεδρος του Ιερ/κού συλλόγου Πατρών
«Πρωτόκλητος»
«Δεν έχει σύνορα η καρδιά.
Δεν έχει σύνορα ο κόσμος».
Οι στίχοι αυτοί του Γιάννη Ρίτσου βρίσκουν την πλήρη
έκφρασή τους στην προσωπικότητα της Όλγας
Παπασαράντου.
Δεν είχε σύνορα η καρδιά της Αδελφής Όλγας, χωρίς
σύνορα και η αγάπη της. Απέραντη η αγκαλιά της, αγκαλιά
μάνας για όλους τους ανθρώπους. και κυρίως για τον πιο
καταφρονεμένο και πονεμένο άνθρωπο στον πλανήτη μας,
τον Αφρικανό. Αυτόν τον άνθρωπο διακόνησε εικοσιπέντε
χρόνια, λαμπάδα αναμμένη που καιγόταν για τη ζωή του
και την προκοπή του.
«Έφυγε η Μητέρα μας, η αγία Μητέρα μας, η Μητέρα
των Αφρικανών Χριστιανών. Στις καρδιές μας τ’ όνομά
της είναι γραμμένο με χρυσό. Δε θα χαθεί ποτέ» είπε ο
Αφρικανός φοιτητής της Θεολογίας Μπάϊ – Μπάϊ στον
επικήδειο λόγο του, αποχαιρετώντας την πνευματική του
Μητέρα, Αδελφή Όλγα.
«Δοξάζω το Θεό που μου έδωσε την ευλογία να έχω
μια τέτοια συνεργάτιδα, που αποδείχτηκε ανεκτίμητος
θησαυρός και στύλος του ιεραποστολικού έργου της
Κανάγκα. Είχε τόσες αρετές που την έκαναν αξιαγάπητη
στους ιθαγενείς που την αισθάνονταν ως μητέρα τους»,
έγραψε ο π. Χαρίτων Πνευματικάκις.
Αγάπη και προσευχή η ουσία της ζωής της. Ποια
αγάπη; Να ξεχαστεί κάποιος μέσα στον άλλον και να
ζήσει μέσα απ’ αυτόν. Αυτό έπραξε η Αδελφή Όλγα.
Ξέχασε τον εαυτό της ολότελα και έζησε μέσα από τη
φτώχεια, τον πόνο και τη χαρά των συνανθρώπων της.
Πέτυχε το σχεδόν ακατόρθωτο σε μια εποχή που έχει
αναγάγει το συμφέρον σε αυθεντία ζωής. Σε μια εποχή
που έφτιαξε μια δικιά της εντολή αντιστρέφοντας την
εντολή του Θεού. Ο Θεός είπε: « θα κερδίζεις το ψωμί σου
με τον ιδρώτα του προσώπου σου» και ο άνθρωπος είπε
στον εαυτό του: θα κερδίζεις το ψωμί σου με τον ιδρώτα
του προσώπου των άλλων. Η Αδελφή Όλγα έκαμε με τη
ζωή της πράξη τα λόγια του Αποστόλου των Εθνών
Παύλου στην προς Φιλιππησίους επιστολή του: «Μη τα
εαυτών σκοπείτε, αλλά τα των ετέρων έκαστος».
Άγγελος Αγάπης και προσφοράς και στο αντικαρκινικό
νοσοκομείο «Άγιος Σάββας» ως νοσηλεύτρια η Αδελφή
Όλγα. Διακόνησε χιλιάδες ασθενείς και τους οδήγησε
στο δρόμο του Θεού με την αγάπη της και την προσευχή
της.
Και είναι, στ’ αλήθεια, δυνατό όπλο η προσευχή στον
αγώνα για προσφορά και ηθική τελείωση.
Ο μεγάλος Ιρλανδός πολιτικός του 19ου αιώνα Οκόννελ
έλεγε: «Είμαι πιο δυνατός γονατιστός για προσευχή,
παρά όρθιος με το όπλο στο χέρι».
Η προσευχή της Αδελφής Όλγας ακουγόταν πιο
δυνατά από το Θεό, γιατί ήταν εναγώνια κραυγή ικεσίας
για το καλό των άλλων ανθρώπων και την προκοπή του
ιεραποστολικού έργου.
Και όταν, εξαιτίας κατάγματος στο πόδι, μεταφέρθηκε
επειγόντως στην Αθήνα και αναγκάστηκε να μείνει πλέον
στον «Οίκο Ειρήνης», εξακολουθούσε συνεχώς να
προσεύχεται δοξολογώντας το Θεό και εκφράζοντας την
ευγνωμοσύνη της. « Το μόνο που θέλω, έλεγε, είναι να
φύγω. Έζησα αρκετά. Να δω άγγελο Κυρίου φωτεινό να
με πάρει μαζί του. Τίποτα άλλο δε θέλω».
Και ο άγγελος ήρθε – 17 Αυγούστου 1996 – ολοφώτεινος
και πήρε την άγια ψυχούλα της, και την έφερε στον
ουρανό, κοντά σ’ Εκείνον που τόσο αγάπησε
υπηρετώντας με αυταπάρνηση τα πλάσματά Του. Απέδειξε
η Αδελφή Όλγα με την άγια πορεία ζωής της ότι « το Εσύ
είναι η έδρα της απόλυτης αξίας του Εγώ. Μέσα στο
εσύ ενσαρκώνεται όλο το νόημα της ζωής, όλο το νόημα
του σύμπαντος».
Ιεραπόστολος Όλγα Παπασαράντου:
Δρόμος φωτεινός και δρομοδείχτης Παραδείσων.
Από το βιβλίο της Δήμητρας Μέγα με τίτλο:
του Ορθόδοξου Ιεραποστολικού Συλλόγου
ο Άγιος Οικουμένιος
Ισχομάχου 18, Τρίκαλα
τηλ. 2431072150, 2431029700

Ο

βασικός ιστός
της ποίησης
πλέκεται από το
συναίσθημα, τη σκέψη
και τη λέξη. Άλλοι
θεωρούν πως το
πρωτογενές υλικό είναι
το συναίσθημα που
αναζητά την κατάλληλη
λέξη να εκφραστεί. Χωρίς
τη λέξη ποίημα δεν
παράγεται. Όλοι έχουμε
συναισθήματα, αλλά οι
ποιητές είναι ελάχιστοι.
Γι’ αυτό κάποιοι άλλοι
πρεσβεύουν πως για να
παραχθεί ποίηση
χρειάζεται η νίκη του
λόγου – της λέξης πάνω
στο «κράτος των
αισθήσεων».

Ποίηση και Λαός
Η σχέση, ωστόσο, της Ποίησης με τη Λέξη αναδεικνύει
και το ρόλο του απλού λαού
ως φορέα Λόγου και Λέξης.
Γιατί ο καθημερινός άνθρωπος
δεν λειτουργεί μόνον ως «αναγνώστης» ή καταναλωτής του
ποιητικού λόγου αλλά και ως
φορέας – «διδάσκαλος» λέξεων. Ο Πλάτων στο έργο του
«Αλκιβιάδης» μέσα από το διάλογο του Αλκιβιάδη με τον Σωκράτη καταγράφει τη συμβολή
των πολλών (λαός) στη σωστή
γνώση της Ελληνικής «Ελληνίζειν». Χαρακτηρίζονται, επίσης, οι πολλοί ως «αγαθοί διδάσκαλοι» και γι’ αυτό κρίνονται «δικαίως επαινοίντ’» (άξιοι
επαίνου).
Ο ποιητικός λόγος αντλεί
την πρώτη ύλη (λέξεις) από
το λαό κι αυτός με τη σειρά
του διδάσκεται και διαπαιδαγωγείται από το λόγο (στίχοι)
των Ποιητών. Επομένως, η Ποίηση και οι Ποιητές λειτουργούν
ως διαμεσολαβητές ανάμεσα
στο Λαό και τη Γλώσσα (Λέξεις). Η ποίηση αποτέλεσε τον
πιο αρχέγονο τρόπο με τον
οποίο ο άνθρωπος προσπάθησε με την αρωγή της γλώσσας – λέξης να προσεγγίσει
τον κόσμο και να αποκωδικοποιήσει τα μυστήριά του. Η
ποίηση διαχρονικά δεν στόχευε
μόνο στην τέρψη και στην ψυχαγωγία του λαού αλλά και
στη διαπαιδαγώγησή του.
Την πρακτική ωφελιμότητα
της ποίησης την ομολογεί ο
Πλάτωνας στην «Πολιτεία»
(607d) «ηδεία αλλά και ωφελίμη προς τας πολιτείας και
τον βίον τον ανθρώπινον».
Μπορεί, δηλαδή, η ποίηση να
αποβλέπει – με όπλο τις λέξεις
– στη βελτίωση του ανθρώπου
και της καθημερινότητάς του.
Αυτό συμβαίνει όταν οι στίχοι
ενός ποιήματος, απαλλαγμένοι
από το διδακτισμό, λειτουργούν ως απόσταξη της ζύμωσης του ανθρώπου με τις λέξεις που συνιστούν το βασικότερο φορέα – εργαλείο σκέψης.
Η σχέση του Ποιητικού λόγου με τον απλό άνθρωπο
αποτελούσε πάντα το ζητούμενο. Πώς μπορεί, δηλαδή, η
αισθητική των λέξεων και το
νοηματικό φορτίο τους να ενσωματωθούν στο γλωσσικό και
αξιακό σύστημα του απλού ανθρώπου και να προκαλέσουν
μέσα του μια συναισθηματική
και διανοητική δόνηση; Ζητούμενο οι ανατροπές τόσο
της καθημερινότητας όσο και
της καθεστηκυίας τάξης των
πραγμάτων.

ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ

«ΠΟΙΗΣΗ: Στίχοι
που έγιναν λόγια»
«Ποίηση είναι όταν ένα συναίσθημα έχει βρει τη
σκέψη του και η σκέψη έχει βρει τις λέξεις»
(Robert Frost, Αμερικανός ποιητής)

Στίχοι – Γνωμικά
Μπορεί το πολιτικό μας σύστημα και οι καθεστωτικές αντιλήψεις να μην κινδυνεύουν
από τους στίχους των ποιητών,
όμως η χρηστικότητα και λειτουργικότητά τους στην εξωτερίκευση και αποτύπωση κάποιων σκέψεων και στον εμπλουτισμό της διαπροσωπικής
επικοινωνίας είναι ολοφάνερη.
Στίχοι που έχουν γίνει ρητά,
γνωμικά και ενέχουν στοιχεία
αφορισμών και αξιωμάτων.
Έτσι δικαιώνεται η θέση του
Πλάτωνα πως ο κοινός άνθρωπος και ο ποιητής «αλληλοδιδάσκονται» και το «Ελληνίζειν» δεν είναι προνόμιο μόνον των «σοφιολογιώτατων».
Ο καθημερινός μας λόγος
είναι έμπλεος τέτοιων στίχων
που καθιστούν την επικοινωνία
μας αποτελεσματικότερη και
ευχάριστη δικαιώνοντας τη
θέση του Πλάτωνα για την ποίηση «ηδεία αλλά και ωφελίμη
προς τας πολιτείας και τον
βίον των ανθρώπινον».
Στίχοι του Ομήρου και των
αρχαίων τραγωδών επιβιώνουν
στον καθημερινό λόγο (γραπτό
και προφορικό) των ανθρώπων,
αν και μερικές φορές αγνοούμε
τόσο το δημιουργό τους (ποιητή) όσο και το ακριβές περιεχόμενό τους. «Εις οιωνός
άριστος αμύνεσθαι περί πάτρης» (η φιλοπατρία), «αιέν
αριστεύειν και υπείροχον έμμεναι άλλων» (η αριστεία, η
φιλοπρωτία). «Ω, παίδες Ελλήνων ίτε ελευθερούτε Πατρίδ’, ελευθερούτε δε Παίδας
γυναικών….Νυν υπέρ πάντων
αγών» (προσταγή για αγώνα),
«Έρως ανίκατε μάχαν» (η δύναμη του Έρωτα).
Ωστόσο, εμφανής είναι και
η παρουσία στίχων του Ερωτόκριτου και του Δημοτικού
τραγουδιού στην καθημερινή
μας ομιλία, όπως: α. «Του κύκλου τα γυρίσματα που ανεβοκατεβαίνουν/ και του τροχού που ώρες ψηλά κι ώρες
στα βάθη πηαίνου» (η συνεχής
μεταβολή των πραγμάτων), β.
«Έμεινε η μάνα μοναχή σαν
καλαμιά στον κάμπο» (η απόλυτη δυστυχία ως απόρροια
της σκληρής μοίρας).
Είναι ενδιαφέρουσα, επομένως, η καταγραφή εκείνων των
στίχων της νεοελληνικής ποίησης που αποτελούν μέσο έκφρασης και αποτύπωσης της
σκέψης του απλού ανθρώπου.
Η παράθεση των στίχων και
των ποιητών που ακολουθούν
δεν έχουν κατ’ ανάγκην και
αξιολογικό χαρακτήρα.

Ποιητές και Στίχοι
1. ΚΑΛΒΟΣ: «Θέλει αρετήν
και τόλμην η ελευθερία». Με
το στίχο αυτό υποδηλώνεται
πως κάθε τι υψηλό στη ζωή
μας (ελευθερία…) προϋποθέτει
ηθικές και ψυχικές αρετές.
Χρησιμοποιείται ως υπόμνηση

ή προτροπή προς κάποιους
που αναλαμβάνουν κάποια
σπουδαία αποστολή ή προς
κάποιους δειλούς ή σκεπτικιστές στην ανάληψη ευθυνών
για την πραγμάτωση υψηλών
στόχων.
2. ΣΟΛΩΜΟΣ: α. «Όμορφος
κόσμος ηθικός αγγελικά πλασμένος». Η καταγγελία της
επιφανειακά θετικής εικόνας
της κοινωνίας μας. Υποκρύπτει
μια ειρωνική διάθεση. β. «Ανοιχτά πάντα κι άγρυπνα τα μάτια
της ψυχής μου». Η ανάγκη
της συνεχούς εγρήγορσης κι
επαγρύπνησης. γ. «Με λογισμό
και μ’ όνειρο». Η ισορροπία –
συνύφανση της λογικής και
της φαντασίας. Ο ρεαλισμός
σε παράλληλη πορεία με το
ουτοπικό.
3. ΠΑΛΑΜΑΣ: «Χρωστάμε
σ’ όσους ήρθαν πέρασαν,/
θα ‘ρθουν, θα περάσουν. Κριτές θα μας δικάσουν/ οι αγέννητοι, οι νεκροί». Προβάλλεται
εμφαντικά το χρέος – καθήκον
προς τους προγόνους αλλά
και τους απογόνους. Όλοι υποκείμεθα στην κριτική των περασμένων αλλά και των μελλούμενων γενιών. Ίσως, υπόρρητα, διαφαίνεται και μια προτροπή για δράση, αντίσταση
και αγώνα.
4. ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ: «Πως μας
θωρείς ακίνητος;…. Που τρέχει ο λογισμός σου;»: Το νόημα που λαμβάνει σήμερα ο
στίχος δεν σχετίζεται με τα
πραγματικά δεδομένα (ύμνος
στον ανδριάντα του Πατριάρχου, Γρηγορίου του Ε’). Σήμερα μάλλον εκφράζει μια περιπαικτική αναφορά σε κάποιον
που είναι «αφηρημένος» και
κοιτάζει στο κενό με απλανές
βλέμμα.
5. ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ: «Ομπρός
βοηθάτε να σηκώσουμε τον
ήλιο πάνω απ’ την Ελλάδα…».
Συνιστά μια προτροπή, ένα
σάλπισμα αγωνιστικό για την
ανόρθωση της χώρας μας. Εμπεριέχει έναν παραινετικό τόνο
με κυρίαρχο σύμβολο τον ήλιο
(πνευματικότητα, ελευθερία…
.). Το α’ πληθυντικό πρόσωπο
φανερώνει πως ο αγώνας προϋποθέτει συλλογική προσπάθεια. Έγινε και ύμνος κόμματος
(ΠΑΣΟΚ).
6. ΒΑΡΝΑΛΗΣ: α. «Δειλοί,
μοιραίοι κι άβουλοι αντάμα».
Συνιστά μια κριτική – μομφή
σε όσους βρίσκονται σε μια
κατάσταση αδράνειας, τεμπελιάς και παραίτησης. Εγκαλούνται ως αρνητική στάση
ζωής η δειλία και ο φαταλισμός
(μοιρολατρία), β. «Αχ, πού σαι,
νιότη, πού δειχνες πως θα/
γινόμουν άλλος!». Λέγεται ως
πικρή διαπίστωση όταν η εικόνα – θέση ενός ανθρώπου
(αρνητική) είναι σε δυσαρμονία
με την αντίστοιχη της νιότης,
που υποσχόταν πολλά. Υπο-

ΗΛΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ
δηλώνεται η απογοήτευση…
7. ΚΑΒΑΦΗΣ: α. «Και τώρα
τι θα γένουμε χωρίς βαρβάρους;/ Οι άνθρωποι αυτοί
ήσαν μια κάποια/λύσις». Ο εμβληματικός αυτός στίχος καταγράφει την κλιμάκωση της
αγωνίας και αναμονής που τελικά οδηγείται στη διάψευση
και στην απογοήτευση. Οι βάρβαροι (η προσμονή της λύσης)
δηλωτικό της παρακμής μιας
κοινωνίας εν «υπνώσει» προβάλλονται ως λύση. Ωστόσο,
η απουσία των βαρβάρων προκαλεί λύπη και απογοήτευση.
Ο στίχος ως διαπίστωση βρίσκει εφαρμογή τόσο σε ατομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. β. «Σαν έτοιμος από
καιρό, σα θαρραλέος,/ αποχαιρέτα την, την Αλεξάνδρεια
που χάνεις». Οι στίχοι εκφράζουν ένα στοιχείο ηθικής προτροπής για ανθρώπους που
χάνουν κάτι πολύτιμο (εξουσία,
δόξα….). Συνιστούν την ετοιμότητα και την αξιοπρέπεια
σε αυτό που φαίνεται πως χάνουμε και για το οποίο πρέπει
να είμαστε έτοιμοι να αποδεχτούμε ως νομοτέλεια.
8. ΣΕΦΕΡΗΣ: α. «Λίγο ακόμα, να σηκωθούμε λίγο ψηλότερα». Από τις πιο γνωστές
και χιλιοειπωμένες προτροπές
για συνεχή προσπάθεια προς
κάτι υψηλότερο. Έχει εφαρμογή – ως προτροπή τόσο για
ατομική εξέλιξη όσο και εθνική
ανάταση. β. «Όπου και να ταξιδέψω η Ελλάδα με πληγώνει». Μεταφορικά υποδηλώνεται ο αβάσταχτος πόνος για
τη χώρα μας που αδυνατεί να
προοδεύσει. Η συνειδητοποίηση μιας «πληγής» που μας
επέφερε η Ελλάδα που μένει
προσδεμένη στο χθες με όλα
τα αρνητικά της.
9. ΕΛΥΤΗΣ: α. «Αυτός ο κόσμος ο μικρός ο μέγας». Λέγεται όταν θέλουμε να δηλώσουμε την απεραντοσύνη του
κόσμου μέσα στη μικρότητα
– περατότητά του. Συνιστά ένα
οξύμωρο σχήμα και προφέρεται ως διαπίστωση όταν βρισκόμαστε μπροστά στη συρρίκνωση των αποστάσεων που
όμως δεν αναιρεί την απεραντοσύνη του σύμπαντος. β. «Ο
καθείς και τα όπλα του». Δηλώνεται ως υπόμνηση για την
υποχρέωση κάποιου να χρησιμοποιήσει τα μέσα και τις
μεθόδους που αρμόζουν στη
θέση και τις δυνάμεις του. Η
συνειδητοποίηση εκείνης της
δύναμης (όπλου) που μπορεί
να μας συνοδεύει σε κάθε αγώνα μας για την πρόοδο και την
άρνηση υποταγής στις δυνάμεις της παρακμής.
Συνεχίζεται

