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Ακόμη ένα συνέδριο λαμβάνει χώρο στη περιοχή το τρέχων διήμερο

Αλλάζει η ώρα
τα ξημερώματα
της Κυριακής
>> 3

Για έργα και ζητήματα
του Δήμου Μετεώρων

Συνάντηση
Κ. Αγοραστού
με Χρήστο Σινάνη
>> 9

Ο υποψήφιος Δήμαρχος
Μετεώρων Θοδωρής Αλέκος

Συνεδριακό κέντρο ετοιμάζει ο Δήμος σε συνεργασία
με Επιμελητήριο και Περιφέρεια στους Αγίους Θεοδώρους

Επισκέφθηκε το
ΚΑΠΗ Καλαμπάκας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

>> 7

Διάθεση δεξαμενών υγραερίου με
το φθηνότερο συμβόλαιο της αγοράς
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

ΣΕΛ.
5

Τηλ. επικ.: 24310

88138

Αρ. Πιστ. 506925 QM08

CMYK

Η ΕΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ενημερώνει τους
παραγωγούς ότι:
•Άρχισε να παραλαμβάνει τιμολόγια για
επιστροφή ΦΠΑ του έτους 2018
•Αναλαμβάνει την προετοιμασία και
κατάθεση του φακέλου για την αίτηση
άδειας χρήσης νερού.
Για περισσότερες πληροφορίες
Τμήμα ΟΣΔΕ
Τηλ.: 24310 56513, 24310 56514
6ο χλμ Τρικάλων - Μεγαλοχωρίου
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Σαν Σήμερα
1841
Με βασιλικό διάταγμα,
ιδρύεται η Εθνική Τράπεζα
της Ελλάδος. Πρώτος διοικητής της αναλαμβάνει ο Γεώργιος Σταύρου.
1867
Οι Ρώσοι πουλάνε την Αλάσκα στην Αμερική για 7,2 εκατομμύρια δολάρια, μη γνωρίζοντας ότι κάτω από τους
πάγους κρύβεται μαύρος χρυσός. Τα αμερικανικά μέσα
ενημέρωσης κατηγορούν την
κυβέρνησή τους ότι διασπάθισε το δημόσιο χρήμα για
να αγοράσει ένα παγόβουνο.
1952
Ο Νίκος Μπελογιάννης και
οι σύντροφοί του Αργυριάδης,
Μπάτσης και Καλούμενος
εκτελούνται στου Γουδή, πίσω
από το νοσοκομείο «Σωτηρία».
1968
Ο δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος λανσάρει το σύνθημα «Ελλάς, Ελλήνων, Χριστιανών» και το συνοδεύει με
τη διαγραφή των αγροτικών
χρεών.
1980
Οι Police εμφανίζονται στο
γήπεδο του Σπόρτινγκ, στην
πρώτη μεγάλη ροκ συναυλία
στην Αθήνα, μετά το επεισοδιακό κοντσέρτο των Rolling
Stones τον Απρίλιο του 1967.

Τα θολά νερά είναι επικίνδυνα
Συμφωνία των Πρεσπών;
Μήπως έχει θορυβηθεί
από τα συνθήματα «αλήτες, προδότες, πολιτικοί»
και «η Δημοκρατία πούλησε τη Μακεδονία» που
φωνάζουν οι ακροδεξιοί
στις συγκεντρώσεις;
Μακάρι να συνέβαινε
αυτό, θα ήταν μια ευπρόσδεκτη αναγνώριση
των λαθών που έχει διαπράξει, θα ήταν μια ουσιαστική αυτοκριτική για
τα όσα επέτρεψε ο ίδιος
να γίνουν τους τελευταίους μήνες. Πάντως
«υγιής πατριωτισμός
που ενώνει» δεν είναι το
κλίμα φανατισμού και μισαλλοδοξίας που καλλιεργούν συστηματικά ο
ίδιος και το κόμμα του.
Αυτός έχει μιλήσει για
εθνικά επιζήμια συμφωνία - την οποία πάντως
δεν πρόκειται να ακυρώσει γιατί δεν μπορεί.
Αυτός έχει δηλώσει ότι
ο πρωθυπουργός, οι
υπουργοί και τα στελέχη
του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα τολμήσουν να επισκεφτούν
περιοχές της Βόρειας

Ελλάδας γιατί οι κάτοικοι
θα τους πάρουν στο κυνήγι.
Αυτός δεν αποδοκίμασε ως όφειλε τις επιθέσεις φασιστών κατά
υπουργών και βουλευτών της συμπολίτευσης.
Αυτός άφησε κορυφαίους παράγοντες της
Νέας Δημοκρατίας να
κατηγορούν την κυβέρνηση για προδοσία, μειοδοσία, ενδοτισμό, να
υποστηρίζουν με πάθος
ότι «η Μακεδονία είναι
μία και ελληνική» και την
ίδια στιγμή να καταγγέλλουν τους γείτονες για
αλυτρωτισμό.
«Υγιής πατριωτισμός
που ενώνει» σίγουρα δεν
είναι το κλείσιμο του ματιού στην πατριδοκαπηλία. «Υγιής πατριωτισμός
που ενώνει» δεν είναι να
χαϊδεύεις αυτιά για να
ναρκώσεις συνειδήσεις
και να κερδίσεις ψήφους.
Οι συνέπειες αυτών
των επιλογών θα είναι
οδυνηρές για το πολιτικό
σύστημα συνολικά γιατί

η άκρα Δεξιά, νομιμοποιημένη πολιτικά από
το μεγάλο κόμμα της
συντηρητικής παράταξης, θα ξεσαλώσει.
Αν έχει ο πρόεδρος
της Ν.Δ. την αυταπάτη
ότι θα καταφέρει να
ελέγξει την κατάσταση
στην περίπτωση που
κληθεί να αναλάβει τις
τύχες της χώρας, θα
βρεθεί προ δυσάρεστων
εκπλήξεων γιατί στο
κόμμα του (με δική του
ευθύνη) υπάρχουν εκτεταμένες εστίες Ακροδεξιάς, εκπρόσωποι της
οποίας (πάλι με δική του
ευθύνη) βρίσκονται σε
ηγετικές θέσεις και δίνουν τον τόνο στη δημόσια συζήτηση, βρίζοντας ό,τι τους ενοχλεί,
απειλώντας όποιον έχει
διαφορετική γνώμη, τάζοντας Ειδικά Δικαστήρια στους αντιπάλους
τους.
Του Τάσου Παππά
από την «Εφημερίδα
των Συντακτών»

Το Άγγελμα

της ημέρας

DW:

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ Α.Ε.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

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

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

```
Θα επαναφέρει
όντως τη θανατική
ποινή ο Ερντογάν;
```
(Για τους ψήφους
όλα γίνονται
και όχι μόνο
στην Τουρκία…)

Φωτίου:

