ΠΕΜΠΤΗ 28
ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

40
Ιλαρίωνος
οσίου

Αν. Ηλ. 6.17’
Δύση 18.44’

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

IΔPYTAI: M. TΣAPOYXAΣ / + BAΣ. TΣAPOYXAΣ
Έτoς ιδρύσεως 13/12/1970 l Eτoς 49
l Aριθμ. Φύλλoυ 13.880 l Τιμή: EYPΩ 1

Στη σημερινή έκτακτη γενική συνέλευση
των Τρικαλινών καθηγητών

Σελήνη τελ. τετ.

ΣEΛIΔEΣ

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

Του Κινήματος Αλλαγής που θα διεξαχθεί αυτό το Σάββατο 30 & Κυριακή 31 Μαρτίου

Επί τάπητος
το Νέο Λύκειο
>> 4

Ενημερωτική ημερίδα
χθες στο Δημαρχείο

Η ασφάλεια
στην εργασία
Έγινε ενημέρωση για όλο το φάσμα
των αντικειμένων που αφορούν
στην ασφάλεια και σε θέματα υγείας
>> 4

Νέες διευκρινίσεις
για το επίδομα ενοικίου
Πριν το Πάσχα η καταβολή του στους
δικαιούχους, για τις αιτήσεις Μαρτίου

>> 7

Μοναδική εμπειρία
το κυνήγι τρούφας

«Είμαστε βέβαιοι θα επιβεβαιωθεί με εμφατικό τρόπο η δυναμική που
βλέπουμε να έχει αναπτυχθεί ήδη στην κοινωνία» ανέφερε ο κ. Μανώλης
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ-ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΟΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

Οργανώνεται στην Καλαμπάκα
από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας
και Μουσείο Μανιταριών

Πρόγραμμα

>> 8

βιολογικής γεωργίας

Διάθεση δεξαμενών υγραερίου με
το φθηνότερο συμβόλαιο της αγοράς

Τηλ. επικ.: 24310

88138

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

Αρ. Πιστ. 506925 QM08

CMYK

ΣΕΛ.
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Αγροτικός Συνεταιρισμός
Μεταποίησης και Εμπορίας
Αγροτικών Προϊόντων Τρικάλων

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

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

28
Υ
ΜΑΡΤΙΟ

Σαν Σήμερα
845
Οι Βίκινγκς καταλαμβάνουν το Παρίσι, με αρχηγό
τονΡάγκναρΛόντμπροκ.Για
νααποχωρήσουν,οβασιλιάς
των Φράγκων, Κάρολος ο
Φαλακρός, τους δίδει τρεις
τόνουςασήμι,ποσόκολοσσιαίογιατηνεποχή.
1821
ΟΑθανάσιοςΔιάκος,επικεφαλήςελλήνωνεπαναστατών, φθάνει στον Προφήτη
Ηλία Λιβαδειάς και απαιτεί
την παράδοση της πόλης
απότονδιοικητήτηςΧασάν
Αγά.
1871
ΕγκαθίσταταιηΚομμούνα
τουΠαρισιού,μίαμορφήσοσιαλιστικήςδιακυβέρνησης,
πουθαδιαρκέσειέωςτις28
Μαΐου1871.
1930
Η Κωνσταντινούπολη μετονομάζεταικαιεπίσημασε
Ιστανμπούλ.
1939
Λήγει ο ισπανικός εμφύλιος, με την κατάληψη της
Μαδρίτης από τις δυνάμεις
τουστρατηγούΦράνκο.
1969
Ο Γιώργος Σεφέρης στηλιτεύειτηχούνταμετηνπερίφημηδήλωσήτουστοραδιόφωνοτουBBC.

Ο

ιπροσπάθειες
φθοράςτης
Ν.Δ.δεν
μπορούννα
αποδώσουνπαράτην
πληθώρατων
κομμάτωνπουέχουν
σχηματισθείστο
πολιτικόφάσμα,από
τηνΚεντροδεξιάμέχρι
τηνακραίαΔεξιά.

Η κυβέρνηση, βλέποντας ότι ο πολιτικός χρόνος
τελειώνει και το προβάδισμα της Ν.Δ. παραμένει
μεγάλο, μοιράζει υποσχέσεις για χρήμα πιστεύοντας ότι μπορούμε να γυρίσουμε στα επίπεδα προ
κρίσης με παροχές που
είναι ακάλυπτες.
Πρόκειται για πρακτικές
εξαπάτησης, αντίστοιχες
με το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης.
Η οικονομία δεν θα τρέξει ποτέ όσο παραμένουν
υψηλές οι επιβαρύνσεις
σε εισοδήματα, παραγωγή
και ακίνητα. Κανείς δεν
πρόκειται να επενδύσει
όταν στις γειτονικές χώρες
οι φόροι είναι της τάξης
του 10% με 15% και η
γραφειοκρατία ελάχιστη
σε σχέση με το βουνό των
δεσμεύσεων και καθυστερήσεων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρηματίες στη
χώρα μας.
Ο πρόεδρος της Eurobank Νίκος Καραμούζης
και ο επικεφαλής οικονομολόγος της τράπεζας Τάσος Αναστασάτος παρουσίασαν τη μελέτη τους
σχετικά με τα «διδάγματα

«Να γίνει οτιδήποτε χρειάζεται
για προσέλκυση επενδύσεων»
της ελληνικής κρίσης».
Βασικό συμπέρασμα
των μελετητών είναι ότι
για να αποκατασταθούν
οι απώλειες της μνημονιακής περιόδου θα απαιτηθούν υψηλά, και χωρίς
προηγούμενο, ποσοστά
αύξησης των εξαγωγών
και των επενδύσεων για
τουλάχιστον 10 χρόνια
ώστε το ΑΕΠ να αναπτύσσεται άνω του 3%.
Η υλοποίηση αυτών των
φιλόδοξων στόχων θα
απαιτήσει συνέχιση και εμβάθυνση των αναπτυξιακών μεταρρυθμίσεων, καθώς και προσήλωση στη
δημοσιονομική, χρηματοπιστωτική και θεσμική σταθερότητα».
Πώς μπορεί να γίνει
αυτό, όταν για παράδειγμα
μία εμβληματική επένδυση, όπως η ανάπλαση του
Ελληνικού, μένει κολλημένη στην κρατική γραφειοκρατία;
Οι συντάκτες της μελέτης τονίζουν ότι για να
υπάρξει επενδυτική έκρηξη χρειάζεται η πολιτική
απόφαση ««να γίνει οτιδήποτε χρειάζεται» και να
υποστηριχθεί η επιλογή
αυτή με τις ευρύτερες δυνατές πολιτικές και κοινωνικές συναινέσεις ώστε να
επιτευχθούν διψήφιοι ετή-

σιοι ρυθμοί αύξησης επενδύσεων παγίων κεφαλαίων
για τα επόμενα 10 χρόνια.
Αυτό μπορεί να γίνει με
μέτρα όπως η μείωση φορολογικών συντελεστών,
κόστους χρήματος και
ενέργειας, η κατανομή πόρων ευρωπαϊκών διαρθρωτικών ταμείων υπέρ επενδυτικών στόχων, η απλοποίηση της αδειοδότησης
επενδύσεων, η αναμόρφωση της Δημόσιας Διοίκησης και η επιτάχυνση
των ιδιωτικοποιήσεων.
Ενδιαφέρον σημείο της
μελέτης και τα όσα αναφέρουν για το πρώτο εξάμηνο του 2015:
«Η ελληνική κυβέρνηση
το 2015, αλλά και οι πιστωτές σε άλλες περιπτώσεις, κατέφυγαν σε ανταλλαγή απειλών (chicken
game) για ένα πιθανό
Grexit, αγνοώντας τις αρνητικές επιπτώσεις αυτής
της αδιέξοδης στρατηγικής, με αποτέλεσμα η
χώρα πράγματι να πλησιάσει δύο φορές σε μια
καταστροφική έξοδο από
την ευρωζώνη, ενδεχόμενο που, ιδίως το 2015,
απεφεύχθη την ύστατη
ώρα.
Eνώ το 2014 άρχισε με
τους οικονομικούς δείκτες
να καταγράφουν πρόοδο,

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)
-Σταδίου24(περίπτερο)

η προοπτική των επερχόμενων εκλογών αύξησε
τους κινδύνους και την
αβεβαιότητα στις αγορές
προς το τέλος του έτους.
Η συγκρουσιακή προσέγγιση της κυβέρνησης
το 2015 (στην οποία οι δανειστές απάντησαν με
άκαμπτη στάση) οδήγησε
σε πλήρη αποκλεισμό της
χώρας από τις αγορές και
τα επιτόκια σε υψηλά επίπεδα, κατάφερε ισχυρό
πλήγμα στην εμπιστοσύνη
των καταθετών, των επενδυτών και την τραπεζική
σταθερότητα, οδηγώντας
τελικά σε bank run, επιβολή ελέγχων στην κίνηση
κεφαλαίων και συνεισέφερε στην επιστροφή της
χώρας σε ύφεση το 2015
και την επιδείνωση της
βιωσιμότητας του δημόσιου χρέους.
Αντίθετα, η συνεργατική
λύση της συμφωνίας του
Αυγούστου του 2015 (με
τη συμφωνία των περισσότερων κομμάτων) επανέφερε τη χώρα σε σταθεροποιητική πορεία».
ΟΠάνοςΑμυράς
είναιοδιευθυντής
τουΕλεύθερου
Τύπου

Το Άγγελμα

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Θεμιστοκλέους 34 • Τρίκαλα 42100
Τηλ. (24310) 24.230, 23.727
• FAX: (24310) 24953
Ε- mail:plogos@otenet.gr
ΑΦΜ. 999472292• ΔΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
AP.M.A.E. 54546/33/B/03/07

της ημέρας

iefimerida :

Λαμπρή και αιώνια

```
Τσακαλώτος:
Τεράστια αμηχανία
φέρνει η υποψηφιότητα
του Πέτρου Κόκκαλη
στον «βαθύ» ΣΥΡΙΖΑ

είναι η σοφία. Με ευκολία
γίνεται αντιληπτή και κατανοείται
από όσους την αγαπούν.

H Αριστερά πρέπει να κοιτάξει γιατί
οι πολίτες επιλέγουν την ακροδεξιά

