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Στην κατάμεστη αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου

Δίνω και τη νέα μάχη
για τα Τρίκαλα
του μέλλοντος μας

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

Αύριο Σάββατο 23
Μαρτίου 2019,
ώρα 19:00
Αίθουσα Πολιτιστικού
Κέντρου Καλαμπάκας

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΕΝΩΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΗ ΝΙΚΗ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ

Oρκίστηκαν οι νέοι πτυχιούχοι που ανέρχονται στους 28

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ-ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΟΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

Αγροτικός Συνεταιρισμός
Μεταποίησης και Εμπορίας
Αγροτικών Προϊόντων Τρικάλων

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

ΣΕΛ.
6

Με την εφαρμογή του Καλλικράτη,
για δύο συνεχόμενες εκλογικές αναμετρήσεις στάθηκα στο πλάι του Κώστα
Αγοραστού, ως υποψήφιος Αντιπεριφερειάρχης, με τον Τρικαλινό Λαό να
μας τιμά με την εμπιστοσύνη του και να
μας χαρίζει μεγάλες νίκες. Όλο αυτό το
διάστημα, αγωνιστήκαμε τίμια και καθαρά, πέρα από προσωπικές φιλοδοξίες, με μοναδικό γνώμονα το καλό του
τόπου μας. Με συμπαραστάτη όλους
τους πολίτες, καταφέραμε να ανεβάσουμε επίπεδο τη Θεσσαλία και τα Τρίκαλα. Να δώσουμε την αναπτυξιακή
ώθηση που ήταν αναγκαία και να ανοίξουμε νέους δρόμους - μέσα σε μία δύσκολη συγκυρία - για ένα καλύτερο αύριο. Και δεν υπάρχει καλύτερη απόδειξη
ότι τα καταφέραμε, από τα έργα που
υλοποιήσαμε και που συνεχίζουμε να
Συνέχεια στη σελ. 3

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Δηλώσεις Βιολογικής Γεωργίας και
παραλαβή τιμολογίων από την ΕΑΣ Τρικάλων

Η ΕΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ενημερώνει τους παραγωγούς ότι ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα της
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ από 28 Φεβρουαρίου 2019 έως και 28 Μαρτίου
2019. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
προσέρχονται στα γραφεία της ΕΑΣ στο
Μεγαλοχώρι για ενημέρωση και υποβολή
αιτήσεων.
Επίσης η ΕΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ άρχισε να παραλαμβάνει τιμολόγια για επιστροφή ΦΠΑ
του έτους 2018.
Για περισσότερες πληροφορίες
Τμήμα ΟΣΔΕ
Τηλ.: 24310 56513, 24310 56514

Αρ. Πιστ. 506925 QM08

Dr ΓΙΑΝΝΗΣ Ε. ΠΑΚΑΣ
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ημέρες λειτουργίας
Δευτέρα: 9π.μ.-1.30μ.μ.
Τρίτη απόγευμα: 6-9μ.μ.
Ασκληπιού 4-Τηλ/Fax:24310 38715-ΤΡΙΚΑΛΑ
Κιν: 6944587743-e mail: pakasioa@gmail.com
CMYK
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Σαν Σήμερα
1821
Οι επαναστάτες μπαίνουν στην Πάτρα. Ο Ιωάννης Παπαδιαμαντόπουλος
και ο Ανδρέας Λόντος υψώνουν επαναστατική σημαία
(κόκκινη με μαύρο σταυρό
στη μέση). Ο Παλαιών Πατρών Γερμανός κατασκευάζει ξύλινο σταυρό, τον
οποίο τοποθετεί στην Πλατεία Αγίου Γεωργίου. Στο
σταυρό αυτό ορκίζονται οι
επαναστάτες.
1919
Ιδρύεται το Λιμενικό
Σώμα, με απόφαση της κυβέρνησης Βενιζέλου.
1933
Ανοίγει τις πύλες του
το πρώτο ναζιστικό στρατόπεδο συγκέντρωσης στο
Νταχάου της Βαυαρίας.
1982
Ψηφίζεται στη Βουλή
των Ελλήνων το νομοσχέδιο για τον πολιτικό γάμο.
2009
Συγκροτείται ο πολιτικός σχηματισμός Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία για την Ανατροπή
(ΑΝΤΑΡΣΥΑ), που τοποθετείται στο χώρο της αντικαπιταλιστικής/κομμουνιστικής Αριστεράς.

Ε

χουμε μια
απορία. Αυτές
οι γέφυρες
που στήνονται είναι
διπλής κατεύθυνσης
ή μονόδρομοι; Δεν
αναφερόμαστε στην
κίνηση των
ψηφοφόρων.
Αυτοί θα βρουν τον
δρόµο τους, παρά τα
σκιάχτρα του νεοφιλελευθερισµού που στήνει
στον διάβα τους ο ΣΥΡΙΖΑ. Η απορία αφορά
τον διάλογο.
Μιλούν καθόλου οι γεφυροποιοί µε τα κυβερνητικά στελέχη για τα
µέτρα που θεσπίζονται
ή αποτελούν απλώς ντεκόρ στο πρότζεκτ «διάλογος χωρίς ηγεµονισµούς µε την Κεντροαριστερά»;
Εικάζουµε πως τον κ.
Γιάννη Ραγκούση ούτε
τον ρωτούν, αφού κατεδαφίζουν τα περισσότερα απ’ όσα έχει κάνει.
Η πενταετής θητεία
δηµοτικών και περιφερειακών αρχών γίνεται
τετραετής, ασχέτως αν
ο ίδιος έγραφε ότι «η
αποσύνδεση των αυτοδιοικητικών εκλογών από
τις ευρωεκλογές θα
προκαλέσει [πολλά] αρ-

Οι σιωπηλοί γεφυροποιοί
νητικά αποτελέσµατα»
(επιστολή προς Γεννηµατά 30.5. 2018).
Οσο για τις προβλέψεις του «Καλλικράτη»,
«κάθε νησί και δήµος και
ηπειρωτικοί δήµοι άνω
των 10.000 κατοίκων»
έγιναν φτερό στον άνεµο
των ψηφοθηρικών σκοπιµοτήτων του ΣΥΡΙΖΑ.
Ρωτήθηκε άραγε ο κ.
Σπύρος Δανέλλης για
την αντιδηµοκρατική
απρέπεια στην οποία τον
εµπλέκουν και αφορά
την αλλαγή του εκλογικού νόµου, 60 ηµέρες
πριν από τις ευρωεκλογές;
Η «τροπολογία Κουντουρά», όπως κατ’ οικονοµίαν λέγεται, έρχεται
εσπευσµένως στη Βουλή, διότι ο κ. Αλέξης Τσίπρας θέλει να προσθέσει στη λίστα των υποψήφιων ευρωβουλευτών
την κ. Ελενα Κουντουρά
και τον κ. Δανέλλη χωρίς
να χάσουν τη βουλευτική
τους έδρα.
Οι ευαίσθητοι για τις
δηµοκρατικές κατακτή-

σεις του τόπου, όπως
είναι ο κ. Νίκος Μπίστης,
ο κ. Νίκος Μουζέλης
κ.λπ., είπαν κάτι στους
αµφιτρύωνες των υποψήφιων ευρωβουλευτών, ότι δεν συνάδει µε
τα δηµοκρατικά ήθη της
χώρας να χρησιµοποιούνται τα κυβερνητικά
µέγαρα για κοµµατικές
συνάξεις; Συζητούν καθόλου τον χωρισµό κράτους - κοµµατικής νοµενκλατούρας;
Το ερώτηµα βεβαίως
δεν αφορά µόνο τους
γεφυροποιούς, αλλά
όλους εκείνους που θέλγονται από τον «άλλο
ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έχει
βάλει µυαλό». Και δεν
αφορά µόνο την αντιδηµοκρατική πρακτική να
αλλάζουν οι κανόνες των
εκλογών λίγο πριν από
την κάλπη.
Μεγαλύτερο πρόβληµα θα αποδειχθεί το
βραχυπρόθεσµο αυτών
των µεθοδεύσεων.
Οπως ο ΣΥΡΙΖΑ του
2008-2015 δεν είχε καταλάβει ότι θα γίνονταν

µπούµερανγκ οι χουλιγκανισµοί και άλλα αήθη
που έκαναν τα στελέχη
του για να πάρουν την
εξουσία, έτσι σήµερα
δεν κατανοούν πως θα
λουστούν (και θα λουστούµε όλοι) τα τωρινά
καµώµατα, που µόνο
στόχο έχουν την παραµονή στην εξουσία.
Αυτό δείχνει πως δεν
αρκούν οι γεφυροποιοί
για τον διάλογο στην
Κεντροαριστερά.
Προϋπόθεση είναι να
µάθει ο ΣΥΡΙΖΑ τον δηµοκρατικό κανόνα και η
στρατηγική ήττα είναι η
µόνη αποτελεσµατική διδαχή.
Ετσι κι αλλιώς οι γεφυροποιοί περαστικοί
θα αποδειχθούν. Αν δεν
µας πιστεύουν, ας ρωτήσουν και τους καραµανλικούς.
Του Πάσχου
Μανδραβέλη από
την «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»

Το Άγγελμα

της ημέρας

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ:

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ Α.Ε.

Πάντοτε µε αγάπη,

```
Κουβέλης:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

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

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

Κωστής Χρήστος
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ

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

Γιδόπουλος Παναγιώτης
Kόντας Άρης
ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΟΙ

Κουτρούκα Αθανασία
Aυγέρη Δήμητρα

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

Ο Ορφανός φαβορί
για τον δήμο Θεσσαλονίκης, σύμφωνα
με την απόδοση του
Στοιχήματος

```
(Όλα στον… τζόγο!)