* Αφιέρωμα στην παγκόσμια ημέρα ποίησης, 21 Μαρτίου

τοπικά
ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΥΛΗΣ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝ/ΖΟΜΕΝΟ
ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΡΤΑΣ 54, Τ.Κ. 42032 ΠΥΛΗ
ΤΗΛ & ΦΑΞ 24340-23260

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κυνηγετικού Συλλόγου Πύλης
σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 7/10.3.2019 απόφαση του και λαμβάνοντας υπόψη τα άρθρα 6 έως 9 και 26 του καταστατικού καλεί όλα τα μέλη του που είναι ταμειακώς τακτοποιημένα να συμμετάσχουν στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα
διεξαχθεί στις 14/4/2019 ημέρα Κυριακή και ώρα 10.00 π.μ. στην
ΤΑΒΕΡΝΑ-ΟΥΖΕΡΙ “Ο ΜΑΚΗΣ” για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:
1. Εκλογή προέδρου Γενικής Συνέλευσης και πρακτικογράφου.
2. Έγκριση Απολογισμού Διαχειριστικού έτους 2018.
3. Έγκριση Προϋπολογισμού Διαχειριστικού έτους 2019.
4. Έγκριση Πεπραγμένων Δ.Σ. για την διετία 2017-2018.
5. Έγκριση Έκτακτης εισφοράς για φιλοθηραματικούς σκοπούς για την Κυνηγετική περίοδο 2019-2020.
6. Εισηγήσεις - προτάσεις - ανακοινώσεις επί ειδικών θεμάτων.
7. Εκλογή εφορευτικής επιτροπής.
8. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής.
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την Κυριακή 21/4/2019 στον ίδιο χώρο, την ίδια ώρα και με
τα ίδια θέματα, χωρίς νέα πρόσκληση και η οποία θα βρίσκεται
σε απαρτία με οποιαδήποτε αριθμό παρόντων μελών.
Κάθε μέλος που επιθυμεί να θέσει υποψηφιότητα για το νέο
Δ.Σ. ή την Ελεγκτική Επιτροπή και εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 9, παρ. 2 του καταστατικού λειτουργίας του
Συλλόγου, θα πρέπει να υποβάλλει την προβλεπόμενη από το
καταστατικό, αίτηση υποψηφιότητας μέχρι 29/3/2019 στα γραφεία του Κυνηγετικού Συλλόγου Πύλης και μέχρι 14.00 π.μ.
Τα μέλη για να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση και τις
αρχαιρεσίες θα πρέπει να φέρουν μαζί τους θεωρημένη άδεια
θήρας για την Κυνηγετική περίοδο 2018-2019.
Πύλη 18/3/2019
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Παπασπύρος Στυλιανός
Λαμπρογιώργος Δημήτριος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Αρ. Πρωτ.: 8214
Ταχ/κή Διεύθυνση:
Ασκληπιού 18
Ταχ/κός Κώδικας:42100
Πληροφορίες:
Αθηνά Μαρία Ψωμά
Τηλέφωνο: 24313 51185
Fax: 24310 35956
Εmail: gram.ds@trikalacity.gr
ΘΕΜΑ: «Δημοσίευση της αριθμ.
171/2019 Απόφασης Δημοτικού
Συμβουλίου με θέμα: «Τοποθέτηση πινακίδων Κ16 (Κίνδυνος
λόγω συχνής κίνησης παιδιών,
σχολεία, γήπεδα κ.λ.π.), Ρ32 (Η
μέγιστη ταχύτητα περιορίζεται
στον αναγραφόμενο αριθμό των
... χλμ/ώρα), έμπροσθεν γηπέδων
ποδοσφαίρου συλλόγου «Δήμητρα» στην περιοχή Μπαλκούρα».
Σας γνωρίζουμε ότι από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρικκαίων, κατά την 3η τακτική συνεδρίαση του την 6/3/2019, ελήφθη
η αριθμ. 171/2019 απόφαση του,
με θέμα: «Τοποθέτηση πινακίδων Κ16 (Κίνδυνος λόγω συχνής
κίνησης παιδιών, σχολεία, γήπεδα κ.λ.π.), Ρ32 (Η μέγιστη ταχύτητα περιορίζεται στον αναγραφόμενο αριθμό των ...
χλμ/ώρα), έμπροσθεν γηπέδων
ποδοσφαίρου συλλόγου «Δήμητρα» στην περιοχή Μπαλκούρα».
Η ανωτέρω απόφαση βρίσκεται
αναρτημένη κατά το πλήρες κείμενό της στην ιστοσελίδα του Δήμου
www.trikalacity.gr, στον πίνακα ανακοινώσεων στο ισόγειο του Δημοτικού Καταστήματος, στην οδό Ασκληπιού 18, καθώς και στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με Αριθμό Διαδικτυακής
Ανάρτησης ΑΔΑ:ΨΨΥΩΩΗ9-ΠΘΒ.
Τρίκαλα, 19 Μαρτίου 2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΜΙΧΑΗΛ ΛΑΠΠΑΣ
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΥΤΟΧΘΟΝΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ
(Π.Ε.Ε.Α.Φ.Α.Ζ)
ΠΕΡΡΑΙΒΟΥ 20 ΤΡΙΚΑΛΑ, Τ.Κ. 42100
Τηλ-Fax: 24315-51011, E-mail: peeafaz@gmail.com
Website: www.hellenicrarebreeds.gr

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Η Πανελλήνια Ένωση Αυτόχθονων
Φυλών Αγροτικών Ζώων (Π.Ε.Ε.Α.Φ.Α.Ζ),
με έδρα τα Τρίκαλα, (Περραιβού 20, Τ.Κ:
42100 Τρίκαλα, τηλ.: 24315-51011, email: peeafaz@gmail.com) προκηρύσσει την πρόσληψη ΤΕΧΝΙΚΟΥ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ με σύμβαση
ανάθεσης έργου, για την κάλυψη αναγκών στα πλαίσια της Ενέργειας Γ στα
πρόβατα Καλαρρύτικης και Σαρακατσάνικης φυλής, στα άλογα φυλής Πίνδου, στον εγχώριο Ελληνικό χοίρο και
στις αγελάδες φυλής Κατερίνης, της
Δράσης 10.2.1 «Γενετικοί πόροι στην
κτηνοτροφία», Μέτρο 10 του ΠΑΑ 20142020, σύμφωνα με τις αριθμ. 1)
481/66703/09-06-2016 ΥΑ (ΦΕΚ
1994/Β’/2016), 2) 19/3696/12-01-2017 ΥΑ
(ΦΕΚ 193/Β’/2017) και 3) 270/39407/0604-2017 Εγκύκλιο του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Η διάρκεια του έργου ανέρχεται για
το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης έως την 31-05-2020.
Η αμοιβή του Τεχνικού-Επιστημονικού Συμβούλου δεν μπορεί να είναι
ανώτερη των πέντε χιλιάδων ευρώ
(5.000 ευρώ) ανά έτος συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων και πλέον του αναλογούντος
ΦΠΑ 23%.
Ο Τεχνικός-Επιστημονικός Σύμβουλος μπορεί να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο να διαθέτει

αποδεδειγμένα γνώσεις, εξειδίκευση
και εμπειρία σε τεχνικά και επιστημονικά θέματα σχετικά με τη γενετική
βελτίωση, τη λειτουργία γενεαλογικών
βιβλίων και τον έλεγχο αποδόσεων των
προβάτων.
Απαραίτητη προϋπόθεση η κατοχή
Διδακτορικού ή Μεταπτυχιακού Τίτλου
Σπουδών στη Γενετική Βελτίωση ή
στη Ζωοτεχνία ή στη Ζωική Παραγωγή γενικότερα.
Δικαιολογητικά
•Στην περίπτωση των φυσικών προσώπων: βιογραφικό σημείωμα.
•Στην περίπτωση των νομικών προσώπων: αντίγραφο του καταστατικού
ή του ιδρυτικού νόμου κλπ και βιογραφικό σημείωμα του ατόμου που θα
είναι υπεύθυνος του έργου.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το πλήρες κείμενο της
προκήρυξης από τα γραφεία της Ένωσης, ενώ τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως στα
γραφεία της Ένωσης ή στο email:
peeafaz@gmail.com ή ταχυδρομικά
εντός προθεσμίας 5 ημερών, η οποία
αρχίζει από την ημέρα της τελευταίας
δημοσίευσης της παρούσας.
Πληροφορίες:
Τηλ/Fax: 24315-51011, email:
peeafaz@gmail.com
Ο Πρόεδρος της Ένωσης
Δήμος Δημήτριος
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Δημιουργικές
δράσεις στον Ζ’
Παιδικό σταθμό του
Δήμου Τρικκαίων
Μια πολύ ωραία παράσταση, που εντάχθηκε στις προγραμματισμένες δράσεις με αφορμή τα Απόκριες, είχαν την
δυνατότητα να παρακολουθήσουν τα
παιδιά του Ζ’ Παιδικού Σταθμού του Δήμου Τρικκαίων. Η παράσταση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Διεύθυνση Παιδείας & Αθλητισμού του
Δήμου Τρικκαίων και εμψυχωτή τον κ.
Γ. Τζίκα.
Ο Καραγκιόζης, πάντα επίκαιρος,
μαχητικός και διαχρονικός έχει ιδιαίτερη
παιδαγωγική αξία. Με το γέλιο που
αβίαστα προκάλεσε, προσέφερε διασκέδαση και έγινε ευχάριστο παιχνίδι
για τους λιλιπούτειους μαθητές, που
πήραν τις φιγούρες στα χέρια τους και
έγιναν και οι ίδιοι καραγκιοζοπαίχτες .
Οι υπόλοιπες δραστηριότητες που
πραγματοποιήθηκαν ήταν οι παρακάτω:
1) Την Τετάρτη 6/2/2019 αναβίωσε
το Χάσκα (έθιμο των Αποκριών).
2) Την Πέμπτη 7/2/2019 υπήρξαν σαρακοστιανά εδέσματα όπως ελιές,
χαλβά και λαγάνα που παρασκευάστηκε στον Ζ’ Παιδικό σταθμό.
3) Τέλος την Παρασκευή 8/2/2019
πραγματοποιήθηκε το αποκριάτικο
πάρτι, τα παιδιά έπλεξαν το γαϊτανάκι
και όλοι/ες διασκέδασαν με την ψυχή
τους.
Καλή Σαρακοστή!
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ΤΕΤΑΡΤΗ