```

```
(Σοκαρίστηκε το… 3%)
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Δύσκολη παρτίδα σκάκι
στη Μεσόγειο

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

28

Και εύκολα ανευρίσκεται
από εκείνους που την αναζητούν.
Σοφ. Σολ. Στ’ 12

(Δεν πρέπει να το δουν
και οι αριστεροί πολιτικοί;)

Το ανέκδοτο της ημέρας
Ο Μπόμπος προσεύχεται μεγαλόφωνα: "
Θεούλη μου, σε παρακαλώ, στείλε μου
ένα ποδήλατο στα γενέθλιά μου". "
Δεν είναι
ανάγκη να φωνάζεις, ο Θεός δεν είναι κουφός", του λέει η μάνα του.
"Το
ξέρω", απαντά ο Μπόμπος, "αλλά η γιαγιά που βλέπει
τηλεόραση στο διπλανό δωμάτιο είναι..."!

Γενική πρόγνωση για σήμερα

Ο ΚΑΙΡΟΣ
Σ Η Μ Ε Ρ Α

Πέμπτη 28/3/2019
ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΜΕ ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ
ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΙΣΧΥΡΕΣ ΜΕΧΡΙ
ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ
4 ΜΕ 6 ΜΠΟΦΟΡ. ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΒΑΘΜΙΑΙΑ 6 ΜΕ 7 ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ
ΝΟΤΙΑ 8 ΚΑΙ ΤΗ ΝΥΧΤΑ ΤΟΠΙΚΑ 9 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 06 ΕΩΣ 14 ΒΑΘΜΟΥΣ
ΚΕΛΣΙΟΥ.

Κάτι που ξεκίνησε «κατά λάθος»
ένα βράδυ σε ένα εστιατόριο στη
Μόσχα έχει σήμερα εξελιχθεί σε
μια στρατηγική σχέση. Ο λόγος,
βέβαια, για τη συνεργασία Ελλάδας - Ισραήλ - Κύπρου. Δείχνει τι
μπορεί να κάνει αυτή η χώρα όταν
υπάρχει συνέχεια στην εξωτερική
της πολιτική, άσχετα από το ποια
κυβέρνηση βρίσκεται στην εξουσία.
Και ας μην έχουμε καμία αμφιβολία. Τίποτα δεν θα αλλάξει στον
συγκεκριμένο τομέα με μια κυβέρνηση Μητσοτάκη. Το ίδιο ισχύει
μάλλον και στην περίπτωση που
χάσει ο Νετανιάχου. Η κόντρα με
τον Ερντογάν μπορεί να είναι προσωπική, αλλά το βαθύ κράτος του
Ισραήλ δεν θα εμπιστευθεί πλέον
εύκολα την Τουρκία.
Η Αγκυρα παρακολουθεί αμήχανα και με εντεινόμενο εκνευρισμό τις εξελίξεις. Το γεγονός ότι
ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ
έστειλε τον υπουργό Εξωτερικών
Μάικ Πομπέο στην τριμερή συνάντηση έχει προκαλέσει σοκ.
Γνωρίζουν βέβαια στην Τουρκία
ότι σκοπός ήταν η ενίσχυση του
Νετανιάχου ενόψει της επικείμενης
κρίσιμης εκλογικής αναμέτρησης.
Παρ’ όλα αυτά, πρόκειται για ένα
ισχυρό σήμα από την Ουάσιγκτον.
Η Τουρκία επίσημα, αλλά και
παρασκηνιακά, απειλεί ότι θα προχωρήσει σε ενέργειες που θα αποτρέψουν τη δημιουργία τετελεσμένων. Βασικός της στόχος είναι
να μην επεκταθεί η ελληνική ΑΟΖ
νότια από το Καστελλόριζο και
να περιορισθούν οι έρευνες στην
ΑΟΖ της Κύπρου στα οικόπεδα
που έχουν ήδη ερευνηθεί. Οι Τούρκοι διπλωμάτες συχνά αποκαλούν
το Καστελλόριζο «μεγάλη παγίδα
των ελληνοτουρκικών σχέσεων».
Θέλουν να το αποσυνδέσουν από
τη διαπραγμάτευση για το Αιγαίο
και επιμένουν ότι δεν του «ανήκει»
το τεράστιο κομμάτι ΑΟΖ που του
προσδίδει η Ελλάδα.
Οι επόμενες εβδομάδες θα είναι
κρίσιμες. Ο Ερντογάν κλονίζεται
και πιέζεται, με αποτέλεσμα να
καταφεύγει σε εθνικιστικές κορώνες. Στην Αθήνα έχουμε μια αποδυναμωμένη κυβέρνηση αντιμέτωπη με το φάσμα της εκλογικής
ήττας. Ακόμη και αν ήθελε να
ανοίξει τη διαπραγμάτευση για τα
ελληνοτουρκικά, δεν την «παίρνει»
να το κάνει υπό τις παρούσες
συνθήκες.
Η πιθανότητα πρόκλησης περαιτέρω έντασης είναι μεγάλη. Η
σχέση με το Ισραήλ είναι βαθιά
και στρατηγική, αλλά δεν επεκτείνεται -προφανώς- σε παροχές εγγυήσεων ασφάλειας.
Γι’ αυτό, πέρα από την ευφορία
που προκάλεσε η τετραμερής με
την παρουσία Πομπέο, απαιτείται
σύνεση και προσοχή. Μια παρτίδα
σκάκι σε αυτή την περιοχή δεν
ήταν ποτέ μια εύκολη υπόθεση.

Του Αλέξη Παπαχελά
από την «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»

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

ΠΕΜΠΤΗ

-Πώς αλλάζουν οι καιροί...

∫ A.K.

Η σκληρή απάντηση Ταμήλου
Ο Μιχάλης Ταμήλος, πρώην δήμαρχος Τρικκαίων, σχολιάζοντας τις
δηλώσεις του κ. Παρθένη τόνισε:
« Ο κ. Παρθένης δεν δικαιούται να μιλά, γιατί στα Τρίκαλα ήρθε το
2015 μετά την εκλογή του ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση. Εμείς λοιπόν που
γεννηθήκαμε εδώ και μεγαλώσαμε εδώ, έχουμε ένα δικαίωμα κάτι περισσότερο γιατί έχουμε μοχθήσει κι έχουμε προσφέρει πολλά στα Τρίκαλα. Τώρα να κάνουν κριτική οι καταγόμενοι από την περιοχή μόνο
και μόνο σ’ αυτούς που διακόνησαν την περιοχή, δεν είναι και πολύ
σωστό. Η αγωνία του διοικητή του ΓΝΤ είναι να βοηθήσει τον ΣΥΡΙΖΑ
και να τον σταθεροποιήσει, αλλά αφού αυτός δεν θα είναι υποψήφιος
δημοτικός σύμβουλος, τι «κωλοκοψίδα» έχει για τα Τρίκαλα, από τη
στιγμή που τα Τρίκαλα έχουν εκπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ με αξιόλογους
βουλευτές, και νομαρχιακή επιτροπή. Αυτός δηλαδή τι περισσότερο
έχει από αυτούς και ενδιαφέρεται περισσότερο; Δηλαδή όλοι οι άλλοι του κόμματος του είναι άχρηστοι, ή δεν μπορούν να εκφράσουν
τον ΣΥΡΙΖΑ στα Τρίκαλα και μπορεί μόνος του ο κ. Παρθένης; Εγώ νομίζω πως ο κ. Παρθένης πρέπει να περιοριστεί στα καθήκοντα της δουλειάς του που είναι η διοίκηση του νοσοκομείου και να αφήσει τα υπόλοιπα σε εμάς τους τρικαλινούς, αυτός είναι τα τελευταία 4 χρόνια τρικαλινός.
Όσοι κατέρχονται υποψήφιοι μπορούν να πουν την άποψή μας, οποιοσδήποτε άλλος πολίτης από τους 85.000 των Τρικάλων, μπορεί να
πει την άποψή του στα καφενεία, αλλά δεν μπορεί να μας κάνει μαθήματα όλους εμάς που υπηρετήσαμε την πόλη.
Όλοι αυτοί οι δρόμο που περπατά τώρα ο κ. Παρθένης, τα δίκτυα,
οι αποχετεύσεις, το Νοσοκομείο στο οποίο είναι τώρα αυτός διοικητής, πότε έγιναν όλα αυτά; Να είμαστε πια και λίγο σοβαροί, βγαίνουν
και μιλάνε άσχετοι που δεν έχουν σχέση με τον δήμο. Όταν βγαίνουν
λοιπόν να βγαίνουν να μιλάνε για την δουλειά τους, να κρατάμε και μια
σοβαρότητα, γιατί τώρα πάμε να εκλέξουμε δήμαρχο και όχι να κάνουμε ψυχοθεραπεία, να μην ακούμε τι λέει και ο κάθε πικραμένος.
ΑΝ έχουν τα κότσια στο «Μένουμε Τρίκαλα» ας κατέβουν χωριστά μόνοι τους, αλλά δεν τα έχουν γιατί δεν τους θέλει ούτε ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί κάποια στιγμή θα τα πούμε και χωρίς να φυλαγόμαστε. Έχει
πια περισσέψει η αυθάδεια από ανθρώπους που μιλάνε εκεί που δεν
έχουν κανένα ρόλο να μιλήσουν, ο καθένας να μιλά για το αντικείμενο του».

σελίδα 3

Στις κάλπες θα προσέλθουν αυτή
την Κυριακή 31 Μαρτίου τα μέλη του
Τμήματος Τρικάλων του Ελληνικού
Ερυθρού Σταυρού, προκειμένου να
εκλέξουν νέα πρόσωπα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο, την Εξελεγκτική και Επιτροπής Δεοντολογίας.
Η διαδικασία θα λάβει χώρα στις
11 το πρωί στο Φρούριο, ενώ θα διεξαχθεί και η περιφερειακή συνέλευση.

Παρθένης για… συμμαχίες
και κατά Ταμήλου!

∫χρ.παπ.

ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

Στις κάλπες τα μέλη
του τοπικού
Ερυθρού Σταυρού

“Οι αυθόρμητες λαϊκές αντιδράσεις σε όλη την Ελλάδα δεν μπορεί
να αγνοηθούν. Η Κυβέρνηση έσπειρε ανέμους και θερίζει θύελλες”...
Όχι... Δεν είναι δήλωση της Αντιπολίτευσης σήμερα... Είναι δήλωση
του ΣΥΡΙΖΑ της περιόδου 2011-2012... Τότε που ήταν απέναντι στην
εξουσία... Πώς, όντως, αλλάζουν οι καιροί...

Ο Δημήτρης Παρθένης, μέλος του σχήματος «Μένουμε Τρίκαλα»,
σχολίασε ότι γίνονται συζητήσεις με τον Χρήστο Λάππα, ενώ μιλώντας στην «Λέσχη 97,6» έκανε επίθεση στον πρώην δήμαρχο Μιχάλη Ταμήλο.:
«Ο κ. Χρήστος Λάππας κι εγώ κάναμε μια συνάντηση και μιλήσαμε για τα αυτοδιοικητικά θέματα, και δεν ήταν η πρώτη φορά που βρεθήκαμε. Έχουμε μιλήσει για την ανάγκη, πως θα ήταν χρήσιμο συνολικά να φτιαχτεί ένα μέτωπο που θα βάλει κάποια ζητήματα, τα οποία
ουσιαστικά θα μπορέσουν να κινήσουν την πόλη προς τα μπροστά. Να
αποφύγουμε δηλαδή τις κακοποιήσεις που βλέπουμε καθημερινά και
όλο αυτό το fake, δήθεν έργο στην πόλη που όμως δεν υπάρχει Στόχος μας δηλαδή είναι να υπάρξει ένα μέτωπο για να γίνουν πράγματα πια στην πόλη, γιατί αυτό είναι το σημαντικό, να ακολουθούμε τους
κανόνες της επιστήμης για όποιες παρεμβάσεις γίνονται στην πόλη και
να μην είμαστε γενικώς σε ένα ‘χαχα’ και ‘χουχου’. 15 χρόνια ο δήμος
Τρικκαίων είχε κάνει κατάληψη στο κτίριο του νοσοκομείου Τρικάλων
και πράγματα που έχουν γίνει στεκόμενοι στο φαίνεσθαι κα όχι στο είναι, όπως είχε γίνει εδώ και 15 χρόνια κατάληψη στο ΚΑΠΗ στην Πατουλιά.
Είμαστε κοντά να φτιάξουμε ένα μέτωπο με τον συνδυασμό του κ.
Κρεμμύδα, δεν θα το κρύψω αλλά πρέπει να δούμε και σε ποιο πλαίσιο θα υπάρξει αυτή η σύμπραξη, να υπάρξει ένα πλαίσιο σεβασμού
και κανόνων, κοινά προγραμματικά στοιχεία τα οποία θα είναι αδιατάραχτα, ώστε να υπάρξει ουσιαστική σύμπραξη. Εγώ δεν θα είμαι
φυσικά πουθενά υποψήφιος, θα είμαι στις εσωτερικές διεργασίες του
σχήματος που θα δημιουργηθεί».
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Μάρτης- γδάρτης!

∫Ε.Κ.

Λάππας: Στους μεγάλους…
έρωτες τα συμπεθέρια κάθονται χώρια!
Για συνεργασία του «Μένουμε Τρίκαλα» με τον συνδυασμό του Κώστα Κρεμμύδα έκανε λόγο μιλώντας στη Λέσχη 97,6 ο Χρήστος Λάππας, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με το «Μαζί για τα Τρίκαλα»
« Η εκδήλωση της Κυριακής του συνδυασμού του Κ. Κρεμμύδα αν πω ότι ήταν
εξαιρετική θα είναι μια κοινοτυπία, για αυτό και θα πω ότι ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, όλες οι φυλές του Ισραήλ ήταν εκεί, και αυτό είναι ένα επίτευγμα και όταν λέω «φυλές», αναφέρομαι στο ΚΙΝΑΛ, τότε που υπήρχαν κάποιες αντιθέσεις και αντιδράσεις, και θεωρώ σημαντικό επίτευγμα που ο Κ. Κρεμμύδας
κατάφερε να τους μαζέψει όλους, και είμαστε πλέον όλοι παρόντες.
Βέβαια ακόμα και στους ‘μεγάλους έρωτες’, τα… συμπεθέρια χώρια κάθονται τη μέρα του …γάμου.
Από τις συζητήσεις που έκανα με την ηγεσία του αυτοδιοικητικού σχήματος
«Μένουμε Τρίκαλα», είμαστε πάρα πολύ κοντά, για να συμπορευτούμε στις επικείμενες δημοτικές εκλογές. Θα είναι ένας πολύχρωμος με πολλά αρώματα συνδυασμός για το Δήμο Τρικκαίων, δεν είναι κακό να υπάρχουν πολλές απόψεις,
προτάσεις και να καταλήγει ο επικεφαλής σε μια κοινή συνισταμένη. Και εμένα αυτό μ’ αρέσει.
Εγώ κατηγορηματικά λέω πως ο Γιώργος Σπαθής δεν θα κατέβει για το Δήμο
Τρικκαίων, έτσι τουλάχιστον εγώ διαβάζω τα πράγματα»

∫χρ.παπ.

∫χρ.παπ

CMYK

Πότε κλείνουν
τα σχολεία
για το Πάσχα
Λιγότερο από ένα μήνα θα χρειαστεί να περιμένουν οι μαθητές για
τις πασχαλινές διακοπές τους και
αυτό γιατί τα δημοτικά, τα γυμνάσια
και τα λύκεια όλης της χώρας θα
κλείσουν για το Πάσχα στις 19 Απριλίου και θα ανοίξουν και πάλι τις πόρτες τους στις 6 Μαΐου.
Έτσι, οι μαθητές θα απουσιάσουν
από τις σχολικές αίθουσες καθ’ όλη
τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας και θα επιστρέψουν σε αυτές μία
εβδομάδα μετά τη Δευτέρα του Πάσχα.
Το Πάσχα φέτος πέφτει στις 28
Απριλίου. Αργία είναι και η Δευτέρα
του Πάσχα, ενώ η Πρωτομαγιά πέφτει την Τετάρτη μετά το Πάσχα,
οπότε είναι και πάλι αργία.

∫Ε.Κ.

4 σελίδα

ΠΕΜΠΤΗ
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ι θέσεις και οι
προβληματισμοί
των Τρικαλινών
καθηγητών πάνω στο νέο
νομοσχέδιο για το Νέο
Λύκειο αναμένεται να
βρεθούν σήμερα στο
επίκεντρο της γενικής
συνέλευσης που έχει
προγραμματίσει η τοπική
ΕΛΜΕ.

Ο

Η συνέλευση θα γίνει στις
6.30 το απόγευμα στο 2ο ΓΕΛ
Τρικάλων, ενώ χθες θα συνεδρίαζε το Διοικητικό Συμβούλιου για τα όσα περιλαμβάνει
το νέο σχέδιο νόμου, δεδομένου ότι η ΟΛΜΕ απέστειλε
σχετική εισήγηση, όπου ζητείται να προχωρήσουν σε
συγκεκριμένες δράσεις.
Μεταξύ αυτών την πραγματοποίηση 24ωρης απεργίας
με την έναρξη της συζήτησης
του νομοσχεδίου στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής. Επίσης, και τη
διοργάνωση τοπικών συλλαλητηρίων από τις κατά τόπους
ΕΛΜΕ σε τόπο και χρόνο που
αυτές θα ορίσουν αυτές.
«Το σχέδιο του Υπουργείου
Παιδείας για «τη νέα Γ’ Γενικού Λυκείου και το νέο σύ-

ατά τη διάρκεια
της εκδήλωσης
έγινε ενημέρωση
τόσο των εργοδοτών,
όσο και των
εργαζομένων με τις
εισηγήσεις να
επικεντρώνονται σε όλο
το φάσμα των
αντικειμένων για την
ασφάλεια και για θέματα
υγείας

Κ

Με στόχο την ενημέρωση
και την ευαισθητοποίηση
πάνω σε θέματα ασφάλειας
στην εργασία πραγματοποιήθηκε, χθες το πρωί μια
άκρως σημαντική ενημερωτική ημερίδα στην αίθουσα
του Δημοτικού Συμβουλίου
Τρικκαίων.
Η ημερίδα είχε ως θέμα
«προαγωγή των θεμάτων
Υγείας και Ασφάλειας στην
Εργασία» και έγινε ένα μήνα
μετά τον τραγικό θάνατο του
δημοτικού υπαλλήλου του
Δήμου.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης έγινε ενημέρωση
τόσο των εργοδοτών, όσο
και των εργαζομένων με τις
εισηγήσεις να επικεντρώνονται σε όλο το φάσμα των αντικειμένων για την ασφάλεια
και για θέματα υγείας.
Οι εργαζόμενοι του Δήμου
ενημερώθηκαν για στοιχεία
που σχετίζονται με κρίσιμους
τομείς της ασφάλειας στην
εργασία, από τους κ. Γιάννη
Κωνσταντακόπουλο, Δρ. Μηχανικό Μεταλλείων-Μεταλ-

ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

τοπικά

Στη σημερινή έκτακτη γενική συνέλευση των Τρικαλινών καθηγητών

Επί τάπητος το Νέο Λύκειο
•Η συνέλευση θα γίνει στις 6.30 το απόγευμα στο 2ο ΓΕΛ ενώ χθες θα συνεδρίαζε
το Διοικητικό Συμβούλιου για τα όσα περιλαμβάνει το νέο σχέδιο νόμου
στημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση» που
θα ψηφιστούν και θα εφαρμοστούν για πρώτη φορά για
την Γ’ Λυκείου του 2019-2020
είναι σε αντιεκπαιδευτική κατεύθυνση» σημειώνει η ΟΛΜΕ
και προσθέτει «διαχρονική
θέση της ΟΛΜΕ είναι ότι το
Λύκειο πρέπει να εξασφαλίζει
την αυτονομία και να διατηρεί
το μορφωτικό του χαρακτήρα
για όλα τα παιδιά και να μην
συνδέεται με τις πανελλαδικές
εξετάσεις και το σύστημα
πρόσβασης στην Γ/θμια εκπαίδευση. Είμαστε αντίθετοι
στη συρρίκνωση της γενικής
εκπαίδευσης του Λυκείου, στη
δραματική μείωση των γνωστικών αντικειμένων, στη μετατροπή του σε προθάλαμο
για την Ανώτατη εκπαίδευση

Ενημερωτική ημερίδα πραγματοποιήθηκε χθες στο Δημαρχείο

Η ασφάλεια στην εργασία
•Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης έγινε ενημέρωση για όλο το φάσμα
των αντικειμένων που αφορούν στην ασφάλεια και σε θέματα υγείας

και στην αποδόμηση του μορφωτικού του χαρακτήρα».
Κατά την ΟΛΜΕ με το σχέδιο του Υπουργείου Παιδείας
υποβαθμίζεται η γενική παιδεία στο Λύκειο, που ήδη έχει
πληγεί τραγικά, μειώνεται η διδασκαλία βασικών γνωστικών
αντικειμένων σε όλα τα πεδία
των επιστημών, με αποτέλεσμα να είναι ελλειμματική η
μάθηση και η απόκτηση των
απαραίτητων γνώσεων των
μαθητών, ακρωτηριάζεται η
τριετής δομή του Λυκείου με
την μετατροπή της Γ’ τάξης σε
προπαρασκευαστικό έτος για
την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και φροντιστηριοποιείται πλήρως η όλη
λειτουργία της Γ’ τάξης και
υπονομεύεται ο παιδαγωγικός χαρακτήρας του Λυκείου.
Είναι αποπροσανατολιστική η
επιχειρηματολογία του Υπουργείου Παιδείας περί «κατάργησης» των φροντιστηρίων,
αφού η ιδιωτική παραπαιδεία
θα αυξηθεί με τις νέες εξεταστικές διαδικασίες για το απολυτήριο και τον αυξανόμενο
ανταγωνισμό για την εισαγωγή σε μια σχολή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Ε.Κ.

λουργός Μηχ. Ε.Μ.Π. (Προϊστάμενος Τμήματος Εθνικού
Εστιακού Πόλου & Πολιτικών Προαγωγής της Υ.Α.Ε.,),
Α, Γιώργο Γουρζουλίδη, Δρ.
Ακτινοφυσικός (Τμήμα Κέντρου Έρευνας και Μετρήσεων Προσδιορισμού Βλαπτικών Παραγόντων για την
Υ.Α.Ε.) και Ηλία Γαζή, Χημικό
(Τμήμα Κέντρου Έρευνας και
Μετρήσεων Προσδιορισμού
Βλαπτικών Παραγόντων για
την Υ.Α.Ε.). Επίσης, στελέχη
του υπουργείου αναφέρθηκαν στα ειδικότερα ζητήματα
και ασθένειες που προκύπτουν στην εργασία.
Το παρόν έδωσαν εργαζόμενοι, τοπικοί και πολιτικοί
φορείς, ενώ η ημερίδα διοργανώθηκε από το υπουργείο
Εργασίας σε συνεργασία με
τον δήμο Τρικκαίων στο πλαίσιο των δράσεων της Εθνικής
Στρατηγικής για την υγεία
και ασφάλεια στην εργασία
2016 – 2020 και του 2ου
έτους της ευρωπαϊκής εκστρατείας «ασφαλείς και υγιείς χώροι εργασίας 2018 2019».
Αναπτύχθηκαν ζητήματα
που άπτονται της νομοθεσίας και της ευρωπαϊκής πολιτικής, των βασικών αρχών
για την Ελλάδα, των ειδικότερων ζητημάτων για τη διαχείριση επικίνδυνων ουσιών
και πλήθος ζητημάτων που
ανακύπτουν και με συγκεκριμένες ασθένειες.
Ε.Κ.

τοπικά

ΠΕΜΠΤΗ
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σελίδα 5

Του Κινήματος Αλλαγής που θα διεξαχθεί αυτό το Σάββατο 30 & Κυριακή 31 Μαρτίου

Ν

α κατέβουν στην
Αθήνα
ετοιμάζονται τα
τοπικά στελέχη του
Κινήματος Αλλαγής, λόγω
του 3ου τακτικού
συνεδρίου που θα
διεξαχθεί στις 30 & 31
Μαρτίου στο
Σ.Ε.Φ.(Στάδιο Ειρήνης και
Φιλίας).

Σύμφωνα με το πρόγραμμα οι διαπιστεύσεις των συνέδρων και των παρατηρητών θα γίνουν από σήμερα
έως και την Παρασκευή 29
Μαρτίου από τις 10 το πρωί
έως τις 8 το βράδυ, ενώ η
έναρξη του συνεδρίου θα γίνει στις 10 π.μ. με την ομιλία
της προέδρου του Κινήματος
Αλλαγής κας Φώφης Γεννηματά και θα συνεχιστεί με
τις ομιλίες των συνέδρων.
Την Κυριακή 31 Μαρτίου
θα διεξαχθεί η ψηφοφορία
για την ανάδειξη της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής (8
π.μ. – 2 μ.μ. ) ενώ στη 1.30
μ.μ. στο χώρο του Συνεδρίου,
στο ΣΕΦ, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση για την επέτειο συμπλήρωσης 100 χρόνων από τη γέννηση του Α.
Παπανδρέου.
«Είμαστε βέβαιοι ότι στο
2ο συνέδριο του κινήματος
μας, θα επιβεβαιωθεί με εμφατικό τρόπο η δυναμική
που βλέπουμε να έχει ανα-

Όλα έτοιμα για το συνέδριο
•«Είμαστε βέβαιοι θα επιβεβαιωθεί με εμφατικό τρόπο η δυναμική που
βλέπουμε να έχει αναπτυχθεί ήδη στην κοινωνία» ανέφερε ο κ. Μανώλης

πτυχθεί ήδη στην κοινωνία.
Φυσικά θα συζητηθούν ζητήματα της κεντροαριστεράς
τόσο στη χώρα μας όσο και
πανευρωπαϊκά» ανέφερε
στον «Π.Λ.» ο γραμματέας
της Νομαρχιακής Επιτροπής

του ΚΙΝΑΛ κ. Γιώργος Μανώλης.
Από τα Τρίκαλα 68 είναι οι
εκλεγμένοι σύνεδροι που θα
συμμετάσχουν στο Συνέδριο
οι Αντωνιάδης Νικηφόρος,
Βαίου Μαρία, Βακαλόπουλος

O υποψήφιος Δήμαρχος Μετεώρων
Θοδωρής Αλέκος στην Πυροσβεστική
Υπηρεσία Καλαμπάκας

O

υποψήφιος Δήμαρχος
Μετεώρων Θοδωρής Αλέκος
και υποψήφιοι δημοτικοί
σύμβουλοί του, επισκέφθηκαν την
Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαμπάκας

Εκεί, τους υποδέχθηκε ο αξιωματικός
της Π.Υ κ. Τατσίνας Ιωάννης και μαζί με
τους ευδιάθετους και φιλόξενους πυροσβέστες, ακολούθησε μία ενδιαφέρουσα
συζήτηση και διατύπωση προτάσεων από
τις δύο πλευρές.
Αναλύθηκαν τα προβλήματα που υπάρχουν σχετικά με τη συντήρηση του στόλου
της υπηρεσίας καθώς και του γηπέδου
που αυτή στεγάζεται. Σημειώθηκε επίσης,
η έλλειψη οχημάτων σε περιόδους αιχμής
ή σύνθετων περιστατικών που κατά καιρούς
παρουσιάζονται.
Θετική ήταν η ανταπόκριση του κ. Αλέκου
στην συμμετοχή του Δήμου μας σε ειδικά
προγράμματα λήψης κατάλληλων αυτοκινήτων προς αποκλειστική χρήση από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Π.Υ.
Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην παιδεία
και στις ευαισθησίες που θα έπρεπε να
δείχνουν όλοι οι πολίτες , όπου φαινόμενα
αλόγιστης χρήσης του προσωπικού και του
στόλου της Π.Υ. μπορεί να δημιουργήσει
συνθήκες αναιτιολόγητης καθυστέρησης
σε πραγματικά επείγοντες καταστάσεις.
Όπως πολύ χαρακτηριστικά ανέφερε ο κ.
Τατσίνας: « όταν το προσωπικό μας και τα
οχήματα μας είναι δεσμευμένα μέχρι να
σβήσουν οι μικρές εστίες των συμπολιτών
μας που αποφάσισαν να βάλουν φωτιά στα
χωράφια τους, μέρες με έντονο αέρα, χάνονται κρίσιμα λεπτά στη διεκπεραίωση
επειγόντων περιπτώσεων όπως ένας απεγ-

Απόστολος, Βλαχογιάννη
Αθανασία, Γκαλιούρης Δημήτριος, Διαμαντης Γεώργιος, Διβάνη Αλεξάνδρα, Δολιανίτου Σοφία, Ζήρας Αχιλλέας, Καραπέτσα Φωτεινή,
Κολώνα Ελένη, Κουστέλιος

Αθανάσιος, Μανώλη Ερασμία, Μουστάκας Νικόλαος,
Μουστακίδης Ορέστης, Μπαρούτας Βασίλειος, Μπαταγιάννης Αθανάσιος, Μπίχτας
Θεόδωρος, Μπουλογεώργος
Στέφανος, Ντέρης Απόστο-

λος, Ντοβορης Αθανάσιος,
Πάλλας Δήμος, Παπαγιάννη
Άννα, Παπαγιάννης Βασίλειος, Πηγιατίδου Σταματία, Σίμου Παρασκευή, Σπάγου Μαρία, Τζιαχρήστου Σταυρούλα,
Τριγώνης Ιωάννης, Τριγώνης
Σταύρος, Τσιάρας Αγαθάγγελος, Τσιάρας Αθανάσιος,
Τσιάρας Παναγιώτης, Τυφαρίκης Ευστάθιος, Χάιδος
Ιωάννης, Χαχάμης Θωμάς
(Δήμος Τρικκαίων), Κακαλιάς
Βασίλειος, Καραμάνος Χρήστος, Μαμεκας Ευθύμιος,
Μιζάκη Ελένη, Μιζάκη Ευθυμία, Μιχάλης Γεώργιος,
Μπουσιάκης Δημήτριος, Σακελλαρίου Γιώργος, Στάμος
Ιωάννης, Τζιώλης Χρήστος,
Τοκτώρ Μαρία και Χαλβατζά
Ελένη (Δήμος Φαρκαδόνας),
Αλεξίου Απόστολος, Δελητζιάς Δημήτριος, Καρνέζης
Αθανάσιος, Κατσιαμάνης
Χρήστος, Κουσοβήστα Αντιγόνη. Κωστούλης Χρήστος,
Λαγοπούλου Βασιλική, Μέμτσας Σπυρίδων, Ντάφου Παρασκευή, Πιπερίδης Γρηγόριος και Στηλιάρα Σταυρούλα
(Δήμος Μετεώρων) και Βασιλοπούλου Ζωή, Ευαγγελινού Ζωίτσα, Καραγεώργος
Σωτήριος, Κατσίβελος Βύρων, Μαγκούνη Μαρία, Μερεντίτης Άρης, Τεντολούρης
Ιωάννης, Τζάνης Βησσαριών
και Τσιρογιάννης Θωμά (Δήμος Πύλης).
Ευαγγελία Κάκια

Χρ. Σιμορέλης:

Συνάντηση Εργασίας
στον ΕΛΓΑ Λάρισας
Τ
α γραφεία του
Υποκαταστήματος
ΕΛΓΑ Λάρισας
επισκέφτηκε ο
Βουλευτής Τρικάλων κ.
Χρήστος Σιμορέλης,
όπου συναντήθηκε με
τον προϊστάμενο της
Υπηρεσίας κ. Μιχάλη
Λιόντο.

κλωβισμός ενός συμπολίτη μας, ένα τροχαίο
ή μία πραγματική πυρκαγιά»
Το ενδιαφέρον της ομάδας του κ. Αλέκου
μονοπώλησε η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, μίας δομής που γνωρίζει σημαντική
υπολειτουργία αν όχι ανυπαρξία στο τόπο
μας. Η αναφορά στη πρόσφατη εθνική
τραγωδία στο Μάτι, ανέδειξε τους κινδύνους
που εγκυμονούν για τη μοναστική κοινότητα,
τους ντόπιους αλλά και τους επισκέπτες
μας εντός του χώρου των Μετεώρων. Πυρκαγιές, κατολισθήσεις και κάθε είδους ατυχήματα θα μπορούσαν να στοιχήσουν ακόμη
και ζωές. Συζητήθηκαν, με πολύ θετική ανταπόκριση, οι συνεργασίες που θα μπορούσαν να προκύψουν για επιτυχημένες
ασκήσεις πολιτικής προστασίας εντός του
Μνημείου των Μετεώρων.

Ο Βουλευτής ζήτησε να
ενημερωθεί για την εξέλιξη
του ζητήματος των αποζημιώσεων σχετικά με τις φθορές και τις καταστροφές
που υπέστησαν αποθηκευμένα προϊόντα κατά τις βροχοπτώσεις του 2016, καθώς
και για τις αποζημιώσεις
λόγω παγετού που αφορούν
φυτικό κεφάλαιο τον Φεβρουάριο του 2017.
Στη συνέχεια ο κ. Σιμορέλης έθεσε στη συζήτηση
τις θεσμικές αλλαγές που
απαιτούνται ώστε να καλύπτονται από τον ΕΛΓΑ περισσότερα ζημιογόνα αίτια
προς ανακούφιση των πληγέντων παραγωγών και κτηνοτρόφων.
Ο κ. Λιόντος ενημέρωσε
τον Βουλευτή ότι αναμένονται τα στοιχεία από το
Υπουργείο Αγροτικής Ανά-

πτυξης και Τροφίμων, ώστε
να προχωρήσει η διαδικασία
αποζημιώσεων των πληγέντων παραγωγών. Σχετικά
με ζημιές από παγετό (Φεβρουάριος 2017) σε ελιές
και ροδιές,.ο κ. Λιόντος επισήμανε ότι έχει προχωρήσει
η διαδικασία έκδοσης των
πορισμάτων και σε σύντομο
χρονικό θα είναι έτοιμοι και
οι πίνακες. Επιπρόσθετα,
όσον αφορά την αλλαγή
του θεσμικού πλαισίου του
ΕΛΓΑ, τόνισε πώς είναι ήδη
σε εξέλιξη επικαιροποίηση
της αναλογιστικής μελέτης,

μετά από σχετικές προτάσεις τόσο της Υπηρεσίας,
αλλά και φορέων και οργανώσεων,με σκοπό να ενταχθούν και επιπλέον ζημιογόνα αίτια.
Ο Βουλευτής ευχαρίστησε τον κ. Λιόντο για την
ενημέρωση και ζήτησε την
επίσπευση των διαδικασιών
τόσο από πλευράς του, όσο
και από τις αρμόδιες Υπηρεσίες προς ανακούφιση
των πληγέντων παραγωγών.
Σιμορέλης Χρήστος
Βουλευτής Τρικάλων
με το ΣΥ.ΡΙΖ.Α
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Εννιά έργα συνολικού προϋπολογισμού
310.000 ευρώ ξεκινούν στην Π.Ε. Τρικάλων
από την Περιφέρεια Θεσσαλίας

Το ιππικό του Βουκεφάλα
παρέλασε 25η Μαρτίου
στην Πύλη

Έ

ργα για την Περιφερειακή
Ενότητα Τρικάλων
συνολικού προϋπολογισμού
309.200 ευρώ είναι έτοιμα να
υλοποιηθούν στο αμέσως επόμενο
χρονικό διάστημα, καθώς ο
Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ.
Κώστας Αγοραστός υπέγραψε την
διάθεση των πιστώσεων από
πόρους του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων της
Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Παράλληλα ο κ. Αγοραστός
υπέγραψε τη σύμβαση του έργου
«Έργα προστασίας πρανών από
πτώσεις βράχων σε θέσεις του
οδικού δικτύου Κλεινοβού Κρανιάς - Ασπροποτάμου»
συνολικού προϋπολογισμού
150.000 ευρώ.

Πρόκειται για τα έργα:
«Παροχή υπηρεσίας με χρήση διαγραμμιστικού μηχανήματος στο οδικό
δίκτυο Π.Ε. Τρικάλων », συνολικού προϋπολογισμού 24.800 ευρώ
«Προμήθεια οικοδομικών υλικών για
τις ανάγκες της Π.Ε. Τρικάλων», συνολικού προϋπολογισμού 24.800 ευρώ
«Προμήθεια πέτρας Ασπροποτάμου
για επενδύσεις», συνολικού προϋπολογισμού 24.800 ευρώ
«Καθαρισμός – αποκατάσταση πινακίδων σήμανσης στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Τρικάλων», συνολικού
προϋπολογισμού 24.800 ευρώ
«Αποψίλωση – καθαρισμός παραπλεύρως επαρχιακού δικτύου περιοχής Καλαμπάκας», συνολικού προϋπολογισμού
15.000 ευρώ
«Αποψίλωση – καθαρισμός παραπλεύ-

ρως επαρχιακού δικτύου περιοχής Κλείνου – Καστανιάς – Ασπροποτάμου »,
συνολικού προϋπολογισμού 15.000 ευρώ
«Αποψίλωση – καθαρισμός παραπλεύρως επαρχιακού δικτύου περιοχής Φαρκαδόνας», συνολικού προϋπολογισμού
15.000 ευρώ
«Αποψίλωση – καθαρισμός παραπλεύρως επαρχιακού δικτύου περιοχής Πύλης», συνολικού προϋπολογισμού 15.000
ευρώ
Σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης
Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός τόνισε
τα εξής: «Σε συνεργασία με τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Τρικάλων Χρήστο

Μιχαλάκη και τους Περιφερειακούς Συμβούλους βελτιώνουμε την ασφάλεια του
οδικού δικτύου της Π.Ε. Τρικάλων.
Κύριο μέλη μας αποτελεί είναι η ασφάλεια των μεταφορών, πολιτών και εμπορευμάτων, η μείωση της επικινδυνότητας,
αλλά και των επιπτώσεων τόσο στην οικονομική όσο και στην κοινωνική ζωή
του τόπου. Σε μια δύσκολη οικονομική
στιγμή για τη χώρα και την αυτοδιοίκηση
εμείς καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια και σε συνεργασία με το αρμόδιο
Υπουργείο, εξασφαλίζουμε πόρους για
έργα ανθρώπινα, έργα χρήσιμα, έργα
ουσίας».

Για δεύτερη συνεχή χρονιά ο Ιππικός Σύλλογος Τρικάλων
Βουκεφάλας συμμετείχε στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου
στην Πύλη Τρικάλων.... Μία εκπληκτική εμφάνιση από
δώδεκα άλογα και αναβάτες,μεταξύ αυτών μία μικρή
Αμαζόνα(Μαρία Γιαννούλα του Κωνσταντίνου,μέλος Ι.Σ)
δέκα χρονών και ένας ιππέας(Γεώργιος Μπράτσος του
Άρη,μέλος Ι.Σ) μόλις εννέα χρονών....
Οι ιππείς έδωσαν ξεχωριστό τόνο στην παρέλαση παρουσιάζοντας τα όμορφα άλογα τους, αποσπώντας το
θερμό και παρατεταμένο χειροκρότημα των παρευρισκομένων.
Και του χρόνου με υγεία μας δήλωσε ο πρόεδρος του
Ι.Σ. κ.Μίλτος Κρανιάς ικανοποιημένος τόσο από τους
αναβάτες όσο και από τα άλογα ,για την άψογη συμπεριφορά τους, χρόνια πολλά και καλή Σαρακοστή !!!

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

τοπικά

Νέες διευκρινίσεις
για το επίδομα ενοικίου
•Πριν το Πάσχα η καταβολή επιδόματος ενοικίου 2019
στους δικαιούχους, αφορά τις αιτήσεις Μαρτίου
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Εκπαιδευτική επίσκεψη
του ΙΕΚ Καλαμπάκας
σε καφέ της πόλης
•Οι εκπαιδευόμενοι ήρθαν πολύ κοντά
στο μελλοντικό τους εργασιακό
περιβάλλον παρασκευάζοντας ροφήματα

ριν από το Πάσχα,
στις 22 ή 23
Απριλίου
αναμένεται να
καταβληθεί για πρώτη
φορά το επίδομα
ενοικίου στους
δικαιούχους των οποίων
οι αιτήσεις θα εγκριθούν
εντός Μαρτίου.

Π

Μάλιστα οι δικαιούχοι θα λάβουν και αναδρομικά ποσά για
τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο.
Αντίστοιχα, όσων οι αιτήσεις
εγκριθούν εντός του Απριλίου,
το επίδομα θα καταβληθεί στις
20-25 Μαΐου όπως και τα αναδρομικά για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο
και Απρίλιο.
Σύμφωνα με τα τελευταία
διαθέσιμα στοιχεία, οι συνολικές
αιτήσεις που έχουν υποβληθεί
στο σύστημα ανέρχονται σε
266.700, εκ των οποίων οι
117.144 έχουν ήδη εγκριθεί, αντιστοιχούν σε επίδομα συνολικού μηνιαίου κόστους 14,4 εκατ.
ευρώ και αφορούν 313.154 άτομα (δικαιούχους και μέλη των οικογενειών). Σε αναμονή βρίσκονται 98.911 αιτήσεις, άλλες
30.509 που υποβλήθηκαν έχουν
ακυρωθεί και ενδεχομένως θα
επανυποβληθούν, ενώ 18.592
έχουν απορριφθεί οριστικά.
Η ΗΔΙΚΑ απαντά στις απορίες
και δίνει νέες διευκρινίσεις για
τα προβλήματα που συναντούν
οι δικαιούχοι κατά την υποβολή
των αιτήσεων:
1. Έχω αίτηση που εγκρίνεται
και βρίσκεται σε Κατάσταση
Νέα. Τι πρέπει να κάνω για να
υποβληθεί οριστικά;
Για να εγκριθεί η αίτηση θα
πρέπει να επιλέξετε το κουμπί
«Οριστική Υποβολή Αίτησης»
ώστε να εγκριθεί η αίτησή σας.
Προσοχή αν δεν κάνετε οριστική υποβολή η αίτηση παραμένει
εκκρεμής σε κατάσταση Νέα.
2. Έχω μέλος στην αίτησή
μου το οποίο είναι στην κατά-

σταση «Εντοπίστηκε αλλά δεν
συμμετέχει. Το μέλος με ΑΜΚΑ
ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ ανήκει σε νοικοκυριό άλλης ενεργής αίτησης».
Το μέλος αυτό εντοπίζεται
και σε άλλη υποβληθείσα αίτηση. Θα πρέπει το μέλος να συμπεριληφθεί στην αίτηση του νοικοκυριού στο οποίο διαμένει.
3. Πότε μια οικογένεια θεωρείται μονογονεϊκή;
Μια οικογένεια είναι μονογονεϊκή όταν ένας μόνος γονέας
(άγαμος, σε χηρεία ή διαζευγμένος, ή λόγω κράτησης του
έτερου γονέα σε σωφρονιστικό
κατάστημα), ασκεί κατ’ αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση με δικαστική απόφαση ή συμβολαιογραφική πράξη, την προσωρινή ή μόνιμη
επιμέλεια ενός ή περισσότερων
ανήλικων τέκνων.
4. Μισθωτές στο ίδιο σπίτι με
διαφορετικά ηλεκτρονικά μισθωτήρια δικαιούνται το επίδομα;
Όχι επειδή θεωρείται ότι ενοικιάζουν μέρος κατοικίας. Θα
πρέπει να έχουν ένα ηλεκτρονικό μισθωτήριο που θα εμφανίζονται ως συνενοικιαστές.
5. Υποβάλλω αίτηση και δεν
εγκρίνεται επειδή η παροχή

Από Δευτέρα 1 Απριλίου
2019 ισχύει το
προτεινόμενο νέο θερινό
ωράριο καταστημάτων
Ο Εμπορικός Σύλλογος Τρικάλων ενημερώνει τους συναδέλφους και το καταναλωτικό κοινό ότι, το προτεινόμενο νέο θερινό ωράριο των καταστημάτων θα ισχύσει με την αλλαγή της ώρας από την Δευτέρα 1 Απριλίου 2019 και είναι το ακόλουθο:
ΔΕΥΤΕΡΑ
09:00 – 14:00 & 17:30 – 21:00
ΤΡΙΤΗ
09:00 – 14:00
ΤΕΤΑΡΤΗ
09:00 – 14:00 & 17:30 – 21:00
ΠΕΜΠΤΗ
09:00– 14:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
09:00 – 14:00 & 17:30 – 21:00
ΣΑΒΒΑΤΟ
09:00 – 14:00
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΡΓΙΑ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΔΕΔΔΗΕ δεν είναι οικιακή.
Για τις ανάγκες του προγράμματος γίνονται αποδεκτά
μόνο μισθωτήρια με οικιακή παροχή ΔΕΔΔΗΕ.
6. Στην αίτησή μου εμφανίζεται ένδειξη «Μετάβαση σε
Δήμο» προκειμένου να αποδείξω ότι η οικογένειά μου είναι μονογονεϊκή αποτελούμενη από
ένα ενήλικο μέλος και τρία ανήλικα τέκνα. Τι πρέπει να κάνω
προβώ για την επιβεβαίωση της
μονογονεϊκότητας;
Θα πρέπει να πάτε στο Δήμο
ή το Κέντρο Κοινότητας του
δήμου που διαμένετε προσκομίζοντας και τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία
προκύπτει η μονογονεϊκότητα.
Μηδενικά μισθωτήρια
7. Υποβάλλω την αίτηση κι
ενώ συμπληρώνω τον αριθμό μισθωτηρίου, η αίτηση δεν εγκρίνεται με την αιτιολογία ότι το
ποσό του ενοικίου είναι μηδενικό.
Ήταν πρόβλημα της ηλεκτρονικής διασταύρωσης από
το αντίστοιχο πεδίο του ηλε-

κτρονικού μισθωτηρίου και έχει
ήδη επιλυθεί. Παρακαλούμε δοκιμάστε να υποβάλετε εκ νέου
αίτηση.
Διάρκεια μισθωτηρίου
8. Γιατί ενώ συμπληρώνω τον
αριθμό μισθωτηρίου δεν μου
αναγνωρίζει ότι υπάρχει ενεργό
συμβόλαιο;
Δεδομένου ότι οι αιτήσεις για
το Επίδομα εγκρίνονται για έξι
μήνες, θα πρέπει και το μισθωτήριο συμβόλαιο να καλύπτει το
ανωτέρω διάστημα, δηλαδή να
έχει διάρκεια τουλάχιστον έξι
μήνες από τον επόμενο μήνα
της υποβολής αίτησης. Άρα για
τις αιτήσεις που θα υποβληθούν εντός του Μαρτίου θα
πρέπει το μισθωτήριο να μην
έχει ημερομηνία λήξης πριν την
30/09/2019.
Προσοχή: Οι ημερομηνίες
έναρξης και λήξης που θα δηλωθούν στην τροποποιητική δήλωση μίσθωσης ακινήτου θα
πρέπει να καλύπτουν το εξάμηνο διάστημα για το οποίο θα εγκριθεί η αίτηση.
ΧΡ. ΠΑΠ.

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.

Σημαντική ήταν η χθεσινή ημέρα για τους σπουδαστές
του τμήματος Τεχνικών Τουριστικών Μονάδων του ΙΕΚ Καλαμπάκας, το οποίο ανήκει διοικητικά στο ΙΕΚ Τρικάλων.
Οι σπουδαστές της ειδικότητας επισκέφτηκαν τον
χώρο του καφέ «Μέλυδρον», συνοδευόμενοι από τις εκπαιδεύτριες τους κ. Ξυλομένου Αγορίτσα και Παπαθανασίου Σταυρούλα.
Η εκπαιδευτική επίσκεψη στο γνωστό καφέ της Καλαμπάκας, πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος οργάνωση και λειτουργία bar – café.
Οι καταρτιζόμενοι είχαν την ευκαιρία να δουν μια σύγχρονη επιχείρηση επισιτισμού και να παρασκευάσουν
κρύα και ζεστά ροφήματα, να ενημερωθούν για τις νέες τάσεις εξυπηρέτησης πελατών σε πραγματικό περιβάλλον.
Μια εμπειρία ιδιαίτερη για όλους, καθώς με τον τρόπο αυτό
αντιλαμβάνονται τη χρησιμότητα, του να έρχονται πολύ
κοντά στο μελλοντικό τους περιβάλλον εργασίας.
Οι ιδιοκτήτες του «Μέλυδρον» κ. Δημήτρης Δριτσέλης
και Ευάγγελος Μπέκος, χάρηκαν ιδιαιτέρως που συνέβαλαν με τον τρόπο τους, στην καλύτερη δυνατή κατάρτιση
των σπουδαστών του ΙΕΚ και δεσμεύτηκαν πως ο φιλόξενος χώρος τους, είναι στην διάθεση των σπουδαστών για
μια νέα επίσκεψη.
Γιώργο Χρ. Σιαμουρέλης

8 σελίδα
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Η Οδύσσεια
της Πρώτης Κατοικίας
Το πρώτο διάδοχο
σχήμα του νόμου Κατσέλη, της σημερινής
κυβέρνησης, όπως είδαμε πριν λίγες βδομάδες, ναυάγησε. Η
ρύθμιση αυτή έθετε
πολύ στενότερες προϋποθέσεις ένταξης, σε
σχέση με τον νόμο Κατσέλη.
Στο και πέντε, χθες,
η κυβέρνηση κατέληξε,
τελικά, σε μια νέα τροπολογία, η οποία θέτει ακόμη αυστηρότερα κριτήρια
ένταξης στη ρύθμιση για την προστασία της πρώτης
κατοικίας.
Τα μεγάλα λόγια της κυβέρνησης για ακόμη μια
φορά διαψεύστηκαν. Οι εντυπώσεις, για μια ακόμη
φορά, γκρεμίστηκαν.
Συγκεκριμένα, σήμερα για την ένταξη στη ρύθμιση,
η κυβέρνηση θέτει πολύ χαμηλά εισοδηματικά κριτήρια,
ένα χαμηλότερο όριο για την πρώτη κατοικία για τα
επαγγελματικά δάνεια, σε σχέση με τα στεγαστικά και
θέτει επίσης ως κριτήριο όριο καταθέσεων έως 15.000
ευρώ! Η αρχική της πρόβλεψη να σημειωθεί ότι ήταν
όριο καταθέσεων έως 65.000 ευρώ.
Επιπλέον, μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα αναφορικά
με τη ρύθμιση, όπως η επιδότηση της δόσης, δεν
έχουν ακόμη διαλευκανθεί.
Η τροπή που έχει πάρει η κατάσταση δείχνει την
αδικία για χιλιάδες οικογένειες, οι οποίες στο δυσμενέστατο οικονομικό περιβάλλον που έχει διαμορφώσει
ο ΣΥΡΙΖΑ, δυσκολεύονται πολύ να ζήσουν τις οικογένειές
τους.
Πρέπει να κατανοήσουμε ότι οι άδικες και βαρύτατες
οικονομικές συνέπειες της συνολικής πολιτικής του
ΣΥΡΙΖΑ είναι αποτέλεσμα της νωθρότητας, της ανικανότητάς τους και της στόχευσής τους μόνο σε ψηφοθηρικές πολιτικές. Μια συνέπεια της κακής πολιτικής
τους είναι και αυτή η περιοριστική ρύθμιση για την
πρώτη κατοικία.
Εάν η κυβέρνηση είχε πετύχει την ανάπτυξη, που η
ίδια λέει ότι πέτυχε και κανείς δεν τη βλέπει, δε θα
υπήρχε λόγος για αυτή τη βαριά λιτότητα που μας επιβάλλουν. Εάν η ανάπτυξη είχε έρθει, τότε δε θα υπήρχαν
τόσοι αβοήθητοι δανειολήπτες και οι τράπεζες δε θα
ασφυκτιούσαν.
Η νέα αυτή ρύθμιση για την πρώτη κατοικία είναι η
τρανή απόδειξη ότι η λιτότητα ζει και βασιλεύει επί ΣΥΡΙΖΑ.
Αντί, τέσσερα χρόνια τώρα, να κινήσουν την οικονομία
και να επιδιώξουν ανάπτυξη, διόγκωσαν τη φορολογία
και τις εισφορές, μείωσαν τις δημόσιες επενδύσεις,
δυσκόλεψαν κατά πολύ τη μείωση της ανεργίας και
αφαίρεσαν καθαρό εισόδημα από την τσέπη των Ελλήνων.
Στόχος της κυβέρνησης αυτής, μόνο το υπερπλεόνασμα για παροχές στην προεκλογική περίοδο. Μπροστά
στις κομβικές μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν,
παρουσιάζονται απρόθυμοι και αδύναμοι.
Η κοινωνία, όμως, θέλει αλλαγή. Η κοινωνία θέλει
ανάπτυξη, θέλει δουλειές, θέλει περισσότερο εισόδημα.
Η κοινωνία δεν μπορεί να μένει άλλο καταδικασμένη
στη βαριά λιτότητα, στην οποία η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ
πάντα οδηγεί.
Η κοινωνία μαζικά έχει ήδη αποφασίσει να ψηφίσει
την Νέα Δημοκρατία που το πρόγραμμά της, χωρίς
ιδεολογικές αγκυλώσεις, χωρίς φορολογικές εμμονές,
θα στοχεύσει στην ανάπτυξη, σε δουλειές, σε ευκαιρίες
και σε μια καλύτερη ημέρα για τους Έλληνες και τις οικογένειές τους.
Λιούτας Θανάσης

Αλλάζει το ωράριο για
τις συναλλαγές στις τράπεζες
•Υπεγράφη η Κλαδική Συλλογική Σύμβαση των
τραπεζοϋπαλλήλων, νέα δεδομένα από την 1η Μαΐου

Α

πό την 1η Μαΐου
θα ισχύσει το νέο
ωράριο στη
λειτουργία συναλλαγών
των τραπεζών, το οποίο
διαμορφώνεται από τις
8:00 έως τις 14:00,
Δευτέρα έως Παρασκευή.
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Ομοσπονδίας
Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδος (ΟΤΟΕ),
ολοκληρώθηκε και τυπικά, με
την υπογραφή της Κλαδικής
Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Τραπεζών-ΟΤΟΕ η διαδικασία των συλλογικών διαπραγματεύσεων, που κράτησε
σχεδόν τρεις μήνες.
Η νέα Κλαδική Συλλογική
Σύμβαση των τραπεζοϋπαλλήλων έχει διάρκεια τριών
χρόνων και περιλαμβάνει σημαντικές ρυθμίσεις που αφορούν:
•Στην προστασία της απασχόλησης.
•Στη βελτίωση του εισοδήματος των τραπεζοϋπαλλήλων
με την κάλυψη εντός της τριετίας μέρους των απωλειών.
•Στην εκπαίδευση των τραπεζοϋπαλλήλων, ενόψει της
ψηφιοποίησης των τραπεζικών

Σ

την πανέμορφη
περιοχή του Δήμου
Μετεώρων, είναι
γνωστό ότι οι επισκέπτες
μπορούν να
περιπλανηθούν στη
μοναδική φύση και να
έρθουν κοντά σ’ αυτή
κάνοντας διαρκώς
πολλές δράσεις.

Μια εξ αυτών, η οποία αναπτύσσετε παρά πολύ και πολύ
γρήγορα στην περιοχή, είναι
το Κυνήγι της Τρούφας το
οποίο γίνεται μέσα στα δάση.
Η εν λόγω δράση άρχισε αναπτύσσετε ταχέως και συστηματικά από τη στιγμή που
άνοιξε τις πύλες του στην Καλαμπάκα το εξαιρετικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων και Μουσείο Μανιταριών.
Έκτοτε, οι υπεύθυνοι του
Μουσείου, εκτός του ότι ξεναγούν τους επισκέπτες
στους εσωτερικούς χώρους,
τους κατευθύνουν και στην
φύση όπου εκεί μαθαίνουν
σημαντικά πράγματα για τον
«Κυνήγι της Τρουφας» και
αποκομίζουν πολύτιμες εμπειρίες! Ακόμη και μαγειρικές,
αφού ειδικευμένοι και έμπειροι σεφ, ετοιμάζουν φαγητό
(τρουφομακαρονάδα), ε στο
φυσικό περιβάλλον.
Οι συμμετέχοντες το γεύονται με ιδιαίτερη ευχαρίστηση,
ερχόμενοι ακόμη πιο κοντά
με τη φύση και στη γεύση
της τρούφας, η οποία σημειώνουμε ότι είναι κρυμμένη
στο έδαφος.
Τα ειδικά εκπαιδευμένα

εργασιών, καθώς και άλλες
σημαντικές ρυθμίσεις με θεσμικό και οικονομικό περιεχόμενο.
•Στο ωράριο συναλλαγών,
το οποίο διαμορφώνεται, την
1η Μαΐου, από τις 08:00 έως
τις 14:00, Δευτέρα έως Παρασκευή.
«Η υπογραφή της Κλαδικής
Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας είναι ιδιαίτερης σημασίας

στις δυσμενείς συνθήκες, δεδομένου ότι τα προβλήματα
που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες, αλλά και οι εργαζόμενοι
επιβάλλουν συνεννόηση και
αμοιβαία κατανόηση, προκειμένου τόσο οι τράπεζες, όσο
και οι εργαζόμενοι, να ανταποκριθούν στους ρόλους
τους. Ειδικότερα, οι τράπεζες
οφείλουν να σχεδιάσουν μία
αποτελεσματική στρατηγική

στήριξης της πραγματικής οικονομίας και των κοινωνικών
αναγκών.
Παράλληλα, η ΟΤΟΕ σημειώνει ότι αισθάνεται ιδιαίτερη
ικανοποίηση, μετά την υπογραφή της νέας Κλαδικής
Σ.Σ.Ε., αλλά τονίζει ότι θα παραμείνει σε ετοιμότητα, ενόψει
των όποιων εξελίξεων στον
χώρο.
ΧΡ. ΠΑΠ.

Μοναδική εμπειρία
το κυνήγι τρούφας
•Οργανώνεται στην Καλαμπάκα από το Μουσείο Φυσικής
Ιστορίας και Μουσείο Μανιταριών στα δάση της περιοχής

τρουφόσκυλα, αναζητούν τα
μοναδικά υπόγεια και πανάκριβα μανιτάρια, τις τρούφες,
αναφέρεται στην ενημέρωση
από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και το οποίο συνεχίζει.