Πάνω από 1,1 εκατ. πολίτες θα
ωφεληθούν από το επίδομα στέγης

```
(Διαφορετικά δεν θα μείνει…
κεραμίδι για κεραμίδι!)

Μέσα στην αγάπη
είναι ο σεβασμός.
Μέσα στον σεβασμό είναι
η αγάπη. Αυτό το οποίο αγαπώ,
το σέβομαι κιόλας.
Και αυτό το οποίο σέβομαι,
το αγαπώ.
Παϊσίου Λόγοι, Δ’, σ. 42

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

Κωστής Χρήστος
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ

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

Γιδόπουλος Παναγιώτης
Kόντας Άρης
ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΟΙ

Κουτρούκα Αθανασία
Aυγέρη Δήμητρα

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

«Σ

ήμερα η Ελλάδα χρειάζεται όραμα και κατεύθυνση. Και,
πάνω απ’ όλα, αυτό το
οποίο χρειάζεται είναι
να ξαναπιάσει το νήμα
του υγιούς πατριωτισμού.
Ενός πατριωτισμού ο
οποίος ενώνει. Ενός πατριωτισμού ο οποίος
προτάσσει τις έννοιες
της ευθύνης, της αλήθειας και, κυρίως, της
σκληρής δουλειάς», είπε
ο πρόεδρος της Νέας
Δημοκρατίας Κυριάκος
Μητσοτάκης στη Λήμνο
όπου βρέθηκε για την
25η Μαρτίου.
Υγιής πατριωτισμός
λοιπόν που ενώνει. Γιατί
άραγε αισθάνθηκε την
ανάγκη ο αρχηγός της
Δεξιάς να μιλήσει για
υγιή πατριωτισμό; Υπάρχει και νοσηρός πατριωτισμός; Αν είναι νοσηρός
δεν είναι πατριωτισμός,
είναι επιθετικός εθνικισμός. Οπότε πλεονασμός.
Για να το πει όμως ο
κ. Μητσοτάκης κάτι θα
είχε στο μυαλό του. Μήπως έχει τρομάξει από
το κλίμα που έχει δημιουργηθεί με αιχμή τη
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Το ανέκδοτο της ημέρας
Ένας δικηγόρος μόλις έχει εγκατασταθεί στο νέο του γραφείο.
Λοιπόν σκέφτεται τι μπορεί να κάνει για να αποκτήσει πελάτες.
Μετά από κάμποση ώρα ένας κύριος μπαίνει στο γραφείο του δικηγόρου. Αμέσως λέει να βάλει σε εφαρμογή το σχέδιο του. Έτσι
σηκώνει το τηλέφωνο του, και λέει:
- "Δυστυχώς δεσποινίς Ωνάση, δεν μπορώ να αναλάβω την υπόθεση
σας. Είμαι πνιγμένος στη δουλειά. Πάρτε με σε καν` μήνα, μήπως και μπορέσω να σας βοηθήσω."
Κλείνει το τηλέφωνο και λέει στο κύριο που περιμένει:
- "Σε τι θα μπορούσα να σας εξυπηρετήσω;"
- "Τίποτα, είμαι από την Ο.Τ.Ε, ήρθα για να συνδέσω το τηλέφωνο."

Γενική πρόγνωση για σήμερα

Ο ΚΑΙΡΟΣ
Σ Η Μ Ε Ρ Α

Σάββατο 30/3/2019
ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΔΙΚΑ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΜΕ
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ
ΠΡΟΣΚΑΙΡΕΣ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ. ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 6
ΜΕ 8 ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ ΤΟΠΙΚΑ
9 ΜΠΟΦΟΡ, ΜΕ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 04 ΕΩΣ 15 ΒΑΘΜΟΥΣ
ΚΕΛΣΙΟΥ. ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ Η ΕΛΑΧΙΣΤΗ 2 ΜΕ 4
ΒΑΘΜΟΥΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ.

Τι θα σκεφτόταν άραγε και τι
θα έκανε ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης αν έβλεπε γραμμένο πάνω
σε στενόμακρο πανί έναν βαρύ
λόγο του, «Φωτιά και τσεκούρι
στους προσκυνημένους», και δίπλα
ή πάνω του κάποια άγνωστά του
σύμβολα;
Από την ομιλία του στους γυμνασιόπαιδες, Οκτώβριο του 1838
στην Πνύκα, όταν τους θύμισε παραινετικά την παροιμία «μύρια
ήξευρε και χίλια μάθαινε», ξέρουμε
πως ήταν φιλομαθής. Μπορούμε
ως εκ τούτου να θεωρήσουμε βέβαιο ότι θα ρωτούσε να μάθει
ποιο το νόημα των συμβόλων και
ποιοι οι λάτρεις τους. Ωστε να
κρίνει αν έχουν δικαίωμα να ιππεύουν στα λόγια του. Θα μάθαινε
λοιπόν ότι ο μαίανδρος, ο ζωγραφισμένος στην άκρη δεξιά του
πανιού, ήταν κάποτε ένα αθώο
αρχαιοελληνικό σύμβολο, αλλά
όχι πια.
Το σφετερίστηκαν και το καταχρώνται οι όπου γης εχθροί του
ανθρώπου, που κυκλοφορούν με
το ψευδώνυμο «πατριώτες», μήπως και καταφέρουν να καλύψουν
τα πραγματικά τους ονόματα: φασίστες, ναζιστές, ρατσιστές. Ειδικά
δε οι Ελληνες νεοναζιστές, σαν
αυτούς που έγραψαν το σύνθημά
του στο πανό τους και παρέλασαν
στην Καλλιθέα, στην επέτειο, προβάλλουν τον μαίανδρο σαν σήμα
πολέμου εναντίον οποιουδήποτε
αδύναμου και οποιουδήποτε αντιμάχεται τις βιαιότατες σκαιές
«ιδέες» τους.
Θα μάθαινε επίσης ο Γέρος του
Μοριά πως αυτός ο σταυρός μέσα
σε κύκλο, πονηρά σχηματισμένος
στο πρώτο όμικρον της λέξης
«προσκυνημένους», ο κέλτικος
σταυρός όπως τον ονομάζουν,
ήταν μια φορά κι έναν καιρό σύμβολο των Κελτών, επίσης αθώο.
Τον ιδιοποιήθηκαν όμως κι αυτόν
οι ρατσιστές, και γενικώς οι πιστοί
του Αδόλφου Χίτλερ.
Θα ρωτούσε τότε ο Κολοκοτρώνης, σαν κάτοικος άλλου αιώνα, ποιος ο Χίτλερ και τι οι ναζιστές και οι φασίστες. Και θα επέμενε να μάθει το ποιόν τους, ειδικά
στην Ελλάδα, την πατρίδα του.
Και θα μάθαινε πολλά. Ας πούμε
ότι μισούν τους Τσιγγάνους, ενώ
αυτός μοιραζόταν με τον Γεώργιο
Καραϊσκάκη το παρατσούκλι «Γύφτος», σαν μαυριδεροί που ήταν.
Αλλά και ότι μισούν τους ανάπηρους και γενικά προορίζουν
έστω και κατά φαντασίαν για τον
Καιάδα όσους δεν ταιριάζουν στο
μοντέλο του λεβέντη λευκού. Ενώ
αυτός κι όλοι οι οπλαρχηγοί είχαν
στη συντροφιά και στην προστασία
τους έναν δύσμορφο καμπούρη,
τον Δημητσανίτη Παναγιώτη Τσοπανάκο, λαϊκό ποιητή του Αγώνα.
Θα μάθαινε προπάντων ότι
έχουν τις ιδέες, τα θούρια και τα
λάβαρα εκείνων που μακέλεψαν
την Ελλάδα σε μια νέα Κατοχή,
στα 1940. Και θα ’βρισκε τρόπο
να τους πληροφορήσει ότι προσκυνημένη στον πολέμιο βλέπει
τη συμμοριούλα τους.

Του Παντελή Μπουκάλα
από την «Καθημερινή»

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

ΣΑΒΒΑΤΟ
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Επανασύνδεση: Ο Τόπος,
η Ιστορία, οι Άνθρωποι

Στα Τρίκαλα
ο Παύλος Πολάκης

Τα εγκαίνια της μόνιμης έκθεσης της Συλλογής Κατσίγρα
«Επανασύνδεση: Ο Τόπος, η Ιστορία, οι Άνθρωποι» θα πραγματοποιηθούν αύριο Κυριακή 31 Μαρτίου στη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας-Μουσείο Γ.Ι Κατσίγρα μετά τον επανασχεδιασμό της και τη νέα μουσειολογική μελέτη.
Την έκθεση θα εγκαινιάσει ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων κ. Νικόλαος Βούτσης, ενώ θα παραστεί και ο υφυπουργός ΥΠΠΟΑ κ. Κωνσταντίνος Στρατής.
Η Συλλογή Γ. Ι. Κατσίγρα δημιουργήθηκε στο διάστημα 1950
– 1965 από τον γιατρό Γεώργιο Κατσίγρα (1914 – 1998) και περιλαμβάνει 780 έργα -ζωγραφικά, χαρακτικά και σχέδια- από
τον 19ο μέχρι τα μέσα του 20ού αιώνα. Ο συλλέκτης αποφάσισε να δωρίσει τη συλλογή του στο Δήμο Λαρισαίων το 1981
με μοναδικό όρο την ανέγερση ειδικού κτιρίου για τη στέγαση της. Το 1983 ιδρύθηκε η Δημοτική Πινακοθήκη ΛάρισαςΜουσείο Γ. Ι. Κατσίγρα και τα επίσημα εγκαίνια στο νέο κτίριο
έγιναν το Νοέμβριο του 2003.

Στα Τρίκαλα αναμένεται να βρίσκεται την ερχόμενη Τετάρτη 3
Απριλίου ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Παύλος Πολάκης, καθώς παραστεί ως μάρτυρας υπεράσπισης στη δίκη του Διοικητή
του Νοσοκομείου Τρικάλων Δημήτρη Παρθένη (σ.σ. για την καθαριότητα στο τοπικό νοσηλευτήριο).
Επίσης, την ίδια μέρα ο κ. Πολάκης θα εγκαινιάσει και τη νέα
μονάδα του ΟΚΑΝΑ που θα στεγάζεται στο κτίριο στον προαύλιο
χώρου του παλιού Νοσοκομείου

∫Ε.Κ.

Στοιχηματίζουν σε μη υποψήφιο
για τον Δήμο Τρικκαίων!!!

Συνεχίζει να επιμένει στο αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος…
Δε ρωτούσε και εμάς!

∫Ε.Κ.

Η ευχή του Δεσπότη στην κόρη του Παπά-Γιώργη
Στο μοναστήρι στην
Παναγίτσα βρέθηκε ο
πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Γραδούλας, με
την σύζυγό του και το
νέο μέλος της οικογένειας, μια γλυκύτατη κορούλα.
Η μικρούλα πήρε την
ευχή του Δεσπότη, όπου
ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης και
Σταγών κ. Χρυσόστομος
με ιδιαίτερη στοργή την
πήρε στην αγκαλιά του.
Να ευχηθούμε και εμείς
στον π. Γεώργιο και την
σύζυγό του να τους ζήσει η μικρή και να είναι
πάντα υπό την προστασία της Παναγίας.