χαρά, ελπίδα, πίστη
και αντοχή.
Είναι η σφραγίδα

Οι προοδευτικές δυνάμεις οφείλουν
να συγκλίνουν

της ορθοδόξου ταυτότητος.
Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας

```
(Όταν λέμε προοδευτικές
τι ακριβώς εννοεί;)

Αναστάσιος

Το ανέκδοτο της ημέρας
Δύο Πόντιοι ανεβαίνουν ένα βουνό µε το αυτοκίνητο, αλλά κατά
περίεργο τρόπο, ανεβαίνουν µε την όπισθεν. Καθώς ανεβαίνουν, τους
σταµατάει κάποιος δασοφύλακας, όπου έκπληκτος ρωτάει τον οδηγό:
- "Συγνώµη, να σε ρωτήσω κάτι; Γιατί ανεβαίνεις το βουνό µε την όπισθεν;"
Και άνετος ο οδηγός απαντάει:
- "Πάω έτσι, γιατί ο δρόµος είναι πολύ στενός και µετά δεν θα βρω χώρο να το
γυρίσω!"
- "Μωρέ µπράβο!!!", απαντάει ο δασοφύλακας και φεύγει κουνώντας το
κεφάλι. Σε κάµποση ώρα, οι δύο Πόντιοι κατεβαίνουν το βουνό, αλλά πάλι µε
την όπισθεν. Τους ξανασταµατάει λοιπόν ο δασοφύλακας και τους ρωτάει:
- "Καλά µε δουλεύετε; Τώρα, γιατί κατεβαίνετε πάλι µε την όπισθεν;" Και ο
Πόντιος απαντάει:
- "Ε και τι να έκανα; Βρήκα χώρο και το γύρισα."

Γενική πρόγνωση για σήμερα

Ο ΚΑΙΡΟΣ
Σ Η Μ Ε Ρ Α

Παρασκευή 22/3/2019
ΛΙΓΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΔΙΚΑ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΜΕ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ
ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΒΡΟΧΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 6 ΜΕ 7
ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ ΤΟΠΙΚΑ 8
ΜΠΟΦΟΡ ΜΕ ΜΙΚΡΗ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΑΠΟ
ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΒΟΡΕΙΑ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 08 ΕΩΣ 18 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ.

Κίτρινα γιλέκα:
Επιστροφή
στην καταστολή
Ο Μακρόν φοβάται µια ανεξέλεγκτη διόγκωση του µέχρι
στιγµής αχειραγώγητου κύµατος
διαµαρτυρίας.
Αποµάκρυνση του επικεφαλής
της Αστυνοµίας του Παρισιού και
απαγόρευση των διαδηλώσεων
στη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων είναι τα πρώτα µέτρα µε τα
οποία ο Μακρόν απαντά στην
επανεµφάνιση του εξεγερσιακού
δυναµισµού των «Κίτρινων Γιλέκων» το περασµένο Σάββατο.
Μια επιλογή υψηλού ρίσκου,
καθώς πολύ συχνά στη νεότερη
και σύγχρονη ιστορία της Γαλλίας
η κλιµάκωση της κρατικής καταστολής επαναφόρτισε τον εξεγερσιακό δυναµισµό των κοινωνικών διαµαρτυριών.
Το πρόβληµα σήµερα για τον
Μακρόν είναι ότι δεν µπορεί να
συνοδεύσει την κλιµάκωση της
καταστολής µε πολιτικές πρωτοβουλίες εκτόνωσης της κοινωνικής
δυσαρέσκειας στο πλαίσιο της
νοµιµότητας, είτε µε την προκήρυξη δηµοψηφίσµατος ταυτόχρονα µε τις ευρωεκλογές είτε, πολύ
περισσότερο, µε την προκήρυξη
πρόωρων βουλευτικών εκλογών.
Είναι κάτι περισσότερο από
προφανές ότι η κυβέρνηση Μακρόν δεν πιστεύει τη δηµόσια ρητορική της ότι πρόκειται για λίγες
εκατοντάδες ταραχοποιούς, αλλά
φοβάται µια ανεξέλεγκτη διόγκωση του µέχρι στιγµής αχειραγώγητου
και
ετερόκλητου
κύµατος κοινωνικής διαµαρτυρίας.
Η καταστολή συνήθως εξελίσσεται σε αυτοεκπληρούµενη προφητεία, καθώς διευρύνει την κοινωνική διαµαρτυρία µε το να της
προσθέτει την αντίδραση στη συντεταγµένη κρατική βία.
Η κλιµάκωση της καταστολής
εκ των πραγµάτων πλήττει το σύνολο των διαδηλωτών, καθώς τεχνικά είναι αδύνατον να γίνει διάκριση της πλειοψηφίας που διαδηλώνει µε ειρηνικό τρόπο και
ενός µειοψηφικού σκληρού πυρήνα που αναζητά σκηνικό και
συµβολισµούς εξεγερσιακής ρήξης και ανατροπής.
Το 1968, η τότε κυβέρνηση χειρίστηκε επιδέξια τις ανησυχίες
της σιωπηλής πλειοψηφίας για
την παρατεταµένη αναστάτωση
της καθηµερινότητας.
Σήµερα η πλειοψηφία των ερευνών για τη σύνθεση των «Κίτρινων
Γιλέκων» συγκλίνει στο συµπέρασµα ότι πρόκειται για την πτωχοποιηµένη πτέρυγα της κατώτερης µεσαίας τάξης που σε άλλες εποχές είχε ως κύριο αίτηµα
την επιβολή του νόµου και της
τάξη

Του Γιώργου Καπόπουλου
από το «ΕΘΝΟΣ»

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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Προγραμματική σύμβαση μεταξύ
Δήμου Τρικαίων και ΔΕΥΑΤ

∫Ε.Κ.

Προτεραιότητα
και απονομή δικαιοσύνης

∫ Μ.Α.Μπ.

Το Σάββατο 30 Μαρτίου
η «Ωρα της Γης»
Στην Ωρα της Γης, αναμένεται να συμμετάσχουν και φέτος
εκατομμύρια πολίτες από κάθε γωνιά του πλανήτη, ενώνοντας
τις φωνές τους, για μια νέα παγκόσμια συμφωνία για τη φύση.
Το Σάββατο 30 Μαρτίου, για 60 λεπτά, από τις 20.30 έως τις
21.30, τα φώτα σε σπίτια, επιχειρήσεις, παγκόσμια μνημεία και
αρχαιολογικούς χώρους θα σβήσουν συμβολικά.
Η Ώρα της Γης ξεκίνησε στο Σίδνεϋ της Αυστραλίας το 2007
και σταδιακά εξελίχθηκε στη μεγαλύτερη συμμετοχική εκστρατεία ευαισθητοποίησης για την προστασία του πλανήτη.
Όπως αναφέρει η WWF, «δώδεκα χρόνια μετά, πολίτες και
φορείς από περισσότερες από 180 χώρες, βρισκόμαστε
μπροστά σε μία τεράστια πρόκληση: να πιέσουμε τους παγκόσμιους ηγέτες προκειμένου να αναλάβουν άμεση δράση για
την εφαρμογή μιας νέας παγκόσμιας συμφωνίας για τη φύση
και τους ανθρώπους που θα έχει ως στόχο την προστασία και
διατήρηση της βιοποικιλότητας που χάνεται με ραγδαίους ρυθμούς».
Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του WWF σε 11.000 πολίτες
από 10 χώρες, παρότι ο τρόπος με τον οποίο παράγουμε και
καταναλώνουμε την τροφή μας, η οποία προέρχεται από τη
φύση, συνιστά τη μεγαλύτερη απειλή για τον πλανήτη μας σήμερα, μόλις το 9% των συμμετεχόντων κατανοεί την έκταση του
προβλήματος.
Οπως προέκυψε, οι νέοι ηλικίας 18-24 είναι λιγότερο ενήμεροι
για το θέμα, με το 40% εξ αυτών να θεωρεί ότι το πρόβλημα
είναι ασήμαντο, ενώ το 11% εκτιμά ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα.

ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

σελίδα 3

Δίνω και τη νέα μάχη
για τα Τρίκαλα
του μέλλοντος μας

Μια σειρά από έργα που έχουν ως στόχο την αναβάθμιση της
ποιότητας ζωής των Ρομά στο Κηπάκι έχει προγραμματίσει η
δημοτική Αρχή για το επόμενο χρονικό διάστημα.
Για το λόγο αυτόν σήμερα κατά την έκτακτη συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων θα τεθούν προς συζήτηση
οι όροι για τη σύναψη της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Τρικκαίων και της ΔΕΥΑ Τρικάλων.
Τα έργα αφορούν στην επέκταση δικτύου ύδρευσης στον οικισμό Ρομά στο Κηπάκι, προϋπολογισμού 73.000,00 ευρώ, στην
κατασκευή δικτύου ακαθάρτων στον οικισμό των Ρομά στο Κηπάκι, προϋπολογισμού 270.000,00 ευρώ, κατασκευή δικτύου
όμβριων υδάτων στον οικισμό των Ρομά στο Κηπάκι, προϋπολογισμού 543.000,00 ευρώ παροχή Εξουσιοδότησης στο
Δήμαρχο Τρικκαίων για την υπογραφή της και ορισμός δύο (2).

«Ο μικρομεσαίος έμπορος ύστερα από χρόνια στερήσεων
και θυσιών προσδοκά την ελάχιστη επιβράβευση, την ένταξη
δηλαδή των δανείων του με προσημείωση ή υποθήκη πρώτης
κατοικίας στο πλαίσιο προστασίας που θα διαδεχθεί τον
Νόμο Κατσέλη» τονίζουν συνδικαλιστές έμποροι και επισημαίνουν «είναι διαχρονική αδικία απέναντι στους εμπόρους. Τονίζεται σε όλους τους πολιτικούς φορείς της χώρας ότι η επέκταση της προστασίας της πρώτης κατοικίας και στους επιχειρηματίες αποτελεί άμεση προτεραιότητα και απονομή δικαιοσύνης ταυτόχρονα».
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Ξυλογραφία του συνεργάτη μας ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΣΗ, συντ/χου Δασκάλου

Ξεκινούν οι εκδηλώσεις για την 25η Μαρτίου
Ξεκινούν σήμερα και ολοκληρώνονται ανήμερα της εθνικής επετείου οι εκδηλώσεις που έχει προγραμματίσει η Περιφέρεια Θεσσαλίας και η Περιφερειακή
Ενότητα Τρικάλων.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα σήμερα 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».
Οι εκδηλώσεις θα ολοκληρωθούν με την καθιερωμένη παρέλαση στις 12 το
μεσημέρι.

∫Ε.Κ.

∫Ω.

CMYK

Συνέχεια από τη σελ. 1
υλοποιούμε.
Όμως, η προσπάθεια αυτή δεν σταματά εδώ. Δεν δικαιούμαστε να την σταματήσουμε εδώ. Μπορεί η εφαρμογή
του Κλεισθένη να φέρνει αλλαγές,
όμως αυτό δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Με γνώμονα πρώτα και πάνω απ’
όλα ένα καλύτερο μέλλον για τον
τόπο μας και αφουγκραζόμενος τα κελεύσματα της κοινωνίας, θα βρεθώ για
μία ακόμη φορά στο πλευρό του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού. Για να δώσουμε μαζί και αυτό τον
αγώνα. Για να συνεχίσουμε το έργο που
μαζί ξεκινήσαμε για τη Θεσσαλία του
αύριο.
Η πορεία μου όλα αυτά τα χρόνια έχει
αποδείξει πως δεν πρόταξα ποτέ το
προσωπικό συμφέρον. Δεν κόλλησα
ποτέ στις καρέκλες. Και δεν θα το
κάνω ούτε και τώρα. Από την θέση του
υποψήφιου περιφερειακού συμβούλου
θα δώσω την μάχη, η οποία είμαι βέβαιος πως και αυτή τη φορά θα είναι νικηφόρα. Για να έχουμε μπροστά μας μία
νέα τετραετία, να συνεχίσουμε το έργο
το οποίο ξεκινήσαμε. Με καθαρές κουβέντες και συγκεκριμένο πρόγραμμα. Δίπλα στους πολίτες, μαζί με τους πολίτες, να προσπαθήσουμε και να επιτύχουμε το καλύτερο για τον τόπο μας.

4 σελίδα
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Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Τρικκαίων

Μείωση της
Στρατιωτικής Θητείας

Προς αξιοποίηση το πρώην
Δημαρχείο στο Πρίνος
Η συνεδρίαση έχει προγραμματιστεί για τις 2 το μεσημέρι και το σώμα θα κληθεί
να δώσει το πράσινο φως για την ένταξη του έργου στο «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ1»
ην έγκριση της μελέτης για το
Ψηφιακό – Διαδραστικό
Ασκληπείο Κόζιακα και την
υποβολή της πρότασης προς ένταξη
στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 1»
του Υπουργείου Εσωτερικών θα
κληθεί να εγκρίνει σήμερα το
Δημοτικό Συμβούλιο Τρικκαίων,
κατά την έκτακτη συνεδρίαση του.

Τ
Μειωμένη θα είναι η θητεία για τις στρατιωτικές υποχρεώσεις των μελών τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών. Η μείωση της θητείας στους έξι μήνες θα αφορά
όλα τα αγόρια των πολυτέκνων οικογενειών που έχουν τέσσερα παιδιά και πάνω οποτεδήποτε και αν υπηρετήσουν
και όχι μόνο το πρώτο παιδί όπως ισχύει σήμερα.
Τα παιδιά που προέρχονται από τρίτεκνη οικογένεια, θα
υπηρετούν είτε 8 μήνες στον Στρατό Ξηράς, είτε 9 στην
Πολεμική Αεροπορία ή το Πολεμικό Ναυτικό. Αυτά προβλέπονται στο νομοσχέδιο του ΥΕΘΑ που βρίσκεται σε διαβούλευση και αναμένεται να ψηφιστεί πριν από το Πάσχα.
Επίσης γίνονται σημαντικές ρυθμίσεις για τους ανυπότακτους. Όσα παιδιά έχουν κηρυχθεί ανυπότακτα και
παρουσιαστούν μέχρι το 2020, θα απαλλαγούν από όλες
τις κυρώσεις και τα πρόστιμα.
Επιπλέον έρχεται μείωση για την εναλλακτική θητεία από
τους 15 στους 12 μήνες. Έτσι η χώρα μας συμμορφώνεται
με τα ισχύοντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ακόμη διευκολύνεται υπό προϋποθέσεις η πρόσβαση
όλων των ανασφάλιστων στα στρατιωτικά νοσοκομεία και
ορισμένων κάτοικων νησιών της άγονης γραμμής στο ναυτικό νοσοκομείο. Επιπρόσθετα αν υπάρξει δημοσιονομική δυνατότητα μπορεί και πρέπει να γίνει αύξηση του μισθού των φαντάρων.
Ο μισθό βρίσκεται στα οκτώ ευρώ το μήνα από το 2001
και η πρότασή του Αναπληρωτή Υπουργού κ. Ρήγα είναι
να αυξηθεί στα 30 ευρώ.
Το επόμενο διάστημα στο πλαίσιο του κανόνα 1 προς
1, θα γίνουν προσλήψεις στις ένοπλες δυνάμεις ενώ δίνεται παράταση άλλα τρία χρόνια στους οπλίτες βραχείας
ανακατάταξης.
Τέλος απελευθερώνονται χώροι στρατοπέδων εφόσον
υπάρχει συγκροτημένο σχέδιο σε συνεννόηση με την τοπική αυτοδιοίκηση.
Σιμορέλης Χρήστος
Βουλευτής Τρικάλων με το ΣΥ.ΡΙΖ.Α

λοκληρώνονται σήμερα Παρασκευή οι
ασφαλτοστρώσεις οι
οποίες γίνονται ήδη από την
περασμένη Τρίτη στους κεντρικούς και όχι μόνο δρόμους
της πόλης στο πλαίσιο του έργου “Αντικατάσταση και επέκταση εσωτερικού δικτύου
ύδρευσης Καλαμπάκας”.
Εκτελέστηκαν εργασίες
ασφαλτόστρωσης και για την
ώρα, έκλεισαν οι τομές που
έγιναν για την τοποθέτηση
των σωλήνων της υδρεύσεως,
σύμφωνα με τα λεγόμενα τη
δημοτική Αρχής, η οποία είπε
πως θα έχουν ολοκληρωθεί
πριν το τριήμερο της 25ης
Μαρτίου, όπερ και εγένετο!
Το χρονοδιάγραμμα φυσικά
και τηρήθηκε, ενώ αξίζει να
προσθέσουμε πως από την
ερχόμενη Τρίτη 26 Μαρτίου τα
έργα θα αρχίσουν ξανά στους
δρόμους της πόλης έτσι ώστε,
σταδιακά, να ολοκληρωθεί το
έργο.
Από εκεί και μετά, η μέριμνα
της δημοτικής Αρχής, θα είναι

Ο

Η συνεδρίαση έχει προγραμματιστεί
για τις 2 το μεσημέρι και το σώμα θα κληθεί να δώσει το πράσινο φως για την ένταξη του έργου, στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο «Ανέγερση και επανάχρηση δημοτικών κτιρίων».
Σύμφωνα με την πρόσκληση αυτή επιλέξιμες είναι μεταξύ άλλων οι παρεμβάσεις (εργασίες αποκατάστασης, ανακατασκευής κ.α) σε ανενεργά εμβληματικά
δημοτικά κτίρια άνω των 100τ.μ με σκοπό
την διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας
του κτιρίου για τουλάχιστον τέσσερις (4)
μήνες τον χρόνο (ομάδα Α2).
« Για το σκοπό αυτό εκπονήθηκε από το
Τμήμα μελετών και κατασκευών της
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η με αρ.
12/2019 Π/Υ 500.000,00€που αφορά σε
εργασίες που θα συμβάλλουν στη διαμόρφωση του υφιστάμενου ανενεργού
πρώην Δημαρχιακού καταστήματος της
Τ.Κ Πρίνους, σε διαδραστικό χώρο με
θέμα την ανάδειξη της ιατρικής δράσης
του Ασκληπιού και της ιστορίας της ιατρικής (Ψηφιακό Ασκληπιείο). Γενικά οι οικοδομικές εργασίες που προβλέπονται
αφορούν σε χρωματισμούς εσωτερικούς
και εξωτερικούς, υδροχρωματισμούς οροφής & βερνικοχρωματισμούς θυρών και
αποκατάσταση του δαπέδου όπου απαιτείται. Επιπλέον προβλέπεται η αποξήλωση των υφιστάμενων στεγών και η
ανακατασκευή τους ώστε να εξέχουν
από το περίγραμμα του κτιρίου, με τις
απαραίτητες εργασίες θερμομόνωσης
και υγρομόνωσης ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα υγρασίας και η τοποθέτηση νέων οριζόντιων και κατακόρυφων υδρορροών. Τέλος, προβλέπονται
η/μ εργασίες που αφορούν κυρίως στον

κλιματισμό του χώρου , στην επισκευή και
πιστοποίηση του υφιστάμενου ανελκυστήρα και σε εγκατάσταση νέου δικτύου
ύδρευσης στο αναψυκτήριο του κτιρίου.
Επιπλέον, θα εγκατασταθεί νέο αλεξικέραυνο που θα παρέχει την απαραίτητη αντικεραυνική προστασία» τονίζεται στην εισήγηση.

Το έργο
Το Ψηφιακό Ασκληπιείο - Πάρκο Ασκληπιού θα καταλάβει συνολική έκταση δημοτικής γης εμβαδού περ. 22,5 στρεμμάτων. Στους υπαίθριους χώρους θα δημιουργηθεί παραγωγική μονάδα καλλιέργειας φαρμακευτικών βοτάνων, βοτανικός
κήπος με πάνω από 300 φαρμακευτικά
φυτά, οπωρώνας, ανθόκηπος και ένα άλσος με ποικιλία δέντρων και θάμνων για
την μελλοντική δημιουργία άλσους ψυχαγωγίας αφιερωμένο σε διάσημους επιστήμονες της υγείας, από την αρχαιότητα έως σήμερα. Παράλληλα θα δημιουργηθούν υποδομές άθλησης, χώροι κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων
και παιδότοπος.
Τα οφέλη του προτεινόμενου έργου περιλαμβάνουν μεταξύ των άλλων, δραστηριότητες τοπικού, εθνικού και διεθνούς τουρισμού, προβολή τοπικών προϊόντων, επαφή με την τοπική κοινωνία,
υποστήριξη του αγροτικού τομέα της
καλλιέργειας αρωματικών και φαρμακευ-

τικών φυτών και προβολής τους, την εξασφάλιση επαφών και συνεργασίας με τοπικούς εκπαιδευτικούς, ερευνητικούς και
επιστημονικούς φορείς και τη δημιουργία
υποδομών για την άθληση σε περιβάλλον
αφιερωμένο στην υγεία, για όλες τις ηλικίες και κατηγορίες κοινού.
Το υφιστάμενο κτίριο (πρ. Δημαρχείο
Κόζιακα) θα μετασχηματιστεί σε εκθεσιακό
πολυχώρο με ψηφιακή έκθεση για την
ιστορία της ιατρικής, στεγάζοντας παράλληλα χώρους περιοδικών εκδηλώσεων, βιβλιοθήκη, χώρο προβολής πολυμεσικών παραγωγών, εκπαιδευτικά προγράμματα για δύο ηλικιακές ζώνες σχολικού κοινού και πολύγλωσσες υποδομές
ξενάγησης και εμβάθυνσης στο θέμα.
Παράλληλα, η προτεινόμενη υποδομή θα
υποστηρίζεται από διαδικτυακή πύλη για
εξ αποστάσεως επαφή, ενημέρωση και
προβολή.
Εκτός από τα παραπάνω οφέλη, ο σχεδιασμός του έργου επιτρέπει τη μελλοντική επέκτασή του και τη συμπλήρωση του
με νέες υποδομές, δραστηριότητες και παραγωγές, ώστε να εξασφαλίσει μεγαλύτερο και πλατύτερο κοινό, να εξελιχθεί σε
αυτο-βιώσιμο έργο και να συμβάλει ακόμη περισσότερο στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και τη δημιουργία τοπικής
παραγωγικής ταυτότητας.
Ευαγγελία Κάκια

Ολοκλη ρώνονται ο ι εργασίες
ασφαλτόστρωσης στην Καλαμπάκα

να έρθουν χρήματα και οι
δρόμοι να ασφαλτοστρωθούν
σε όλο τους το μήκος και
πλάτος και οι δημοτικές οδικές αρτηρίες, να γίνουν υπό-

δειγμα προς χρήση από τους
δημότες και τους επισκέπτες.
Γιώργος Χρ.
Σιαμουρέλης

τοπικά
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σελίδα 5

Στο επίκεντρο της χθεσινής ενημερωτικής συνάντησης στο Επιμελητήριο Τρικάλων

Η αξιοποίηση των αρωματικών φυτών
και του πρωτογενούς τομέα
Κύριο θέμα ήταν η σπουδαιότητα της ολοκλήρωσης της ταυτοποίησης
της ρίγανης Κόζιακα και οι δυνατότητες αξιοποίησης της

Η

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

Στο πλαίσιο αυτό, χθες το
απόγευμα πραγματοποιήθηκε
στην αίθουσα του επιχειρηματικού φορέα ενημερωτική
ημερίδα με θέμα «Η σπουδαιότητα της ολοκλήρωσης ταυτοποίησης Ρίγανης Κόζιακα
και οι δυνατότητες αξιοποίησης της.

Τ

ο ζήτημα της προστασίας της 1ης κατοικίας
και των εμπόρων θέτει
και πάλι μετ’ επιτάσεως ο κλάδος, με την ευκαιρία του νομοσχεδίου που κατατίθεται
σήμερα στην Βουλή.
Χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Τρικάλων (ΕΣΤ) και οικονομικός επόπτης της ΕΣΕΕ
Χρήστος Μπλουγούρας, τονίζει «είμαστε πάντα η εξαίρεση.
Έτσι ήταν στον νόμο “Κατσέλη”, έτσι φαίνεται ότι πάει
να γίνει και τώρα, όμως θα
διεκδικήσουμε το δίκαιο, που
είναι η προστασία της 1ης
κατοικίας και για τους πολυπαθείς εμπόρους, που τόσα
έχουν υποστεί στα χρόνια της
κρίσης και συνεχίζουμε».
Από την ΕΣΕΕ, για το ζήτημα, γίνεται λόγος για «αυτονόητα και θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών τα οποία
σε μια ευνομούμενη δημοκρατία δεν περικόπτονται, δεν
σαλαμοποιούνται και αντιστοιχούν ακριβοδίκαια σε όλους
με την ισονομία την ασφάλεια
και την υγεία να βρίσκονται
στην κορυφή τους.
Στα δικαιώματα αυτά βρί-

ΔΗΜΗΤΡΑ και μίλησε για τις
δυνατότητες δημιουργίας τοπικών καινοτόμων προϊόντων
ΑΦΦ υψηλής προστιθέμενης
αξίας, καθώς και ο Δρ Νίκος
Κρίγκας, δόκιμος ερευνητής,
ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ με θέμα δυνατότητες αξιοποίησης των
αυτοφυών ειδών του Κόζιακα.

Προχωρούν οι μελέτες

Η έναρξη διαδικασιών ταυτοποίησης άλλων αυοφυών
φυτών (μπιτούνι, άγριο τριαντάφυλλο, μέντα, τσάι του βουνού, μελισσόχορτο).
Οι εισηγήτριες ήταν η Δρ
Ελένη Μαλούπα, Διευθύντρια
Ερευνών, ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

όπου μίλησε για τη «Ρίγανη
Κόζιακα’: παρουσίαση του
προγράμματος και των δυνατοτήτων του», η Δρ Φωτεινή
Μυλωνά, κύρια ερευνήτρια,
ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ που ανέπτυξε τη μοριακή ταυτοποίηση
της ρίγανης του Κόζιακα, η

Δρ Κατερίνα-Μαργαρίτα Κουκ,
κύρια ερευνήτρια, ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ που στάθηκε στον ποσοτικό και ποιοτικό προσδιορισμό των αιθέριων ελαίων
στη ρίγανη του Κόζιακα, η Δρ
Κατερίνα Γρηγοριάδου, εντεταλμένη ερευνήτρια, ΕΛΓΟ-

Εν τω μεταξύ, χωρίς καθυστερήσεις προχωρούν οι μελέτες για την για την κατασκευή ενός εκθεσιακού και
συνεδριακού κέντρο στην περιοχή των Αγίων Θεοδώρων
της Βασιλικής.
Ως γνωστό, το Δημοτικό
Συμβούλιο του Δήμου Μετεώρων, ενέκρινε την αποφάσισε
την εκχώρηση 30 στρεμμάτων
οικοπέδου στην περιοχή για
την κατασκευή ενός εκθεσια-

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

Τονίζεται από την ΕΣΕΕ

Δίκαιο είναι η προστασία
της 1η κατοικίας και για εμπόρους
«Είμαστε πάντα η εξαίρεση, ήδη από τον νόμο “Κατσέλη”» τονίζει ο πρόεδρος του
ΕΣΤ και οικονομικός επόπτης της ΕΣΕΕ Χρ. Μπλουγούρας

σκεται και η προστασία της

πρώτης και κύριας κατοικίας

του Έλληνα πολίτη. Για να είναι δε το δικαίωμα αυτό ολοκληρωμένο όπως του πρέπει
είναι ανάγκη να προστατευθεί
ανάλογα και η πρώτη κατοικία
του Έλληνα επιχειρηματία ένα
αίτημα δίκαιο αυτονόητο και
πάγιο για τον εμπορικό κόσμο».
Από την μη ένταξη της 1ης
κατοικίας επιχειρηματιών σε
προστασία θα υπάρξει και αρνητικό οικονομικό αντίκτυπο,
επισημαίνεται από την ΕΣΕΕ
και τονίζεται πως εσφαλμένα
έχει αφεθεί να εννοηθεί πως
αυτό το τόσο κομβικό ζήτημα
αφορά δήθεν τους κακοπληρωτές και τους ασυνεπείς.

Τίθενται τα εξής ερωτήματα:
Είναι κακοπληρωτές οι χιλιάδες μικρομεσαίοι επιχειρηματίες οι οποίοι στην προσπάθειά τους να διασώσουν
την επιχείρησή τους έβαλαν
ως υποθήκη το σπίτι τους;
Είναι κακοπληρωτές όσοι
από τους εμπόρους έχουν
υποστεί τα πάνδεινα σε όλα
αυτά τα χρόνια της οικονομικής κρίσης προκειμένου να
κρατήσουν την επιχείρησή
τους ζωντανή;
Είναι ασυνεπείς όσοι με κόπους κρατούν όρθιο ένα μεγάλο κομμάτι της οικονομίας
και της κοινωνίας πληρώνον-

τας μισθούς εισφορές φόρους ενοίκια και προμηθευτές;
Από την ΕΣΕΕ υπογραμμίζεται «πρέπει επιτέλους να
τύχουμε της ίσης μεταχείρισης που δικαιούμαστε. Η ένταξη των δανείων των επιχειρηματιών στο νέο σχήμα προστασίας της πρώτης κατοικίας
θα συμβάλλει στην εύρυθμη
λειτουργία της αγοράς θα
αποτρέψει πρόσθετες απώλειες και θα συνεισφέρει στην
ανάκαμψη της οικονομίας. Κυρίως θα συμβάλει στη συγκράτηση του επιχειρηματικού
ιστού της χώρας».
Ματθαίος Μπίνας

6 σελίδα
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Δ

εν έλειψαν τα
χαμόγελα και η
συγκίνηση, χθες,
κατά τη τελετή 61η
ορκωμοσία των αποφοίτων
του Τμήματος Επιστήμης
Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού, της Σχολής
Επιστήμων Φυσικής Αγωγής
Αθλητισμού και
Διαιτολογίας.

τοπικά

Σε εορταστικό κλίμα η χθεσινή τελετή ορκωμοσίας της ΣΕΦΑΑ

Πήραν πτυχίο
• Η ορκωμοσία έγινε σε μια κατάμεστη αίθουσα
του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Τρικκαίων

Η ορκωμοσία έγινε σε μια κατάμεστη αίθουσα του Πνευματικού
Κέντρου του Δήμου Τρικκαίων,
παρουσία συγγενών και φίλων,
τοπικών και πολιτικών φορέων,
Επίσης, αποφοίτησαν δύο υποψήφιοι διδάκτορες, μεταπτυχιακοί
φοιτητές των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματός, «Άσκηση & Υγεία», «Εφαρμοσμένη Κινησιολογία στις Ένοπλες Δυνάμεις», «Ψυχολογία της
Άσκησης» και προπτυχιακοί φοιτητές, οι οποίοι ολοκλήρωσαν με
επιτυχία τον κύκλο σπουδών τους
στην εξεταστική Ιανουαρίου 2019.

Ποιοι ορκίστηκαν
Είκοσι οχτώ απόφοιτοι έλαβαν
πτυχίο πρόκειται για τους Αργύρη
Φωτεινή, Βερνιώτη Ξενοφών. Γερούκη Παναγιώτη, Γεωργακόπουλο Νικόλαο, Γκιάλη Μιχαήλ, Δημερά Κωνσταντίνο, Ζυγούλη Ευαγγελία, Θεοχαρίδη Φίλιππο, Κατσάρα Αθανασία, Κατσιούλα Χρήστο, Κινατίδη Βίκτωρ, Κουλούρη
Αγησίλαο, Κουρέλη Ηλιάνα, Κουρκούτα Παρασκευή, Λίβα Ανδρέα,
Μαλλιαράκη Ευαγγελια, Μουζιούρα Αθανάσιο, Μπούγια Ορέστη,
Ντουρούπη Παναγιώτη, Παύλου
Χρήστο, Πυτηρινοπούλου Δήμητρα, Σβύνου Τσαμπίκα, Στουρνάρα
Στέφανο, Στυλιανού Αντω’νιο, Τεκούση Βασίλειο, Τζουμανίκα Γεώργιο, Τραγουδάρα Αντώνιο και
Τσάπαλο Κωνσταντίνο. Διδάκτο-

Η ορκωμοσία έγινε σε μια κατάμεστη αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Τρικκαίων
ρες ορκίστηκαν οι Γρίβας Γεράσιμος και Πούλιος Αθανάσιος,
ενώ στο πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματός,
«Άσκηση & Υγεία» ορκίστηκαν οι
Ζακυνθινάκης Στυλιανός, Καπνιά

Αρετή, Κατσούλα Δήμητα, Κωφού
Όλγα, Μάντζιος Κων/νος, Ντάλλας Κων/νος, Ξύστρα Παρασκευή,
Παππάς Σωτήριος, Πολύζου Ελένη και Τσιγκαρίδα Ευθυμία.
Επίσης, στην «Εφαρμοσμένη

Κινησιολογία στις Ένοπλες Δυνάμεις» ορκίστηκαν οι Αρσαλίδης
Παναγιώτης, Βαλωμένος Ιωάννης,
Γαρόφλου Σμαράγδα, Καλαμπόκας Ανδρέας, Καραΐσκος Ηλίας,
Κιορπελίδης Πολύκαρπος, Κον-

τογιάννης Σταμάυιος, Κοσκερίδης
Ηρακλής, Μήτραινας Δημήτριος,
Μπαλτάς Γεώργιος, Μπριάζνας
Δημήτριος, Παρασίδης Γεώργιος
– Ραφαήλ, Σαντής Χαράλαμπος,
Σέκκας Βασίλειος και Σπηλιοπού-

λου Μελίνα – Ελευθερία και τέλος
στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα
«Ψυχολογία της Άσκησης» ο Κουβαράκης Πολύδωρος.
Ε.Κ.

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

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

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

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

Από σήμερα οι αιτήσεις
για τις παιδικές κατασκηνώσεις
Το πρόγραμμα είναι του ΟΑΕΔ και κάθε χρόνο λαμβάνουν
μέρος στην διαδικασία και πολλά παιδιά από τα Τρίκαλα
εκινά σήμερα,
Παρασκευή (ώρα
08:00), η υποβολή
αιτήσεων δικαιούχων και
παρόχων
κατασκηνωτικών
επιχειρήσεων για τη
συμμετοχή τους στο
πρόγραμμα διαμονής
παιδιών σε παιδικές
κατασκηνώσεις έτους
2019, το οποίο θα
υλοποιηθεί από 15
Ιουνίου έως 3
Σεπτεμβρίου για τα
παιδιά τυπικής
ανάπτυξης και έως 10
Σεπτεμβρίου για τα
παιδιά με αναπηρία.

Ξ

του Χριστόφορου

Παπαθανασίου
Να σημειώσουμε ότι όπως
γίνεται κάθε χρόνο έτσι και φέτος αναμένεται αιτήσεις να
καταθέσουν και πολλές παιδιά
από το νομό Τρικάλων.
Η υποβολή αιτήσεων γίνεται
από πιστοποιημένους χρήστες, αποκλειστικά μέσω των
ηλεκτρονικών υπηρεσιών της
διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ
(www.oaed.gr).
Όσοι χρήστες δεν έχουν
ήδη πιστοποιηθεί για την πρόσβασή τους στις ηλεκτρονικές
υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, οφείλουν να προσέλθουν εγκαίρως
στις Υπηρεσίες (ΚΠΑ2) του
ΟΑΕΔ στις οποίες ανήκουν
για την έκδοση κωδικών πρόσβασης.
Δεν απαιτείται η προσέλευση στις Υπηρεσίες για
όσους είναι εγγεγραμμένοι
στα Μητρώα του Οργανισμού
και παράλληλα διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης για το
TAXISnet, καθώς με την εισαγωγή στο σύστημα των κωδικών αυτών μπορούν να πιστοποιηθούν αυτόματα και ως
χρήστες του ΟΑΕΔ.
Δικαιούχοι του προγράμματος είναι εργαζόμενοι/ες
και άνεργοι/ες με πραγματικό
οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2017 μέχρι
28.000 ευρώ, οι οποίοι/ες το
2018:
Είχαν τουλάχιστον 50 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση
του ΕΦΚΑ ή
έλαβαν από τον ΟΑΕΔ τουλάχιστον 50 ημέρες ειδικής
παροχής προστασίας μητρότητας ή
έλαβαν επιδότηση ανεργίας
τουλάχιστον δύο μηνών (50
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Σύσκεψη στο Δασαρχείο
Καλαμπάκας
Ο Δασάρχης Καλαμπάκας υποδέχτηκε τον Δασάρχη
Τρικάλων και κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ, με φόντο τις δάσωσης
γαιών το εργοστάσιο ξυλείας και τους δασικούς χάρτες
το Δασαρχείο
Καλαμπάκας
πραγματοποιήθηκε
το πρωί της Πέμπτης 20/3
συνάντηση σύσκεψη του
Δασάρχη Καλαμπάκας κ.
Χρήστου Πίσσια και
Δασάρχη Τρικάλων
Κουλουκούρα Χρήστο, με
κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ,
προκειμένου να
συζητηθούν ορισμένα
σημαντικά θέματα που
αφορούν την υπηρεσία.

Σ
ημερήσια επιδόματα) ή
συγκεντρώνουν τουλάχιστον 50 ημέρες αθροιστικά
από τα παραπάνω (ημέρες
εργασίας, ειδικής παροχής
προστασίας μητρότητας και
επιδότησης ανεργίας), καθώς
και
εγγεγραμμένοι άνεργοι με
συνεχόμενη ανεργία τουλάχιστον τεσσάρων μηνών κατά
την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων.
Το σύστημα επιλογής των
δικαιούχων βασίζεται στη μοριοδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων με αντικειμενικό και
διαφανή τρόπο με τη χρήση
μηχανογραφικού λογισμικού
του ΟΑΕΔ.
Οι δικαιούχοι που επιλέγονται, επιδοτούνται για τη
διαμονή των ωφελουμένων
παιδιών τους σε παιδική κατασκήνωση του Μητρώου Παρόχων του ΟΑΕΔ.
Η επιδότηση θα γίνει με τη
χορήγηση επιταγής διαμονής
σε παιδικές κατασκηνώσεις, η
οποία έχει τη μορφή ενός μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού
αριθμού.
Ωφελούμενοι είναι τα παιδιά
των δικαιούχων που έχουν
γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2003 έως την 14η Ιουνίου 2013.
Οι ωφελούμενοι μπορούν
να διαμείνουν στην παιδική
κατασκήνωση μέχρι 15 συνεχόμενες ημέρες κατ’ ανώτατο
όριο, συμπεριλαμβανομένων
και των ημερών προσέλευσης και αποχώρησης.
Ο συνολικός αριθμός των
παιδιών που θα φιλοξενηθούν
σε παιδικές κατασκηνώσεις
είναι 70.000, ενώ ο προϋπολογισμός του προγράμματος
ανέρχεται στα 35.000.000
ευρώ.
Πάροχοι του προγράμματος είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και δια-

τηρούν στην Ελλάδα επιχείρηση παιδικών κατασκηνώσεων σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία.
Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις
υποβάλλονται από όλους τους
ενδιαφερόμενους, δικαιούχους και παρόχους, μέχρι τις
8 Απριλίου 2019 και ώρα
23:59.
Σε όσες περιπτώσεις απαιτούνται δικαιολογητικά, αυτά
επισυνάπτονται στις ηλεκτρονικές αιτήσεις και δεν χρειάζεται προσέλευση στις Υπηρεσίες για την προσκόμιση
δικαιολογητικών.
Παρόλα αυτά, αν κάποιοι δικαιούχοι αδυνατούν να επισυνάψουν τα δικαιολογητικά
στην αίτησή τους, όταν αυτά
απαιτούνται, μπορούν να προσέλθουν στις Υπηρεσίες του
ΟΑΕΔ για την προσκόμισή
τους μέχρι την επομένη της
καταληκτικής ημερομηνίας
υποβολής των αιτήσεων, δηλαδή έως τις 9 Απριλίου και
ώρα 14:00.
Οι πάροχοι αποστέλλουν
αποκλειστικά με ηλεκτρονικό
τρόπο τα δικαιολογητικά μέχρι
τις 8 Απριλίου και ώρα 23:59.
Καθώς η ταυτοποίηση των
παιδιών που δηλώνονται στις
αιτήσεις των δικαιούχων θα γίνει μέσω αυτεπάγγελτης αναζήτησης με βάση τον ΑΜΚΑ
τους, οι δικαιούχοι οφείλουν
να έχουν μεριμνήσει εγκαίρως για την απόδοση ΑΜΚΑ
στα παιδιά τους ή για την επικαιροποίηση των στοιχείων
τους, όταν υπάρχει μεταβολή
τους στην οικογενειακή μερίδα, καθώς και να προσέξουν
ιδιαίτερα στη συμπλήρωση
του σωστού ΑΜΚΑ στην αίτηση.
Περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με τους όρους και
τις προϋποθέσεις του προγράμματος, οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να αντλήσουν από
τον διαδικτυακό τόπο του
ΟΑΕΔ www.oaed.gr.

Του

Γιώργου Χρ.
Σιαμουρέλη

✉ grgsiamourelis@gmail.com
Αρχικά συζητήθηκε το θέμα
για το πρόγραμμα δάσωσης
αγροτικών γαιών και τονίστηκαν οι εκκρεμότητες που εμποδίζουν την εξόφληση των δικαιούχων του προγράμματος
δάσωσης αγροτικών γαιών. Το
κλιμάκιο επεσήμανε πως ο
Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι ενήμερος για τα γραφειοκρατικά
εμπόδια που καθυστερούν τις
πληρωμές και το θέμα θα δρομολογηθεί σε συνάντηση που
θα πραγματοποιηθεί μαζί του
την επόμενη εβδομάδα.
Ο στόχος όλων είναι να καταβληθούν άμεσα τα χρήματα,
με δεδομένο ότι πρόκειται για
ένα πρόγραμμα με μεγάλη περιβαλλοντική ανταποδοτικότητα και θα πρέπει να στηριχθούν άμεσα όσοι συμμετείχαν
σε αυτό.

Κρατικό Εργοστάσιο
Ξυλείας
Στην συνάντηση συζητήθηκαν ακόμη η αναβάθμιση του
Κρατικού Εργοστασίου Ξυλείας, για το οποίο επαναβεβαιώθηκε η πολιτική βούληση να
αναβαθμιστεί. Σημαντικό ρόλο
σ’ αυτή την προσπάθεια αποτελεί το πόρισμα της επιτροπής που έχει οριστεί από το
Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας και της οποίας οι τελικές προτάσεις αναμένεται
να κατατεθούν σύντομα.
Μάλιστα, υπήρξε και πρόταση συνεργασίας όλων των
φορέων που αρχικά είχαν επιλεγεί για την λειτουργία του

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

μετά τη λειτουργία του εργοστασίου; Η τελική πρόταση
που θα κατατεθεί για το εργοστάσιο ξυλείας πρέπει να έχει
βάθος χρόνου και να μην είναι
βραχυχρόνια.

Δασικοί χάρτες

εργοστασίου για μια τριετία,
αλλά αυτό το χρονικό διάστημα, δεν είναι αρκετό, διότι το
ερώτημα είναι απλό. Τι θα γίνει

Συζητήθηκε επίσης και το
θέμα της κατάρτισης των δασικών χαρτών! Η διαδικασία
εξελίσσεται ομαλά μετά και
από δυο παρατάσεις. Η προθεσμία ολοκληρώνεται τέλη
του μήνα για να προχωρήσει η
οριστική ανάρτηση των δασικών χαρτών και η οριοθέτηση
του συνόλου του δασικού χώρου στο Νομό Τρικάλων. Οι
πληροφορίες μας αναφέρουν
πως ο αριθμός των ενστάσεων,
δεν είναι μεγάλος.

Ανακοίνωση
Προγράμματα συμβολαιακής
γεωργίας στο βαμβάκι και στο
καλαμπόκι από την Ε.Α.Σ. Τρικάλων
Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Μεταποίησης και Εμπορίας
Αγροτικών Προϊόντων Τρικάλων (Ε.Α.Σ. Τρικάλων) ενημερώνει τους παραγωγούς ότι υλοποιεί προγράμματα συμβολαιακής γεωργίας στο βαμβάκι, για παράδοση προϊόντος
στον ίδιο τον Συνεταιρισμό αλλά και στην εταιρεία Αφοί
Ν. Καραγιώργος ΑΒΕΕ και στο καλαμπόκι για παράδοση
στην AGROVIZ (Δέλτα Καλαμπάκας & Μεγάρχη).
Περισσότερες πληροφορίες:
Κεντρικό Κατάστημα ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ (Μεγαλοχώρι):
24310-25316.
Υποκατάστημα Παραποτάμου: 24310-84224.
Υποκατάστημα Φήκης: 24310-51090.
Υποκατάστημα Πύλης: 24340-22630.
Υποκατάστημα Μεγάρχης: 24310-86480.
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ο μέτρο της βιολογικής
κτηνοτροφίας θα
προκηρυχθεί στο επόμενο
χρονικό διάστημα, σύμφωνα με
τον πρόεδρο του Συλλόγου
Αγελαδοτρόφων Ελευθέρας
Βοσκής ν. Τρικάλων και
αντιδήμαρχο Πύλης Κώστα
Ούτρα.

«Έχουμε πραγματοποιήσει ως
Σύλλογος Αγελαδοτρόφων πολλές
παρεμβάσεις στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΥΠΑΑΤ- για το ζήτημα αυτό, ζητώντας την εκ νέου προκήρυξη του
προγράμματος, ώστε να ενταχθούν
παραγωγοί που δεν τα κατάφεραν
στην τελευταία προκήρυξη» αναφέρει ο κ. Ούτρας, τονίζοντας «υπήρξαν αδικίες, καθώς συνάδελφοι έχαναν μόρια για 2-3 ημέρες, διότι ενώ
λαμβάνονταν υπόψη η 5ετία μέχρι
στις 15 του μήνα, αυτοί ολοκλήρωναν το χρονικό αυτό διάστημα στο
μέτρο στις 17. Το θέμα αφορά όλους
τους κτηνοτρόφους και όχι μόνο
τον κλάδο μας».

τοπικά
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Θα προκηρυχθεί το επόμενο χρονικό διάστημα

Μέτρο βιολογικής κτηνοτροφίας
Έχουν πραγματοποιηθεί παρεμβάσεις στο ΥΠΑΑΤ από τον Σύλλογο
Αγελαδοτρόφων, σύμφωνα με τον πρόεδρο του φορέα Κων. Ούτρα

Ενισχύσεις
Στην τελευταία προκήρυξη τα
ποσά ενίσχυσης αν η πυκνότητα
βόσκησης της ενταγμένης εκμετάλλευσης είναι μεγαλύτερη του 1ΜΖΚ
ανά εκτάριο (Ha), η ενίσχυση ανά
εκτάριο (Ha) θα πολλαπλασιάζεται
κατά μέγιστο επί 1,29 με τα ποσά
του παρακάτω πίνακα:
Δράση 11.1.2: Ενισχύσεις για τη
μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές
και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία:
Αιγοπρόβατα: 211 ευρώ/Ha/έτος
Βοοειδή με κρεατοπαραγωγική/μικτή κατεύθυνση: 267 ευρώ/Ha/έτος
Βοοειδή με γαλακτοπαραγωγική
κατεύθυνση: 333 ευρώ/Ha/έτος
Δράση 11.2.2: Ενισχύσεις για τη
διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές
και μεθόδους παραγωγής στην κτη-

Ο πρόεδρος του Συλλόγου
Αγελαδοτρόφων Ελευθέρας Βοσκής ν.
Τρικάλων και αντιδήμαρχος
Πύλης Κων. Ούτρας
νοτροφία:
Αιγοπρόβατα: 211 ευρώ/Ha/έτος
(συν 36 ευρώ για δαπάνες πιστοποίησης)
Βοοειδή με κρεατοπαραγωγική/μικτή κατεύθυνση: 267 ευρώ/Ha/έτος
(συν 13 ευρώ για δαπάνες πιστοποίησης)
Βοοειδή με γαλακτοπαραγωγική
κατεύθυνση: 333 ευρώ/Ha/έτος (συν
14 ευρώ για δαπάνες πιστοποίησης).

Δικαιούχοι
Δικαιούχοι του μέτρου μπορούν

να κριθούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών
προσώπων, τα οποία είναι ενεργοί
κτηνοτρόφοι.
Επιλέξιμοι προς ένταξη στο υπομέτρο 11.1
«Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε
βιολογικές πρακτικές και μεθόδους
παραγωγής» είναι οι «νεοεισερχόμενοι» Επιλέξιμοι προς ένταξη στο
υπομέτρο 11.2
«Ενισχύσεις για τη διατήρηση βιο-

λογικών πρακτικών και μεθόδων παραγωγής», είναι υποψήφιοι με βοσκοτόπους ή/και εκτροφές ζώων,
τα οποία είναι ενταγμένα στο σύστημα της βιολογικής κτηνοτροφίας.
Ένας υποψήφιος μπορεί να υποβάλει αίτηση στήριξης σε όσες από