Αφού τις εντοπίσουν, προχωρούν στο επόμενο βήμα,
που έχουν σχεδιάσει οι διοργανωτές: Οι έμπειροι σεφ τις
μετατρέπουν σε μία καταπληκτική τρουφομακαρονάδα, την
οποία απολαμβάνουν μέσα
στο δάσος οι συμμετέχοντες.
Γι’ αυτό και έχουν δημιουργήσει ένα ειδικό μαγειρικό
σκεύος, στο οποίο μαγειρεύονται μέχρι 60 (!) μερίδες

ταυτόχρονα.
Αφού ολοκληρωθεί αυτή η
διαδικασία, οι επισκέπτες μεταφέρονται στο Μουσείο,
όπου γνωρίζουν τα 350 είδη
ζώων και τα 250 είδη μανιταριών, που υπάρχουν σε αυτό,
συμμετέχουν σε γευσιγνωσία
4-5 ειδών μανιταριών, ενώ
μπορούν να προμηθευτούν
και να επιλέξου μεταξύ 60(!)
διαφορετικών προϊόντων μανιταριών και τρούφας, που
έχει δημιουργήσει το Μουσείο.
Χωρίς αμφιβολία, πρόκειται
για μια μοναδική και ολοκληρωμένη πρόταση, που προ-

σφέρει μία πρωτόγνωρή για
τα ελληνικά δεδομένα εμπειρία. Γι’ αυτό και δεν είναι τυχαίο ότι την έχουν αγκαλιάσει
μεγάλα τουριστικά γραφεία
στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Για περισσότερες πληροφορίες, αλλά και για να συμμετάσχετε στο Κυνήγι Τρούφας,
μπορείτε να απευθυνθείτε στο
τηλέφωνο 2432024959 ή στο
mail info@meteoramuseum.gr.
Επίσης μπορείτε να επισκεφθείτε τα site www.trufflehunting.net και www.meteoramuseum.gr.
Γιώργος Χρ. Σιαμουρέλης
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«ΙΔΕΟπολις»…το νέο βιβλίο
του Ηλία Γιαννακόπουλου
Εκδόσεις Λιβάνη
«Ο

ι ιδέες δεν είναι
μόνο
εργαλεία
γνώσης, αλλά κτητικές οντότητες. Οι ιδέες μάς χειραγωγούν περισσότερο από ό,τι
τις χειραγωγούμε εμείς»

Εντγκάρ Μορέν
Είμαστε όλοι ―άνθρωποι, κοινωνίες, πολιτισμός― γεννήματα
των Ιδεών, από τη στιγμή που
εμείς, ως δημιουργοί τους, τις
χρησιμοποιούμε για να αποκωδικοποιήσουμε την πραγματικότητα. Κάθε πνευματικό μας βήμα
ή άλμα εμπεριέχει μια ιδέα ως
πλοηγό. Οι ιδέες μάς καθορίζουν, αλλά και μάς χαρακτηρίζουν.
Οι λέξεις μας, οι συγκρούσεις μας, η φιλοσοφία μας, ο πατριωτισμός μας, η ελευθερία
μας, η πολιτική μας συμπεριφορά, οι μηχανισμοί χειραγώγησης, ο τρόπος που ερμηνεύουμε τον εσωτερικό μας κόσμο, το
μέγεθος της αγωνιστικότητάς
μας, το πώς βλέπουμε τον ρόλο
και τη θέση μας στη ζωή και στην
κοινωνία, το πώς αντιδρούμε
στα σύγχρονα φαινόμενα, το
πώς ορίζουμε το χρέος των
πνευματικών ανθρώπων, την ευθύνη μας απέναντι στο φυσικό
περιβάλλον και, τέλος, το πώς
χειριζόμαστε τον χρόνο είναι
πλημμυρισμένα από τις ιδέες
και τα παράγωγά τους.

Είμαστε όλοι πολίτες στων
«Ιδεών την πόλιν», στην ΙΔΕΟπολη. Οι ιδεολογίες, οι ιδεοληψίες, τα ιδεολογήματα, τα ιδανικά, τα ιδεώδη και ο ιδεαλισμός διαποτίζουν κάθε ενέργειά
μας και συνθέτουν, με έναν μυστηριακό τρόπο, την τοιχογραφία τόσο των παραδοσιακών
όσο και των σύγχρονων κοινωνιών.
Χωρίς φανατισμούς, δόγματα
και προκαταλήψεις τα δοκίμια
του βιβλίου μπορούν να βοηθήσουν να δούμε την αθέατη πλευρά της πραγματικότητας και της
ζωής. Οδηγός μας η επινοητικότητα του Οδυσσέα, η «αυθάδεια» του Θερσίτη, η προσπά-

Σήμερα Πέμπτη 28 Μαρτίου 2019
η διάλεξη του Φ.Ι.ΛΟ.Σ.
με ομιλήτρια την κ. Μαρία Ευθυμίου
Σήμερα Πέμπτη 28 Μαρτίου 2019 και ώρα 7 μ.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.

θεια του Σισύφου και βέβαια το
Απολλώνειο Φως. Γιατί σύμφωνα και με τον Αισχύλο «Φάος
σκότω αντίμοιρον».
Εκδότης: Εκδοτικός Οίκος Α.
Α. Λιβάνη
ISBN: 9789601434056
Αριθμός Σελίδων: 240
Εξώφυλλο: Μαλακό εξώφυλλο
Διαστάσεις: 20,5χ14
Γλώσσα Γραφής: ελληνικά
Έτος Έκδοσης: 2019

Λίγα λόγια
για τον συγγραφέα
Ο Ηλίας Γιαννακόπουλος γεννήθηκε στην Πιαλεία Τρικάλων
το 1953. Είναι φιλόλογος, πτυχιούχος της Φιλοσοφικής Σχολής
Αθηνών. Εργάστηκε ως καθηγητής σε σχολεία της Μέσης
Εκπαίδευσης. Συνταξιοδοτήθηκε το 2010. Συμμετείχε με κείμενά του στο βιβλίο «Η δυναμική του Επιχειρήματος».
Κείμενά του έχουν δημοσιευ-

τεί στα περιοδικά Λόγος και
Πράξη, Νέα Παιδεία, Τα Εκπαιδευτικά, Σύγχρονη Εκπαίδευση
και Αντιτετράδια της Εκπαίδευσης. Άρθρα του έχουν φιλοξενηθεί στις εφημερίδες Τα Νέα, Η
Εφημερίδα των Συντακτών, Η
Αυγή.
Σήμερα αρθρογραφεί στις τοπικές εφημερίδες των Τρικάλων
Η Έρευνα, Πρωινός Λόγος, Τα
Μετέωρα και παλιότερα στα Τρικαλινά Νέα μέσα από τις στήλες
‘ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ’ και ‘Σκέψης Εγκώμιον’.
Τα τελευταία χρόνια άρθρα
του φιλοξενούνται σε διάφορα
sites των Αθηνών, Θεσσαλονίκης,
Βόλου και Τρικάλων. Τα άρθρα
του επικεντρώνονται σε θέματα
που άπτονται της Φιλοσοφίας,
της Ψυχολογίας, της Κοινωνιολογίας και της Γλώσσας.
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ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Προχθές στη Λάρισα
Τιμητική εκδήλωση
για τον καθηγητή
Θανάση Νάκα
Σε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εκδήλωση, η οποία
πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης στον κατάμεστο πολυχώρο «Κλίμαξ» της Λάρισας, η Περιφέρεια Θεσσαλίας, η Φιλολογική Ιστορική Αρχαιολογική Λαογραφική
Εταιρεία Θεσσαλίας (Φ.Ι.Α.Λ.Ε.Θ.), ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Νομού Λάρισας και το βιβλιοχαρτοπωλείο ΑΝΕΜΟΣ τίμησαν τον Λαρισαίο ομότιμο καθηγητή Γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Θανάση Νάκα
με αφορμή την πρόσφατη έκδοση του αφιερωματικού
συλλογικού τόμου προς τιμήν του με τίτλο: Figura in
praesentia. Μελέτες αφιερωμένες στον καθηγητή
Θανάση Νάκα (Αθήνα 2018, σελ. 640)
Για την προσωπικότητα και το έργο του τιμώμενου
προσώπου μίλησε ο καθηγητής του Πανεπιστημίου
Δυτικής Μακεδονίας κ. Κώστας Ντίνας, ο οποίος υπήρξε και επιμελητής της έκδοσης του αφιερωματικού τόμου.
Ο φιλόλογος κ. Τάσος Μάτος, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση αναφέρθηκε στις μελέτες που συμπεριλαμβάνονται στον
τόμο, μελέτες χρήσιμες για κάθε ερευνητή και μελετητή στον χώρο της επιστήμης της Φιλολογίας και της
Γλωσσολογίας.
Τέλος, ο φιλόλογος κ. Θεόδωρος Νημάς συγκίνησε το
ακροατήριο αναφερόμενος στον άνθρωπο Θανάση
Νάκα και στους στενούς δεσμούς φιλίας και συνεργασίας που έχουν αναπτύξει στα πλαίσια του ΦΙΛΟΣ και της
ΦΙΑΛΕΘ.
Την εκδήλωση έκλεισε ο τιμώμενος καθηγητής Θανάσης Νάκας, ο οποίος εμφανώς συγκινημένος ευχαρίστησε τους ομιλητές και το κοινό για την έμπρακτη εκτίμηση στο πρόσωπό του. Χαιρετισμό, τέλος, απηύθυνε
ο περιφερειακός σύμβουλος και Εντεταλμένος Σύμβουλος Τουρισμού Π.Ε. Λάρισας Θανάσης Παιδής.
Τον συντονισμό της εκδήλωσης είχε ο φιλόλογος κ.
Χαράλαμπος Στεργιούλης, πρόεδρος της Φ.Ι.Α.Λ.Ε.Θ. και
συνεργάτης του τιμηθέντος.

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ
ΚΟΥΜΠΟΥΡΙΑΝΙΤΩΝ
Τα Ξακουστά Μοναστήρια
"Κώστη - Σπηλιώτισσα"

ΚΟΥΜΠΟΥΡΙΑΝΑ ΑΡΓΙΘΕΑΣ
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Απανταχού Κουμπουριανιτών
Αργιθέας Διοργανώνει τον ετήσιο χορό του στο Κέντρο
ΕΝΑΣΤΡΟΝ στο Μαυρομματι Καρδίτσας το Σάββατο 30
Μαρτίου 2019 και ώρα 20.30 μ.μ. Τιμή κάρτας 15 €. Παιδική κάρτα 8 €.
Στην κάρτα συμπεριλαμβάνονται φαγητό, απεριόριστο
ποτό, αναψυκτικά.
Τα έσοδα θα διατεθούν για την επισκευή του Ιερού
Ναού Μεταμόρφωσης του Σωτήρα Κουμπουριανών
που έπαθε μεγάλες ζημιές από το σεισμό τις 30 Αυγούστου 2018
Παρακαλούνται η συμπατριώτες και οι φίλοι να συμμετέχουν για να ενισχύσουν την προσπάθειά μας.
Θα διασκεδάσουμε με την ορχήστρα:
Κλαρίνο .....................................Απόστολος Τσιαχρής
Κλαρίνο .....................................Σωτήρης Καραμπίνης
Κλαρίνο ...............................................Βούζας Θωμάς
Τραγούδι ........................................Γιάννης Γκόβαρης
Τραγούδι ..................................Στέλιος Ευαγγελάκης
Τραγούδι ...........................................Ρούλα Τουραλια
Βιολί .................................................Κοτσώλης Τάσος
Κιθάρα .............................................Ηλίας Καλαμίδας
Ντραμς ................................................Χρήστος Λέκος
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Ο Γραμματέας
Κίσσας Απ. Δημήτριος
Γραββάνης Γεώργιος
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Λαοθάλασσα στα Ρόγγια
Δια ένα διήμερο πλήθος πιστών πέρασαν
από τον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού στα Ρόγγια

Μ

ε την πρέπουσα
λαμπρότητα και την
παρουσία πλήθους
πιστών τελέσθηκε την
Κυριακή 24 Μαρτίου 2019 ο
Μέγας Πανηγυρικός
Εσπερινός της Εορτής του
Ευαγγελισμού της Θεοτόκου
στον ομώνυμο
πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό στα
Ρόγγια Τρικάλων, ο οποίος
είναι και ο μοναδικός επ’
ονόματι του Ευαγγελισμού
της Θεοτόκου στην Ιερά
Μητρόπολη Τρίκκης και
Σταγών.
Στην Ιερά Ακολουθία προεξήρχε ο Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος της Ιεράς Μητροπόλεως

Τρίκκης και Σταγών Πρωτοπρεσβύτερος Λάμπρος Κολώνας
πλαισιούμενος από ιερείς της πόλεως και των γύρω χωρίων.
Τον Θείο Λόγο κήρυξε ο Αρχιερατικός Επίτροπος Πυργετού
Πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος
Χαντζιάρας ο οποίος ομίλησε καταλλήλως για την Θεομητορική
εορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Εν συνεχεία ακολούθησε
Λιτάνευση του Αντιγράφου της
Ιεράς Εικόνος της «Παναγίας της
Τήνου» σε οδούς της ενορίας.
Μεθεόρτιος Εσπερινός
Με παρουσία πλήθους πιστών
τελέσθηκε τη Δευτέρα 25 Μαρτίου 2019 ο Μεθέορτος Εσπερινός
της εορτής του Ευαγγελισμού
της Θεοτόκου και οι Χαιρετισμοί

προς την Υπεραγία Θεοτόκο στον
ομώνυμο πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό
στα Ρόγγια Τρικάλων, ο οποίος
είναι και ο μοναδικός επ’ ονόματι
του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου

στην Ιερά Μητρόπολη Τρίκκης
και Σταγών.
Στις Ιερές Ακολουθίες Χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας πλαισιούμενος από

ιερείς των της πόλεως και των
γύρω χωρίων. Πριν το τέλος ο
Σεβασμιώτατος τίμησε με το οφίκιο του Σταυροφόρου οικονόμου
τον εφημέριο του Ναού π. Χρή-

στου Γιώτα, ενώ χειροθέτησε σε
Αναγνώστη τον μαθητή Σωτήριο
Παπαστέργιο υιό του Στρατιωτικού Ιερέως Δημητρίου Παπαστέργιου.

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
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Το ΤΕΦΑΑ «γυμνάζει» το 2ο Σ.Δ.Ε Τρικάλων

ε ιδιαίτερη χαρά
υποδέχτηκε το 2ο
ΣΔΕ Τρικάλων την
Δευτέρα 18 Μαρτίου 2019
τον κ. Γεροδήμο
Βασίλειο, καθηγητή
προπονητικής στο τμήμα
Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού του
Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας και την ομάδα
συνεργατών του.

Μ

Ο κ. Μπατατώλης Χρήστος,
ο κ. Παπαβασιλείου Θεόδωρος
και η κα. Καρατράτου Χριστίνα παρουσίασαν στους εκπαιδευόμενους του σχολείου ένα
πρόγραμμα ασκήσεων που είναι εφαρμόσιμο σε ομάδες
πληθυσμού που δεν έχουν αρκετό χώρο στην διάθεσή τους
για να γυμναστούν.
Οι ασκήσεις που παρουσιάστηκαν ήταν ένας συνδυα-

σμός προπόνησης με ήπιες
μορφές γυμναστικής αλλά και
με αερόβιες δραστηριότητες.
Βοηθάνε επομένως την ενδυνάμωση του μυοσκελετικού
αλλά και την καύση θερμίδων.
Το πρόγραμμα παρουσιάστηκε ζωντανά από τον κ. Μπατατώλη Χρήστο και τον κ. Παπαβασιλείου Θεόδωρο.
Οι εκπαιδευόμενοι κάτω από
τις οδηγίες τους δοκίμασαν να

ΤΩΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ
ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ 5

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ - ΚΑΤΑΘΕΣΗ
ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΕΝΣΗΜΩΝ
ΤΗΛ. ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ 24310 77050, 24310 31616
CMYK

κάνουν τις ασκήσεις τις οποίες θα εφαρμόζουν στο πλαίσιο του μαθήματος project
του κ. Μπαρμπαρούση Φώτη,
που αφορά την άσκηση και
ευεξία. Το παράδειγμα των
εκπαιδευομένων ακολούθησαν και οι καθηγητές του σχο-

λείου!
Ευχαριστούμε πολύ τον κ.
Γεροδήμο και την ομάδα των
συνεργατών του που μας παρουσίασαν το πρόγραμμα
ασκήσεων που έχουν δημιουργήσει με στόχο την απόκτηση ενός υγιούς τρόπου

ζωής και βελτίωσης της φυσικής κατάστασης των μαθητών καθώς και την ευγενική
τους προσφορά να χαρίσουν
πλαστικές μπάλες ρυθμικής
γυμναστικής και antistress
μπαλάκια στο σχολείο μας.
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ΕΝΑ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ, ΠΡΙΝ ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ
•Μία επιλογή από δρώμενα και σχόλια απ' τον ΘΥΜΙΟ ΓΡ. ΛΩΛΗ
ΤΟ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΤΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Το δυσεπίλυτο κάποτε πρόβλημα της τακτικής, αλλά παράλληλα κι’ απόλυτα συντονισμένης σιδηροδρομικής συγκοινωνίας των
Τρικάλων κι’ άλλες Θεσσαλικές πόλεις, αλλά
και τον υπόλοιπο κόσμο, με επίκεντρο το Παλαιοφάρσαλο (Δεμερλί), κυριαρχεί στην ειδησεογραφία και τον σχολιασμό της εφημερίδας «Θάρρος», της Πέμπτης 28 Μαρτίου
1919, δηλαδή εκατό χρόνια πρίν σαν σήμερα.
Καθώς το τραίνο, ο περιβόητος τότε «καρβούνης» που πηγαινοέρχονταν καθημερινά,
μεταξύ Βόλου-Καλαμπάκας, ήταν το μοναδκό μέσον επικοινωνίας ανθρώπων και μεταφοράς αγαθών και πραγμάτων.
Σχετικές και άλλες ειδήσεις της ίδιας ημέρας.

Το τραίνο των Θεσσαλικών Σιδηροδρόμων,
ο περίφημος «καρβούνης», που διέσχιζε
καθημερινά και τον Τρικαλινό κάμπο, μοναδικό
κάποτε μέσον συγκοινωνίας
Σχετική όμως με το επισιτιστικό πρόβλημα,
ήταν κι’ η δημοσιευόμενη στο ίδιο φύλλο της
εφημερίδας διακήρυξης του Γενικού Κέντρου
Εφοδιασμού Λαρίσης, που ζητούσε να προμηθευθεί διάφορα δημητριακά, για της ανάγκες του στρατού και συγκεκριμένα βρώμης
και κριθής, τότε που ο στρατός διάθεται και
ιππικό, για την διατροφή των αλόγων.

φών Γκίνια, μέχρι τη μεταστέγασή τους στο
άλλο τετράγωνο, όπου το κατάστημα οπτικών
Φλιούκα και το υποδηματοποιείου Μπάλια.
Η …. ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΑΗ-ΛΙΑ
Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η ειδησεογραφία γύρω από την διεκδίκηση του χώρου
και την προσπάθεια ανέγερσης του ναού του
Προφήτη Ηλία στον ομώνυμο λόφο, πολύ
πρίν αυτός δενδροφυτευθεί επί Δημαρχίας
Θεοδόση Θεοδοσόπουλου κι’ αποτελέσει
ένα δροσόλουστο μπαλκόνι, με θέα τον Θεσσαλικό κάμπο.
ΠΕΘΑΜΕΝΟΣ ΖΩΝΤΑΝΟΣ…
Δεν ήταν σπάνιες κατά το παρελθόν, οι περιπτώσεις λανθασμένων ειδοποιήσεων, καθώς, από πλημμελή ή καθυστερημένη ενημέρωση των Ληξιαρχείων, άνθρωποι που είχαν εγκαταλείψει την ζωή, θεωρούνταν παρόντες και το αντίστροφο. Κι’ ένα τέτοιο συμβάν καταγράφεται στην ίδια εφημερίδα, που
οφείλεται σε παραπληροφόρηση ή και κακόγουστη φάρσα.

Ενώ δεν έλειπαν και σκόπιμες παραποιήσεις ή και αλλοιώσεις. Συνηθισμένη, τα
χρόνια των συνεχών πολέμωνμ, στους οποίους είχε εμπλακεί η χώρα μας, η καθυστερημένη δήλωση στο Μητρώο αρρένων των
Ληξιαρχείων, της γέννησης κάποιων αγοριών,
προκειμένου να καθυστερήσει κι’ η στράτευσή τους, με την ελπίδα ότι, θα έπαιρνε τέλος και κάποια πολεμική περιπέτεια. Ενώ τούτες τις ημέρες το πανελλήνιο εντυπωσιάζεται από την περίπτωση της κόρης του αείμνηστου σπουδαίου μουσικοσυνθέτη Μάνου Λουΐζου, την Μυρσίνη, που επί πολύ καιρό δεν δήλωσε τον θάνατο της μητέρας της
και εισέπραττε την σύνταξή της, μέχρι που
αποκαλύφθηκε, όταν θέλησε να βάλει υποψηφιότητα Ευρωβουλευτή για τις προσεχείς
εκλογές, με το ψηφοδέλτιο κόμματος, που
την απέσυρε μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου. Έτσι δεν τα κατάφερε να εξασφαλίσει την λύση του οικονομικού της προβλήματος, χωρίς να δικαιούται, αμαυρώνοντας
και την λαμπρή ιστορία του πατέρα της.
Στην συγκεκριμένη περίπτωση, του Μαρτίου του 1019, η οικογένεια ενός απ’ τους μεγαλύτερους προπολεμικά και για λίγο έπειτα παντοπώλες των Τρικάλων, ειδοποιήθηκε
από την Αθήνα τον ξαφνικό θάνατο μέλους
της οικογενείας, η οποία, όπως ήταν φυσικό,
έζησε ώρες ψυχικής οδύνης, μέχρι την εξακρίβωση της αλήθειας.
Το παντοπωλείο των Αδελφρών Παπαϊωάσαφ, ήταν στην γωνία της οδού 25ης Μαρτίου
(δίπλα απ’ το βιβλιοπωλείου Χολέβα) και
Ερμού (σήμερα Τιουσόν), όπου είχε τους πάγκους με τα φρούτα, ο μανάβης Ιωάννης
Τζώρτζης (πατέρας των γνωστών Αδελφών,
με την έντονη κοινωνική παρουσία μέχρι και
σήμερα), ενώ το αρχοντικό Παπα’ ι’ ωάσαφ,
ήταν ένα μεγάλο σπίτι με πολύχρωμο γυάλινο λιακωτό, στην θέση, όπου τώρα ο προαύλιος χώρος της κεντρικής εισόδου του Μητροπολιτικού Ναού του Αγίου Νικολάου και
της οικίας Γεωργίου Καρκανιά, ένα πολύ στενό δρομάκι, που διευκόλυνε την πρόσβαση
προς τον κεντρικό δρόμο Βασιλέως Κωνσταντίνου (τώρα Στρατηγού Στέφανου Σαράφη) και μεγάλωσε, μετά τον βομβαρδισμό
της πόλης μας απ’ τους Γερμανούς τον
Απρίλιο του 1941. Όσο για το παντοπωλείο
αυτό, στην αρχή, πέρασε στα χέρια του επ’
αδελφή γαμπρού Αλέκου και μετά των Αδελ-

Ο Εθνάρχης
Ελευθέριος
Βενιζέλος,
σε στιγμές
μελέτης και
περισυλογής

ΟΙ ΕΠΙΤΑΓΕΣ
Αν σήμερα, ορίζοναι χρονικά όρια για την
εξόφληση των φόρων, των τελών, των δανείων και άλλων δυσβάστακτων πλέον εισπρακτικών υποχρεώσεων των πολιτών προς
το κράτος, τους Διάφορους Οργανισμούς και
τους Δήμους, το 1919, οι επιταγές πληρώνονταν ταχυδρομικά και σε ορισμένη προθεσμία.

ΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
Με ικανοποίηση οι Τρικαλινοί, πληροφορήθηκαν το Μάρτιο του 1919, την έγκριση
αποστολής πετρελαου στην πόλη μας, που
και πρίν εκατό χρόνια, πολύ δε περισσότερο
σήμερα, παίζει πολύ σηναντικό ρόλο στα οικονομικά μας, ίδιαίτερα τον Χειμώνα, όταν μάλιστα είναι και βαρύς και παρατεταμένος,
όπως ο φετεοινός, παρ’ όλο που γιά τη θέρμανση χρησιμοποιούνται πιά και άλλα, νεόφαντα μέσα.

Το πευκόφυτο του Προφήτη Ηλία,
με το χαρακτηριστικό δρομάκι, μπαλκόνι των
Τρικάλων, αλλά και ρομαντικών αναζητήσεων
και νεανικών φλέρτ απ’ τα προπολεμικά χρόνια,
με ιδιαίτερη κίνηση τις ημέρες του Πάσχα
και του Θωμά, που πανηγυρίζει
ΠΟΛΥΜΑΘΗΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ…
Το πώς γιορτάστηκε η επέτειος στο χωριό Βαριμπόπι (Φήκη) το 1919, δίνει την ευκαιρία να
διαπιστωθεί για μία ακόμα φορά η αγάπη του
μεγαλύτερου μέρους του Ελληνικού λαού,
προς τον Εθνάρχη Ελευθέριο Βενιζέλο.

Ένα από τα πιό παλιά πρατήρια καυσίμων,
των Αδελφών Τάκη και Μιχάλη Χατζηστεργίου
στο πεζοδρόμιο της οδού Βασιλέως Κωνσταντίνου
(σήμερα Στεφάνου Σαράφη)
ΟΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
Και η επόμενη είδηση, παραπέμπει στην
διαχρονική αιμορραγία εργατικού δυναμικού
της χώρας μας προς το εξωτερικό, που είναι
ιδιαίτερα μεγάλη τώρα με την μεγάλη οικονομική κρίση και την υπερχέωση της Ελλάδος. Αλλά και ποιός δεν θυμάται κι’ εκείνα τα
πονεμένα τραγούδια «Μην με στέλνεις μάνα
στην Αμερική» ή το «Στις φάμπρικες της Γερμανάς και στου Βελγίου τις στοές».
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ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΜΠΑΣΚΕΤ

ΜΠΑΣΚΕΤ

ΜΕΓΑΛΗ ΟΡΕΞΗ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΧΟΡΟΣ

ΕΧΕΙ ΜΥΣΤΙΚΑ

Διάθεση για καλή μπάλα σε ωραία
ατμόσφαιρα έδειξαν οι πρωταγωνιστές
του σημερινού τελικού ΕΠΣΤ (σελ. 4)

Επεσε η αυλαία του πρωταθλήματος
της Β’ ΕΣΚΑΘ, που είχε αρκετά
σημεία αναφοράς (σελ. 7)

Τους δικούς του νόμους παρουσιάζει
ο όμιλος της Γ’ Εθνικής με τις Τρικαλινές
ομάδες να δίνουν μάχες (σελ. 3)

4 Ο ΑΟΤ ήθελε πολύ τη νίκη απέναντι στην ποιοτική Κέρκυρα
και παίζοντας με ωριμότητα έφτασε στον στόχο (1-0)
με εκτελεστή τον συνήθη ύποπτο Μαρκόφσκι (σελ. 5,6,8)
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Η αξία της καθοδήγησης
Γνωστοί μπασκετικοί προπονητές έδωσαν το στίγμα τους το τελευταίο διάστημα με σπουδαία αποτελέσματα

Λ

έτε να αφιερώνουν
μεγάλο διάστημα οι
άνθρωποι των
ομάδων για τον
εντοπισμό των ανθρώπων
που θα καθίσουν στην
πρώτη θέση του πάγκου;

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Οχι βέβαια είναι η απάντηση,
αφού θέλουν να συνεργαστούν
με τεχνικούς, που διαθέτουν το
πακέτο όλο.
Αυτό περιλαμβάνει πρώτα και
κύρια την βαθιά γνώση των μυστικών της καλαθοσφαίρισης.
Όταν ισχύει κάτι τέτοιο οι
κόουτς είναι σε θέση να ανακατέψουν την τράπουλα με συνοπτικές διαδικασίες.
Εννοείται ότι κόβει το μάτι
τους, οπότε είναι σε θέση να
χτίσουν με συνοπτικές διαδικασίες σχήματα και συστήματα.
Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το
πλεονέκτημα του αιφνιδιασμού
αποτελεί μεγάλη υπόθεση στα
ομαδικά αθλήματα.
Να εστιάσουμε ακόμη και στο
κεφάλαιο μεταδοτικότητα. Οι
τεχνικοί καλούνται να δίνουν
το απαραίτητο υλικό ως μασημένη τροφή στους παίκτες τους.
Ετσι αυτοί ξέρουν που να εστιάσουν και πώς να κινηθούν σε
άμυνα και επίθεση.
Σε κάθε περίπτωση συνιστά
μεγάλη υπόθεση οι παίκτες να
παίζουν για τους προπονητές
τους και να συνεργάζονται με
κλειστά τα μάτια.
Ένα ακόμη σημαντικό κεφά-

Ο Γ. Παντελάκης που ξεκίνησε την καριέρα του στον Αίολο πήρε το
κύπελλο ως κόουτς της γυναικείας ομάδας του Ολυμπιακού
λαιο επίσης έχει να κάνει σχέση
με την ψυχολογία που πρέπει
να έχει το έμψυχο δυναμικό.
Όταν υπάρχει αυτό το στοιχείο τότε εμφανίζονται εντυπωσιακοί δείκτες.
Ωστόσο οι προπονητές δεν
είναι μόνον για τις καλές στιγμές. Στο διάβα του χρόνου προκύπτουν και φρεναρίσματα μαζί
με ατυχίες. Ως εκ τούτου οι
κόουτς καλούνται να κρατήσουν
γερά το τιμόνι και να οδηγήσουν
το καράβι σε ήρεμα νερά. Και
μπορεί όλα αυτά να φαίνονται
εύκολα αλλά στην πράξη δεν
είναι.
Ακόμη και ένας κρίκος αν λείψει από την αλυσίδα μπορεί να
γίνει η ζημιά, οπότε οι προπονητές επιβάλλεται να έχουν
ολύμπια ψυχραιμία.
Το σίγουρο είναι ότι από τους
πάγκους Τρικαλινών ομάδων
πέρασαν προπονητές που άφησαν το στίγμα τους και δούλε-

Α

θλητική ομορφιά γέμισε
η περιοχή μας πριν λίγες
μέρες με την αρμονία
των αθλητριών να έχει
την τιμητική της.
Το ενημερωτικό δελτίο αναφέρει:
Με απόλυτη επιτυχία διεξήχθη το 2ο
Κύπελλο Ελλάδος του Cheerleading
στα Τρίκαλα το Σαββατοκύριακο 23 και
24 Μαρτίου 2019. Περισσότεροι από
300 αθλητές και αθλήτριες βρέθηκαν
στο Δημοτικό κλειστό (οδού Κατσιμήδου) και έλαβαν μέρος στο Cheer Challenge του Κυπέλλου.
Το #Challenge: Οι αθλήτριες και οι
αθλητές απ’ όλη την Ελλάδα που έλαβαν
μέρος στο Κύπελλο Ελλάδος 2019, διδάχθηκαν το Σάββατο τις χορογραφίες,
πάνω στις οποίες διαγωνίστηκαν την
Κυριακή.
Σύλλογος με την μεγαλύτερη συγκομιδή κυπέλλων αναδείχθηκαν οι Αμαζόνες (Βάρης-Ηλιούπολης) κατακτώντας
9 πρώτες θέσεις, με τις Νηρηίδες Θεσσαλονίκης να ακολουθούν με 4 κύπελλα
και τις Αποσπερίδες Νέας Σμύρνης με
3.
Αξίζει να σημειωθεί πως οι Κυπελλούχοι των ηλικιακών κατηγοριών Senior
και Junior στα ζευγάρια πήραν το εισιτήριο-πρόκριση για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ζευγαριών Cheerleading το
οποίο θα διεξαχθεί 28 με 30 Ιουνίου
στην πρωτεύουσα της Ρωσίας, την Αγία
Πετρούπολη.
Cheerleader of the Year στην κατηγορία Senior αναδείχθηκε η Μανιάτη
Παναγιώτα Νίκη από τις Αποσπερίδες
Νέας Σμύρνης, ενώ στην κατηγορία
Junior η Δελόγλου Χρύσα από τις Αμαζόνες.
«Ευχαριστούμε όλους τους συλλόγους για την παρουσία τους στην πόλη

ψαν με μεράκι ακόμη και αν
δεν τους βγήκαν δεδομένα.
Συνεχίζουν λοιπόν να δίνουν
τον αγώνα τον καλό στις ομάδες
που τώρα υπηρετούν θέλοντας
να συντηρήσουν την φήμη τους.

Εκανε τα μαγικά του
Πρόκειται για έναν κόουτς,
που στο βιογραφικό του υπάρχουν αρκετές υπερβάσεις, ενώ
ξέρει απ’έξω και ανακατωτά τα
μυστικά των Θεσσαλικών αναμετρήσεων.
Οι Τρικαλινοί λοιπόν αναγνωρίζουν το μέγεθος του Γιάννη
Τζήμα, που έκανε τα μαγικά
του σε πρόσφατο μεγάλο παιχνίδι. Σε δηλώσεις του στο
ebasket αναφέρονται τα εξής:
Σπουδαία εμφάνιση έκανε
η Καρδίτσα απέναντι στον Ερμή
Αγιάς και πήρε το θετικό αποτέλεσμα. Ο Γιάννης Τζήμας υπογράμμισε:
“Ήταν μία τεράστια νίκη για

μας, απέναντι στον Ερμή που
είχε 11-0 στην έδρα του και σε
αυτό το γήπεδο έχει νικήσει και
τον Ιωνικό, αλλά και τον Ηρακλή, μία ομάδα με πλούσιο επιθετικό ταλέντο, που έχει παίκτες
που όλοι μπορούν να σκοράρουν.
Παίξαμε συγκλονιστική άμυνα
και θεωρώ ότι και οι 60 πόντοι
που δεχθήκαμε ήταν πολλοί.
Μία νίκη που μας δίνει την αισιοδοξία για τη δύσκολη συνέχεια, μία νίκη που μας επιτρέπει
να πιστεύουμε ότι μπορούμε
να μείνουμε εκτός play out. Θα
ήθελα να ευχαριστήσω τους
φιλάθλους μας που μας στήριξαν και στην προκειμένη περίπτωση και μας βοήθησαν να
φτάσουμε στην σπουδαία αυτή
νίκη, όπως και τους παίκτες
μου αλλά και τη διοίκηση της
ομάδας. Εύχομαι ότι καλύτερο
στον Ερμή Αγιάς-Λάρισας και
στον κ. Ριζούλη που έχουν μία
ομάδα του νομού μου, γιατί Λαρισαίος είμαι μην το ξεχνάτε,
σε αυτή την κατηγορία και διεκδικεί με αξιώσεις μία θέση στην
Α1 εθνική κατηγορία”.
Δύσκολη αποστολή είχε ο
«Γηραιός» του πρώην προπονητή των Τρικάλων Κώστα
Μέξα.
Ο Ηρακλής ηττήθηκε άνετα
από τον Ιωνικό στη Νίκαια, με
τον Κώστα Μέξα να παραδέχεται την ανωτερότητα του αντιπάλου και να αναφέρεται στα
πράγματα που πρέπει να κάνουν οι Θεσσαλονικείς, ώστε
να πανηγυρίσουν κι αυτοί την
άνοδο.
“Νομίζω πως ο Ιωνικός κέρ-

δισε δίκαια, φάνηκε να είναι σε
καλή μέρα. Από την μεριά μας
κάποια πράγματα που είχαμε
σχεδιάσει δεν μας βγήκαν μέσα
στο γήπεδο. Θα συνεχίσουμε
από τη μεριά ώστε να πετύχουμε και εμείς τον στόχο μας.
Στον αγώνα δεν είχαμε καλή
αμυντική λειτουργία.
Όταν ισοφαρίσαμε σε 37-37
κάναμε κάποιες λάθος επιθέσεις
και ο Ιωνικός κατάφερε να πάρει
μια σημαντική διαφορά. Στην
συνέχεια οι παίκτες του Ιωνικού
είχε πολύ καλές επιλογές κυρίως με τον Βασιλόπουλο.
Στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε το πλεονέκτημα έδρας
στα πλει οφ και να νικήσουμε
τον Ερμη Αγιάς και τον Ιπποκράτη Κώ, ώστε να ισοφαρίσουμε τις νίκες σε 1-1. Πρέπει
να κερδίσουμε αυτές τις δυο
αναμετρήσεις”, δήλωσε ο έμπειρος τεχνικός.
Μια μεγάλη διάκριση πανηγυρίζει ο Γιώργος Παντελάκης,
κόουτς της γυναικείας ομάδας
του Ολυμπιακού, που στα νεανικά του χρόνια φόρεσε την
φανέλα του Αιόλου.
Ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε
της Νίκης Λευκάδας στον τελικό
του Κυπέλλου Ελλάδας, κατέκτησε για τέταρτη συνεχόμενη
χρονιά το τρόπαιο και ο Γιώργος Παντελάκης - o οποίος
πήρε τον πρώτο του τίτλο ως
χεντ κόουτς - στάθηκε στη σοβαρότητα, με την οποία αντιμετώπισαν οι παίκτριές του την
διοργάνωση.
O προπονητής του Ολυμπιακού είπε: "Είμαι πολύ ευχαριστημένος, χαρούμενος και ικα-

Γοητεία και χάρη
Εκλεψαν την παράσταση τα νιάτα που συμμετείχαν στο 2ο κύπελλο Ελλάδος Cheerleanding

Στιγμιότυπα από την απόλυτα πετυχημένη εκδήλωση
μας, καθώς μας έδωσαν την ευκαιρία η
τοπική κοινωνία να γνωρίσει το άθλημα
του cheerleading και συνέβαλλαν στην

πολύ επιτυχημένη διοργάνωση του 2ου
Κυπέλλου Ελλάδος. Παράλληλα, χαιρόμαστε που φανήκαμε αντάξιοι των

προσδοκιών της Ελληνικής Ομοσπονδίας Cheerleading, που μας ανέθεσε
την διοργάνωση. Ελπίζουμε να μας
δοθεί ξανά στο μέλλον η ευκαιρία και η
δυνατότητα να φιλοξενήσουμε αντίστοιχη ή και μεγαλύτερου επιπέδου διοργάνωση», ανέφερε ο πρόεδρος του
διοργανωτή συλλόγου ΑΣ Εύαθλοι Τρικάλων, Σούλιος Σταύρος.
Από την μεριά του ο πρόεδρος της
Ελληνικής Ομοσπονδίας Cheerleading,
Μιχάλης Φουντεδάκης δήλωσε: «Αξίζουν
πολλά συγχαρητήρια στον Αθλητικό
Σύλλογο Εύαθλοι για την πολύ επιτυχημένη διοργάνωση αλλά και για την
φιλοξενία στην πόλη των Τρικάλων.
Η Ελληνική Ομοσπονδία με το θεσμό
του Κυπέλλου στηρίζει και συμβάλλει
στην σωστή εξέλιξη του αθλήματος σε
πόλεις της Ελλάδας με σκοπό η κάθε
τοπική κοινωνία να γνωρίσει την οικογένεια του cheer και να ενταχθεί σε
αυτή».
Προπονητές-κριτές του 2ου Κυπέλλου
Ελλάδος ήταν οι Mateja Grbec (Freestyle
Pom) και Nastja Sturm (Cheer Jazz)
από την Σλοβενία και ο Tim Aafjes
(Cheer Hip Hop) από την Ολλανδία.
Το βράδυ του Σαββάτου 23/3 πραγματοποιήθηκε στο κεντρικό πεζόδρομο
των Τρικάλων, παρέλαση όλων των συμμετεχόντων με κορύφωση την διεξαγωγή
Cheer Flash Mob χορογραφίας και πάρτι
στην πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου.
Το 2ο Κύπελλο Ελλάδος διοργανώθηκε από τον Αθλητικό Σύλλογο Τρικά-

νοποιημένος για την κατάκτηση
του Κυπέλλου. Ο Ολυμπιακός
είναι η τέταρτη συνεχόμενη
χρονιά που κατακτά την κούπα.
Τα τρία προηγούμενα χρόνια
το έχω ζήσει το συναίσθημα
ως βοηθός. Φέτος ήταν ένα
διαφορετικό συναίσθημα. Η ευθύνη δεν ήταν η ίδια. Όταν
είσαι πρώτος προπονητής και
πέφτει όλο το βάρος πάνω σου
πρέπει να λειτουργήσεις και
διαφορετικά. Είμαι περισσότερο
χαρούμενος όμως για τις παίκτριες, για την εικόνα που παρουσίασαν στη διοργάνωση και
φυσικά για τον κόσμο που ήρθε
και μας στήριξε και για τον πρόεδρο μας που ήταν εδώ κοντά
μας. Η Νίκη Λευκάδας ήταν μια
ομάδα που έχει πάρα πολύ δυνατό ροστερ, διαθέτει πολύ
καλό προπονητή και συμμετείχε
φέτος στην Ευρώπη. Έχει παίξει
δυνατά παιχνίδια. Είχαμε την
τύχη να την κερδίσουμε δυο
φορές στο πρωτάθλημα. Το κύπελλο είναι διαφορετική διοργάνωση και αν δεν παρουσιαζόμασταν σοβαροί ξέραμε ότι
θα χάναμε το τρόπαιο. Οι παίκτριες μου το έχουν ζήσει πολλές φορές. Το ξέρουν οι ίδιες,
το ξέρω εγώ και φυσικά μπήκαν
στο παρκέ και έκαναν την δουλειά τους με σοβαρότητα".
Εννοείται ότι οι συγκεκριμένοι
κόουτς άφησαν ήδη πίσω τους
τα συγκεκριμένα κομβικά παιχνίδια και ετοιμάζουν τις ομάδες
τους για νέες υψηλές πτήσεις.
Αλλωστε στον αθλητισμό είναι
σημαντικό οι πρωταγωνιστές
να ανακαλύπτουν συνέχεια καινούργια κίνητρα.

λων Εύαθλοι σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Cheerleading και
πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της
Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων και
του Δήμου Τρικκαίων. Υποστηρικτές
της διοργάνωσης: JACOBS espresso,
HERBALIFE (Ανεξάρτητοι συνεργάτες
Γιάννης Γουλόπουλος), LaserSkin solutions (Mαρία Νίκου), Decor Samaras,
Αφοι Γ. Παπαθανασίου, παιδικές κατασκηνώσεις Mounten Camp και την TDA
Ακαδημία Χορού Τρικάλων.
Σε αποτελέσματα και με τοπικό χρώμα:
Cheer Hip Hop Double Senior
1. Βενέτη Ευαγγελία – Θεοχάρης Φίλιππος (ΑΣ Ευαθλοι)
2. Δέλχα Αλεξάνδρα – Ξυνού Ελευθερία (ΓΑΣ Ιλισός)
3. Τριάντη Γεωργία – Σαββουλίδης
Ευάγγελος (ΑΣ Εύαθλοι)
Cheer Hip Hop Double Junior
1. Τσιβίκης Αλέξανδρος – Ζιάνου Βασιλική (ΑΣ Εύαθλοι)
2. Μπρουζούκη Ζωή – Ντόμα Κριστιάννα (ΑΣ Εύαθλοι)
3. Βαλλέσερ Ευθυμία – Σαλέ Μαρία
(Νηρηίδες Θεσσαλονίκης)
Cheer Hip Hop Team Senior
1. Tornado (Αποσπερίδες Νέας Σμύρνης)
2.
Αμαζόνες
Βάρης
(ΕΛ.ΕΝ.ΟΜ.Α.Χ.ΑΜΑΖΟΝΕΣ)
3. IDC Crew (AΣ Εύαθλοι)
Cheer Freestyle Pom Double Senior
1. Συμεωνίδου Ιωάννα – Καραμυτήλιου
Μαρία (ΑΣ Ελληνικό Αστέρι)
2. Γιαννούλη Αγγελική – Πέτρου Κωνσταντίνα (ΑΣ. Εύαθλοι)
3. Παντράκη Ορθοδοξία – Βασιλειάδου Μαρία (Νηρηίδες Θεσσαλονίκης).

τοπιΚΑ

Ο

χρόνος στην
κλεψύδρα
τελειώνει σιγάσιγά, οπότε οι
ομάδες που μετέχουν στον
μαραθώνιο της μπασκετικής
Γ’ Εθνικής ξέρουν ότι πρέπει
να κάνουν κατάθεση ψυχής
διαβάζοντας σωστά ακόμη
και τα ψιλά γράμματα
δίνοντας παράλληλα τα
λιγότερα δυνατά δικαιώματα.
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Ανάμεικτα συναισθήματα
Από μικροσκόπιο πέρασαν τα παιχνίδια της πρόσφατης αγωνιστικής
της μπασκετικής Γ’ Εθνικής και φυσικά και το τοπικό ντέρμπι

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Διότι δεν υπάρχουν τα ατέλειωτα περιθώρια για διορθωτικές
κινήσεις.
Ειδικά στην συγκεκριμένη καμπή του πρωταθλήματος μετράει
όσο τίποτα άλλο η ουσία. Σίγουρα
οι φίλαθλοι θέλουν να βλέπουν
θέαμα αλλά αναγνωρίζουν ότι
προέχει η συγκομιδή βαθμών.
Αλλωστε στο τέλος όλοι θα
κριθούν από τον αριθμό ροζ φύλλων αγώνων που έβαλαν στο σακουλάκι τους. Μελετώντας τα
αποτελέσματα της τελευταίας
αγωνιστικής διαπιστώνει κανείς
σκηνικό για όλα τα γούστα. Κάποια δυνατά χαρτιά στάθηκαν
στο ύψος των περιστάσεων αλλά
ορισμένα άλλα εκτροχιάστηκαν.
Και όμως ξεκίνησαν με τις καλύτερες δυνατά προθέσεις και προδιαγραφές αλλά η πράξη είναι
αυτή που οδηγεί στην δικαίωση.
Διότι δεν πετυχαίνει πάντα η
αρχική συνταγή, οπότε σε αρκετές περιπτώσεις όσες διορθωτικές
κινήσεις και να γίνουν δεν σώζεται
η παρτίδα.
Γενικά η εμπειρία δείχνει ότι
τα φιλόδοξα σωματεία πρέπει να
βρίσκονται σε εγρήγορση για να
αξιοποιούν κάθε ευκαιρία που θα
τους παρουσιαστεί. Όταν αυτό
συμβαίνει τότε η πίεση μεταδίδεται στα αντίπαλα στρατόπεδα.
Δεν λείπουν και τα συγκροτήματα που επιθυμούν μια σταθερή
πορεία και ένα όσο το δυνατόν
πιο αξιοπρεπές πλασάρισμα. Υπό
το πρίσμα αυτό ορισμένες ομάδες
και τα στελέχη τους θεωρούν ότι
έκαναν το καθήκον τους.
Οσο για την ουρά συνεχίζεται
η μάχη και ο καθένας αντιλαμβάνεται ότι θα μετρήσουν και τα
ψυχικά αποθέματα των παικτών.
Συνεπώς οι υπόλοιπες αγωνιστικές θα προσφέρουν πλούσιο
υλικό στους φίλους της κατηγορίας. Την περασμένη Κυριακή τα
βλέμματα ήταν στραμμένα και
στο τοπικό ντέρμπι των Ικάρων
με την Καλαμπάκα.
Οι κιτρινόμαυροι δυσκολεύτηκαν αρκετά αλλά βρήκαν τον τρόπο να κλειδώσουν τη νίκη και να
αναρριχηθούν βαθμολογικά.
Πλέον θα κινηθούν με μεγαλύ-
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Στην ιστορία πέρασε το τοπικό ντέρμπι
της Γ’ Εθνικής και το δίδυμο κοιτάζει τα επόμενα.
τερη άνεση προκειμένου να πετύχουν και άλλες προσπεράσεις.
Αλλωστε η ιστορική ομάδα ξεκίνησε με φιλοδοξίες την χρονιά.
Οσο για τον ΑΟΚ με την συγκεκριμένη απώλεια έχασε σημαντικό έδαφος στην μάχη για την
παραμονή. Ωστόσο το έμψυχο
δυναμικό οφείλει να βρει τις δυνάμεις για να εξαντλήσει τις πιθανότητες. Σίγουρα πλέον θα
χρειαστεί υπερβάσεις ακόμη και
σε έδρες ομάδων με ίδιους στόχους. Στο διάβα του χρόνου χάθηκαν στις λεπτομέρειες κάποια
οριακά ματς, οπότε δεν ήρθαν οι
επιθυμητές ανάσες.
Όμως οι πρωταγωνιστές διαθέτουν αθλητικό εγωϊσμό και θα
προσπαθήσουν να ανατρέψουν
το σκηνικό με οδηγό πάντα την
αξιοπρέπεια.
Φυσικά τα επιτελεία ανέλυσαν
τα δεδομένα της μεταξύ τους συνάντησης και σχεδιάζουν πλέον
την τακτική για τον επόμενο γύρο
παιχνιδιών.

Καθαρίζει το τοπίο
Το βασικό ίσως ερώτημα από
την αρχή της χρονιάς αφορούσε
το ποια ομάδα θα έκοβε πρώτη
το νήμα.
Μετά τα Κυριακάτικα ματς το
τοπίο άρχισε να ξεκαθαρίζει.+
Τα Γρεβενά φροντίζουν να μην
δίνουν δικαιώματα, ενώ ο ΠΑΣ
Γιάννενα δείχνει να πατάει γερά
στα πόδια του.
Αντίθετα η Λευκάδα υπέστη
οδυνηρή απώλεια.
Ας κάνουμε όμως την καταγραφή με την βοήθεια του ebasket. Εύκολο έργο είχε ο πρωτοπόρος του 1ου Βόρειου ομίλου
της Γ’Εθνικής Κατηγορίας. Ο
Πρωτέας Γρεβενών υποδέχτηκε

Στο χθεσινό φύλλο δώσαμε μια αρχική εικόνα για την προσπάθεια ενός
έμπειρου συμπολίτη ποδηλάτη. Σήμερα
κομίζουμε και τις λεπτομέρειες, που
σίγουρα φέρνουν χαμόγελα:
Η Εθνική ομάδα ποδηλασίας δρόμου
των Ανδρών έκανε ένα σημαντικό βήμα
στην προσπάθειά της για πρόκριση
στους Ολυμπιακούς αγώνες του Τόκιο
2020.
Πήρε την πρώτη θέση και το χρυσό
μετάλλιο στο ομαδικό του Διεθνή Ποδηλατικού Γύρου της Αιγύπτου που
ολοκληρώθηκε σήμερα στο Ασουάν,
στην πόλη με το μεγάλο φράγμα. Πρωτιά που δίνει 100 βαθμούς UCI στην
Εθνική μας ομάδα.
Μεγάλος και “χρυσός” νικητής σε
ατομικό
επίπεδο
ήταν
ο
Πολυχρόνης Τζωρτζάκης. Ο Έλληνας
πρωταθλητής πήρε από την αρχή την
κίτρινη φανέλα, την οποία κράτησε
μέχρι και το τέλος του αγώνα. Κέρδισε
το 1ο ετάπ – πρόλογο στο Λούξορ και
έμεινε επικεφαλής της κατάταξης έως
και το φινάλε των 5 ετάπ.
Στο τελευταίο ετάπ των 150 χλμ.

τη Μελίκη και τη διέλυσε με 9258. Ο Μαντουλίδης έκανε την έκπληξη της αγωνιστικής, καθώς
κέρδισε τη Δόξα Λευκάδας με
79-76 προσφέροντας μεγάλο
δώρο στον ΠΑΣ Γιάννινα.
Ασφαλώς τα φώτα έπεσαν
στους Θεσσαλονικείς και αρκετοί
συνάδελφοι γύρισαν την μνήμη
τους αρκετά χρόνια πίσω ενθυμούμενοι ότι στον Μαντουλίδη
έκαναν τα πρώτα τους βήματα:
Ζήσης και Σλούκας.
Με την ευκαιρία να σημειώσουμε ότι η παραγωγή παικτών καλά
κρατεί αναφορικά με το συγκεκριμένο σωματείο.
Μεγάλη νίκη πήραν και οι Τιτάνες Παλαμά, οι οποίοι κέρδισαν
με 76-72 τον ΑΓΣ Ιωαννίνων. Με
νίκη συνέχισε τις υποχρεώσεις
του και ο Εύαθλος Πολυκάστρου,
που έκανε επίδειξη δύναμης κόντρα στη Νικόπολη Πρεβέζης (10257).
Η Καλαμπάκα έβαλε πολύ δύσκολα στους Ίκαρους Τρικάλων,
αλλά τελικά οι γηπεδούχοι πήραν
τη νίκη στην παράταση με 72-70.
Τέλος, ο Ολυμπιακός Βόλου είχε
εύκολο έργο κόντρα στον ΑΟΚ
Βέροιας (75-57).
Οσο για τα φύλλα αγώνα ο
Μαντουλίδης αν και βρέθηκε να
χάνει στο ημίχρονο αντέδρασε
ψύχραιμα στην επανάληψη και
πήρε μια πραγματικά μεγάλη νίκη
αλλάζοντας τους συσχετισμούς.
Τα δεκάλεπτα: 21-18, 36-43,
58-54, 79-76
Διαιτητές: Σαρακενίδης-Χατζημπαλίδης
Μαντουλίδης (Νικολαΐδης Ι.Καραμανώλης): Νικολαΐδης 20,
Τάκης 9(2), Μπέλλος 6(2), Λαγός,
Ρεφατλλάρι, Ψαθάς, Ντίαθ 10,
Καλόγηρος 19, Φόρογλου 3(1),

Μαλανδρής 4, Σίμογλου 8(2), Καναγκίνης.
Δόξα Λευκάδας (Δημητριάδης):
Νικολόπουλος 3, Αργυρός 4, Αναγνωστόπουλος 27(3), Τσιαβές 10,
Βαγενάς 16(2), Γεωργάκης 5(1),
Μακρόπουλος, Τριχόπουλος
11(2). Ο Παλαμάς έδειξε χαρακτήρα και αξιοποίησε την έδρα
του απέναντι στον ΑΓΣΙ.
Τα δεκάλεπτα: 19-15, 37-33,
58-49, 76-72
Διαιτητές: Βασιλόπουλος-Δέλλας
Τιτάνες Παλαμά (Ζαχαρέλης):
Τσιαμπάς 5, Χανέλλι, Ζωιτσάκος
14(1), Γκογκίδης 8, Κατσαδούρος
6(1), Καραϊσκάκης 17(1), Φαλιάκης, Μακρής 16(4), Καραδήμας
2, Αρχοντούλης.
AΓΣ Iωαννίνων (Τσουκανέλης):
Καννής, Ζαμπέτης 11(1), Σαχπατζίδης 12(2), Αντωνίου 5(1), Πουρνάρας 11, Mάκης 2, Παπανικολάου 7, Θυμνιός 17(1), Φίλιος 5,
Θώδης 2, Πρεμέτης.
Δεν έδωσε δικαιώματα ο Ολυμπιακός Βόλου, που μετά τη νίκη
του επί της Βέροιας ατενίζει την
συνέχεια με μεγαλύτερη αισιοδοξία. Μετά το μουδιασμένο ξεκίνημα οι γείτονες πέρασαν μπροστά και δεν έδωσαν δικαιώματα.
Τα δεκάλεπτα: 16-18, 38-25,
53-34, 75-57
Ολυμπιακός Βόλου (Γκουγκουτούδης): Στύλας 9(1), Ιλτσογλου 11(3), Μπράμι 2, Κυριακόπουλος , Κωστούλας 16(1), Μπουσκολίτης 2, Σκαμάγκας 13(2),
Αναστασόπουλος 6, Χαρχαρής
10, Λουλούδης 6.

ΑΟΚ Βέροιας (Κελεπούρης):
Τρομπούκης 19(1), Στοϊτσης,
Ντουλαβέρης 3(1), Γκάνας 3(1),
Καρεσαρίδης 2, Ιωαννίδης 3(1),
Κασαμπαλής 12, Καραθανάσης
3, Γιοβανόπουλος, Χαραλαμπίδης
12. Ένα από τα πιο εύκολα απογεύματα πέρασε ο Εύαθλος,
αφού η απογοητευμένη και αποδεκατισμένη Νικόπολη δεν μπόρεσε να προβάλει την παραμικρή
αντίσταση.
Τα δεκάλεπτα: 27-8, 53-24, 8737, 102-57
Διαιτητές: Ισιγώνης-Λάλλα
Εύαθλος Πολυκάστρου (Παπαδόπουλος Γ.): Παπαδόπουλος
Σ. 17(5), Ημερίδης 10(2), Μαρκόπουλος 8(2), Αθανασίου 7(1),
Γιαμπατζίδης 2, Ζωιτσούδης
10(2), Τσελέκης 14, Σιδηρόπουλος
20(2), Κώστα, Κουτούλας 20(2).
Νικοπόλη Πρέβεζας (ΠαπίρηςΠολίτης): Μίχος Σ. 15, Παπαχρήστος Α. 4, Παπαχρήστος Δ. 10(2),
Παπαμιχαήλ 12, Δούβλης 4, Ρέμπης 11(1).
Τα προγνωστικά επιβεβαίωσαν
τα Γρεβενά τα οποία με υποδειγματική άμυνα και πολυφωνία στην
επίθεση καθάρισαν με συνοπτικές
διαδικασίες την Μελίκη.
Τα δεκάλεπτα: 17-10, 48-23,
69-46, 92-58
Διαιτητές: Γκέκας-Γεωργούλης
Πρωτέας Γρεβενών (Μουρουζίδης): Κλωνάρας 12, Γρούδος
17(2), Μαλούτας 14(3), Μιχαηλίδης 15(3), Γιώτας, Τζήμας 1, Συλλάκος, Ταμπακάκος, Τακίδης 8,
Μπόζιαρης 9(1), Μακρής 12(2),

Μαλιούρας 4.
ΓΑΣ Μελίκη (Ασλανίδης): Λιόλιος 4, Μαυρίδης Β. 9(1), Καποδίστριας 7, Λέφας 9(1), Μαγαλιός,
Καρατζάς, Σταυρουλάκης 9(1),
Κοτζαμπάσης, Εσπερπογλου, Λαπατούρας 18(1), Ρογγότης 2.
Φυσικά για το Τρικαλινό ντέρμπι
έγιναν οι απαραίτητες αναλύσεις
και το δίδυμο κοιτάζει τα παιχνίδια
με ΑΟΚ Βέροιας και Γρεβενά.
Τα δεκάλεπτα: 19-17, 32-28,
49-43, 58-58(κ.α.), 72-70
Διαιτητές: Τσουμαχίδης-Μπούγλος Π.
Ικαροι (Σδράκας): Κολοτσιος
Α. 10, Μέξης 6, Βλάχος 10(1),
Αργύρης 12(3), Χατζής 6, Ντούρβας 2, Τζιοβάρας 11(3), Φούντας
10(2), Μπαρμπαρούσης 2, Στάνκοβιτς 3.
Καλαμπάκα (Κωνσταντινίδης):
Μασάδης 10, Μπαλωμένος, Σούλκο 6(2), Σπανός 6(1), Γαϊτανίδης
6(2), Παουλεάνου 3, Γκαντιάς 2,
Οινκονόμου 12, Παπακώστας
25(2), Κιουρτζίδης.

• τους ικάρους σφυρίζουν:
πράττος- Σελεβός και τον ΑοΚ
Χατζημπαλίδης- Σαρακενίδης.
Η επόμενη αγωνιστική
(21η, 31/03):
ΑΟΚ Βέροιας – Ικαροι
Καλαμπάκα – Πρωτέας Γρεβενών
Μελίκη – Τιτάνες Παλαμά
Δόξα. Λ – Ολυμπιακός Βόλου