Ζούμε στην εποχή του τζόγου, αλλά ορισμένες φορές και η επιστήμη σηκώνει ψηλά τα χέρια! Ο λόγος για στοιχηματική εταιρία που δίνει ποσοστά για το νέο δήμαρχο του Δήμου Τρικκαίων.
την πρώτη θέση και φαβορί είναι ο νυν δήμαρχος Δημήτρης
Παπαστεργίου με 1.05. Αλλά ας αφήσουμε τις… πρωτιές και να
πάμε στα περίεργα! Δεύτερος έρχεται με απόδοση 12 ο Χρήστος
Κρητικός, ο οποίος βέβαια δεν θα είναι υποψήφιος δήμαρχος!!!
Για την ιστορία να πούμε ότι ακολουθεί ο Γιώργος Μητσιούλης
με 15, ο Κώστας Κρεμμύδας με 30 και ο Γιώργος Καϊκης με 50.
Και επειδή δεν γνωρίζουμε και πολλά από στοιχήματα, αν παίξουμε τον Κρητικό, που έτσι και αλλιώς δεν κατεβαίνει κερδίζουμε;,
Αν ναι, να ποντάρουμε για να πάρουμε τα χρήματα μας! Βρε
τι ζούμε!
Πάντως αργά την Παρασκευή έκαναν την… διόρθωση, βάζοντας σταθερά πρώτο τον Δημήτρη Παπαστεργίου, αλλά έφεραν στην δεύτερη θέση τον Κώστα Κρεμμύδα!

∫χρ.παπ.

∫χρ.παπ.

Αλλάζει η ώρα
τα ξημερώματα της Κυριακής
Την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου
αλλάζει η ώρα και
έτσι στις 3:00 τα ξημερώματα οι δείκτες των ρολογιών
θα προχωρήσουν
μια ώρα μπροστά
για να δείξουν 4:00.
Η ώρα αλλάζει τα
τελευταία χρόνια την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου (μία ώρα
μπροστά) και την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου (μία ώρα πίσω).
Στο μέλλον όμως αυτό θα αλλάξει καθώς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο υπερψηφίστηκε πρόσφατα ο τερματισμός της
αλλαγής της ώρας από χειμερινή σε εαρινή από το 2021. H αλλαγή
ώρας πρέπει να σταματήσει την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου 2021
για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θέλουν να διατηρήσουν
μόνιμα τη θερινή ώρα, ενώ για τα κράτη – μέλη που επιθυμούν τη χειμερινή ώρα, η αλλαγή θα γίνει την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου της ίδιας χρονιάς. Οι χώρες έχουν περιθώριο μέχρι τον Απρίλιο του
2020 να αποφασίσουν ποια ώρα θα κρατήσουν.

∫Ψ.

CMYK

4 σελίδα
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Δόθηκε χθες από το Υπουργείο Παιδείας για τις πανελλαδικές εξετάσεις

Παράταση στην υποβολή της αίτησης – δήλωσης
Η καταληκτική προθεσμία υποβολής είναι έως και την Τρίτη 2 Απριλίου
αρατείνεται έως και την Τρίτη 2
Απριλίου η προθεσμία υποβολής
της Αίτησης-Δήλωσης των
υποψηφίων (μαθητών και αποφοίτων),
για τη συμμετοχή τους στις
Πανελλαδικές Εξετάσεις 2019 των ΓΕΛ
και ΕΠΑΛ.

Π

Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν υποβάλει την Αίτησή τους, μέχρι τη λήξη του ωραρίου
λειτουργίας των αντίστοιχων ημερήσιων ή
εσπερινών Λυκείων (σ.σ η προθεσμία κανονικά έληγε, χθες).
Η προθεσμία αφορά και τους υποψηφίους
που τυχόν ενδιαφέρονται για τα 3 Μουσικά
Τμήματα με τη νέα διαδικασία εισαγωγής (το
Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και
Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, και το
Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων), εκτός από την Αίτηση-Δήλωση
για τις πανελλαδικές εξετάσεις, υποβάλλουν
και σχετική Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση για τα
3 Μουσικά Τμήματα.
Οι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων (χωρίς νέα εξέταση) μπορούν να είναι μόνο όσοι

εξετάστηκαν πανελλαδικά το 2017 ή το 2018
(με τα ημερήσια ΓΕΛ ή με τα ημερήσια ΕΠΑΛ).
Όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για το 10%
των θέσεων, δεν θα υποβάλουν την Αίτηση-

Δήλωση του Μαρτίου, αλλά απευθείας μηχανογραφικό δελτίο. Οι υποψήφιοι για το 10%
των ΓΕΛ έτους 2017 θα συμπληρώσουν μηχανογραφικό δελτίο με πέντε (5) επιστημονι-

κά πεδία.
Εν τω μεταξύ, όπως ανακοινώθηκε από το
Υπουργείο Παιδείας οι πανελλαδικές εξετάσεις
θα ξεκινήσουν για τους υποψηφίους των ΓΕΛ
στις 7 Ιουνίου με το μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας (Γενικής Παιδείας) και στις 6
Ιουνίου για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ με το
μάθημα των Νέων Ελληνικών.
Οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των ΓΕΛ θα ολοκληρωθούν στις 18
Ιουνίου με το μάθημα της Βιολογίας (Ο.Π. Θετικών Σπουδών) και τη Βιολογία (Γενικής Παιδείας), ενώ ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται
η 08:30 π.μ., κοινή για τους υποψηφίους ημερήσιων και εσπερινών Λυκείων. Οι υποψήφιοι
πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08.00 π.μ. Η διάρκεια εξέτασης
κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες.
Επίσης, οι εξετάσεις για τους υποψηφίους
των ΕΠΑΛ θα ολοκληρωθούν στις 20 Ιουνίου
με τα μαθήματα Τεχνολογία Υλικών, Οικοδομική, Στοιχεία Ψύξης – Κλιματισμού και Κινητήρες Αεροσκαφών / Κινητήρες Αεροσκαφών
II (ν.4473).
Ευαγγελία Κάκια

Των Τρικαλινών καθηγητών στη συνέλευση της ΕΛΜΕ Τρικάλων

Μηδαμινή συμμετοχή παρά τις αλλαγές
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία το σχέδιο δράσης που προτείνει η ΟΛΜΕ καθώς και η πραγματοποίηση εκδήλωσης με θέμα το Νέο Λύκειο
αρά τις αλλαγές και
τις αντιδράσεις που
έχει προκαλέσει το
νομοσχέδιο για το Νέο Λύκειο
οι καθηγητές που παραβρέθηκαν στην γενική συνέλευση
της ΕΛΜΕ Τρικάλων ήταν μετρημένοι στα δάχτυλα.
Ωστόσο, λόγω της χαμηλής
συμμετοχής δεν έγινε διευρυμένη συνεδρίαση, όπου εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία το σχέδιο δράσης που προτείνει η
ΟΛΜΕ, καθώς επίσης και ο
προγραμματισμός μιας εκδήλωσης στις 9 ή 10 Απριλίου με
θέμα το Νέο Λύκειο.
Η Ομοσπονδία προτείνει την
πραγματοποίηση 24ωρης
απεργίας με την έναρξη της

Π

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.
«Επί της ουσίας το Νομοσχέδιο αυτό κόβει σε κομμάτια
το Λύκειο, ενισχύοντας την
φροντιστηριακή νοοτροπία,
άρα και την οικονομική επιβάρυνση των οικογενειών, δεδομένου ότι το απολυτήριο θα
μετρά για την είσοδο στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση και τα
παιδιά θα κυνηγούν με μανία
τους βαθμούς σε όλες τις τάξεις του Λυκείου» σημείωσε ο
πρόεδρος της ΕΛΜΕ Τρικάλων κ. Νίκος Πασχάλης.
Όπως τόνισε σαφώς η κάθε
αλλαγή είναι καλοδεχούμενη,

ωστόσο θα πρέπει να γίνεται
με διάλογο στον οποίο θα συμμετέχουν όλοι οι φορείς.

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.

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

τοπικά

Σ

ημαντικό ρόλο
στην τόνωση της
καλαμπακιώτικης
οικονομίας - εκτός του
μεγάλου αριθμού των
τουριστών που
διέρχονται την περιοχή,
πλέον καθ’ όλη τη
διάρκεια του χρόνουδιαδραματίζει η
διοργάνωση μεγάλων
συνεδρίων στην περιοχή.
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Η Καλαμπάκα, πόλη των συνεδρίων
•Ακόμη ένα συνέδριο λαμβάνει χώρο στη περιοχή το τρέχων διήμερο •Συνεδριακό κέντρο
ετοιμάζει ο Δήμος σε συνεργασία με επιμελητήριο και Περιφέρεια στους Αγίους Θεοδώρους

Του
Γιώργου Χρ. Σιαμουρέλη

✉ grgsiamourelis@gmail.com
Κατά καιρούς έχουμε παρακολουθήσει να λαμβάνουν
χώρα στην Καλαμπάκα, σημαντικά πανελλήνια συνέδρια,
ιατρικού, φαρμακευτικού αλλά
και εκπαιδευτικού περιεχομένου, όπως αυτό που γίνεται,
το Σαββατοκύριακο που ήδη
διανύουμε και το οποίο θα
προσελκύσει περί τα 800 άτομα στο Ξενοδοχείο Divani Meteora και στο καταπληκτικό
του συνεδριακό κέντρο.
Το συνέδριο αφορά τους
Βρεφονηπιαγωγούς την εκπαιδευτική κοινότητα τους
φοιτητές και τους παιδαγωγούς. Ξεκίνησε από χθες και
ολοκληρώνεται αύριο με
θέμα: «Η ανθρωποκεντρική
διάσταση της μάθησης στην
Προσχολική Αγωγή».

Συνεδριακό στους
Αγίους Θεοδώρους
Αξίζει να αναφέρουμε ότι
το δημοτικό συμβούλιο του
Δήμου Μετεώρων, τον περασμένο Φλεβάρη ανταποκρίθηκε στο αίτημα του Επιμελητηρίου Τρικάλων και έλαβε

Ε

νισχύεται η
συνεργασία της
Ευρωπαϊκής
Επιτροπής των
Περιφερειών με την
Περιφέρεια Θεσσαλίας,
στον τομέα της
εκπαίδευσης μαθητών
όλων των βαθμίδων, στην
ψηφιακή τεχνολογία και
τις δεξιότητες
προγραμματισμού.

Στο πλαίσιο αυτό, εντάσσεται και η επικοινωνία του