20

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
Roads
A Path Appears (Ε)

07:40 Οι Πειρατές της Διπλανής Πόρτας
E22 (Ε)
08:00 Carousel E12 (Ε)
08:30 Δεν Ήρθα Εδώ για Διακοπές (Ε)
09:30 Δρόμοι (Ε)
10:30 Στις Στέγες των Πόλεων E1
11:30 Μεγάλοι Ποταμοί E3
12:30 28 Φορές Ευρώπη (Ε)
13:30 Ταξιδεύοντας με τον Τζάστιν E11
13:45 Ταξιδεύοντας με τον Τζάστιν E12
(Ε)
14:00 Γιάκαρι E78
14:15 Γιάκαρι E79
14:30 Οι Πειρατές της Διπλανής Πόρτας
E19 (Ε)
14:45 Οι Πειρατές της Διπλανής Πόρτας
E20 (Ε)
15:00 Το Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι Κ10 Ε3
(Ε)
16:00 Θύελλα σε Παιδική Καρδιά
17:20 Η Οδύσσεια του Κινηματογράφου
E11 (Ε)
18:30 Ο Παράδεισος των Κυριών E17
19:30 Ο Παράδεισος των Κυριών E18
20:30 Τα Στέκια Κ2
21:30 Στα Άκρα Κ15
22:30 Η Εξαφάνιση E5
23:30 Το Μυστικό μου Λουλούδι (La Flor
de mi Secreto)
23:50 Ο Άνθρωπος με το Γαρύφαλλο
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Ο Τόπος της Καρδιάς μας (Ε)
Οι Απίθανες E51 (Ε)
Απίθανα Ταξίδια με Τρένο E3
ΕπιΚοινωνία
Οι Καλύτερες Αγορές της Γης E1
Ειδήσεις
Απίθανα Ταξίδια με Τρένο E3 (Ε)
Ο Τόπος της Καρδιάς μας Κ4 Ε2
Δείξε μου το Σπίτι σου E3 (Ε)
Με το Τρία
Δελτίο Καιρού
Ο Κόσμος των Σπορ
Οι Καλύτερες Αγορές της Γης E1
(Ε)
Η Κατάκτηση της Αμερικής E3
Η Κατάκτηση της Αμερικής - Making
of E3
Δελτίο Καιρού
Ειδήσεις
Bala Loca E10 (Ε)
Χαμαιλέων
Η Λευκή Σκλάβα E30 (Ε)

τηλεόραση

ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

10:00 Το Πρωινό
13:00 ANT1 News
14:00 Κωνσταντίνου και Ελένης Κ2 Ε14
(Ε)
15:00 Ρουκ Ζουκ
16:00 Κάτι Ψήνεται
17:15 ΑΝΤ1 News - Δελτίο στη Νοηματική
Γλώσσα
17:30 Still Standing
18:30 Γυναίκα Χωρίς 'Oνομα E122
19:30 ANT1 News
20:45 Η Επιστροφή E101
21:45 Μην Ψαρώνεις E14
22:45 Shooter
23:45 Τhe 2night Show Κ3

07.45 Γεγονότα - Δελτίο ειδήσεων
08.20 «Καλημέρα Θεσσαλία»
09.30 Τελεμάρκετινγκ
10.30 Παιδικό πρόγραμμα
«Παιχνιδοιστορία», «Το μικρό
αρκουδάκι», «Μπάλντο το σκυλάκι
της Αλάσκας»
12.00 «Μη μου πεις»
13.00 ΤΕΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
14.00 Ντοκυμαντέρ «Πλατανούλια-Δάσος»
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 «Θεσσαλών Γη»
21.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
21.45 Τravel Guide
22.30 Ντοκυμαντέρ «Ταξίδι στο μύθο και
την ιστορία»
23.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
23.40 «Καλημέρα Θεσσαλία»
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Shopping Star (Ε)
Στη Φωλιά των Κου Κου
Αλήθειες με τη Ζήνα
Ντετέκτιβ Μονκ Κ7 Ε11
Star News
Shopping Star
Elif Κ2 Ε297
Τροχός της Τύχης
Star News
MasterChef 3
Focus
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17:10
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21:50

Happy Day στον Alpha
Alpha Ρεπορτάζ
Ειδήσεις
Ελένη
'Eνας Απένταρος Λεφτάς
Δελτίο Ειδήσεων στη Νοηματική
Γλώσσα
Το Σόι σου Κ3 Ε41 (Ε)
Deal
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
'Eλα στη Θέση μου Κ3 Ε118
Μην Αρχίζεις τη Μουρμούρα Κ6 Ε42
Το Τατουάζ Κ2 Ε191
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Σήμερα
Αταίριαστοι
Μαζί Σου
Οι Ειδήσεις του ΣΚΑΪ
Power of Love
Δελτίο στη Νοηματική
Μαύρη Θάλασσα E8
Τα Νέα του ΣΚΑΪ
Survivor
Ρουά Μάτ

07.00 - 08.00 Κινούμενα Σχέδια
08.00 – 09.00 Χρώματα Ελλάδας
09.00 – 10.00 Όλο Υγεία
10.00 – 12.00 Τηλεπωλήσεις
12.00 – 13.00 Δρόμοι της Παράδοσης
13.00 – 15.00 Τηλεπωλήσεις
15.00 – 16.00 Ορθά – Κοφτά
16.00 – 18.00 Τηλεπωλήσεις
18.00 – 18.30 Δελτίο Ειδήσεων
18.30 – 19.30 Κόντρα και Ρήξη
19.30 – 20.00 Κοινωνική σειρά
20.00 – 20.30 Δελτίο Ειδήσεων
20.30 – 22.00 Εκ Βαθέων
22.00 – 23.00 Ανατρεπτικό Δελτίο
23.00 – 00.00 Κόντρα και Ρήξη
00.00 – 00.30 Δελτίο Ειδήσεων
00.30 – 02.00 Τα άστρα και τα ζώδια
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Be a Predator (Ε)
Κοινωνία και Πολιτισμός (Ε)
Τηλεαγορές
Η Νύφη
Κεντρική Ελλάδα Καλησπέρα
Τηλεαγορές
Δελτίο Ειδήσεων
Τηλεαγορές
Η Νύφη
News
Δελτίο Ειδήσεων
Κόντρα και Ρήξη
Αγροτόραμα
Δυνατά και Ελληνικά
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ΔIANYKTEPEYONTA ΦAPMAKEIA
8 πρωί – 2 μεσημέρι και 5 απόγευμα έως 8 πρωί επομένης
Τσαγκούλη Σοφία
Καποδιστρίου 14, 2431022175, 2431027351
08:00 π.μ. – 23:00 μ.μ.
Ράπτης Γιάννης
28ης Οκτωβρίου ,2431032067

ΠPATHPIA ΔIANYKTEPEYONTA
Κόσσυβας Βασ. -------------------------------οδός Καρδίτσης
Τσιόγκας -------------------------------------------------Φωτάδα
Τζάρτζος Βαγ.------------------------------------ οδός Λαρίσης
Νταιλιάνης ----------------------------------οδός Καλαμπάκας
Βότσιος-------------------------------------------------Μέλιγκος
Καλκαντέρας------------------------------------------------Φήκη
Κωλέτσιος---------------------------------------------------Πύλη
Κωτούλας-------------------------------------------Μεγαλοχώρι
Ρέππας ------------------------------------------------------Νομή
Οικονόμου -----------------------------------Μικ. Κεφαλόβρυσο
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10.30
14.00
15.00
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20.30
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ΠΡΩΙΝΗ ΑΤΖΕΝΤΑ
ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ
ASTRA MARKET
ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΙ ΡΗΞΗ
ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ASTRA MARKET
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ASTRA MARKET
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ

Ώρα Ελλάδος 07:00
Ευτυχείτε!
Ο Πρίγκιπας της Φωτιάς Κ1
Open News - Μεσημεριανό Δελτίο
Για την Παρέα
Ποιος Ρωτάει;
Open News στη Νοηματική
Για Πάντα Παιδιά
Open News
Ο Πρίγκιπας της Φωτιάς Κ1
Κατάσκοπος κατά Τύχη
Criminal Minds Κ8
Top Story
Επιστροφή στο Cold Mountain