Νικόπολη – Μαντουλίδης
Γιάννινα – Εύαθλος
Ρεπό: ΑΓΣΙ.

Η βαθμολογία
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Γρεβενά
ΠΑΣ Γιάννενα
Δόξα. Λ
ΑΓΣ Ιωαννίνων
Εύαθλος
Παλαμάς
Ικαροι
Ολυμπιακός. Β
Μαντουλίδης
Μελίκη
Καλαμπάκα
ΑΟΚ Βέροιας
Νικόπολη

ΠΟΝ
35
33
32
32
28
27
27
27
27
25
24
23
20

ΑΓ
18
18
18
19
19
18
18
19
19
19
19
18
18

ΝΙΚ
17
15
14
13
9
9
9
8
8
6
5
5
2

ΗΤΤ
1
3
4
6
10
9
9
11
11
13
14
13
16

Mε Τρικαλινό χρώμα

Ο Γ. Μπούγλας εκπροσώπησε επάξια την Τρικαλινή ποδηλασία

την καλύτερη εμφάνιση από ελληνικής
πλευράς έκανε ο Τρικαλινός πρωταθλητής Γιώργος Μπούγλας που κατέκτησε την 2η θέση, προσθέτοντας μία
ακόμα επιτυχία στην εντυπωσιακή συγκομιδή της Εθνικής μας στην Αίγυπτο.
Ο Πολυχρόνης Τζωρτζάκης κέρδισε
την 1η θέση της γενικής κατάταξης
και ακολούθησαν στην 4η θέση ο Στέλιος Φαραντάκης, στην 6η ο
Γιώργος Μπούγλας, στην 10η ο Μιχάλης Κορτσιδάκης και στην 32η ο Γιάννης Κυριακίδης.
«Σπουδαίο αποτέλεσμα. Ήμασταν
μια πολύ δυνατή και πειθαρχημένη
ομάδα. Όλα τα παιδιά έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους.
Κάναμε ένα σημαντικό βήμα για το
Τόκιο, αλλά θα πρέπει να συνεχίσουμε
το ίδιο δυνατά για να σφραγίσουμε
την πρόκριση», δήλωσαν οι ομοσπονδιακοί προπονητές Μιχάλης Φαραντάκης και Στέφανος Λυραντωνάκης.

ΕΠΙΘ
1348
1403
1409
1410
1299
1290
1243
1391
1455
1281
1212
1121
1134

ΑΜ
1141
1108
1149
1310
1272
1366
1256
1433
1449
1417
1323
1273
1499

ΔΙΑΦ
207
295
260
100
27
-76
-13
-42
6
-136
-111
-152
-365

Σε ετοιμότητα
η ΑΕτ
Φοβερή χρονιά κάνει φέτος η ΑΕΤ που θέλει να
βάλει το κερασάκι στην
τούρτα.
Θα ψάξει λοιπόν την μεγάλη νίκη στο μπαράζ ανόδου με τον Ικαρο Λάρισας.
Η ομάδα του κ. Γκότα
θα φιλοξενήσει στην Μπάρα( Σάββατο, 19.00) τους
γείτονες έχοντας πίστη και
θετικές σκέψεις.
Αντίθετα δεν ορίστηκε
το άλλο μπαράζ ΜάγωνΕΑΛ για το οποίο όπως
σας ενημερώσαμε από
χθες θα χρειαστεί η ετυμηγορία της ΕΣΚΑΘ.
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Τ

ο 45ο κύπελλο
ποιος θα το
σηκώσει; Τα
πολυνίκη
Μετέωρα με 13
κατακτήσεις και 21
συμμετοχές (με τη
σημερινή) ή η πρωτάρα
Πηγή; Μπάλα είναι και
γυρίζει και τα «στάνταρ»
δεν «παίζουν» σε τελικό,
καθώς πρόκειται για έναν
ιδιόμορφο αγώνα, ένα
παιχνίδι χωρίς «αύριο»
και απρόβλεπτο, οπότε
πολλά μπορούν να
συμβούν. Το σίγουρο
είναι πως πρόκειται για
μια γιορτή του
ερασιτεχνικού
ποδοσφαίρου κι έτσι
αντιμετωπίζεται απ’
όλους, χωρίς αυτό να
σημαίνει πως η νίκη δεν
είναι ο στόχος των
ομάδων.

Για μια θέση στην ιστορία
•Τα πολυνίκη Μετέωρα θα διεκδικήσουν σήμερα (3.30 μ.μ)
ένα ακόμα τρόπαιο απέναντι στην πρωτάρα Πηγή

Του ΠANOΥ
ΓIΔOΠOYΛOΥ
gidopoulosp@yahoo.gr

Την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου παραμονές του τελικού ανάμεσα στα Μετέωρα
και την Πηγή (15.30) παραχώρησαν οι προπονητές και
αρχηγοί των δύο φιναλίστ στο
Ξενοδοχείο ΝΤΙΝΑΣ.
Άπαντες συνεχάρησαν την
ΕΠΣ Τρικάλων για την αναβάθμιση του θεσμού τον οποίο
χαρακτήρισαν γιορτή του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου.
Ο αντιπρόεδρος της ΕΠΣΤ
κ. Δήμος Πάλλας καλωσορίζοντας τους εκπροσώπους
των δύο φιναλίστ τόνισε: «Φέτος είναι ο 45ος τελικός της
ΕΠΣΤ και φιναλίστ ομάδες είναι η πολυνίκης ομάδα των
Μετεώρων και ο ΑΟ Πηγής.
Συγχαρητήρια και στους δύο
που έφτασαν στον τελικό. Εύχομαι να γίνει ένα καλός τελικός και ο καλύτερος να κερδίσει».
Ο προπονητής των Μετεώρων Γιώργος Τσουκαλίδης τόνισε: « Είμαστε χαρούμενοι
που θα συμμετάσχουμε στην
γιορτή του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου. Είναι μία ημέρα
γιορτής του ποδοσφαιριστή
και εύχομαι να απολαύσουν
το παιχνίδι οι παίκτες και ολόψυχα να γίνει ένα καλό παιχνίδι που θα αρέσει στους φιλάθλους. Κυρίως όμως είναι
ένα παιχνίδι γιορτής το οποίο
θα χαρούν τα παιδιά που έφεραν την ομάδα στον τελικό».
Από την πλευρά του ο προπονητής της Πηγής δήλωσε:
«Συγχαρητήρια στην ΕΠΣΤ
για την συνέντευξη τύπου. Εκ
των προτέρων θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία και στις δύο
ομάδες. Συγχαρητήρια και
στους δύο φιναλίστ καθώς είναι δύσκολο τόσο για τα Μετέωρα όσο και για εμάς να
είμαστε μέσα και στους δύο
στόχους, και στο κύπελλο και
στο πρωτάθλημα. Πρώτη
φορά πάμε τελικό, είναι πολύ
μεγάλη επιτυχία, έχουμε προετοιμαστεί για να το ευχαριστηθούμε, χωρίς σκοπιμότητες ώστε και ο κόσμος να
απολαύσει το θέαμα. Ας ελπίσουμε να μην βρεθούν σε
καλή μέρα τα Μετέωρα μπας
και πάρουμε και εμείς κάποιο
κύπελλο!!!».
Ο αρχηγός των Μετεώρων

Οι αρχηγοί των δύο ομάδων με τους προπονητές

Θοδωρής Φορτούνης από την
πλευρά του είπε: «Συγχαρητήρια στην ΕΠΣΤ για την διοργάνωση, είναι πολύ ωραίο όλο
αυτό που γίνεται. Συγχαρητήρια στην Πηγή που είναι
πρώτη φορά σε τελικό. Να
ευχηθώ να γίνει ένα ωραίο
παιχνίδι, μία πραγματική γιορτή και να το ευχαριστηθούμε».
Τέλος ο αρχηγός της Πηγής
Νίκος Ντόσας δήλωσε: «Μέσα
από όλη αυτή την διαδικασία
αναβαθμίζεται ο θεσμός. Συγχαρητήρια στην ομάδα των
Μετεώρων που μαζί με τον
ΑΟ Τρίκαλα είναι οι ομάδες
που μπορούν να μας εκπροσωπήσουν σε επαγγελματικές
κατηγορίες. Είμαστε περήφανοι που έχουμε φτάσει την
ομάδα της Πηγής στον τελικό.
Ελπίζουμε να βοηθήσει και ο
καιρός και να γίνει ένα ωραίο
παιχνίδι. Υγεία σε όλους και
περαστικά στον Ζαρόπουλο
των Μετεώρων και τον συμπαίκτη μας τον Νικολαρέα
που είναι τραυματίες».

Ο ΔΡΟΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ

Ο Αντιπρόεδρος της ΕΠΣΤ κ. Δήμος Πάλλας με τους αρχηγούς

Η ομάδα των Μετεώρων
απέκλεισε τους Ταξιάρχες (40), το Καστράκι (1-2) και το
Νεοχώρι (1-0), ενώ η Πηγή
απέκλεισε το Μεγαλοχώρι (10), το Δενδροχώρι (0-6), το
Γριζάνο (1-0) και το Ριζαριό
(0-1).

Η ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ

Ο προπονητής της Πηγής Σπύρος Ευαγγέλου με τον κ. Θ. Χήρα,
ο οποίος άφησε για λίγο την προεκλογική του πορεία
και εκπροσώπησε την ομάδα της Πηγής ως Δ.Σ.

Οι κ. Κουτσώνας, Χαρίσης και Ζήρας εκπροσώπησαν την Ενωση

Πρόβα με το κύπελλο οι προπονητές κ. Τσουκαλίδης και Ευαγγέλου
CMYK

1ος: 1974 -1975:
2ος: 1975 - 1976:
3ος: 1976 - 1977:
4ος: 1977 - 1978:
5ος: 1978 - 1979:
6ος: 1979 - 1980:
7ος: 1980 - 1981:
8ος: 1981 - 1982:
9ος: 1982 - 1983:
10ος: 1983 - 1984:
11ος: 1984 - 1985:
12ος: 1985 - 1986:
13ος: 1986 - 1987:
14ος: 1987 - 1988:
15ος: 1988 - 1989:
16ος: 1989 - 1990:
17ος: 1990 - 1991:
18ος: 1991 - 1992:
19ος: 1992 - 1993:
20ος: 1993 - 1994:
21ος: 1994 - 1995:
22ος: 1995 - 1996:
23ος: 1996 - 1997:
24ος: 1997 - 1998:
25ος: 1998 - 1999:
26ος: 1999 - 2000:
27ος: 2000 - 2001:
28ος: 2001 - 2002:
29ος: 2002 - 2003:
30ος: 2003 - 2004:
31ος: 2004 - 2005:
32ος: 2005 - 2006:
33ος: 2006 - 2007:
34ος: 2007 - 2008:
35ος: 2008 - 2009:
36ος: 2009 - 2010:
37ος: 2010 - 2011:
38ος: 2011 - 2012:
39ος: 2012 - 2013:
40ος: 2013 - 2014:
41ος: 2014 - 2015:
42ος: 2015 - 2016:
43ος: 2016 - 2017:
44ος: 2017 - 2018:
45ος: 2018 - 2019:

Πορταϊκός - Α Σ Μετέωρα
Α Σ Μετέωρα - Δήμητρα
Κεφαλοβρυσιακός - Καλύβια
Πύργος - Α Σ Μετέωρα
Κεφαλοβρυσιακός - Α Σ Μετέωρα
Δήμητρα - Θύελλα Μεγαλοχωρίου
Δήμητρα - Α Σ Μετέωρα
Α Σ Μετέωρα - Αστέρας Αρδανίου
Διγενής Νεοχωρίου - Δήμητρα
Α Σ Μετέωρα - Γαρδίκι
Α Σ Μετέωρα - Άρης Αγίας Μονής
Άρης Αγίας Μονής - Π Ο Γόμφων
Θύελλα Μεγαλοχωρίου - Διγενής Νεοχωρίου
Τυμφαίος - Πλάτανος
Α Ο Γαρδικίου - Παλαιομονάστηρο
Διγενής Νεοχωρίου - Ερασιτέχνες ΑΟΤ
Αστέρας Αρδανίου –Π Ο Φήκης
ΑΕ Πλατάνου Αρδανίου - Α Ο Γαρδικίου
Αχιλλέας Μπάρας - Α Ο Γαρδικίου
Αστέρας Αρδανίου - Α Ο Γαρδικίου
Αχιλλέας Μπάρας - Κεραυνός Βασιλικής
Αχιλλέας Μπάρας - Κεραυνός Βασιλικής
Ερασιτέχνες ΑΟΤ - Παλαιόπυργος
Α Σ Μετέωρα - Λύκοι Πινδαίων
Λύκοι Πινδαίων - Χρυσαυγή
Α Σ Μετέωρα - Διγενής Νεοχωρίου
Θύελλα Μεγαλοχωρίου - Διγενής Νεοχωρίου
Α Σ Μετέωρα - Α Ε Ριζώματος
Α Σ Μετέωρα - Χρυσαυγή
Α Ο Τρίκαλα - Α Ε Φαρκαδόνας
Ασκληπιός - Αχιλλέας Μπάρας
ΑΕΤ - Αχιλλέας Γενεσίου
Α Σ Μετέωρα - Α Ε Φαρκαδόνας
Α Σ Μετέωρα - Καστράκι
Α Ε Φαρκαδόνας - Καστράκι
Πετρωτό - Α Σ Μετέωρα
Θύελλα Πετρωτού - Α Σ Μετέωρα
Α Σ Μετέωρα - Μεγάλα Καλύβια
Τρίκαλα2011 - ΑΕΤ
Α Σ Μετέωρα - Αχιλλέας Μπάρας
Δήμητρα - Α Σ Μετέωρα
Α Ε Φαρκαδόνας –Ελευθεροχώρι
Διγενής Nεοχωρίου- Α Σ Μετέωρα
Νεοχώρι- Καστράκι
Α Σ Μετέωρα - Πηγή

0-0
1-0
1-1
2-2
0-3
1-2
1-3
9-3
2-1
1-1
2-2
2-1
1-3
0-2
1-1
0-0
1-0
1-2
1-2
1-1
2-2
5-0
12-1
2-1
5-1
2-0
0-0
2-0
3-1
3-0
1-0
5-0
1-4
2-2
2-1
2-2
3-2
2-2
0-0
3-0
1-1
2-0
2-1
0-0

(1-0 παρ.)
(1-3 παρ.)
(2-4 πέναλτι)

(4-2 παρ.)
(3-2 παρ.)

(2-1 πέν.)
(2-0 παρ.)

(3-4 πέν.)
(3-5 πέν.)

(1-0 Παρ.)

(3-2 παρ.)
(5-4 πέν.)
(4-5 πεν.)
(1-0 παρ.)
(8-7 πέν.)

(παρ.1-0)
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Νίκη που τον κράτησε ζωντανό!
•Ο ΑΟ Τρίκαλα με καλή διάθεση νίκησε με 1-0 την Κέρκυρα
(με απίστευτο σε ομορφιά γκολ του Μαρκόφσκι)
και ελπίζει ότι θα μπορέσει να σώσει την χρονιά,

Μ

ια βαθιά
βαθμολογική
ανάσα πήρε ο
ΑΟ Τρίκαλα
κερδίζοντας με 1-0 την
Κέρκυρα για την 24η
αγωνιστική της Φούτμπολ
Λιγκ.

Του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
xristoforospap@gmail.com

Με τη νίκη αυτή οι παίκτες του
Μίλος Κόστιτς ελπίζουν ότι μπορούν να φτάσουν στον στόχο της
10άδας, αν και οι δυσκολίες είναι
δεδομένες. Από εκεί και πέρα η
χθεσινή νίκη άφησε ικανοποίηση
για την αποφυγή της τέταρτης
από το τέλος θέσης ο ΑΟΤ πήρε
διπλό μπόνους σήμερα. Αρχικά
κέρδισε την Κέρκυρα χάρη σε ένα
εκπληκτικής έμπνευσης και εκτέλεσης γκολ του Μαρκόφσκι και
παράλληλα ο Ηρόδοτος έχασε με
5-0 από τον Βόλο. Από κοντά και
τα καλά νέα από την Σούπερ Λιγκ
που δεν θέλει αναδιάρθρωση.
Οι «κυανέρυθροι» αξιοποίησαν
μία από τις ελάχιστες καλές ευκαιρίες που τους παρουσιάστηκαν
στο παιχνίδι και αν εξαιρέσει κανείς το προβληματικό ξεκίνημα
διαχειρίστηκαν ικανοποιητικά το
παιχνίδι, ειδικά στην επανάληψη,
απέναντι στην εξαιρετικά ποιοτική
ομάδα της Κέρκυρας.
Τα Τρίκαλα θα μπορούσαν να
σημειώσουν και δεύτερο γκολ με
τον Μαρκόφσκι στις καθυστερήσεις που αστόχησε σε πέναλτι
καθώς τον νίκησε ο Κουτζαβασίλης.
Κορυφαίος και πάλι ο Λάσκαρης για τον ΑΟΤ ενώ και ο Μαρκόφσκι έκανε ένα ακόμη εξαιρετικό παιχνίδι ενώ τα εύσημα ανήκουν σε όλους τους παίκτες της
ομάδας που έδειξαν διάθεση και
πάθος σε αντίθεση με το παιχνίδι
στο Ηράκλειο με τον Ηρόδοτο.
Το τρίποντο αυτό θα πρέπει
να συνοδευτεί και με διπλό την
Κυριακή στο Αιγίνιο όπου ο ΑΟΤ
αναμένεται να έχει και την στήριξη
των φιλάθλων της ομάδας.

Για ένα ακόμη παιχνίδι ο Λάσκαρης έκανε ένα εξαιρετικό παιχνίδι

Μια νίκη ανάσα πέτυχε χθες ο ΑΟΤ κόντρα στην Κέρκυρα
απέναντι στον Κουτζαβασίλη και
τον εκτέλεσε σημειώνοντας το 3ο
του γκολ στο πρωτάθλημα με τα
χρώματα του ΑΟΤ.
Τα Τρίκαλα πήραν πάνω τους
και προς το τέλος του ημιχρόνου
θα μπορούσαν να έχουν πετύχει

και δεύτερο γκολ με τον Τσιμίκα
που από κοντά πλάσαρε άουτ
υπό ασφυκτική πίεση όμως.
Ο Νίκος Αναστόπουλος πέρασε
γρήγορα στην επανάληψη τους
Πασά, Ζορμπά αλλά η πίεση των
Τρικάλων ψηλά δεν επέτρεπε

ΜΠΑΚΩΣΗΣ
EΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ

Γκολάρα στην πρώτη
φάση!!!
Τα Τρίκαλα ευτύχησαν να σημειώσουν γκολ στην πρώτη ουσιαστικά ευκαιρία που δημιούργησαν
στο 31’. Και τι γκολ!!! Ο Μαρκόφκσι
ξεκίνησε κούρσα έξω απο την περιοχή, έμεινε όρθιος παρά τα μαρκαρίσματα των αμυντικών, βγήκε

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

Γκολ σπάνια ομορφιάς πρόσφερε ο Μαρκόφσκι στον χθεσινό αγώνα

Χαμένο πέναλτι
Τα Τρίκαλα θα μπορούσαν να
τελειώσουν το παιχνίδι με δεύτερο
γκολ στην εκπνοή. Ο Μαρκόφσκι
κέρδισε πέναλτι από τον Λινάρδο
αλλά δεν μπόρεσε να νικήσει τον
Κουτζαβασίλη που απέκρουσε.
Διαιτητής της αναμέτρησης
ήταν ο κ. Τσουκαλάς (Αθηνών)
με βοηθούς τους κ.κ. Ζήρδα,
(Αθηνών), Φράγιο (Μακεδονίας).

Η εικόνα του αγώνα
Τα Τρίκαλα ξεκίνησαν με τον
γνωστό νωθρό τους τρόπο και
τα μεγάλα κενά στην άμυνα. Στο
δεκάλεπτο η Κέρκυρα πρόλαβε
να κάνει τρεις ευκαιρίες, ο Τουράμ αρχικά έστειλε την μπάλα
άουτ από καλό σημείο, στην συνέχεια ο Ταϊρης έδιωξε σωτήρια
προ του Σιατραβάνη ενώ στο 10’
ο Τουράμ ξανά πέρασε και τον
τερματοφύλακα του ΑΟΤ αλλά
το πλασέ του έδιωξε σωτήρια
πριν η μπάλα περάσει την γραμμή
ο Γκότοβος.
Τα Τρίκαλα ισορρόπησαν κάπως
το παιχνίδι στο κέντρο και έτσι οι
επισκέψεις της Κέρκυρας περιορίστηκαν στην εστία του Ταϊρη
χωρίς ωστόσο όμως και οι «κυανέρυθροι» να είναι απειλητικοί.

στους Κερκυραίους να αναπτυχθούν όπως θα ήθελαν. Στο 64’
δημιουργήθηκε σύγχυση στην
άμυνα του ΑΟΤ όταν ο Ταϊρης
βγήκε έξω απο την περιοχή, έχασε
αρχικά την μπάλα, στην συνέχεια
έκανε …τάκλιν στον Τουράμ (!!!)
και ο Ζορμπάς απο μακριά και
ενώ ο τερματοφύλακας του ΑΟΤ
ήταν εκτός θέσης πλάσαρε άουτ.
Στην συνέχεια ο ρυθμός του
παιχνιδιού ανέβηκε με τις δύο
ομάδες να εντείνουν τις προσπάθειες τους χωρίς ωστόσο να φτάνουν με αξιώσεις στην αντίπαλη
εστία.
Στο 72’ παντως τα Τρίκαλα θα
μπορούσαν να πετύχουν το 2-0
όταν ο Τσιμίκας μετά από ασθενές
διώξιμο των αμυντικών της Κέρκυρας από το ύψος του πέναλτι
σούταρε ψηλά άουτ!

4ος διαιτητής ήταν ο κ. Αγγελάκης
(Μακεδονίας). Κίτρινες κάρτες είδαν οι Τσιάρας, Τσιμίκας, Πάνος,
Μαρκόφσκι, Λάσκαρης του ΑΟΤ
και Νίκιτς, Σανδραβέλης της Κέρκυρας

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΑΟ Τρίκαλα (Μίλος Κόστιτς):
Ταϊρης, Πάνος, Ντόσης, Γκότο-

βος, Ντιαλό, Τσιάρας, Λάσκαρης,
Τριανταφυλλάκος, Μαρκόφσκι,
Τσιμίκας, Ράντι (84’ Σισέ).
Κέρκυρα (Νίκος Αναστόπουλος): Κουτζαβασίλης, Σανδραβέλης, Κρητικός Νικος (84’ Γεωργακόπουλος), Τουράμ, Σιατραβάνης, Αναστασίου, Μότα (46’
Πασάς), Ιωάννου, Λινάρδος, Θεοδωράκης, Νίκιτς (62’ Ζορμπάς).
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Αναστό: “Καταφέραμε
και χάσαμε”
Με δύο ατάκες όλες και
όλες μίλησε στην συνέντευξη τύπου ο προπονητής της Κέρκυρας Νίκος
Αναστόπουλος: “Ένα παιχνίδι που θα έπρεπε να είχαμε καθαρίσει από το
πρώτο ημίχρονο με 0-2 καταφέραμε και το χάσαμε!!
Εφεύρεση το πέναλτι των
Τρικάλων στο 94’, το δικό
Ο Νίκος Αναστόπουλος
μας στο πρώτο ημίχρονο
ήταν καθαρό χέρι. Συνεχίζουμε, καλή συνέχεια στα Τρίκαλα, κοιτάζουμε το επόμενο παχνίδι”.

Πεντάρα ο Βόλος,
επτάρα ο Πλατανιάς
Ο Βόλος συνέτριψε 5-0 τον Ηρόδοτο, ο Πλατανιάς διέσυρε 7-0 τον Πλατανιά, ενώ ο Απόλλων Λάρισας νίκησε με
ανατροπή 3-1 τον Απόλλωνα Πόντου και είναι μόνος δεύτερος στη Football League ύστερα από 24 παιχνίδια.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Βόλος - Ηρόδοτος
5-0
(35' Μάντζης, 60', 70', 89' Φράγκος, 76' Κόκορης)
Πλατανιάς - Σπάρτη
7-0
(6', 53', 79' Λουκίνας, 50’ Παπανικολάου, 52’ Νάτσης (αυτ),
69' Μιγκέλ, 90+1' Παπουτσογιαννόπουλος.)
Αήττητος Σπάτων - Καραϊσκάκης Άρτας
0-3α.α.
Τρίκαλα - Κέρκυρα
1-0
(33' Μαρκόβσκι)
Απόλλων Λάρισας - Απόλλων Πόντου
3-1
(45’ Λίταινας, 62', 85' Μπραμπίγια / 9’ Δημητριάδης)
Εργοτέλης - Αιγινιακός
4-1
(43', 90+1 Έφορντ, 70' Ροβίθης, 73' Μανουσάκης / 84'
Σοφιάνης)
Παναχαϊκή - ΑΟΧ Κισσαμικός
1-3
(87' Ελευθεριάδης / 7', 73' Κάσσος, 53’ Αρναρέλλης)

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

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Βόλος
2. Απόλλων Λάρισας
3. Πλατανιάς
4. Παναχαϊκή
5. Απόλλων Πόντου
6. Κέρκυρα
7. Εργοτέλης
8. Κισσαμικός
9. ΑΕ Καραϊσκάκης
10. Δόξα Δράμας
11. Ηρακλής
12. Τρίκαλα
13. Ηρόδοτος
14. Αήττητος
15. Σπάρτη
16. Αιγινιακός

52
43
40
40
40
37
37
37
34
31
30
28
25
22
18
13

* Ο πρώτος της βαθμολογίας ανεβαίνει στη Super League. Ο
δεύτερος δίνει αγώνα μπαράζ με τον 13ο της Super League.
** Οι ομάδες από την 3η έως τη 10η θέση θα συμμετάσχουν
στη Super League 2.
*** Βάσει αναδιάρθρωσης οι 4 τελευταίοι υποβιβάζονται στη
Δ' εθνική. Οι ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις 11-12 θα είναι στη Γ' (Football League του χρόνου). Ουσιαστικά υποβιβάζονται
κατηγορία και οι ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις 11-12,
απλά οι 4 τελευταίοι πέφτουν 2 κατηγορίες.
**** Ο Αήττητος Σπάτων αποβλήθηκε από τοπ πρωτάθλημα
λόγω αδυναμίας κάλυψης του μετοχικού κεφαλαίου.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (25η)

Ικανοποιημένος ο Κόστιτς
•Απο την επιστροφή στις νίκες για τον ΑΟ Τρίκαλα
Μίλος Κόστιτς δεν
έκρυψε την
ικανοποίησή του για τη
νίκη του ΑΟΤ, ενώ
τόνισε την κρισιμότητα του
αγώνα που ακολουθεί με τον
Αιγινιακό. Χαρακτηριστικά
δήλωσε ο προπονητής του ΑΟΤ
στο τέλος:

Ο

“Είμαι χαρούμενος που επιστρέψαμε σε θετικά αποτελέσματα γιατί το τελευταίο αποτέλεσμα με τον Ηρόδοτο
δεν ήταν καλό αν και δεν ήταν ακριβώς
προϊόν όσων συνέβησαν το γήπεδο.
Τακτικά ήμασταν πολύ καλά σήμερα,
προετοιμαστήκαμε καλά και εκτός
από τα πρώτα δέκα λεπτά που δεν
προσεγγίσαμε καλά το παιχνίδι στην
συνέχεια αντιδράσαμε εξαιρετικά και

Ο κ. Κόστιτς

φτάσαμε στην νίκη. Ο αγωνιστικός χώρος ήταν κακός αλλά καταφέραμε να
ανταποκριθούμε. Θέλαμε τους βαθμούς και τους πήραμε. Είμαι χαρούμενος για τους παίκτες και προετοιμαζόμαστε πλέον για το παιχνίδι με τον
Αιγινιακό”.
Για το αν μπορεί η ομάδα να σωθεί
τόνισε: “Ο στόχος μας είναι ο Αιγιναικός και στο τέλος θα κάνουμε τον λογαριασμό, κάθε παιχνίδι ξεχωριστά,
Θέλουμε να μείνουμε στην Λίγκα”.
Για το γεγονός ότι δεν έκανε τις δύο
τελευταίες αλλαγές τόνισε: “Θέλετε
έξτρα χρόνο ή να κερδίσουμε; Εκτός
απο τον Ράντι που ήταν καιρό έξω και
δεν είναι καλά σε φυσική κατάσταση
οι υπόλοιποι ήταν καλοί και φρέσκοι,
ήταν στο πνεύμα του παιχνιδιου, και
δεν χρειαζόταν αλλαγή”.

Όρθια στη Ζένιτσα η «διπρόσωπη» Εθνική
ε έναν πολύ σημαντικό
βαθμό, που βάσει της
εξέλιξης την οποία είχε η
συνάντηση θα
μπορούσαν να είναι ακόμη και
τρεις, «απέδρασε» η Εθνική ομάδα
από την έδρα της
Βοσνίας/Ερζεγοβίνης.

Μ

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα
απέσπασε ισοπαλία 2-2 στη Ζένιτσα,
στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής των
προκριματικών στο Euro 2020 (10ος όμιλος) και έχει μικρό προβάδισμα έναντι
των Βαλκάνιων για τη δεύτερη θέση, αν
θεωρηθεί πως η Ιταλία είναι το αδιαφιλονίκητο φαβορί.
Το απίστευτα κακό ξεκίνημα της Εθνικής τιμωρήθηκε με δύο γκολ σε ένα τέταρτο από τους Βόσνιους, που σκόραραν
στο 10’ με τον Βίσκα και στο 15’ με φάουλ του Πιάνιτς, φάση που φέρει πολύ
μεγάλη ευθύνη ο Βλαχοδήμος.
Ο Αναστασιάδης άλλαξε σχηματισμό
(από 3-5-2 σε 4-4-2) μεταφέροντας τον
Κουρμπέλη στη μεσαία γραμμή, ο Φορτούνης έχασε πολύ καλή ευκαιρία στο
22’, αλλά η ελληνική ομάδα είχε αρχίσει
να κρατά την μπάλα.
Η είσοδος του Μασούρα αντί του
Μπουχαλάκη έκανε ακόμη πιο δραστήρια
την Εθνική, που εξακολουθούσε να έχει
κατοχή. Σε ένα δίλεπτο τα πάντα άλλαξαν, καθώς στο 64’ ο Φορτούνης μείωσε
με πέναλτι που είχε κάνει στον ίδιο ο Σούνιτς, ενώ στο 65’ αποβλήθηκε ο Πιάνιτς,
για φάουλ στον Ζέκα.

Ο Αναστασιάδης αφαίρεσε ακόμη έναν
μέσο από την ενδεκάδα για να βάλει επιθετικό, με τον Κολοβό να παίρνει τη
θέση του Κουρμπέλη και να απειλεί άμεσα τη Βοσνία με ισοφάριση στο 76’,
όταν ο Σέχιτς απέκρουσε σωτήρια με το
πόδι (!) το σουτ του Έλληνα διεθνή, ενώ
το ίδιο έπραξε και δύο λεπτά αργότερα,
σε προσπάθεια του Σάμαρη.
Η αφόρητη, πλέον, πίεση των διεθνών
στην περιοχή του Σέχιτς απέφερε τελικά
καρπούς στο 85’, όταν ο Κολοβός ισοφάρισε με «κεφαλιά-δυναμίτη» από σέντρα του Ζέκα, χαρίζοντας ένα βαθμό που
στην τελική «σούμα» του ομίλου θα μπορούσε να δώσει την πρόκριση.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
10ος ΟΜΙΛΟΣ
Αρμενία-Φινλανδία
0+2-2
(10’ Βίστσα, 15’ Πιάνιτς / 64’ πεν. Φορτούνης, 85’ Κολοβός)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Ιταλία
2. Ελλάδα
3. Βοσνία
4. Φινλανδία
5. Αρμενία
6. Λιχτενστάϊν

6
4
4
3
0
0

3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (8 ΙΟΥΝΙΟΥ)
Αρμενία
Ελλάδα
Φινλανδία

-

Λιχτενστάιν
Ιταλία
Βοσνία Ερζεγοβίνη

Εμαθε αντιπάλους
•Ο Φιλαθλητικός Τρικάλων πληροφορήθηκε
τα δρομολόγια στο F4 Κεντρικής Ελλάδας

Σάββατο 30 Μαρτίου
Ηρόδοτος - Πλατανιάς (15:00 ΕΡΤ3, Γήπεδο Νέας Αλικαρνασσού)

Κυριακή 31 Μαρτίου
Σπάρτη - Καραϊσκάκης Άρτας (16:00, Δημ. Στάδιο Σπάρτης)
Δόξα Δράμας - Αήττητος Σπάτων 3-0 α.α.
Κέρκυρα - Βόλος (15:00 ΕΡΤ3, ΕΑΚ Κέρκυρας)
Απόλλων Πόντου - Ηρακλής (16:00, Γήπεδο Καλαμαριάς)
Αιγινιακός - Τρίκαλα (16:00, Δημ. «Γ. Παραλυκίδης»)
ΑΟΧ Κισσαμικός - Απόλλων Λάρισας (16:00, Γήπεδο Περιβολίων)
Παναχαϊκή - Εργοτέλης (16:00, Γήπεδο Αγυιάς)

θόρυβα αλλά
ουσιαστικά
ετοιμάζεται ο
Φιλαθλητικός
Τρικάλων για το F4
Κεντρικής Ελλάδας.

Α

Παρότι ο συναγωνισμός
αναμένεται έντονος η τοπική
ομάδα θα παίξει αυτό που
μπορεί θέλοντας να διεκδικήσει τις πιθανότητες.
Φυσικά τα στελέχη του εκ-

προσώπου μας ποντάρουν
στις σωστές βάσεις, στο ταλέντο και στον ενθουσιασμό.
Την πρώτη μέρα ο Φιλαθλητικός θα αντιμετωπίσει
στις 5 Απρίλη τον Απολλώνειο Λάρισας και θα ψάξει
την καλή εκκίνηση.
Την δεύτερη μέρα η τοπική ομάδα θα διασταυρώσει
ξίφη με τον Δαφνησιακό Αρκίτσας και ο επίλογος θα

Ο Φιλαθλητικός Τρικάλων ετοιμάζεται για την πρόκληση του F4
γραφτεί απέναντι στην Αθλεση Λάρισας.
Σε άλλο θέμα οι παγκορα-

σίδες του Φιλαθλητικού κέρδισαν 3-0 τον ΣΠΑΚ σε μια
ακόμη υψηλή πτήση.

ΤΟΠΙΚΑ
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Γράφτηκε επίλογος
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Aξιόλογη εικόνα
•Οι νεάνιδες του Αιόλου είχαν μεστή
παρουσία παρά την ήττα τους στον Παλαμά

•Ολοκληρώθηκε ο μαραθώνιος της Β’ ΕΣΚΑΘ στον οποίο
οι Τρικαλινοί εκπρόσωποι πάλεψαν στο μέτρο του δυνατού
να από τα στοιχεία που
κρατούν οι συμπολίτες
φίλαθλοι στα τοπικά
μπασκετικά παιχνίδια είναι η
συγκινητική προσπάθεια των παικτών.

Έ

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Ειδικά στην Β’ ΕΣΚΑΘ οι αθλητές θυμίζουν
κάτι από τις παλιές εποχές κατά τις οποίες οι
συνάδελφοί τους έπαιζαν για την φανέλα.
Οσοι έχουν μόνιμη παρουσία στον χώρο ξέρουν πώς να κινούνται και φροντίζουν να μην
κάνουν εκπτώσεις.
Στον χορό όμως μπαίνουν και οι νέοι συνάδελφοι που αγαπούν αυτό που κάνουν.
Ετσι μέσα από την κοινή προσπάθεια στήνονται αξιόλογα σύνολα.
Και φέτος λοιπόν τα επιτελεία των ομάδων
προσπάθησαν να κάνουν βήματα προόδου και
σε αρκετές περιπτώσεις κέρδισαν το χειροκρότημα, που τους δίνει δύναμη για το μέλλον.
Όλα αυτά σε δύσκολες ημέρες και ώρες διεξαγωγής αλλά από την στιγμή που οι αθλητές
βρέθηκαν στον ζωτικό τους χώρο κοίταξαν μόνον μπροστά.
Η ουσία είναι ότι γράφτηκαν οι τίτλοι τέλους
της κατηγορίας και Πράσινη Γωνιά και Φούντας ΒΑ κάνουν τον απολογισμό τους.
Οδηγός ήταν φυσικά το φιλότιμο που παντρεύτηκε με το ταλέντο.
Φυσικά κάθε χρόνο υπάρχουν ομάδες διαφορετικών ταχυτήτων. Ετσι ορισμένες δεν
έκρυψαν με το καλημέρα τις προθέσεις τους
για την αλλαγή σελίδας.
Άλλες έψαξαν το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα, ενώ μια μερίδα προσπάθησε να ξεκολλήσει από την καυτή ζώνη.
Και επειδή τα εμπόδια στον σύγχρονο
αθλητισμό είναι πολλά αξίζουν πολλά εύσημα
στα στελέχη των σωματείων που πορεύονται
με αξιοπρέπεια.
Πάντως η Τρικαλινή παρουσία είχε πλούσια
συναισθήματα αφού στον αθλητισμό παίζουν
τόσο οι νίκες, όσο και τα φρεναρίσματα.
Η Πράσινη Γωνιά βασίστηκε στην εμπειρία
της. Ετσι είχε ορισμένες καλές στιγμές αλλά
και παιχνίδια στα οποία δεν βγήκε ο σχεδιασμός.
Από την πλευρά του το έμψυχο δυναμικό
της Φούντας ΒΑ προσπαθούσε να βελτιώνει
τους δείκτες σε πρώτη ευκαιρία.
Πάντως είναι σημαντικό να ακούγονται δυνατές φωνές στον χώρο αφού ο συναγωνισμός
μόνο καλό κάνει.
Ποιος δεν θέλει να συνεχιστεί η προσπάθεια
αναβάθμισης, αφού τα δυνατά πρωταθλήματα βελτιώνουν την ποιότητα των αθλητών και
ειδικά των πιτσιρικάδων.
Γενικά οι πρωταγωνιστές όταν αναλαμβάνουν μια αποστολή θέλουν να την ολοκληρώσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Επίσης σε πολλές περιπτώσεις μολονότι το
σκορ είναι απαγορευτικό οι αθλητές ψάχνουν
ανατροπή σκηνικού.
Η μαχητικότητα λοιπόν αποτυπώνεται στο
πιο θερμό χειροκρότημα, οπότε όλοι συνεχίζουν με περισσότερες δυνάμεις.
Η χαρά όλων βέβαια είναι όταν βλέπουν να
μπαίνουν στον χορό νέα πρόσωπα, ενώ καταγράφεται μελαγχολία όταν συγκροτήματα
δυσκολεύονται για πολλούς και διαφόρους λόγους.
Σε κάθε περίπτωση η συγκεκριμένη κατηγορία έχει τους δικούς της νόμους και έντονο ρομαντικό χρώμα.
Η προσπάθειά των παικτών είναι ομολογουμένως συγκινητική και φυσικά αξίζουν
πολλά εύσημα.
Ετσι ειδικά το πιστό κοινό βρίσκει τρόπο να
εντοπίζει τα στοιχεία που το ενδιαφέρον,
αφού πέραν όλων των άλλων η τεχνολογία
μπήκε στην ζωή μας.
Πάντως επιβεβαιώθηκε ότι στην Β’ΕΣΚΑΘ
ένα από τα λεπτά σημεία είναι η μέρα στην
οποία θα εμφανιστούν οι ομάδες, οι πρωταγωνιστές των οποίων φρόντισαν να βρίσκονται στο κατάλληλο σημείο την κατάλληλη
ώρα. Φυσικά οδηγός ήταν και φέτος το ομαδικό πνεύμα.
Συμπερασματικά η Β’ ΕΣΚΑΘ έδωσε την δυνατότητα στα στελέχη των ομάδων να υπη-

Με ψηλά το κεφάλι έπεσαν οι νεάνιδες του Αιόλου
στην έδρα του Παλαμά(φωτό: billkara)

Το στίγμα τους έδωσαν στην φετινή Β’ ΕΣΚΑΘ Φούντας ΒΑ και Πράσινη Γωνιά
ρετήσουν το αγαπημένο τους άθλημα με τον
τρόπο που ξέρουν μακριά από τα πολλά
φώτα της δημοσιότητας.

Πρώτος έλεγχος
Με νωπές τις αναμνήσεις τα επιτελεία των
ομάδων κάνουν ήδη μια πρώτη καταγραφή συσχετισμών και έλεγχο, ενώ στην πορεία θα περάσουν και στις απαραίτητες λεπτομέρειες.
Μέλημά τους είναι να κρατήσουν τα θετικά
στοιχεία που χαρακτηρίζουν τον τρόπο παιχνιδιού αλλά και να διορθώσουν ατέλειες.
Φυσικά πάντα υπάρχουν και ομάδες που είναι οργανωμένες και στο τοπικό και μάλιστα
δουλεύουν άψογα στις προπονήσεις. Ετσι όταν
βγαίνουν στο παρκέ ξέρουν πώς να αντιδράσουν στα δύσκολα, ενώ ξέρουν να ανακατεύουν την τράπουλα.
Από την στιγμή που ισχύουν όλα αυτά αυξάνονται οι πιθανότητες επιτυχίας την ώρα της
αλήθειας, αφού όσοι έχουν πολλά αγωνιστικά χιλιόμετρα και εμπειρία στην πλάτη τους ξέρουν πώς να αντιδράσουν.
Γενικά η κατηγορία αποτελεί καλό σχολείο
και ειδικά για τους πιτσιρικάδες. Αυτοί συνηθίζουν στην πίεση αλλά και στην οργανωμένη
δουλειά.
Συνεπώς πρέπει και στην περιφέρεια να γίνεται σωστή ανάγνωση με καλές επιλογές σε
οργάνωση και εκτέλεση αλλά και στην ρακέτα να παλεύουν όλοι για το ριμπάουντ.
Με υπομονή λοιπόν και ψάξιμο θα βελτιώνονται συχνά τόσο οι ομαδικοί, όσο και οι ατομικοί δείκτες.
Σημαντικό πάντως κομμάτι είναι η διατήρηση του κορμού. Οι προπονητές ξέρουν μέσες- άκρες σε ποιους μπορούν να βασιστούν,
οπότε οι όποιες προσθήκες θα γίνουν με μέτρο και με γνώμονα τις πραγματικές ανάγκες
των σωματείων.
Πάντως το στοιχείο που δεν πρόκειται να αλλάξει είναι η αγάπη για το μπάσκετ.
Ετσι όσοι μετέχουν στην Β’ ΕΣΚΑΘ θα δίνουν το 100% απολαμβάνοντας το μπάσκετ.
Αν μέσω της τακτικής αυτής έρθουν και τα μαζεμένα ροζ φύλλα θα έχουμε να κάνουμε με
το επιθυμητό σενάριο.
Οσο για τους τελευταίους αγώνες της χρονιάς το σκηνικό είχε ως εξής:
Ο ΓΑΣ Παλαμά επιβλήθηκε και της Πράσινης Γωνιάς εκτός έδρας με 39-79 την τελευταία αγωνιστική και αναδείχθηκε και τυπικά
πρωταθλητής στο 2ο όμιλο της Β’ ΕΣΚΑΘ με
27 βαθμούς
Αγωνιστικά η Πράσνη Γωνιά μπήκε δυνατά
στο πρώτο δεκάλεπτο που είχε όλα τα χαρακτηριστικά του ντέρμπι.
Όμως στην συνέχεια οι πρωταθλητές ανέβασαν στροφές, βρήκαν βηματισμό οπότε
άνοιξαν την ψαλίδα.
Τα δεκάλεπτα: 12-13, 26-38, 34-61, 39-79.
Διαιτητές: Τζιατζιάς - Ροδόπουλος.
Πράσινη Γωνιά (Τσάτσος Θεόδωρος):
Μπάρδας 4, Καρμάλης 6(1), Μπάλτος 5,
Μπέντας Α., Γιαννόπουλος, Μαντάς 10, Παπαθανασίου, Τσάτσος 7, Τσιμόγιαννης 7(1).

ΓΑΣ Παλαμά (Σερίφης Κ.): Γκόβαρης 23,
Σερίφης Ε., Σούμπασης 14(1), Μέλλος 9(1), Σερίφη Χ. 8(2), Τσιλίκας 7(1), Καρακώστας, Λυτρίβης 2, Μπιρνάρας 14.
Δύσκολη έξοδο είχε όμως η Φούντας ΒΑ
που λύγισε με 61-45 στην έδρα του Κρόνου
Τυρνάβου.
Πάντως το Τρικαλινό έμψυχο δυναμικό
έκανε την προσπάθειά του ειδικά στο πρώτο
δεκάλεπτο, ενώ και στην β’ περίοδο ήταν ανταγωνιστικό.
Ακολούθως οι γηπεδούχοι με ορισμένα μεγάλα καλάθια έχτισαν μια διαφορά την οποία
κράτησαν μέχρι τέλους.
Τα δεκάλεπτα: 19-17, 37-30, 47-36, 61-45.
Διαιτητές: Χριστοδούλου - Χατζής
Κρόνος Τυρνάβου(Σαμαντζής-Κακαδιάρης): Παιδής 5, Μπουγατσιάς 6, Ξενόφως 3(1),
Κότσιρας 8, Τριανταφύλλου 9, Ρουσιτάι 4, Κακαδιάρης, Ντέντα 3, Μπαράκος 3, Παπαγεωργίου 10, Γκαρλόφτης 6, Γκουντελίτσας 4.
Φούντας B.C. (Γ. Φούντας): Αναγνωστόπουλος 14(1), Μέσιος, Μοιριώρης 2, Αργυρόπουλος,2 Οικονόμου, Μπέκος, Σπάθης,
Μπατατόλης 5, Μπουντούρης 14, Αφενδρής
1, Γκιόκας 4, Καλαπανίδας 3.

Τα αποτελέσματα

18η Αγωνιστική
Φαρκαδόνα - Νέος Κεραυνός
(0-20)
Ελπίδα Καρδίτσας - Γ.Σ.Φαλάνης
0-20α.α.
Κρόνος Τυρνάβου - Φούντας BC
61-45
Πράσινη Γωνιά - ΓΑΣ Παλαμά
39-79
Ρεπό: Αγ. Κωνσταντίνος
Στην βαθμολογία η Φούντας ΒΑ συγκέντρωσε 19 πόντους και η Πράσινη Γωνιά 18.

Δούλεψαν σοβαρά και με όρεξη, οπότε σε κάθε παιχνίδι η
βελτίωση ήταν εμφανής. Ο λόγος για τις νεάνιδες του Αιόλου,
που από την στιγμή που βρήκαν βηματισμό κοίταξαν στα μάτια και τα πιο βαριά χαρτιά του χώρου. Είναι φανερό ότι τα
κορίτσια αγαπούν αυτό που κάνουν, μιλούν την ίδια γλώσσα
και αξίζει να συνεχίσουν με την ίδια λογική.
Στον τελευταίο αγώνα έκαναν κατάθεση ψυχής προσδίδοντας στην αναμέτρηση άγρια ομορφιά.
Το billkara έγραψε χαρακτηριστικά.
Η ομάδα των νεανίδων των Τιτάνων Παλαμά σημείωσε μια
σημαντική νίκη απέναντι στον Αίολο Τρικάλων. Παρουσία αρκετών οπαδών, η ομάδα του Λευτέρη Χαντζιάρα πήρε τη νίκη
με 67-61.
Από το ξεκίνημα το παιχνίδι ήταν ντέρμπι και η διαφορά στον
πόντο.
Στο τέταρτο δεκάλεπτο οι γηπεδούχοι αν και βρισκόταν πίσω
στο σκορ, εκμεταλλευόμενοι τα κυανέρυθρα λάθη, πήραν τελικά τη νίκη.
Τα δεκάλεπτα: 21-21, 31-32, 46-48, 67-61
Διαιτητές: Παπαδημητρίου - Κουτιβής
Τιτάνες (Χαντζιάρας): Τζέλλα, Λιάπη, Τσάρη 22(4), Πατσιαλή 6(2), Καρακώστα Μ. 3, Καλαντζοπούλου, Δασκαλοπούλου Α. 4, Καρακώστα Π., Ντίνα, Μπακρατσή 24, Ντούλα
3(1), Δασκαλοπούλου Ι. 5(1).
Αίολος (Αλεξοπούλου): Βανταλή, Τοζαρου 2, Αναστογιάννη
18, Παπατζιμοπούλου 10, Φωτίου, Σταυροπούλου 18(1),
Δραγούτσου 10, Καράση 3.
Εξάλλου σε αγώνα για το παιδικό η Φούντας 1 εμφανίστηκε
σε καλή μέρα και κέρδισε 35-47 τα ον Αίολο 2.
Τα δεκάλεπτα: 11-15, 18-27, 21-38, 35-47
Διαιτητές: Ροδόπουλος-Κουτιβής
Αίολος 2 (Φόρος-Μπραχάλας): Κώτσιος, Τσιάρας, Χλωρός,
Παπαδήμας, Κουτής, Μεσιακάρης, Χριστοδούλου, Μπουρσιάνης, Μπετσιμέας, Πούλιος, Σταμάτης, Αναγνωστόπουλος.
Φούντας 1 (Φούντας Γ.): Κολίτσας, Αργυρόπουλος, Μπαμπούρης, Κουτούμπας, Μανθελάς, Σκουλής, Τζιώρας, Μπουραζάνης, Μπουντούρης, Καλαπανίδας.
Να θυμίσουμε ότι ο Αίολος 1 πήρε τον τίτλο και συλλέγει
στοιχεία για τους υπόλοιπους αντιπάλους της Θεσσαλίας,
αφού ξεκαθαρίζει το τοπίο.
Επίσης σε γεμάτο ματς οι νέοι της Καλαμπάκας έχασαν 9794 στα Φάρσαλα.
Τα δεκάλεπτα: 27-30, 55-51, 76-71, 97-94.
ΑΟΚ (Σπανός): Γετερίδης Χ 5(1), Γετεριδης Δ, Μασάδης
26(4), Μπέλος 1, Σταλιάς 2, Σταυράκης, Τουλας 6, Σούλκο
25(3), Ταμπάκου, Παπαδημητρίου, Κιουρτζίδης 25, Γκιόκας.

Εμπειρίες στην Πυλαία
Τα
τμήματα
υποδομής του Αιόλου έχουν γεμάτο πρόγραμμα και
φροντίζουν σε
πρώτη ευκαιρία
να πλουτίζουν τις
εμπειρίες τους.
Ετσι οι παίδες
και οι παμπαίδες
ανταποκρίθηκαν
στην πρόσκληση
του ΠΑΟΚ και
έδωσαν ενδιαφέροντα φιλικά στην
Πυλαία.
Τα ταλέντα του Αιόλου είχαν φιλικές εμπειρίες στο σπίτι του ΠΑΟΚ
Οι νεαροί κυανέρυθροι εκπροσώπησαν επάξια τα κυανέρυθρα χρώματα και κέρδισαν εύσημα από τους Θεσσαλονικείς. Ασφαλώς
συνεχίζουν την δουλειά τους για να δώσουν σάρκα και οστά στο μπασκετικό τους όνειρο.
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Eπιμέλεια:
ΠΑΝΟΣ ΓΙΔΟΠΟΥΛΟΣ

✉ gidopoulosp@yahoo.gr

Υπήρξαν κάποτε συμπαίκτες. Τον Νίκο Βουτσελά τον «τελείωσαν» πέρυσι και βρήκε
«σπίτι» στην Κέρκυρα. Τον Νίκο Γιδόπουλο τον «τελείωσε» φέτος, μετά τον τραυματισμό
του, η νέα τάξη πραγμάτων… Ο Χρήστος Κατσαντώνης δεν χωράει σε αποστολή του ΑΟΤ
και έχει «μονιμοποιηθεί» στην Κ 19. Οπου Τρικαλινός και η μοίρα του…

Οι φιλίες μένουν στο ποδόσφαιρο και ο πρώην τερματοφύλακας
του ΑΟΤ Αθανασιάδης είχε την ευκαιρία να τα «πει»
με τον γνωστό Τρικαλινό κουρέα Λάζο.

Το δικό του σώου έδωσε ο Αναστόπουλος.
Ως παίκτης κέρδισε την εκτίμηση,
ως προπονητής ακόμα δίνει εξετάσεις

Συχνά πυκνά ο Γραβάνης, Καρδιτσιώτης πρώην
ποδοσφαιριστής ο οποίος πέρασε και από το Τρικαλινό
ποδόσφαιρο, παρακολουθεί παιχνίδια του ΑΟΤ. Τώρα
μάλιστα που η «Αναγέννηση» δεν αγωνίζεται…

Εντονα πανηγυρίστηκε το γκολ των Τρικάλων και λογικό ήταν.
Ένα γκολ, μια νίκη ίσως σώσει την ομάδα
από την «καταστροφή» και ορισμένους από τα χειρότερα
Ο «Ρόκι» πανηγυρίζει με τον σκόρερ Μαρκόφσκι και τον Λάσκαρη
CMYK

* Ηταν αναμενόμενο μετά την Εθνική επέτειο ότι οι
αθλητικές δραστηριότητες θα έπεφταν μαζεμένες. Αλλωστε σε πολλά μέτωπα η υπόθεση μπαίνει στην
τελική ευθεία κάτι που σημαίνει ότι τα επιτελεία των
ομάδων πρέπει να είναι τύπος και υπογραμμός προκειμένου να γείρουν την ζυγαριά στην δική τους πλευρά.
Ασφαλώς η διαχείριση της πίεσης αυτή την εποχή
συνιστά σημαντικό κεφάλαιο.
* Οι φίλοι του ΑΟΤ άδραξαν την ευκαιρία για τον αγώνα
της ομάδας τους με την Κέρκυρα. Θέλησαν λοιπόν να
συλλέξουν από μέσα όσο το δυνατόν περισσότερα
στοιχεία σχετικά με το πάθος και την ενέργεια των
αθλητών αλλά και τις τακτικές επιλογές των προπονητών.
* Το δικό του χρώμα έχει ο τελικός του κυπέλλου της
ΕΠΣΤ και όσοι συμμετέχουν φροντίζουν να καταθέτουν
τον καλύτερο εαυτό τους, αφού ξέρουν ότι αποτελούν
μέρος της ιστορίας. Ασφαλώς το στοιχείο της νοσταλγίας
είναι έντονο σε όσους ξεφυλλίζουν το αρχείο τους και
εντοπίζουν γνώριμα πρόσωπα.
* Στο μυαλό όλων βέβαια είναι η διεξαγωγή ενός αγώνα,
που θα αποτελέσει γιορτή για το τοπικό ποδόσφαιρο
και θα καταγραφεί στις καλές σελίδες του θεσμού.
* Αρκετοί φίλοι των δυο φιναλίστ δεν θέλουν με τίποτα
να χάσουν την αναμέτρηση και έτσι ακόμη και λάτρεις
που δραστηριοποιούνται εκτός των τειχών διαμόρφωσαν
το πρόγραμμά τους με τέτοιο τρόπο ώστε να βρεθούν
στο Στάδιο και να βιώσουν από μέσα τις συγκινήσεις και
την ατμόσφαιρα.
* Η χθεσινή συνέντευξη τύπου έβαλε τους πάντες στο
κλίμα, ενώ γηπεδούχοι και φιλοξενούμενοι θα ενεργήσουν με τέτοιο τρόπο ώστε να προκύψει ένα ελκυστικό
παιχνίδι. Αλλωστε υπάρχουν οι δυνατότητες τόσο σε
ομαδικό, όσο και σε ατομικό επίπεδο.
* Μαζεμένο είναι το τελευταίο διάστημα το υλικό από
τον χώρο του κλασικού αθλητισμού. Στην λίστα πέρασαν
η γενική συνέλευση του ΣΕΓΑΣ, που έδειξε πράγματα
για το μέλλον. Οι άνθρωποι της ομοσπονδίας εξάλλου
είναι ικανοποιημένοι από την πρόοδο που συντελείται
στο αναπτυξιακό κομμάτι του ανωμάλου δρόμου.
* Ο καθένας αντιλαμβάνεται ότι είναι σημαντικό να μπουν
γερές βάσεις και να αναδειχθούν στελέχη με προοπτικές
στον σημαντικό αυτό τομέα του στίβου. Πάντως οι Σκαμνιές θα είναι μόνιμα στο προσκήνιο για αγώνες όλων
των ειδών.
* Οσο για τους Τρικαλινούς πρωταγωνιστές πήραν με το
σπαθί τους μια σημαντική θέση στο στιβικό κάδρο.
Πολύ σωστά συνεχίζουν να δουλεύουν συστηματικά,
αφού μπροστά τους υπάρχουν μαζεμένες και σημαντικές
εκδηλώσεις. Μέλημά τους είναι να δικαιώσουν όσους
πιστεύουν στις αρετές τους πραγματοποιώντας υψηλές
πτήσεις.
* Στις επάλξεις βρίσκονται και τα στελέχη της ΣΜΥ αφού
από τις 10 Απρίλη υπάρχει πλούσια αθλητική δράση σε
πολλά μέτωπα. Εννοείται ότι η σχολή θέλει να συνεχίσει
και την λαμπρή αθλητική παράδοση που την διακρίνει.
* Μια ξεχωριστή συνέντευξη του Γ. Ζαλαώρα φιλοξένησε
πριν λίγες μέρες το «Φως». Να θυμίσουμε ότι παλαιότερα
ήταν στο προπονητικό τιμ του ΑΟΤ. Ο συντάκτης έγραψε
για τα ατέλειωτα χιλιόμετρα του συγκεκριμένου στελέχους με βέσπα και ΚΤΕΛ για να είναι συνεπής στις
υποχρεώσεις του. Το μεράκι είναι απαραίτητο.
* Για αγώνα στην Ιαπωνία θα ετοιμαστεί ο Στέφανος
Μπαγλατσάκος, που είναι ιδιαίτερα ανεβασμένος.

01.00: FOX Sports
Maple Leafs - Flyers, NHL
03:00 COSMOTE SPORT 6 HD
ATP Masters 1000 Miami Open
Προημιτελικός
04:30 COSMOTE SPORT 4 HD
Utah Jazz - Los Angeles Lakers
NBA
15:00 ΕΡΤ3
Ηρακλής - Δόξα Δράμας
Football League
19:00 COSMOTE SPORT 6 HD
WTA Miami Open
Πρώτος ημιτελικός
20:00 COSMOTE SPORT 7 HD
Μαγδεμβούργο - Φλένσμπουργκ

Bundesliga
21:00 Novasports 2HD
Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ - Ρεάλ Μαδρίτης, EuroLeague
21:00 COSMOTE SPORT 6 HD
ATP Masters 1000 Miami Open
Προημιτελικός
21:05 Novasports 4HD
Μακάμπι Τελ Αβίβ - Γκραν Κανάρια,
EuroLeague
21:45 Novasports 1HD
Αρμάνι Μιλάνο - Φενέρμπαχτσε
EuroLeague
22:00 Novasports 3HD
Μπαρτσελόνα - Μπούντουτσνοστ

τοπικά
Λέσχη Αφήγησης «Ήτανε μια
φορά...» είναι μία δράση η
οποία δίνει την ευκαιρία, σε
όποιον επιθυμεί, να πει ή να ακούσει
ιστορίες της προφορικής
παράδοσης. Ιστορίες που
συντρόφευαν από παλιά τον
άνθρωπο και έφτασαν στις μέρες
μας από στόμα σε στόμα,
ικανοποιώντας την ανάγκη του
ανθρώπου να τις «επισκέπτεται» όταν
αποζητά το ταξίδεμά τους.

Η

«Ήτανε μια φορά...»
Τρίτη 2 Απριλίου 2019 9:00 μμ στη Σουίτα Art Cafe
Λέσχη Αφήγησης Ιστοριών της Προφορικής Παράδοσης
λευσης, προκειμένου να δηλώνονται οι
συμμετοχές.
Η διάρκεια κάθε αφήγησης καλό είναι να
μην ξεπερνάει τα 10-15 λεπτά, ενώ η διάρκεια όλων συνολικά των αφηγήσεων της
βραδιάς δεν θα ξεπερνάει τη μία ώρα.
Επισημαίνεται ότι η παρουσία κάποιου
στη Λέσχη Αφήγησης δεν σηματοδοτεί
και την υποχρέωσή του να αφηγηθεί. Μπορεί κανείς να έρθει μόνο για να ακούσει τις
ιστορίες που θα αφηγηθούν οι άλλοι.
Δηλώσεις Συμμετοχής μπορούν να υπάρξουν επιτόπου, αλλά όποιος νωρίς το έχει
αποφασίσει και θέλει να το κάνει μπορεί να
επικοινωνήσει για Πληροφορίες και Δηλώσεις Συμμετοχής: στο email: mirakali@otenet.gr και στο Messenger: Maria
Katsanouli Και με το πέρας των αφηγήσεων της προσεχούς Τρίτης θα ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το Φθινόπωρο!
Είσοδος ελεύθερη (μοναδική επιβάρυνση ότι παραγγείλετε).

Η Λέσχη Αφήγησης είχε προγραμματιστεί να λειτουργεί μία Τρίτη το μήνα, από
το Νοέμβριο 2018 μέχρι τον Μάρτιο 2019.
Καθώς ολοκλήρωσε τις προγραμματισμένες συναντήσεις της, πραγματοποιεί την
προσεχή Τρίτη, κατόπιν επιθυμίας όσων την
παρακολουθούν, την 6η και τελευταία συνάντησή της για φέτος.
Την Τρίτη, λοιπόν, 2 Απριλίου 2019, στις
9:00 το βράδυ, στη Σουίτα Art Cafe, (Στρατηγού Σαράφη 18 Τρίκαλα, Τηλ: 2431
020676) θα πούμε και θα ακούσουμε ιστορίες που ταξίδευαν πολύ καιρό προτού γίνουν λόγος δικός μας.
Οι αφηγήσεις αρχίζουν μισή ώρα, περίπου, μετά την αναγραφόμενη ώρα προσέΗ πόλη μας επιλέχθηκε από την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου μεταξύ των 10 πόλεων στην Ελλάδα, στις οποίες θα πραγματοποιηθεί το Πανόραμα
Ελληνικού Κινηματογράφου. Τις εκδηλώσεις συνδιοργανώνουν η Ελληνική
Ακαδημία Κινηματογράφου με τη συνεργασία του Δημοτικού Κινηματογράφου
Τρικάλων και της Κινηματογραφικής Λέσχης Τρικάλων.
Το αφιέρωμα αυτό, που αφορά τις
βραβευμένες ταινίες των τελευταίων 10
ετών, γίνεται στο πλαίσιο του κύκλου εκδηλώσεων της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου «10 Χρόνια - 10 πόλεις».
Ταινίες που, μετά από καθολική ψηφοφορία των 350 μελών της, τιμήθηκαν τα
10 αυτά χρόνια για τα καλλιτεχνικά και τεχνικά επιτεύγματά τους με το βραβείο
«ΙΡΙΣ». Το Πανόραμα Ελληνικού Κινηματογράφου θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Κινηματογράφου στο
Μύλο Ματσόπουλου.
Οι προβολές θα ξεκινήσουν στις 2
Απριλίου και θα διαρκέσουν δυο βδομάδες. Η κάθε βραβευμένη ταινία θα προβάλετε για 2 μέρες.
Οι ώρες προβολής θα είναι 20.00 και
22.15. Η τιμή του εισιτήριου για κάθε προβολή είναι 2 ευρώ.
Το πρόγραμμα έχει ως εξής:
Τρίτη 2/4 και Τετάρτη 3/4

“Αγώνας κατά των παθών
και των πλουσίων αρετών”