προέδρου της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής των Περιφερειών
κ. Karl-Heinz Lambertz με τον
Περιφερειάρχη Κ. Αγοραστό,
προκειμένου να ενθαρρύνει
τη συμμετοχή των σχολείων
της Θεσσαλίας στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού. Πρόκειται για μια
σημαντική πρωτοβουλία που
φέτος θα πραγματοποιηθεί
το διάστημα από 5 έως 20
Οκτωβρίου σε όλα τα σχολεία
της Ευρώπης.
«Για να γίνει η Ευρώπη πιο
ψηφιακή, πρέπει να καλλιεργήσουμε τη συμμετοχή και
να χτίσουμε συνεργασίες σε
τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, ώστε να εξασφαλίσουμε
ότι όλοι οι μαθητές θα αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις για να γίνουν δημιουργοί
ψηφιακού περιεχομένου και
όχι μόνο παθητικοί καταναλωτές των ψηφιακών υπηρεσιών» επεσήμανε ο κ. Lambertz. Από την πλευρά του ο
Κ. Αγοραστός, χαιρετίζοντας
την πρωτοβουλία, καλεί μα-

την απόφαση της παραχώρησης 30 στρεμμάτων στην περιοχή των Αγίων Θεοδώρων
Βασιλικής, για την κατασκευή
ενός μεγάλου εκθεσιακού και
συνεδριακού κέντρου, έπειτα
από αίτημα και πρωτοβουλία
του Προέδρου του, κ. Βασίλη
Γιαγιάκου με το οποίο συμφώνησε απόλυτα ο Δήμαρχος
Καλαμπάκας κ Χρήστος Σινάνης σύμφωνα με την δημόσια τοποθέτησή του και τις
συνεντεύξεις του. Μάλιστα,
ο φάκελος για το έργο αναμένεται να κατατεθεί στο
υπουργείο Ανάπτυξης από τον
Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, κ.
Αγοραστό και το έργο να προχωρήσει.

Η δημιουργία του συνεδριακού κέντρου στους Αγίους
Θεοδώρους, είναι βέβαιο πως
θα συμβάλει ακόμη περισσότερο στην ανάπτυξη του συνεδριακού τουρισμού με ότι
αυτό συνεπάγεται.

Ανακοίνωση για το
συνέδριο στην
Καλαμπάκα
Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος
Βρεφονηπιαγωγών καλεί την
Επιστημονική Κοινότητα,
τους Παιδαγωγούς Προσχολικής Ηλικίας, τους Νηπιαγωγούς, τους φοιτητές των
Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, τους

γονείς, τους αρμοδίους για
την χάραξη πολιτικών και
κάθε ενδιαφερόμενο, να συμμετάσχουν στο 15ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο
Προσχολικής Αγωγής & Εκπαίδευσης με θέμα «Η ανθρωποκεντρική διάσταση της
μάθησης στην Προσχολική
Αγωγή» το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Καλαμπάκα
στις 29,30 & 31 Μαρτίου
2019.
Το Συνέδριο διοργανώνεται
από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο
Βρεφονηπιαγωγών (ΠΑ.ΣΥ.ΒΝ)
σε Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής – Τμήμα Αγωγής & Φροντίδας στην
Πρώιμη Παιδική Ηλικία και τε-

λεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.
Στο Συνέδριο θα συμμετάσχουν διακεκριμένοι επιστήμονες και ερευνητές που
δραστηριοποιούνται στο
χώρο της Προσχολικής Αγω-

γής & Εκπαίδευσης. Επίσης
θα συμμετέχουν εκπρόσωποι
Υπουργείων, Φορέων και Οργανώσεων.
Στους συμμετέχοντες θα
χορηγηθεί Βεβαίωση και Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης.

Πρόσκληση για συμμετοχή απευθύνει ο Περιφερειάρχης Κ. Αγοραστός

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού
στα σχολεία της Θεσσαλίας

θητές και δάσκαλους να συμμετάσχουν στην Ευρωπαϊκή
Εβδομάδα Προγραμματισμού,
προκειμένου να ανακαλύψουν
τη χαρά της ψηφιακής δημιουργικότητας και τονίζει: «Ο
προγραμματισμός βοηθάει
στην ανάπτυξη δεξιοτήτων,
όπως είναι η υπολογιστική
σκέψη, η δημιουργικότητα και
η ομαδική εργασία, δεξιότητες
πραγματικά χρήσιμες σε όλες
τις εκφάνσεις της ζωής. Η
συμμετοχή της Περιφέρειας
Θεσσαλίας στην Ευρωπαϊκή
Εβδομάδα Προγραμματισμού,
συνάδει με το στρατηγικό μας
σχέδιο Digital Thessaly για
εκπαίδευση στο ψηφιακό μάρκετινγκ, τη νέα συνεργασία

της Google με την Περιφέρεια
Θεσσαλίας προκειμένου να
ενισχυθούν οι ψηφιακές δεξιότητες νέων επιχειρηματιών
αλλά και τη δημιουργία Κέντρου Νεανικής Καινοτόμου
Επιχειρηματικότητας, βασικός
άξονας του οποίου είναι η
ψηφιακή ανταγωνιστικότητα
στην οικονομία και την κοινωνία» συμπλήρωσε ο κ. Αγοραστός.

Συμμετέχουν
70 χώρες
Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα
Προγραμματισμού είναι ένα
κίνημα βάσης που προωθεί
τη δημιουργικότητα, την επίλυση προβλημάτων και τη συ-

νεργασία μέσω του προγραμματισμού και άλλων δραστηριοτήτων του τομέα της τεχνολογίας.
Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε το 2013
από τους νεαρούς συμβούλους για το ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη, με σκοπό την κατανόηση του κόσμου
που εξελίσσεται ταχύτατα
γύρω μας. Το 2017, περίπου
1,2 εκατομμύριο άτομα σε περισσότερες από 50 χώρες σε
όλο τον κόσμο συμμετείχαν
στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα
Προγραμματισμού.
Επιπλέον, 1,3 εκατομμύριο
νέοι συμμετείχαν στην Αφρικανική Εβδομάδα Προγραμματισμού. Το 2018 η συμμετοχή
άγγιξε τα 2,7 εκατομμύρια άτομα σε περισσότερες από 70
χώρες. Ο στόχος είναι η πρωτοβουλία να φτάσει στο 50%
όλων των σχολείων στην Ευρώπη έως το 2020.
Την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα
Προγραμματισμού διαχειρίζονται εθελοντές. Ένας ή περισσότεροι Πρέσβεις της Εβδομάδας Προγραμματισμού συντονίζουν την πρωτοβουλία στις
χώρες τους, όμως μπορεί ο καθένας να διοργανώσει τη δική

του δραστηριότητα και να την
προσθέσει στον χάρτη του ιστότοπου codeweek.eu. ή να μάθει

περισσότερα μέσω της ειδικής
ιστοσελίδαςγια τους δασκάλους CodeWeek.eu/Schools.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας καλούμε στην πολιτική
Συγκέντρωση-συζήτηση

Σάββατο 30 Μάρτη
Στην ψησταριά «ΠΕΤΡΙΝΟ»

ώρα 7.30 μ.μ. στην ΠΗΓΗ
Δημοτικές εκλογές:
για ν' ανοίξει επιτέλους
ο δικός μας δρόμος για την
ικανοποίηση των σύγχρονων
κοινωνικών αναγκών
Θα μιλήσουν:

Βάιος Καλύβας Υποψήφιος Δήμαρχος Πύλης
Νίκος Λάζος Υποψήφιος τοπικός σύμβουλος Πηγής

6 σελίδα
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Ενδιαφέρουσα εκδήλωση πραγματοποίησε ο Φ.Ι.ΛΟ.Σ. Τρικάλων

Ελληνισμός, 4.000 χρόνια
της καταγεγραμμένης Ιστορίας

Επεκτείνεται το δίχτυ ασφαλείας
για υγεία – πρόνοια στον Δήμο Τρικκαίων

• Ομιλήτρια ήταν η καθηγήτρια Ιστορίας στο Εθνικό
και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών κα. Μαρία Ευθυμία

«Τ

α ισχυρά σημεία
του Ελληνισμού
στα 4.000 χρόνια
της καταγεγραμμένης Ιστορίας
του» ήταν το θέμα της 132ης
διάλεξης τους Φιλολογικού,
Ιστορικού, Λογοτεχνικού, Συνδέσμου (Φ.Ι.ΛΟ.Σ.) Τρικάλων.
Η διάλεξη έγινε προχθές το
απόγευμα στην αίθουσα του
Επιμελητηρίου Τρικάλων με
ομιλήτρια την καθηγήτρια
Ιστορίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών κα. Μαρία Ευθυμία.
Όπως τόνισε μεταξύ των
άλλων, η ομιλήτρια «ελάχιστες
γλώσσες έχουν το προσόν να
παρακολουθηθούν, ένα προσόν που διαθέτει η ελληνική
γλώσσα».
Ε.Κ.

Τ

η διασύνδεση των
υπηρεσιών υγείας
και πρόνοιας στον
Δήμο Τρικκαίων
σηματοδότησε η
συνάντηση υπευθύνων
από αντίστοιχες Δομές.
Το μεσημέρι της Παρασκευής 29 Μαρτίου 2019,
μετά από πρωτοβουλία της
υπευθύνου συντονίστριας της
ΤΟΜΥ Τρικάλων, κ. Δημ. Νάτσινα, συναντήθηκαν τα στελέχη της ΤΟΜΥ με τα στελέχη
του Κέντρου Κοινότητας, Α
ΚΑΠΗ και Βοήθεια στο Σπίτι,
στα γραφεία του Κέντρου Κοινότητας. Το κτήριο, εξάλλου,
της οδού Ομήρου 6, δωρεά
του γιατρού Αριστοτέλη Αν-

Θεόδωρος Χήρας
Υποψήφιος Δήμαρχος Δήμου Πύλης

Για να έχει μέλλον πραγματικά
ο Δήμος Πύλης, ο τόπος μας!

CMYK

τωνίου, θα αποτελεί σε λίγο
διάστημα, κέντρο παροχής
κοινωνικών υπηρεσιών και λειτουργίας δομών, μετά τη σχετική αξιοποίησή του από τον
Δήμο Τρικκαίων.
Οπότε το συγκεκριμένο κτήριο, ήταν ο καλύτερος τόπος
συνάντησης για να συζητηθούν ζητήματα που σχετίζονται με τη διασύνδεσηυπηρεσιών που προσφέρουν, στον
τομέα της υγείας η ΤΟΜΥ και
στον τομέα της πρόνοιας, οι
λοιπές μονάδες – δομές του
Δήμου.
Στη συνάντηση έγινε αλληλοενημέρωση για τα υπάρχοντα προγράμματα. Για τις
παροχές και τις δράσεις που
ωφελούν τους τρικαλινούς

πολίτες.