τις προκηρυσσόμενες δράσεις της
παρούσας επιθυμεί.
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος των
δράσεων 1.1 «Βιολογική γεωργία»
και 1.2 «Βιολογική κτηνοτροφία» του

Μέτρου 214 του ΠΑΑ 2007-2013,
αντίστοιχα, μπορούν να υποβάλουν
αίτηση στήριξης στο πλαίσιο της
παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος, ακόμη κι αν οι συμβατικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τις ως άνω προσκλήσεις
δεν έχουν λήξει κατά την ημερομηνία
έκδοσής της.
Ματθαίος Μπίνας

Που χάνουν ζωικό κεφάλαιο λόγω «ανωτέρας βίας»

Δεν χάνονται ενισχύσεις για κτηνοτρόφους
φορούν τον θάνατο ζώου εξαιτίας ασθένειας ή ατύχημα για το οποίο ο δικαιούχος δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος

A

ναγνωρίζονται ως περιπτώσεις «ανωτέρας βίας»
οι απώλειες ζωικού κεφαλαίου, σε βοοειδή και
αιγοπρόβατα, από ζωονόσους ή φυσικές
καταστροφές, οπότε αποφεύγεται έτσι η απώλεια
επιδοτήσεων στους κτηνοτρόφους.

Ο κτηνοτρόφος αφού διατηρεί το δικαίωμά του να λάβει
ενίσχυση όταν η μη συμμόρφωση στα κριτήρια επιλεξιμότητας
και στις λοιπές υποχρεώσεις του σχετικά με το ζωικό
κεφάλαιο οφείλεται σε ανωτέρα βία - εξαιρετική περίπτωση.
στην περίπτωση που ο κτηνοτρόφος απολέσει το ζωικό
του κεφάλαιο, λόγω φυσικών περιστατικών για τα οποία δεν
ευθύνεται ο ίδιος, διατηρεί το δικαίωμά του να εξαιρεθεί
από την επιβολή διοικητικών κυρώσεων που διαφορετικά θα
του επιβάλλονταν κατά τη διαδικασία πληρωμής του.
Όσον αφορά τα μέτρα στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης,
εάν ο δικαιούχος δεν είναι σε θέση να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις του αποτέλεσμα ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων, η αντίστοιχη ενίσχυση πρέπει να ανακτηθεί για
τα έτη κατά τα οποία προέκυψε η περίπτωση ανωτέρας
βίας ή οι εξαιρετικές περιστάσεις.
Η ανάκτηση αφορά μόνο τις δεσμεύσεις σχετικά με τις
οποίες δεν υπήρξαν πρόσθετα κόστη ή διαφυγόν εισόδημα
πριν από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή τις εξαιρετικές
περιστάσεις. Η ανάκτηση δεν επηρεάζει τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τις λοιπές υποχρεώσεις και δεν επιβάλλεται
ουδεμία διοικητική κύρωση.
Οι περιπτώσεις ανωτέρας βίας και οι εξαιρετικές περιστάσεις κοινοποιούνται εγγράφως στην αρμόδια αρχή, μαζί
με τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία που κρίνονται ικανοποιητικά
από την εν λόγω αρχή, εντός δεκαπέντε εργάσιμων ημερών
από την ημέρα που ο δικαιούχος ή ο έλκων εξ αυτού δικαιώματα είναι σε θέση να το πράξει.

Οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται δεν επιβάλλονται
στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος δεν είναι σε θέση να εκπληρώσει τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τις δεσμεύσεις ή τις
λοιπές υποχρεώσεις λόγω φυσικών περιστατικών που επηρεάζουν την αγέλη ή το ποίμνιο, υπό τον όρο ότι έχει ενημερώσει εγγράφως την αρμόδια αρχή εντός δέκα εργάσιμων
ημερών από τη διαπίστωση της μείωσης του αριθμού των

ζώων.
Οι αρμόδιες αρχές μπορεί να αποδεχθούν ως φυσικά περιστατικά που επηρεάζουν την αγέλη ή το ποίμνιο,
α) τον θάνατο ζώου εξαιτίας ασθένειας ή
β) τον θάνατο ζώου μετά από ατύχημα για το οποίο ο δικαιούχος δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος.
Ματθαίος Μπίνας

τοπικά

Το Υπουργείο Εργασίας
σε ημερίδα στον Δ. Τρικκαίων
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Ανεξάρτητη κίνηση για
το τοπικό της Οξύνειας

•Κεντρικό της θέμα, η ασφάλεια και τα ζητήματα υγείας στην εργασία
ια πολύ
σημαντική
ημερίδα για την
υγιεινή και την ασφάλεια
στους τόπους δουλειάς,
πραγματοποιείται στα
Τρίκαλα από το
Υπουργείο Εργασίας με
τη συνδρομή του Δήμου
Τρικκαίων.

Μ

Την Τετάρτη 27 Μαρτίου
2019, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων,
από τις 9:30, επιστήμονες και
στελέχη της Διεύθυνσης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, του εν λόγω υπουργείου,
θα αναλύσουν σε εργοδότες
και υπαλλήλους, σημαντικότατα ζητήματα.
Η εκδήλωση έχει κεντρικό
θέμα το «Προαγωγή των θεμάτων Υγείας και Ασφάλειας
στην Εργασία (ΥΑΕ). Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση
εργοδοτών και εργαζομένων».
Πραγματοποιείται, δε, στο
πλαίσιο της ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ &

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
2016-2020 και της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ 2018-2019
«Διαχείριση επικίνδυνων ουσιών»
Το πρόγραμμα είναι το ακόλουθο
(προσέλευση 9:00)
9:00 – 9:30 Προσέλευση Εγγραφή
9:30 – 10:00
• Έναρξη – Καλωσόρισμα
Μοσχόπουλος Φώτης, Πολιτικός Μηχανικός
Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Υγείας και Ασφάλειας
στην Εργασία,

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης
(ΥΠ.Ε.Κ.Α.Α.)
• Χαιρετισμοί
Εκπρόσωπος του Δήμου
Τρικκαίων
Εκπρόσωποι κοινωνικών
εταίρων
10:00 – 10:15
Εκσυγχρονισμός του κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου
νομοθεσίας και πολιτικής για
την Υ.Α.Ε.
Κωνσταντακόπουλος Γιάννης, Δρ. Μηχανικός Μεταλλείων-Μεταλλουργός Μηχ.

Ε.Μ.Π.
Προϊστάμενος Τμήματος
Εθνικού Εστιακού Πόλου &
Πολιτικών Προαγωγής της
Υ.Α.Ε., Δ/νση Ασφάλειας και
Υγείας
στην
Εργασία,
ΥΠ.Ε.Κ.Α.Α
10:15 – 10:30
Βασικές αρχές και Νομοθετικό πλαίσιο για την Υγεία
και Ασφάλεια στην Εργασία
Γουρζουλίδης Γιώργος, Δρ.
Ακτινοφυσικός
Τμήμα Κέντρου Έρευνας
και Μετρήσεων Προσδιορισμού Βλαπτικών Παραγόντων
για την Υ.Α.Ε., Δ/νση Υγείας
και Ασφάλειας στην Εργασία,
ΥΠ.Ε.Κ.Α.Α.
10:30 – 10:45
Βασικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Εκστρατείας 20182019 - Διαχείριση Επικίνδυνων Ουσιών
Γαζής Ηλίας, Χημικός
Τμήμα Κέντρου Έρευνας
και Μετρήσεων Προσδιορισμού Βλαπτικών Παραγόντων
για την Υ.Α.Ε., Δ/νση Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, ΥΠ.Ε.Κ.Α.Α.

Το 1ο ΕΠΑΛ Τρικάλων στο Φεστιβάλ «Κι αν ήσουν εσύ;»

ο 1ο ΕΠΑΛ Τρικάλων
συμμετείχε για δεύτερη
χρονιά, το Σάββατο 16
Μαρτίου, στο μαθητικό
φεστιβάλ «Κι αν ήσουν
εσύ;», που συνδιοργάνωσαν
το Πανελλήνιο Δίκτυο για το
Θέατρο στην Εκπαίδευση
και η Ύπατη Αρμοστεία του
ΟΗΕ για τους πρόσφυγες.
260 μαθητές και μαθήτριες
από 9 σχολεία των Τρικάλων
και της Καρδίτσας
παρουσίασαν δρώμενα
παραστατικών τεχνών και
εκθέσεις.

Τ

Οι μαθητές του 1ου τμήματος
της Α’ τάξης και οι πρόσφυγες μαθητές του τμήματος υποδοχής
που λειτουργεί στο 1ο ΕΠΑΛ μαζί
με την καθηγήτριά τους κα. Δώρα

Φαλαγκάρα, συνεργάστηκαν για
τη διερεύνηση θεμελιωδών ερωτημάτων, όπως «Ποιος είμαι
εγώ;», «Ποιος είναι ο άλλος;»,
«Από πού ερχόμαστε;», «Πού συναντιόμαστε;», και αποτύπωσαν
τις σκέψεις τους καλλιτεχνικά σε
κολάζ, με τίτλο «Το σπίτι μου είναι
και σπίτι σου» και «Τι μας ενώνει;».
Επιπλέον, κατασκεύασαν, με
τη βοήθεια της κ. Μαρία Τάχου
και της κ. Αντωνέλλας Χήρα, δύο
κούκλες από εφημερίδα, τον
Δώρο και τη Λάουρα, δύο ανθρώπους από διαφορετικούς κόσμους, που συναντήθηκαν τυχαία, χάρη στη μουσική και τον
χορό.
Τα προγράμματα που υλοποιεί
το 1ο ΕΠΑΛ Τρικάλων συνεχίζονται με νέες δράσεις που θα παρουσιαστούν στο άμεσο μέλλον.

Την Πέμπτη 28 Μαρτίου 2019
η διάλεξη του Φ.Ι.ΛΟ.Σ.
με ομιλήτρια την κ. Μαρία Ευθυμίου
Την Πέμπτη 28 Μαρτίου 2019 και ώρα 7μ.μ, στην αίθουσα
του Επιμελητηρίου Τρικάλων θα πραγματοποιηθεί η 132η
διάλεξη του Φιλολογικού, Ιστορικού, Λογοτεχνικού Συνδέσμου (Φ.Ι.ΛΟ.Σ.) Τρικάλων με θέμα: «Τα ισχυρά σημεία
του Ελληνισμού στα 4.000 χρόνια της καταγεγραμμένης
Ιστορίας του». Ομιλήτρια θα είναι η κ. Μαρία Ευθυμίου,
καθηγήτρια Ιστορίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

τα σκαριά βρίσκεται η δημιουργία
ανεξάρτητης κίνησης στην τοπική κοινότητα
της Οξύνειας του Δήμου Μετεώρων,
σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο κ. Γεώργιος
Μέμτσας σε ραδιοφωνική του συνέντευξη στον
Μετέωρα 90,3.

Σ

Ο κ. Μέμτσας είπε ότι ο ίδιος και ορισμένοι ακόμη συγχωριανοί του, πήραν την απόφαση να κατεβάσουν ένα
δικό του ανεξάρτητο συνδυασμό ο οποίος θα προσπαθήσει να κερδίσει την εμπιστοσύνη όλων. Ο λόγος αυτής
της κίνησης είναι ότι δεν μπορεί κανείς να κάνει κάτι για
το χωριό τους αν δεν το κάνουν οι ίδιοι αναπτύσσοντας
τον τόπο τους.
«Στο χωριό μας ξεκινήσαμε να κάνουμε μια ανεξάρτητη
κίνηση για το τοπικό μας συμβούλιο στην Οξύνεια καθώς
έχουμε τις δικές μας βλέψεις για το χωριό μας τις οποίες κανένας δήμαρχος δεν μπορεί να τις κάνει.
Οι δήμαρχοι, οποίος και να εκλεγεί, δεν μπορούν να κάνουν πράγματα για τα χωριά μας, αφού έχει άλλα 80 χωριά. Αν δεν υπάρχουν προτάσεις για το χωριό και δεν πας
πιο πέρα από τον δήμαρχο, πχ Περιφέρεια, δεν γίνεται
τίποτα! Ο νόμος, μας δίνει το δικαίωμα να κατεβούμε στις
εκλογές ως ανεξάρτητη κίνηση κι αυτό θα κάνουμε.
Έχουμε βλέψεις για το χωριό μας! Θέλουμε να αγκαλιάσουμε το χωριό μας. Να κάνουμε κάτι για την νεολαία
του χωριού μας θα είναι ευχής έργον. Πάνω από όλα να
δημιουργήσουμε ακόμη και θέσεις εργασίας στο χωριό
για να μείνουν οι νέοι.
Έχουμε άλλο σκεπτικό κι αυτό θα επιδιώξουμε να κάνουμε. Πρέπει όλοι μας να αξιοποιήσουμε τον τόπο μας!
Οι πρόεδροι όλοι εξαρτώνται από τον εκάστοτε Δήμαρχο! Είναι λάθος! Τώρα με τον νέο νόμο τον «Κλεισθένη»,
αυτό αλλάζει και καλώς αλλάζει. Θέλει πάντως όραμα και
ιδέες».

10 σελίδα
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Πασχαλινό bazzar και Σχολικός οδηγός
Π

ασχαλινό bazzar
διοργάνωσαν χθες
Πέμπτη 21 Μαρτίου, ο
Σύλλογος Γονέων και
κηδεμόνων του 3ου Δημοτικού
Σχολείου Καλαμπάκας.

Γονείς και μαθητές είχαν την ευκαιρία θαυμάσουν από κοντά, στον
χώρο του σχολείου τις πασχαλινές
δημιουργίες και κατασκευές τις οποίες επιμελήθηκαν με αγάπη μεράκι
και φαντασία οι μαθητές του σχολείου και οι μητέρες που απαρτίζουν
το ΔΣ του Συλλόγου.
Οι κατασκευές φυσικά έγιναν θαυμαστές αλλά και ανάρπαστες, ενώ
ενισχύθηκε το ταμείο του συλλόγου,
μέσω του οποίου γίνονται σημαντικές
δράσεις για το σχολείο εκ μέρους
του συλλόγου.

Έρχεται ο Σχολικός
Οδηγός
Τι επόμενες ημέρες απ΄ όλα τα
δημοτικά σχολεία θα διανεμηθεί
ένας «Σχολικός Οδηγός» για τους
γονείς και κηδεμόνων των δημοσιών
και δημοτικών σχολείων.
Σκοπός του «Σχολικού Οδηγού»
είναι μέσω της παροχής απλών και
χρηστικών πληροφοριών, να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο στη
διάθεση των γονιών και κηδεμόνων
που θα ενισχύσει τη συνεργασία
τους με τους εκπαιδευτικούς και
συνακόλουθα να συμβάλει στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.
Ενημερώνει τους γονείς και κη-

δεμόνες για πρακτικά ζητήματα που
αφορούν μεταξύ άλλων στην εγγραφή στο σχολείο στα δικαιολογητικά εγγραφής στις ημερομηνίες
έναρξης και λήξης των μαθημάτων,

CMYK

στην επικοινωνία με το σχολείο στις
υπηρεσίες και στις δομές υποστήριξης του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Γιώργος Χρ. Σιαμουρέλης

τοπικά
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Ημερίδα ευαισθητοποίησης για την πρόληψη
των συνεπειών του καπνίσματος
. Η δημιουργία κουλτούρας προστασίας και
προαγωγής του αισθήματος ασφάλειας είναι
πρωτεύων στόχος. Η κατανόηση των κινδύνων
αλλά και η επιλογή ασφαλέστερου τρόπου
ζωής, αποφεύγοντας επιλογές βλαπτικές, θα
οδηγήσει στο να υιοθετήσει ο πολίτης ένα υγιεινό τρόπο ζωής» είπε η κα Γώγου κλείνοντας
την ομιλία της για το κάπνισμα.
Για να κατανοήσουν οι εκπαιδευόμενοι τα
πλεονεκτήματα που έχουν από την διακοπή του
καπνίσματος η ομάδα του κ. Γουργουλιάνη έκανε σπιρομέτρηση σε όλους τους εκπαιδευόμενους με το μηχάνημα που χρησιμοποιείται
στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας. Τα
αποτελέσματα της κάθε σπιρομέτρησης έδειξαν στους εκπαιδευόμενους πόσο υγιείς είναι
οι πνεύμονές τους.
Παράλληλα μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν για την διάγνωση και παρακολούθηση
πνευμονικών παθήσεων.
Ευχαριστούμε την ομάδα του κ. Γουργουλιάνη για την πολύ ενδιαφέρουσα και αναλυτική
ενημέρωση σχετικά με τα οφέλη από την διακοπή του καπνίσματος!

ε μεγάλη χαρά υποδέχτηκε το 2ο
ΣΔΕ Τρικάλων την Παρασκευή,
8/3/2019 την ομάδα του κ.
Γουργουλιάνη, καθηγητή
πνευμονολογίας του Ιατρικού Τμήματος,
Διευθυντή της Πνευμονολογικής Κλινικής
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η κα
Γώγου Ευδοξία, Ε.ΔΙ.Π του εργαστηρίου
φυσιολογίας, η κα Σίστου Αλεξάνδρα,
επιστημονική συνεργάτης της
Πνευμονολογικής Κλινικής και η κα
Κύργου Παρασκευή, υποψήφια διδάκτωρ
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
ενημέρωσαν τους εκπαιδευόμενους και
τους καθηγητές του σχολείου για την
επιδημιολογία της κατανάλωσης
προϊόντων καπνού, καθώς και τη σχέση
κατανάλωσής των συγκεκριμένων
προϊόντων και εμφάνισης νοσογόνων
καταστάσεων.

Μ

«Στόχος της ομάδας είναι η συνεχής ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για
τους κινδύνους που μπορούν να παρουσιαστούν στη ζωή τους εξαιτίας του καπνίσματος

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

12 σελίδα
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έλη του Δ.Σ. του
Συλλόγου ΑμεΑ
ΕΛΠΙΔΑ"
συμμετείχαν ενεργά στο
19° Εκλογοαπολογιστικό
συνέδριο της
Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Γονέων και
Κηδεμόνων Ατόμων με
Αναπηρία
(ΠΟΣΓΚΑΜΕΑ).
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19ο Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο
της ΠΟΣΓΚΑμεΑ «Πορεία στο Μέλλον»

Μ

Ο Σύλλογος ΑμεΑ "ΕΛΠΙΔΑ", με αντιπροσώπους την
Γεωργία Κυριάκου και Κων-

σταντινιά Κύρμπα, ήταν ο μοναδικός εκπρόσωπος του τρικαλινού γονεϊκού αναπηρικού
κινήματος στο συνέδριο της
ΠΟΣΓΚΑΜΕΑ, το οποίο διεξάχθηκε στις 16-17 Μαρτίου
στο κτήριο της ΕΣΑΜΕΑ στην
Ηλιούπολη.
Δεν έλειψαν οι συζητήσεις,

ο ενθουσιασμός αλλά ούτε
και η συγκίνηση. Ο πρόεδρος
της ΠΟΣΓΚΑμεΑ Γιάννης Λυμβαίος ευχαρίστησε τους εκπροσώπους, μίλησε για τα
τρέχοντα ζητήματα του γονεϊκού κινήματος και δεν παρέλειψε να αναφερθεί στις
μάχες που έδωσε το εθνικό

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Του προέδρου του Κυνηγετικού Συλλόγου Πύλης
Φίλτατα μέλη και φίλοι του Κυνηγετικού Συλλόγου Πύλης. Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την 16/3/2019, ο ετήσιος χορός που διοργάνωσε ο Κυνηγετικός Σύλλογος
Πύλης στο “ΜΟΥΖΑΚΙ PALACE”. H μεγάλη συμμετοχή κυνηγών και φίλων του Κυνηγετικού Συλλόγου Πύλης, δείχνουν ότι πλέον ο σύλλογός μας βρίσκετε σε αρμονική συνύπαρξη
τόσο με τα μέλη του, όσο και με την τοπική κοινωνία.
Θέλω να εκφράσω από καρδιάς τις ευχαριστίες μου προς όλους εκείνους, μέλη και φίλους του συλλόγου, που για μία ακόμη φορά αγκάλιασαν την εκδήλωσή μας. Αναδείχθηκε
από τα γεγονότα ότι η χοροεσπερίδα του Κυνηγετικού Συλλόγου Πύλης αποτελεί ετήσιο
κοσμικό γεγονός του Δήμου μας, αυτό μας δίνει δύναμη να είμαστε πάλι μαζί σας με καλοκαιρινές δράσεις.
Ευχαριστώ ιδιαίτερα:
-Τις τοπικές επιχειρήσεις που στήριξαν την λαχειοφόρο μας προσφέροντας δώρα για
την διεξαγωγή της.
-Τις επιχειρήσεις που με τις χρηματικές τους δωρεές συνδράμουν στην επίτευξη των
στόχων του συλλόγου.
-Την Διεύθυνση του “ΜΟΥΖΑΚΙ PALACE” για την άψογη φιλοξενία της εκδήλωσης.
-Όλους εσάς που ήσασταν μαζί μας σ' αυτή τη μοναδική βραδιά.
-Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυνηγετικού Συλλόγου Πύλης Μπαρμάτση
Κων/νο Αντιπρόεδρο, Λαμπρογιώργο Δημήτριο Γεν. Γραμματέα, Μπαντίκα Παναγιώτη Κοσμήτορα, Τεντολούρη Χρήστο Ταμία, Μαγγούτη Μάριο και Κόκκαλη Γεώργιο Μέλη του
Δ.Σ. που στάθηκαν πολύτιμοι συνεργάτες, τόσο κατά την προετοιμασία όσο και κατά τη
διεξαγωγή της χοροεσπερίδας, για την άψογη διοργάνωση αυτής.

Πύλη 21/03/2019
Με τιμή
Ο Πρόεδρος του Κυνηγετικού Συλλόγου Πύλης
Παπασπύρος Στυλιανός

αναπηρικό κίνημα τα προηγούμενα χρόνια.
Το Συνέδριο της ΠΟΣΓΚΑμεΑ τίμησαν με την παρουσία
τους: εκ μέρους της Κυβέρνησης η αναπληρώτρια
υπουργός Εργασίας Θ. Φωτίου, ο πρώην υπουργός και
πρώην πρόεδρος της ΕΣΑμεΑ Π. Κουρουμπλής, από
την ΝΔ ο βουλευτής Χ. Θεοχάρης, από το Κίνημα Αλλαγής εκ μέρους της προέδρου
του Φ. Γεννηματά η βουλευτής κ. Χριστοφιλοπούλου, από
το ΚΚΕ ο κ. Χ. Χουρδάκης,
από τη Λαϊκή Ενότητα ο
πρώην βουλευτής κ. Στρατούλης, ο πρόεδρος της ΕΣΑμεΑ και του ΕDF Ιωάννης Βαρδακαοτάνης, ο πρόεδρος της
ΟΜΚΕ Κ. Σίμψης, δύο πρώην
πρόεδροι της ΠΟΣΓΚΑμεΑ, οι
κ.κ. Πανανός και Στεφανίδης,
ο πολλάκις Παραολυμπιονίκης Νίκος Πανανός, ο . εκ-

πρόσωπος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών Ιερώνυμου Πρωτοπρεσβύτερος π. Ευθύμιος
Κερμελής, ο πρόεδρος ΠΟΣΕΕΠΕΑ Δ. Παπαευθυμίου, ο
γραμματέας του Σωματείου
Εργοθεραπευτών Π. Μπούρος, η πρόεδρος του ΣΑΤΕΑ
Μ. Κακαζιάνη, και η πρόεδρος
του ΣΕΕΠΕΑ Γ. Μπουλμέτη.
Συγκίνηση επικράτησε στη
βράβευση τόσο του Παραολυμπιονίκη Νίκου Πανανού,
για τη συνολική συνεισφορά
του, αλλά και στις βραβεύσεις
των μητέρων και αδερφών
παιδιών και ατόμων με αναπηρία: Βραβεύτηκαν οι κυρίες Βάσω Λάσπη, Ολυμπία
Κορδά, Έρη Καλογεροπούλου, Αννα Φερεντζάκη και Χριστίνα Σεϊτανίδου.
Μετά τις αρχαιρεσίες που
έγιναν κατά την δεύτερη μέρα
του συνεδρίου, η συγκρότηση
σε σώμα της Εκτελεστικής

Επιτροπής της ΠΟΣΓΚΑμεΑ
έχει ως εξής:
-Πρόεδρος: Μοσχολιός
Ιωάννης (εκπρόσωπος νοητικής αναπηρίας)
-Α’ Αντιπρόεδρος: Ζουμπουλίδης Σπυρίδων (εκπρόσωπος πολλαπλών αναπηριών)
-Β’ Αντιπρόεδρος: Τζαμούσης Χρήστος (εκπρόσωπος συνδρόμου Down & αισθητηριακών αναπηριών)
-Γενική Γραμματέας: Ζαφειροπούλου Φωτεινή (εκπρόσωπος αυτισμού)
-Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας: Καπέλος Θωμάς (εκπρόσωπος αυτισμού)
-Ταμίας: Κουκοβίνης Χρήστος (εκπρόσωπος νοητικής
αναπηρίας)
-Αναπληρωτής Ταμίας: Κασίμης Νικόλαος (εκπρόσωπος
νοητικής αναπηρίας)
-Οργανωτικός Γραμματέας ο Λυμβαίος Ιωάννης (εκπρόσωπος εγκεφαλικής παράλυσης)
-Υπεύθυνη Διεθνών Σχέσεων: Ιωάννου Κυριακή (εκπρόσωπος νοητικής αναπηρίας)

“Τι να πει αλήθεια το μελάνι για το αίμα...”
σημερινή αριστερομαρξιστικής απόκλισης κυβέρνησή μας, που κρατάει το τιμόνι της χώρας εδώ και
τέσσερα χρόνια περίπου, κατά γενική ομολογία έχει από καιρό
“εκτροχιαστεί” και ήδη βρίσκεται
σε κατάσταση πλήρους πολιτικής
“αποσύνθεσης” και σαφώς με ό,τι
άλλο αυτό συνεπάγεται σε βάρος
του ελληνικού λαού και της Πατρίδας γενικότερα. Τούτο ασφαλώς, κατά την άποψη των ειδικών
αναλυτών, συμβαίνει όχι γιατί “λύγισε” κάτω από τα “χτυπήματα”
της “κοιμωμένης κατ' αυτάς μάλλον τον ύπνον του δικαίου” πάσης
αντιπολίτευσης, αλλά κυριότατα
γιατί αυτή η ίδια, κατά την δόκιμον
λαϊκήν έκφραση “δοκιμάστηκε, ζυγίστηκε, μετρήθηκε και βρέθηκε
λειψή”. Την κρατούν όμως ακόμα
στην εξουσία κάποια “ετερόκλητα
μαζώματα προθύμων δανεικών”
εθνοπατέρων-μητέρων, για λόγους που “ο κόσμος το έχει τούμπανο και αυτοί κρυφό καμάρι”.
Εκεί φθάσαμε την σήμερον ημέραν... Ίσως δούμε και χειρότερα!!
Έτσι λοιπόν, εν πολλαίς πολιτικαίς αμαρτίαις, συρόμενοι άπαντες, συμπολιτευόμενοι και αντιπολιτευόμενοι, φθάσαμε σήμερα
σε απόσταση αναπνοής από τη
λήξη της συνταγματικής τετραετίας και ο ΣΥΡΙΖΑ ως εξουσία,
ακροβατώντας μεταξύ φθοράς
και αφθαρσίας, πολιτικού κυνισμού και ευπρέπειας, πολιτικής αυθαιρεσίας και νομιμότητας, ψεύδους και αληθείας, αλαζονείας
και μετριότητας κ.λπ., κ.λπ. εξακολουθεί να παραμένει σταθερά
στην εξουσία, κατά πάσα πιθανότητα μέχρι τον Οκτώβριο, εφαρμόζων προφανώς πιστά την πάγια
μαρξιστική αρχή “περί μη εγκαταλείψεως ποτέ την εξουσία έναντι
οιουδήποτε τιμήματος κ.λπ.”, παρά
την καθημερινή εκλογολαγνεία
του αντιπολιτευόμενου κόσμου,
οπότε, όπως φαίνεται, αφού αφήσει πίσω του “καμμένη γη” θα
αποχαιρετήσει την “Αλεξάνδρεια”δ. Εξουσία- που χάνει, μετά τη συνταγματική λήξη της θητείας του.
Έως εδώ στώμεν καλώς... Από
εκεί όμως και πέρα, ούτως εχόντων των πολιτικών μας πραγμάτων,
είμαστε υποχρεωμένοι, έστω και
υποθετικά αν θέλετε, να πούμε ότι
τον προσεχή μεν Οκτώβριο ή λίγο
νωρίτερα θα δούμε ασφαλώς τον
κ. Τσίπρα και την παρέα του στην
αντιπολίτευση, ίσως και τον κ. Μη-

Η

Γράφει και σχολιάζει ο:

Δημήτριος Αθ. Τσέλιος
Υποστράτηγος ε.α

τσοτάκη και τους συν αυτώ στην
κυβέρνηση, πλην όμως από την
άλλη δε πλευρά θα πρέπει να παραδεχθούμε ότι από εκεί και στο
μέλλον θα αρχίσουν τα δύσκολα
και για τον τόπο μας και τη νέα κυβέρνηση, τα οποία σαφώς θα καθορίσουν την περαιτέρω πορεία
και τύχη τους. Τούτο γιατί πέραν
των άλλων, ποικίλης μορφής, συσσωρευμένων άλυτων προβλημάτων, θεωρείται από πολλούς σχεδόν βέβαιο ότι ο κ. Τσίπρας επιστρέφοντας πίσω στις παλιές “ένδοξες ημέρες του” θα ασκήσει και
πάλι την ίδια αντιπολιτευτική τακτική του πεζοδρομίου, πράγμα το
οποίο πιστεύεται ότι θα αποτελέσει σκληρή δοκιμασία και καθοριστικό εμπόδιο στο όποιο ανορθωτικό κυβερνητικό έργο.
Συνεπώς κάτω από αυτή τη θεώρηση ατενίζοντες το μετεκλογικό σκηνικό της χώρας, πιστεύεται
ότι η επόμενη κυβέρνηση, ούτως
ή άλλως θα βρεθεί όντως μπροστά
σε καταφανή αδυναμία να συμμαζέψει όλα τα ασυμμάζευτα των
μαθητευομένων μάγων της αριστερής εξουσίας, τα οποία δυστυχώς έχουν αλλοιώσει βαθύτατα και εν πολλοίς έχουν κατεδαφίσει θανάσιμα τις βασικότερες θεσμικές λειτουργίες της ζωής και
δράσεως του κράτους μας, μεταξύ των οποίων κυριώτατα συγκαταλέγονται και εκείνες που αναφέρονται στη δημοκρατική νομιμότητα, στο κράτος δικαίου και
χρηστής και αποτελεσματικής διοίκησης, στην εμπέδωση της δημοσίας τάξεως και ασφαλείας,
στην εξασφάλιση της οικονομικής ευμάρειας των πολιτών και
στην δικαία κατανομή του εθνικού

πλούτου και βεβαίως επάνω από
όλα στο σεβασμό της συνταγματικά κατοχυρωμένης λαϊκής κυριαρχίας, η οποία ως γνωστόν καταστρατηγήθηκε σκαιότατα με την
υπογραφή της “εγκληματικής και
άκρως διχαστικής” συμφωνίας
των Πρεσπών και την παράδοση
της Μακεδονίας μας ως εδαφική
οντότητα και ως ιδέα στο δημιουργηθέν, με ελληνική υπογραφή
στα βόρεια σύνορά μας, “Μακεδονικό Έθνος”. Προσωπικά δεν
μπορώ να φαντασθώ, εάν ζούσε
σήμερα ο βυζαντινός χρονογράφος Λέων Διάκονος, της εποχής
του Ιωάννου του Τσιμισκή (10ος
αιών. μ.Χ.) και έβλεπε αυτή την περίεργη εθνοπροδοτική επιδαψίλευση προς τους “αιμοβόρους
δαίμονες” του βορρά, όπως αποκαλούσε τις Σλαβικές φυλές της
περιοχής, τι αλήθεια είχε να μας
γράψει!! Και όμως “εμείς” πανηγυρίζουμε για το “κατόρθωμα
αυτό... Ξυπνάτε Έλληνες!!!
Κλείνοντας πρέπει να πούμε
εδώ ότι, εν όψει των ανωτέρω,
βγαίνει αβίαστα το παρακάτω συμπέρασμα: α) Ότι η απόφαση του
ελληνικού λαού περί πολιτικής αλλαγής στη χώρα μας έχει ήδη ληφθεί αυτή είναι οριστική και αμετάβλητη, οψέποτε γίνουν οι εθνικές εκλογές και β) Ότι οι Έλληνες
πολίτες έχουν συνειδητοποιήσει
πλήρως την άποψη ότι σήμερα η
Πατρίδα μας, περισσότερο από
κάθε άλλη φορά δεν έχει ανάγκη
από περισσότερα κόμματα και
“φθηνούς κομματάρχες” του τύπου “ή τους τελειώνουμε ή μας τελειώνουν” και της “ολιγαρκούς
αφθονίας” και βεβαίως και άλλων
παρόμοιων πολιτικών γελοιοτήτων της οκάς.
Έχει όμως ανάγκη από πολιτικά
αναστήματα μεγάλης εθνικής εμβέλειας, τα οποία θα πρέπει να
έχουν το σθένος και την ψυχική δύναμη να βάζουν το εθνικό και πατριωτικό συμφέρον επάνω και
πέρα από τα κόμματα, τους νεποτισμούς και τις καρεκλολαγνείες.
Κάτι δηλαδή που δυστυχώς, ας
μου επιτραπεί η έκφραση, φαίνεται ότι δεν υπάρχει τις μέρες μας
στον πολυπληθή και καλοπληρωμένο πολιτικό εσμό του προδομένου τόπου μας.
Μακάρι να κάνουμε εμείς λάθος.
Όμως σε κάθε περίπτωση τι να πει
αλήθεια το μελάνι για το αίμα της
Πατρίδας και του Ελληνικού λαού!!
Ασφαλώς τίποτα και “ο νοών νοείτω”...

CMYK

στη σέντρα των
ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΤΟ ΠΛΟΙΟ ΘΑ ΣΑΛΠΑΡΕΙ! ΜΠΡΑΒΟ ΣΤΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ
Ο ΑΟΤ με μια μικρή «Οδύσσεια»
θα ταξιδέψει σήμερα για Κρήτη, για
τον αυριανό αγώνα με Ηρόδοτο (σελ 5)

Τα κορίτσια του 8ου ΓΕΛ Τρικάλων κέρδισαν
και το 1ο ΓΕΛ Καρπενησίου 2-1 και πλησιάζουν
το Final Four του Σχολικού (σελ 4)

ΣΠΟΡ
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ΜΠΑΣΚΕΤ

ΣΕ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ
Ίκαροι και ΑΟ Καλαμπάκας περιμένουν
την μεταξύ τους αναμέτρηση (σελ 3)

4 Η σεζόν πλησιάζει προς το τέλος και τα Μετέωρα θέλουν στα
4 παιχνίδια που απομένουν να φτάσουν όσο το δυνατόν πιο ψηλά (σελ 7)
CMYK
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Δ

υναμική ήταν η παρουσία των
αθλητών του ΣΟΧΤ στους
14ους Περιφερειακούς
Αγώνες Αγωνιστικής
Αναρρίχησης που
πραγματοποιήθηκαν στις 16 και 17
Μαρτίου στο Αιγίνιο Πιερίας. Ο ΣΟΧΤ
συμμετείχε συνολικά με 13 αθλητές
και αθλήτριες.

Σε υψηλές πτήσεις!
Διακρίσεις και προκρίσεις ο ΣΟΧΤ στους Περιφερειακούς Αναρρίχησης
Ζιάκας Νικόλαος
Κόπανος Στέφανος-Σπυρίδων
Κωστάκης Ιωάννης
Η συνολική συγκομιδή ήταν δύο ασημένια
μετάλλια, ένα χάλκινο με την πλειοψηφία
των αθλητών να πετυχαίνουν την πρόκριση
στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αναρρίχησης.
Πέρα από τις διακρίσεις όλοι οι αθλητές
χάρηκαν τον αγώνα και έδιναν θάρρος ο
ένας στον άλλο πριν από κάθε προσπάθεια.
Στον πρώτο αυτό αγώνα εγκαινιάστηκε
και η νέα αθλητική στολή που είναι χορηγία
της επιχείρησης, «Ταβέρνα Κρεοπωλείο
Μαργαρίτης».

Αναλυτικά σε κάθε κατηγορία αγωνίσθηκαν οι εξής αθλητές:
ΑΝΔΡΕΣ
Προδρόμου Κωνσταντίνος
ΝΕΟΙ Β’
Μαργαρίτης Χρήστος, Μάνθος Πούλιος
ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α’
Δήμου Ιακίνθη
ΠΑΙΔΕΣ Α’
Ευαγγελακόπουλος Αριστοτέλης
Πατέρας Κωνσταντίνος
ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β’
Ζιντζόβα Δωροθέα
Πατέρα Βικτώρια
Σακκά Κυριακή
ΠΑΙΔΕΣ Β’
Αναστασίου Αλκίνοος-Ερνέστο

Σε εξαιρετική κατάσταση!
Σάρωσαν για άλλη μια φορά οι αθλητές του ΠΑΝΤΡΙΚΑΛΙΝΟΥ Α.Σ ΚΑΡΑΤΕ με 14 Χρυσά, 12 Αργυρά και 14 Χάλκινα μετάλλια

Ά

λλη μία επιτυχία
για τον
Παντρικαλινό Α.Σ
στο Κύπελλο
Κεντρικής Ελλάδας, της
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΡΑΤΕ,
που έγινε στην Πορταριά
την Κυριακή 17 Μαρτίου.
Στους αγώνες συμμετείχαν
σύλλογοι Καράτε όλων των
style και οι αθλητές
αγωνίστηκαν πρώτα στα
Kata έπειτα στο kumite.

O Παντρικαλινός συμμετείχε
με 24 αθλητές, συνοδευόμενοι
από τους προπονητές τους Χρήστο Παπαθανασίου και Άννα Παπαθανασίου–Νάκου.
Οι νίκες των αθλητών του συλλόγου ερχόταν η μία μετά την
άλλη καταφέρνοντας στις περισ-

σότερες κατηγορίες, να κερδίσουν όλους τους αντιπάλους τους
και να φτάνουν στους τελικούς
οι αθλητές του συλλόγου, γεμίζοντας υπερηφάνεια τους προπονητές τους.
Οι αθλητές και οι θέσεις που
κατέκτησαν είναι: ΤΣΙΑΝΑΚΑΕΛΕΝΗ(1η στα kata, 1η στο kumite),
ΚΟΛΟΒΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ (1η στα kata,
1η στο kumite), ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΘΕΟΛΟΓΙΑ ( 1η στο kumite ,2η
στα kata) ΒΛΛΑΖΕΡΙΑ ΠΕΤΡΟΣ
(1oς στα kata, 2ος στο kumite),
ΦΙΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1οςστο kumite, 3ος στα kata), ΦΑΡΑΖΟΥΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (1ος στο kumite,
2ος στα kata), ΝΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
(1ος στο kumite, 2ος στα kata),
ΚΡΕΤΣΑΒΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (1ος στο
kumite, 3ος στα kata), ΜΠΟΖΟΒΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (1οςστα kata,
2ος στο kumite), ΝΑΚΟΣ ΛΑΜ-

ΠΡΟΣ(1ος στο kumite, 3ος στα
kata), ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΣΤΥΛ.ΙΩΑΝΝΗΣ (1ος στο kumite, 3ος στα
kata), ΜΗΤΡΑΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
(1ος στο kumite), ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΑΠ. ΙΩΑΝΝΗΣ (2ος στο kumite,
3ος στα kata), ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΩΤΗ-

ΡΙΟΣ (2ος στο kumite, 2ος στα
kata), ΚΑΜΕΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (2η
στα kata), ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2ος στο kumite, 3ος στα
kata), ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
(3ος στο kumite, 3ος στα kata),
ΝΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (2ος στο ku-

mite), ΣΤΡΑΠΑΤΣΑ ΔΗΜΗΤΡΑ (2η
στο kumite), ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (3ος στα kata, 3ος στο
kumite), ΚΑΡΑΤΖΟΥΛΗ ΑΝΝΑ(3η
στο kumite), ΚΟΛΟΒΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
(3οςστο kumite), ΓΚΟΥΜΠΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ (3η στα kata), ΚΕΛΕΠΟΥ-

ΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (3ος στο kumite).
Το ΔΣ του Συλλόγου, συγχαίρει
όλους τους αθλητές, τους προπονητές και τους γονείς των αθλητών για την τεράστια αυτή επιτυχία.

τοπικα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

Ντεμπούτο
στο ΝΒΑ
για τον Κώστα
Αντετοκούνμπο
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Σε θέση μάχης για το
τρικαλινό ντέρμπι
Ίκαροι και ΑΟ Καλαμπάκας ανεβάζουν στροφές
για το μεταξύ τους ντέρμπι της Κυριακής

Μ

ε την ανάγκη των
βαθμών να είναι
δεδομένη Ίκαροι και ΑΟ
Καλαμπάκας
προετοιμάζονται για το τοπικό
ντέρμπι της Κυριακής, που θα γίνει
στο κλειστό της Μπάρας.

Την πρώτη του συμμετοχή στο ΝΒΑ πραγματοποίησε ο Κώστας Αντετοκούνμπο.
Ο μικρότερος αδελφός του Γιάννη και του Θανάση
αγωνίστηκε στο εκτός έδρας παιχνίδι των Μάβερικς
με τους Μπλέιζερς κάνοντας έτσι τη δική του αρχή
στο πρωτάθλημα.
Έπαιξε για 6 λεπτά, έχοντας στο χρόνο αυτό έναν
πόντο με 0/2 δίποντα, 1/2 βολές, ένα ριμπάουντ, ένα
κλέψιμο και ένα λάθος.

Μπορεί οι Καλαμπακιώτες να καίγονται
περισσότερο για τη νίκη, αφού η εντός
έδρας ήττα από τον Ολυμπιακό Βόλου
τους πήγε πίσω, αλλά και οι Ίκαροι μόνο
βαθμολογικά δεν είναι.
Έτσι οι προπονητές των δυο ομάδων
Σδράκας και Κωνσταντινίδης έχουν ανεβάσει τις στροφές και ελπίζουν ότι οι
παίκτες θα δείξουν αγωνιστική ετοιμότητα για να φέρουν τις πέρας την αποστολή.
Ενώ έγιναν γνωστοί και οι διαιτητές
των παιχνιδιών της Κυριακής, αναλυτικά:
3ος Όμιλος
Κυριακή 24 Μαρτίου
Βόλου 17.00 Ολυμπιακός Βόλου-ΑΟΚ
Βέροιας Γραικός-Κουκουλεκίδης (Μόρφη)
Μπάρας 17.00 Ίκαροι Τρικάλων-ΑΟ
Καλαμπάκας Τσουμαχίδης-Μπούγλος Π.
(Κουσαϊτης)
Γρεβενών 17.00 Πρωτέας Γρεβενών-

Ίκαροι και ΑΟ Καλαμπάκας σε αγωνιστική ετοιμότητα για το παιχνίδι της Κυριακής
ΓΑΣ Μελίκης Γκέκας-Γεωργούλης (Πλεξίδας)
Παλαμά 17.00 Τιτάνες Παλαμά-ΑΓΣ
Ιωαννίνων Βασιλόπουλος-Δέλλας (Μανάσης)
Εκπ. Μαντουλίδη 17.00 ΜΑΣ Μαντου-

λίδης-Δόξα Λευκάδας Σαρακενίδης-Χατζημπαλίδης (Δέλλας)
Πολυκάστρου 17.00 ΜΠΑΣ Εύαθλος
Μακ.-Νικόπολη Πρέβεζας Ισιγώνης-Λάλλα (Ελευθεριάδης).

α1 ΕΣκαΘ

Υποβιβάστηκε
το Μουζάκι
Το ματς Σοφάδες-Μουζάκι άνοιξε το πρόγραμμα της 20ης
αγωνιστικής στον Β όμιλο της Α1 ΕΣΚΑΘ. Η ομάδα των Σοφάδων επικράτησε με 97-69 .
Με την ήττα το Μουζάκι υποβιβάστηκε και μαθηματικά
στην Α2 δύο στροφές πριν το τέλος.
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Η δράση στα πρωταθλήματα της ΕΣΚΑΘ
Ορίστηκαν αγώνες και διαιτητές σε πρωταθλήματα μπάσκετ
της ΕΣΚΑΘ, το διάστημα 23-24 Μαρτίου 2019 .
ΣΑΒΒΑΤΟ 23/03/2019
ΚΛ. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ: 16:00 ΕΛΑΣΣΟΝΑ- ΑΣ ΔΑΝΑΟΙ (Α1)
Δ/ΤΕΣ: ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ-ΔΟΤΑ
ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ: 17:00 ΦΟΙΒΟΣ-ΦΑΛΩΡΕΙΑ (Α1)
Δ/ΤΕΣ: ΠΑΖΟΛΗΣ-ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ Κ.
ΚΛ. ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ: 17:00 ΓΟΜΦΩΝ ΓΣ-ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ(Α1)
Δ/ΤΕΣ:ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ-ΚΙΣΣΑΣ
ΕΑΚ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ: 19:00 ΑΠ.ΚΑΡΔ- ΚΡΟΝΟΣ ΤΡΙΚ(Α2)
Δ/ΤΕΣ: ΓΚΟΥΤΑΣ- ΜΕΛΛΟΣ Κ.
ΚΛ. ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚ.: 17:00 ΚΑΡΔ.ΠΑΙΔΙΟΥ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ(ΕΡΓ)
Δ/ΤΕΣ: ΧΛΩΡΟΣ Ν.-ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ Β.
ΚΡΙΤΕΣ: ΛΙΝΟΥ-ΤΖΕΛΗΣ
ΚΛ.ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚ: 19:00 ΑΡΗΣ ΤΡΙΚ-Ν.ΑΘΛΗΤΕΣ(Α2)
Δ/ΤΕΣ: ΔΗΜΟΥΛΑΣ-ΓΚΑΓΚΑΣΤΑΘΗΣ
ΚΡΙΤΕΣ: ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ Β.- ΠΙΣΠΑ-ΛΙΝΟΥ
ΚΛ. ΔΕΣΚΑΤΗΣ: 19:00 ΔΕΣΚΑΤΗ-ΣΟΥΦΛΑΡΙΑ(Ε)
Δ/ΤΕΣ: ΚΥΡΙΤΣΗΣ –ΜΠΑΡΑΚΟΥ
ΚΡΙΤΕΣ: ΖΑΧΑΡΙΑ

ΚΛ. ΠΑΛΑΜΑ: 16:00 ΠΑΛΑΜΑΣ- ΑΙΟΛΟΣ(ΝΕΑΝ)
Δ/ΤΕΣ: ΧΛΩΡΟΣ ΧΡ.-ΚΟΥΤΙΒΗΣ
ΚΛ.ΔΗΜ.ΤΡΙΚ: 21:00 ΜΑΓΟΙ ΤΡΙΚ-ΙΚΑΡΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ(Α2)
Δ/ΤΕΣ:ΛΙΛΗΣ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΡΙΤΕΣ: ΒΗΤΑΣ-ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ-ΠΑΥΛΙΔΟΥ
ΚΛ.ΤΥΡΝΑΒΟΥ: ΚΡΟΝΟΣ ΤΥΡΝ-ΤΡΙΚ.ΦΟΥΝΤΑΣ(Β’)
Δ/ΤΕΣ: ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ-ΧΑΤΖΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 24/03/2019
ΚΛ.ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚ: 15:00 ΠΡ.ΓΩΝΙΑ-ΓΑΣ ΠΑΛΑΜΑ(Β’)
Δ/ΤΕΣ: ΤΖΙΑΤΖΙΑΣ-ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΡΙΤΕΣ: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ-ΡΕΝΤΖΕΛΑΣ-ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΑΚ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ: 15:00 ΕΛΠ. ΚΑΡΔ- ΓΣ ΦΑΛΑΝΗΣ(Β’)
Δ/ΤΕΣ: ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ
ΕΑΚ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ: 17:00 ΑΝ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ – ΝΙΚΑΙΑ ΛΑΡ.(Α1)
Δ/ΤΕΣ: ΔΗΜΟΥΛΑΣ-ΛΙΛΗΣ
ΤΡΙΤΗ 26/03/2019
ΚΛ.ΔΗΜ.ΤΡΙΚ: 15:00 ΑΙΟΛΟΣ Β’-ΦΟΥΝΤΑΣ 1(Π)
Δ/ΤΕΣ: ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΟΥΤΙΒΗΣ
ΚΡΙΤΕΣ: ΝΤΟΒΑΣ-ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ-ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ Β.

0:30 Eurosport 1
Καλλιτεχνικό πατινάζ
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Σαϊτάμα
10:50 FOX Sports
Cowboys - Broncos
NRL
15:00 COSMOTE
SPORT 9 HD
Όρενμπουργκ Ανζέ
ETTU Champions
League
15:15 Eurosport 1
Παγκόσμιο Κύπελλο Πλανίτσα
Άλμα με σκι
16:00 ΕΡΤ Sports
HD
Δάφνη - Νίκη Λευκάδας
Κύπελλο Γυναικών
16:30 Eurosport 2
Bredene Koksijde
Classic
Ποδηλασία
17:00 COSMOTE
SPORT 6 HD
ATP Masters 1000
Miami Open
Κυρίως ταμπλό
17:15 Eurosport 1
Παγκόσμιο Κύπελλο Όσλο
Δίαθλο
18:00 FOX Sports
March Madness
First Round
NCAA
18:00 Novasports
1HD
Ούνικς Καζάν - Βαλένθια
Eurocup

19:00 COSMOTE
SPORT 2 HD
Βουλγαρία - Μαυροβούνιο
Προκριματικά
Euro 2020
19:00 Novasports
2HD
Χίμκι - Μακάμπι
Τελ Αβίβ
EuroLeague
19:00 ΕΡΤ Sports
HD
Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός
Κύπελλο Γυναικών
19:15 Eurosport 1
Παγκόσμιο Κύπελλο Κεμπέκ
Σκι
ανώμαλου
δρόμου
20:00 Eurosport 2
Καναδάς - Δανία
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Γυναικών
20:00 Novasports
4HD
Ζάλγκιρις - Νταρουσάφακα
EuroLeague
20:30 FOX Sports
March Madness
First Round
NCAA
21:00 Novasports
3HD
Ανδόρρα - Άλμπα
Βερολίνου
Eurocup
21:30 Novasports
2HD
Μπασκόνια - Ρεάλ
Μαδρίτης
EuroLeague
21:45 COSMOTE
SPORT 1 HD

Αγγλία - Τσεχία
Προκριματικά
Euro 2020
21:45 COSMOTE
SPORT 2 HD
Μολδαβία - Γαλλία
Προκριματικά
Euro 2020
21:45 COSMOTE
SPORT 3 HD
Αλβανία - Τουρκία
Προκριματικά
Euro 2020
21:45 COSMOTE
SPORT 7 HD
Πορτογαλία - Ουκρανία
Προκριματικά
Euro 2020
21:45 COSMOTE
SPORT 8 HD
Ανδόρρα - Ισλανδία
Προκριματικά
Euro 2020
21:45 COSMOTE
SPORT 9 HD
Λουξεμβούργο Λιθουανία
Προκριματικά
Euro 2020
21:45 Novasports
1HD
Αρμάνι Μιλάνο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ
EuroLeague