ΚΡΙΟΣ: Το τρίγωνο του κυβερνήτη σου Άρη
με τον Πλούτωνα θα σου δώσει την αυτοπεποίθηση που χρειάζεσαι για να κάνεις τις
αλλαγές που χρειάζεσαι στον επαγγελματικό σου χώρο, αλλά και στον οικογενειακό ή
για να διαχειριστείς ένα ζήτημα που σε έχει
προβληματίσει και που στο πρόσφατο παρελθόν σου δημιούργησε ανασφάλεια.
ΤΑΥΡΟΣ: Είσαι σε φάση που μπορείς να φιλοσοφήσεις αλλιώς τη ζωή και δεν είσαι καθόλου διατεθειμένος να πετάξεις αυτή την
ευκαιρία, ακόμη κι αν κρατήσει για λίγο.
ΔΙΔΥΜΟΙ: Μιλάμε και για μία άκρως ερωτική όψη που σε αναγκάζει να δεις ξεκάθαρα
τα συναισθήματα σου για έναν άνθρωπο τον
οποίο μέχρι τώρα είτε δεν τον θεωρούσες κατάλληλο, είτε οι συνθήκες δε σου επέτρεπαν
να εκδηλωθείς και να δώσεις το πεδίο στα
πράγματα να εξελιχθούν.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Αν είσαι ελεύθερος μια νέα γνωριμία που θα κάνεις φαίνεται να έχει ειδικό
βάρος και δεν μπορείς να τη δεις σαν ένα
απλό φλερτ, αλλά σαν κάτι ικανό να σε κάνει να σκεφτείς διαφορετικά τη ζωή σου στο
εξής.
ΛΕΩΝ: Μπορεί να αποφασίσεις ή να αναγκαστείς να κάνεις κάποια επέμβαση την οποία
είχες αποφύγει στο παρελθόν και να δεις τη
ζωή σου να βελτιώνεται όσο δεν υπολόγιζες.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Μπορεί να αποφασίσεις να αλλάξεις ρότα στη ζωή σου, να λάβεις περαιτέρω μόρφωση ή να διευρύνεις τους ορίζοντες σου ταξιδεύοντας.

Αυτή τη βδομάδα προβάλλονται

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

“ΡΟΜΑ”
Σε βραδινές προβολές

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

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

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

OΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Ζυμάρι, δηλωτικό και...
ήθους - Ομοια γράμματα.
2. Μετατρέπει τη σύνθεση
σε... σήψη - Δεν είναι... περιττά.
3. Ενα σαλατικό - Σκληρό
μέρος του σώματος... ηχητικά.
4. Επίρρημα που αποκλείει τα παζάρια.
5. Δίφθογγος - Δεν είναι οι
χορδές της άρπας.
6. Το υποδέχεται το χώμα
- Δίχτυα, αλλά και... κοντάρια.
7. Το πατητήρι, αρχαϊστί Δεν μπορούμε να τα... ξέρουμε.
8. Φθάνουν μέχρι κάτω (αντιστρ.)
- Το όνομα του έχει η 41η συμφωνία του Μότσαρτ.
9. Και ηχητικά μπορεί να είναι.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Αχόρταγος και εκμεταλλευτής.
2. Παρότρυνση... κακόσημη.
3. Πολυβραβευμένη ταινία του
Αλφόνσο Κουαρόν - Επαναλαμβανόμενο... επισπεύδει (αντιστρ).
4. Το είδε και το ζήλεψε ο Λάμπρος Τζαβέλλας στη «Φυγή» του
Βαλαωρίτη -Ορατός κατά το... ήμισυ.
5. Συγγραφέας του μυθιστορήματος «Αλδεβαράν».
6. Αφησαν τα ίχνη τους στην
Ισπανία - Επιτατικό, σε κατάφαση

facebook/Δημοτικος
Κινηματογραφος

Κλέφτες Καταστημάτων

ΛΥΣΗ (19-3-2019)
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΠΟΛΥΔΑΜΑΣ 2.
ΑΝΑΠΟΔΑ 3. ΡΟ - ΕΝ - ΝΤΑ 4. ΑΜΙΡΑΛΙΟΣ 5. ΣΑΚΑΚΙΑ 6. ΑΞΙΑ - ΙΣ 7.
ΑΔΡΙΑΝΟΣ 8. ΣΤΟΑ - ΑΚΩΝ 9. ΙΣΑ
· ΑΣΕ ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 2.
ΟΝΟΜΑ - ΔΤ 3. ΛΑ - ΙΚΑΡΟΙ 4. ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ 5. ΔΟΝΑΚΙΑ 6. ΑΔ - ΛΙΑΝΑ
7. ΜΑΝΙΑ · ΟΚΑ 8. ΤΟ - ΙΣΩΣ 9. ΣΤΑΣΗΣ - ΝΕ

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

H λύση του προηγούμενου
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Eπιμέλεια
I. Tσιμπερδώνη
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κινούμενα σχέδια-μεταγλωττισμένη σε 3D
12.00 μεσημέρι κανονική
προβολή 4 €,
17.30 απόγευμα 3D 5 €
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Ραλφ εναντίον ίντερνετ

Sudoku

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

5

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

ή άρνηση.
7. «Πρόσωπα» πολυάνθρωπου
γλυπτού του Ροντέν.
8. Νομπελίστας Γάλλος συγγραφέας - Ο συνθέτης της Νορβηγικής
Ραψωδίας (αντιστρ.).
9. Περίφημος οπλαρχηγός της
Πελοποννήσου, που δολοφόνησαν
οι Τούρκοι το 1805.

Για να γυμνάζεται
το μυαλό σας

ΔPOMOΛOΓIA OΣE τηλ.: 24310 27529

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

TELEMACHOS CINEMA

στο Μύλο Ματσόπουλου

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

ΖΥΓΟΣ: Διεκδίκησε αυτά που θεωρείς καλύτερα και μην υποτιμήσεις τον παράγοντα σεξ.
Επίσης, οι αγοραπωλησίες ακίνητης περιουσίας ευνοούνται ιδιαιτέρως αυτές τις μέρες.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Νέες γνωριμίες θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στη ζωή σου, είτε επειδή βρίσκεις τον άνθρωπο που αξίζει να σταθεί δίπλα σου, είτε επειδή μια συνεργασία ή μια νέα
συμφωνία είναι ικανή να αλλάξει τα οικονομικά
σου δεδομένα.
ΤΟΞΟΤΗΣ: Μπορεί να αποφασίσεις να επενδύσεις χρήματα σε μία νέα δουλειά ή να διαπιστώσεις ότι ξοδεύεις χρήματα που στην
πραγματικότητα θα μπορούσες να αξιοποιήσεις διαφορετικά και να κάνεις τη ζωή σου
πιο εύκολη.
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: μιλάμε για μια πολύ ερωτική όψη,
που θα σε κάνει να δοθείς με όλο σου το είναι σε έναν άνθρωπο ή σε ένα σκοπό.
ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν
εξελίξεις σε υποθέσεις που ένιωθες να μην
προχωράνε, γεγονός που επαναφέρει την αισιοδοξία μέσα σου και μαζί το χαμόγελο στα
χείλη σου, ενώ είναι καλή περίοδος αν θέλεις
να εκμεταλλευτείς κάποιο ακίνητο είτε ως
επαγγελματική στέγη, είτε για να χρηματοδοτήσεις κάποιο επαγγελματικό σχέδιο που
έχεις.
ΙΧΘΕΙΣ: Μπορεί να είχες σκοπό να επενδύσεις χρήματα στη δουλειά σου και τελικά να
αποφασίζεις να αγοράσεις σπίτι, γιατί εκτός
των άλλων αυτή η όψη μπορεί να σου φέρει
και νέες «σοβαρές» γνωριμίες που να βάζουν
κάθε τι άλλο σε δεύτερη μοίρα.
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Σημαντικές απώλειες
στο χρηματιστήριο

Ê

Με σημαντικές απώλειες έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά, καθώς οι επενδυτές προχώρησαν σε
ρευστοποιήσεις, μετά από πέντε ανοδικές συνεδριάσεις ,στη διάρκεια των οποίων ο βασικός δείκτης έχει καταγράψει συνολικά κέρδη 4,14%.
Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων βρέθηκαν οι
τραπεζικές μετοχές.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 714,44
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
μονάδες, σημειώνοντας
Γ.Δ. 714,44
πτώση 1,51%.
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 42,559
εκατ. ευρώ, ενώ διακι1,51%
νήθηκαν 20.841.935 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ
ωσε πτώση σε ποσοστό
1,24%, ενώ ο δείκτης
της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 1,08%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης,
άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Σαράντης
(+1,14% στα 7,1200 ευρώ), του ΟΠΑΠ (+1,02% στα
8,9300 ευρώ), της Fourlis (+0,60% στα 5,0500
ευρώ) Coca Cola HBC (+0,26% στα 30,8300 ευρώ).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Πειραιώς (-6,07% στα 1,3150 ευρώ), της
Alpha Bank (-5,21% στα 1,3100 ευρώ), της Motor Oil
(-4,36% στα 20,8500 ευρώ), της Eurobank (-4,19%
στα 0,6400 ευρώ) και της Grivalia Properties (-4,11%
στα 9,8000 ευρώ).
Από τους επιμέρους δείκτες, τη μεγαλύτερη
άνοδο σημείωσε ο δείκτης των Ταξιδιών (+0,66%),
ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσαν οι δείκτες
των Τραπεζών (-4,33%), της Ακίνητης Περιουσίας
(-3,47%) και του Πετρελαίου (-3,31%).

Λάθη στα ειδοποιητήρια
250.000 ασφαλισμένων
ουλάχιστον 6 κατηγορίες
ασφαλισμένων, ελεύθερων
επαγγελματιών ή
αυτοαπασχολουμένων είδαν
χθες, ή αναμένεται να δουν το
αμέσως επόμενο διάστημα,
λάθη στα ειδοποιητήρια που
αναρτά σταδιακά, το ΕΤΕΑΕΠ
στην ιστοσελίδα του και
αφορούν εισφορές
επικούρησης ή και εφάπαξ, για
τουλάχιστον 27 μήνες και για
περίπου 250.000 μη μισθωτούς
ασφαλισμένους. Η μηνιαία
εισφορά για επικούρηση
ορίζεται στο 7% μέχρι 31/5/2019
και 6,5% από 1/6/2019 και μετά,
ενώ η μηνιαία εισφορά για τον
κλάδο εφάπαξ παροχών του
ΕΤΕΑΕΠ στο 4%.