Στην πρώτη αυτή συνάντηση, που αποδίδει πνεύμα συνεργασίας για την υγεία και
την πρόνοια για όλους, μετείχαν: από την ΤΟΜΥ, οι
υπεύθυνη συντονίστρια Δήμητρα Νάτσινα, κοινωνική λειτουργός Ι. Ντάσκας, νοσηλεύτρια κ. Γκουγκουμάτη και
επισκέπτρια υγείας κ. Κατσαρού, από το Κέντρο Κοινότητας η συντονίστρια κ. Παπατζιμοπούλου ο κοινωνικός λειτουργός κ. Μ. Μητσογιάννης,
η κ. Γαλανοπούλου ως διοικητικό προσωπικό, ενώ από
το Βοήθεια στο Σπίτι, οι κ. Μ.
Κοτρώτσιου και Παπαθανασίου ως νοσηλεύτριες και η
κ. Ουρανία Μπαλα.

τοπικά
ολιτική περιοδεία
ξεκίνησε χθες και
ολοκληρώνεται
σήμερα, ο πρόεδρος της
«Νέας Δεξιάς» Φαήλος
Κρανιδιώτης. Κατά την
επίσκεψή του στα
Τρίκαλα συνάντησε
πολιτικούς τους φίλους,
αλλά και φορείς της
πόλης.

Π

του Χριστόφορου

Παπαθανασίου

Φαήλος Κρανιδιώτης από το μνημείο «Ύψωμα 731»

Η ΣΜΥ να πάρει το όνομα
του Δημήτρη Κασλά
•Η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών να λάβει
το όνομα του Διοικητή της ένδοξης Μεραρχίας

Ενώ ξεχωριστή ήταν η επίσκεψή του στο μνημείου του
«Υψώματος 731», όπου κατέθεσε στεφάνι, παρουσία και
του Γενικού Γραμματέα του
κόμματος του Χρήστου Χρηστίδη, αλλά και του τοπικού
στελέχους του κόμματος Χρήστου Γκαραγκάνη.
Από το σημείο εκείνο ο κ.
Κρανιδιώτης με δηλώσεις του
στον «Πρωινό Λόγο» έκανε μια
ενδιαφέρουσα πρόταση, που
αφορά την ονομασία της ΣΜΥ.
Πρότεινε, από την στιγμή που
το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
θα προχωρήσει στην αλλαγή
της ονομασίας της Σχολής από
«Στρατόπεδο Καβράκου» να
πάρει το όνομα του θρυλικού διοικητή του 5ου Συντάγματος
της I Μεραρχία Δημήτρη Κασλά!
Ο Δημήτριος Γ. Κασλάς
(1901- 1966) υπήρξε Έλληνας
στρατιωτικός. Πήρε μέρος στη
Μικρασιατική εκστρατεία, στον
Ελληνοϊταλικο πόλεμο, στην
Εθνική Αντίσταση και στα Δεκεμβριανά. Κυρίως έμεινε γνωστός μετά θάνατον για την συνεισφορά του ως διοικητής στο
ΙΙ/5 τάγμα πεζικού στην απόκρουση της Ιταλικής επίθεσης
στο 731 ύψωμα.
Η ενεργός στρατιωτική πορεία του Δ. Γ. Κασλά ολοκληρώνεται στις 12 Ιανουαρίου του
1948 όταν αποστρατεύεται αυτεπαγγέλτως με τον βαθμό του
Αντισυνταγματάρχη, ΕΔΥΣ
435/1948. Μετά την αναγνώριση της Εθνικής Αντίστασης το
1985 ο Δημήτριος Κασλάς, μετά
θάνατον προήχθη σε Ταξίαρχο.

Δέσμη προτάσεων για το πανέμορφο χωριό των Μετεώρων

Σημαντικές και καινοτόμες
προτάσεις για το Καστράκι
•Από τον τοπικό σύμβουλο και εκ νέου υποψήφιο με στήριξη
από τον υπ. Δήμαρχο Καλαμπάκας κ. Θ. Αλέκο κ. Γιώργο Γκόγκο
ια ενδιαφέρουσα
και καινοτόμο
δέσμη προτάσεων
και μέτρων για το
πανέμορφο χωριό του
Καστρακίου, προτείνει με
σημερινό του κείμενο ο νυν
τοπικός σύμβουλος
Καστρακίου και εκ νέου
υποψήφιος κ. Γεώργιος
Γκόγκος με στήριξη από
τον υπ. Δημαρχο
Καλαμπάκας κ. Θ. Αλέκο.

Μ

Ο κ. Γκόγκος είναι και Αντιπρόεδρος Ένωσης Ξενοδοχείων
Ν. Τρικάλων με έδρα τα Μετέωρα και διαθέτει τουριστική επιχείρηση στο Καστράκι.
Ο συμβουλος Καστρακίου,
αναφέρει στο κείμενό του μια
σειρά προτάσεων ώστε να γίνει

το Καστράκι, η «καρδιά» των
Μετεώρων, σημείο αναφοράς
στην ευρύτερη περιοχή, τόσο για
τους κατοίκους όσο και για τους
επισκέπτες.
Μάλιστα με χαρά διαπιστώσαμε ότι τοποθετεί στις απόψεις του ως επίκεντρο τον άνθρωπο, τον κάθε καστρακινό και
την κάθε καστρακινή.
Είναι από τις ελάχιστες φορές
που γράφονται συγκεκριμένες
προτάσεις από τοπικό σύμβουλο
για το χωριό του και αυτό δείχνει
πως και ανοιχτόμυαλος είναι και
καινοτόμος, ως προς τις θέσεις
του και τις προτάσεις του! Να
σημειώσουμε ότι κατά τη διάρκεια της θητείας του τα τελευταία 5 έτη, έχει αρθρογραφήσει
ουκ ολίγες φορές για τα καλώς
και τα κακώς κείμενα του χωριού του κερδίζοντας την εκτίμηση των συγχωριανών του.

Ας δούμε όμως τις προτάσεις
του κ. Γκόγκου για το Καστράκι.
«Ο βασικός πυλώνας έχει ως
εξής:
•Αναπτυξιακή Πολιτική (Γεωργία, Κτηνοτροφία, Τουρισμός).
•Κοινωνική Μέριμνα – Άμεση
επίλυση προβλημάτων.
•Διαφάνεια και αξιοκρατία σε
όλα τα οικονομικά θέματα.
•Πρωτοβουλία και λόγο
στους πολίτες.
Ειδικότερα:
•Στελέχωσης αγροτικού ιατρείου στο Καστράκι.
•Στελέχωση τουριστικού γραφείου.
•Τοποθέτηση ειδικών θυρίδων σε σημεία του χωριού για
την αλληλογραφία των πολιτών.
•Εφαρμογή ημέρας του πολίτη.
Επέκταση του φωτισμού σε

όλο το Καστράκι.
•Δημιουργία πεζοδρομίων.
•Δημιουργία και τοποθέτηση
με κάγκελα και προστατευτικές.
μπάρες σε όλα τα επικίνδυνα σημεία του χωριού.
•Αξιοποίηση της περιοχής
που βρίσκεται πλησίον του Αϊ
Γιώργη του Μανδηλά.
•Αξιοποίηση τμήματος του
παλαιού οικισμού.
Επειδή τα προηγούμενα χρόνια το Καστράκι έμεινε πίσω Δεσμεύομαι απέναντι σας ότι με ειλικρίνεια , τιμιότητα και κυρίως
διαφάνεια θα δημιουργήσουμε
ένα Καστράκι με προοπτικές και
μέλλον για τους κατοίκους και
τους επισκέπτες.
Δώστε μου τη Δύναμη να δημιουργήσουμε ένα Καστράκι
με αξιοκρατία χωρίς διακρίσεις
κοιτώντας μόνο στο αύριο».
Γιώργος Χρ. Σιαμουρέλης
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Επίσκεψη του υποψηφίου
Δημάρχου Μετεώρων

Θοδωρή Αλέκου
στο ΚΑΠΗ Καλαμπάκας

O υποψήφιος δήμαρχος Μετεώρων Θοδωρής Αλέκος και
υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοί του, επισκέφθηκαν το
ΚΑΠΗ Καλαμπάκας. Εκεί τους υποδέχθηκε ο πρόεδρος κ.
Πλατσατούρας Βαγγέλης και πλήθος ηλικιωμένων κυρίων
και κυριών που αγκαλιάσανε τον κ. Αλέκο και την ομάδα του.
Δημιουργήθηκε ένα μεγάλο ευδιάθετο «πηγαδάκι» και παρούσης της διευθύντριας κ. Μητρονάτσιου Κωνσταντίνας
ακολούθησε μία ενδιαφέρουσα συζήτηση.
Ιδιαίτερα προβλήματα όσον αφορά την υποδομή και λειτουργία του ΚΑΠΗ φαίνεται πως δεν υπάρχουν, πέραν των
διάφορων μικροδιορθώσεων και της αντικατάστασης τραπεζοκαθισμάτων και λοιπού εξοπλισμού που περιστασιακά
απαιτούνται.
Η ομάδα των υποψήφιων συμβούλων σημείωσε τα παράπονα που έχουν τα μέλη του ΚΑΠΗ από τη σημερινή δημοτική αρχή, με κυριότερο, την μόνιμη πλέον απουσία της
οικονομικής ενίσχυσης εκδρομών από τον Δήμο Μετεώρων.
Κάποιος ηλικιωμένος είπε χαρακτηριστικά: «Δεν ζητάμε
και τίποτε ιδιαίτερο, μια στο τόσο θα θέλαμε να έχουμε ένα
κουτί βουτήματα ή μια πίτα, να συνοδέψουμε με το καφεδάκι μας, έτσι για να νοιώσουμε ότι μας νοιάζονται λιγάκι».
Ο κ. Αλέκος συνειδητοποίησε ότι τελικά το μεγαλύτερο πρόβλημα του ΚΑΠΗ είναι η γενικότερη αποξένωση των μελών
του από την τοπική κοινωνία που ξεκινά με την αδιαφορία
της εκάστοτε αυτοδιοίκησης.
Συζητήθηκαν προτάσεις, που θα μπορούσαν να ομορφύνουν την καθημερινότητα των ηλικιωμένων, της συνδιοργάνωσης με το δήμο, διάφορων εκδηλώσεων και ημερίδων, με επίκεντρο την ψυχαγωγία αλλά και την ενημέρωση
της τρίτης ηλικίας στη πόλη μας.
Φεύγοντας η ομάδα του κ. Αλέκου ο κ. Πλατσατούρας
αστειευόμενος είπε στον υποψήφιο Δήμαρχο: «Κανόνισε να
κάτσεις στη καρέκλα Θόδωρα και να σε δούμε μετά από 5
χρόνια πάλι!» με τον κ Αλέκο να απαντά επίσης αστειευόμενος: «Μπορώ να ξεφύγω από εσάς; Δεν μπορώ, αφού από
δω πάνω μένω, θα φυλάτε καραούλι όταν πάω για το σπίτι και θα με τραβάτε μέσα!»
Σημειώνεται ότι τα μέλη του ΚΑΠΗ Καλαμπάκας αριθμούν
σε περίπου 300 και η ετήσια συνδρομή του κάθε μέλους που
περιλαμβάνει την χρήση του χώρου και μειωμένες τιμές σε
καφέ, αναψυκτικά και ροφήματα είναι 5 ευρώ ετησίως.

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

8 σελίδα
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νέος κανονισμός
λειτουργίας των
λαϊκών αγορών
στην περιοχή του
Κλωτσοτήρα και του ΟΣΕ
αναμένεται να
απασχολήσει τη
συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου
Τρικκαίων, την ερχόμενη
Πέμπτη 4 Απριλίου.

Η συνεδρίαση έχει οριστεί
για τις 8.30 το βράδυ και το
σώμα θα κληθεί να εγκρίνει
τα όσα ορίζει ο νέος κανονισμός.
Σύμφωνα με την εισήγηση,
στόχος είναι η θέσπιση προδιαγραφών και κανόνων για
την εύρυθμη λειτουργία των
λαϊκών αγορών του Δήμου
Τρικκαίων, η βελτίωση της αισθητικής εικόνας και της λειτουργικότητά τους, η διασφάλιση της προστασίας του καταναλωτικού κοινού και η δημιουργία των απαραίτητων