22:00 Eurosport 1
Track Championship
Μάντσεστερ
22:30 COSMOTE
SPORT 4 HD
Oregon - Wisconsin

CMYK

16

ΣχΟΛΙκΟ ΠρωΤΑΘΛημΑ ΠΟΔΟΣφΑΙρΟΥ

_4 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

Ολο και πιο κοντά
Η έξοδος των ομάδων στο γήπεδο του Ριζαριού

•Τα κορίτσια του 8ου ΓΕΛ Τρικάλων κέρδισαν
και το 1ο ΓΕΛ Καρπενησίου 2-1 και πλησιάζουν το Final Four

Η

ταν το φαβορί
και το ήξερε.
Επρεπε όμως η
ποδοσφαιρική
ομάδα των κοριτσιών του
8ου ΓΕΛ Τρικάλων, να το
δείξει στο γήπεδο και σ’
αυτό το παιχνίδι, ώστε να
βρεθεί ένα βήμα πριν το
Final Four, εκεί όπου θα
διεκδικήσει μια από τις
τρεις προνομιούχες
θέσεις.

Του ΠANOΥ
ΓIΔOΠOYΛOΥ
gidopoulosp@yahoo.gr

Αφού γιατρός δεν υπήρξε στο γήπεδο, όλοι έβαλαν το χέρι τους
προσφέροντας ό,τι μπορούσαν αλλά και κάνοντας τον Σταυρό τους…

Τα κορίτσια του 8ου ΓΕΛ Τρικάλων σε πανηγυρική φωτό με τον Δ/ντή του σχολείου
κ. Ν. Κολοβό, τους καθηγητές, τον προπονητή και τους φιλάθλους

Τελικά τα κατάφερε, αν και
σε κάποια διαστήματα χαλάρωσε, κερδίζοντας το 1ο ΓΕΛ Καρπενησίου με 2-1 στο γήπεδο Ριζαριού. Φυσιολογικά θα έπρεπε
να περιορίσουμε το ρεπορτάζ
του χθεσινού αγώνα της 3ης
φάσης εντός γραμμών. Πώς
μπορούμε όμως να αδιαφορήσουμε για τα κενά που υπάρχουν, για το ανοργάνωτο σχολικό πρωτάθλημα της πολιτείας,
το οποίο σου δίνει την εντύπωση,
πως γίνεται για να γίνεται;

Ανώτερες οι Τρικαλινές

Δεν υπήρξε γιατρός…

Ευκαιρία για συνάντηση είχαν οι κ. Γιάννης Τίκος και
Χρ. Αρμάγος στο χθεσινό παιχνίδι των κοριτσιών στο Ριζαριό.
Είχαν πολλά να θυμηθούν από την συνύπαρξή τους στο Καρπενήσι

Οι κ. Κουτής και Μπούτας στο τέλος του αγώνα
ένιωσαν ανακουφισμένοι. Για πολλούς λόγους…
Ευκαιρία βρήκε και
την εκμεταλλεύτηκε
ο δάσκαλος του 13ου
δημοτικού σχολείου
κ. Γιώργος Πολύσης.
Το ποδόσφαιρο
βρίσκεται
στο DNA του, οπότε
παρακολούθησε
ένα μικρό μέρος του
αγώνα των κοριτσιών
στο Ριζαριό,
βγάζοντας από νωρίς
τα συμπεράσματά του.
Η πείρα του διέκρινε
πρόκριση των
Τρικαλινών κοριτσιών
και δικαιώθηκε

Να μην σταθούμε στο απαράδεκτο γήπεδο, το οποίο εφόσον ορίσθηκε και αυτό το παιχνίδι στον συγκεκριμένο χώρο,
έπρεπε να ετοιμαστεί ανάλογα.
Ούτε στον «μικρό» αριθμό των
κοριτσιών που συμμετέχουν στις
σχολικές ομάδες (στο Καρπενήσι
μόνο ένα κορίτσι ασχολείται με
το ποδόσφαιρο, ενώ τα υπόλοιπα είναι αθλήτριες στίβου). Ούτε
και στην επικίνδυνη δοκιμασία
των παιδιών να παίζουν με μια
«ανάσα» τα πρωταθλήματα. Τα
κορίτσια του 8ου ΓΕΛ Τρικάλων
– για παράδειγμα- έπαιξαν την
προηγούμενη μέρα στη Λάρισα… Να σταθούμε σ’ ένα σοβαρό γεγονός, το οποίο δείχνει
πως είμαστε μακριά από τις
προσδοκίες ενός οργανωμένου
σχολικού αθλητισμού, όταν άλλες χώρες βρίσκονται έτη φωτός
μπροστά.
Στο χθεσινό παιχνίδι δεν υπήρξε γιατρός.... Οσο παράξενο και
αν ακούγεται ή διαβάζεται, ήταν
ένα πραγματικό γεγονός στο
χθεσινό παιχνίδι και ευτυχώς
δεν υπήρξε κανένα σοβαρό
απρόοπτο, έστω και αν οι γυμναστές –κυρίως- μπορούσαν
να δώσουν κάποιες βοήθειες.
Αν δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε έναν γιατρό σε παιχνίδια
που διοργανώνει η πολιτεία και
αφορά σχολεία και παιδιά, τότε
είμαστε άξιοι της μοίρας μας.
Δεν θα μπούμε στη διαδικασία
να «ψάξουμε» αν ζητήθηκε γιατρός για το χθεσινό παιχνίδιόπως μας βεβαίωσαν οι υπεύθυνοι του γραφείου φυσικής
αγωγής- και τι ήταν αυτό που
δεν εξασφάλισε την παρουσία
του στο γήπεδο. Αναφέρουμε
το γεγονός, όπως είμαστε υποχρεωμένοι, όχι για να αποδείξουμε πως όλα στην Ελλάδα
γίνονται στο γόνατο, αλλά για
να μην υπάρξει παρόμοια εικόνα… στο μέλλον.
CMYK

Η Αργύρη πανηγυρίζει με τις συμπαίκτριές της
το γκολ που πέτυχε στο γήπεδο Ριζαριού

Η Δραγούτσου Αλ. Σε μια προσπάθειά της

Στο αγωνιστικό κομμάτι οι Τρικαλινές παίκτριες του Σωτήρη
Γουσόπουλου ήταν ανώτερες
αλλά λόγω… χαλαρότητας δεν
«καθάρισαν» εύκολα το παιχνίδι.
Μάλιστα πήραν τη νίκη πρόκριση
με 2-1 με βοήθεια το αυτογκόλ
του 1ου ΓΕΛ Καρπενησίου αλλά
και με μπόλικο άγχος όταν οι φιλοξενούμενες μείωσαν σε 2-1,
το οποίο ήταν και το τελικό σκορ.
Επόμενη υποχρέωση την ερχόμενη Τρίτη – εκτός απροόπτου- με τη νικήτρια ομάδα
από το Αργος ή το Αγρίνιο.
Μόλις στο 5’ η «αρχηγός» των
Τρικάλων Αργύρη με σουτ από
καλή θέση πέτυχε το 1-0.
Στο 9’ η φιλοξενούμενη ομάδα, με την Οικονόμου, απείλησε
από αριστερά αλλά η Δραγούτσου Μ. μπλόκαρε τη μπάλα.
Στο 11’ η Αργύρη προσπάθησε
ξανά αλλά αυτή τη φορά το
σουτ που έκανε κατέληξε άουτ.
Στο 17’ φάουλ της Δραγούτσου Αλ. μπλόκαρε η Γιόγου.
Στο 28’ η Τρικαλινή ομάδα
στάθηκε τυχερή. Σε «στραβοκλωτσιά» της Δραγούτσου Αλ.
η μπάλα πήρε ύψος και στην
προσπάθεια να διώξει με το κεφάλι η Γιαννοπούλου σημάδεψε
τα δίκτυα της ομάδας της κάνοντας το 2-0.
Στο 35’ η Γιαννιώτη, απέναντι
στην Δραγούτσου Μ. σούταρε
αλλά νικήθηκε. Στο 39’ σουτ της
Δραγούτσου Αλ. η μπάλα βρήκε
σε σώμα αμυντικού και δεν βρήκε τον στόχο της.
Στο 45’ από λάθη στην άμυνα
η Οικονόμου μείωσε από κοντά
σε 2-1. Στο 57’ μάλιστα η Στεφοπούλου από κοντά δεν μπόρεσε να φέρει το παιχνίδι στα
ίσα. Στο 69’ η Βλόντζου από
καλή θέση νικήθηκε από την
Γιόγου.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

Ο Σ. Γουσόπουλος δίνει οδηγίες στα κορίτσια του

8ο ΓΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Σ. ΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ): Δραγούτσου Μ.,
Δραγούτσου Αλκ., Ντίμτσα (42’
Σιούτα), Παναγιώτου, Ντιντή,
Καραμίντζιου, Αργύρη, Καμπαγιάννη, Τσιαχρήστου, Στάμου
(75’ Βλόντζου), Καραθάνου.
1ο ΓΕΛ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ (ΧΡ.
ΑΡΜΑΓΟΣ): Γιόγου, Γιαννιώτη,
Τσιώνη (58’ Χρυσαφοπούλου),
Γιαννοπούλου, Στεφοπούλου, Οικονόμου, Κωνσταντοπούλου, Κουρλού, Τάσιου, Φέγγου, Μπίκα.
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Μπούτας (Σταμάτης – Τσιάρας).

CMYK
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Το πλοίο θα… σφυρίξει!
•Μια μίνι Οδύσσεια θα περιμένει την αποστολή του ΑΟ Τρίκαλα
για το αυριανό παιχνίδι στην Κρήτη με τον Ηρόδοτο
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Ενός λεπτού σιγή
στα παιχνίδια της
Football League
Ενός λεπτού σιγή θα έχουμε στα ματς της 23ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Football League, που θα
διεξαχθούν 23 και 24 Μαρτίου, στη μνήμη του Θανάση
Γιαννακόπουλου, που απεβίωσε την Τρίτη (19/3).
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Σας ενημερώνουμε ότι, πριν την έναρξη των αγώνων
της 23ης αγωνιστικής ημέρας του Πρωταθλήματος της
FOOTBALL LEAGUE, -που θα διεξαχθούν το Σάββατο 23
και την Κυριακή 24 Μαρτίου 2019-, θα τηρηθεί ενός
λεπτού σιγή στη μνήμη του Θανάση Γιαννακόπουλου, ο
οποίος διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και
Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Ε.Π.Α.Ε. Η
υλοποίηση του ανωτέρου θα γίνει με μέριμνα των διαιτητών
και της γηπεδούχου ΠΑΕ.

«Καμπάνες» για έξι
•με πρόστιμα τιμωρήθηκαν Αιγινιακός,
ηρόδοτος, ηρακλής, Παναχαϊκή, κέρκυρα
και Σπάρτη •κίνδυνος για τους Αχαιούς

Με αρκετή περιπέτεια αναμένεται να ταξιδέψει
η αποστολή του ΑΟ Τρίκαλα στην Κρήτη

Τ

ο πλοίο θα
σαλπάρει για
λιμένα ξένα!
Αυτοί οι στίχοι
από το ωραίο τραγούδι
δεν έχουν να κάνουν με
την ακρίβεια των
πράξεων της αποστολής
του ΑΟ Τρίκαλα, αφού η
αποστολή θα είναι για
την Κρήτη, αλλά με
αρκετή κούραση. Και όλα
αυτά αφού η διοίκηση
αποφάσισε οι παίκτες να
ταξιδέψουν σήμερα το
βράδυ με το πλοίο ώστε
να φτάσουν τα
ξημερώματα στην Κρήτη.

Του χρΙΣΤΟφΟρΟΥ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
xristoforospap@gmail.com

Το …σχέδιο που παρουσιάστηκε στους παίκτες περιλαμβάνει προπόνηση σήμερα το
πρωί στα Τρίκαλα, μετάβαση
εν συνεχεία στην Αθήνα με
λεωφορείο και επιβίβαση στο
καράβι της γραμμής για Ηρά-

κλειο το βράδυ. Η αποστολή
θα φτάσει το πρωί του αγώνα
στο Ηράκλειο και αν δεν
υπάρξει ξεκούραση σε ξενοδοχείο οι παίκτες θα παραμείνουν στις καμπίνες, θα γευματίσουν και θα πάνε απευθείας στο γήπεδο για τον αγώνα.
Δύσκολη θα είναι και η επιστροφή. Μετά τον αγώνα πάλι
καράβι, η ομάδα φτάνει Πειραιά το πρωί της Κυριακής,
προπόνηση στην Αθήνα και
άφιξη στα Τρίκαλα αργά το
απόγευμα.
Και όλα αυτά ενώ υπάρχει
παιχνίδι τόσο την Τετάρτη με
την Κέρκυρα εντός αλλά και
την Κυριακή εκτός με τον Αιγινιακό.
Όπως και να έχει το παιχνίδι
είναι εξαιρετικά κρίσιμο. Αυτό
το ξέρουν πολύ καλά οι παίκτες του Μίλος Κόστιτς, έτσι
πέρα από την όποια ταλαιπωρία θα πρέπει να δείξουν
το καλύτερο δυνατό πρόσωπο, ώστε να φτάσουν στο στόχο. Ο ΑΟΤ καλείται να κάνει

βήμα παραμονής και ο αγώνας κόντρα στον Ηρόδοτο είναι πραγματικά κάτι παραπάνω από κρίσιμος για να φτάσει
στον σκοπό που έχει χαράξει.
Ήδη έχει χαθεί πολύτιμος
χρόνος και δεν υπάρχουν τα
περιθώρια για νέα λάθη και
αυτό θα πρέπει να το ξέρουν
όλοι!
Αγωνιστικά εκτός απο τον
Ντιαλό που είναι τιμωρημένος
δεν προλαβαίνει το παιχνίδι
ο Γκουγκούδης που νιώθει
ακόμη ενοχλήσεις αλλά και ο
Γουερέ που βρίσκεται με την
Εθνική ομάδα της χώρας του
στην Κένυα. Αντίθετα, Συμελίδης, Ράντι, Καπός και Ζακουανί έβγαλαν κανονικά την
προπόνηση.
Απουσίες έχει και ο Ηρόδοτος. Τιμωρημένος ο 19χρονος μέσος Νύκταρης ο οποίος
αποβλήθηκε στο προηγούμενο ματς με τον Εργοτέλη,
τραυματίας ο 23χρονος επιθετικός Κονέ και από θλάση
ταλαιπωρείται ο πρώην επιθετικός του ΑΟΤ, Δημήτρης

ΜΠΑΚΩΣΗΣ
EΞΑΤμΙΣΕΙΣ

κΑΤΑΛΥΤΕΣ

3ο χλμ. Τρικάλων-Πύλης • Τηλ. 24310 24735
Άρης • 6977 231 913
www.bakosis.gr
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Σιαλμάς και δεν αγωνίστηκε
στο προηγούμενο ματς. Με
τρεις αγωνιστικές τιμωρήθηκε
και ο έμπειρος μέσος Φραγκουλάκης από το Πειθαρχικό
Όργανο της Football League
ο οποίος μετά τον αγώνα με
τον Αιγινιακό, σταμάτησε το
ποδόσφαιρο.

Πάει για παράταση η
διαδικασία επιτήρησης
Σε καθεστώς επιτήρησης
βρίσκονται όλες οι ομάδες
της Football League από την
Ε.Π.Ο. Πρόκειται για μια διαδικασία περίπου ανάλογης
της αδειοδότησης σε μικρότερο βαθμό. Φέτος προβλέπονται δύο ημερομηνίες που
πρόκειται να ακολουθηθεί.
Η πρώτη αφορούσε τον Φεβρουάριο και ήδη κατ’ ουσίαν
έχει προκύψει παράταση.
«Κατά 99% θα δοθεί παράταση σε συνεννόηση με την
Ε.Π.Ο.» σχολίαζαν χθες κεντρικά από τη Λίγκα. Η εξέλιξη
θεωρείται θετική για τον Ηρακλή ώστε να ρυθμίσει υποθέσεις.

Στις 20 Ιανουαρίου έπαιξαν Αιγινιακός - Ηρόδοτος,
στις 20 Φεβρουαρίου απολογήθηκαν και στις 20 Μαρτίου
τιμωρήθηκαν. Πόσο θα πληρώσουν το επεισόδιο που
είχε ο πρώην προπονητής του πρώτου και ο πρώην
μέσος του δεύτερου; 4.500 και 4.000 ευρώ αντίστοιχα.
Ο Μιρσάντ Γιονούζ, φυσικά, αποτελεί παρελθόν, όπως
και ο Μιχάλης Φραγκουλάκης.
Με «καμπάνα» 2.000 ευρώ τιμωρήθηκαν η Παναχαϊκή
και η Κέρκυρα για την καθυστερημένη έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου στο μεταξύ τους ματς στην Αγυιά. Ο
δικηγόρος των Φαιάκων, Αργύρης Λίβας στην απολογία
ενώπιον του αθλητικού δικαστή είχε ισχυριστεί ότι οι
δύο ομάδες άργησαν να βγουν στον αγωνιστικό χώρο
λόγω διαρροής στα υδραυλικά του γηπέδου και... εκτεθειμένων καλωδίων! Το ίδιο ποσό θα κληθεί να πληρώσει
και η Σπάρτη για το παιχνίδι με τον Απόλλωνα Λάρισας.
Με πρόστιμο, τέλος, 1.500 ευρώ τιμωρήθηκε ο Ηρακλής,
αλλά η διοργανώτρια μάλλον μπέρδεψε τους αγώνες.
Αναφέρει ότι η ποινή αφορά στο παιχνίδι με τον Αιγινιακό
στις 20/01/2019, αλλά τότε ο Γηραιός είχε αντιμετωπίσει
εκτός έδρας τον ΑΟ Τρίκαλα. Το πιθανότερο είναι το
πρόστιμο να αφορά στο εντός έδρας παιχνίδι με τον
Πλατανιά, οπότε είχε εκτοξευτεί μπουκάλι στον πάγκο
των φιλοξενούμενων έπειτα από την αποβολή του ποδοσφαιριστή, Κώστα Τσαμούρη.
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Αναστασιάδης:

Επιστολή της NOVA
προς ΠΑΕ, Πολιτεία
και Super League:
«Ο καθένας να αναλάβει
τις ευθύνες του»

«Η ιστορία μας σπρώχνει για
να κάνουμε το κάτι παραπάνω»

Την απογοήτευσή του για τα όσα συνέβησαν
ήνυμα πρόκρισης
γι’ άλλη μια φορά στα ελληνικά γήπεδα εξέέστειλε
ο Άγγελος
φρασε το συνδρομητικό κανάλι της NOVA.
Αναστασιάδης πριν
Με αφορμή τα επεισόδια στο ντέρμπι της
την πρεμιέρα της
Super League, Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός
Εθνικής
κόντρα
στο Λιχτενστάιν
και τη διακοπή του αγώνα, το κανάλι απέ(23/03,
21:45).
στειλε αιχμηρή επιστολή προς τον υφυπουργό Αθλητισμού, Γιώργο Βασιλειάδη,
Ο ομοσπονδιακός τεχνικός τόνισε
την διοργανώτρια αρχή και τις ΠΑΕ, ζημεταξύ άλλων στην κάμερα του
τώντας να αναλάβουν όλοι τις ευθύνες
ΟΠΑΠ, πως η ομάδα είναι υποχρεωτους, ενώ παράλληλα προτείνει και 3 λύμένη με βάση την ιστορία της να κάνει
σεις προκειμένου το ποδόσφαιρο να γίνει
το βήμα παραπάνω, θεωρεί πως ο αποκαι πάλι ελκυστικό.
κλεισμός από το Nations League θα επηΗ ανακοίνωση του συνδρομητικού καρεάσει θετικά την Εθνική, ενώ για μία
ναλιού αναφέρει:
ακόμη φορά έδειξε την απόλυτη εμπι«Έχουμε δει από σκηνές ωμής βίας και
στοσύνη του στο υπάρχων δυναμικό.
δίχτυα προστασίας που εμποδίζουν την
Πριν το πρώτο παιχνίδι κόντρα στο Λιαπρόσκοπτη τηλεοπτική κάλυψη, μέχρι
χτενστάιν, ο Έλληνας τεχνικός τόνισε, ότι
γήπεδα... χωράφια, επικίνδυνα για την
η ιστορία αυτής της ομάδας την σπρώχνει
ακεραιότητα των ίδιων των παικτών.
για να πετύχει κάτι καλό και να κλείσει ειΕπίσης, έχουμε διαβάσει επανειλημσιτήριο για την τελική φάση του Euro
μένως ανακοινώσεις ομάδων, ακόμα και
2020.
κατά τη διάρκεια των αγώνων, εναντίον
Για την πρόκριση στα τελικά του EURO
της διαιτησίας και έχουμε ακούσει δη2020: «Αυτός είναι ο στόχος. Είμαστε μία
λώσεις παραγόντων που υποκινούν την
μεγάλη ομάδα. Έχουμε από πίσω μας την δύσκολα παιχνίδια, αυτό πρέπει να περάσουμε
βία. Και επιπλέον των παραπάνω, ανιστορία που μας σπρώχνει. Πρέπει να τη λά- στα παιδιά.»
τιμετωπίζουμε και το παγκόσμιο παβουμε υπόψη μας. Είμαστε υποχρεωμένοι
Για το αν ο αποκλεισμός από το Nations Leaράδοξο να διεξάγεται ένα πρωτάθληγι΄ αυτή την ιστορία να κάνουμε το κάτι πα- gue θα επηρεάσει την ομάδα, απάντησε: «Σίγουρα
μα, στο οποίο πέντε αγωνιστικές πριν
ραπάνω.»
θα επηρεάσει θετικά την ομάδα. Θα το συζητήαπό το τέλος του δεν υπάρχει οριστιΓια τα δύο πρώτα ματς με Λιχτενστάιν και σουμε, θα το δούμε κι ανάλογα θα λειτουργήκή προκήρυξη και να μην είναι γνωΒοσνία ανέφερε: «Η αρχή είναι το ήμισυ του σουμε.»
στός ο αριθμός των ομάδων που τεπαντός, εάν θα κάνουμε αυτό που θέλουμε
Για τις αλλαγές στην Εθνική είπε: «Δεν αλλάζει
λικά θα υποβιβαστούν.
αρχής γενομένης από το πρώτο παιχνίδι, τίποτα στην Εθνική ομάδα. Εκείνο που πρέπει να
Και μέσα σε όλα αυτά μεταβάλδιότι για μένα όλα τα ματς ισοδυναμούν με κάνουμε είναι να πείσουμε τα παιδιά, ότι μπορούν,
λονται κατά το δοκούν οι επιπτώσεις
τρεις βαθμούς. Δεν υπάρχουν εύκολα και ότι οι άλλοι δεν είναι καλύτεροι από εμάς. Υπάρόσων ΠΑΕ δεν πληρούν τα κριτήρια
της αδειοδότησης. Αυτό το νοσηρό
περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί και
ανακυκλώνεται συνεχώς, αφενός απομακρύνει την ευρεία μάζα των φιλάθλων από τα γήπεδα και αφετέρου χαμηλώνει ακόμη περισσότερο την εμπορική αξία του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου.
Και αντί οι αρμόδιες αρχές και όλοι
οι εμπλεκόμενοι φορείς να κοιτάξουν
πώς θα συνεργαστούν και ο καθένας
τους να επιτελέσει το ρόλο του για να
βελτιώσουν τη ζοφερή αυτή κατάσταση, επιλέγουν να επαναλάβουν τη γνωστή τακτική της επίρριψης ευθυνών ο
ένας στον άλλο».
Η Nova ζητά από όλες τις πλευρές
«να αφήσουν στην άκρη τα λόγια και να
ναν χρόνο πριν το άναμα της
περάσουν στις πράξεις, προκειμένου να
Φλόγας
στην Αρχαία Ολυμπία,
γίνει μία τελευταία προσπάθεια, ώστε το
παρουσιάστηκε
επισήμως
ελληνικό ποδόσφαιρο να αποτελέσει
σήμερα (20/03) η δάδα που
και πάλι πόλο έλξης των φιλάθλων, μέσα
σχεδιάστηκε για τους Ολυμπιακούς
από 3 κινήσεις», που όπως επισημαίνεται
στην επιστολή είναι οι εξής:
Αγώνες του Τόκιο 2020.
«1. Να σταματήσει εδώ και τώρα το γνωΟ δημιουργός της, Τοκουγίν Γιοσιόκα, εμστό πινγκ-πονγκ επίρριψης των ευθυνών
μεταξύ Πολιτείας, Αστυνομίας και των
πνεύστηκε το σχεδιασμό της από το ροζ
ΠΑΕ μελών της Super League και να αναάνθος της κερασιάς που ανθεί την άνοιξη
λάβουν (με σχετική νομοθετική ρύθμιση) η
σε πολλές περιοχές της χώρας του αναδιοργανώτρια αρχή και οι επιμέρους ΠΑΕ
τέλλοντος ηλίου και σχεδιάστηκε με τη
πλήρως την ευθύνη της τήρησης της τάξης
βοήθεια παιδιών από τις περιοχές που
μέσα στα γήπεδα.
υπέστησαν σοβαρότατες ζημιές από το
Η εμπειρία έχει αποδείξει ότι όταν οι ΠΑΕ
σεισμό του 2011 και το τσουνάμι.
θέλουν (όπως π.χ. στις ευρωπαϊκές διοργαΌπως παραδέχθηκε ο Γιοσιόκα, εμνώσεις της UEFA), κάνουν πολύ καλύτερα την
πνεύστηκε από τα πέντε πέταλα του
δουλειά τους, εφαρμόζουν πλήρως τους καάνθους της κερασιάς, τα οποία αντινονισμούς και διασφαλίζουν την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων.
προσωπεύουν τους πέντε Ολυμπια2. Η Πολιτεία να εφαρμόσει κατά γράμμα τους
κούς Κύκλους, μετά από επίσκεψη
νόμους και να μην επιδεικνύει την παραμικρή ανοσε ένα δημοτικό σχολείο στη Φουχή σε φαινόμενα βίας στους αγωνιστικούς χώρους.
κουσίμα.
3. Οι ΠΑΕ να μην αναζητούν διάφορα νομικά "παΤόκιο 2020: Παρουσιάστηκε
ράθυρα" για εξυπηρετήσεις των οποιονδήποτε "δικών
η Ολυμπιακή Δάδα
τους παιδιών". Από την ουσιαστική αντιμετώπιση
των φαινομένων βίας μέχρι τον τρόπο στελέχωσης και
«Ήμουν πολύ εντυπωσιαλειτουργίας των διοικητικών οργάνων του ποδοσφαίρου
σμένος από την ισχυρή έκο νόμος πρέπει να εφαρμόζεται απαρέγκλιτα για όλους».

Μ

χει μια κατάσταση τέτοια, που δείχνει ότι εμείς δεν
είμαστε στα καλύτερά μας για να μπορέσουμε να
ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις.»
Για τον προσωπικό του στόχο: «Είναι ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Ήθελα να είμαι
προπονητής στην Εθνική ομάδα. Με βοήθησε ο
Θεός και είμαι εδώ. Για να είμαι εδώ κάτι καλό θα
έχει στο μυαλό του να κάνει. Ελπίζω με την παρουσία μου να ξεκινήσει μία νέα αρχή, ούτως
ώστε η ομάδα να βρεθεί στο σημείο εκείνο που
θέλει ο κόσμος, όλος ο ελληνικός λαός».

Ολυμπιακοί Αγώνες 2020:

Δάδα εμπνευσμένη
από το άνθος της κερασιάς

Έ

φραση που είχαν τα άνθη της κερασιάς, τα οποία σχεδίασαν παιδιά
της περιοχής. Προσπαθούν να ξεπεράσουν τις προκλήσεις και να
προχωρήσουν μπροστά. Ήθελα να
το μοιραστώ με τον κόσμο» δήλωσε ο Γιοσιόκα στην τελετή για τα
αποκαλυπτήρια της δάδας, η οποία
πραγματοποιήθηκε στο Τόκιο.
Η δάδα ζυγίζει 1.2 κιλά και είναι
κατασκευασμένη από αλουμίνιο,
το 30% του οποίου έχει ανακυκλωθεί από τις προσωρινές κατοικίες
που κατασκευάστηκαν μετά τον
σεισμό του 2011. Το θέμα των Αγώνων του Τόκιο είναι η ανοικοδόμηση από την καταστροφή του 2011
και η λαμπαδηδρομία θα ξεκινήσει
στις 20 Μαρτίου του επόμενου
έτους από την επαρχία Μιγιάγκι, μια
ακόμη περιοχή που υπέστη μεγάλες
ζημιές.
Η πλήρης διαδρομή της λαμπαδηδρομίας επί ιαπωνικού εδάφους
δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί από την
οργανωτική επιτροπή.

Γ’ ΕΘνΙΚΗ
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Παραμονή;
Τυπικότοθέμα!
•Τα Μετέωρα αναμένεται πολύ σύντομα
να πετύχουν και μαθηματικά τον στόχο τους

Π

Του ΠANOΥ
ΓIΔOΠOYΛOΥ
gidopoulosp@yahoo.gr

οποίο ισοφαρίστηκε το 2-0,
αλλά και να εξασφαλίσει και
μαθηματικά την παραμονή
κάτι που θα γίνει προσεχώς.
Οι αγωνιστικές που απέμειναν είναι:

23η αγωνιστική
Σέλλανα - Πιερικός
Αναγέννηση Κ. - Ολυμπιακός Β.
Θησέας Αγριάς - Μετέωρα
Φωκικός - Αστέρας Ιτέας
Στυλίδα - Τσαριτσάνη
Νεοκαισάρεια - Μακρυχώρι
Νίκη Βόλου - Αλμυρός

24η αγωνιστική
Αναγέννηση Κ. - Σέλλανα
Πιερικός - Θησέας Αγριάς
Ολυμπιακός Β. - Φωκικός
Μετέωρα - Στυλίδα
Αστέρας Ιτέας - Νεοκαισάρεια
Τσαριτσάνη - Νίκη Βόλου
Αλμυρός - Μακρυχώρι

Συνέχεια στην Αγριά
Ένα δύσκολο παιχνίδι, ένα
ματς κυρίως γοήτρου, θα δώσουν τα Μετέωρα την ερχόμενη Κυριακή στην Αγριά με
τους γηπεδούχους να επιδιώκουν και αυτοί την παραμονή
τους.
Ο προπονητής τους Λάκης
Μπακάλης υπολογίζει πολύ
στη σοβαρότητα και την αγωνιστική διάθεση των παικτών
του απέναντι σε μια ικανότατη ομάδα τονίζοντας τα εξής
«Αυτή τη στιγμή η ομάδα των
Μετεώρων δεν έχει βαθμολογικό κίνητρο, ως ομάδα, ίσως
παρουσιάζεται πιο χαλαρή και
αδιάφορη.
Είναι, όμως, μία πάρα πολύ
καλή ομάδα, η οποία βγάζει
μέσα στο γήπεδο πολύ καλά
στοιχεία. Είναι ένας ποιοτικός αντίπαλος και πολύ υπο-

λογίσιμος. Εμείς από την
πλευρά μας πρέπει να υπερβάλλουμε εαυτό, να είμαστε
συγκεντρωμένοι και στα 90 λεπτά και να έχουμε υπομονή
στο παιχνίδι μας. Γιατί τα Μετέωρα γνωρίζουν πολύ καλά
να διαχειρίζονται το αγωνιστικό της κομμάτι.
Έχουν καλή κυκλοφορία
μπάλας και το μεγάλο της
πλεονέκτημα είναι ότι σκοράρουν με ευκολία. Όσον αφορά τα αγωνιστικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, ο Γιαουπλάρι συμπλήρωσε κάρτες και δεν θα μπορέσει να
αγωνιστεί.
Πιστεύω, όμως, πως με το
ανάλογο πάθος, τη δύναμη και
αξιοποιώντας τον παράγοντα έδρα, μπορούμε να καταφέρουμε να πάρουμε το θετικό αποτέλεσμα».

25η αγωνιστική
Η παρουσία του Καλαμπακιώτικου συλλόγου ήταν και
παραμένει παραπάνω από ικανοποιητική χάρη στην προσπάθεια των παικτών, στη χημεία και στις ικανότητές τους.
Στη συμπεριφορά της διοίκησης, αλλά και στην προσφορά
κυρίως του πρώην προπονητή
Γιώργου Βακουφτσή και του
συνεργάτη του Χρ. Αυγέρου,
ως γυμναστή της ομάδας ο
οποίος και συνεχίζει με τον κ.
Τσουκαλίδη.
Την περασμένη Κυριακή η
ομάδα των Μετεώρων δεν
έχασε μόνο την ευκαιρία να
κερδίσει τον Πιερικό, από τον

Σέλλανα - Θησέας Αγριάς
Φωκικός - Αναγέννηση Κ.
Στυλίδα - Πιερικός
Νεοκαισάρεια - Ολυμπιακός Β.
Νίκη Βόλου - Μετέωρα
Αλμυρός - Αστέρας Ιτέας
Μακρυχώρι - Τσαριτσάνη

26η αγωνιστική
Φωκικός - Σέλλανα
Θησέας Αγριάς - Στυλίδα
Αναγέννηση Κ. - Νεοκαισάρεια
Πιερικός - Νίκη Βόλου
Ολυμπιακός Β. - Αλμυρός
Μετέωρα - Μακρυχώρι
Τσαριτσάνη - Αστέρας Ιτέας
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Οι σκόρερς
29 γκολ σημειώθηκαν στην 22η αγωνιστική του 4ου ομίλου της Γ’ Εθνικής. Στην κορυφή του πίνακα των σκόρερ
βρίσκεται ο Λόρι Κέρι της Νίκης Βόλου που έφτασε τα
18 γκολ καθώς πέτυχε το ένα από τα τέσσερα τέρματα
της ομάδας του κόντρα στον Αχιλλέα Νεοκαισάρειας. Στη
δεύτερη θέση με 11 γκολ βρίσκεται ο Σερτζίνιο του Ολυμπιακού Βόλου που σκόραρε κόντρα στον ΑΟ Σελλάνων.
Στα 9 γκολ μαζί με τον Αλεξίου του Αστέρα Ιτέας, ανέβηκε και ο Βουκομάνοβιτς της Νίκης Βόλου που πέτυχε
δύο τέρματα κόντρα στον Αχιλλέα Νεοκαισάρειας.
Πρώτος σκόρερ για την ομάδα των Μετεώρων ο Νίκος
Σκόνδρας με 8 γκολ.
Αναλυτικά οι σκόρερ του 4ου ομίλου:
18 γκολ
Κέρι (Νίκη Βόλου)
11 γκολ
Σερτζίνιο (Ολυμπιακός Βόλου)
9 γκολ
Βουκομάνοβιτς (Νίκη Βόλου)
Αλεξίου (Αστέρας Ιτέας)
8 γκολ
Φλίγκος (Ολυμπιακός Βόλου)
Κακκάβας (Αστέρας Ιτέας)
Σκόνδρας (ΑΣ Μετέωρα)
Μεγάλος (Φωκικός)
7 γκολ
Ζγκούρι (Ολυμπιακός Βόλου)
6 γκολ
Τζιώρας (Νίκη Βόλου)
Ναζίμ (Ολυμπιακός Βόλου)
Βλάχος (Θησέας Αγριάς)
Τζοβάρας (ΓΣ Αλμυρού)
Σεχολάρι (Πιερικός)
Πατσαρούχας (ΑΟ Σελλάνων)
Μαρούδας (ΑΣ Μετέωρα)
Κατσαμάγκας (Αχιλλέας Νεοκαισάρειας)
Λέντας (ΑΟ Στυλίδας)
Τέσσερα γκολ έχει πετύχει ο νεαρός Λίτσιος, από δύο
γκολ οι: Πολυζόπουλος, Ιωάννου, Ιωαννίδης και από ένα
οι: Κιάκος, Γεωργάκης, Παπαευθυμίου, Ουζούνογλου.

Αντιδρούν δυναμικά
για την αναδιάρθρωση

Μια ανάσα από την παραμονή – και μαθηματικά - βρίσκονται τα Μετέωρα τα οποία τίμησαν φέτος το Τρικαλινό ποδόσφαιρο
ολύ σύντομα
ολοκληρώνεται
το πρωτάθλημα
της Γ’ Εθνικής
κατηγορίας. Για την
ακρίβεια σε τέσσερις
αγωνιστικές κι ενώ οι
ομάδες του Βόλου
(Ολυμπιακός και Νίκη),
με τους υψηλούς
στόχους και τα υψηλά
κασέ «σκοτώνονται» ποια
από τις δύο θα κόψει το
νήμα και θα βρεθεί στην
επόμενη κατηγορία και
ποια θα παίξει μπαράζ,
τα Μετέωρα έχουν
πετύχει τον στόχο της
παραμονής, παρότι
«μαθηματικά» αυτό δεν
έχει συμβεί ακόμα.

27

Δυναμική είναι η αντίδραση των ομάδων της Γ’ Εθνικής
κατηγορίας, αναφορικά με την αναδιάρθρωση των κατηγοριών και με τον τρόπο με τον οποίο επιχειρείται να
γίνει από πλευράς Πολιτείας. Οι ομάδες της Γ’ Εθνικής
είναι υπέρ της αναβάθμισης του ελληνικού ποδοσφαίρου
και της αναδιάρθρωσης των κατηγοριών, όμως αυτό θα
πρέπει να γίνει σύμφωνα με ένα χρονοδιάγραμμα, όπου
δεν θα δημιουργούνται αδικίες για τους συλλόγους.
Ως γνωστόν, η Νίκη Βόλου συνέταξε πρόταση, την
οποία υπέγραψαν ιστορικές ομάδες που εκπροσωπούν
μεγάλες πόλεις της Ελλάδας, με κόσμο και αγωνίζονται
στο πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής κατηγορίας. Δεκαέξι ομάδες έχουν υπογράψει την πρόταση και συγκεκριμένα
οι: Καβάλα, Νέστος Χρυσούπολης, Βέροια, Άρης Παλαιοχωρίου, Μακεδονικός Φούφα, Ναυπακτιακός Αστέρας, Ολυμπιακός Βόλου, Νίκη Βόλου, Ιεράπετρα, Εθνικός, Ιωνικός, Διαγόρας Ρόδου, Αιγάλεω, Ηλυσιακός, Καλαμάτα, Ασπρόπυργος. Η μοναδική ομάδα από αυτές που
βρίσκονται στις δύο πρώτες θέσεις των οκτώ ομίλων της
Γ’ Εθνικής και δεν υπέγραψε είναι ο Ιάλυσος Ρόδου.
Η πρόταση των ομάδων της Γ’ Εθνικής με τις υπογραφές των σωματείων θα προωθηθεί στους αρμόδιους
φορείς, ενώ ήδη έχουν αρχίσει επαφές, προκειμένου να
υποστηριχθεί η θέση των ομάδων και να μην προχωρήσει από την προσεχή αγωνιστική περίοδο η αναδιάρθρωση, με τη δημιουργία της Σούπερ Λιγκ 2.

Η ΒΑΘΜOΛOΓΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ
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59
22
11
0
0
37
4
8
2
1
16
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2
1
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22
10
1
0
33
0
9
1
1
25
8
19
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1
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22
8
1
3
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3
4
3
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11
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6
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22
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3
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9
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7
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5
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1
7
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34
7
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23
3
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Στην Αναγέννηση Καρδίτσας έχει επιβληθεί ποινή αφαίρεσης 9 βαθμών από το τρέχον πρωτάθλημα και 6 βαθμών από τη νέα σεζόν.
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31
33
28
25
25
24
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21
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16
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8
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21
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28
25
28
28
34
29
48
34
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Σχολιάζοντας με το...

Πρώτος
Ο Βαϊος Τσιαφίτσας διαπρέπει στον Θρίαμβο Σερβιανών
και σήκωσε πρόσφατα την κούπα του κυπέλλου στα
Γιάννενα (δεύτερη συνεχόμενη), όπου σπουδάζει. Ηταν
μάλιστα ο πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης με 9 γκολ.
Και φυσικά πέρασε από τον ΑΟΤ αλλά ως γνήσιο Τρικαλινό τέκνο δεν… προτιμήθηκε. Να το θυμόμαστε και
αυτό…

Αψογοι
Αν και βρέθηκαν παιδιά-φίλαθλοι στο γήπεδο του Ριζαριού για να στηρίξουν τα κορίτσια του 8ου ΓΕΛ
Τρικάλων στην προσπάθειά τους, δεν υπήρξε το παραμικρό έκτροπο και αυτό είναι μια θετική και αισιόδοξη
εικόνα. Ολοι οι θεατές ήταν άψογοι.

Ξανά
κλήση
Ο κ. Νίκος Κεχαγιάς, κάλεσε στην Εθνική Κ16, ενόψει της συμμετοχής της στο
UEFA U16 Development
Tournament, με αντιπάλους
στον όμιλό της την Κολομβία
(01/04), την Πολωνία (03/04)
και την Τουρκία (05/04 τον
Θανάση Παπαδάκο ο οποίος
προπονείται και αγωνίζεται
στην Ιταλία με την Αταλάντα
και ανήκει στην Δήμητρα.
Σταθερή και ανοδική η πορεία του «μικρού».

Μπαμπάς
Ως μπαμπάς λειτούργησε χθες ο γνωστός επιχειρηματίας Γιώργος Ντιντής. Στο τέλος του νικηφόρου
αγώνα του 8ου ΓΕΛ Τρικάλων έτρεξε να μοιράσει συγχαρητήρια στη κόρη του η οποία αγωνίστηκε με την
Τρικαλινή ομάδα.

Υπερηφάνεια

Ομάδα
Αυτό θα πει «ομάδα». Το ένα χέρι βοηθάει το άλλο και τα δύο φέρνουν την πρόκριση…
CMYK

Οι κόποι μιας προσπάθειας που ξεκίνησε πριν από αρκετά
χρόνια ανταμείβονται με το καλύτερο αποτέλεσμα για τον Θανάση Πούλιο. Βήμα βήμα, σκαλοπάτι σκαλοπάτι, με δουλειά,
γνώσεις, μεθοδικότητα, υπομονή και επιμονή, νέοι χώροι κατακτώνται, περνώντας από τα φίλτρα που λέγονται αξιοπρέπεια
και ικανότητα. Με ήθος. Κληρονομιά από την αξιέπαινη οικογένεια, από τους αξιόλογους καθηγητές, συνεργάτες, μαθητές.
Νέοι στόχοι έρχονται…
Η χθεσινή ορκωμοσία ως διδάκτορας του ΤΕΦΑΑ ΠΘ αντάμειψε τους κόπους του και «γέμισε» όλους τους ανθρώπους
που βρίσκονται γύρω του με υπερηφάνεια. Μπράβο Θανάση!

τοπικά
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Μέρος 2ο
Ενώ ο Χορός των Περσών
αγωνιά για το αποτέλεσμα
της εκστρατείας, καταφθάνει
από την Ελλάδα ο αγγελιοφόρος και το πρώτο που λέει
είναι: πάει, χάθηκε το άνθος
του περσικού στρατού. Και
αρχίζει να διηγείται με πολύ
παραστατικό τρόπο τις κρίσιμες στιγμές της ναυμαχίας: «
Οι Έλληνες με τα καράβια
τους μας χτυπούσαν με πολλή επιδεξιότητα, αναποδογύριζαν τα μεγάλα πλοία μας και
η θάλασσα γέμισε με περσικά
ναυάγια. Οι δικοί μας, όσοι
απόμειναν, ανέκρουσαν πρύμνα ζητώντας τη σωτηρία
τους πανικόβλητοι. Ω πολυμίσητο όνομα της Σαλαμίνας».
Με την περιγραφή της ναυμαχίας από τον αγγελιοφόρο
ο Αισχύλος χάρισε υπερχρονική διάρκεια στις ύψιστες
ώρες του λαού του (βλ.Lesky
Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας σ. 356).
Ο αγγελιοφόρος θεωρεί ως
αρχή της συμφοράς το τέ-

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

χνασμα του Θεμιστοκλή, με το
οποίο ξεγέλασε τον Ξέρξη να
δώσει τη ναυμαχία στα στενά
της Σαλαμίνας. Όπως είναι
γνωστό από την ιστορία, οι
Σπαρτιάτες ήθελαν να γίνει η
ναυμαχία έξω από τον Ισθμό,
προκειμένου να προστατεύσουν τα παράλια της Πελοποννήσου. Ο Θεμιστοκλής
όμως επέμεινε να γίνει η ναυμαχία στα στενά της Σαλαμίνας. Ο Ευρυβιάδης τελικά πείσθηκε, αλλά και ο Θεμιστοκλής έλαβε τα μέτρα του.
Έστειλε κρυφά τον έμπιστο
δούλο του Σίκινο στο περσικό
στρατόπεδο. Εκεί, ο Σίκινος,
παίζοντας τον ρόλο του, «αποκάλυψε» στον Ξέρξη ότι ο ελληνικός στόλος, που ήταν αγκυροβολημένος στη Σαλαμίνα,

σχεδίαζε να φύγει τη νύχτα,
για να γλυτώσει. Συμφέρον
των Περσών ήταν να τον αποκλείσουν εκεί και να τον καταστρέψουν.
Ο Ξέρξης έπεσε στην παγίδα. Τα πλοία τους μπήκαν
στα στενά της Σαλαμίνας. Βαριά και μεγάλα όμως καθώς
ήταν, βρέθηκαν σε δύσκολη
θέση. Δεν μπορούσαν να κινηθούν με άνεση, όταν δέχτηκαν την απροσδόκητη επίθεση των Ελλήνων, με αποτέλεσμα να συγκρούονται μεταξύ τους και να υποστούν
αληθινή πανωλεθρία. Το σχέδιο του Θεμιστοκλή είχε
θριαμβεύσει.
Ένα πρόσωπο τώρα στο
έργο, που έρχεται από το
υπερπέραν, δίνει πιο τραγική

διάσταση στην εξέλιξη των
γεγονότων. Είναι το φάντασμα
του Δαρείου, που βγαίνει από
τον τάφο, ζητώντας να μάθει
ποια είναι αυτή η συμφορά
που τάραξε τον αιώνιο ύπνο
του. Η βασίλισσα του κάνει
γνωστά τα γεγονότα της Σαλαμίνας
Ο Ξέρξης έχει διαπράξει
ύβριν. Ξεπέρασε τα μέτρα
που του είχαν οριστεί. Του
είχε δοθεί ένα απέραντο βασίλειο, αμύθητα πλούτη, τεράστια εξουσία. Αυτός όμως
με την έπαρση της αριθμητικής υπεροχής επιχείρησε κάτι
που προσβάλλει την τάξη του
κόσμου.
Ο Ξέρξης έκανε τη θάλασσα στεριά, καθώς «έζευξε τον
Ελλήσποντο, νάχει στράτα να

διαβεί». Του πέρασε αλυσίδες, σαν να ήταν δούλος του.
Νόμιζε πως θα νικούσε τους
θεούς και πιο πολύ τον Ποσειδώνα, τον θεό της θάλασσας. Η προσβολή συνεχίστηκε με πράξεις ιερόσυλες στην
Αθήνα. Έκαψε τους ναούς,
κατέστρεψε τους βωμούς και
τα αγάλματα των θεών. Δεν
σεβάστηκε τίποτε το ιερό.
Έτσι, μετά τη Σαλαμίνα ο
στρατός του βρήκε νέα πανωλεθρία στις Πλαταιές την
επόμενη χρονιά. Το είχε προφητεύσει και το φάντασμα
του Δαρείου.
Ο Αισχύλος είναι ο ποιητής
της γενιάς των Μαραθωνομάχων και Σαλαμινομάχων.
Τα βιώματα από τη συμμετοχή του σε όλες τις μάχες των

Του Κωνσταντίνου
Απ. Γιοντζή

περσικών πολέμων έχουν δημιουργήσει μέσα του την πεποίθηση ότι οι θεοί επεμβαίνουν υπέρ των αδικουμένων.
Αυτοί προστατεύουν πάντοτε
την πόλη της Παλλάδας. Ο κόσμος βρίσκεται κάτω από τη
δικαιοσύνη του θεού. Είναι
μια ακλόνητη πίστη, που κυριαρχεί σε όλο το έργο του Αισχύλου.

25η Μαρτίου ξημερώνει
σε κάθε μορφή αγώνα!
Του Χρήστου Αθ. Πίσσα
αιδιά και νέοι με τα μάτια γεμάτα αθανασία.
Κυκλοφορεί στο αίμα τους Μαραθώνας,
Θερμοπύλες, Σαλαμίνα, Πλαταιές, Γραβιά,
Μανιάκι, Ναυαρίνο, Μεσολόγγι, Σμύρνη, Πίνδος,
Γράμμος Βίτσι, Γοργοπόταμος, Καισαριανή,
Πολυτεχνείο. Ακούνε τη λέξη ελευθερία και δεν
πιστεύουν στο «πολύ σύντομα». Θέλουν «τώρα».
Διαβαίνουν τον δρόμο επαναστάσεων και κουβαλώντας
στους ώμους την ιστορική τους μνήμη, κινούν για πολύ
μακριά…

Π

Δεν ξεπήδησαν από πάνθεα ηρώων. Έρχονται από το
σήμερα. Παιδιά μ’ ανακατωμένα μαλλιά, σκισμένα παντελόνια
και σκουλαρίκια στη μύτη, που δεν έζησαν τις μεγάλες επαναστάσεις. Διάβασαν γι αυτές και προσπαθούν τώρα να στήσουν τις δικές τους. Κι ας μπερδεύονται στο «τι γιορτάζουμε
την 25η Μαρτίου».
Τι μπορεί, άλλωστε, να σημαίνει για εκείνα το 1821; Τι φέρνει στο νου, κάτι που συνέβη δύο αιώνες πριν; Με τι το συνδέουν; Bιώσαν την 25η Μαρτίου ως 60 σελίδες εξεταστέας
ύλης. Σαν τον επετειακό του δημάρχου, λίγο πριν από την παρέλαση. Σαν βολικό τριήμερο.
Ή ελληνική ταινία για τη Μαντώ Μαυρογένους. Κάπως έτσι
συνηθίσαμε την 25η Μαρτίου…

Είναι, όμως, το ’21 οι διηγήσεις άψυχων σχολικών βιβλίων;
Τυπωμένες σελίδες με μελάνι που μυρίζει αίμα. Ιστορική μνήμη πάντα κατά παραγγελία. Κάποια γεγονότα μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα. Οι βαθύτερες αιτίες συχνά στη σκιά. Και περισσή
γλαφυρότητα αγκαλιάζει τουρκικές σφαγές και ηρωισμούς Ελλήνων.
Είναι, η 25η Μαρτίου, προσπάθεια του λαού να γίνει η Ελλάδα
χριστιανική; Ένας πόλεμος πίστης. Ο λόγος για τον οποίο αγωνιστήκαμε. Μια Ελλάδα ορθόδοξη χριστιανική, που αναγνωρίζει
ως πνευματική μάνα και ενοποιητική δύναμη την εκκλησία.
Ή μήπως είναι οι πανηγυρικοί της ημέρας;
Αυτοί που θα εκφωνήσουν, φορώντας τα περιποιημένα κοστούμια τους, οι διαχειριστές της σύγχρονης εξουσίας; Λογάκια
που θα ειπωθούν με στόμφο, λίγο πριν από το ουζάκι στην πλατεία.
Ομιλητές και ακροατές που θα επιστρέψουν στην καθημερινότητά τους ίδιοι και απαράλλαχτοι, όπως πριν. Γενναίοι έπαινοι, αραδιασμένοι σε μικρόφωνα, που στήθηκαν πρόχειρα κάτω
από τέντες παρελάσεων.
Και θεωρητικές παραινέσεις για ανθρώπους που θυσιάστηκαν πριν από 198 χρόνια. Όχι, δεν μπορεί να είναι αυτό η
25η Μαρτίου.
25η Μαρτίου είναι, μάλλον, κάθε φορά που αγωνίζεται ο άνθρωπος. 25 του Μάρτη δεν έγραψε το ημερολόγιο μόνο στα

Π ο ί η σ η

O κρυφός καημός του κλέφτη
Άτρωτος εκ γενετής
-ανυπόταχτος, νταήςδεν μπορούσε ν' ανεχτεί
κεχαγιά στην κεφαλή.
```
Το ασκέρι του συνάζει
κι ανεβαίνει στα βουνά,
η αντάρα δεν τον σκιάζει
και φουσάτα αψηφά.
```
Σαν τσακάλι κυνηγάει
στα φαράγγια τον εχθρό
και τα βόλια του μετράει,
να μην πέσουν στο κενό.
```