```
Το στάδιο των αρετών
άνοιξε την αυλαία
και προσκαλεί κάθε πιστό
ν' αγωνιστεί γενναία...

```
με όπλα τα πνευματικά
στολίδια της ψυχής μας,
να ξεκινήσουμε λοιπόν
αγώνα της ζωής μας.

```
Ν' απεκδοθούμε τα παλιά
αυτά που αμαυρώνουν,
του σκότους έργα πονηρά
που την ψυχή λερώνουν.

```
Μίση κακίες και οργή

ΠΕΜΠΤΗ

Η Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου κλείνει τα 10 της χρόνια και το γιορτάζει!

Το βραβευμένο ελληνικό σινεμά στην πόλη μας 10 χρόνια, 10+1 πόλεις

Κυνόδοντας, του Γιώργου Λάνθιμου
Πέμπτη 4/4 και Παρασκευή 5/4 Σάββατο 6/4 και Κυριακή 7/4
Μικρά Αγγλία, του Παντελή Βούλγαρη
(λόγω μεγάλης διάρκειας 160΄ της
συγκεκριμένης ταινίας θα γίνει η μια
προβολή στις 20.00)
Τρίτη 9/4 και Τετάρτη 10/4

Χώρα Προέλευσης, του Σύλλα Τζουμέρκα
Πέμπτη 11/4 και Παρασκευή 12/4
Άδικος Κόσμος, του Φίλιππου Τσίτου
Σάββατο 13/4 και Κυριακή 14/4
Μαχαιροβγάλτης, του Γιάννη Οικονομίδη
Η Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 2009. Από
τότε μέχρι σήμερα πολλά έχουν συμβεί
στον τομέα των οπτικοακουστικών στην
Ελλάδα, τίποτα όμως σημαντικότερο από
τις ίδιες τις ταινίες. Φέτος την άνοιξη,
συμπληρώνοντας τα 10 της χρόνια η Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου, με
την υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, διοργανώνει εβδομάδες
προβολών σε 10+1 πόλεις της χώρας.
Κατά τη διάρκειά τους θα προβληθούν ταινίες που, μετά από καθολική ψηφοφορία
των 350 μελών της, τιμήθηκαν τα 10 αυτά
χρόνια για τα καλλιτεχνικά και τεχνικά επιτεύγματά τους με το βραβείο "ΙΡΙΣ". Συγκεκριμένα θα προβληθούν ταινίες στις
οποίες έχουν απονεμηθεί τα Βραβεία Ίρις
Καλύτερης Ταινίας, Πρωτοεμφανιζόμενου
Σκηνοθέτη κλπ. Αξίζει να σημειωθεί ότι

To Στάδιο των Αρετών πνέωκται
θυμό και απιστία,
εγωϊσμό και έπαρση
πάσα υποκρισία.