προϋποθέσεων για την δραστηριοποίηση όλων των οικονομικών και παραγωγικών δυνάμεων του τόπου, που θα
συμβάλλουν στον υγιή ανταγωνισμό.
«Ο παρών κανονισμός έχει
ως αντικείμενο την εύρυθμη
λειτουργία της περιφερικής
Λαϊκής Αγοράς αρμοδιότητας
του Δήμου Τρικκαίων ημέρας
Τετάρτης στην περιοχή του
Κλωτσοτήρα και συγκεκριμένα στην οδό Μπαντόλα από
την αρχή αυτής έως την οδό
Κλειδωνοπούλου» σημειώνεται.
Όπως αναφέρεται στην ει-
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Θα απασχολήσει την ερχόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων

Ο κανονισμός λειτουργίας των λαϊκών
αγορών σε ΟΣΕ και Κλωτσοτήρα
•Στόχος είναι η θέσπιση προδιαγραφών και κανόνων για την εύρυθμη λειτουργία τους

σήγηση «στο Δήμο Τρικκαίων
λειτουργεί περιφερειακή λαϊκή
αγορά, στην περιοχή Κλωτσοτήρα στην οποία δραστηριοποιούνται παραγωγοί και
επαγγελματίες πωλητές με
συνολικό αριθμό θέσεων
ογδόντα έξι (86).
Το μήκος πρόσοψης των
Εγκαταστάσεων Πώλησης θα
είναι 3 μέτρα, το οποίο είναι

Ο κ Σπαθης τονίζει
για την ανάγκη συνεργασιών
ανατροπής στο δήμο
Για να αλλάξουμε την πόλη πρώτα
αλλάζουμε εμείς. Οι πολίτες αξίζουν
καλύτερα και στην πόλη περισσότερα
Ο κ Σπαθης τονίζει ότι η η πεμπτουσία των επερχόμενων αυτοδιοίκητων εκλογών είναι η προγραμματική συμφωνία και συνεργασία ανατροπής στο δήμο και
του παρωχημένου μοντέλο διακυβέρνησης του δήμου έως σήμερα.
Ο διάλογος για κοινή προγραμματική συμφωνία και συνεργασία
στις προσεχείς εκλογές συνεχίζεται με στελέχη και ενεργούς
πολίτες και θα παραμείνει ανοιχτός και ζωντανός έως και την
δεύτερη Κυριακή των εκλογών με στόχο την ανατροπή του
παρωχημένου τρόπου δημοτικής διακυβέρνησης, του δήμου
της αδιαφορίας και ανυπαρξίας έργου τα τελευταία χρόνια.
Να λάβουν τέλος οι μυθοπλασίες και το παραμύθιασμα του
απερχόμενου δήμαρχου προς τους συμπολίτες.
Στο συνέδριο του ΚΙΝ.ΑΛ είναι ανάγκη να τονίσουμε την
άποψη της δημιουργίας ενός σύγχρονου κομματικού φορέα
αρχών και αξίων που να απαντά στα προβλήματα της κοινωνίας
και θα δίνει την μάχη για ένα κράτος δικαίου για θεσμικές μεταρρυθμίσεις στην αποκέντρωση, την μεταφορά αρμοδιοτήτων
στην τοπική αυτοδιοίκηση στον εκσυγχρονισμό της δημόσιας
διοίκησης, και στην διαμόρφωση ενός νέου σύγχρονου αναπτυξιακού και παραγωγικού μοντέλου στην χωρά.
Ταυτόχρονα είναι ανάγκη να μιλήσουμε για το διακύβευμα
των αυτοδιοίκητων εκλογών τον ρολό της αυτοδιοίκησης
στην έξοδο από την κρίση ως αποκεντρωμένος θεσμός περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης. Και φυσικά στο περιθωρίου
του συνέδριου θα έχουμε τον χρόνο να μιλήσουμε με την
ηγεσία του ΚΙ.ΝΑ.Λ και για τρόπο αξιολόγησης και στήριξης
των υποψήφιων δημάρχων.

ίσο κατά κατηγορία πωλούμενων ειδών δεν υπερβαίνει
σε καμία περίπτωση τα έξι.
Ωστόσο, αν οι Επιτροπές του
άρθρου 28 υποβάλουν στο
φορέα λειτουργίας πλήρως
αιτιολογημένη πρόταση για
περαιτέρω ανάπτυξη των πάγκων έως οκτώ (8) μέτρα ανά
κατηγορία πωλούμενων ειδών
και για συγκεκριμένες λαϊκές

αγορές, στις οποίες υπάρχει
δυνατότητα από άποψη χώρου, ο φορέας λειτουργίας
μπορεί να συμπεριλάβει σχετική πρόβλεψη στον Κανονισμό Λειτουργίας» αναφέρει
ο νέος κανονισμός».
Σχετικά με τη λειτουργία
της λαϊκής αγοράς του ΟΣΕ
αυτό που προτείνεται είναι η
επαναοριοθέτηση της λαϊκής

αγοράς στην περιοχή ΟΣΕ
της δημοτικής κοινότητας Τρικάλων με την μείωση των θέσεων από εκατόν πενήντα δύο
(152) σε εκατόν είκοσι (120)
συνοδευόμενη από τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο
απεικονίζεται ο αριθμός των
θέσεων και οι διαστάσεις αυτών επί των οδών:
α) Στην οδό Ευριπίδου από
την οδό Ασκληπιού και στην
δεξιά πλευρά αυτής με αριθμό
θέσεων τριάντα εννέα (39),
β) Στην οδό Ευριπίδου από

την οδό Ασκληπιού έως τον
αριθμό 11 και στην αριστερή
πλευρά αυτής με αριθμό θέσεων είκοσι οκτώ (28),
γ) στο μέσον της οδού Ευριπίδου (ΝΗΣΙΔΑ) από την
οδό Ασκληπιού έως την οδό
Τερτίπη με αριθμό θέσεων
τριάντα οκτώ (38) και δ) στην
οδό Τερτίπη από την οδό Ευριπίδου έως την οδό Ζωοδόχου Πηγής και μόνο στη αριστερή πλευρά αυτής με αριθμό θέσεων δέκα πέντε (15).
Ε.Κ.

Σεμινάριο της MeXOXO για καινοτόμες
ιδέες στο Μουσείο Τσιτσάνη

Η

Ελπίδα Κόκκοτα και
η ομάδα της
MeXOXO έρχονται
στα Τρίκαλα υπό την αιγίδα
του Δήμου Τρικκαίων, με
ένα ΔΩΡΕΑΝ διαδραστικό
σεμινάριο, στο Μουσείο
Τσιτσάνη (Βενιζέλου και
Καρδίτσης 1) το Σάββατο, 30
Μαρτίου, 10.00-16.00, για
γυναίκες κάθε ηλικίας. Το
workshop πραγματοποιείται
στο πλαίσιο του
προγράμματος MeXOXO
Counting Stars με την
υποστήριξη του The CocaCola Foundation.

Το “Ideation Workshop” είναι
ένα εξάωρο σεμινάριο που θα
καλύψει την αντίστροφη σκέψη
(Opposite thinking), την αναλογική σκέψη (Analogy thinking),
την ανάπτυξη ιδεών (Concept
development), την εξερεύνηση
τάσεων (Trend matrix), τους τρόπους παρουσίασης (Pitching),
και πολλά ακόμη…
Αναρωτηθείτε…
Ποιος είναι ο σκοπός σας;
Πόσο καινοτόμα σκέφτεστε;
Βαδίζετε σωστά το μονοπάτι
της επιτυχίας;Αν δεν έχετε κάποια ιδέα να μοιραστείτε μαζί
μας, έχετε και πάλι τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε το
σεμινάριο και να επωφεληθείτε
από αυτό, καθώς θα το αναπροσαρμόσουμε αποκλειστικά για
εσάς!
Μαζί μας θα είναι ο «μάγος»
της μόδας Περικλής Κονδυλάτος
και η fashion persona Ramona
Vladi με ένα ξεχωριστό σεμινάριο

με θέμα “Dress for success”.
Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα μάθετε πώς το ντύσιμό
σας επηρεάζει την επαγγελματική πορεία σας, αλλά και τι μπορείτε να αλλάξετε για να συμβάλλετε με τον τρόπο σας προς
αυτήν την κατεύθυνση.
Περιορισμένος αριθμός θέσεων και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Πραγματοποιήσετε την κράτηση σας σήμερα στο Design
Thinking
Ideation:
https://www.eventbrite.com/e/me
xoxo-design-thinking-ideationsupported-by-the-coca-cola-foundation-registration-56138430557Η
MeXOXO είναι ο οργανισμός με
τη μεγαλύτερη εμπειρία στο κομμάτι της υποστήριξης της γυναικείας επιχειρηματικότητας!
Από το 2013 η MeXOXO έχει

βοηθήσει 3000 γυναίκες από την
Ελλάδα, το Μεξικό, την Κύπρο,
τη Γερμανία, το Νεπάλ, την Αμερική και τη Λιβερία να κάνουν
τα δικά τους μοναδικά βήματα.
Η Ιδρύτρια του MeXOXO, Ελπίδα Κόκκοτα, έχει δεσμευτεί
στον εαυτό της αλλά και στον

ίδρυμα Clinton, να βοηθήσει 5000
γυναίκες στον κόσμο μέχρι το
2020 και τον Δεκέμβριο του 2017
βραβεύτηκε με 1ο βραβείο των
Greek International Women
Awards για το διεθνή κοινωνικό
της αντίκτυπο μέσω του MeXOXO.

Ευχαριστήριο του 2ου Σ.Δ.Ε. προς
τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Τρικάλων
Όλοι εμείς στο 2ο Σ.Δ.Ε. Τρικάλων νιώθουμε την
ανάγκη να ευχαριστήσουμε θερμά τον Οδοντιατρικό
Σύλλογο Τρικάλων για την άμεση ανταπόκριση στο κάλεσμά μας και το συγκινητικό ενδιαφέρον που επέδειξαν
κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης και της εξέτασης των
κρατουμένων-μαθητών μας.

τοπικά
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Συνάντηση Περιφερειάρχη Θεσσαλίας με Δήμαρχο
Μετεώρων για έργα και ζητήματα του Δήμου
•Κώστας Αγοραστός και Χρήστος Σινάνης συζήτησαν για νέες δράσεις και προοπτικές στο Δήμο Μετεώρων
φ’ όλης της ύλης
συζήτηση για τα έργα
του Δήμου Μετεώρων
πραγματοποιήθηκε μεταξύ
του Περιφερειάρχη
Θεσσαλίας κ. Κώστα
Αγοραστού και του Δημάρχου
κ. Χρήστου Σινάνη. Κατά τη
συνάντηση τους
επιβεβαιώθηκε η βούλησή
τους για στενή συνεργασία
ώστε να αντιμετωπιστούν
ζητήματα που αφορούν τους
πολίτες της περιοχής.
Παράλληλα συζητήθηκαν μια
σειρά θεμάτων που αφορούν
την ευρύτερη περιοχή του
Δήμου Μετεώρων.

Ε

νοδο κατέγραψαν
σήμερα οι τιμές
του πετρελαίου
χάρη στις μειώσεις
παραγωγής του ΟΠΕΚ
και στις αμερικανικές
κυρώσεις σε βάρος του
Ιράν και της
Βενεζουέλας, με τις
αγορές αργού να