Όμως τώρα, λαβωμένος
-σαν λιοντάρι στο κλουβίστέκει παραπονεμένος,
που του λείπει η πυγμή.
```
Και με πόνο στην καρδιά
-μία φλέβα σαν χτυπάτην Πατρίδα συλλογάται,
για την τύχη της φοβάται.
```
Λαχταρά να πολεμήσει,
λεύτερη να τη χαρεί,
άπληστους να αφανίσει
φεύγοντας από ντροπή.
```

Τέτοια λεβεντιά δεν είχε
το λημέρι ξαναδεί,
ούτε καπετάνιος είχε
τέτοιον κλέφτη στο κλαρί.
```
Έναν όρκο είχε δώσει
-αφού την ελευθερώσεινα την κάνει πιο μεγάλη,
για να μην τη φτάνουν άλλοι.
```
Έδωσε και την ψυχή
για του Έθνους την τιμή,
την Πατρίδα, τη θρησκεία,
κύρος και ελευθερία.
```

Το τραγούδι αρχινά
με παράπονο πικρό
και τη νίκη τραγουδά,
που θα 'ρθει με το καλό.
```
Καθώς βγαίνει η ψυχή,
απευθύνει προσευχή
στη Πατρίδα που ποθεί,
γρήγορα να λυτρωθεί.
```
“Για Σε, γλυκιά πατρίδα μου,
το αίμα μου το δίνω,
κρατώντας την ελπίδα μου
πως λεύτερη σ' αφήνω!..”
Κική

1821. Γράφει πάντα, όταν οι άνθρωποι ζητούν την ανεξαρτησία τους. Από οποιονδήποτε δυνάστη. Κάθε που παιδιά με φουστανέλες, αμπέχονα ή σκουλαρίκια βγαίνουν στο δρόμο, για
να διεκδικήσουν μόρφωση.
Όταν ο εργάτης στέκει στην πύλη του εργοστασίου ζητώντας καλύτερες συνθήκες δουλειάς, 25η Μαρτίου ξημερώνει.
Όταν ο άνεργος απολυμένος απαιτεί δικαίωμα στη ζωή.
Τη στιγμή που μια μάνα διαδηλώνει για εθνική ανεξαρτησία,
ο Μακρυγιάννης ίσως χαμογελά. Γιατί δεν πήγε χαμένο το «αυτή
η πατρίδα δε λευτερώθη με παραμύθια. Λευτερώθη με θυσίες
κι αίματα».
Τη σωστή απάντηση, τελικά, στο «τι γιορτάζουμε την 25η
Μαρτίου» η …ηρωική έξοδος της νέας γενιάς θα τη δώσει. Δε
γίνεται αλλιώς. Η λευτεριά γι’ αυτό υπάρχει. «Για ν’ αστραφτογεννιέται αδιάκοπα»…

30 σελίδα
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Κυρ. Μητσοτάκης για ευρωεκλογές:
Οι πολίτες θα αφήσουν πίσω τους
το ψέμα και τον λαϊκισμό

Μ

ήνυμα για τις ευρωεκλογές
έστειλε ο Κυριάκος
Μητσοτάκης από τις
Βρυξέλλες, εκφράζοντας τη
βεβαιότητα ότι «οι πολίτες θα
αφήσουν πίσω τους το ψέμα και
τον λαϊκισμό».