```
Να ενδυθούμε του φωτός
τα έργα που στολίζουν,
μας οδηγούν στον ουρανό
και την ψυχή γεμίζουν!

```
Αγάπη και πραότητα
με ελεημοσύνη,
ταπείνωση και προσευχή
και την δικαιοσύνη.

```
Ας πορευθούμε αδελφοί
μ' εγκράτεια νηστεία
με την εξομολόγηση

και θεία κοινωνία!

```
Αυτά είν' όπλα ισχυρά
πιστούς τους θωρακίζουν
τρομοκρατούν τους δαίμονες
και δεν μας αλωνίζουν...

```
Μεγάλη και Σαρακοστή
προσφέρεται γι' αγώνα,
δίνει στο μάχιμο πιστό
ολόχρυση κορώνα!

```
Με έπαθλο το Στέφανο
που ο Χριστός δωρίζει
σ' όποιον τολμά την αρετή
δικαίως τον χαρίζει!

```

αργότερα μέσα στη χρονιά προγραμματίζονται νέες δράσεις με προβολές βραβευμένων και σε άλλες κατηγορίες ταινιών.
Οι πόλεις που θα πραγματοποιηθούν
οι εκδηλώσεις είναι Κέρκυρα Γιάννενα,
Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Ξάνθη,
Τρίκαλα, Χανιά, Καλαμάτα, Σαντορίνη και
Καβάλα, και πραγματοποιούνται με τη συνεργασία δήμων, τοπικών φορέων δημοτικών κινηματογράφων και κινηματογραφικών λεσχών.
Το κοινό θα έχει την ευκαιρία για μια
αναδρομή σε δέκα συναρπαστικά κινηματογραφικά χρόνια μέσα από ένα πρόγραμμα που τα έχει όλα: από ελπιδοφόρα ντεμπούτα έως δουλειές καταξιωμένων δημιουργών, ταινίες γυρισμένες
στην Αντίπαρο και στη Νέα Ορλεάνη, στην
Πάτρα, την Άνδρο και την Τεργέστη.
Ας σημειωθεί ότι η διοργάνωση «10
χρόνια, 10+1 πόλεις» αποτελεί και το
πρώτο στάδιο για τη δημιουργία ενός Παράλληλου Δικτύου Διανομής της ελληνικής παραγωγής στη χώρα μας, σχέδιο ζωτικό για τους έλληνες κινηματογραφιστές,
το οποίο η ΕΑΚ έχει ήδη επεξεργαστεί.

Εμπρός λοιπόν στο στάδιο
για να στεφανωθούμε,
στου παραδείσου τη στενή
την πύλη για να μπούμε.

```
Μας περιμένει ο Χριστός
κτυπά το καμπανάκι,
μας δοκιμάζει στη ζωή
με κάνα σκαμπιλάκι!

```
Να ετοιμάσουμε καρδιές
να τον υποδεχθούμε,
το αναστάσιμο το φως
γλυκά για να γευθούμε!!!
Παπαδόπουλος
Ευθύμιος
Σπαθάδες

Γαριβάλδη 1 Τρίκαλα
Τηλ.: 24310 78600
what's up: 6987 413 785
e-mail: nicosflioukas@gmail.com
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Νεκρολούλουδα;
Στον άνθρωπο που αγάπησε την πόλη μας
και ειδικά την Πύλη γιατί εκεί πολέμησε
τους Γερμανούς ο πατέρας του
Σαν Διοικητής τάγματος και ερχότανε κάθε χρόνο.

ΣΤΟ ΘΑΝΑΣΗ ΠΟΥΛΑΚΑΚΙ
Ερχόσουνα στην πόλη μας Θανάση κάθε χρόνο
φέρνοντας χαιρετίσματα, απ την μακριά μας Κρήτη
στεφάνι εσύ κατάθετες, για τους νεκρούς μας, μόνο,
αεράτα όπως έλεγες από τον Ψηλορείτη.
```
Απ την Νίθαυρη Αμαρίου, Νότια του Ρεθύμνου
ερχόσουν, φόρο τιμής, στην Πόρτα ν' αποτίσεις
στους λιγοστούς, τους μαχητές,
που πρέπον κάθε ύμνου
Το δένδρο, της ΌΧΙ λησμονιάς, και συ να το ποτίσεις
```
Στα ίδια τούτα χώματα, στα χρόνια του πολέμου
πολέμησε κι' ο πατέρας σου, τη λευτεριά να φέρει
Το είπες υποχρέωση, να τους τιμάς καλέ μου,
Εκείνοι με τους αγώνες τους το είχαν καταφέρει.
```
Φέτος θα λείπεις στη γιορτή, δεν θα 'χεις παρουσία
είσαι σε όλων τις καρδιές, δεν παίρνεις απουσία,..
Θα είσαι ο Κρητίκαρος, ο ίσκιος στην παρέα
στις λίγες ώρες π' έμεινες περνούσαμε ωραία.
```
Μας έφυγες στα ξαφνικά κενό μεγάλο αφήνεις
σαν πήραμε το μήνυμα, Μα ποιος να το πιστέψει
ήξερες τον ενθουσιασμό απλόχερα να δίνεις.
κι αν κουρασμένος ήσουνα, γιατ' είχες ταξιδέψει.
```
Κάθε χρονιά οι απόγονοι λιγότεροι απομένουν,
έφυγαν οι αγωνιστές, φεύγουν και τα παιδιά τους,
Όμως ο σπόρος ρίχτηκε αυτοί που πίσω μένουν
θα είναι η συνέχεια, των δένδρων τα κλαδιά τους
```
Φέτος δίχως απάντηση η πρόσκληση θα μείνει
αυτή που ο ΔΗΜΟΣ "Πύλης" σε σένα νε, θα στείλει
θα σε αντικαταστήσουμε όσ' έχουμε απομείνει
κανείς την Γαλανόλευκη δεν θα την υποστείλει..
ΥΓ. Ο Θανάσης Πουλακάκις
(έφυγε 24 Μαρτίου 2019)
Παιδί του Ταγματάρχη Ιπποκράτη Πουλακάκι.
Διοικητή του ιι τάγματος 1/38 ευζωνικού σώματος
του ΕΛΑΣ με έδρα το Ροποτό.
Είναι ο Διοικητής της 2ης μάχης της Πόρτα εναντίων
εκκαθαριστικών επιχειρήσεων των Γερμανών 3,4 Νοέμβρη 1943
Στην μνήμη του Πατέρα του αλλά και των αγωνιστών
εκείνων έρχονταν κάθε χρόνο από την Νότια Κρήτη. να
καταθέσει στεφάνι τιμώντας τους.
Καλό παράδεισο φίλε Θανάση
Μίμης Οικονόμου. 26 Μάρτη 2019 )
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τροπολογία για την
προστασία της πρώτης
κατοικίας, βρέθηκε
στο επίκεντρο του
ενδιαφέροντος των
βουλευτών στην Επιτροπή
Παραγωγής και Εμπορίου της
Βουλής, όπου συζητείται το
νομοσχέδιο του υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης
στο οποίο έχει κατατεθεί και
αφορά την ενσωμάτωση της
κοινοτικής οδηγίας για την
προστασία του εμπορικού
απόρρητου και την
δημιουργία επιχειρηματικών
πάρκων.

Θα υπερψηφίσει τη ρύθμιση
για την α’ κατοικία η ΝΔ
Επιφυλάξεις από τα υπόλοιπα κόμματα
λική ρύθμιση και διευκρίνισε ότι
«το κόμμα του θα την υπερψηφίσει
επειδή σε κανένα πολίτη δεν μπορεί να του στερηθεί η δυνατότητα
να ρυθμίσει τις οφειλές του».
Παράλληλα, κατηγόρησε τον
ΣΥΡΙΖΑ ότι καλλιέργησε στη κοινωνία ψεύτικες προσδοκίες.
«Τι απέγινε αλήθεια το σχέδιο
του ΣΥΡΙΖΑ με το σύνθημα κανένα
σπίτι στα χέρια τραπεζίτη; Δεν
υπήρχε; ή δεν είχε ο ΣΥΡΖΑ μια
ρεαλιστική αντίληψη της κοινωνίας.
Δεν βλέπω πρόβλεψη για τους
συνεπείς δανειολήπτες. Σαν να
τους τιμωρείτε, ενώ αντίθετα δίνετε τη δυνατότητα σε στρατηγικούς κακοπληρωτές να ξεφύγουν», επεσήμανε ο κ. Δήμας.

Η ΝΔ, ξεκαθάρισε ότι θα υπερψηφίσει την ρύθμιση, ενώ όλα τα
υπόλοιπα κόμματα επιφυλάχθηκαν
να τοποθετηθούν, αφού ακούσουν
τους αρμόδιους εξωκοινοβουλευτικούς φορείς που έχουν κληθεί
να καταθέσουν τις απόψεις τους
το απόγευμα στην Επιτροπή.
Ο εισηγητής της ΝΔ Σταύρος
Δήμας, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι καθυστέρησε 4 χρόνια
να φέρει τη ρύθμιση, ζήτησε σαφή
δέσμευση ότι πρόκειται για τη τε-

Κόντρα κυβέρνησης- Ν.Δ. για τα έργα μεταφορών

Κ

όντρα έχει ξεσπάσει ανάμεσα στο υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών και τη
Νέα Δημοκρατία για τα έργα οδικών
υποδομών και μεταφορών.
Σε ανακοίνωσή του ο αρμοδιος τομεάρχης Ν.Δ.
και βουλευτής Σερρών, Κώστας Καραμανλής κατηγορεί τον υπουργό Υποδομών, Χρήστο Σπίρτζη
ότι συκοφαντεί το εθνικό σχέδιο της αξιωματικής
αντιπολίτευσης για τις υποδομές και ισχυρίζεται
πως υλοποιούνται έργα που βρίσκονται μόνο στα
χαρτιά «ή ακόμα χειρότερα, μόνο στη φαντασία
του».
Εξαπολύει δε πυρά και κατά της περιφερειάρχου
Αττικής, Ρένας Δούρου, η οποία όπως λέει «μπέρδεψε έναν υφιστάμενο επαρχιακό δρόμο, με την
πρότασή μας για έναν νέο αυτοκινητόδρομο που
θα συνδέει τη Θήβα με την Ελευσίνα, ο οποίος θα
δώσει ανάσα στην Αττική».
«Οι πολίτες το γνωρίζουν πια:
Οι συνεχείς περικοπές στις Δημόσιες Επενδύσεις
και οι μουσαμάδες στο μετρό της Θεσσαλονίκης
απεικονίζουν με τον καλύτερο τρόπο την ανύπαρκτη
πολιτική της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ για τα μεγάλα
έργα» τονίζει ο κ. Καραμανλής.
Σε απάντησή του στην παραπάνω ανακοίνωση ο
υπουργός καλεί τον κ. Καραμανλή «να τηλεφωνήσει
στον κ. Σουφλιά και να του πει για ποιους λόγους
δεν έβγαλε μαζί με τις άλλες παραχωρήσεις των
αυτοκινητοδρόμων το Ελευσίνα- Θήβα- Υλίκη, που
ήταν στον σχεδιασμό της τότε κυβέρνησης Καραμανλή, μπας και ενημερώσει την σημερινή ηγεσία
της ΝΔ για το ποια έργα μπορούν να υλοποιηθούν».
Σημειώνει δε πως η Ν.Δ. θα έπρεπε να εξετάσει
τη σύνδεση της Ελευσίνας με την Οινόη που είναι

Ο βουλευτής Σερρών της Ν.Δ., Κώστας Καραμανλής
ένας διαγώνιος δρόμος, πολύ χαμηλότερου κόστους, που θα μπορεί να υλοποιηθεί.
«Παροτρύνω την ΝΔ να εγκαταλείψουν την πολιτική του Μαυρογιαλούρου και την εξυπηρέτηση
του μεγάλου κόστους των έργων και την εξυπηρέτηση των εργολάβων» τονίζει ο κ. Σπίρτζης.
Υπενθυμίζει δε ότι για το μετρό της Θεσσαλονίκης
ότι το 2015 η κυβέρνηση παρέλαβε το έργο 5
χρόνια σταματημένο με υλοποίηση στο 30% και
με αποζημιώσεις διεκδικούμενες, του εργολάβου,
1,150 δισ. ευρώ για το 30% του έργου, όταν όλο
το έργο ήταν συμβασιοποιημένο με συνολικό τίμημα
900 εκατ. ευρώ.

Τελευταία στη λίστα του ευρωπαϊκού
δείκτη δεξιοτήτων η Ελλάδα
Ουραγός, μαζί με την Ισπανία, είναι η
χώρα μας στη λίστα του ευρωπαϊκού δείκτη δεξιοτήτων, απέχοντας κατά 77%
από την ιδανική επίδοση.
Οπως χαρακτηριστικά επισημαίνει η
Alpha Bank στο εβδομαδιαίο οικονομικό
δελτίο της, η Ελλάδα καταγράφει σχετικά
χαμηλές επιδόσεις και στους τρεις βασικούς υποδείκτες, ήτοι στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, στην ενεργοποίηση δεξιοτήτων
και στην αντιστοίχιση δεξιοτήτων, αλλά
κυρίως στον πυλώνα της αντιστοίχισης
δεξιοτήτων μεταξύ ζήτησης και προσφοράς στην αγορά εργασίας.
Εκεί, η Ελλάδα βρίσκεται όχι μόνο τελευταία στην κατάταξη (9 μονάδες) μεταξύ των
υπολοίπων ευρωπαϊκών χωρών, αλλά και με διαφορά από τις υπόλοιπες χώρες, εξαιρουμένης της Ισπανίας (11 μονάδες), γεγονός το οποίο τονίζει εμφατικά τις αναντιστοιχίες
μεταξύ αναγκών σε δεξιότητες που ζητούνται και προσφέρονται στην ελληνική αγορά
εργασίας και που, κατ’ επέκταση, συμβάλλουν όχι μόνο στην εντατικοποίηση της ετεροαπασχόλησης, αλλά και στην παραμονή του διαρθρωτικού τμήματος της ανεργίας σε
υψηλά επίπεδα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Alpha Bank, η αναντιστοιχία μεταξύ προσφερόμενων και
ζητούμενων θέσεων εργασίας αντανακλάται, μεταξύ άλλων, και στο υψηλό ποσοστό
των μακροχρόνια ανέργων.
Η παραμονή εκτός εργασίας για μεγάλο χρονικό διάστημα αποδυναμώνει το ανθρώπινο
κεφάλαιο και υποβαθμίζει τις δεξιότητες, δυσχεραίνοντας την εύρεση εργασίας. Ως εκ
τούτου, το μεγάλο διάστημα ανεργίας αφενός αποθαρρύνει τους μακροχρόνια ανέργους
να αναζητήσουν εργασία, αφετέρου τους καθιστά λιγότερο ανταγωνιστικούς, με αποτέλεσμα να επιβραδύνεται η μείωση της διαρθρωτικής ανεργίας.
H αναντιστοιχία που καταγράφεται στην Ελλάδα ανάμεσα στις κενές θέσεις εργασίας
και τον αριθμό των ατόμων που αναζητούν εργασία οφείλεται κυρίως:
• Στον μετασχηματισμό του παραγωγικού υποδείγματος της χώρας κατά τη διάρκεια
της ύφεσης, όπως αποτυπώνεται στην ενίσχυση ή αποδυνάμωση ορισμένων κλάδων.
• Στις τεχνολογικές εξελίξεις της τελευταίας δεκαετίας.
• Στο φαινόμενο της έντονης εκροής υψηλής ποιότητας ανθρώπινου δυναμικού στο
εξωτερικό (brain drain).

ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΩΤ. Ι. ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ

ΓOPΓOΓYPI - TPIKAΛA
THΛ.: 24310 53555

Με συνέπεια εκεί
που μας χρειάζεστε

Έγκριτο μέλος συνδέσμου
ταπητοκαθαριστηρίων

“ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ”
CMYK

Ο εισηγητής της ΔΗΣΥ Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, δήλωσε
ότι το κόμμα του θα τοποθετηθεί
αν θα τη στηρίξει ή όχι τη τροπολογία αφού ακούσει σήμερα τους
φορείς, τονίζοντας παράλληλα ότι
με τη νέα ρύθμιση αποκλείονται
7 στους 10 δανειολήπτες από την
προστασία της πρώτης κατοικίας.
Επιφυλάξεις εξέφρασε και ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ Σάκης
Βαρδαλής, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι κατέληξε σε ένα συμβιβασμό με τους θεσμούς και τις
τράπεζες και αντί, όπως είπε, να
βελτιώσει τις ελάχιστες προϋποθέσεις που υπήρχαν στο νόμο Κατσέλη για τη προστασία της λαϊκής
κατοικίας τις χειροτερεύει.
«Το παρουσιάζετε ως δήθεν φιλολαϊκό μέτρο αλλά στην ουσία
με έμμεσο τρόπο καθιερώνετε
κρατική χρηματοδότηση προς τις
τράπεζες με στόχο να τις απαλλάξει από ένα μεγάλο βάρος, τα
κόκκινα δάνεια, και οι πλειστηριασμοί πρώτης κατοικίας θα συνεχίζονται κανονικά», ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Βαρδαλής.
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Γ. Δραγασάκης: Αποτέλεσμα συμβιβασμού
η ρύθμιση για την προστασία της α’ κατοικίας
ς αποτέλεσμα συμβιβασμού με τους θεσμούς, με
προτεραιότητα το συμφέρον των δανειοληπτών,
παρουσίασε την τροπολογία για την πρώτη
κατοικία ο Γιάννης Δραγασάκης που κατατέθηκε προς
ψήφιση στην εθνική αντιπροσωπεία.

Ω

Ο αντιπρόεδρος τους κυβέρνησης και υπουργός Οικονομίας
μίλησε από τη Βουλή για «χρυσή τομή» ανάμεσα σε τρεις αρχές: κοινωνικές ανάγκες – δημοσιονομικές δυνατότητες - κατάσταση των τραπεζών.
Σχολίασε ότι η κυβέρνηση καθυστέρησε τις διαπραγματεύσεις γιατί «είχε βάλει προτεραιότητα την προάσπιση των συμφερόντων των δανειοληπτών που πραγματικά λόγω αλλαγής
των συνθηκών της ζωής τους αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τα
δάνειά τους».
«Είτε με, είτε χωρίς μνημόνια στο θέμα των τραπεζών
υπάρχει πανευρωπαϊκή εποπτεία» ξεκαθάρισε ο κ. Δραγασάκης.
Ο υπουργός αποκάλυψε ότι σύμφωνα με στοιχεία των τραπεζών το ποσοστό των στρατηγικών κακοπληρωτών ανέρχεται περίπου στο 25%, και με το βλέμμα στους θεσμούς ανέφερε

Δημόσιο: Ξεκινά
η διαδικασία
κινητικότητας για το 2019
Η υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου απέστειλε προς όλους τους
φορείς του Δημοσίου, εγκύκλιο, με
την οποία παρέχονται αναλυτικές
οδηγίες για την έναρξη του Α’ κύκλου του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας του έτους 2019.
Μέχρι τις 10 Απριλίου 2019 ζητείται από τους εποπτευόμενους
φορείς να υποβάλλουν συνολικά τα
Η υπουργός Διοικητικής
αιτήματά τους.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο: «Το
Ανασυγκρότησης Μαριλίζα
πρόγραμμα κινητικότητας διενερΞενογιαννακοπούλου
γείται σε τρεις κύκλους κατ’ έτος και
αφορά στην κάλυψη κενών θέσεων με μετάταξη και στην προσωρινή κάλυψη θέσεων με απόσπαση.
Το τελευταίο δεκαπενθήμερο κάθε έτους οι Υπουργοί για τις
υπηρεσίες των Υπουργείων των οποίων προΐστανται και για τα
εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα, οι Συντονιστές Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για τις υπηρεσίες τους και για τους ΟΤΑ α’ και
β’ βαθμού της χωρικής αρμοδιότητάς τους, καθώς και οι επικεφαλής των Ανεξάρτητων Αρχών αποστέλλουν στην Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας τα αιτήματά τους για κάλυψη θέσεων με μετάταξη ή απόσπαση, συνοδευόμενα από έκθεση αναφορικά με
το υπηρετούν προσωπικό, τις εκτιμώμενες αποχωρήσεις λόγω
συνταξιοδότησης και τις τυχόν τρέχουσες διαδικασίες προσλήψεων.
Τα αιτήματα πρέπει να αναφέρουν το σύνολο των οργανικών
θέσεων για τον κλάδο/ειδικότητα που αφορά το αίτημα, καθώς
και το σύνολο των κενών θέσεων στον αιτούμενο κλάδο/ειδικότητα. Το αίτημα για κάθε θέση περιλαμβάνει το περίγραμμα της
θέσης εργασίας, καθώς επίσης και τυχόν πρόσθετα απαιτούμενα
τυπικά ή ουσιαστικά προσόντα που απαιτούνται κατά περίπτωση.
Ειδικότερα τα αιτήματα για απόσπαση οφείλουν να είναι αιτιολογημένα, όσον αφορά το σοβαρό και επείγοντα χαρακτήρα
των υπηρεσιακών αναγκών, καθώς και την αναγκαιότητα προσωρινής κάλυψης της θέσης».

Ο αντιπρόεδρος τους κυβέρνησης Γιάννης Δραγασάκης

ότι δεν πρέπει οι στρατηγικοί κακοπληρωτές να αποτελέσουν
άλλοθι για να θεωρηθούν όλοι οι δανειολήπτες το ίδιο.
«Παράλληλο τραπεζικό σύστημα»
O υπουργός επέμεινε δε, στην ανάγκη δημιουργίας παράλληλου τραπεζικού συστήματος. «Η χώρα μας έχει χρηματοδοτικά κενά, γι’ αυτό από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε
προσπαθούμε δημιουργούμε στοχευμένα χρηματοδοτικά εργαλεία».
«Ονόμασα αυτή την προσπάθεια», πρόσθεσε, «ως προσπάθεια δημιουργίας παράλληλου ή εναλλακτικού συστήματος χρηματοδοτικών εργαλείων».
«Δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα αυτό και σε αυτό προχωρούμε… Κορωνίδα αυτού του συστήματος, που θα είναι συμπληρωματικό με τις τράπεζες, είναι η αναπτυξιακή τράπεζα που
θα συζητήσουμε σύντομα Βουλή».
Η τροπολογία θα συζητηθεί εκ νέου στις 5 το απόγευμα σε
νέα συνεδρίαση της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της
Βουλής όπου θα κληθούν για ακρόαση τέσσερις με πέντε εκπρόσωποι φορέων. Η τροπολογία θα εισαχθεί την Πέμπτη προς
συζήτηση στην Ολομέλεια προκειμένου να ψηφιστεί έως την
Παρασκευή.

Τζανακόπουλος: Διευθετούμε
οριστικά το θέμα της πρώτης κατοικίας
«Για πρώτη φορά με το νέο θεσμικό πλαίσιο προβλέπεται η επιδότηση δόσης δανείων»
ε τη ρύθμιση που
κατέθεσε η κυβέρνηση διευθετεί οριστικά το ζήτημα προστασίας
της πρώτης κατοικίας, και επιτυγχάνεται ο στόχος που έθεσε εξαρχής, για προστασία
της λαϊκής κατοικίας και για
ταχύτερη εξυγίανση των χαρτοφυλακίων των τραπεζών
από τα «κόκκινα» δάνεια, δήλωσε ο υπουργός Επικρατείας και κυβερνητικός εκπρόσωπος Δημήτρης Τζανακόπουλος κατά την ενημέρωση
των πολιτικών συντακτών.
«Για πρώτη φορά με το νέο
θεσμικό πλαίσιο προστατεύεται η πρώτη κατοικία όχι μόνο
για τους ευάλωτους οφειλέτες
που έχουν πάρει στεγαστικό
δάνειο, αλλά και για πολλούς
επαγγελματίες που έχουν πάρει επιχειρηματικό δάνειο»,
σημείωσε ο κ. Τζανακόπουλος.
Επίσης, πρόσθεσε, «για
πρώτη φορά με το νέο θεσμικό πλαίσιο προβλέπεται η επιδότηση δόσης δανείων για
τους δικαιούχους που θα
υπαχθούν στις σχετικές διατάξεις».
«Παραλάβαμε μια χώρα
στην οποία από 1/1/2015 είχε
πάψει να ισχύει η οποιαδήποτε προστασία της πρώτης κα-

Μ

Λογιστικά - Φοροτεχνικά

ΖΟΥΡΜΠΑΣ Ν. - ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ν. Ο.Ε.
CMYK

τοικίας. Καταφέραμε από τότε
μέχρι σήμερα, τόσο την παράταση της ισχύος του νόμου
Κατσέλη, την εξέλιξή του με
τις παρεμβάσεις του κ. Σταθάκη και, σήμερα, κλείνουμε
αυτή την εκκρεμότητα με μια
ρύθμιση που προστατεύει τη
συντριπτική πλειοψηφία των
δανειοληπτών, με επιπρόσθετη πρόβλεψη και για τα επιχειρηματικά δάνεια», δήλωσε
ο Δημήτρης Τζανακόπουλος.
«Η στάση και η κριτική της
ΝΔ όλο το προηγούμενο διάστημα συνιστά μνημείο πολιτικού αμοραλισμού και θράσους», τόνισε ακόμη, σχολιάζοντας ότι «οι άνθρωποι που
άφησαν απροστάτευτη τη λαϊκή κατοικία, την ίδια στιγμή
που έκαναν τη μία ανακεφαλαιοποίηση πίσω από την άλλη
χωρίς σχέδιο και χωρίς μέριμνα για τα "κόκκινα" δάνεια,
σήμερα θα έπρεπε τουλάχιστον να είναι λίγο πιο προσεκτικοί όταν ασκούν κριτική».
Κατηγόρησε επίσης ΝΔ και
ΠΑΣΟΚ ότι «δεν είχαν φροντίσει να υπάρχει καμία πρόβλεψη για την προστασία της
πρώτης κατοικίας όταν ανέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ και αυτό δεν
ήταν αμέλεια αλλά στρατηγική επιλογή».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Δημήτρης Τζανακόπουλος

32 σελίδα

ΠΕΜΠΤΗ

28

τοπικά
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Πέμπτη 4 Απριλίου 2019 η συναυλία μνήμης
για τα 100 χρόνια από την Γενοκτονία των Ποντίων
πρωτ. Αθανασίου Πολ. Τύμπα, Θεολόγου – Μουσικού.

Σ

τους δύσκολους καιρούς
που ζούμε για τα εθνικά
μας θέματα θα ήταν
εγκληματικό για την ιστορική
μας αυτοσυνειδησία να
λησμονήσουμε των ξεριζωμό
των Ελλήνων του Πόντου από
την πατρίδα τους μετά από
3000 χιλιάδες χρόνια.

Την συναυλία, που θα πραγματοποιηθεί στο Πνευματικό κέντρο του
Δήμου Τρικάλων επί της οδού Γαριβάλδη, Πέμπτη 4 Απριλίου 2019
και ώρα 8 το απόγευμα, οργανώνει
η Σχολή Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Τρίκκης και Σταγών. Θα
συμμετέχουν στην εκδήλωση: ο Σύλλογος ''Εύξεινος Λέσχη Ποντίων
και Μικρασιατών Νομού Τρικάλων'',
ο γνωστός Πόντιος τραγουδιστής
Αλέξης Παρχαρίδης και ο δεξιοτέχνης στην ποντιακή λύρα μουσικός
Γιάννης Τσανασίδης.
Η εκδήλωση αυτή αποτελεί το
κλείσιμο μιας τριλογίας ποιοτικών
εκδηλώσεων με ιστορικό περιεχόμενο που οργάνωσε η Ιερά Μητρόπολη Τρίκκης και Σταγών με την
προτροπή και τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ.κ.
Χρυσοστόμου αφιερωμένες στις
αλησμόνητες και αλύτρωτες Πατρί-

δες του Ελληνισμού. Προηγήθηκαν
οι συναυλίες: τον Απρίλιο του 2018,
''Σεργιάνι στην Μουσική της Πόλης''
και τον Απρίλιο του 2017, ''Η Σμύρνη
μάνα καίγεται''.
Τις εν λόγω Συναυλίες μπορεί
όποιος το επιθυμεί να δει στο διαδίκτυο, (you tube), ή στην ιστοσελίδα
της Ιεράς Μητροπόλεως Τρίκκης
και Σταγών.
Πόντος ονομάζεται το παραλιακό
τμήμα της Βόρειας Ασίας που απλώνεται από την περιοχή της Σινώπης

ως το ανατολικό άκρο του Ευξείνου
Πόντου. Το 1918, πριν τον ξεριζωμό,
είχε 2.000.000 κατοίκους από τους
οποίους οι 700.000 ήταν Έλληνες.
Στίς έξι Μητροπόλεις, Τραπεζούντας,
Ροδοπόλεως, Κολωνίας, Κερασούντας, Νεοκαισαρείας και Αμασείας
λειτουργούσαν 1050 σχολεία με
1250 καθηγητές και δασκάλους οι
δε μαθητές τους ήταν 76.000.
Στον Πόντο υπήρχαν 1.130 ναοί,
22 μοναστήρια, 1.650 παρεκκλήσια
και 1.460 κληρικοί οι οποίοι μοχ-

θούσαν μαζί με τους δασκάλους για
την διατήρηση και καλλιέργεια του
εθνικού και θρησκευτικού φρονήματος έχοντας την αμέριστη συμπαράσταση από τα μοναστήρια Παναγία Σουμελά, Παναγία Γουμερά,
Αγίου Γεωργίου Περιστερεώτα και
Αγίου Ιωάννου του Βαζελώνος.
Η παρουσία του Ελληνισμού στον
Πόντο χρονολογείται από τον 8ο
π.Χ. αιώνα. Τότε οι Αθηναίοι από
την Μίλητο της Ιωνίας ιδρύουν την
Σινώπη. Με την σειρά της η Σινώπη

ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΤΟΥ ΑΛΗΘΙΝΟΥ ΠΟΙΜΕΝΑ

Αγωνιστές και Αθλητές του Χριστού (Β’ Τιμ.)

Π

ατέρας και Πρότυπο.
Τιμόθεε να δυναμώνεσαι με την χάριν
που έχομεν εν Χριστώ Ιησού.
Αμέτρητες φορές ο Παύλος
θέτει τα θεμέλια της ζωής
του αληθινού ποιμένα. Όπως
ο άγιος Χαράλαμπος που έγινε “στύλος ακλόνητος της Εκκλησίας και λύχνος αείφωτος
της οικουμένης”. Ο αληθινός
ποιμένας απευθύνεται στον
κάθε με την προσφώνηση “τέκνον μου”.
Την φράση αυτή συμπληρώνει ο ιερός Χρυσόστομος
λέγοντας: “Μετά πολλής φιλοστοργίας, καλεί τον Τιμόθεο
όχι απλώς τέκνον, αλλά τέκνον
εμόν. Και σ' αυτή τη στοργή
στηρίζει και την προτροπή,

Του Γεωργίου Δ. Κατσικά
αν είσαι παιδί μου μιμήσου
τον πατέρα”. Ο απ. Παύλος
γράφει αυτή την επιστολή,

Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΤΗΣ ΕΑΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ
Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η εκδήλωση της ΕΑΑΣ Τρικάλων, για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου 1821. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην κατάμεστη, από την
παρουσία εκπροσώπων της εκκλησίας, των πολιτικών και
στρατιωτικών αρχών και πλήθος κόσμου, στην αίθουσα
δεξιώσεων της ΛΑΦΤ, την 24η Μαρτίου και ώρα 19.00.
Ρίγη συγκίνησης και έντονου προβληματισμού γέμισε
τις καρδιές η ομιλία της κυρίας Ναυσικά Μουλά – Αγγελάκη με την αναφορά της στα χαρακτηριστικά των
ηρών του 1821, στις αρετές και τις αξίες αλλά και στο
νόημα της αγωνιστικότητας, με παράλληλη αναφορά
στους σύγχρονους Έλληνες.

όχι από το άνετο γραφείο
του, αλλά μέσα από τη φυλακή, “κακοπαθών μέχρι δεσμών
ως κακούργος”. Δεν υπάρχει
λέει ο Χρυσορρήμων “μεγαλύτερη πηγή θάρρους, για
τον μαθητή, να δει τον δάσκαλό του να ναυαγεί και να
σώζεται.
Ανάλογο κουράγιο παίρνει
ο στρατιώτης στον πόλεμο
βλέποντας τον στρατηγό να
τραυματίζεται και να συνεχίζει
τον αγώνα.
Έτσι και ο Τιμόθεος, ακούγοντας ότι ο Παύλος, που με
το κήρυγμά του εξουσίαζε
όλη την οικουμένη, βρίσκεται
στα δεσμά, χωρίς μάλιστα να
απελπίζεται, θεωρεί φυσικό
το να πάθει κι αυτός τα ίδια
για τον Χριστό”.
-Στρατιώτης, αθλητής και
γεωργός. Φυσικά ο ποιμένας
πρέπει να έχει και τη μεταδοτική ικανότητα της διδασκαλίας διά του λόγου. Η μεγαλύτερη όμως δόξα του κηρύγματος είναι το “υπέρ Χριστού πάσχειν”.
Εδώ ο Απόστολος αριστοτεχνικά χρησιμοποιεί τις εικόνες του στρατιώτη, αθλητή
και γεωργού, και οι τρεις κοπιάζουν, ο καθένας για τον
δικό του σκοπό. Πόσο μεγάλη
δόξα αποτελεί το να είσαι
στρατιώτης του επουρανίου
Βασιλέως Χριστού και να κακοπαθείς για το θέλημά του.
Μέσα στη φυλακή ο Παύλος,
αξιώθηκε μεγαλύτερη δόξα,
επισημαίνει το χρυσό στόμα
της Εκκλησίας:

“ο αλυσοδεμένος Παύλος
νικούσε, ενώ ο ντυμένος τη
βασιλική αλουργίδα ήταν ο
ηττημένος”. Λαμπρός και με
δύο στεφάνια, η ιεροσύνη και
άθληση του Αγίου Χαράλαμπου, όταν τίποτε δεν επεδίωξε
για την δική του τιμή, αλλά
με ταπείνωση κι αγάπη, θυσίασε τα πάντα και τη ζωή
του, για τη δόξα του Χριστού.
-Ο Αληθινός όμως ποιμένας
έχει και δικαιώματα κι απολαβές.
Ο Θεός δεν αφήνει χωρίς
υλικά και πνευματικά τους πιστούς εργάτες του αμπελώνα
της Εκκλησίας Του. Κορυφαίο
είναι να βλέπει ο ποιμένας
ψυχές να σώζονται μετά τη
διακονία του. Ο πρώην διώκτης και τώρα Απόστολος,
του Αναστάντος Χριστού είναι
ο εγκυρότερος μάρτυρας αυτής της Αλήθειας.
Να, γιατί ο φυλακισμένος
Παύλος, με δεμένα χέρια και
πόδια, αλλά με στόμα άγιο,
συνεχίζει να χαρίζει σε τόσες
ψυχές ανάσταση και ελευθερία από την πλάνη γράφοντας
τις θεοφώτιστες επιστολές
του.
Υ.Σ. Μεγάλη είναι η παρηγοριά και μεγαλύτερη είναι η
ωφέλεια που προκύπτει για
έναν άνθρωπο, όταν βρει κάποιον έμπειρο και σοφό πνευματικό οδηγό.
(Οσ. Μακάριος της Οπτίνα).-

δημιουργεί νέες αποικίες-πόλεις σε
όλο το μήκος των βορείων παραλίων
της Μικράς Ασίας με σπουδαιότερες
την Αμισό, την Κερασούντα, τα Κοτύωρα και την Τραπεζούντα. Μετά
τον θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου ιδρύεται το Βασίλειο του Πόντου από τον Μιθριδάτη τον Α' , Πέρση σατράπη που όμως είχε εξελληνιστεί.
Το 64 π.Χ. η περιοχή καταλήφθηκε
από τους Ρωμαίους και αποτελούσε
πλέον επαρχία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Οι Ρωμαίοι με ηγέτη τον
Άγιο και Μέγα Κωνσταντίνο αποδέχονται τον Ελληνικό πολιτισμό και
την μόνη αληθινή και εξ' αποκαλύψεως θρησκεία, τον Χριστιανισμό
και γι' αυτό μεταφέρουν την πρωτεύουσά τους από την Ρώμη στην
Νέα Ρώμη την Κωνσταντινούπολη.
Από τότε όλοι οι Έλληνες ονομαζόμαστε Ρωμιοί από το Ρωμαίος πολίτης και όχι Βυζαντινοί η Γραικοί
όπως μας θέλουν οι ιστορικοί της
δύσης από τον 17ο αιώνα για να
εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα και
της επεκτατικές διαθέσεις προς την
ανατολή των Ευρωπαϊκών Χωρών
που, όπως θα δούμε παρακάτω,
έβαλαν αρκετά το χεράκι τους για
τον ξεριζωμό των Ελλήνων του Πόντου.
(Συνεχίζεται).