βρίσκονται σε τροχιά για
τη μεγαλύτερη τριμηνιαία
άνοδό τους από το 2009.

Ά

Στις 14:32 ώρα Ελλάδας, τα
συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το πετρέλαιο
μπρεντ παράδοσης Μαΐου σημείωσαν άνοδο 83 σεντς στα
68,65 δολάρια το βαρέλι και
οδεύουν προς κέρδη σχεδόν
28% για το πρώτο τρίμηνο. Τα
αντίστοιχα συμβόλαια για το
αμερικανικό αργό κατέγραψαν νωρίτερα άνοδο 1,14%
στα 60,44 δολάρια το βαρέλι
και οδεύουν προς άνοδο μεγαλύτερη του 33% για την
περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου.

Delivery

με μοναδικό γνώμονα άμεσα οφέλη για τους πολίτες», σημείωσε ο
κ. Κ. Αγοραστός.
«Θα ήθελα να ευχαριστήσω
τον Περιφερειάρχη μας κ. Αγοραστό, καθώς έχουμε αναπτύξει
μια εποικοδομητική συνεργασία
προς όφελος των πολιτών του
Δήμου Μετεώρων» τόνισε από
την πλευρά του ο Δήμαρχος Μετεώρων Χρήστος Σινάνης.
Στη συνάντηση έγινε ιδιαίτερη
μνεία στο νέο ΕΣΠΑ και τα έργα
που μπορούν να ενταχθούν σ’
αυτό για το Δήμο Μετεώρων έτσι
ώστε να υπάρχει ετοιμότητα από
πλευράς Δήμου σε επίπεδο μελετών.

«Σε συνεργασία με τον Δήμαρχο Χρήστο Σινάνη και το Δημοτικό Συμβούλιο Μετεώρων, χρηματοδοτήσαμε έργα ύψους 153
εκατ. ευρώ στην περιοχή. Τα
έργα αυτά μέσα στην κρίσιμη οικονομική συγκυρία που βιώνει η
χώρα σημαίνουν θέσεις εργασίας και διάχυση κοινοτικών κονδυλίων στην τοπική οικονομία και
κοινωνία.
Η αιρετή Περιφέρεια βρίσκεται
με όλες της τις δυνάμεις αφοσιωμένη στην κοινή θεσσαλική
προσπάθεια. Συνεργαζόμαστε με
όλους τους φορείς, σχεδιάζουμε
για το μέλλον, δίνουμε λύσεις και
παρεμβαίνουμε όπου απαιτείται,

Σε ανοδική τροχιά
η τιμή του πετρελαίου
•Η τιμή του αργού οδεύει προς τη μεγαλύτερη
τριμηνιαία άνοδό της από το 2009

Και για τις δύο κατηγορίες
συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης, η περίοδος Ια-

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

νουαρίου-Μαρτίου 2019 είναι
το τρίμηνο με την καλύτερη
επίδοση από το δεύτερο τρί-

μηνο του 2009, όταν και ενισχύθηκαν πάνω από 40%.
Οι τιμές έχουν βρει στήριξη
για το μεγαλύτερο μέρος της
φετινής χρονιάς στη συμφωνία μεταξύ του Οργανισμού
Πετρελαιοεξαγωγικών Κρατών (ΟΠΕΚ) και συμμάχων
τους όπως η Ρωσία για μείωση της παραγωγής κατά περίπου 1,2 εκατ. βαρέλια την
ημέρα. Ρόλο στην αύξηση των
τιμών έχουν διαδραματίσει
και οι κυρώσεις των ΗΠΑ σε
βάρος του Ιράν και της Βενεζουέλας.

Ο ΕΦΕΤ αποσύρει
νηστίσιμο τυρί γιατί
είχε ίχνη γάλακτος
Τη διακίνηση τυριού με την επωνυμία «Νηστίσιμο, ιδανικό για vegan», το οποίο βρέθηκε να περιέχει γάλα διαπίστωσε ο ΕΦΕΤ και συγκεκριμένα η Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας, στο πλαίσιο διερεύνησης επώνυμης καταγγελίας.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το γάλα έστω και σε
ίχνη συνιστά αλλεργιογόνο παράγοντα και μπορεί να επηρεάσει άτομα με ευαισθησία σε αυτό. Πρόκειται για το προϊόν: «Νηστίσιμο, ιδανικό για vegan», ελληνικής προέλευσης σε συσκευασία προστατευμένης ατμόσφαιρας των 200
γρ., τυρί κομμένο σε φέτες, με κωδικό παραγωγής Lot:
70058.162.65, ημερομηνία παραγωγής: 22/11/2018, ημερομηνία συσκευασίας: 06/03/2019 και ημερομηνία ανάλωσης: 21/08/2019, το οποίο διακινείται από την εταιρεία
ΑΦΟΙ ΑΝΔ. ΜΠΡΕΖΑ - ΤΥΡΝΑΒΟΣ.
Ο ΕΦΕΤ ζήτησε την ανάκληση/απόσυρση της συγκεκριμένης παρτίδας του ανωτέρω προϊόντος, ενώ ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.

10 σελίδα
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Μ

ια σημαντική και
συνάμα ιστορική
στιγμή της
τοπικής Εκκλησίας των
Τρικάλων αποτελεί η
θεμελίωση της νέας
πτέρυγας στην Ιερά
Μονή Ζωοδόχου Πηγής
Παναγίτσας.

τοπικά

Επέκταση στο Μοναστήρι της Παναγίτσας
Θεμελίωση νέας πτέρυγας στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Παναγίτσης

Το νέο κτήριο της Μονής
θα αποτελεί μια αρμονική παρέμβαση στην όλη οικιστική
φυσιογνωμία ενταγμένο καλαίσθητα στον περιβάλλοντα
χώρο.
Η επέκταση αυτή, όνειρο και
προσδοκία του Γέροντος Μητροπολίτου πρ. Τρίκκης και
Σταγών κ. Αλεξίου, λαμβάνει
σάρκα και οστά με την πρωτοβουλία του Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτη Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσοστόμου και την
ακοίμητη καθημερινή φροντίδα
της Γερόντισσας Αλεξίας.
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό,
το οικοδόμημα θα περικλείει
νέα κελιά των Μοναχών με στοιχειώδεις ανθρώπινες ανέσεις,
απλόχωρη Τράπεζα, άνετο Αρχονταρίκι, βοηθητικούς και πολλούς απαραίτητους αποθηκευτικούς χώρους.
Μετά από τις γνώριμες δαιδαλώδεις γραφειοκρατικές διαδικασίες, η Τελετή της θεμελίωσης του νέου κτιρίου πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της
Τρίτης 26 Μαρτίου 2019 από
τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας, ο οποίος συγκινημένος υπογράμμισε την αναγκαιότητα για τη Μονή της ζωτικής
αυτής επέκτασης κι ευχαρί-

στησε την Υπεραγία Θεοτόκο,
που τον αξίωνε να ξεκινήσει
το μεγαλόπνοο αυτό έργο.
Πριν την θεμελίωση ο Ποι-

μενάρχης των Τρικάλων τέλεσε
το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου.
ΧΡ. ΠΑΠ.

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
κόμη μία
επιτυχημένη
εκδρομή με τον
Σύλλογο Συνταξιούχων
Πυροσβεστών Ν.
Τρικάλων από 1419/3/2019
πραγματοποιήθηκε.
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Εκδρομή στην Ρώμη

Έχουν γίνει πολλές εκδρομές από τον ίδιο Σύλλογο
αλλά αυτή ήταν το κάτι άλλο.
Πρώτον ως προς την τέλεια
διοργάνωσή της από το ταξιδιωτικό πρακτορείο του κ. Χρ.
Αντωνόπουλου “CHIC TRAVEL”. Δεύτερον η διαμονή σε
εξαιρετικά ξενοδοχεία και τρίτον στον τομέα της ξενάγησης
από τα ερείπια της ιστορικής
πόλης Πομπηίας στους πρόποδες του Βεζούβιου και στην
συνέχεια στην Νάπολη.
Η επίσκεψή μας στο Κολοσαίο, στο Βατικανό και στον

καθεδρικό ναό του Αγίου Πέτρου ήταν εντυπωσιακή.
Εκεί όμως που εντυπωσιαστήκαμε ήταν η Ρώμη, με τα
αναρίθμητα αρχαία έργα τέχνης, τα οποία συντηρεί και
προστατεύει η Πολιτεία και
νομίζεις ότι είσαι στην εποχή
που κατασκευάστηκαν.
Φυσικά και η παρουσία των
καραμπινιέρων δεν ενοχλούσε τους χιλιάδες επισκέπτεςτουρίστες σε όλα τα αξιοθέατα και τις πλατείες, όπως

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

στην Φοντάνα ντι Τρέβι.
Το γκρουπ μας ήταν άψογο. Συνεργάσιμο τόσο από
τους μεγάλους όσο και από
τους νεαρούς -αλλά και από
ένα εξάχρονο κοριτσάκι, την
Λυδία, Ελληνοϊταλικής καταγωγής από την Αυστραλία,
περπατώντας 10 χλμ. την
ημέρα, ακόμη και ο κ. Θανάσης, παρέα με τον ξεναγό
μας, τον Σάκη.
Η μετάβασή μας όπως και
η επιστροφή ήταν ένα ατέ-

σελίδα 11

λειωτο γλέντι, με τραγούδια
και χορό. Το μεγάλο μερίδιο
το είχαν ο Θανάσης, ο Βαγγέλης ο Κούτρας Πανάθας,
τα ελεύθερα παιδιά ο Γιώργος και ο Γιάννης. Οι γυναίκες όλες με χαμόγελο φροντίδα και υπομονή.
Το αποκορύφωμα έγινε
στο καράβι κατά την επιστροφή, από Ανκόνα, όπου
συνταξιδεύαν μαζί μας και
πολλά σχολεία και μια Σχολή
Κομμωτικής και ακολούθησε χορός, τραγούδια, φαγοπότι με τσίπουρο και κρασί,
με την επιμέλεια του Βαγγέλη, του Γιώργου, του Γιάννη
και του Προέδρου Μιχάλη
Καβάλου.
Η επιτυχία όλη βέβαια
οφείλεται τόσο στην διοργάνωση, τόσο στην προσοχή
και στην ηρεμία του Χρήστου, όπως και του γιου του
Μιχάλη (το μήλο θα πέσει
κάτω από τη μηλιά), όσο και
στην σωστή ενημέρωση-ξενάγηση του ξεναγού μας, ο
οποίος ήταν περιεκτικός και
συνοπτικός και τους ευχαριστούμε.
Τέλος ευχαριστούμε τον
Σύλλογο Συνταξιούχων Πυροσβεστών και ειδικά τον κ.
Μιχάλη Καβάλο, αλλά και
τους συμμετέχοντες με τη
συνεχόμενη εμπιστοσύνη
προς τον Σύλλογο Πυροσβεστών.
Ένας Εκδρομέας

12 σελίδα
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Δικαίωμα το
«Υπηρετείν», αλλά...!
Του Χρήστου Παπαπολύκαρπου
Ερευνητή – Λαογράφου, Δημότη Μεγάλων Καλυβίων

ίναι από τη φύση
μας να θεωρούμε
τους εαυτούς μας
ως το κέντρο του
εκάστοτε
ενδιαφέροντος.
Εξάλλου η σφαίρα μέσα