Τ

Τόσο οι εισφορές επικούρησης
όσο και εφάπαξ υπολογίζονται αναδρομικά από την 1/1/2017, επί του κατώτατου βασικού μισθού, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. Ητοι,
έως τις 31/1/2019 επί των 586,08 ευρώ και επί των 650 ευρώ
από την 1/2/2019 και μετά. Βέβαια, για τις οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές στο ΕΤΕΑΕΠ, για τα έτη 2017 και 2018 προβλέπεται εξόφληση σε 36 δόσεις.
Οι πρώτες πληρωμές θα γίνουν από τις 5 έως τις 12 Απριλίου και αφορούν ένα ειδοποιητήριο με τις εισφορές Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου, ένα ειδοποιητήριο με την πρώτη από
τις 36 δόσεις για το 2017 και ένα ειδοποιητήριο με την πρώτη
δόση για το 2018.
Εφεξής, τα ειδοποιητήρια θα εκδίδονται κάθε μήνα και οι εισφορές θα καταβάλλονται σε μηνιαία βάση, όπως συμβαίνει
και με τον ΕΦΚΑ.
Οπως μάλιστα έχει αποκαλύψει η «Κ», αρκετά από τα ειδοποιητήρια περιέχουν λάθη, κυρίως αυτά που απευθύνονται σε
μισθωτούς με παράλληλη ασφάλιση ως ελεύθεροι επαγγελματίες.
Αυτοί καλούνται να καταβάλουν διπλές εισφορές παρότι,
όπως προβλέπει εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας, που εκδόθηκε την περασμένη Παρασκευή, οι εισφορές επικούρησης
και εφάπαξ θα πρέπει να παρακρατούνται μία φορά.
Σύμφωνα με τη διοίκηση του ΕΤΕΑΕΠ τα λάθη θα διορθωθούν.
Μάλιστα, όπου κρίνεται απαραίτητο, οι ασφαλισμένοι θα μπορούν να αποστείλουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά στο
email mmisth@eteaep.gov.gr, δίχως να απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία τους στο Ταμείο.
Συγκεκριμένα, τα λάθη αφορούν:

1. Ασφαλισμένους που έχουν παράλληλα και μισθωτή εργασία
ή καταβάλλουν εισφορές με δελτίο παροχής υπηρεσιών και
έχουν μέχρι δύο εργοδότες, καθώς εξαντλούν την υποχρέωσή τους για καταβολή εισφορών μέσω της ΑΠΔ. Οι περιπτώσεις αυτές ασφαλισμένων, οι οποίοι θα λάβουν ειδοποιητήριο
εισφορών, δεν θα πρέπει να καταβάλουν εισφορές μέχρι την
ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, όπου είτε θα εκδοθούν εκ νέου
ειδοποιητήρια, εφόσον απαιτούνται, είτε θα δημιουργηθεί πιστωτικό υπόλοιπο.
2. Οσους έχουν λήξη ασφάλισης από 1/1/2017 έως
31/12/2018, με διαγραφή από τη ΔΟΥ. Αυτοί, θα πρέπει μεν να
πληρώσουν κανονικά τις αναδρομικές δόσεις της εκκαθάρισης
έως τη διακοπή τους, χωρίς όμως να λάβουν υπόψη τους ειδοποιητήρια που αφορούν τη μετά τη διακοπή τους περίοδο.
3. Οσους αυτοαπασχολουμένους κατέθεταν εισφορές για το
διάστημα από 1/1/2017 μέσω ΑΠΔ. Αυτοί, θα πρέπει να ξεκινήσουν να πληρώνουν κανονικά τις εισφορές τους σύμφωνα
με τα ειδοποιητήρια. Οσο για τα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί, θα εκκαθαριστούν και θα συμψηφιστούν.
4. Οσους έχουν καταθέσει τις εισφορές τους απευθείας σε
τραπεζικούς λογαριασμούς των πρώην φορέων του ΕΤΕΑΕΠ.
Οι ασφαλισμένοι αυτοί θα πρέπει να στείλουν ταχυδρομικώς
τα αντίστοιχα παραστατικά της τράπεζας, στη διεύθυνση Φιλελλήνων 13-15, Τ.Κ. 10557 Αθήνα, για να ενημερωθεί ο ατομικός τους λογαριασμός και να εκκαθαριστούν οι υποχρεώσεις
τους.
5. Τους πρατηριούχους υγρών καυσίμων και τους αρτοποιούς ασφαλισμένους στον πρώην ΟΑΕΕ, με οφειλές από
1/12/2012 και 1/1/2015, αντίστοιχα. Για τις ασφαλιστικές αυτές
εισφορές, οι ασφαλισμένοι θα λάβουν ξεχωριστό ειδοποιητήριο σε μεταγενέστερο χρόνο.
6. Αλλες περιπτώσεις που οι ασφαλισμένοι διαπιστώσουν διαφορές στην ασφάλισή τους. Εφόσον προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα γίνει νέος υπολογισμός των εισφορών τους.

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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Καμία αλλαγή
στα πρότυπα
σχολεία
Κανονικά θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις και οι κληρώσεις για την εισαγωγή στα
πρότυπα και τα πειραματικά σχολεία. Αυτό διαβεβαίωσε χθες το
υπουργείο Παιδείας απαντώντας
στις ανησυχίες των γονέων και
των εκπαιδευτικών των πρότυπων και των πειραματικών σχολείων, που μιλούν για πρόθεση
υποβάθμισης των σχολείων, οι
θέσεις των οποίων έχουν μεγάλη ζήτηση αφού είναι δημόσια
και σε αυτά διδάσκουν αξιολογημένοι εκπαιδευτικοί. Ηδη, από
το 2018 οι γονείς των μαθητών
σε ΠΠΣ –φοιτούν συνολικά
12.000 μαθητές– εξέπεμψαν
κραυγή αγωνίας, καθώς υπήρξε
κύμα φυγής εκπαιδευτικών λόγω
του μετέωρου εργασιακού καθεστώτος στα ΠΠΣ.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τη
χθεσινή ανακοίνωση του υπουργείου, «οι εξετάσεις και οι κληρώσεις θα πραγματοποιηθούν
στην ώρα τους όπως κάθε χρόνο. Δεν υπάρχει καμία αλλαγή
στο σύστημα εισαγωγής στα
Πρότυπα (εξετάσεις) και στα
Πειραματικά (κλήρωση) τόσο
στην πρωτοβάθμια όσο και στη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση». Οι
σύλλογοι γονέων το προηγούμενο διάστημα με επιστολές επισήμαναν την καθυστέρηση του
υπουργείου στη στελέχωση της
Διοικούσας Επιτροπής ΠΠΣ
(ΔΕΠΠΣ), της οποίας η θητεία
έληξε στις 31/12/2018 και ήταν
αρμόδια για τις διαδικασίες επιλογής των μαθητών. Με τροπολογία που έχει κατατεθεί στη
Βουλή, συστήνεται η Επιστημονική Επιτροπή Πρότυπων και
Πειραματικών Σχολείων (ΕΕΠΠΣ)
που διαδέχεται τη ΔΕΠΠΣ, με
όλες τις αρμοδιότητές της. Η
ΕΕΠΠΣ θα είναι επταμελής με
τριετή θητεία. Στην ΕΕΠΠΣ θα
συμμετέχουν: α) δύο πανεπιστημιακοί Παιδαγωγικού Τμήματος, β) δύο μέλη Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού
Σχεδιασμού, ένα από κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης (αντικατέστησαν τους πρώην σχολικούς συμβούλους), γ) τρεις εκπαιδευτικοί
που υπηρετούν σε ΠΠΣ.

τοπικά
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Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων
Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων αποφασίζει:
- Την προσωρινή διακοπή
κυκλοφορίας οχημάτων την
Τετάρτη 20/03/2019 και κατά
τις ώρες από 09:00’ έως
12:00’: α) στην οδό Μαυροκορδάτου και στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Αθηνάς Εργάνης και Κωλέττη και
β) στην οδό Αλεξάνδρας και
στο τμήμα αυτής μεταξύ των
οδών Δεληγιώργη και Βαλαωρίτου.
- Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από εναλλακτικές – παρακαμπτήριες οδούς, σύμφωνα με τις υποδείξεις των
τροχονόμων ή την προς τούτο υπάρχουσα σήμανση, καθώς επίσης σύμφωνα και με
τις υποδείξεις του συνεργείου
εκτέλεσης εργασιών και την
σήμανση που θα τοποθετηθεί
εκ μέρους αυτού.
- Με μέριμνα και ευθύνη
των εκτελούντων τις εργασίες, σε συνεννόηση με το
Τμήμα Τροχαίας Τρικάλων,
να τοποθετηθούν κατά περίπτωση οι ανάλογες πινακίδες
σήμανσης, αναγγελίας κινδύνου κ.λπ.
- Η παρούσα απόφαση είναι
προσωρινή και ισχύει μόνο,
από την ανάρτησή της στο
διαδίκτυο και την τοποθέτηση
της σχετικής κατά τα ανωτέρω
σήμανσης για το προειρημένο
χρονικό διάστημα.
Επίσης αποφασίζει:
- Την προσωρινή διακοπή
κυκλοφορίας οχημάτων για
τη Δευτέρα 25/03/2019 από
ώρα 10:00’ μέχρι πέρατος
των εκδηλώσεων και παρέλασης στην Παλαιά Εθνική
Οδό Τρικάλων – Λάρισας στο
Μεγαλοχώρι και στο τμήμα
αυτής από Δ/ση Πατουλιάς
έως και Δ/ση Χρυσαυγής.
- Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από παρακαμπτήριες –
εναλλακτικές οδούς σύμφωνα
με τις υποδείξεις των τροχονόμων ή την προς τούτο