Σε δήλωσή του, προσερχόμενος στη
Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας τόνισε πως στις ευρωεκλογές «οι
πολίτες της Ελλάδας, αλλά και οι πολίτες
της Ευρώπης, θα αφήσουν πίσω τους
το ψέμα και τον λαϊκισμό, θα ψηφίσουν
για μία νέα Ευρώπη που θα μπορέσει
να προσφέρει περισσότερες και καλύτερες δουλειές στους νέους συμπολίτες
μας, αλλά και ασφάλεια για όλους τους
Ευρωπαίους πολίτες», προσθέτοντας
πως, σε αυτή τη σημαντική μάχη, η ΝΔ
θα βρεθεί στην πρώτη γραμμή.
Όπως είπε, μπορεί να εγγυηθεί απόλυτα ότι την επόμενη μέρα η φωνή της
Ελλάδος στην Ευρώπη θα μετράει και
πάλι και η Ελλάδα θα μπορέσει να διεκδικήσει στην ΕΕ αυτά που πραγματικά
της αξίζουν.
«Γι' αυτό, στις ευρωεκλογές που έρχονται ψηφίζουμε και για μια ισχυρή Ελλάδα, σε μια ισχυρή Ευρώπη που αλλάζει», είπε χαρακτηριστικά.
Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με

Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης
την απόφαση του ΕΛΚ για αναστολή
της συμμετοχής του κόμματος του κ.
Όρμπαν, ο κ. Μητσοτάκης είπε πως η
ΝΔ ήταν το πρώτο από τα μεγάλα κόμματα του ΕΛΚ που δημόσια ζήτησε να
ληφθούν μέτρα, να επιβληθούν συγκεκριμένες κυρώσεις στο κόμμα του κ.
Όρμπαν.
«Ζητήσαμε την αναστολή της συμμετοχής του στο ΕΛΚ και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που αυτή η απόφαση επικυρώ-

θηκε χθες και επίσημα από το ΕΛΚ. Το
ΕΛΚ δεν πρόκειται να κάνει καμία έκπτωση σε ζητήματα που αφορούν αρχές
και αξίες όσον αφορά στην επιβολή του
κράτους δικαίου και στη διάκριση των
εξουσιών. Γι' αυτό και είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με την απόφαση που ελήφθη, η οποία δίνει και μια ξεκάθαρη
απάντηση σε όσους επιχειρούν να ταυτίσουν τη ΝΔ με φωνές ακραίες και φωνές λαϊκισμού», είπε χαρακτηριστικά.

Επαφές με στελέχη του ΔΝΤ είχε ο Χ. Θεοχάρης στην Ουάσινγκτον

Ε

παφές με στελέχη του
ΔΝΤ, της Παγκόσμιας
Τράπεζας, του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, αλλά και του υπουργείου Οικονομικών, είχε στην
Ουάσιγκτον ο βουλευτής της
ΝΔ, Χάρης Θεοχάρης, ο οποίος
επισκέφθηκε την αμερικανική
πρωτεύουσα επ' ευκαιρία της
ετήσιας γιορτής που διοργανώ-

θηκε με αφορμή την ημέρα της
Ελληνικής Ανεξαρτησίας.
Ο κ. Θεοχάρης τόνισε ότι είχε
την ευκαιρία να πραγματοποιήσει επαφές με τους θεσμούς
που επηρεάζουν τη χώρα και
"όλοι αναγνωρίζουν την πρόοδο
της χώρας, αλλά όλοι συμφωνούν ότι δεν πρέπει να συνεχιστεί
αυτό το μίγμα της υπερφορο-

Ο βουλευτής της ΝΔ, Χάρης Θεοχάρης
λόγησης".
Ερωτηθείς για την εικόνα που
έχει το ΔΝΤ ο κ. Θεοχάρης είπε
ότι οι συνομιλητές του, τού εξέφρασαν μια συγκρατημένη ανησυχία. "Η εντύπωση που μου
έδωσαν ήταν αρκετά χειρότερη
από πέρυσι, λόγω του γεγονότος
ότι έχουν παρθεί πίσω αρκετές
παρεμβάσεις, κάτι που αυξάνει

τους κινδύνους και πρέπει να
γίνουν διορθωτικές κινήσεις",
είπε.
Αναφορικά με τον νέο "νόμο
Κατσέλη" ο κ. Θεοχάρης σημείωσε ότι "οι συνομιλητές του δήλωσαν έτοιμοι να βοηθήσουν με
ιδέες και τρόπους για να δοθεί
μια λύση στην πράξη και να μην
χρειαστεί να γίνουν αλλαγές".

Αιχμές Γεννηματά στη Σύνοδο του PES:

Καλό είναι όσα λέμε
στο εξωτερικό να τα τηρούμε
και στο εσωτερικό
Μήνυμα στον
πρωθυπουργό με
αφορμή την τοποθέτηση του για
τους κινδύνους
από μια πιθανή
συνεργασία της
ακροδεξιάς με το
Ευρωπαϊκό Λαϊκό
Κόμμα έστειλε
στη Σύνοδο του
PES η Φώφη Γεννηματά τονίζοντας πως «όσα
λέμε στο εξωτερικό είναι καλό
να τα τηρούμε
και στο εσωτερικό των χωρών
Μήνυμα στον πρωθυπουργό έστειλε
μας».
«Περιέγραψε ο
η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ
κ.Τσίπρας τους
κινδύνους από μια πιθανή συνεργασία της ακροδεξιάς
με το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα για την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης την επομένη των Ευρωεκλογών. Είναι
όμως πολύ πιο επικίνδυνο αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα.
Ένα κόμμα που προέρχεται από την Αριστερά κυβέρνησε επί 3,5 χρόνια με την ακροδεξιά και σήμερα
στηρίζεται σε ψήφους ακροδεξιών βουλευτών για να παραμείνει στην Κυβέρνηση», σημείωσε αρχικά η Φώφη
Γεννηματά.
Στη συνέχεια τόνισε: «Δημιουργείται σύγχυση στους
πολίτες και δίνει στην ακροδεξιά τη δυνατότητα να παρουσιάσει ένα άλλο πρόσωπο από αυτό που πραγματικά
έχει. Μην ξεχνάμε ο λύκος δεν θα γίνει ποτέ σκυλί συντροφιάς. Γι’ αυτό όσα λέμε στο εξωτερικό είναι καλό να
τα τηρούμε και στο εσωτερικό των χωρών μας. Σε κάθε
περίπτωση θα είναι σημαντικό το Ευρωπαϊκό Κόμμα της
Ενωμένης Αριστεράς μετά τις ευρωεκλογές να συνεργαστεί με το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα για τη
στήριξη του Φρανς Τίμμερμανς στην ηγεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής».
Η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ έκανε λόγο για ανάγκη ριζικής
αλλαγής πολιτικής σημειώνοντας πως «Το κοινό μας
σπίτι , με όλα τα προβλήματα και τα μειονεκτήματα του
είναι ότι πιο ασφαλές έχουμε. Γι’ αυτό χρειάζεται ριζική
αλλαγή πολιτικής στην Ευρώπη μέσα από την αλλαγή
της ηγεσίας της».
Σχολίασε ακόμα πως «απάντηση στη διαρκή λιτότητα
και τις συντηρητικές πολιτικές του Ευρωπαϊκού Λαϊκού
κόμματος είναι η προοδευτική ατζέντα για το νέο κοινωνικό
συμβόλαιο που παρουσιάσαμε στη Μαδρίτη.
Αύξηση του κατώτερου, μισθού, αύξηση της κατώτερης
σύνταξης και αύξηση του επιδόματος ανεργίας από κοινοτικούς πόρους, η πρόταση που επεξεργάζεται ο Σολτς
είναι μερικές μόνο από τις προοδευτικές αλλαγές που
έχουμε ανάγκη».
«Στην ατζέντα μας όμως ψηλά πρέπει να βρεθεί το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής.
Οι επιπτώσεις στην χωροταξία, στις υποδομές, στην
υγεία των πολιτών, στις καλλιέργειες και την αγροτική
παραγωγή, στην οικονομία, στην πολιτική προστασία και
βέβαια στις μετακινήσεις πληθυσμών θα είναι δραματικές
αν δεν λάβουμε άμεσα μέτρα», κατέληξε η κ. Γεννηματά.

ΤΩΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ
ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ 5
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- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
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Αλ. Τσίπρας: Ο προσανατολισμός μας να είναι
σαφής απέναντι στις πολιτικές λιτότητας
Ο
λες οι προοδευτικές δυνάμεις έχουν ευθύνη και
υποχρέωση να αποτρέψουν την εκλογή του
Μάνφρεντ Βέμπερ στη θέση του προέδρου της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επεσήμανε ο πρωθυπουργός
Αλέξης Τσίπρας, στη διάρκεια της παρέμβασής του στην
προπαρασκευαστική Σύνοδο του Ευρωπαϊκού
Σοσιαλιστικού Κόμματος.

Οπως ανέφερε ο κ. Τσίπρας, μια τέτοια εξέλιξη θα σηματοδοτούσε και επισήμως τη συνεργασία της δεξιάς με την ακροδεξιά
και θα ήταν καταστροφικό για το μέλλον της Ευρώπης.
«Στην πιθανότητα μετεκλογικής συμμαχίας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος με την ακροδεξιά θα πρέπει να απαντήσουμε όλες
οι προοδευτικές δυνάμεις της Ευρώπης, με τη δική μας στρατηγική σύγκλισης ενάντια στον νεοφιλελευθερισμό και τον εθνικισμό
που τροφοδοτούν την ακροδεξιά», είπε, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο κ. Τσίπρας.
Σε ότι αφορά, την υποψηφιότητα του κ. Βέμπερ για τη θέση του
προέδρου της Επιτροπής, ο πρωθυπουργός παρατήρησε: «Την
επομένη μέρα, μετά τις ευρωεκλογές, θα πρέπει, όλες οι προοδευτικές δυνάμεις, να συμφωνήσουμε ότι έχουμε ευθύνη και υποχρέωση να αποτρέψουμε την εκλογή του ακραία νεοφιλελεύθερου και ακραία δεξιού, Βαυαρού πολιτικού Βέμπερ στην προεδρία
της Κομισιόν. Μια τέτοια εξέλιξη θα σηματοδοτούσε και επισήμως

ην ελπίδα ότι μπορεί να ξεκινήσει
«μία περίοδος καλύτερης κατανόησης, αποκλιμάκωσης της έντασης και προώθησης του διαλόγου» για
την Ελλάδα και την Τουρκία, εξέφρασε
ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Κατρούγκαλος, κατά τις κοινές του δηλώσεις με τον Τούρκο ομόλογό του, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, μετά τη συνάντησή τους στην Αττάλεια.
«Οι δυο χώρες μπορούν να δώσουν
ένα παράδειγμα ειρηνικής συνύπαρξης
με σεβασμό των κανόνων του διεθνούς
δικαίου. Θελήσαμε να προχώρησουμε τη
θετική ατζέντα», τόνισε.
«Δεν πιστεύουμε στον πόλεμο μεταξύ
των λαών. Δεν υπάρχει πόλεμος μεταξύ
των πολιτισμών αλλά η δυνατότητα συνύπαρξης προς όφελος των λαών μας»,
ανέφερε ο κ. Κατρούγκαλος.
Ο υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι
στόχος είναι «η αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή μας και βρίσκοντας
τρόπους, να συζητούμε για την επίλυση
των προβλημάτων».
Ο Έλληνας υπουργός αναφερόμενος
στις προκλητικές δηλώσεις του Ταγίπ
Ερντογάν από την Σμύρνη, απευθύνθηκε προς τον Τσαβούσογλου λέγοντας
«προτιμώ να με λες καρντάση παρά
γκιαούρη».
Ο κ. Κατρούγκαλος αναφέρθηκε και
στο θέμα των υδρογονανθράκων λέγοντας πως «εμείς θεωρούμε ότι σε
όλα τα θέματα που την αφορούν, η
Τουρκία έχει δικαιώματα».
«Στο θέμα της ενέργειας εμείς έχουμε υπερασπιστεί το αυτονόητο δικαίωμα
της Κύπρου να διαχειρίζεται τους πόρους
της ΑΟΖ της προς όφελος και των δύο
κοινοτήτων του νησιού.
Είναι προφανές όμως ότι στην ανατολική Μεσόγειο και η Τουρκία έχει δικαιώματα που της αναγνωρίζει το δίκαιο

Τ

Ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας
τη συνεργασία της δεξιάς με την ακροδεξιά και αυτό θα ήταν καταστροφικό για το μέλλον της Ευρώπης».
Ο Έλληνας πρωθυπουργός εμφανίστηκε αισιόδοξος για το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών της 26ης Μαΐου, αλλά, ταυτόχρονα, εξέφρασε και την ανησυχία του για την ενδεχόμενη άνοδο της ακροδεξιάς και σημείωσε πως η Ευρώπη χρειάζεται όσο ποτέ μια ευ-

ρεία προοδευτική συμμαχία για να υπερασπιστεί τις ιδρυτικές της
αξίες, της δημοκρατίας, της αλληλεγγύης, της κοινωνικής συνοχής, απέναντι στον αντιευρωπαϊκό ακροδεξιό λαϊκισμό.
«Ο πολιτικός μας προσανατολισμός δεν μπορεί παρά να είναι
σαφής απέναντι στον νεοφιλελευθερισμό και τις πολιτικές της λιτότητας, που γεννούν τις ανισότητες και τρέφουν την ακροδεξιά»
υπογράμμισε και συνέχισε:
«Ταυτόχρονα μπορεί να είναι σαφής και σε ότι αφορά τις «πράσινες» πολιτικές για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία του
περιβάλλοντος. Η πιο ελπιδοφόρα είδηση ήταν οι κινητοποιήσεις
των νέων για την κλιματική αλλαγή τις προηγούμενες μέρες».
Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε και στην ευρωπαϊκή προοπτική της
Βόρειας Μακεδονίας και τόνισε η άρνηση έναρξης ενταξιακών διαπραγματεύσεων θα ήταν μια απόφαση υπέρ των δυνάμεων της οπισθοδρόμησης και του εθνικισμού.
«Η αντίθεση μας στον εθνικισμό και η προτεραιότητα μας για
την ειρήνη και τη σταθερότητα στα Δυτικά Βαλκάνια πρέπει να πάρουν σάρκα και οστά στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου», είπε
ο πρωθυπουργός και σημείωσε:
«Η άρνηση έναρξης ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τη Βόρεια Μακεδονία, μετά όσα πετύχαμε με την ιστορική Συμφωνία των
Πρεσπών, θα ήταν απόφαση υπέρ των δυνάμεων της οπισθοδρόμησης και του εθνικισμού και εις βάρος της πολιτικής της προόδου, της ειρήνης και της φιλίας των λαών».

Κατρούγκαλος: Προχωράμε με θετική ατζέντα - Τσαβούσογλου:
Αναγκαία η ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας

:Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Κατρούγκαλος, με τον Τούρκο ομόλογό του,
Μεβλούτ Τσαβούσογλου
της θάλασσας, που εμείς κατεξοχήν θέλουμε να ισχύει και να διέπει τις μεταξύ
μας διαφορές».
«Είμαστε ανοιχτοί στην ευρωπαϊκή
προοπτική της Τουρκίας γιατί είναι προς
το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
του τουρκικού λαού και της Ελλάδας να
έχει μία φιλική ευρωπαϊκή Τουρκία στα
ανατολικά μας σύνορα» υπογράμμισε.
Ο κ. Κατρούγκαλος αναφέρθηκε σε
όλα τα ζητήματα που συζήτησαν οι δύο
υπουργοί Εξωτερικών, ανάμεσά τους
και το Κυπριακό.
«Συμφωνήσαμε να έχουμε την πρώτη
άτυπη διερευνητική συζήτηση για το
που βρίσκονται οι δύο πλευρές για το Κυπριακό. Θέλουμε να βοηθήσουμε, όσο

μπορούμε και να επιλύσουμε τη διεθνή
διάσταση του θέματος. Ο στόχος της
επόμενης συνάντησης, δεν είναι να διαπραγματευτούμε σε αυτό το θέμα, αλλά
να ακούσουμε τις ιδέες της άλλης πλευράς» σημείωσε.
Τσαβούσογλου: Κανένα πρότζεκτ
χωρίς τη συμμετοχή της Τουρκίας
δεν είναι ρεαλιστικό
Από την πλευρά του ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου έστειλε το μήνυμα ότι «κανένα
πρότζεκτ χωρίς τη συμμετοχή της Τουρκίας δεν είναι ρεαλιστικό» ενώ έθεσε και
θέμα τουρκικής μειονότητας στη Θράκη.
«Ο Γιώργος είπε ότι σε ό,τι αφορά την
τουρκική μειονότητα θα της αναγνωρίσει

ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΩΤ. Ι. ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ

ΓOPΓOΓYPI - TPIKAΛA
THΛ.: 24310 53555

Με συνέπεια εκεί
που μας χρειάζεστε

Έγκριτο μέλος συνδέσμου
ταπητοκαθαριστηρίων

“ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ”
CMYK

τα δικαιώματα που απορρέουν από τη
διεθνή συμφωνία, το διεθνές δίκαιο, τι
λέει το διεθνές δίκαιο; Οτι είναι Τούρκοι
υπάρχουν αποφάσεις του Δικαστηρίου
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τα οποία δεν
εφαρμόζονται, αν δεν μπορούμε να τους
ονομάσουμε αυτούς ως Τούρκους πώς
θα τους αναγνωρίσουμε τα δικαιώματα»;
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης Τύπου ο κ. Τσαβούσογλου επεσήμανε την
ανάγκη ενίσχυσης της οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.
«Η αύξηση των επενδύσεων και των
τουριστών μεταξύ των δύο χωρών είναι
ένας από τους στόχους μας δηλαδή να
ενισχύσουμε την οικονομική συνεργασία
μεταξύ μας», είπε
«Όσον αφορά τα Μέτρα Οικοδόμησης
Εμπιστοσύνης είναι ωφέλιμο να συναντηθούν οι στρατιωτικοί αξιωματούχοι
και τον Απρίλιο θα ξεκινήσουμε τις πολιτικές διαβουλεύσεις και οι συνάδελφοί
μας θα συζητήσουν σε αυτό το επίπεδο
όλα τα θέματα», σημείωσε επίσης ο κ.
Τσαβούσογλου.
Στη συνέχεια ο κ. Τσαβούσογλου αναφέρθηκε στο Κυπριακό και το θέμα των
υδρογονανθράκων.
«Για να ξεκινήσει μια νέα διαπραγμάτευση στην Κύπρο θα πρέπει να αποφασίσουμε τι και πως θα διαπραγματευθούμε, θα συνομιλήσουμε στην Κύπρο. Θα πρέπει να επιτευχθεί μια τέτοια
συμφωνία. Αξιολογούμε αυτές τις άτυπες
συναντήσεις και συζητήσαμε το θέμα και
σήμερα το πρωί.
Κατά την προσεχή περίοδο συμφωνούμε ότι πρέπει να συνεχίσουμε αυτές
τις συναντήσεις και μετά τις εκλογές

στην Τουρκία θα πάω κι εγώ στην Ελλάδα. Θα πρέπει να υπάρξει αποτέλεσμα
στις συνομιλίες και να επιτευχθεί μια
λύση που να την αποδεχθούν και οι δύο
πλευρές».
Σε ό,τι αφορά το θέμα ενεργειακής εκμετάλλευσης της Κύπρου ο Τούρκος
υπουργός Εξωτερικών ανέφερε: «Συζητήσαμε και για τους υδρογονάνθρακες
ο κ. Κατρούγκαλος είπε ότι δεν θα πρέπει να αποκλειστεί η Τουρκία και ευχαριστούμε. Κανένα πρότζεκτ στο οποίο
δεν περιλαμβάνεται η Τουρκία δεν είναι
ρεαλιστικό. Η Τουρκία έχει δικαιώματα
που πηγάζουν από το διεθνές δίκαιο, δεν
μπορούν να φτάσουν κάπου αποκλείοντας την Τουρκία».
Συμπλήρωσε ότι «η τουρκοκυπριακή
πλευρά έχει δικαιώματα στα αποθέματα
των υδρογονανθράκων γύρω από το
νησί. Αυτό το αποδεχόμαστε όλοι το δέχεται η Ελλάδα, το δέχεται η Ε.Ε. Δεν είμαστε αντίθετοι ούτε σε γεωτρήσεις
ούτε σε έρευνες, αλλά θα πρέπει να τεθούν υπό εγγύηση τα δικαιώματα των
Τουρκοκυπρίων».
Τέλος, συζητήθηκε και το θέμα των
Τούρκων στρατιωτικών που διέφυγαν
στην Ελλάδα, μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα του 2016 στη γειτονική χώρα.
«Πραξικοπηματίες και τρομοκράτες
δεν έχουν προστασία στην Ελλάδα, το
ποιος είναι πραξικοπηματίας και τρομοκράτης το λέει η δικαιοσύνη στα κράτη
δικαίου», είπε ο κ. Κατρούγκαλος, με τον
Τούρκο ομόλογό του να απαντά ότι «η
κυβέρνηση και ο κ. Τσίπρας δέχτηκε ότι
αυτοί είναι πραξικοπηματίες ότι θα τους
επιστρέφατε, το ελικόπτερο το επιστρέψατε αλλά ήταν εμφανές ότι τα άτομα
αυτά είχαν κάνει πραξικόπημα. Εσείς που
έχετε υποφέρει πάρα πολύ από τα πραξικοπήματα έπρεπε να μας τους επιτρέψετε».
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εορτασμός της
εθνικής επετείου
της 25ης Μαρτίου
φέτος συμπίπτει με την εκ
μέρους της Ελλάδας
εκχώρηση στους
Σκοπιανούς τόσο του
ονόματος Μακεδονία όσο
και της μακεδονικής
γλώσσας και εθνότητας.
Που ουσιαστικά σημαίνει
ότι εκχωρήσαμε και με τη
βούλα, στους γείτονές μας
ένα κομμάτι αυτής της
ίδιας της ιστορίας μας...
Είναι φανερό βεβαίως ότι
η συντριπτική πλειοψηφία
των Ελλήνων, απανταχού
της οικουμένης,
απορρίπτουν τη Συμφωνία
των Πρεσπών. Η
ομογένεια, λοιπόν, των
ΗΠΑ διαμηνύει προς τους
εγχώριους τη Συμφωνία
υπογράψαντες να...
αποφύγουν να παραστούν
στις, επί τη εθνική
επετείω, εορταστικές
εκδηλώσεις που γίνονται
εκεί με επίκεντρο τη Νέα
Υόρκη... Κι ακόμα είναι
σίγουρο πως ο Ελληνικός
Λαός θα τραγουδήσει και
πάλι, τη μέρα της τρανής
διπλής γιορτής της Πίστης
και της Λευτεριάς, το
τραγούδι “Μακεδονία
ξακουστή του Αλεξάνδρου
η χώρα”... Κι ας
ενοχλούνται οι ασκούντες
σήμερα την εξουσία μαζί
με όλους τους περί αυτούς
πρόθυμους βουλευτές και
όχι μόνο...

Αλλά ο εορτασμός της εθνικής επετείου συμπίπτει φέτος
και με την επιχείρηση, επισήμως
πλέον, αποχριστιανοποίησης
του ελληνικού κράτους μέσα
από την αναθεώρηση του Συντάγματος. Το θέμα, βεβαίως,
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Στοχεύοντας
την
επικαιρότητα

Ουδετεροθρησκεία;...

θα απασχολήσει την επόμενη
αναθεωρητική Βουλή, όπως
αυτή θα προκύψει από τις επερχόμενες εθνικές εκλογές... Η
παρούσα Βουλή προτείνει και
η επόμενη αποφασίζει, υλοποιεί
και οριστικοποιεί το περιεχόμενο των υπό αναθεώρηση άρθρων του Συντάγματος. Ένα
από αυτά είναι και το θεμελιώδες άρθρο 3. Αυτό που ρυθμίζει
τις σχέσεις Εκκλησίας-Πολιτείας, ουσιαστικά όμως προσδιορίζει και τον θρησκευτικό χαρακτήρα της Ελληνικής Πολιτείας και σύνολης, αν θέλετε,
της χώρας. Είναι εμφανέστατος
ο στόχος που περιλαμβάνεται
στην πρόταση αναθεώρησης
του Συντάγματος, που έγινε
από τον ΣΥΡΙΖΑ και που πέρασε
από τούτη τη Βουλή με 156
ψήφους. Στην Ελλάδα πρέπει
να καθιερωθεί η ουδετεροθρησκεία... Σύμφωνα με την πρόταση αναθεώρησης της κυβερνώσας σήμερα Αριστεράς, το
άρθρο 3 του Συντάγματος αναδιατυπώνεται ως εξής: “Η Ελληνική Πολιτεία είναι θρησκευτικά ουδέτερη. Επικρατούσα
θρησκεία στην Ελλάδα είναι η
Ορθόδοξη Εκκλησία, η οποία
βρίσκεται αναπόσπαστα δεμένη
με το Οικουμενικό Πατριαρχείο
και κάθε άλλη Ορθόδοξη Εκκλησία και τηρεί απαρασάλευτα
τους Κανόνες των Αποστόλων
και των Οικουμενικών Συνόδων
και την Εκκλησιαστική Παράδοση. Η Ορθόδοξη Εκκλησία
της Ελλάδος είναι αυτοκέφαλη

και διοικείται σύμφωνα με όσα
ορίζουν ο καταστατικός χάρτης
της, ο Πατριαρχικός Τόμος του
1850 και η Συνοδική Πράξη του
1928”.
Τι όμως μπορεί να σημαίνει
μια ενδεχόμενη επικράτηση της
ουδετεροθρησκείας, που όμως
για να περάσει απ' την επόμενη
Βουλή απαιτεί αυξημένη πλειοψηφία 180 και πλέον ψήφων;
Πολλά... Αποκαθήλωση, ενδεχομένως, των εικόνων στα Σχολεία, στα Δικαστήρια και εν γένει στις δημόσιες υπηρεσίες.
Η ρίψη, ας πούμε, προ καιρού,
της εικόνας της Παναγίας από
κρατική λειτουργό στα σκουπίδια είναι αδύνατο να θεωρηθεί
ένα μεμονωμένο και τυχαίο περιστατικό... Πιθανή αποκαθήλωση του Σταυρού, αν όχι από
τη Σημαία, από άλλους δημόσιους χώρους. Το περιστατικό
στη Μυτιλήνη λέει πολλά...
Υπενθυμίζουμε πως τον Σεπτέμβρη του 2018, στην παραλία
Απελή, κάτω από το κάστρο
της Μυτιλήνης, είχε τοποθετηθεί ένας τσιμεντένιος Σταυρός.
Το γεγονός προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση της ΜΚΟ
“Συνύπαρξη και Επικοινωνία
στο Αιγαίο”. Λίγες μέρες μετά
ο Σταυρός καταστράφηκε από
αγνώστους που δεν συνελήφθησαν. Στη θέση του τώρα
τοποθετήθηκε ένας άλλος Σταυρός, με πρωτοβουλία κατοίκων
του νησιού, που μαζεύτηκαν
την περασμένη Κυριακή της
Ορθοδοξίας εκεί, έγινε αγια-

σμός και όλοι μαζί έψαλλαν το
“Τη Υπερμάχω...”. Εναντίον, βέβαια, 36 ατόμων, που συνελήφθησαν προ ημερών, έχει σχηματισθεί δικογραφία για αυθαίρετη κατάληψη δημόσιου κτήματος... Η καθιέρωση της ουδετεροθρησκείας ενδέχεται να
σημάνει κατάργηση της προσευχής στα Σχολεία. Αποκοπή
εντελώς της Παιδείας μας από
την Ελληνορθόδοξη παράδοση.
Κατάργηση του θρησκευτικού
όρκου. Παραμένει όμως, στην
πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, το δικαίωμα των Μουσουλμάνων
βουλευτών να ορκίζονται στο
Κοράνι. Ενώ διαγράφουν τη
φράση “ορκίζομαι στο όνομα
της Ομοούσιας και Αδιαίρετης
Τριάδος”, διατηρούν, εν τούτοις
την παράγραφο που ορίζει πως
“αλλόθρησκοι ή ετερόδοξοι
βουλευτές δίνουν τον ίδιο όρκο
σύμφωνα με τον τύπο της δικής
τους θρησκείας ή του δικού
τους δόγματος”... Προφανώς
η ουδετεροθρησκεία ισχύει
μόνο για τους Έλληνες Ορθόδοξους Χριστιανούς και όχι για
τους άλλους... Αλλά ουδετεροθρησκεία μπορεί να σημαίνει,
ας πούμε, απαγόρευση της
κρούσης των κωδώνων των Εκκλησιών... Ήδη εκφράζονται,
από κάποιους παράπονα για
πρόκληση ηχορύπανσης από
τις καμπάνες... Ή, ακόμα, πιθανόν η καθιέρωση της ουδετεροθρησκείας να σημαίνει αναγνώριση απ' την Πολιτεία ως
νομίμου μόνο του Πολιτικού
Γάμου ή του Συμφώνου Συμβίωσης... Και πολλά άλλα που
θα προκύψουν εάν και εφόσον
ψηφισθεί προς αυτήν την κατεύθυνση, απ' την επόμενη Βουλή, το άρθρο 3 του υπό αναθεώρηση Συντάγματος... Γεγονός
είναι πάντως πως με την ουδετεροθρησκεία διαγράφεται το
παρελθόν μας, η ταυτότητά
μας, η παράδοσή μας, η ιστορία
μας, διαγράφονται, αν θέλετε,
οι αγώνες των αγωνιστών του
1821 που ξεσηκώθηκαν κατά
των Οθωμανών και πολέμησαν
“για του Χριστού την Πίστη την
αγία και της Πατρίδος την Ελευθερία...”. Δεν μας παρέδωσαν
οι ηρωικοί πρόγονοί μας μια
ουδετερόθρησκη Ελλάδα, αλλά
μια Ορθόδοξη Χριστιανική Ελλάδα... Την οποία και έχουμε
χρέος να παλαίψουμε για να
την διατηρήσουμε... Ίσως κάποια από τα προηγούμενα, σε
ό,τι αφορά τις πιθανές επιπτώσεις της ουδετεροθρησκείας,
να φαντάζουν υπερβολικά... Μακάρι να είναι έτσι...
Εν προκειμένω όμως και
αφού βαδίζουμε προς εκλογές
που θα αναδείξουν την επόμενη
αναθεωρητική Βουλή, πρέπει
οι ψηφοφόροι, όλοι εμείς, να
ξέρουμε και τις απόψεις επί
του προς αναθεώρηση άρθρου
3 και των άλλων κομμάτων.
Προφανώς για να τοποθετηθούμε αναλόγως ενώπιον της
κάλπης. Μπορεί τώρα να μην
ψήφισαν τα υπό του ΣΥΡΙΖΑ
περί καθιέρωσης της ουδετεροθρησκείας προτεινόμενα,
όμως πρέπει να μας πουν ξεκάθαρα τι τα άλλα κόμματα
προτείνουν. Πρωτίστως το κόμμα της σημερινής Αξιωματικής
Αντιπολίτευσης... Που δημοσκοπικά σήμερα είναι πρώτο...
Οι καλοί λογαριασμοί κάνουν
τους καλούς φίλους...
ΖΑΧ. Γ. ΖΑΧΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
(Ο.Κ.Π.Α.Δ.) ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ
«ΑΓΙΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ»
O προϋπολογισμός του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης για το οικονομικό
έτος 2019 ισοσκελίζεται ως εξής:
Τακτικά έσοδα
303.837
Έκτακτα
84.263
Εισπράξεις από Δάνεια και απαιτήσεις από ΠΟΕ
2.000
Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου
22699,89
Χρηματικό Υπόλοιπο
20000,11
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ
432.800
Έξοδα χρήσης
379.055
Επενδύσεις
9000
Πληρωμές Π.Ο.Ε.
43.945
Αποθεματικό
800,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
432.800€
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης
ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αρ. Πρωτ. 3467

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
1. Ο Δήμος Μετεώρων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση, με κριτήριο τη χαμηλότερη
τιμή, του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΕ Τ.Κ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ», με προϋπολογισμό 721.774,19€
χωρίς Φ.Π.Α. Το έργο συντίθεται από
τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών
(ποσά με δαπάνες εργασιών, ΓΕ και
ΟΕ και απρόβλεπτα): Χωματουργικά:
93.940,58€,
Οδοστρωσία:
178.670,51€, Ασφαλτικά: 443.758,31€.
2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης,
άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης
στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο,
χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της
πύλης www.promitheus.gov.gr, στο
ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα
της αναθέτουσας αρχής http://www.dimosmeteoron.com. Η διακήρυξη του
έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με
το εγκεκριμένο σχέδιο από την
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2434350290-92, FAX επικοινωνίας 2434350293, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Χρίστος Τσόγιας.
3. Οι προσφορές υποβάλλονται
από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ,
μέχρι την καταληκτική ημερομηνία
την Τρίτη 16-04-2019 και ώρα 10:00,
σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Για τη συμμετοχή στην πα-

ρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι
οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να
εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα
(ΕΣΗΔΗΣ-Διαδικτυακή
πύλη
www.promitheus.gov.gr). Το σύστημα
υποβολής προσφορών είναι με επί
μέρους ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα
με το Ν.4412/2016.
4. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να
συμμετάσχουν: Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες
στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στις
κατηγορίες έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό
απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 14.435,48€ και ισχύος
τουλάχιστον έξι (6) μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του
διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των
προσφορών είναι έξι (6) μήνες από
την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
6. Χρηματοδότηση: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ
7. Τόπος εκτέλεσης του έργου:
Τ.Κ. Αγιοφύλλου, Ασπροκκλησιάς, Αύρας και Κλεινοβού Δήμου Μετεώρων.
8. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης
του έργου, ορίζεται σε 12 (δώδεκα)
μήνες από την ημέρα υπογραφής της
σύμβασης.
9. Το αποτέλεσμα θα εγκριθεί από
την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Μετεώρων.
Καλαμπάκα 21-03-2019
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΣΙΝΑΝΗΣ
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ΔΝΤ: Πρόωρη αποπληρωμή των δανείων από την
Ελλάδα μόνο σε συνεννόηση με τους θεσμούς
ια το σενάριο της πρόωρης
αποπληρωμής των δανείων της
Ελλάδας προς το ΔΝΤ
τοποθετήθηκε ο εκπρόσωπος του
Ταμείου Τζέρι Ράις.