Προς απόσυρση η ρύθμιση για συμβάσεις
του Δημοσίου με offshore που έχουν
έδρα σε φορολογικούς παραδείσους
Την απόσυρση της διάταξης που έδινε αναδρομικά το δικαίωμα σε offshore εταιρείες με έδρες σε φορολογικούς παραδείσους να συμμετέχουν σε εν εξελίξει κρατικούς διαγωνισμούς, προανήγγειλε ο Στέργιος Πιτσιόρλας από τη Βουλή
μετά τις σφοδρές επικρίσεις της αντιπολίτευσης περί «φωτογραφικής» ρύθμισης που στοχεύει σε εξυπηρέτηση συγκεκριμένων επιχειρηματικών συμφερόντων.
Παρότι ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας, απέρριψε
τις κατηγορίες περί εξυπηρέτησης συμφερόντων από την κυβέρνηση, παραδέχτηκε ότι υπήρξαν προς το υπουργείο αιτήματα για την τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου, προκειμένου
εταιρείες που συνδέονται με offshore που έχουν έδρα σε φορολογικούς παραδείσους να μπορούν να λάβουν μέρος σε εν
εξελίξει διαγωνισμούς. Τελικώς, πάντως, αφού ο ίδιος χαρακτήρισε σωστή τη ρύθμιση επικαιροποίησης της λίστας των
εταιριών και άφησε να εννοηθεί ότι θεωρεί λογική την αναδρομική ισχύ, προκειμένου να μην υπάρχουν σκιές δέχτηκε
να αποσύρει τη δεύτερη παράγραφο της διάταξης.
«Από την στιγμή που η αντιπολίτευση τη θεωρεί φωτογραφική
ας το απαλείψουμε. Όμως σας λέω ότι είναι λάθος. Δεν θα
λύσουμε το πρόβλημα. Δεν έχω πρόβλημα να το πάρουμε
πίσω γιατί στην κυβέρνηση δεν υπάρχει σκέψη να εξυπηρετήσουμε κάποιους», ανέφερε.
Σημειώνεται ότι πρόκειται για το άρθρο 40 νομοσχεδίου
του υπουργείου Οικονομίας που επικαιροποιεί τη λίστα με
τους φορολογικούς παραδείσους, όπου απαγορεύεται να
εδρεύουν offshore, οι οποίες επιθυμούν να διεκδικήσουν δημόσια έργα και να την εναρμονίσει με τις αντίστοιχες λίστες
του υπουργείου Οικονομικών. Η δεύτερη παράγραφος προβλέπει αναδρομικό χαρακτήρα στο συγκεκριμένο άρθρο,
επιτρέποντας έτσι σε συγκεκριμένες εξωχώριες εταιρίες να
μετέχουν σε διαγωνισμούς που βρίσκονται σε εξέλιξη, υπό
την προϋπόθεση να μην έχουν ανοιχτεί οι οικονομικές προσφορές. Η επίμαχη παράγραφος τροποποιεί επί της ουσίας
εκ των υστέρων τις διακηρύξεις των διαγωνισμών, επιτρέποντας
σε εταιρείες που διεκδικούν δημόσια έργα αλλά απορρίφθηκαν
επειδή είχαν έδρα τον Παναμά, τις Αντίλλες, το νησάκι της
Καραϊβικής Αγία Λουκία κι άλλα να επανέλθουν, χαρακτηρίστηκε
φωτογραφική από τη ΝΔ και τη Δημοκρατική Συμπαράταξη.
«Η δεύτερη παράγραφος (σ.σ. άρθρου 40) είναι ανεξήγητη,
καθώς δίνει μερική αναδρομικότητα. Εγείρονται ερωτηματικά
ότι εξυπηρετείτε συγκεκριμένες offshore εταιρίες που μετέχουν
σε ενε εξελίξει διαγωνισμούς. Ακόμα και η Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Συμβάσεων επισημαίνει ότι ενδεχομένως ελέγχεται
με βάση την αρχή ίσης μεταχείρισης.
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Τροφές που συμβάλλουν στην καλή υγεία του θυρεοειδούς
θυρεοειδής είναι ο
αΤροφές που
συμβάλλουν στην
καλή υγεία του
θυρεοειδούς αδένας που
ρυθμίζει ανά πάσα στιγμή
το μεταβολισμό μας.
Αυξάνει ή μειώνει το
μεταβολισμό ανάλογα με
τις συνθήκες (κρύο,
ζέστη), τις ανάγκες
(ξεκούραση, άσκηση)
αλλά και την
συναισθηματική μας
κατάσταση (θυμός,
φόβος, χαρά).

Ο

Βρίσκεται στο λαιμό μας
και ονομάζεται έτσι γιατί έχει
το σχήμα θυρεού (ασπίδα, οικόσημο) και παράγει δύο βασικές ορμόνες: την Τ4 (Θυροξίνη) και την Τ3 (Τριιωδοθυρονίνη)
Οι αριθμοί 3 και 4 αναφέρονται στο πόσα άτομα ιωδίου περιέχονται στην κάθε ορμόνη.
Από τις δύο ορμόνες η δραστική είναι η Τ3 και επηρεάζει
σχεδόν οποιαδήποτε φυσιολογική μεταβολική διαδικασία μέσα στο σώμα όπως την
ανάπτυξη, την θερμοκρασία
του σώματος, την καρδιακή
συχνότητα, την έμμηνο ρύση,
την αιμοποίηση, την ανάπτυξη
των τριχών, την αποθήκευση
και την καύση του λίπους και
πολλές άλλες.
Ο θυρεοειδής παράγει Τ4
όπου στη συνέχεια μετατρέπεται σε Τ3 ανάλογα με τις
συνθήκες και τις ανάγκες των
κυττάρων μας. Πρόκειται για
έναν ευαίσθητο και ακριβή
μηχανισμό ρύθμισης που βοη-

Του Βασιλείου Δ. Τσιούτσια
Φαρμακοποιού
θάει άμεσα το σώμα μας να
προσαρμοστεί και να ανταποκριθεί σε αυτό που συμβαίνει άμεσα.
Οι εντολές για το πόση Τ3
και Τ4 θα εκκρίνει ο θυρεοειδής έρχονται από την υπόφυση μέσω της ΤSH (Thyroid
Stimulating Hormone). Όταν ο
οργανισμός χρειάζεται μεγαλύτερη ποσότητα από τις θυρεοειδικές ορμόνες, αυξάνεται η έκκριση της ΤSΗ.
Όσο μικρότερες ποσότητες Τ3 και Τ4 κυκλοφορούν
στο αίμα μας τόσο αυξάνονται
τα επίπεδα της ΤSΗ, ώστε να
πιέσουν το θυρεοειδή να απελευθερώσει περισσότερη Τ3
και Τ4, ανάλογα με τις ανάγκες.
Υψηλές τιμές ΤSΗ υποδηλώνουν υπο-θυρεοειδισμό (ο
θυρεοειδής υπολειτουργεί και
χρειάζεται να δεχτεί μεγαλύτερη πίεση για να αντεπεξέλθει) ενώ πολύ χαμηλές τιμές
συνδέονται με υπερθυρεοει-

δισμό.
Ο θυρεοειδής αλληλεπιδρά
μέσω νευρικών και ορμονικών οδών με τον φλοιό του εγκεφάλου, ενώ επηρεάζει και
επηρεάζεται από τις ορμόνες
του στρες, την αδρεναλίνη
και την κορτιζόλη.
Γνωρίζουμε ότι ο συγκεκριμένος αδένας είναι ευάλωτος
και η λειτουργία του αλλάζει
άμεσα υπό συνθήκες στρες.
Χρόνια συναισθηματικά, μεταβολικά ή άλλα ήδη στρες
μπορούν να έχουν αρνητική
επίδραση στη λειτουργία του.
Η επαρκής πρόσληψη θρεπτικών συστατικών παίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στη
σωστή λειτουργία του θυρεοειδούς αδένα. Παρακάτω γίνεται αναφορά των κυριότερων ιχνοστοιχείων και των
τροφών που τα περιέχουν.
Το ιώδιο: Ο θυρεοειδής παράγει τις θυρεοειδικές ορμόνες χρησιμοποιώντας ιώδιο, το
οποίο προσλαμβάνεται με τις
τροφές και απορροφάται από
το έντερο. Η μέση ημερήσια
πρόσληψη είναι 100-150 mg.
Τρόφιμα όπως τα θαλασσινά
ψάρια, τα οστρακοειδή και τα
φύκια αποτελούν καλές πηγές
ιωδίου αλλά ιώδιο περιέχουν
και πολλές άλλες τροφές,
όπως το τυρί, το αγελαδινό
γάλα, τα αυγά, το γιαούρτι, το
παγωτό, η σάλτσα και το γάλα
σόγιας κ.ά. Το κοινό επιτραπέζιο αλάτι στην Ελλάδα είναι
εμπλουτισμένο με ιώδιο. Πριν
από τον εμπλουτισμό του, η
ιωδοπενία αποτελούσε πολύ
συχνό αίτιο υποθυρεοειδισμού
στη χώρα μας.

Το σελήνιο: Το σελήνιο
συμβάλλει στη διατήρηση της
σωστής συγκέντρωσης των
θυρεοειδικών ορμονών στο
αίμα και τους διάφορους
ιστούς, συνεπώς στη σωστή
λειτουργία του θυρεοειδή
αδένα, ενώ επίσης έχει και αντικαρκινική δράση. Ένζυμα
τα οποία περιέχουν σελήνιο
συμμετέχουν στην αποτελεσματική διαχείριση των αποθηκών ιωδίου στο σώμα. Τροφές που περιέχουν σελήνιο είναι οι ξηροί καρποί, τα δημητριακά, το κρέας (κυρίως το
μοσχαρίσιο), τα πουλερικά,
τα μανιτάρια, τα αβγά, τα ψάρια, ο τόνος, τα καβούρια και
ο αστακός.
Η τυροσίνη: Είναι ένα αμινοξύ το οποίο έχει σημαντικό
ρόλο στην παραγωγή των θυρεοειδικών ορμονών, στη φυσιολογική λειτουργία του εγκεφάλου και στη σταθεροποίηση της πίεσης του αίματος. Μπορεί να προσληφθεί με
τροφές όπως τα ψάρια, το
κοτόπουλο, τα προϊόντα ολικής άλεσης, τα γαλακτοκομικά, οι μπανάνες, τα φασόλια
και οι ξηροί καρποί.
Ο ψευδάργυρος: Συχνά η
συμπληρωματική λήψη ψευδαργύρου μπορεί να αναστρέψει τον υποθυρεοειδισμό. Τροφές πλούσιες σε
ψευδάργυρο είναι οι ξηροί
καρποί, τα δημητριακά ολικής άλεσης, το σιτάρι, η βρώμη, ο αρακάς, τα ψάρια, τα
αυγά, τα θαλασσινά, τα φασόλια, τα μανιτάρια, τα σύκα
και το κρέας.
Ο χαλκός: Είναι απαραίτη-

τος για τη σύνθεση της Τ4 (θυροξίνης), γι αυτό και όταν η
διατροφική πρόσληψη του
χαλκού είναι περιορισμένη, ο
ρυθμός παραγωγής της θυροξίνης μειώνεται. Τροφές
που περιέχουν χαλκό είναι τα
θαλασσινά, τα ψάρια, το κρέας, οι ξηροί καρποί, τα φασόλια, τα μανιτάρια και τα δημητριακά.
Εκτός από τα παραπάνω
ιχνοστοιχεία, τα οποία πρέπει
να περιλαμβάνονται απαραιτήτως στη διατροφή του ανθρώπου, υπάρχουν και κάποια βότανα τα οποία φαίνεται
ότι πιθανόν να μπορούν να
συμβάλλουν στην ομαλοποίηση της λειτουργίας του θυρεοειδούς αδένα. Τα βότανα
αυτά συνήθως δρουν καταστέλλοντας τη λειτουργία του
υπερδραστήριου θυρεοειδή
αδένα.
Λυκοπόδιο (Lycopus Europaeus): Είναι ένα ποώδες
φυτό που ελέγχει την υπερλειτουργία του θυρεοειδούς
αδένα, καταπολεμώντας την
ταχυκαρδία, τις ταχυπαλμίες
και τη δύσπνοια και διαστέλλοντας τα αγγεία της καρδιάς. Θεωρείται ανταγωνιστής
της θυροξίνης. Βρέθηκε ότι
έχει αντισπασμωδικές, αντικαρκινικές, αναλγητικές και
διουρητικές ιδιότητες.
Μελισσόχορτο (Μelissa officinalis): Είναι γνωστό και ως
βάλσαμο λεμονιού. Περιέχει
πτητικά έλαια, πολυφαινόνες,
τανίνες και φλαβονοειδή και η
δράση του βασίζεται στα αιθέρια έλαια που περιέχει. Καταστέλλει τον υπερδραστή-

ριο θυρεοειδή αδένα και έχει
αντιφλεγμονώδη και αντιμικροβιακή δράση. Προκαλεί
διαστολή των αγγείων με αποτέλεσμα τη μείωση της αρτηριακής πίεσης ενώ δρα ενάντια στην αϋπνία, το στρες και
την ευερεθιστότητα.
Ραπάνι (Raphanus sativus):
Το ραπάνι είναι πλούσιο σε βιταμίνη C. Συμβάλλει στην
καλή λειτουργία του θυρεοειδούς αδένα και ευνοεί την
απομάκρυνση των τοξινών.
Εξαιτίας του σιναπέλαιου που
περιέχει βοηθάει στην αποβολή των χολόλιθων από την
χοληδόχο κύστη. Επίσης, η
αντιοξειδωτική δράση της βιταμίνης C συμβάλλει στην
ισχυροποίηση της άμυνας του
οργανισμού και την επούλωση
πληγών μέσω της συμμετοχής
της στην ανάπλαση του κολλαγόνου του δέρματος. Τέλος
περιέχει τη λουτεΐνη που ανήκει στα καροτενοειδή και έχει
αντικαρκινική και αντιοξειδωτική δράση.
Η βιταμίνη D και το σελήνιο
συνιστώνται για χρήση σε
ασθενείς με υποθυρεοειδισμό. Το σελήνιο (δημητριακά,
κρέας και ψάρι) είναι ένα απαραίτητο στοιχείο για την παραγωγή των ορμονών του θυρεοειδούς, καθώς και για τη
μετατροπή της θυροξίνης (Τ4)
σε τριιωδοθυρονίνη (Τ3).
Τέλος,
συμπληρώματα
όπως η κανέλλα, το χρώμιο
και το μαγνήσιο, δείχνουν να
έχουν θετικές επιδράσεις σε
άτομα με υποθυρεοειδισμό.

Το π ρ ο φ ί λ τ ο υ Ε λ λ η ν α κ α τ α ν α λ ω τ ή
Τι δείχνει έρευνα του ΙΕΛΚΑ για τα ψώνια
μέσος καταναλωτής επισκέπτεται το σουπερμάρκετ τρεις φορές ανά εβδομάδα ή περισσότερες, σύμφωνα με
την έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών
Αγαθών.
Μάλιστα η πλειοψηφία των καταναλωτών επιλέγει δυο ή περισσότερες αλυσίδες σουπερμάρκετ για
τις αγορές της. Πρόκειται για εξέλιξη που σχετίζεται με την ένταση
των προσφορών και τα μικρότερα
καλάθια ανά επίσκεψη σε σχέση με
το παρελθόν που καταγράφονται,
τα οποία πρακτικά μεταφράζονται
σε περισσότερες επισκέψεις.
Δεύτερο σημείο πώλησης τροφίμων με μεγάλη επισκεψιμότητα είναι ο φούρνος-αρτοπωλείο με το
43% του κοινού να κάνει τουλάχιστον πέντε επισκέψεις ανά εβδομάδα, εξέλιξη που σχετίζεται με
την καθημερινή ανάγκη προμήθειας
ψωμιού (άλλωστε ο φούρνος αποτελεί το κυρίαρχο κανάλι στην πώλησης άρτου), αλλά και με την εξέλιξη των αρτοπωλείων σε καταστήματα με νέα προϊόντα με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον καφέ.
Η λαϊκή αγορά καταγράφει περίπου μία επίσκεψη ανά εβδομάδα για
την εβδομαδιαία αναπλήρωση
φρούτων και λαχανικών, με το 78%
του κοινού να κάνει τουλάχιστον

Ο

μία επίσκεψη σε εβδομαδιαία βάση.
'Αλλωστε η λαϊκή αγορά είναι το σημείο πώλησης με το μεγαλύτερο μερίδιο πωλήσεων σε προϊόντα φρούτων και λαχανικών.
Τα εξειδικευμένα σημεία πώλησης κρεοπωλείο-ιχθυοπωλείο-οπωροπωλείο λαμβάνουν επίσης μία
επίσκεψη ανά εβδομάδα. Το κρεοπωλείο ξεχωρίζει από τα εξειδικευμένα καταστήματα με το 77% του
κοινού να το επισκέπτεται, ενώ η διείσδυση τόσο του οπωροπωλείου,
όσο και του ιχθυοπωλείου είναι μικρότερη με το 65% να έχουν έστω
μία επίσκεψη ανά εβδομάδα σε
αυτά τα σημεία πώλησης.

Τα παραπάνω στοιχεία δείχνουν
ότι η αγορά τροφίμων αποτελεί μια
ιδιαίτερα πολύπλοκη διαδικασία και
ο καταναλωτής είναι ιδιαίτερα κινητικός ανάμεσα σε διαφορετικά
κανάλια, αγοράζοντας συγκεκριμένα προϊόντα από διαφορετικά
σημεία πώλησης και επιλέγοντας σε
σημαντικό βαθμό εξειδικευμένους
πωλητές για συγκεκριμένες ομάδες
προϊόντων.
Συγκεκριμένα καταγράφεται ότι
κατά Μ.Ο. ο καταναλωτής αγοράζει
από 14 έως 16 φορές την εβδομάδα κάποιου είδους τρόφιμα από κάποιο από τα εξεταζόμενα σημεία
πώλησης. Χαρακτηριστικό είναι ότι

η κατανομή των επισκέψεων είναι
ιδιαίτερα κατακερματισμένη, με το
σουπερμάρκετ να έχει το 21% (το
οποίο «σπάει» περεταίρω σε διαφορετικά καταστήματα), ο φούρνος
το 23%, η λαϊκή αγορά το 10% και
το εξειδικευμένο κατάστημα το κρεοπωλείο, ιχθυοπωλείο, οπωροπωλείο περίπου επίσης το 10%. Σημειώνεται ότι σε αυτά τα σημεία πώλησης δεν περιλαμβάνεται το κανάλι
του διαδικτύου, το οποίο μπορεί
ακόμα στην Ελλάδα να έχει χαμηλά
ποσοστά πωλήσεων, αλλά στο εξωτερικό αποτελεί το κανάλι πώλησης
με τους μεγαλύτερους ρυθμούς
ανάπτυξης.
Θα πρέπει σε αυτό το σημείο να
σημειωθεί ότι η επισκεψιμότητα
δεν μεταφράζεται και σε αξία καλαθιού καθώς π.χ. ο φούρνος-αρτοπωλείο μπορεί να έχει μεγαλύτερη επισκεψιμότητα από το κρεοπωλείο, αλλά κατά κανόνα έχει καλάθι χαμηλότερης αξίας.
Το μεγαλύτερο καλάθι ανά επίσκεψη καταγράφεται στο σουπερμάρκετ, καθώς πρόκειται για το
σημείο πώλησης που συγκεντρώνει
το μεγαλύτερο εύρος προϊόντων,
στο οποίο άλλωστε ο καταναλωτής
μπορεί να βρει και τα προϊόντα των
ανταγωνιστικών καναλιών. Μπορεί
οι αλυσίδες σουπερμάρκετ να έχουν
περίπου το 21% της επισκεψιμότη-

τας στις αγορές τροφίμων, αλλά
επίσης έχουν περίπου το 53% της
συνολική δαπάνης των νοικοκυριών, κάτι το οποίο αντικατοπτρίζει
αφενός το σημαντικά μεγαλύτερο
μέσο καλάθι στις αγορές από το
σουπερμάρκετ συγκριτικά με τα
υπόλοιπα σημεία πώλησης, αφετέρου την προτίμηση του καταναλωτικού κοινού για την πραγματοποίηση του μεγαλύτερου όγκου των
αγορών στο δίκτυο της οργανωμένης λιανικής. Πρακτικά αυτή η καταγραφή μεταφράζεται σε μεγαλύτερη αποδοτικότητα, τόσο από
την πλευρά του καταναλωτή - ο
οποίος αξιοποιεί πιο αποδοτικά
τόσο χρόνο, όσο και τα χρήματα
του - όσο και από την πλευρά της
επιχείρησης (σουπερμάρκετ) - η
οποία μπορεί να προσφέρει καλύτερο επίπεδο υπηρεσιών στον αγοραστή.
Ο Έλληνας καταναλωτής αξιολογεί πολύ υψηλά την αγοραστική
εμπειρία στα σουπερμάρκετ σε ποσοστά άνω του 80%. Η ασφάλεια
των αγορών είναι το πιο δυνατό σημείο, ενώ ακολουθούν η άνεση των
αγορών, η ποικιλία και εξυπηρέτηση. Η σχέση ποιότητας-τιμής που είναι το κύριο ζητούμενο στη διαδικασία λήψης απόφασης σημείου
πώλησης επίσης αξιολογείται θετικά από το 82% του κοινού.

34 σελίδα
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ΠΕΜΠΤΗ
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Απευθείας
ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
Για την Ελλάδα...
Ώρα Ελλάδας
ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
Άλλη Διάσταση
ΕΡΤ Ειδήσεις - Δελτίο στη
Νοηματική - Αθλητικά - Καιρός
Ο Καιρός Στην Ώρα Του
Σαν Σήμερα τον 20ό Αιώνα (Ε)
Δεύτερη Ματιά
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων Αθλητικά - Καιρός
Η Ζωή εν Τάφω E8
Focus
ΕΡΤ Ειδήσεις

07:40 Οι Πειρατές της Διπλανής Πόρτας
E34 (Ε)
08:00 Carousel (Ε)
08:30 Δεν Ήρθα Εδώ για Διακοπές E5
(Ε)
09:30 Δρόμοι (Ε)
10:30 Ταξιδεύοντας στη Νότιο Αφρική
E2 (Ε)
11:30 Οι Αόρατες Πόλεις της Ιταλίας Κ1
Ε2
12:30 Στους Ήχους του Μπιγκ Μπεν Κ2
(Ε)
13:30 Ταξιδεύοντας με τον Τζάστιν E23
(Ε)
13:45 Ταξιδεύοντας με τον Τζάστιν E24
(Ε)
14:00 Γιάκαρι E88
14:15 Γιάκαρι E89
14:30 Οι Πειρατές της Διπλανής Πόρτας
E31 (Ε)
14:45 Οι Πειρατές της Διπλανής Πόρτας
E32 (Ε)
15:00 'Eξι Αδελφές Κ5 Ε21 (Ε)
16:00 'Oταν Λείπει η Γάτα
17:30 Η Δεκαετία του '90 E2 (Ε)
18:30 Ο Παράδεισος των Κυριών Κ2 Ε6
19:30 Ο Παράδεισος των Κυριών Κ2 Ε7
20:30 Η Αυλή των Χρωμάτων Κ2
22:30 Η Εξαφάνιση E8
23:30 Η Ζωή Είναι Στιγμές Κ2

07:00 Οι Καλύτερες Αγορές της Γης E5
(Ε)
08:00 Οι Απίθανες E56 (Ε)
09:00 Απίθανα Ταξίδια με Τρένο Κ2 Ε3
10:00 ΕπιΚοινωνία
12:00 Οι Καλύτερες Αγορές της Γης E6
(Ε)
13:00 Ειδήσεις
14:00 Απίθανα Ταξίδια με Τρένο Κ2 Ε3
(Ε)
15:00 Ποδόσφαιρο: Ηρακλής - Δόξα
Δράμας (Ζ)
17:00 Με το Τρία
18:00 Δελτίο Καιρού
18:15 Ο Κόσμος των Σπορ
19:15 Πολιτικό Τραπέζι
20:00 Η Ώρα της Άννας
21:45 Δελτίο Καιρού
22:00 Ειδήσεις
23:00 Hotel Jugoslavija
00:30 Τι Φέρνει το Μέλλον

06:00 Καλημέρα Ελλάδα
10:00 Το Πρωινό
13:00 ANT1 News
14:00 Κωνσταντίνου και Ελένης Κ2 Ε24
(Ε)
15:00 Ρουκ Ζουκ
16:00 Κάτι Ψήνεται
17:15 ΑΝΤ1 News - Δελτίο στη
Νοηματική Γλώσσα
17:30 Still Standing
18:30 Γυναίκα Χωρίς 'Oνομα E127
19:30 ANT1 News
20:45 Η Επιστροφή E106
21:45 Μην Ψαρώνεις E17
22:45 Shooter E10
23:45 Τhe 2night Show Κ3

07:30
09:00
12:00
14:00
15:00
15:50
17:30
18:30
18:40
19:50
21:00
22:50

Shopping Star (Ε)
Στη Φωλιά των Κου Κου
Αλήθειες με τη Ζήνα
Ντετέκτιβ Μονκ Κ8 Ε4
Star News
Shopping Star
Elif Κ2 Ε303
Ειδήσεις στη Νοηματική Γλώσσα
Τροχός της Τύχης
Star News
MasterChef 3
Ο Λογιστής

07:45 Happy Day στον Alpha
10:30 Alpha Ρεπορτάζ
12:15 Ειδήσεις
13:00 Ελένη
15:00 Ο Γλυκοψεύτης
17:00 Δελτίο Ειδήσεων στη Νοηματική
Γλώσσα
17:10 Το Σόι σου Κ3 Ε34 (Ε)
18:00 Deal
19:00 Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
20:00 'Eλα στη Θέση μου Κ3 Ε124
21:00 Μην Αρχίζεις τη Μουρμούρα Κ6
Ε45
21:50 Το Τατουάζ Κ2 Ε201
00:10 Αυτοψία

06:00
10:00
11:30
14:00
15:00
18:00
18:10
19:30
21:00
23:15

Σήμερα
Αταίριαστοι
Μαζί Σου
Οι Ειδήσεις του ΣΚΑΪ
Power of Love
Δελτίο στη Νοηματική
Μαύρη Θάλασσα E14
Τα Νέα του ΣΚΑΪ
Πρωτάθλημα για Βαρυποινίτες
Άτακτη Καθηγήτρια

07:00
08:00
09:00
14:00
15:00
17:00
18:00

Be a Predator (Ε)
Κοινωνία και Πολιτισμός (Ε)
Τηλεαγορές
Η Νύφη
Κεντρική Ελλάδα Καλησπέρα
Τηλεαγορές
Δελτίο Ειδήσεων

ΔIANYKTEPEYONTA ΦAPMAKEIA
8 πρωί – 2 μεσημέρι
και 5 απόγευμα
έως 8 πρωί επομένης
Τσιρώνης Παύλος
Μιαούλη 10, 2431031875
08:00 π.μ. – 23:00 μ.μ.
Τσιούτσιας Βασίλης
Ασκληπιού 36, 2431029828
Από τις 5 το απόγευμα
έως τις 10 το βράδυ
Γκουλιοπούλου Βασιλική
Κανούτα 1, 2431031180
Καρανίκας Ιωάννης
Μιαούλη 16, 2431035101

τηλεόραση

ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

Κελεπούρη Δήμητρα
Καραισκάκη 46, 2431027277
Κουλορίδας Κώστας
Βύρωνος – Γαριβάλδη
2431020290
Μαυροματιαννού Σπάρτη
Διονυσίου 3, 2431027340
Μυλωνά Φωτεινή
Λεπτοκαρυά Τρικάλων
2431024733
Σαπουνάς Νικόλαος
Σαράφη 18, 2431023885
Τσιούτσιας Βασίλης
Ασληπιού 36, 2431029828

ΠPATHPIA ΔIANYKTEPEYONTA
Κόσσυβας Βασ. ---------------------------------------------οδός Καρδίτσης
Τσιόγκας ---------------------------------------------------------------Φωτάδα
Τζάρτζος Βαγ. -------------------------------------------------οδός Λαρίσης
Νταιλιάνης ------------------------------------------------οδός Καλαμπάκας
Βότσιος---------------------------------------------------------------Μέλιγκος
Καλκαντέρας--------------------------------------------------------------Φήκη
Κωλέτσιος-----------------------------------------------------------------Πύλη
Κωτούλας---------------------------------------------------------Μεγαλοχώρι
Ρέππας --------------------------------------------------------------------Νομή
Οικονόμου -------------------------------------------------Μικ. Κεφαλόβρυσο

18:05
19:00
20:00
21:00
21:30
22:30
23:30

Τηλεαγορές
Η Νύφη
News
Δελτίο Ειδήσεων
Κόντρα και Ρήξη
Αγροτόραμα
Δυνατά και Ελληνικά

07.45 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
08.20 «Καλημέρα Θεσσαλία»
09.30 Τελεμάρκετινγκ
10.30 Παιδικό πρόγραμμα «Iστορία του
Μωυσή»
12.00 «Μη μου πεις»
13.00 ΤΕΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
14.00 Ντοκυμαντέρ «Η Μονή Αγίων
Αναργύρων και τα ασκηταριά της»
14.40 Το Μαγκαζίνο της Θεσσαλίας
16.00 Τελεμάρκετινγκ
17.00 «Η Ωρα της Μαγνησίας»
18.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
18.40 Τελεμάρκετινγκ
19.00 «Καρέ- καρέ μαθήματα σκίτσου»
(Ε)
19.30 «Θεσσαλία LIVE»
21.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
21.45 Δεξιά και αριστερά
23.00 Γεγονότα –Δελτίο ειδήσεων
23.40 «Καλημέρα Θεσσαλία»

08.30
10.00
15.00
17.00
18.00
19.00
20.00
20.30
22.30
24.00

ΠΡΩΙΝΗ ΑΤΖΕΝΤΑ
ASTRA MARKET
ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΙ ΡΗΞΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΚINHMA YΠΕΡΒΑΣΗ
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ASTRA MARKET
ΘΕΛΩ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ

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

07:00
09:45
13:00
14:00
15:00
16:40
17:15
17:25
18:55
20:00
21:00
23:00

Ώρα Ελλάδος 07:00
Ευτυχείτε!
Μεσημεριάτικα
Open News - Μεσημεριανό Δελτίο
Για την Παρέα
Ο Ανακατωσούρας
Open News στη Νοηματική
Ο Ανακατωσούρας
Open News
Ο Πρίγκιπας της Φωτιάς Κ1 Ε90
Τον Αράπη κι αν τον Πλένεις
Ου Φονεύσεις Κ1

ΚΡΙΟΣ: Μπορεί να αλλάξει ο τρόπος που αντιμετωπίζατε ως τώρα κάποιες καταστάσεις
ή να νιώσετε την ανάγκη να επαναστατήσετε απέναντι σε καταστάσεις που ως τώρα ανεχόσασταν, αλλά δεν είστε διατεθειμένοι να συνεχίσετε να δέχεστε.
ΤΑΥΡΟΣ: Αυτά που επιδιώκατε ως τώρα δε
φαίνονται αρκετά για να σας δώσουν την ικανοποίηση που επιθυμείτε και θέλετε να κινηθείτε διαφορετικά.
ΔΙΔΥΜΟΙ: Θέλετε να αλλάξετε τον τρόπο που
σας αντιμετωπίζουν, αλλά και τις κοινωνικές
ή επαγγελματικές συμβάσεις που φαίνεται ότι
σας έχουν καταπιέσει αρκετά.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Καλείστε να αποδείξετε ότι είστε
προσαρμοστικοί και ότι μπορείτε να εκμεταλλευτείτε τις ευκαιρίες που σας δίνονται
προκειμένου να ανοίξετε νέους διαφορετικούς
δρόμους που όμως θα δώσουν προοπτικές στη
ζωή σας.
ΛΕΩΝ: Με την Αφροδίτη απ’ τους Ιχθύς σε
εξάγωνο με τον Ουρανό στον Ταύρο το θέμα
σου είναι τα λεφτά τα οποία και δεν έχεις καμία διάθεση να τα δώσεις σε οποιονδήποτε
έχει την πρόθεση να σε εκμεταλλευτεί.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Κάνε καμιά έκπληξη στο ταίρι
σου, αιφνιδίασε το κάνοντας κάτι που θα μπορούσε να ανεβάσει τη θερμοκρασία ανάμεσα
σας, γιατί κατά τ’ άλλα εξάγωνο, εξάγωνο,
αλλά κάπου πρέπει να ξεσπάσει κι αυτό και
καμιά ψυχρολουσία μπορεί να τη φας.
ΖΥΓΟΣ: Με την Αφροδίτη απ’ τους Ιχθύς σε
εξάγωνο με τον Ουρανό στον Ταύρο ανακα-

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

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Με την Αφροδίτη απ’ τους Ιχθείς
σε εξάγωνο με τον Ουρανό στον Ταύρο η χαρά
κρύβεται στο καινούργιο και στο διαφορετικό.

Αυτή τη βδομάδα προβάλλονται

ΑΙΘΟΥΣΑ 1:
Σε απογευματινές προβολές
η νέα ταινία της Ντίσνεϊ

ΤΟΞΟΤΗΣ: Με την Αφροδίτη απ’ τους Ιχθύς
σε εξάγωνο με τον Ουρανό στον Ταύρο αυτό
που σε ενδιαφέρει είναι να βρεις λύσεις στα
προβλήματα σου και να εξομαλύνεις καταστάσεις χωρίς να ανοίξει ρουθούνι και χωρίς
να χρειαστεί να πας κόντρα σε όσα πρεσβεύεις.

“ΝΤΑΜΠΟ”
από τον ΤΙΜ ΜΠΑΡΤΟΝ
Σε βραδινές
προβολές μια
συγκλονιστική
ιστορία επιβίωσης

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Με την Αφροδίτη απ’ τους Ιχθύς
σε εξάγωνο με τον Ουρανό στον Ταύρο αρχίζεις να αντιλαμβάνεσαι διαφορετικά vibes από
κάποια άτομα γύρω σου, τα οποία είτε τώρα
τους τα σκάσε και γοητεύονται από την παρουσία σου, είτε τώρα βρίσκουν το θάρρος να
εκδηλώσουν πιο έντονα το ενδιαφέρον τους.

“ΑΡΚΤΙΚΗ”
ΑΙΘΟΥΣΑ 2
Σάββατο και Κυριακή
η παιδική ταινία

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Αν είσαι σε μια φάση της ζωής
σου που θα ήθελες δίπλα σου κάποιον που
μπορεί να σου προσφέρει συναισθηματική σταθερότητα τότε είναι πολύ πιθανό να καταλάβεις ότι τον είχες μπροστά σου και δεν τον
έβλεπες.

“ΤΟΣΟΔΟΥΛΙΚΑ” -ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ
ΣΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Σε βραδινές προβολές
το νέο δυνατό θρίλερ
“Η ΤΡΥΠΑ”

ΙΧΘΕΙΣ: Με την Αφροδίτη στο ζώδιο σου σε
εξάγωνο με τον Ουρανό από τον Ταύρο
νέες, απροσδόκητες γνωριμίες μπορεί να λειτουργήσουν καταλυτικά στη ζωή σου. Κι αυτό
από τη μία σίγουρα μπορεί να σχετίζεται με
τα ερωτικά σου, αφού μιλάμε για Αφροδίτη.

Για τις ώρες στο 78775

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
CINE –ΜΥΛΟΣ
στο Μύλο Ματσόπουλου

Τηλ. 24310 20090
OΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Το εύχονται καλό.
2. «Τα τραγούδια του...»,
τίτλος μουσικού αριστουργήματος του Γκούσταβ Μάλερ.
3. Προετοιμασία πιστού.
4. Αναφέρεται για τα...
πάντα (αντιστρ.) - Ανώτατο
δικαστήριο της χώρας (αρχικά).
5. Εργαλείο σχεδιαστή (αντιστρ.) - Χρησιμοποιείται και
τιμητικά.
6. Ενα κράτος μέσα στη
Νότιο Αφρική - Ξενική συντομογραφία του νοκ άουτ.
7. Μια Ασιάτισσα - Το πέσιμο της
αυλαίας σε ένα πνευματικό παιχνίδι.
8. Πληθυντικός άρθρου -Προκαλεί
την ευθυμία.
9. Μέλος ομηρικής οικογένειας Με διαστάσεις σχετικό.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Για ορισμένο σκοπό προορίζεται.
2. Είχε τον πορθμέα του (αιτ.) Χρησιμοποιείται και σε αναπτήρες.
3. Εθνικός ευεργέτης από το Μέτσοβο (αιτ.).
4. Σύνδεσμος χρησιμοποιούμενος στην κατά παράταξη σύνταξη Ονειρο... πολύ παλιό.
5. Χημικό όπλο, που χρησιμοποιήθηκε κατά τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο.

http://cine-mylos. blogspot.com
facebook/Δημοτικος
Κινηματογραφος
Το ΣΑΒΒΑΤΟ 30/3/2019 ΣΤΙΣ
18:00 σε ζωντανή μετάδοση
από την Metropolitan Opera της
Νέας Υόρκης.
η ΕΠΙΚΗ «ΒΑΛΚΥΡΙΑ» ΤΟΥ WAGNER

ΣΙΝΕΑΚ για τα παιδιά την Κυριακή
31/3

Η Μαίρη Πόπινς επιστρέφει

Πώς παίζεται
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Κυνόδοντας, του Γιώργου Λάνθιμου

Πέμπτη 4/4 και Παρασκευή 5/4

Xenia, του Πάνου Κούτρα
Σάββατο 6/4 και Κυριακή 7/4
Μικρά Αγγλία, του Παντελή Βούλγαρη
(λόγω μεγάλης διάρκειας 160’
της συγκεκριμένης ταινίας θα γίνει η
μια προβολή στις 20.00)

Sudoku

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

7

(με ηθοποιούς-μεταγλωττισμένη)
12.00 μεσημέρι κανονική προβολή 4 €,
17.30 κανονική προβολή 4 €.
Από Τρίτη 2/4 αφιέρωμα:
Το βραβευμένο ελληνικό σινεμά
στην πόλη μας
Οι ώρες προβολής θα είναι 20.00
και 22.15.
Η τιμή του εισιτήριου για κάθε προβολή είναι 2 ευρώ.
Τρίτη 2/4 και Τετάρτη 3/4

6. Αριθμός, οπτικά (αντιστρ.) Μισό... κιλό -Από το τμήμα... τμήμα.
7. Τίτλος του γνωστότερου έργου
του Γάλλου φιλόσοφου Μορίς
Μπλοντέλ - Ευρωπαία πρωθυπουργός.
8. Το «εγώ» ξενόγλωσσα - Ο πρώτος γεωργός.
9. Τα θύματα της νύχτας του Αγίου Βαρθολομαίου.
ΛΥΣΗ (27-3-2019)
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΑΜΕΛΕΙΑ 2. ΠΙΚΑΝΤΙΚΟ 3. ΟΛΑ - ΑΑ - ΑΝ 4. ΓΗΤΕΥΤΗΣ 5. ΝΤΟΥΣ - ΩΤΑ 6. ΩΟ ΑΜΑΣΙΣ 7. ΑΓΑΡ - ΛΚ 8. ΕΛΞΗ ΜΕΛΙ 9. ΣΠΑΣΜΕΝΗ ΚΑΘΕΤΑ: 1.
ΑΠΟΓΝΩΣΗΣ 2. ΜΙΛΗΤΟ - ΞΠ 3.
ΕΚΑΤΟ - ΑΛΑ 4. ΛΑ - ΕΥΑΓΕΣ 5.
ΕΝΑΥΣΜΑ 6. ΤΑΤΙ - ΑΡΜΕ 7. ΑΙ ΗΩΣ - ΕΝ 8. ΚΑΣΤΙΛΛΗ 9. ΚΟΝ ΑΣΚΙ

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.

λύπτεις δυνάμεις που έκρυβες τις οποίες ούτε
καν μπορούσες να διανοηθείς.