υπάρχουσα σήμανση.
- Με μέριμνα και ευθύνη
των διοργανωτριών αρχών,
σε συνεννόηση με το Τμήμα
Τροχαίας Τρικάλων, να τοποθετηθούν κατά περίπτωση οι
ανάλογες πινακίδες σήμανσης, αναγγελίας κινδύνου
κ.λπ.
- Η παρούσα απόφαση είναι
προσωρινή και ισχύει μόνο,
από την ανάρτησή της στο
διαδίκτυο και την τοποθέτηση
της σχετικής κατά τα ανωτέρω
σήμανσης για το προειρημένο
χρονικό διάστημα.
Αποφασίζει επίσης:
- Την απαγόρευση στάθμευσης οχημάτων για τη Δευτέρα 25/03/2019 από ώρα
08:00’ και τη διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων για τη Δευτέρα 25/03/2019 από ώρα
10:00’, μέχρι πέρατος των εκδηλώσεων (παρέλασης και
αποχώρησης των Επισήμων)
στις κάτωθι οδούς της πόλης
των Τρικάλων του Δήμου Τρικκαίων:
- Στην οδό Β. Τσιτσάνη και
στο τμήμα αυτής από την οδό
Κατσιμήδου μέχρι την Κεντρική πλατεία.
- Στην οδό Ελ. Βενιζέλου και
στο τμήμα αυτής από την οδό
Πτολεμαίου μέχρι την οδό Β.
Τσιτσάνη.
- Στην οδό Κολοκοτρώνη
και στο τμήμα αυτής από την
οδό 28ης Οκτωβρίου μέχρι
την οδό Β. Τσιτσάνη.
- Στην οδό Μιαούλη και στο
τμήμα αυτής από την οδό
Ζάππα μέχρι την οδό Β. Τσιτσάνη.
- Στην οδό Κλεμανσώ και
στο τμήμα αυτής από την οδό
Αλβ. Μετώπου μέχρι την οδό
Β. Τσιτσάνη.
- Στην οδό 21ης Αυγούστου
και στο τμήμα αυτής από την
οδό 28ης Οκτωβρίου μέχρι και
την οδό Β. Τσιτσάνη.
- Στην οδό Ερμού και στο
τμήμα αυτής από την οδό
25ης Μαρτίου μέχρι την οδό
Στρ. Σαράφη.

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

- Στην οδό Μαχάονος και
στο τμήμα αυτής από την οδό
25ης Μαρτίου μέχρι την οδό
Στρ. Σαράφη.
- Στην οδό Στρ. Σαράφη και
στο τμήμα αυτής από την οδό
Χ. Γιώτα μέχρι την Κεντρική
πλατεία.
- Στην οδό Αμαλίας και στο
τμήμα αυτής από την οδό Ν.
Παππά μέχρι και την οδό Στρ.
Σαράφη (κεντρική πλατεία).
- Στην οδό Νέλσωνος και
στο τμήμα αυτής από την οδό
Αμαλίας μέχρι και την οδό
Στρ. Σαράφη .
- Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από παρακαμπτήριες –
εναλλακτικές οδούς σύμφωνα
με τις υποδείξεις των τροχονόμων ή την προς τούτο
υπάρχουσα σήμανση.
- Με μέριμνα και ευθύνη
των διοργανωτριών αρχών,
σε συνεννόηση με το Τμήμα
Τροχαίας Τρικάλων, να τοποθετηθούν κατά περίπτωση οι
ανάλογες πινακίδες σήμανσης, αναγγελίας κινδύνου
κ.λπ.
- Η παρούσα απόφαση είναι
προσωρινή και ισχύει μόνο,
από την ανάρτησή της στο
διαδίκτυο και την τοποθέτηση
της σχετικής κατά τα ανωτέρω
σήμανσης για το προειρημένο
χρονικό διάστημα.

ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΧΑΘΗΚΑΝ
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.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ
ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Από τον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης Τρικάλων γίνεται γνωστό ότι κάθε εβδομάδα για την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής τελούνται οι παρακάτω Ιερές Ακολουθίες:
- Κάθε ΤΡΙΤΗ απόγευμα και ώρα 6:00 - 7:00 μ.μ. ψάλλεται η Ακολουθία του Μεγάλου Απόδειπνου.
- Κάθε ΤΕΤΑΡΤΗ απόγευμα και ώρα 6:00 - 7:00 μ.μ. ψάλλεται η Ιερά Παράκληση του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Φανουρίου και ευλογούνται οι φανουρόπιτες στο ομώνυμο Παρεκκλήσιο εντός του Ιερού Ναού Παναγίας Φανερωμένης.
Στη συνέχεια και ώρα 7:00 - 8:45 μ.μ. τελείται Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία.
- Κάθε ΠΕΜΠΤΗ απόγευμα στις 6:00 - 7:00 μ.μ. ψάλλεται η Ακολουθία του Μεγάλου Απόδειπνου.
- Κάθε ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ πρωί και ώρα 7:30 - 9:15 π.μ. τελείται Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία.
Κάθε Παρασκευή βράδυ και ώρα 7:30 - 9:00 μ.μ. ψάλλονται οι Χαιρετισμοί της Υπεραγίας Θεοτόκου.
- Κάθε ΣΑΒΒΑΤΟ πρωί και ώρα 7:30 - 9:30 π.μ. τελείται
Θεία Λειτουργία.

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

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

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

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
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
Απογευματινή εκδρομή για τους Β’ χαιρετισμούς στην
«Ιερά Μονή Βυτουμά»
Παρασκευή 22 Μαρτίου (αναχώρηση 16:00 μ.μ.)
2ήμερη εκδρομή «Καλάβρυτα - Μέγα Σπήλαιο - Αγία Λαύρα –
Μεσολόγγι - Άρτα». 30-31 Μαρτίου 2019

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

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

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

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

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

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

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

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

20

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
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.

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”.
Τιμή 140 ευρώ περιλαμβάνει μετακινήσεις με το λεωφορείο
και δύο διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο με ημιδιατροφή.
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

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

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ
Αναχωρήσεις από Αεροδρόμιο Μακεδονία, Θεσσαλονίκη

ΠΡΑΓΑ 4 ΗΜΕΡΕΣ

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΓΑΡΔΙΚΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟλΟΥΘΗΣΗ
ΤΟΝ Γ’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
ΣΤΙΣ 11-14 ΑΠΡΙλΙΟΥ 2019
(2 ΔΙΑΝ/ΣΕΙΣ) ξΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ, ξΕΝΑΓΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ

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

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ

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

«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

«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.

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

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

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

ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ 5 ΗΜΕΡΕΣ
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-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
(Ημερήσια εκδρομή) Σουρωτή (Αγ. Παΐσιο Ι.Μ. Αγ. Αναστασίας Φαρμακολύτριας - Θεσσαλονίκη Ι.Μ. Οσ. Εφραίμ στη Κονταριώτισσα). Κυριακή 24/03/2019
ΜΟΝΗ ΡΙΛΑ-ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ (ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ)
Ημερήσια εκδρομή – Κυριακή 31/3/2019
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
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 22-23/06/2019

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

38 σελίδα
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Η κίνηση στην Ιερά Μητρόπολη
Τρίκκης και Σταγών
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών κ.
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ από σήμερα
Τετάρτη 20 Μαρτίου στις 7 το
απόγευμα θα τελέσει τη Θεία
Λειτουργία των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων στον Ιερό
Μητροπολιτικό Ναό Αγίων
Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιώς.
Την Παρασκευή 22 Μαρτίου
στις 7 θα Χοροστατήσει και θα
ομιλήσει κατά την Ακολουθία
της Β’ Στάσεως των Χαιρετι-

τοπικά

ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

σμών προς την Υπεραγία Θεοτόκο στην Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Μακρυμάλλης Ευβοίας.

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.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ
ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
Από τον Ιερό Ναό Παναγίας Επισκέψεως Τρικάλων γίνεται
γνωστό πως κάθε εβδομάδα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής στο
Παρεκκλήσιο της Αγίας Ειρήνης επί της οδού Καραϊσκάκη 2,
κοντά στα Δικαστήρια, θα τελούνται οι εξής ακολουθίες:
- ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ, ΩΡΑ 6:00 μ.μ. Παράκλησις της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Ειρήνης.
- ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΩΡΑ 5:30 μ.μ. Ακολουθία των Χαιρετισμών της Θεοτόκου.
ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Βραδινή Προηγιασμένη
Θεία Λειτουργία των Τιμίων Δώρων
στον Άγιο Αθανάσιο Αγια Μονής
Σήμερα Τετάρτη 20/3/2019 και από ώρα 7.30 έως 9.30 μ.μ.
στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Αγίας Μονής θα τελεσθεί βραδινή Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία των Τιμίων Δώρων υπό τον
Αρχιμανδρίτη π. Κων/νο Ραμιώτη.
Εκ του Ιερού Ναού

Την Πέμπτη

Ομιλία στον Αγ. Αθανάσιο
Στα πλαίσια των συναντήσεων ορθοδόξου προβληματισμού που κάθε Πέμπτη γίνονται στο Πνευματικό Κέντρο του
Αγίου Αθανασίου Μπάρας Τρικάλων, αύριο 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.-

Επιβεβαίωση εγγραφής
Παρακαλούνται τα μέλη του Τμήματος Τρικάλων
του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, να προσέλθουν
σήμερα Τετάρτη μέχρι 12 το μεσημέρι, στα γραφεία
του Τμήματος, προκειμένου να επιβεβαιώσουν την
εγγραφή τους και να συμπεριληφθούν στον εκλογικό
κατάλογο.