Γ

Ο κ. Ράις, σημείωσε πως αυτή είναι μία απόφαση που θα λάβουν οι ελληνικές αρχές,
προσθέτοντας, όμως, ότι κάτι τέτοιο θα πρέπει να γίνει σε συνεννόηση με τους άλλους επίσημους πιστωτές στις περιπτώσεις που εν-

και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της επαγγελματικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ’ ή C
κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει).
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).
δ) Κάρτα ψηφιακού Ταχογράφου οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο
τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει
μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος
απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ.
580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν.
2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής
και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά την απόκτηση της επαγγελματικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ’ ή C
κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει).
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).
δ) Κάρτα ψηφιακού Ταχογράφου οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ’ ή (C) κατηγορίας απαιτείται υποχρεωτικά η προσκόμιση του Πιστοποιητικού
Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (σύμφωνα με την απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω άδεια οδήγησης αυτοκινήτου)
Προκειμένου για την απόδειξη κατοχής του Πιστοποιητικού
Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) απαιτείται:
είτε η κατοχή Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού, το οποίο να είναι
σε ισχύ και το οποίο εκδίδεται από την Υπηρεσία Μεταφορών και
Επικοινωνιών της Περιφέρειας στην περιοχή της οποίας βρίσκεται η κατοικία του ενδιαφερομένου.
είτε η καταχώρηση επί του εντύπου της άδειας οδήγησης του κοινοτικού αριθμού «95» δίπλα σε μία ή περισσότερες εκ των κατηγοριών ή υποκατηγοριών που κατέχει ο υποψήφιος και απαιτούνται
από την ανακοίνωση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση αντικατάστασης άδειας, για την ενσωμάτωση μίας ή περισσοτέρων κατηγοριών ή υποκατηγοριών
κατοχής του ζητούμενου από την ανακοίνωση Πιστοποιητικού
Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) και εφόσον προκύπτουν λόγοι
καθυστέρησης της διαδικασίας επανέκδοσής της, γίνεται δεκτή
και η ΒΕΒΑΙΩΣΗ της αρμόδιας υπηρεσίας της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών στην οποία να αναφέρονται:
Το ονοματεπώνυμο και το όνομα πατρός του αιτούντος τη βεβαίωση
Ο αριθμός της άδειας οδήγησης την οποία κατέχει καθώς και η
νέα ισχύς της (έναρξη, λήξη).
Η κατηγορία ή υποκατηγορία ΠΕΙ που του έχει χορηγηθεί και απαιτείται από την ανακοίνωση, καθώς και η ισχύς του (έναρξη - λήξη)
και να επιβεβαιώνεται ότι η άδεια βρίσκεται σε διαδικασία επανέκδοσής της, λόγω ενσωμάτωσης κατηγορίας ή υποκατηγορίας
ΠΕΙ.
Αυτονόητο είναι ότι οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν
οπωσδήποτε την απαιτούμενη από την ανακοίνωση άδεια οδήγησης.
Για τις άδειες οδήγησης αυτοκινήτων, όταν δεν προκύπτει η ημερομηνία της αρχικής κτήσης, της κατά την ανακοίνωση απαιτούμενης άδειας, αλλά μόνο η ημερομηνία λήξης της άδειας ή τυχόν πρόσφατης θεώρησης, πρέπει οι υποψήφιοι να συνυποβάλουν
και σχετική βεβαίωση της οικείας υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών.
Σε περίπτωση αδυναμίας της αρμόδιας υπηρεσίας να χορηγήσει
τη βεβαίωση αυτή, λόγω καταστροφής ή φθοράς των αρχείων της,
αρκεί:
•η προσκόμιση της βεβαίωσης της υπηρεσίας αυτής στην οποία
να αναφέρεται ο λόγος αδυναμίας καθώς και
•η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης κατά το άρθρο 8 του
ν.1599/1986 του υποψηφίου στην οποία να δηλώνει την ακριβή
ημερομηνία αρχικής κτήσης της κατηγορίας επαγγελματικής άδειας οδήγησης που ζητείται από την ανακοίνωση.
Ισχύουσα άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από κράτος − μέλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από τη Νορβηγία, ή από την Ισλανδία ή από το Λιχτενστάιν, εξακολουθεί να ισχύει στο ελληνικό έδαφος, ως έχει, εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της αντίστοιχης κατηγορίας άδειας οδήγησης του π.δ.
51/2012, όπως ισχύει (παρ. 6, άρθρο τρίτο, Ν. 4383/2016_ ΦΕΚ
72/20.4.2016/τ.Α’). Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι
επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής (εκτός κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης), για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν αντιστοιχία της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις
επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
Αριθμ. Πρωτ.: 10480

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/2019
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Ο Δήμος Φαρκαδόνας
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του
Δήμου Φαρκαδόνας, που εδρεύει στη Φαρκαδόνα Ν. Τρικάλων, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν
πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης

Υπηρεσία

Έδρα
υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια
σύμβασης

Αριθμός
ατόμων
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Δήμος
Φαρκαδόνας

Φαρκαδόνα
(Ν. Τρικάλων)

ΔΕ Οδηγών
απορριμματοφόρων
[Γ’ (C) Κατηγορίας –
με κάρτα ψηφιακού
ταχογράφου]

8 μήνες

2
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Δήμος
Φαρκαδόνας

Φαρκαδόνα
(Ν. Τρικάλων)

ΔΕ Οδηγών Τρακτέρ

8 μήνες

2
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Δήμος
Φαρκαδόνας

Φαρκαδόνα
(Ν. Τρικάλων)

ΥΕ Εργατών γενικών
καθηκόντων

8 μήνες

2

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα
(τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

Κωδικός
θέσης
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ληνικές αρχές για την αντιμετώπιση της κρίσης.
«Και τα εύσημα για αυτό (καλύτερη πορεία)
πηγαίνουν στις ελληνικές αρχές και τον ελληνικό λαό. Νομίζω ότι έχουν επιδείξει μεγάλη
επιμονή και υπομονή για να προωθήσουν αυτές τις μεταρρυθμίσεις [...] Θα ήθελα, λοιπόν,
να συγχαρώ τον ελληνικό λαό για τις προσπάθειες που έχει καταβάλει τα τελευταία χρόνια για να αντιμετωπίσουν το βάθος της κρίσης
που βρέθηκε μπροστά του», σημείωσε ο κ.
Ράις.

δείκνυται.
Ο εκπρόσωπος του ΔΝΤ αναγνώρισε επίσης
πως μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να μειώσει
το συνολικό κόστος δανεισμού της χώρας.
Κληθείς να σχολιάσει αν η «αδύναμη πειθαρχία πληρωμών», που επισημαίνεται στην
πρόσφατη έκθεση του ΔΝΤ, αποτελεί ένα πολιτισμικό χαρακτηριστικό ή μια κληρονομιά της
κρίσης, ο εκπρόσωπος του Ταμείου περιορίστηκε στο να επαινέσει τις προσπάθειες που
έχει καταβάλλει ο ελληνικός λαός και οι ελ-

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων: Τεχνικού
Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών ή Πτυχίο Α' ή Β' κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος Ενιαίου
Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή
απολυτήριος τίτλος Επαγγελματικού Λυκείου ειδικότητας Τεχνικού Οχημάτων ή ειδικότητας Μηχανικής Αυτοκινήτων του Τομέα
Μηχανολογίας ή ειδικότητας Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου του Τομέα Οχημάτων ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν.
1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή συναφούς
ειδικότητας, δηλαδή: Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ή Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ή Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου ή Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτων ή Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή
Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006
ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ’ ή C
κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει).
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).
δ) Κάρτα ψηφιακού Ταχογράφου οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών
της αλλοδαπής.
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ’ ή C
κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει).
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).
δ) Κάρτα ψηφιακού Ταχογράφου οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο
τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει
μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος
απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ.
580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν.
2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
α) Άδεια οδηγού γεωργικού μηχανήματος (διαξονικού ελκυστήρα τρακτέρ).
β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική,
γ) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή
άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Άδεια οδηγού γεωργικού μηχανήματος (διαξονικού ελκυστήρα τρακτέρ).
β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική,

γ) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της
αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Άδεια οδηγού γεωργικού μηχανήματος (διαξονικού ελκυστήρα τρακτέρ).
β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική,
γ) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο
τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει
μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος
απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ.
580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν.
2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής
και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας οδηγού γεωργικού μηχανήματος.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Άδεια οδηγού γεωργικού μηχανήματος (διαξονικού ελκυστήρα τρακτέρ).
β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική,
γ) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο
τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει
μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος
απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ.
580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν.
2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής
και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας οδηγού γεωργικού μηχανήματος.
Ισχύουσα άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από κράτος − μέλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από τη Νορβηγία, ή από την Ισλανδία ή από το Λιχτενστάιν, εξακολουθεί να ισχύει στο ελληνικό έδαφος, ως έχει, εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της αντίστοιχης κατηγορίας άδειας οδήγησης του π.δ.
51/2012, όπως ισχύει (παρ. 6, άρθρο τρίτο, Ν. 4383/2016_ ΦΕΚ
72/20.4.2016/τ.Α’). Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι
επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής (εκτός κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης), για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν αντιστοιχία της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις
επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής
102

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ.2
Ν.2527/1997).

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο
ασεπ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη
επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος
Φαρκαδόνας, Γ. Γεννηματά 1, Τ.Κ. 42031, Φαρκαδόνα Ν. Τρικάλων, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικού/ Γραφείο Προσωπικού, υπόψη κου Μιλτιάδη Τασιούλα (τηλ. επικοινωνίας: 2433350038).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των
αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής,
ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας
μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως
σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ’ εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην
ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και
θέσεις κατηγορίας ΥΕ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ΠΙΝΑΚΑ Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης). Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ)
που επιδιώκει.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο
ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Φαρκαδόνας, εφόσον
η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η
ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη,
τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ
(www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες  Έντυπα – Διαδικασίες  Διαγωνισμών Φορέων  Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και
στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι  Ανεξάρτητες και άλλες αρχές  ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην
κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση
στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες  Έντυπα – Διαδικασίες  Διαγωνισμών Φορέων  Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.
ΦΑΡΚΑΔΟΝΑ, 11/12/2018
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΡΙΒΑΚΗΣ
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

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
Λυσσασμένα Σκυλιά

07:40 Οι Πειρατές της Διπλανής Πόρτας
E26
08:00 Carousel (Ε)
08:30 Δεν Ήρθα Εδώ για Διακοπές (Ε)
09:30 Δρόμοι (Ε)
10:30 Στις Στέγες των Πόλεων E3
11:30 Μεγάλοι Ποταμοί
12:30 ΕΡΤ Report (Ε)
13:30 Ταξιδεύοντας με τον Τζάστιν E15 (Ε)
13:45 Ταξιδεύοντας με τον Τζάστιν E16 (Ε)
14:00 Γιάκαρι E82
14:15 Γιάκαρι E83
14:30 Οι Πειρατές της Διπλανής Πόρτας
E23 (Ε)
14:45 Οι Πειρατές της Διπλανής Πόρτας
E24 (Ε)
15:00 Το Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι Κ10 Ε5 (Ε)
16:00 Η Ζωή μου Αρχίζει με Εσένα
17:20 Η Οδύσσεια του Κινηματογράφου
E13 (Ε)
18:30 Great Mysteries & Myths of the 20th
Century (Ε)
19:00 Ακολουθία Β' Χαιρετισμών
21:00 Κούμπα: Μια Ζέβρα και Μισή
(Khumba)
22:30 Τζέιμς Μποντ, Πράκτωρ 007:
Επιχείρηση Κεραυνός (Thunderball)
23:30 Η Δεύτερη Αλήθεια (A Second
Chance)
01:15 Ο Παράδεισος των Κυριών E19 (Ε)
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Ο Τόπος της Καρδιάς μας (Ε)
Οι Απίθανες E53 (Ε)
Απίθανα Ταξίδια με Τρένο E5
ΕπιΚοινωνία
Οι Καλύτερες Αγορές της Γης E3 (Ε)
Ειδήσεις
Απίθανα Ταξίδια με Τρένο E5 (Ε)
Ο Τόπος της Καρδιάς μας Κ4 Ε4
Δείξε μου το Σπίτι σου E5 (Ε)
Με το Τρία
Δελτίο Καιρού
Ο Κόσμος των Σπορ
Οι Καλύτερες Αγορές της Γης E3 (Ε)
8 Μέρες που 'Eφτιαξαν τη Ρώμη E7
Η Ομορφιά του Κόσμου E2
Δελτίο Καιρού
Ειδήσεις
Η Ζωή μιας Γυναίκας
Η Λευκή Σκλάβα E32 (Ε)

06:00 Καλημέρα Ελλάδα
10:00 Το Πρωινό
13:00 ANT1 News
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Κωνσταντίνου και Ελένης Κ2 Ε16 (Ε)
Ρουκ Ζουκ
Κάτι Ψήνεται
ΑΝΤ1 News - Δελτίο στη Νοηματική
Γλώσσα
Still Standing
Γυναίκα Χωρίς 'Oνομα E124
ANT1 News
Η Επιστροφή E103
Σουλεϊμάρκ, ο Μεγαλοπρεπής
Το Κορίτσι του Μπέβερλυ Χίλς
VICE Κ6 (Ε)
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Shopping Star (Ε)
Στη Φωλιά των Κου Κου
Αλήθειες με τη Ζήνα
Ντετέκτιβ Μονκ Κ7 Ε13
Star News
Keep Running
Shopping Star
Elif Κ2 Ε299
Ειδήσεις στη Νοηματική Γλώσσα
Τροχός της Τύχης
Star News
MasterChef 3
Non - Stop
MasterChef 3 (Ε)

07:45
10:30
12:15
13:00
15:00
17:00

21:40
23:45
02:30

Happy Day στον Alpha
Alpha Ρεπορτάζ
Ειδήσεις
Ελένη
Μια Τρελή, Τρελή Σαραντάρα
Δελτίο Ειδήσεων στη Νοηματική
Γλώσσα
Το Σόι σου Κ3 Ε40 (Ε)
Deal
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
'Eλα στη Θέση μου Κ3
Μην Αρχίζεις τη Μουρμούρα Κ3 Ε50
(Ε)
Ο Ρατατούης (Ratatouille)
Φως στο Τούνελ
Οδηγός Καλής Ζωής
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11:30
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15:00
18:00
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02:15

Σήμερα
Αταίριαστοι
Μαζί Σου
Οι Ειδήσεις του ΣΚΑΪ
Power of Love
Δελτίο στη Νοηματική
Μαύρη Θάλασσα E10
Τα Νέα του ΣΚΑΪ
Power of Love Gala
After Dark
Fatal Vows

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

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

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

ΔIANYKTEPEYONTA ΦAPMAKEIA
8 πρωί – 2 μεσημέρι και 5 απόγευμα έως 8 πρωί επομένης
Μπατατόλης Θανάσης
Ιουλ. Αδάμ 10, 2431023000
08:00 π.μ. – 23:00 μ.μ.
Γιώτα Παρασκευή
Τσιτσάνη 23, 2431027630

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

07.45 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
08.20 «Καλημέρα Θεσσαλία»
09.30 Τελεμάρκετινγκ
10.30 Παιδικό προγραμμα “Η Τοσοδούλα»,
«Ταρζάν»
12.00 «Μη μου πεις»
13.00 ΤΕΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
14.00 Ντοκυμαντέρ «Ιερισσός-Δάφνη»
14.40 Το Μαγκαζίνο της Θεσσαλίας
16.00 Τελεμάρκετινγκ
17.00 Παιδικό πρόγραμμα «Κόμης
Μοντεχρήστο»
18.00 Γεγονότα- Δελτίο Ειδήσεων
18.40 Τελεμάρκετινγκ
19.00 «Καρέ- καρέ μαθήματα σκίτσου» (Ε)
19.30 Δεξιά και αριστερά
21.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
21.45 «Πολιτικοί Διάλογοι»
23.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
23.40 «Καλημέρα Θεσσαλία»

08.30
10.00
10.30
14.00
15.00
17.00
18.00
19.00
20.00
20.30
22.30
24.00
01.30

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

07.00 – 08.00 Κινούμενα Σχέδια
08.00 – 09.00 Χρώματα Ελλάδας
09.00 – 10.00 Όλο Υγεία
10.00 – 12.00 Τηλεπωλήσεις
12.00 – 13.00 Δρόμοι της Παράδοσης
13.00 – 15.00 Τηλεπωλήσεις
15.00 – 16.00 Ορθά – Κοφτά
16.00 – 18.00 Τηλεπωλήσεις
18.00 – 18.30 Δελτίο Ειδήσεων
18.30 – 19.30 Κόντρα και Ρήξη
19.30 – 20.00 Κοινωνική σειρά
20.00 – 20.30 Δελτίο Ειδήσεων
20.30 – 21.30 Πάμε Διακοπές
21.30 – 22.00 Ζούμε όμορφα, ζούμε Ελλάδα
22.00 – 23.00 Ανατρεπτικό Δελτίο
23.00 – 00.00 Κόντρα και Ρήξη
00.00 – 00.30 Δελτίο Ειδήσεων

07:00
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16:50
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Ώρα Ελλάδος 07:00
Ευτυχείτε!
Ο Πρίγκιπας της Φωτιάς
Open News - Μεσημεριανό Δελτίο
Για την Παρέα
Open News στη Νοηματική
Φώς, Νερό, Τηλέφωνο... Οικόπεδα
με Δόσεις
Open News
Η Ζωή του Πι
Ου Φονεύσεις Κ1
Criminal Minds Κ11 Ε21
Το Κόλπο

ΚΡΙΟΣ: Η Πανσέληνος αυτή θα φέρει εξελίξεις
σε σημαντικές σχέσεις της ζωής σας, είτε προσωπικές, είτε επαγγελματικές. Δεν έχετε την
υπομονή να ανεχτείτε δίπλα σας ανθρώπους
που φαντάζουν ανεπαρκείς και αυτό ενδεχομένως να σας οδηγήσει σε ρήξεις.
ΤΑΥΡΟΣ: Στα επαγγελματικά θα πρέπει να κινηθείς πολύ οργανωμένα και να κλείσεις τις
όποιες εκκρεμότητες υπάρχουν, ενώ καθόλου
απίθανο να κλείσει και κάποιος κύκλος.
ΔΙΔΥΜΟΙ: Σίγουρα είναι δύσκολο να χωρέσεις
δύο καρπούζια κάτω από την ίδια μασχάλη, ολόκληρα τουλάχιστον, γιατί αν τα κόψεις και τα βάλεις και σε ταπεράκια μια χαρά σηκώνονται.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Παρόλο που ιδανικά θα ήθελες να
κλειστείς στο σπίτι σου και να απολαύσεις την
ιδιωτική σου ζωή και την ηρεμία σου, συμβαίνουν πράγματα που δεν μπορείς να τα αγνοήσεις.
ΛΕΩΝ: Ε, αυτή η Πανσέληνος που πραγματοποιείται σήμερα στο Ζυγό θα φέρει στο δρόμο
σας «κλαδάκι» για να πιάσετε πριν αφήσετε το
προηγούμενο. Από την άλλη θέτει ζητήματα επικοινωνίας στις σχέσεις και τις συνεργασίες σας,
όπου θα πρέπει να να δείτε κατά πόσο είστε
διατεθειμένοι να βοηθήσετε αυτό το κομμάτι
της σχέσης ή αν κάποιων οι δρόμοι θα χωρίσουν οριστικά.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Η σημερινή Πανσέληνος που
πραγματοποιείται στο ζώδιο του Ζυγού θα βγάλει τα κομπιουτεράκια πάνω στο τραπέζι και θα
αρχίσετε να υπολογίζετε πόσα παίρνετε και
πόσα δίνετε σε μία σχέση.
ΖΥΓΟΣ: Σχέσεις και συνεργασίες στο μικροσκόπιο λοιπόν για να διαπιστώσετε κατά πόσο

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
Αυτή τη βδομάδα προβάλλονται

ΑΙΘΟΥΣΑ 1:
Σε απογευματινές προβολές

“Η ΣΥΖΥΓΟΣ”
με την ΓΚΛΕΝ ΚΛΟΟΥΖ
στην καλύτερη ερμηνεία της
Σε βραδινές προβολές
το νέο καθηλωτικό θρίλερ

“ΕΜΕΙΣ”
ΑΙΘΟΥΣΑ 2:
Σε απογευματινές προβολές
η παιδική ταινία

“ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ”
Σε βραδινές προβολές

“CAPTAIN MARVEL”
Για τις ώρες στο 78775

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
CINE –ΜΥΛΟΣ
στο Μύλο Ματσόπουλου

Τηλ. 24310 20090
http://cine-mylos. blogspot.com
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Μορφή απάτης.
2. Δεν πείθεται εύκολα.
3. Σημαίνει και την επιστολή - Από τα πέντε...
τρία.
4. Σύμφωνο - Συγγραφέας του θεατρικού έργου
«Πόθοι κάτω από τις λεύκες».
5. Επί Φραγκοκρατίας
υπαγόταν στο πριγκιπάτο
του Μορέως - Δημοφιλή
αθλητικά αρχικά.
6. Αρθρο ή αντωνυμία Κόρη του Πανός και της Ηχούς.
7. Το μικρό όνομα του περίφημου βιολιστή του 20ού αιώνα
Στερν - Αγγλικό σύμφωνο.
8. Από χοντρό ύφασμα κατασκευασμένο.
9. Εχει τις υποδιαιρέσεις της Πρόσωπο σαιξπηρικού δράματος.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Ρήμα που έχει και τη σημασία
του «γοητεύω».
2. Τίτλος έργου του Αγγέλου
Τερζάκη.
3. Από τα γράμματα τα... πρώτα
- Της μονάδας τμήματα.
4. Μέρος του σώματος (πληθ.) Ακολουθείται από ρήμα.
5. Είναι οι περισσότεροι ελληνικοί θίασοι.
6. Κομμένο... νύχι - Κάνει τη
γη... ολλανδική.

facebook/Δημοτικος
Κινηματογραφος

Ο ένοχος

ΛΥΣΗ (21-3-2019)
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΣΑΒΟΥΡΑ 2.
ΑΔΕΣΠΟΤΕΣ 3. ΚΕΛΑΡΙ - ΡΜ
(ΡΟΜΗ) 4. ΧΟΗΣ -ΔΟΓΗ 5. ΔΑ ΤΜΗΜΑ 6. ΡΑ - ΡΙΣ - ΣΤ7. ΔΙΟΤΙ ΜΙΑ 8. ΝΟΥ - ΑΠΑΞ 9. Η ΣΤΑΣΗ-ΣΗ
ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΣΑΚΧΑΡΙΝΗ 2. ΑΔΕΟΔΑΤΟΣ 3. ΒΕΛΗ - ΟΥΤ 4. Ο ΣΑΣΤΡΙ 5. ΥΠΡ - ΜΙΔΑΣ 6. ΡΟΪΔΗΣ ΓΗ 7. ΤΑ - ΟΜ - ΜΙ 8. ΕΡΓΑΣΙΑΣ 9.
ΟΣΜΗ - ΤΑΞΗ

Πώς παίζεται
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Η Μαίρη Πόπινς επιστρέφει
(με ηθοποιούς
-μεταγλωττισμένη)
και σε 3D
12.00 μεσημέρι
κανονική προβολή 4 €,
17.30 απόγευμα 3D 5 €

Sudoku

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

4

Ψυχολογικό θρίλερ
85’από τις πιο
συναρπαστικές
ταινίες της χρονιάς
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

7. Χωριό του νομού Χανίων (αντιστρ.) - Μερικοί το... φοβούνται.
8. Οδεύει σε έναν πόλο -Χρησιμοποιείται για την κατασκευή πολυτελών επίπλων (αιτ.).
9. Αλλη ονομασία του κόλπου
της Νικομήδειας στην Προποντίδα.

Για να γυμνάζεται
το μυαλό σας

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

είναι λειτουργικές, κατά πόσο εξυπηρετούν
ανώτερα ιδανικά στη ζωή σας ή δεν είναι τίποτα
περισσότερο από σωσίβια ασφαλείας σε μια καθημερινότητα που θυμίζει τη μέρα της Μαρμότας (κάθε μέρα, ίδια μέρα).
ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Η σημερινή Πανσέληνος στο Ζυγό
επαναφέρει στη ζωή σας ανθρώπους με τους
οποίους έχετε ανοιχτές εκκρεμότητες οι οποίες δε γίνεται να αποτελούν υπολείμματα ενός
παρελθόντος που σας κρατάει πίσω, επομένως καλείστε να τις διαχειριστείτε.
ΤΟΞΟΤΗΣ: Η Πανσέληνος που πραγματοποιείται σήμερα στο Ζυγό βάζει στο τραπέζι ζητήματα καρδιάς. Κι όταν μιλάμε για τέτοια προφανώς το μυαλό πάει στα ερωτικά και δικαιολογημένα, ειδικά αυτή την περίοδο που το τετράγωνο του Άρη με την Αφροδίτη φαίνεται να
φέρνει στη ζωή σας νέους ανθρώπους.
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Νιώθω αποδεκτός ή είμαι σε μια
σχέση που δεν αναγνωρίζουν την αξία μου και
με υποτιμούν. Από την άλλη όμως υπάρχει κι
ένας άλλος προβληματισμός που λέει: Είμαι με
κάποιον για τον οποίο νιώθω συναισθήματα ή
είμαι με κάποιον γιατί με βοηθάει κοινωνικά.
ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Το τετράγωνο του Άρη με την
Αφροδίτη που βρίσκεται στο ζώδιο σας βάζει
φωτιά στο ερωτικό παιχνίδι και σας δίνει την ευκαιρία να περάσετε καλά, ακόμα κι αν μιλάμε
για σχέσεις της μιας βραδιάς.
ΙΧΘΕΙΣ: Θα θελήσετε να αλλάξετε πράγματα
στις σχέσεις σας, γιατί νιώθετε ότι πρέπει να
μπουν νέα όρια ή γιατί νιώθετε ότι με το υπάρχον καθεστώς τα πράγματα δε θα έχουν καλή
εξέλιξη.

7

Eπιμέλεια
I. Tσιμπερδώνη

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

H λύση του προηγούμενου
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Άνοδος
στο
χρηματιστήριο

Ê

Με ήπια άνοδο έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη
χθεσινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου. Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος βρέθηκαν
οι τραπεζικές μετοχές.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 717,90 μονάδες, σημειώνοντας
ήπια άνοδο 0,34%.
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
Ενδοσυνεδριακά καΓ.Δ. 717,90
τέγραψε υψηλότερη
τιμή στις 722,87 μονάδες (+1,03%) και κα0,34%
τώτερη στις 714,33 μονάδες (-0,16%).
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 63,052
ΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ
εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 49.482.222 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε
άνοδο σε ποσοστό 0,14%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό
0,31%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης,
τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της
Πειραιώς (+2,40%), της Viohalco (+2,37%), της ΓΕΚ
ΓΕΡΝΑ (+2,26%) και της Alpha Bank (+2,29%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι
μετοχές της Σαράντης (-1,67%), της Fourlis (1,36%), της Coca Cola HBC (-1,31%) και της Jumbo (-0,94%).
Από τους επιμέρους δείκτες, τη μεγαλύτερη
άνοδο σημείωσαν οι δείκτες των Πρώτων Υλών
(+1,97%) και των Τραπεζών (+1,79%), ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσαν οι δείκτες του Εμπορίου(-4,62%) και των Τροφίμων (-1,30%).

Προτάσεις για τη στήριξη της βιομηχανίας
απέστειλε στον Αλ. Τσίπρα ο ΣΕΒ
Ε
πιστολή στον πρωθυπουργό Αλέξη
Τσίπρα, εκ μέρους 20 κλαδικών
και βιομηχανικών συνδέσμων της
χώρας, απέστειλε χθες ο πρόεδρος του
ΣΕΒ, Θεόδωρος Φέσσας. Με την
επιστολή υποβάλλεται στον Ελληνα
πρωθυπουργό η κοινή διακήρυξη του
βιομηχανικού κόσμου της Ευρώπης, με
την οποία καλούνται οι αρχηγοί κρατών
και κυβερνήσεων να θέσουν τη
βιομηχανία στο επίκεντρο του
μέλλοντος της Ε.Ε.