4

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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Μικρή άνοδος για το Χρηματιστήριο

Ê

Με μικρή άνοδο έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά,
με τους επενδυτές να επικεντρώνονται στον τραπεζικό
κλάδο, μετά την κατάθεση της νομοθετικής ρύθμισης
για την πρώτη κατοικία.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 713,73 μονάδες, σημειώνοντας μικρή άνοδο 0,21%.
Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις
718,81 μονάδες (+0,92%).
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 43,349 εκατ.
ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 23.158.738 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε
οριακή άνοδο σε ποσοστό 0, 02%, ενώ ο δείκτης της
μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε οριακά σε
ποσοστό 0,07%.
Από τις μετοχές της
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
υψηλής κεφαλαιοποίΓ.Δ. 713,73
ησης, τη μεγαλύτερη
άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Eurobank
(+3,35%), της Grivalia
0,21%
Properties (+3,17%), της
Σαράντης (+1,41%), της
Πειραιώς (+1,34%) και
της
Μυτιληναίος
ΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ
(+1,13%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν
οι μετοχές της Jumbo (-1,75%), της Τιτάν (-1,65%), της
Ελλάκτωρ (-1,38%), της Fourlis (-1,37%), της Lamda
Development (-1,24%) και του ΟΠΑΠ (-1,23%).
Από τους επιμέρους δείκτες, τη μεγαλύτερη άνοδο
σημείωσαν οι δείκτες του Εμπορίου (+2,38%), της Ακίνητης Περιουσίας (+1,84%) και των Τραπεζών
(+1,34%), ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσαν
οι δείκτες των Προσωπικών Προϊόντων (-1,32%) και
των Κατασκευών (-0,90%).
Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η
Eurobank και η Alpha Bank, διακινώντας 6.325.558 και
3.905.180 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν ο
ΟΤΕ με 8,527 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 4,849
εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 46 μετοχές, 53 πτωτικά και 30 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Forthnet +17,69% και Προοδευτική +13,33%.
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Μουζάκης -7,50% και ΑΕΓΕΚ -7,07%.

Στη Βουλή η ρύθμιση για την
προστασία της α’κατοικίας
ατατέθηκε στη Βουλή η
τροπολογία του υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης για την
προστασία της πρώτης κατοικίας και
προβλέπεται ότι η αξία της
προστατευόμενης κύριας κατοικίας,
κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης,
δεν θα υπερβαίνει τα 175.000 ευρώ, αν
στις οφειλές περιλαμβάνονται
επιχειρηματικά δάνεια, και τα 250.000
ευρώ σε κάθε άλλη περίπτωση.

Κ

Η τροπολογία κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου
του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με
τίτλο : «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας
με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση,
χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της
15.06.2016) - Μέτρα για την επιτάχυνση του
έργου του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις».
Βασικά χαρακτηριστικά του νέου πλαισίου
είναι τα εξής:
- Για πρώτη φορά στο νέο πλαίσιο εντάσσονται επιχειρηματικά δάνεια που έχουν υποθήκη την πρώτη κατοικία του οφειλέτη.
- Στο νέο πλαίσιο προβλέπεται για πρώτη
φορά η συνεισφορά (επιδότηση) του Δημοσίου
για όλη τη διάρκεια της ρύθμισης (έως 25 χρόνια) στις καταβαλλόμενες δόσεις, η οποία θα
προσδιορισθεί με ΚΥΑ το επόμενο διάστημα.
- Οι δικαιούχοι υπαγωγής ρυθμίζουν τις
οφειλές τους προς τράπεζες και το Ταμείο Πα-

ρακαταθηκών και Δανείων από στεγαστικό δάνειο, για τις οποίες έχει εγγραφεί υποθήκη ή
προσημείωση υποθήκης στην κύρια κατοικία
τους.
- Η διαδικασία ρύθμισης διεξάγεται μέσω
ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
- Οι υπαγόμενοι στο νέο πλαίσιο θα πληρώνουν το 120% της εμπορικής αξίας της προστατευόμενης κατοικίας, με διάρκεια 25 ετών
- επιτόκιο euribor τριμήνου +2%
- Αν δεν επιτευχθεί συναινετική ρύθμιση,
τότε ο οφειλέτης δικαιούται να ζητήσει τη ρύθμιση των οφειλών του με απόφαση δικαστηρίου
- Η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας
προβλέπεται ότι δεν πρέπει να υπερβαίνει τις
175.000 ευρώ, αν στις οφειλές που ρυθμίζονται
περιλαμβάνονται επιχειρηματικά δάνεια, και σε
κάθε άλλη περίπτωση (στεγαστικά, επι-

σκευαστικά ή καταναλωτικά δάνεια, πιστωτικές κάρτες, όλα με υποθήκη ή προσημείωση
υποθήκης στην κύρια κατοικία) τις 250.000
ευρώ.
- Ο οφειλέτης θα πρέπει να διαθέτει λοιπή
οικογενειακή περιουσία έως 80.000,00 και
επιπλέον καταθέσεις έως 15000 ευρώ
- Τα όρια του οικογενειακού εισοδήματος
διαμορφώθηκαν κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να
αντιστοιχούν στις εύλογες δαπάνες διαβίωσης,
που περιλαμβάνουν τις βασικές δαπάνες για
τη διαβίωση του νοικοκυριού και επιπλέον δαπάνες εστίασης, όπως αυτές καθορίστηκαν
από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, προσαυξημένες κατά 70%.
- Σε κάθε περίπτωση το ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών, δεν θα πρέπει να είναι
ανώτερο από 130.000 ευρώ ανά πιστωτή.

Πλήρης απεξάρτηση των ελληνικών τραπεζών από τον ELA
ηδενίστηκε η εξάρτηση του ελληνικού
τραπεζικού συστήματος από τον ELA - του μηχανισμού παροχής έκτακτης
ενίσχυσης των τραπεζών σε
ρευστότητα.
Η Attica Bank ήταν η τελευταία που είχε την ανάγκη κεφαλαίων από τον ELA και πλέον έχει απεξαρτηθεί και αυτή.
Αξίζει να σημειωθεί, σύμφωνα
με τραπεζικές πηγές, πως την
1η Ιανουαρίου 2012 η ανάγκη
του συνόλου των ελληνικών

Μ

τραπεζών από τα κεφάλαια
του ELA ήταν ύψους 17,43
δισ. ευρώ, ενώ τον Αύγουστο
του 2018, όταν η Ελλάδα
εξήλθε του προγράμματος
των δανειστών, ο ELA ήταν
ύψους 4,49 δισ. ευρώ.
Εγχώριες τραπεζικές πηγές μιλώντας στο ΑΠΕ τόνιζαν
πως ο μηδενισμός του ELA
δείχνει ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα επανέρχεται
στην κανονικότητα τους.
Όλες οι ελληνικές τράπεζες
αποπλήρωσαν το υπόλοιπο
των δανείων τους από τον
ELA μεταδίδει το Bloomberg.
Η Τράπεζα Αττικής ήταν η τελευταία από τις πέντε ελληνικές τράπεζες που δεν χρειάζεται τη χρηματοδότηση του
ELA, σύμφωνα με άλλες πη-

γές. Επισημαίνεται ότι είναι η
πρώτη φορά από τις αρχές
του 2015 που οι ελληνικές
τράπεζες δεν χρειάζονται τη
χρηματοδότηση της Έκτακτης Βοήθειας Ρευστότητας.

Σε προσιτές τιμές

ΑκρIΒοΣ ΔημHτρηΣ
Τηλ.: 24310 88217 • Κιν.: 6983 287 352
Εξυπηρέτηση σε Τρίκαλα και Καλαμπάκα
CMYK

ΤΗΛ:

24310-29072
697-6670157
TPIKΑΛA

ANAΛAMBANOYME ΣYNTHPHΣEIΣ
ΠOΛYKATOIKIΩN

36 σελίδα
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Αυτοδιοικητική Συνάντηση
Μια Αυτοδιοικητική συνάντηση από τα παλιά, έλαβε
χώρα στα ΤΡΙΚΑΛΑ προχθές.
Οι πρώην Νομάρχες Κιλκίς
Βαγγέλης Μπαλάσκας και
Πρεβέζης Βασίλης Ιωάννου,
μετά των συζύγων τους, βρέθηκαν στην περιοχή μας με
τη.... διαμεσολάβηση του πρ.
Νομάρχη Ηλία Βλαχογιάννη
και φυσικά είχαν την ευκαιρία
να συζητήσουν για την Αυτοδιοίκηση και τη γενικότερη
πολιτική κατάσταση, αλλά και
να θυμηθούν τα παλιά.
Στην παρέα προστέθηκε και ο κοινός φίλος Μιχάλης Ταμήλος, πρ. Βουλευτής και Δήμαρχος
Τρικκαίων. Κοινό γενικό συμπέρασμα ότι αυτή η Κυβέρνηση πνέει τα λοίσθια και όσο πιο γρήγορα οδηγηθεί ο τόπος σε εκλογές, τόσο καλύτερα για την Πατρίδα μας...

Απαγόρευση του καπνίσματος και
στα κέντρα διασκέδασης αποφάσισε το ΣτΕ
απαγόρευση του καπνίσματος πρέπει
ισχύει και στα κέντρα διασκέδασης
πάνω από 300 τετραγωνικά μέτρα και
στα καζίνο, αποφάνθηκε το Συμβούλιο της Επικρατείας κρίνοντας, ότι η σχετική υπουργική απόφαση που είχε προβλέψει την εξαίρεσή τους, υπό
όρους, πρέπει να ακυρωθεί.
Στο ανώτατο δικαστήριο είχε προσφύγει η μη
κερδοσκοπική οργάνωση «Μήνυμα Ζωής» και πολίτες ζητώντας την ακύρωση της υπουργικής απόφασης που είχε εκδοθεί το 2011 και με την οποία
καθορίστηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις, ώστε
σε κέντρα διασκέδασης, πάνω από 300 τετραγωνικά και στα καζίνο, να υπάρχουν χώροι καπνιζόντων, αρκεί να καταβάλλεται ως ετήσιο τέλος 200 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.
Η πιο πάνω εξαίρεση, που επιβλήθηκε την
υπουργική απόφαση του 2011 και με κριτήριο την
καταβολή του ετήσιου τέλους των 200 ευρώ ανά
τετραγωνικό μέτρο, κρίθηκαν μή νόμιμοι και έτσι
η συγκεκριμένη απόφαση ακυρώθηκε.
Ωστόσο, πριν καλά- καλά στεγνώσει το μελάνι
για την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, εκδόθηκε νέα υπουργική απόφαση, που προβλέπει πάνω κάτω τα ίδια - καταβολή ετήσιου τέλους και χώρους ειδικά για καπνίζοντες στα κέντρα διασκέδασης και τα καζίνο- με αποτέλεσμα,
έως ότου εκδικαστεί εκ νέου από το ΣτΕ, νέα προσφυγή, το καθεστώς των καπνιζόντων στους συγκεκριμένου χώρους να συνεχίζεται, προς δόξαν την
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τήρησης της νομιμότητας εν Ελλάδι 2019.
Και τώρα δύο λόγια για το σκεπτικό των δικαστών του ΣτΕ, Δ Τμήμα που εξέδωσε την απόφαση για απαγόρευση απόλυτη του καπνίσματος
στα κέντρα διασκέδασης, αλλά η απόφαση του
προς το παρόν έμεινε γράμμα κενό.
«Η εν λόγω εξαίρεση, αναφέρει η απόφαση,
από την απόλυτη απαγόρευση του καπνίσματος
δεν θεσπίστηκε επί τη βάσει κριτηρίων προκυπτόντων από την επίμαχη διεθνή σύμβαση, αλλά
αντιθέτως υπαγορεύθηκε από δημοσιονομικούς
λόγους, ήτοι λόγους που παρίστανται κατ’ εξοχήν απρόσφοροι για την εξυπηρέτηση των επιδιωκομένων από τη διεθνή σύμβαση σκοπών, ήτοι
τη μείωση του καπνίσματος».
Δ’ Τμήμα του ΣτΕ (πρόεδρος η αντιπρόεδρος
Μαρία Καραμανώφ και εισηγητής ο σύμβουλος
Επικρατείας Διομήδης Κυριλλόπουλος) και η
απόφαση υπ’ αριθμ 551/2019.

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

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ•πΛΗΡΟφΟΡiΕΣ - ΚΡΑτhΣΕΙΣ: 24310 73130•www.ktel-trikala.gr
τΡΙΚΑΛΑ - ΑΘΗΝΑ

τΡΙΚΑΛΑ – ΒΟΛΟΣ

7.00, 10.00, 13.00, 15.30, 18.30,

7.00, 11.30, 15.00, 19.00

01.00 νυχτερινό (εκτός Σαβ. προς Κυρ.)

ΒΟΛΟΣ – τΡΙΚΑΛΑ

ΑΘΗΝΑ - τΡΙΚΑΛΑ

6.30, 11.00, 15.00, 19.00

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

7.00, 10.30, 13.30, 15.30, 18.00, 21.00

τΡΙΚΑΛΑ – ΛΑΡΙΣΑ

ΚΑΛΑΜπΑΚΑ – ΜΕτΕΩΡΑ

extra Παρασκευή & Κυριακή: 17.00

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

Καθημερινά: 9.00, 12.00, 15.00

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

ΛΑΡΙΣΑ – τΡΙΚΑΛΑ

8.30, 12.00, 15.15, 17.30, 21.00

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

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

τΡΙΚΑΛΑ – ΚΑΡΔΙτΣΑ

καθημερινά: 8.45, 15.30

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

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

ΚΑΡΔΙτΣΑ-τΡΙΚΑΛΑ

14.30 Δευτ., Τετ., Παρ., Κυρ.

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

τΡΙΚΑΛΑ - ΑΡτΑ - πΡΕΒΕΖΑ
καθημερινά (πλην Σαββάτου): 16:15
τΡΙΚΑΛΑ - ΚΕΡΚΥΡΑ
Τετάρτη, Κυριακή: 14:45
τΡΙΚΑΛΑ - ΑΓΡΙΝΙΟ
Παρασκευή, Κυριακή: 16:15
τΡΙΚΑΛΑ - πΑτΡΑ
Πέμπτη, Παρασκευή & Κυριακή: 15.00

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

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

πΑτΡΑ - τΡΙΚΑΛΑ

ΚΑΛΑΜπΑΚΑ – τΡΙΚΑΛΑ

Δευτέρα, Παρασκευή, Κυριακή: 15.15

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

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

Προσωρινή
διακοπή
κυκλοφορίας
οχημάτων
Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας
Τρικάλων αποφασίζει:
- Την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων για την Κυριακή
31/03/2019 από ώρα
10:00’ μέχρι πέρατος
του αγώνα, στην οδό
Σκοπέλου και στο τμήμα
αυτής μεταξύ των οδών
Φουρνονησίων και τέλος Σκοπέλου (αρχή Καραϊσκάκη).
- 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 των διοργανωτών του αγώνα και την
σήμανση που θα τοποθετηθεί εκ μέρους αυτού.
- Με μέριμνα και ευθύνη των διοργανωτών
του αγώνα, σε συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Τρικάλων, να τοποθετηθούν κατά περίπτωση οι ανάλογες πινακίδες
σήμανσης,
αναγγελίας κινδύνου
κ.λπ.
- Η παρούσα απόφαση είναι προσωρινή και
ισχύει μόνο, από την
ανάρτησή της στο διαδίκτυο και την τοποθέτηση της σχετικής κατά
τα ανωτέρω σήμανσης
για το προειρημένο χρονικό διάστημα.
Η ισχύς της παρούσας στην εδαφική δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων, αρχίζει:
• μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας, από το Διοικητή
του Τμήματος Τροχαίας
Τρικάλων και των διοργανωτών του αγώνα, 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.
- Οι παραβάτες της
παρούσας τιμωρούνται
σύμφωνα με τις ποινές
που ορίζονται από τον
Ν.2696/99
(Κ.Ο.Κ.),
όπως τροποποιήθηκε –
αντικαταστάθηκε και
ισχύει, καθώς και με τις
εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις.
- Η εκτέλεση της παρούσης ανατίθεται στο
προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.

ΙΕΡΟ ΕΥΧΕΛΑΙΟ
Σήμερα Πέμπτη 28 Μαρτίου και ώρα 6:00 μ.μ., στον Ιερό
Ναό Αγίου Δημητρίου Διάβας θα τελεστεί το Μυστήριο του
Ιερού Ευχελαίου, προς ίαση ψυχών και σωμάτων.
ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Ο Δ’ Κατανυκτικός Εσπερινός
στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό
Αγίου Νικολάου Τρικάλων
Την Γ’ Κυριακή των Νηστειών, 31 Μαρτίου 2019, στις 6:00
το απόγευμα, θα τελεσθεί ο Δ’ Κατανυκτικός Εσπερινός
στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Τρικάλων,
Χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσοστόμου.
Εν συνεχεία ο Ιερομόναχος της Ιεράς Μονής Γρηγορίου Αγίου Όρους Φιλόθεος Γρηγοριάτης θα ομιλήσει καταλλήλως προς ωφέλεια όλων και πνευματικό ανεφοδιασμό.
ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Εκλογές του Τμήματος
Τρικάλων του Ελληνικού
Ερυθρού Σταυρού
Παρακαλούνται τα μέλη του Τμήματος Τρικάλων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού να προσέλθουν την Κυριακή 31
Μαρτίου, ώρα 11η πρωινή, στην αίθουσα εκδηλώσεων του
ΦΡΟΥΡΙΟΥ Τρικάλων, για την διεξαγωγή της Περιφερειακής Συνέλευσης και τη διενέργεια εκλογών, για την ανάδειξη Περιφερειακού Συμβουλίου, Κεντρικού Διοικητικού
Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής και Επιτροπής Δεοντολογίας.
Για τυχόν διευκρινίσεις μπορείτε να καλείτε στο τηλ.:
2431027430 πρωινές ώρες.

Εκδρομή του Συλλόγου
Ηπειρωτών Ν. Τρικάλων
Ο Σύλλογος Ηπειρωτών Ν. Τρικάλων διοργανώνει ημερήσια εκδρομή στις 31 Μαρτίου 2019, στην Αράχωβα - Ιτέα
- Δίστομο - Λιβαδειά - Μονή Οσίου Λουκά.
Αναχώρηση το πρωί της Κυριακής και ώρα 7 από την
πλατεία Κιτριλάκη.
Δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα: 6937385053 κ.
Χύτα και 6977672318 κ. Φλώρο.

ΒΡΕΘΗΚΑΝ - ΧΑΘΗΚΑΝ
BΡΕΘΗΚΑΝ κλειδιά στην οδό Αμαλίας με Νέλσου μπροστά
στον παιδικό Σταθμό “ΖΟΥΜΕΡΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΚΙΑ”. Όποιος
τα έχασε να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 24310 73070.
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.

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

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.

ΚΩΤΟΥΛΑΣ TOURS
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

Τριήμερη εκδρομή στο Βελιγράδι και Νόβισαντ 30/4 έως 2/5.
Αναχώρηση 29/4 βράδυ.

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

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

ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

σελίδα 37

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

ΜΟΝΗ ΡΙΛΑ-ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ (ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ)
Ημερήσια εκδρομή – Κυριακή 31/3/2019
ΣΠΑΡΤΗ -Ι.Μ. ΖΕΡΜΠΙΤΣΑΣ -ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ
(2ήμερη εκδρομή)
Από 06/04/2019 έως 07/04/2019
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•ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ & ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
•ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΠΟΛΥΤΕΛΩΝ ΠΟΥΛΜΑΝ
•ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΛΙΜΟΥΖΙΝΩΝ
•ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ
•ΓΑΜΗΛΙΑ ΤΑΞΙΔΙΑ
•ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ

Καποδιστρίου 24 Τρίκαλα. Τηλ. 24310 30500
• www.kotoulastours.gr

Τετραήμερη εκδρομή στην Κωνσταντινούπολη – Βόσπορο
και Πριγκηπόνησσα 30/4 έως 3/5. 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.

ΠΕΜΠΤΗ

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

TΣΙΓΑΡΙΔΑΣ Travel

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

Αριθμος μητρωου
ΕΟΤ 0727E60000037201

για κάθε προορισμό...

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

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

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

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

AM.EOT 0727E60000012200

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

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.

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

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

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
Ιερά Μονή Κορώνης - Γ’ Χαιρετισμοί
Απογευματινό προσκύνημα με το Σύλλογο Πολιτικών
Συνταξιούχων Τρικάλων. Παρασκευή 29-3-2019

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

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

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

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

ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ

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

ΛΙΠΑΣ TRAVEL
ΜΗ.Τ.Ε.: 0727Ε60000015600

Όπως και αν το φανταστείτε… μ’ εμάς θα το ζήσετε !!!
Το γραφείο Γενικού Τουρισμού ΛΙΠΑΣ TRAVEL διοργανώνει τις
παρακάτω οδικές εκδρομές:

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΕΤΑ

ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΣΕΡΡΩΝ
ΑΚΡΙΤΟΧΩΡΙ - ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ-ΟΧΥΡΟ ΡΟΥΠΕΛ-ΣΕΡΡΕΣ
2ήμερη εκδρομή. 10-11/04/2019
ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ ΚΑΛΠΑΚΙ-ΤΣΕΠΕΛΟΒΟΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ-ΜΕΤΣΟΒΟ
Σάββατο 13/04/2019

«ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ»
Από 26-29/04/2019
«ΜΑΓΕΥΤΙΚΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ»
Από 2-5/05/2019

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€

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

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

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

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

Και πολλές – πολλές ακόμα επιλογές εορταστικών αποδράσεων…

ΠΑΣΧΑ στην «ΚΕΡΚΥΡΑ»

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

*ΕΞΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΑΓΙΚΑ!!!
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2019 ΕARLY BOOKING!

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

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

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

«ΠΑΡΟΣ» Από 08 - 12/07/2019
«ΛΗΜΝΟΣ» Από 20 - 26/07/2019
«ΒΟΡΕΙΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ - ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΑ»
«Ταξίδι στη Γη του Ήλιου του Μεσονυκτίου»
Οδική - Αεροπορική 18ήμερη εκδρομή
Από 01/08 - 18/08/2019

* Δεν συμπεριλαμβάνονται οι φόροι αεροδρομίου!
SPECIAL OFFERS σε οδικά ταξίδια

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

Κάθε Τετάρτη αναχώρηση λεωφορείου για την «ΓΕΡΜΑΝΙΑ»

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

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

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.

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

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

38 σελίδα

ΠΕΜΠΤΗ

28

τοπικά

ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

Η κίνηση στην Ιερά Μητρόπολη
Ακολουθία Χαιρετισμών
Τρίκκης και Σταγών
για τους εργαζομένους και μαθητές
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών κ.
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ σήμερα Πέμπτη 28 Μαρτίου στις 7 το
απόγευμα θα τελέσει τη Θεία
Λειτουργία των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων στον Ιερό
Ναό Παναγίας Επισκέψεως
Τρικάλων.
Αύριο Παρασκευή 29 Μαρτίου στις 5 το απόγευμα θα
Χοροστατήσει και θα ομιλήσει
κατά την Ακολουθία της Γ’
Στάσεως των Χαιρετισμών
προς την Υπεραγία Θεοτόκο
στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων.
Περί ώρα 7:30 θα Χοροστατήσει και θα ομιλήσει κατά

την Ακολουθία της Γ’ Στάσεως
των Χαιρετισμών προς την
Υπεραγία Θεοτόκο στον Ιερό
Ναό Αγίου Αθανασίου Μπάρας Τρικάλων.
Περί ώρα 9:00 θα Χοροστατήσει κατά την Ακολουθία
της Γ’ Στάσεως των Χαιρετισμών στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Τρικάλων.

ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ
ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΕΣ:
Ο π. Διονύσιος Χουρμουζιάδης αύριο Παρασκευή 29
Μαρτίου το βράδυ θα τελέσει
την Ακολουθία της Γ’ Στάσεως
των Χαιρετισμών της Υπεραγίας Θεοτόκου στον Ιερό Ναό
Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων.

Ομιλία στη Χριστιανική Ένωση
Επιστημόνων Ν.Τρικάλων
Σήμερα Πέμπτη 28 Μαρτίου 2019 και ώρα 5.30’μ.μ. στο παρεκκλήσι του Ιωάννου του Προδρόμου Τρικάλων θα μιλήσει ο
κ.Θεόδωρος Γκαλέας, ιατρός, με θέμα: «Νοητικές διαταραχές
αγγειακής αιτιολογίας. Η Ορθόδοξη Εκκλησία ως Θεραπευτήριο».

Πρόγραμμα ὁμιλητῶν
κατὰ τοὺς Κατανυκτικοὺς Ἐσπερινοὺς
στήν Ἱερὰ Μητρόπολη Τρίκκης καὶ Σταγὼν
Διὰ τοῦ παρόντος σᾶς
γνωρίζομεν, ὅτι καθὼς πλησιάζει
ὁ χρόνος τῆς ἐνάρξεως τῆς Ἁγίας
καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς,
τῆς κατ’ ἐξοχὴν πνευματικῆς περιόδου τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους,
ἡ ὁποία καταλήγει εἰς τὸν
Σταυρὸν καὶ τὴν Ἀνάστασιν τοῦ
Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, προγραμματίζομεν πρὸς τοῦτο ἐκδηλώσεις ὁμιλιῶν κατὰ τὰς Κυριακὰς τῆς περιόδου αὐτῆς, πρὸς
πνευματικὸν καταρτισμὸν καὶ ἐνίσχυσιν ὅλων τῶν χριστιανῶν εἰς
τὸ πνευματικὸν στάδιον τῆς ἀθλήσεως τῶν ἀρετῶν τῆς ἁγίας μας
Ἐκκλησίας.
Οἱ ὁμιλίες θὰ λαμβάνουν χώρα
ἐντὸς τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ἱεροῦ
Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Τρικάλων,
τὸ ἑσπέρας τῶν Κυριακῶν περί
τήν 6ην ὥραν συμφώνως τοῦ
προγράμματος, τὸ ὁποῖον ἀκολουθεῖ:
Κυριακὴ 31 Μαρτίου 2019,
(Γ’ Νηστειῶν),
«Τῆς Σταυροπροσκυνήσεως»,
ὥρα 6:00 μ.μ.:
ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Ἱερομόναχος Φιλόθεος Γρηγοριάτης, ἐκ τῆς
Ἱερᾶς Μονῆς Γρηγορίου Ἁγίου
Ὄρους.

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.

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!

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Παράταση ημερομηνίας για συλλογή ειδών
ατομικής υγιεινής για τους φυλακισμένους
μέχρι Παρασκευή 29 Μαρτίου
Λόγω της μεγάλης προσέλευσης ανθρώπων που θέλουν
να προσφέρουν για τους φυλακισμένους συνανθρώπους μας η
ημερομηνία συλλογής ειδών
ατομικής υγιεινής παρατείνεται
μέχρι την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019.
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

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.

«Περιέμεινα εν υπομονή
τον Κύριον...και ήκουσεν της
κραυγής μου» (Ψαλμ.40:1»
Μια Χαναναία, της οποίας η
κόρη βασανίζονταν από δαιμόνια, έτρεξε να συναντήσει
τον Ιησού και με δάκρυα Τον
παρακαλούσε να θεραπεύσει
το παιδί της (Ματθ.15:21-28).
Ο Κύριος φαίνεται να την προσπερνά, να αρνείται να τη
βοηθήσει. Αυτό όμως την κάνει πιο επίμονη τόσο, που
αυτή η φαινομενική αδιαφορία
του Ιησού σωριάζεται μπροστά στην επίμονη και σταθερή
πίστη της. Η κόρη της θεραπεύεται και εκείνη αποσπά
τον Θαυμασμό του Ιησού: «Ω

γυναίκα, μεγάλη η πίστη σου»!
Πόσες φορές, μακροχρόνιες μάχες στη προσευχή χάνονται γιατί την τελευταία
στιγμή, τότε που η απάντηση
του Θεού είναι έτοιμη να μας
δοθεί, εμείς απογοητευμένοι
υποχωρούμε. Αμφιβολίες
προσπαθούν πολλές φορές
να κλείσουν το παράθυρο της
προσευχής μας, μας κάνουν
να ολιγοπιστούμε, να αδημονούμε, να αμφιβάλλομε. Η
υπόσχεση του Κυρίου όμως
είναι: «Αιτείτε και θα σας δοθεί» (Ματθ.77). Η απάντηση
Του σίγουρα θα έρθει, στην
ώρα τη δική Του, και θα είναι
η καλύτερη για μας.

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.

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

78435 •
what’s up: 6986 835 554
ΤΟ ΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Ουρά μόσχου γιουβέτσι ............................................................6,50 €
Λαχανοντολμάδες αυγολέμονο ή κολοκυθάκια με κιμά ............5,00 €
Παπουτσάκια μελιτζάνας με κιμά και μπεσαμέλ ή μουσακά ......5,00 €
Ζυγούρι στη λαδόκολα..............................................................6,50 €
Κοτόπουλο κοντοσούβλι ή σνίτσελ χοιρινό ...............................5,50 €
Μακαρόνια με κίμα...................................................................4,00 €
Κεφτεδάκια με πατάτες ............................................................5,00 €
Μπακαλιάρο σκορδαλιά με χόρτα εποχής.................................6,00 €

νηστισιΜα φαγητα σαραΚΟστησ
σουπιές με χόρτα .....................................................................6,50 €
Κριθαρότο θαλασσινών - μυδοπίλαφο.......................................6,00 €
Ψητά λαχανικά με φρυγανισμένο ψωμί και λαδολέμονο...........4,50 €
σπανακόρυζο - φασόλια φούρνου.............................................4,50 €
ταραμοκεφτέδες - τοματοκεφτέδες ........................................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 €

Κρεατικά της ώρας, θαλασσινά και ψάρια καθημερινά

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

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

• μοσχάρι με μανιτάρια
• κεφτεδάκια με καραμελωμένα κρεμμύδια
• μαυρομάτικα φούρνου
• σπετσοφάι • καλαμάρι κοκκινιστό
• παστίτσιο • χοιρινό ριγανάτο

για να μη λερώνονται εύκολα)
Εσώρουχα, μεγέθη L, XL, XΧL
Κάλτσες αθλητικές και κανονικές
Σαγιονάρες-παντόφλες πλαστικές, μεγέθη 41-46
Αθλητικά παπούτσια, μεγέθη
41-46
Τα προαναφερόμενα είδη
ρουχισμού και υποδημάτων είναι
σκόπιμο είτε να είναι καινούργια
(τουλάχιστον τα εσώρουχα) είτε
σε πολύ καλή κατάσταση.
Ετοίμασε και εσύ
το δικό σου πακέτο αγάπης
Η συλλογή θα γίνεται καθημερινά στον Ιερό Ναό Παναγίας Επισκέψεως Τρικάλων πρωί
7:30-9:30 και απόγευμα 17:0019:30.
Ανοίγουμε
μια αγκαλιά αγάπης
και κάνουμε πράξη
όλοι μαζί το…
«ἐν φυλακῇ ἤμην καὶ ἤλθετε
πρός με» (Ματθ. κε’, 36)
Καλή Μεγάλη
Τεσσαρακοστή!
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Καθημερινά
στον Ιερό Ναό, στο τηλέφωνο
2431033671 και στην ιστοσελίδα του Ναού panagiaepiskepsi.gr

ΨΗΓΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΥ

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

Τηλ.: 24310 78278
CMYK

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

•Δέχεται καθημερινά
με ραντεβού
•Επισκέψεις
φυσιοθεραπείας
κατ’ οίκον

Δεκτά ΕΟΠΥΥ
και λοιπά ταμεία

Bύρωνoς 9
Tηλ.: 24310 30335
Kιν.: 6932166067

•Μάρμαρα •γρανίτες
•πέτρες•σχιστόλιθοι

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

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

ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΑΠΟΣΤ.
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ
Ετών 71
Θανόντα κηδεύουμε σήμερα Πέμπτη 28
Μαρτίου 2019 και ώρα 11.30π.μ., εκ της
οικίας μας στο Γενέσι Τρικάλων, στον Ιερό
Ναό Αγίων Αναργύρων στο Γενέσι Τρικάλων.
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και
συνοδεύσουν την εκφορά του.
Γενέσι Τρικάλων 28-3-2019
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Χρυσούλα Γεωργούλα. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Κατερίνα
και Στέφανος Ζάμπρας, Απόστολος και Νικολέτα Γεωργούλα,
Κωνσταντίνος και Χριστίνα Γεωργούλα. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».

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

† MNHMOΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 30 Μαρτίου 2019,
στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Πυργετού, 40ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας
συζύγου, πατέρα, γιού, αδελφού, θείου,
ανεψιού και εξαδέλφου

ΙΩΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓ.
ΦΑΛΙΑ
Παρακαλούμε όσους τιμούν την μνήμη του να παρευρεθούν
και να προσευχηθούν μαζί μας για την ανάπαυση της ψυχής του.
Τρίκαλα 28-3-2019
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Σοφία Μέμτσα. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ευάγγελος Φάλιας,
Στέφανος Φάλιας. ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ: Ευάγγελος και Λαμπρινή Φάλια, Στέφανος και Αθανασία Μέμτσα. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Κωνσταντίνος και Μαρία Φάλια, Αθηνά Γελαδάρη, Βιολέτα Φάλια,
Δημήτριος και Βαρβάρα Μέμτσα, Ιωάννα και Δημήτριος Γκαγκάτσιος, Μιχαήλ Μέμτσας. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ. ΟΙ ΘΕΙΟΙ. ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Σημείωση: Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Πυργετού Τρικάλων.

Αρχιερατική Εσπερινή Θεία Λειτουργία
των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων στον
Ιερό Ναό Παναγίας Επισκέψεως Τρικάλων
Από τον Ιερό Ναό Παναγίας Επισκέψεως Τρικάλων γίνεται
γνωστό ότι σήμερα Πέμπτη 28 Μαρτίου 2019 στις 7 το απόγευμα θα τελεσθεί από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσόστομο η Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων.
ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ

28

ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

σελίδα 39

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα όπως τροποποιήθηκε με το Ν.1250/82 ότι ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΤΣΙΑΣ του Θεοδώρου και της Βασιλικής, το γένος
Αργύρη που γεννήθηκε στα Τρίκαλα και κατοικεί στα Μεγάλα
Καλύβια Τρικάλων και η ΑΣΠΑΣΙΑ ΧΡΥΣΙΚΟΥ του Γεωργίου και
της Μαρίας, το γένος Χουλιάρα που γεννήθηκε στα Τρίκαλα
και κατοικεί στα Αμπέλια Καλαμπάκας πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο Τρικάλων.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Θερμές ευχαριστίες στην κα Έφη Δαλαμάγκα, ιδιοκτήτρια του Φροντιστηρίου Αγγλικής Γλώσσας (Αβέρωφ
8), διότι συνέβαλε τα μέγιστα με τις άριστες γνώσεις και
τη μεθοδικότητά της, προκειμένου να επιτύχω σε σύντομο χρονικό διάστημα στις εξετάσεις Ιανουαρίου 2019, του
αναγνωρισμένου από τον ΑΣΕΠ και τους οργανισμούς
Ofqual, ALTE και UCAS, πτυχίου Learning Resource Network (LRN) επιπέδου C2 με βαθμό DISTINCTION (Άριστα).
Ευάγγελος Πόπωτας

ANAKOINΩΣΗ
Προκήρυξη αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου
Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής
της Αδελφότητος Κυριών “Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ”
Το Δ.Σ. της Αδελφότητος Κυριών “Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ”
σύμφωνα με το καταστατικό προκηρύσσει αρχαιρεσίες για
την ανάδειξη Νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής την Κυριακή 31 Μαρτίου 2019 και ώρα
10 π.μ.-4μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ).
Το Δ.Σ.

Γραφείο Τουρισμού

RETOS tours
•Εκκλησιαστικά είδη • Είδη μνημείου
•Κηροπωλείο • Λουλούδια

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

Aριθμός Μητρώου ΕΟΤ 0727Ε60-00592-1

Κονδύλη 62 Τρίκαλα
Τηλέφωνα 24310 31830
Διοργανώνει αύριο Παρασκευή 29 Μαρτίου απογευματινή εκδρομή στο Ζάρκο για την παρακολούθηση των Γ’ Χαιρετισμών. Ώρα αναχώρησης 4μ.μ. από το γραφείο Κονδύλη 62.

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

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

Στο φως τα ιστορικά αρχεία του υπουργείου Εσωτερικών
νας ολόκληρος θησαυρός από ιστορικά αρχειακά
τεκμήρια που παρέμεναν επί δεκαετίες στο σκοτάδι
των αποθηκών του υπουργείου Εσωτερικών, ήρθε
στο φως μετά από επίπονη εργασία δύο ετών και μια πρώτη
παρουσίαση πραγματοποιήθηκε σήμερα σε συνέδριο στο
Μέγαρο Μουσικής με συνδιοργανωτές, εκτός από το ΥΠΕΣ,
το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον
Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία και τα Γενικά Αρχεία
του Κράτους.

Έ

Ο πρόεδρος της Βουλής, Νίκος Βούτσης επισήμανε ότι στη χώρα
μας δεν υπάρχει κουλτούρα και διάθεση δημοσιοποίησης και ανοίγματος των αρχείων και επαναπροσέγγισης της ελληνικής ιστορίας.
Ανέφερε ότι μέσα σε δωμάτιο της Βουλής που δεν είχε ανοιχτεί τα
τελευταία 44 χρόνια, βρέθηκαν εκατοντάδες φάκελοι με σημαντικό αρχειακό υλικό από την περίοδο της δικτατορίας, ενώ σε άλλο
κτίριο του κοινοβουλίου ανακαλύφθηκαν όλα τα αυθεντικά πρακτικά

της δίκης των πρωταιτίων της δικτατορίας. Τα αρχεία αυτά -όπως
είπε- θα αξιολογηθούν και θα δημοσιοποιηθούν.

Για τον φάκελο της Κύπρου με το σύνολο του υλικού που αφορά στη σχετική εξεταστική επιτροπή της Βουλής της περιόδου 1986
- 1988, ο κ. Βούτσης επισήμανε ότι επί συνόλου 32 τόμων έχουν εκδοθεί έως σήμερα οι πέντε πρώτοι, ενώ θα συμπεριληφθεί και τα
άκρως απόρρητα αρχεία που αποχαρακτηρίστηκαν (το 40% του συνόλου).
Ο υπουργός Εσωτερικών, Αλέξης Χαρίτσης υπογράμμισε ότι η
σημασία του αρχείου δεν αφορά μόνο το περιεχόμενό του, αλλά
ταυτόχρονα συμβάλλει σε αναστοχασμό σχετικά με τη σχέση μας
με πτυχές της νεότερης και σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, οι οποίες ακόμη και στις μέρες μας προκαλούν αντιπαραθέσεις.
«Με την ανάδειξη των ιστορικών αρχείων του υπουργείου Εσωτερικών βάζουμε ένα ακόμη λιθαράκι στη μεγάλη προσπάθεια για
τη συγκρότηση της εθνικής αυτογνωσίας, η οποία θα βασίζεται στα
πραγματικά γεγονότα, απέναντι σε όσους επιχειρούν να διαιρέσουν
τους έλληνες σε πατριώτες και εθνομηδενιστές», τόνισε ο κ. Χαρίτσης.

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