Πρόγραμμα ὁμιλητῶν

Σήμερα Προηγιασμένη Θεία
Λειτουργία για την εορτή των
κατὰ τοὺς Κατανυκτικοὺς Ἐσπερινοὺς
Αγίων Σαββαϊτών Πατέρων στον
στήν Ἱερὰ Μητρόπολη Τρίκκης καὶ Σταγὼν
Ι. Ν. Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων Διὰ τοῦ παρόντος σᾶς γνωρίζο- «Τῆς Σταυροπροσκυνήσεως»,
Θα εκτεθούν σε προσκύνηση τα ΙΕΡΑ ΛΕΙΨΑΝΑ των Αγίων
Σαββαϊτών Πατέρων τα οποία φυλάσσονται στον Ι. Ναό από
το 2006.
Σήμερα ΤΕΤΑΡΤΗ 20 Μαρτίου το απόγευμα και από ώρα
7:00μ.μ. έως 9:00μ.μ στον Τρυσιπόστατο Ιερό Ναό του Αγιου
Νεκταρίου της πόλεώς μας θα τελεσθεί η Θεία Λειτουργία των
ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ ΤΙΜΙΩΝ ΔΩΡΩΝ για την εορτή των Αγίων
Οσιομαρτύρων Σαββαϊτών Πατέρων των εν τη Ι. Μονή του Αγ.
Σάββα αναιρεθέντων υπό των Βλεμμύων και Ισμαηλιτών.
Εκ του Ιερού Ναού

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

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

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

• μοσχάρι μπύρας
• χοιρινό με σάλτσα μουστάρδας
• φιογκιάκια με μπρόκολο, καρότο & ντοματίνια
• μανιτάρια λεμονάτα στο φούρνο
• ρεβύθια φούρνου • γιουβαρλιάκια

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

Τηλ.: 24310 78278
CMYK

KΥΠΡΙΑΝΟΣ
ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ

μεν, 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),

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
Χταποδάκι με κοφτό μακαρόνι ή Γαριδομακαρονάδα.................6,00€
Μπιφτέκια κοτόπουλου ή Σουτζουκάκια....................................5,00€
Τας κεμπάπ ή Μπεκρή μεζέ.......................................................5,00€
Γεμιστά ή Κανελόνια με σπανάκι και τυριά ................................4,00€
Κοτόπουλο ψητό λεμονάτο ή Κοτόπουλο πανέ...........................4,50€
Γίγαντες φούρνου ή Ρεβυθάδα..................................................4,50€
Πατάτες φούρνου με μυρωδικά.................................................3,00€
Κεφτεδάκια με πατάτες τηγανητές............................................5,00€
Μπακαλιάρο σκορδαλιά και χόρτα εποχής.................................6,00€

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

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

•Δέχεται καθημερινά
με ραντεβού
•Επισκέψεις
φυσιοθεραπείας
κατ’ οίκον

Δεκτά ΕΟΠΥΥ
και λοιπά ταμεία

Bύρωνoς 9
Tηλ.: 24310 30335
Kιν.: 6932166067

•Μάρμαρα •γρανίτες
•πέτρες•σχιστόλιθοι

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

κοινωνικά
† ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, αδελφό, θείο και φίλο

ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΧΡΥΣ.
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟ
ΙΑΤΡΟ
Θανόντα κηδεύουμε σήμερα Τετάρτη 20 Μαρτίου 2019 και ώρα 3.00μ.μ.,
εκ του Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής
Φλαμουλίου Τρικάλων.
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και
συνοδεύσουν την εκφορά του.
Τρίκαλα 20-3-2019
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Κυριακή. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Χρυσόστομος, Κωνσταντίνα. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Ζωή και Αργύρης Γουσόπουλος, Θωμάς και Έλενα Σπυροπούλου, Στράτος και Σταυρούλα Παγδάτογλου. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ. ΟΙ ΦΙΛΟΙ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Σημ.: 1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Φλαμουλίου Τρικάλων, σήμερα Τετάρτη 20 - 3 - 2019
και ώρα 2.00μ.μ.
2) Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων
του Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής Φλαμουλίου Τρικάλων.
3) Παράκληση της οικογένειας αντί στεφάνων τα χρήματα
να δοθούν στην Κιβωτό του Κόσμου.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».

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

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.

ΨΗΓΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΥ
«...να περιπατήσητε αξίως
της προσκλήσεως... μετά πάσης ταπεινοφροσύνης και
πραότητος, μετά μακροθυμίας, υποφέροντες αλλήλους
εν αγάπη» (Εφεσ. 4:1-2)
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό
της ζωής του χριστιανού είναι
η ταπεινοφροσύνη. Παράδειγμα μας είναι ο Κύριος
που είπε: «Μάθετε από εμένα,
επειδή είμαι πράος και ταπεινός» (Ματθ. 11:29). Το αηδόνι κελαηδεί κρυμμένο όταν
νυχτώνει, και τα κλαδιά του
δέντρου που είναι γεμάτα
καρπό, λυγίζουν προς τα
κάτω. Το πλοίο που είναι φορτωμένο βυθίζεται βαθύτερα

στη θάλασσα και έτσι ταξιδεύει με μεγαλύτερη ευστάθεια. Ο απ. Παύλος έλεγε:
«εγώ είμαι ο ελάχιστος των
αποστόλων» (Εφεσ. 3.8) και
στο τέλος της ζωής του διακήρυττε: «Ο Χριστός ήρθε
στον κόσμο για να σώσει
αμαρτωλούς από τους οποίους πρώτος, είμαι εγώ» (Α'
Τιμ.1:15). Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός είπε: «Ο μεγαλύτερος μεταξύ σας ας γίνει
ως ο μικρότερος και ο προϊστάμενος, ως ο υπηρετών.
Διότι παράδειγμα σας έδωσα
για να κάνετε και σεις όπως
έκανα εγώ σε σας» (Λουκ.
22:26, Ιωαν. 13:15). Και όλα
αυτά, ας γίνονται με αγάπη.

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.
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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα ότι ο ΣΠΥΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του Θωμά και της Σωτηρίας,
το γένος Τεγούλη, που γεννήθηκε και κατοικεί στα Τρίκαλα και
η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Παναγιώτη και της Αλεξίας, το
γένος Αποστόλου, που γεννήθηκε και κατοικεί στα Τρίκαλα πρόκειται να παντρευτούν και ο γάμος θα γίνει στα Τρίκαλα.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά όλους όσους στάθηκαν δίπλα μας,
συγγενείς, φίλους, συμπολίτες, για
την αμέριστη συμπαράσταση και στήριξη τους στις δύσκολες στιγμές από
τον χαμό του αγαπημένου μας Σωτήρη Μπραχάλα.
Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τον Δήμο
Τρικκαίων, τον Σύλλογο Δημοτικών
Υπαλλήλων, την Διεύθυνση Κοινωνικής
Μέριμνας και Αλληλεγγύης και τους συναδέλφους του για
την βοήθειά τους.
Με εκτίμηση,
Οικογένεια Μπραχάλα

ΔΩΡΕΕΣ
-Η κ. Καίτη Κωνσταντάκου από Αθήνα, προσέφερε 100 ευρώ,
στην εκκλησία του Οσίου Ασκληπιού-Αγ. Μαρίνας στις Καρυές,
εις μνήμην του αειμνήστου συζύγου της Γεωργίου.
-Η κ. Γεωργία Μάνη προσέφερε 50 ευρώ στην μνήμη Ντίνου
Κωστόπουλου για την αγιογράφηση του Ι.Ν. Αγίου Βησσαρίωνος.

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

Η Μόσχα αναγνωρίζει τη Βόρεια Μακεδονία
θνή αναφορά κατά της συμφωνίας των Πρεσπών.
Υποδηλώνει, επίσης, ότι η Μόσχα δεν προτίθεται να
ασχοληθεί περαιτέρω με ένα ζήτημα το οποίο έχει μεν συμβολική αξία, καθώς οδηγεί στην ένταξη ακόμα μίας χώρας στο
ΝΑΤΟ, όχι όμως και ουσιαστική απειλή για τη Ρωσία, σε μια
ευρύτερη περιοχή που το ερχόμενο χρονικό διάστημα θα γίνει το επίκεντρο αρκετά πιο περίπλοκων συζητήσεων, όπως
π.χ. για τις μελλοντικές σχέσεις της Σερβίας και του Κοσόβου.

ε την επίσημη νέα συνταγματική ονομασία της
ανακοίνωσε ότι θα αναγνωρίζει στο εξής τη
Βόρεια Μακεδονία η Μόσχα. Σύμφωνα με όσα
ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Εξωτερικών της
Ρωσικής Ομοσπονδίας, η Μόσχα θα χρησιμοποιεί τη
νέα ονομασία, αντί αυτής που χρησιμοποιούσε έως
τώρα (Δημοκρατία της Μακεδονίας), παρά τις
επιφυλάξεις τις οποίες διατηρούσε νωρίτερα για τη
νομιμότητα της διαδικασίας που οδήγησε στη
μετονομασία της χώρας.

Μ

Ο Γιώργος Κατρούγκαλος (κέντρο) με τον υπουργό Εξωτερικών
της Βόρειας Μακεδονίας Νίκολα Ντιμιτρόφ (αριστερά)
και τον αντιπρόεδρο της χώρας με αρμοδιότητα
τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις, Μπουγιάρ Οσμάνι (δεξιά),
κατά τη χθεσινή συνάντησή τους στις Βρυξέλλες.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη ουσιαστικά οδηγεί σε απεμπλοκή
οποιασδήποτε πιθανής παρενέργειας σε επίπεδο Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ, αλλά αφαιρεί και από την αντιπολίτευση στο εσωτερικό της Βόρειας Μακεδονίας οποιαδήποτε διε-
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«ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ»
Παιδής Θεόδωρος
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CMYK

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