Οπως σημειώνεται, η κοινή διακήρυξη αποστέλλεται σε όλους τους αρχηγούς κρατών και
κυβερνήσεων ώστε τα θέματα βιομηχανικής
πολιτικής να συζητηθούν με υψηλή προτεραιότητα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 2122 Μαρτίου 2019.
Ο κ. Φέσσας στην επιστολή επισημαίνει ότι
«η επιδίωξη υιοθέτησης μιας φιλόδοξης ευρωπαϊκής στρατηγικής για τη βιομηχανία
υπογραμμίζει την ανάγκη να συμφωνήσουμε
και εμείς ως χώρα σε μια ανάλογη εθνική στρατηγική. Μετά από χρόνια αποβιομηχάνισης,
έχει έρθει η ώρα να διασφαλίσουμε ταχύτερη
ανάκαμψη, βιώσιμη και ανταγωνιστική βιομηχανία που θα συνεισφέρει στο ΑΕΠ 12%
έναντι 8,8% σήμερα. Μια βιομηχανία που θα
δημιουργεί και θα διατηρεί ποιοτικές θέσεις
εργασίας και θα συμβάλλει καθοριστικά στην
κοινωνική ευημερία».
Το κείμενο της κοινής διακήρυξης φέρει συνολικά τις υπογραφές 136 πανευρωπαϊκών και
Εντονες επιφυλάξεις, σύμφωνα
με πληροφορίες από ευρωπαϊκή
πηγή, διατηρούν οι θεσμοί για τη
σχεδιαζόμενη από την κυβέρνηση
ρύθμιση χρεών των 120 δόσεων
για την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, καθιστώντας το θέμα
ως ένα πιθανό νέο σημείο εμπλοκής, μετά την αναθεώρηση του νόμου Κατσέλη.
Ετσι, ενώ από κυβερνητικής
πλευράς διαμηνύεται ότι η ρύθμιση είναι έτοιμη και αναμένεται
να υποβληθεί προς συζήτηση
στους θεσμούς, αφού πρώτα κλείσει η συμφωνία για το διάδοχο
σχήμα του νόμου Κατσέλη, οι δανειστές κάθε άλλο παρά θετικά
βλέπουν αυτή την προοπτική,
ιδίως αν πρόκειται για ρύθμιση
10ετίας.
«Είμαστε πολύ επιφυλακτικοί»,
έλεγε ευρωπαϊκή πηγή, εκτιμώντας ότι μπορεί να αποτελέσει ση-

O πρόεδρος του ΣΕΒ, Θεόδωρος Φέσσας
395 εθνικών οργανώσεων, εκ των οποίων 30
από την Ελλάδα.
Οι εθνικές και πανευρωπαϊκές οργανώσεις
καλούν τις κυβερνήσεις των κρατών-μελών της
Ε.Ε. να παροτρύνουν την επόμενη Επιτροπή
να θέσει σε υψηλή προτεραιότητα τη βιομηχανική ανάπτυξη, να ορίσουν αντιπρόεδρο
αποκλειστικά για τη βιομηχανία και να στηρίξουν την επόμενη Επιτροπή στη δημιουργία
μιας βιομηχανικής στρατηγικής για την Ε.Ε. με
ξεκάθαρους αναπτυξιακούς στόχους και διακυβέρνηση. Με αφορμή την πανευρωπαϊκή
αυτή πρωτοβουλία, ο ΣΕΒ επαναφέρει τις προτάσεις του για μια ολοκληρωμένη βιομηχανική πολιτική που συντάχθηκαν στο πλαίσιο του

φόρουμ κλαδικών και περιφερειακών βιομηχανικών συνδέσμων που συντονίζει ο ίδιος, θέτοντας σε δημόσιο διάλογο μέσω του special
report για την οικονομία και τις επιχειρήσεις,
που κυκλοφόρησε χθες και είναι αφιερωμένο
στη μεταποίηση, τις βασικότερες εξ αυτών και
συγκεκριμένα:
1. Φορολογία: 30% συνδυαστική μείωση φορολογίας σε επιχειρήσεις (φόρος κερδών και
ασφαλιστικές εισφορές), οριζόντια επενδυτικά κίνητρα (υπερ-αποσβέσεις ή και επιταχυνόμενες αποσβέσεις) και ενσωμάτωση καινοτομίας και σημαντική μείωση στις ασφαλιστικές εισφορές των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα.
2. Αρση εμποδίων: Απλοποίηση αδειοδότησης αλλά και κατάργηση αδειοδοτήσεων βασικής όχλησης και επιτάχυνση της απονομής
δικαιοσύνης μέσα από την ψηφιοποίηση των
διαδικασιών αλλά και κατάρτιση των δικαστών
σε οικονομικά και επενδυτικά θέματα.
3. Αγορά ενέργειας: Ταχεία αναδιάρθρωση
σύμφωνα με το μοντέλο στόχου (Target model), ολοκλήρωση εγχωρίων και διεθνών διασυνδέσεων καθώς και ανταγωνιστικό κόστος
με μείωση επιβαρύνσεων στη βιομηχανία.
4. Χρηματοδότηση: Πλήρως λειτουργικό και
συνεκτικό, προ-πτωχευτικό και πτωχευτικό
πλαίσιο, για την υπέρβαση της αρνητικής
κληρονομιάς της κρίσης.
5. Δεξιότητες: Up-skilling και re-skilling
προσωπικού με δεξιότητες που προσφέρουν
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην εποχή της
4ης βιομηχανικής επανάστασης.

Επιφυλάξεις θεσμών για τη νέα
ρύθμιση χρεών σε 120 δόσεις
μείο τριβής το προσεχές διάστημα, αν τελικώς η κυβέρνηση προχωρήσει στη σχετική πρωτοβουλία. Η ρύθμιση σκαλώνει στο ίδιο
πρόβλημα με το διάδοχο σχήμα
του νόμου Κατσέλη, δηλαδή στο
γεγονός ότι –κατά την Κομισιόν–
υπονομεύει την ήδη ασθενή στην
Ελλάδα κουλτούρα πληρωμών.
Επιφυλάξεις έχει, εξάλλου, η
Κομισιόν και με άλλες πρακτικές
της κυβέρνησης, όπως φάνηκε
χθες από την τοποθέτηση του
Ντέκλαν Κοστέλο στο συνέδριο
για την ενσωμάτωση της Ελλάδας
στην πολιτική του Ευρωπαϊκού
Εξαμήνου. Συγκεκριμένα, ο επικεφαλής του κλιμακίου της Κομισιόν στην Αθήνα, απαντώντας σε
ερωτήσεις, είπε ότι ναι μεν σε γε-

νικές γραμμές η Ελλάδα βρίσκεται εντός τροχιάς, αλλά παράλληλα καλείται να αντιμετωπίσει
πολλές προκλήσεις. Μεταξύ άλλων, ανέφερε χαρακτηριστικά: 1.
Την υποεκτέλεση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων,
την ώρα που η χώρα έχει ανάγκη
από επενδύσεις. Σύμφωνα με
πληροφορίες, η επιτροπή δεν θεωρεί ότι η πρακτική αυτή γίνεται
σκόπιμα από την κυβέρνηση, αλλά
τη βρίσκει –σε κάθε περίπτωση–
εξαιρετικά απογοητευτική, καθώς
η χώρα δεν αξιοποιεί, μεταξύ άλλων, πόρους που είναι διαθέσιμοι.
Νωρίτερα, στο συνέδριο ο κ. Κοστέλο είχε πει ότι η Ελλάδα καλείται να καλύψει ένα επενδυτικό
κενό 15 δισ. ευρώ τον χρόνο για
να φτάσει στον μέσο όρο της
Ευρωπαϊκής Ενωσης. 2. Την καθυστέρηση εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου. Οπως είπε χαρακτηριστικά, η
κυβέρνηση έχει ένα μαξιλάρι ρευστότητας 27 δισ. ευρώ και αδυνατεί να πληρώσει ληξιπρόθε-

σμες οφειλές 2 δισ. ευρώ.
Εξηγώντας τη διαδικασία του
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, στην
οποία έχει ενταχθεί πλέον η Ελλάδα, ο κ. Κοστέλο είπε ότι τον
Απρίλιο η χώρα θα κληθεί να καταθέσει ένα πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων και ένα πρόγραμμα
σταθερότητας για τις δημοσιονομικές πολιτικές της. Το συμβούλιο θα της απευθύνει σχετικές
συστάσεις τον Ιούνιο. Η Ελλάδα
ήταν μία από τις 13 χώρες που είχαν υπερβολικές ανισορροπίες,
σύμφωνα με την ανάλυση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής του περασμένου μήνα, είπε ο κ. Κοστέλο, για προφανείς λόγους (υψηλό
χρέος, ανεργία, μη εξυπηρετούμενα δάνεια κτλ.). Παρότι κινείται
σε θετική τροχιά, παραμένουν
πολλές προκλήσεις και θα χρειαστούν πολλά χρόνια για να ανακάμψει από τα αποτελέσματα της
κρίσης, πρόσθεσε.
Ως πηγή κινδύνου ανέφερε το
έλλειμμα του ισοζυγίου πληρωμών, το οποίο σε κυκλικά προσαρμοσμένους όρους ανέρχεται
στο 5% του ΑΕΠ και ενδέχεται να
διευρυνθεί, καθώς η χώρα θα
ανακάμπτει.

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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ην Κυριακή 3 Μαρτίου
2019 παρουσιάστηκε,
στην κατάμεστη
αίθουσα του Πνευματικού
Κέντρου της Ιεράς
Μητροπόλεως
«ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΤΡΙΚΚΗΣ
ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ ΑΛΕΞΙΟΣ», η
θεατρική παράσταση «Ο
Χωρέτες» από το θεατρικό
και καλλιτεχνικό όμιλο της
Νέας Κερασούντας,
φιλοξενούμενοι της Ιεράς
Μητρόπολης Τρίκκης και
Σταγών και της Ευξείνου
Λέσχης Ποντίων και
Μικρασιατών Ν. Τρικάλων.

Τ
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ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ Ν.ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Θεατρική παράσταση

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)

τοπικά

ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

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 7:309:30 και απόγευμα 17:00-19:30.

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

Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας
Ο αναπληρωτής Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων αποφασίζει:
- Την προσωρινή διακοπή
κυκλοφορίας οχημάτων για
την Παρασκευή 22/03/2019
και κατά τις ώρες 07:30’ έως
10:00’, στην οδό Γαριβάλδη
και στο τμήμα αυτής μεταξύ
Ασκληπιού και Όθωνος.
- 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.
Η ισχύς της παρούσας στην

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

εδαφική δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων, αρχίζει:
• μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας, από
το Διοικητή του Τμήματος
Τροχαίας Τρικάλων και την
εταιρεία εκτέλεσης των εργασιών, για την ορθότητα της
τοποθέτησης της προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης και για την αναγκαιότητα λήψης τυχόν πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής
σήμανσης.
• από τη δημοσίευσή της,
σύμφωνα με το άρθρο 109
του Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ.

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.

«Ο Χωρέτες» (Νέα Βαβυλωνία) είναι ένα έργο του Φίλωνα Κτενίδη. Τα μέλη της
θεατρικής ομάδας, τα οποία
απέδωσαν με μεγάλη επιτυχία
τους ρόλους τους, ήταν οι:
Ευθύμιος Ευθυμιάδης, Παντελής Καλλιονίδης, Δημήτρης
Καραβασιλείου, Ιωάννα Καφούρου, Φωτεινή Κυριακίδου,
Μαρία Κωστάκου και Χαρά-

λαμπος Παπαδόπουλος. Η
σκηνοθεσία ήταν της Φωτεινής Κυριακίδου.
Μετά το τέλος της παράστασης ο Σεβασμιώτατος κ.
Χρυσόστομος ευχαρίστησε
το θεατρικό και καλλιτεχνικό
όμιλο της Νέας Κερασούντας
και συνεχάρη τα μέλη της
ομάδας για την εξαιρετική
τους ερμηνεία.

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

AM.EOT 0727E60000012200

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

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

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

για κάθε προορισμό...

ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΑΣ. ΗΛ. ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
Ημερήσια εκδρομή στην Παναγία Σουμελα στην Ιερά Μονή Δοβρας
στη Νάουσα και Βέροια την Κυριακή 24 Μαρτίου 2019.
ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΓΑΡΔΙΚΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΤΟΝ Γ’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

σελίδα 37

(A.M. EOT 0727661-005461)

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

Αριθμος μητρωου
ΕΟΤ 0727E60000037201
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ΠΟΛΥΓΕΝΗΣ ΔΗΜΗΡΗΣ ΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ

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

TΣΙΓΑΡΙΔΑΣ Travel

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Το γραφείο μας διαθέτει σύστημα POS για όλες τις συναλλαγές σας με κάρτα

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

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

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ
Αναχωρήσεις από Αεροδρόμιο Μακεδονία, Θεσσαλονίκη

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.

ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΜΥΤΗΛΗΝΗ
(ΑΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ, ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ- ΜΑΝΤΑΜΑΔΟ,
ΠΕΤΡΑ ΜΟΛΥΒΟΣ, ΑΓΙΑΣΟΣ )
14 - 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

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

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ

ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ –
ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ • ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 32 ΤΡΙΚΑΛΑ

ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΤΗΝΟ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ
22 & 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
(ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ ΒΡΑΔΥ
ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ ΕΩΣ ΤΗ ΤΗΝΟ)

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

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

«ΑΘΗΝΑ – ΑΚΡΟΠΟΛΗ»
Έκθεση LEONARDO DA VINCI
Θεατρική παράσταση «Έγκλημα στο Όριεντ Εξπρές»
στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη. Από 30-31/03/2019

ΛΙΠΑΣ TRAVEL

«ΟΡΕΙΝΗ ΑΡΚΑΔΙΑ»
Τρίπολη – Βυτίνα – Δημητσάνα – Στεμνίτσα
Κρουαζιέρα στη διώρυγα Κορίνθου - Αρχαία Κόρινθος Καλάβρυτα (Οδοντωτός). Από 5 – 7 /04 /2019

ΜΗ.Τ.Ε.: 0727Ε60000015600

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

ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΣΕΡΡΩΝ
ΑΚΡΙΤΟΧΩΡΙ - ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ-ΟΧΥΡΟ ΡΟΥΠΕΛ-ΣΕΡΡΕΣ
2ήμερη εκδρομή. 10-11/04/2019

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

Απογευματινή εκδρομή για τους Β’ χαιρετισμούς στην
«Ιερά Μονή Βυτουμά»
Παρασκευή 22 Μαρτίου (αναχώρηση 16:00 μ.μ.)

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

2ήμερη εκδρομή «Καλάβρυτα - Μέγα Σπήλαιο - Αγία Λαύρα –
Μεσολόγγι - Άρτα». 30-31 Μαρτίου 2019

«ΜΑΓΕΥΤΙΚΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ»
Από 2-5/05/2019

«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ»

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

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

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

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
Γ’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ 29/3/2019-ΠΑΝ. ΔΕΜΕΡΛΙΩΤΙΣΣΑ
Γ’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ 29/3/2019-ΠΑΝ. ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ
Δ’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ 5/4/2019-Ι.Μ. ΒΥΤΟΥΜΑ
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

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

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

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

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

«ΧΙΟΣ» Από 14 – 17/06/2019

ΜΟΝΗ ΡΙΛΑ-ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ (ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ)
Ημερήσια εκδρομή – Κυριακή 31/3/2019

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

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

«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

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

Κάθε Τετάρτη αναχώρηση λεωφορείου για την «ΓΕΡΜΑΝΙΑ»

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

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 22-23/06/2019
(Αγία Θεοδώρα με τα 17 δένδρα στη στέγη Ι. Μ. Μαλεβής-Ναύπλιο κ.ά.)

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

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

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

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

38 σελίδα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

22

τοπικά

ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

Ακολουθία Χαιρετισμών
για τους εργαζομένους και μαθητές
Κάθε Παρασκευή, την περίοδο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ θα τελεί για όλους τους εργαζόμενους,
τους νέους ή όσους κωλύονται να συμμετάσχουν στην κανονική Ακολουθία:
α) από 17:00-18:30 απογευματινή Ακολουθία των Χαιρετισμών προς την Υπεραγία Θεοτόκο στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων,
β) 9:00-10:30 το βράδυ δεύτερη Ακολουθία των Χαιρετισμών
προς την Υπεραγία Θεοτόκο, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Τρικάλων.

ΟΙ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
ΣΤΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
Από τον Ιερό Ναό Παναγίας Επισκέψεως Τρικάλων γίνεται
γνωστό πως ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ της Μεγάλης Τεσσαρακοστής
και ΩΡΑ 5:30μ. μ., στο Παρεκκλήσιο της Αγίας Ειρήνης επί της
οδού Καραϊσκάκη 2, κοντά στα Δικαστήρια, θα τελείται η Ακολουθία των Χαιρετισμών της Θεοτόκου.
ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Ο Εσπερινός της Εορτής του
Ευαγγελισμού της Θεοτόκου
στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου
Πηγής Σαραγίων Τρικάλων
Την Κυριακή 24 Μαρτίου 2019 στις 6 το απόγευμα θα τελεσθεί ο Εσπερινός της Εορτής του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων, Χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης και
Σταγών κ. Χρυσοστόμου.
Εν συνεχεία ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Αθανάσιος
Αναστασίου, Προηγούμενος της Ιεράς Μονής Μεγάλου Μετεώρου θα ομιλήσει καταλλήλως προς ωφέλεια όλων και πνευματικό ανεφοδιασμό.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΣΤΑΓΩΝ KAI ΜΕΤΕΩΤΡΩΝ
ΚΥΚΛΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας προσκαλούμε στην εορταστική εκδήλωση για την Εθνική μας Επέτειο της 25ης Μαρτίου, με ομιλητή τον κ. Παναγιώτη
Νάνη, φιλόλογο και με θέμα: «Μηνύματα του 1821».
Κυριακή 24 Μαρτίου και ώρα 6.30 μ.μ.
στη Βαρλαάμειο Χριστιανική Εστία.

Εκδρομή του Συλλόγου
Συντ/χων ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ)
Ο Σύλλογος Συντ/χων ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ) διοργανώνει διήμερη εκδρομή στις 16 και 17 Απριλίου 2019 στην Βυζαντινή ΟΧΡΙΔΑ.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο του Συλλόγου 2431074707 και
6937233500, κ. Γ. Ρώσση.

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.

Η κίνηση στην Ιερά Μητρόπολη Η κίνηση στην Ιερά Μητρόπολη
Τρίκκης και Σταγών
Σταγών και Μετεώρων
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών κ.
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ από σήμερα
Παρασκευή 22 Μαρτίου στις
7 θα Χοροστατήσει και θα
ομιλήσει κατά την Ακολουθία
της Β’ Στάσεως των Χαιρετισμών προς την Υπεραγία Θεοτόκο στην Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Μακρυμάλλης Ευβοίας.

ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ
ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΕΣ:
Ο π. Διονύσιος Χουρμουζιάδης την Παρασκευή 22
Μαρτίου το βράδυ θα τελέσει
την Ακολουθία της Β’ Στάσε-

Πρόγραμμα ὁμιλητὁν
Διὰ τοῦ παρόντος σᾶς
γνωρίζομεν, ὅτι καθὼς πλησιάζει ὁ χρόνος τῆς ἐνάρξεως
τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, τῆς κατ’ ἐξοχὴν
πνευματικῆς περιόδου τοῦ
ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους, ἡ ὁποία
καταλήγει εἰς τὸν Σταυρὸν καὶ
τὴν Ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου μας
Ἰησοῦ Χριστοῦ, προγραμματίζομεν πρὸς τοῦτο ἐκδηλώσεις
ὁμιλιῶν κατὰ τὰς Κυριακὰς
τῆς περιόδου αὐτῆς, πρὸς
πνευματικὸν καταρτισμὸν καὶ
ἐνίσχυσιν ὅλων τῶν χριστιανῶν
εἰς τὸ πνευματικὸν στάδιον
τῆς ἀθλήσεως τῶν ἀρετῶν
τῆς ἁγίας μας Ἐκκλησίας.
Οἱ ὁμιλίες θὰ λαμβάνουν
χώρα ἐντὸς τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Τρικάλων, τὸ ἑσπέρας
τῶν Κυριακῶν περί τήν 6ην
ὥραν συμφώνως τοῦ προγράμματος, τὸ ὁποῖον ἀκολουθεῖ:
Κυριακὴ 24 Μαρτίου 2019,
(Β’ Νηστειῶν), «Τοῦ Ἁγίου
Γρηγορίου Παλαμᾶ»:
«Παραμονή Εὐαγγελισμοῦ
τῆς Θεοτόκου» ὥρα 6 μ.μ.:
Ἱ. Ν. Ζωοδόχου Πηγῆς
Σαραγίων Τρικάλων
ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Ἀρχιμανδρίτης
Ἀθανάσιος Ἀναστασίου, Προηγούμενος Ἱερᾶς Μονῆς Μεγάλου Μετεώρου.
Κυριακὴ 31 Μαρτίου 2019,
(Γ’ Νηστειῶν),

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

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

KΥΠΡΙΑΝΟΣ
ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ

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

• γεμιστά • σπανακόρυζο
• καλαμάρι γεμιστό με σπανάκι
• μαυρομάτικα φούρνου
• κοτόπουλο παϊδάκια σαγανάκι
• χοιρινό μπεκρί μεζέ

ως των Χαιρετισμών της Υπεραγίας Θεοτόκου στον Ιερό
Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Τρικάλων.
Ο π. Χαρίτων Μανιτάρας
την Παρασκευή 22 Μαρτίου
το βράδυ θα τελέσει την Ακολουθία της Β’ Στάσεως των
Χαιρετισμών της Υπεραγίας
Θεοτόκου στον Ιερό Ναό
Αγίας Παρασκευής Τρικάλων.
ΚΗΡΥΚΕΣ ΘΕΙΟΥ ΛΟΓΟΥ:
Ο κ. Γεώργιος Μηλίτσης
την Παρασκευή 22 Μαρτίου
το βράδυ κατά την Ακολουθία
της Β’ Στάσεως των Χαιρετισμών της Υπεραγίας Θεοτόκου στα Αμπελάκια.

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

Τηλ.: 24310 78278
CMYK

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σταγών και Μετεώρων κ.
Θεόκλητος σήμερα Παρασκευή
22 Μαρτίου θα χοροστατήσει
κατά την Β’ στάση των Χαιρετισμών της Υπεραγίας Θεοτόκου
εις τον Ιερόν Ναόν Αγίων Πέτρου
και Παύλου Καστρακίου.
Την Κυριακή 24 Μαρτίου θα
χοροστατήσει κατά τον Όρθρον
και θα λειτουργήσει εις τον Ιερόν
Ενοριακόν Ναόν Κοιμ. Θεοτόκου
Καλομοίρας.
Την Κυριακή το απόγευμα και
ώρα 6.30, Παραμονή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, θα παρακολουθήσει την εκδήλωση για
την Εθνική επέτειο της 25ης
Μαρτίου, που διοργανώνουν οι
κύκλοι μελέτης της Αγίας Γραφής της Μητροπόλεως μας,
στην Βαρλαάμειο αίθουσα.
Την Δευτέρα 25 Μαρτίου ανήμερα της εορτής του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και της εθνικής επετείου της επαναστάσεως
του 1821, θα χοροστατήσει κατά
τον Όρθρον και θα λειτουργήσει
εις τον Ιερόν Μητροπολιτικόν
Ναόν Αγίου Βησσαρίωνος. Στη

συνέχεια και ώρα 10:30 π.μ. θα
τελέσει την πανηγυρική Δοξολογία για την επέτειο της Εθνικής Εορτής.

Ο Πρωτοσύγκελλος
της Ιεράς Μητροπόλεως
π. Νήφων Καψάλης
Σήμερα Παρασκευή 22 Μαρτίου και ώρα 9.00 μ.μ. θα τελέσει
τους δεύτερους Χαιρετισμούς
της Β’ στάσης της Υπεραγίας
Θεοτόκου στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Βησσαρίωνος.

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

Ζωγράφου 1
πεζόδρομος (έναντι
Δημοτικής Βιβλιοθήκης)
τηλ.: 24310

78435 •
what’s up: 6986 835 554
ΤΟ ΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Μπιφτέκια μόσχου με πατάτες στο φούρνο..............................5,50 €
Σνίτσελ χοιρινό με ρύζι ή πατάτες............................................5,50 €
Κοτόπουλο φιλέτο με πορτοκάλι και ρύζι .................................5,50 €
Κριθαρότο με μανιτάρια............................................................4,50 €
Σπετζοφάι.................................................................................5,00 €
Μακαρόνια με κιμά...................................................................4,00 €
Κεφτεδάκια με πατάτες............................................................5,00 €
Μπακαλιάρο σκορδαλιά με χόρτα εποχής.................................6,00 €

νηΣτιΣιΜα φαγητα ΣαραΚοΣτηΣ
Καλαμάρι γεμιστό - γαριδομακαρονάδα ....................................6,50 €
ντολμαδακια γιαλαντζί - λαχανοντολμάδες νηστίσιμοι .............5,00 €
ρεβυθάδα φούρνου ή μελιτζάνες φούρνου...............................5,00 €
Κολοκυθοκεφτέδες - λαχανοκεφτέδες ....................................4,50 €
Καλαμαράκια τηγανητά με πατάτες...........................................6,50 €

ΣαΛατΕΣ
Μαυρομάτικα σαλάτα ..........3,50 €
ρεβυθοσαλάτα ....................3,50 €
Πατατοσαλάτα.....................3,50 €
Μελιτζανοσαλάτα................3,50 €
Πολίτικη με ελιές................3,50 €
Μαρούλι..............................3,00 €

αγγουροντομάτα .........3,50 €
Χόρτα..........................3,00 €
Μπρόκολο...................3,00 €
Κουνουπίδι..................3,00 €
Παντζάρια ...................4,00 €
Λάχανο........................3,00 €

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
† MNHMOΣΥΝΑ
Τελούμε αύριο Σάββατο 23 Μαρτίου
2019 στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής
Σαραγίων Τρικάλων 40ήμερο Μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της
αγαπημένης μας συζύγου, μητέρας,
γιαγιάς, αδελφής και θείας

ΑΓΟΡΗΣ
ΧΟΡΝΟΒΑ
Παρακαλούμε όσους τιμούν τη μνήμη
της να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας για την ανάπαυση της ψυχής της.
Τρίκαλα 22-3-2019
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Ιωάννης Χορνόβας. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Γεώργιος και
Παρασκευή Χορνόβα. ΟΙ ΕΓΓΟΝΕΣ: Μαρία, Ιωάννα, Δήμητρα,
Χρυσαυγή. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Τελούμε αύριο Σάββατο 23 Μαρτίου στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου Τρικάλων, 40ήμερο μνημόσυνο
για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας αδελφής
και θείας

ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑ
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όσου τιμούν την
μνήμη της να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας για
την ανάπαυση της ψυχής της.
Τρίκαλα 22-3-2019
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Αθηνά και Κωνσταντίνος Παππάς. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ:
Νικόλαος και Αλεξάνδρα, Χιώτη, Ευαγγελία και Ιωάννης Παπαεμμανουήλ, Στέφανος Παππάς, Ελευθέριος Παππάς. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

Τελούμε αύριο Σάββατο 23 Μαρτίου
2019 στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου
Τρικάλων, ετήσιο μνημόσυνο για την
ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης
μας συζύγου, μητέρας και θείας

ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΒΑΣ.
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ
Παρακαλούμε όσους τιμούν την μνήμη της να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας για την ανάπαυση
της ψυχής της.
Τρίκαλα 22-3-2019
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Βασίλειος Παπαχρήστος. Ο ΓΙΟΣ: Δημήτριος
Παπαχρήστος. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
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Oμιλία από τον Δρ. Θεόδωρο Κ. Γκαλέα

Ευχαριστήριο του Οικοτροφείου
Τρικάλων ΕΠΑΨΥ

Την Κυριακή 24/03/2019, μετά τη Θεία Λειτουργία, θα γίνει
ομιλία στο Πνευματικό Κέντρο της Ενορίας μας από τον Δρ.
Θεόδωρο Κ. Γκαλέα με θέμα: «Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ 1821» (Όσα θα
έπρεπε να γνωρίζουμε).

Οι ένοικοι και το προσωπικό του Οικοτροφείο Τρικάλων της
Περιφερειακής Εταιρείας και Ψυχικής Υγείας (ΕΠΑΨΥ), θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά, τον κ. Πετρίδη Δημήτριο για
την σημαντική δωρεά σε τρόφιμα και χρήματα, εις μνήμην προσφιλών προσώπων.

ΨΗΓΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΥ

Οι πρόβες της χορωδίας

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΝΟΡΙΤΩΝ
«Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΑΡΟΥΣΙΟΥ» ΤΡΙΚΑΛΩΝ

«Ψάλατε εις τον Κύριον ευχαριστούντες.. .Τον ετοιμάζοντα βροχήν δια την γην»
(Ψαλμ.147:7-8)
Μπορείς να φαντασθείς τι
θα συμβεί αν λείψει το νερό;
UNICEF ανακοίνωσε ότι κάθε
μέρα 4000 παιδιά πεθαίνουν
στον κόσμο από έλλειψη νερού ή από μολυσμένο νερό.
Πολλοί μάλιστα προβλέπουν
ότι ο έλεγχος των υδάτινων
πόρων θα είναι στο μέλλον αιτία πολέμων. Έλλειψη νερού
σημαίνει βάνατο για τη βλάστηση, για τα ζώα και τους ανθρώπους. Μια πηγή νερού είναι και η βροχή. Η Βίβλος λέγει: «Η γη που ο Θεός σας
έδωσε, από τη βροχή του ου-

ρανού πίνει νερό». (Δευτ.
11:11). Αλλά γιατί χάνομε το
πολύτιμο αυτό αγαθό; Διότι
απορρίψαμε τον Χορηγό του.
Δεν είναι τα φυσικά φαινόμενα, η τυφλή τύχη ή η υψηλή
τεχνολογία που εξασφαλίζουν
τα αγαθά που τόσο ανόητα
σπαταλά ο άνθρωπος. Είναι ο
Θεός που τα δημιούργησε
και έθεσε τους σοφούς νόμους που τα διέπουν. Αυτός
είναι ο Δωρητής κάθε αγαθού,
και του νερού. Ας καταλάβομε λοιπόν πως η ταπείνωση
μας μπροστά στο μεγαλείο
Του και η εθελούσια εξάρτηση μας από Αυτόν, καθορίζουν και το είδος της ζωής
που θα ζήσομε εδώ στη γη.

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΤΕΛΕΤΩΝ

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

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 αύριο Σάββατο 23 Μαρτίου και
ώρα 6μ.μ. στην αίθουσα της Γ.Ε.Χ.Α., οδός Βύρωνος, 24
Τρίκαλα.
Προσκαλούμεθα να την παρακολουθήσουμε.

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

Στις 6 Απριλίου η εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ για την Προοδευτική Συμμαχία
λλάζει η ημερομηνία της διεξαγωγής της μεγάλης εκδήλωσης που
διοργανώνουν στην Κουμουνδούρου για τη συμπόρευση με κινήσεις και
προσωπικότητες από τον προοδευτικό χώρο ενόψει των ευρωεκλογών.

Α

Μετά τη συνεδρίαση της τελευταίας Πολιτικής Γραμματείας η συγκέντρωση στο Ταε Κβο
Ντο είχε προγραμματιστεί για τις 27 Μαρτίου, όμως τελικά, σύμφωνα με πληροφορίες, θα
πραγματοποιηθεί το Σάββατο στις 6 Απριλίου.
Ο βασικός λόγος είναι η μεγάλη κινητοποίηση που θέλουν να πετύχουν στον ΣΥΡΙΖΑ με
πρωτοβουλίες και σχηματισμούς από την περιφέρεια που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην
εκδήλωση.
Επέλεξαν, μάλιστα να πραγματοποιηθεί Σάββατο και μάλιστα μια εβδομάδα μετά το συνέδριο του ΚΙΝΑΛ, που θα γίνει στις 30 Μαρτίου, προκειμένου να μην προκληθεί εκνευρισμός από το περιβάλλον της Χαριλάου Τρικούπη.
Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να ανακοινωθούν και άλλα ονόματα (γύρω στα 15)
υποψήφιων ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ.

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

«ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ»
Παιδής Θεόδωρος

ΓΑΜΒΕΤΑ 15 ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΗΛ:

2431071936
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CMYK

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