στην οποία κινούμαστε
έχει ένα ιδεατό κέντρο
που εκ των πραγμάτων
συχνά το ταυτίζουμε με
τον ίδιο τον εαυτό μας.
Αυτό μας δημιουργεί
την ψευδαίσθηση μιας υποκειμενικότητας για
όσα συμβαίνουν γύρω μας.

Ε

Έτσι, λοιπόν, πορευόμαστε στο χώρο και στο χρόνο. Με το σκεπτικό αυτό, σχεδόν όλοι, καλλιεργούμε
μια αίσθηση πως όλα όσα συμβαίνουν δεν αποκλείεται να έχουν μια εξάρτηση από τον ίδιο τον εαυτό
μας. Το γεγονός αυτό δημιουργεί μια εσωτερική παρόρμηση και συνάμα μια έστω και αμυδρά ελπίδα για
ολοένα και ουσιαστικότερη συμμετοχή μας στα δρώμενα ακόμα και σε βαθμό αρχηγικού χαρακτήρα.
Φυσικά δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί απόλυτα ως
επισφαλής σκέψη, με το φόβο δημιουργίας κλίματος
απροθυμίας και με τα όποια συνεπακόλουθα. Όμως
δεν μένουμε εκεί. Προχωράμε, ευελπιστώντας στα καλύτερα. Μόνο που, για να συμβεί αυτό, πρέπει να
υπάρξουν οι αναγκαίες προυποθέσεις και μάλιστα αυτές που υπαγορεύονται από παραμέτρους ευρέων συνεργασιών.
Συνεργασιών, ασφαλώς, με άτομα που κινούνται
προς την ίδια κατεύθυνση. Μέσα σε ένα τέτοιο κλίμα
ποικίλων παραμέτρων και με τήρηση αυστηρών κανόνων δεοντολογίας ώστε να εξασφαλίζεται ο αυτοσεβασμός και η ισονομία. Το «Επιχειρείν» αποκτά προεξάρχουσα θέση και εδώ καλούμαστε όλοι στις προσεχείς εκλογές, του Μάη, να ανταποκριθούμε στις
υψηλές επιταγές των ανθρώπων των τοπικών κοινωνιών και όχι μόνο...
Είναι ανάγκη να πεισθούν πως το καλύτερο αποτέλεσμα θα προκύψει, τότε μόνο, όταν επέλθει ο απεγκλωβισμός από την αρρωστημένη κομματική εξάρτηση. Μα, θα πει κανείς, υπάρχουν ακόμα σήμερα άτομα που να μην έχουν ξεπεράσει αυτές τις τάσεις; Ευθέως μπορώ να πω ναι!
Ευτυχώς όμως στην συντριπτική πλειοψηφία των
ψηφοφόρων το επίπεδο γνώσης, δυνατοτήτων και επιλογών καλά κρατεί! Και πιστεύεται πως η ετυμηγορία
τους θα είναι η ενδεδειγμένη. Στην προκειμένη περίπτωση και συγκεκριμένα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Ά βαθμού διαφαίνεται πως θα κυριαρχήσει το σχήμα των αδεσμεύτων ώστε τελικά να εξασφαλισθεί η
υλοποίηση στόχων και προσδοκιών του κοινωνικού συνόλου.
Προσωπικά εκτιμώ ως δεδομένη την αγάπη, εκτίμηση και εμπιστοσύνη των ψηφοφόρων προς το πρόσωπό μου γεγονός που θα με οπλίσει με δύναμη για
περαιτέρω αταλάντευτη πορεία για ένα ανεβασμένο
Μεγαλοκαλυβιώτικο μέλλον, υπηρετώντας σε πλαίσια
κατανόησης, αμοιβαίου σεβασμού και πάντα «Υπεράνω εαυτού».

ΚΩΝ. Α. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΒΥΡΩΝΟΣ 4 - ΤΡΙΚΑΛΑ - ΤΗΛ.: 24310 26914

λοκληρώθηκε
σήμερα το
σχολικό
πρωτάθλημα για το Ν.
Τρικάλων με νικήτριες
στο βόλεϊ τις ομάδες
κοριτσιών και αγοριών
του 4ου Γενικού
Λυκείου Τρικάλων Αλέξανδρος
Παπαδιαμάντης.

Ο

Τα νιάτα μπορούν αρκεί
να έχουν στόχους!!!
•Πρωταθλήτριες Τρικάλων στο βόλεϊ οι ομάδες κοριτσιών
και αγοριών του 4ου Γενικού Λυκείου Τρικάλων Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης για το 2019!!!

Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος Διδασκόντων του Λυκείου συγχαίρουν τις μαθήτριες και τους μαθητές των
ομάδων βόλεϊ του 4ου ΓΕΛ
Τρικάλων -Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης για το ήθος
τους την αγωνιστικότητά
τους και τις επίμονες και συστηματικές προσπάθειες
τους, συμβάλλοντας στην
προαγωγή του «ευ αγωνίζεσθαι» και στην αυτό-βελτίωσή τους.
Συγχαίρουμε επίσης ασχέτου αποτελέσματος όλες
τις ομάδες που συμμετείχαν
στο σχολικό πρωτάθλημα
βόλεϊ. Συγχαρητήρια αξίζουν σε όλους τους μαθητές
και σε όλες τις μαθήτριες
που παρακολούθησαν τους
αγώνες με ζωντάνια, κοσμιότητα και σεβασμό
στους κανόνες.
Ευχαριστίες πολλές στον
γυμναστή του σχολείου μας
και προπονητή των μαθητών/μαθητριών μας, κ. Δημήτρη Αναγνώστου που με
ζήλο ανέλαβε τις ομάδες
και τις οδήγησε στην επιτυχία.

Πολλά συγχαρητήρια αξίζουν στους διοργανωτές για
την άψογη και πετυχημένη
διοργάνωση των αγώνων.
Το 4ο Γενικό Λύκειο Τρικάλων -Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης απέδειξε για μια
ακόμα φορά ότι εκτός από
άριστους μαθητές και άριστες μαθήτριες έχει και άριστους αθλητές διότι γνωρίζουν καλά ότι «νους υγιής
εν σώματι υγιή».
Η διευθύντρια του Λυκείου
Μαριάννα Αποστόλου

Η Μπαρτσελόνα στα Τρίκαλα
για πρόσφυγες και Ελληνες
•Μίνι ακαδημία ποδοσφαίρου από πανευρωπαϊκό πρόγραμμα
υλοποιείται στον Δήμο Τρικκαίων
ια ακόμη
εξαιρετική
πρωτοβουλία
πανευρωπαϊκού επιπέδου
για τη συναδέλφωση
μέσω ποδοσφαίρου
υλοποιείται στον Δήμο
Τρικκαίων. Η
Μπαρτσελόνα, η
αγαπημένη ομάδα της
Καταλονίας με τον έντονο
κοινωνικό χαρακτήρα,
υλοποιεί πρόγραμμα
εκμάθησης βασικών
αρχών στο ποδόσφαιρο
με την ονομασία
FutbolNet.

τη στιγμή αγκαλιάσει τους πρόσφυγες, βλέπει άμεσα και την
παρουσία μιας από τις ισχυρότερες ομάδες του πλανήτη, να
ενισχύει την ποδοσφαιρική δράση χωρίς καμία διάκριση. Η δε
συνεργασία πλήθους φορέων
από όλον τον κόσμο και τα
Τρίκαλα, ενδυναμώνει την έννοια της συναδέλφωσης με κινητήρια δύναμη τον αθλητισμό
και ειδικά το λαοφιλέστερο
άθλημα, το ποδόσφαιρο.

Μ

Πρόκειται για πρόγραμμα
που φέρνει πιο κοντά Ελληνόπουλα και προσφυγόπουλα,
ενισχύοντας την κοινωνική και
εκπαιδευτική ανάπτυξη των παιδιών προσφύγων και τρικαλινών
παιδιών. Αυτή η δράση ξεκινά
την Τρίτη 2 Απριλίου 2019, με
12 προσφυγόπουλα και 13 Ελληνόπουλα, που μετέχουν μετά
από πρόσκληση που είχε απευθύνει η Trikala-ΑΕ.
Η αναπτυξιακή εταιρεία του
Δήμου υλοποιεί το πρόγραμμα
που εκπόνησαν η Μπαρτσελόνα και το Δανικό Συμβούλιο

για τους Πρόσφυγες/ DRC Greece, σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης και με την υποστήριξη του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και με τη συνεργασία με το ΤΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στις εγκαταστάσεις του οποίου πραγματοποιείται.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
1. Διάγνωση αναγκών
2. Εκπαιδευτικά Σεμινάρια
3. FutbolNet συνεδρίες
4. Φεστιβάλ FutbolNet
5. Επικοινωνία και αύξηση της ευαισθητοποίησης
6. Αξιολόγηση
Οι δράσεις θα διεξάγονται στο χώρο των ΤΕΦΑΑ από προπονητές - εκπαιδευτές της σχολής, οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί στη μεθοδολογία FutbolNet.
Η τρικαλινή κοινωνία που είχε από την πρώ-
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στη σέντρα των
Συγχαρητήρια επιστολή
του Θοδωρή Αλέκου
στην ομάδα των Μετεώρων
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Συγχαρητήριο Μήνυμα
του Δημάρχου Καλαμπάκας
κ. Χρήστου Σινάνη
στην ομάδα των Μετεώρων

Με την ευκαιρία της κατάκτησης του 14ου Κυπέλλου στην ιστορία
της ΕΠΣ Τρικάλων από την ομάδα των Μετεώρων, ως υποψήφιος δήμαρχος του Δήμου Μετεώρων απευθύνω τα θερμά μου συγχαρητήρια στην ομάδα και πιο συγκεκριμένα στους ποδοσφαιριστές, το προπονητικό τιμ, τη διοίκηση, στους υπέροχους φιλάθλους της ομάδας
και σ’όλους τους αφανείς ήρωες!
Διακρίσεις όπως αυτές τιμούν το Δήμο μας δίνοντας προστιθέμενη αξία στον τοπικό αθλητισμό. Δείξατε πως έχετε παλικαρίσια καρδιά και αποτελείτε πραγματική δύναμη για το τρικαλινό ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Είστε για μας υπόδειγμα ψυχικής δύναμης και αγωνιστικού πνεύματος. Ως νέα δημοτική αρχή υποσχόμαστε πως θα είμαστε στο πλευρό της ομάδας για να πανηγυρίσουμε σύντομα και μεγαλύτερες επιτυχίες!
Καλή επιτυχία στη συνέχεια των αγωνιστικών σας υποχρεώσεων. Είμαστε υπερήφανοι για σας!
Ο υποψήφιος Δήμαρχος του Δήμου Μετεώρων

Θα ήθελα να εκφράσω και δημόσια τα πιο θερμά μου συγχαρητήρια στην ποδοσφαιρική ομάδα της πόλης μας, τον Α.Σ.
Μετεώρων, για την κατάκτηση του Κυπέλου ΕΠΣΤ, 14ο στην
ιστορία της ομάδας, στο χθεσινό τελικό που διεξήχθη στο Δημοτικό Στάδιο Τρικάλων.
Συγχαρητήρια στη Διοίκηση, τον προπονητή, τους παίκτες και όλους όσους συνέβαλαν σε ακόμη μία επιτυχία της ομάδας μας. Τέτοιες προσπάθειες θα μας βρίσκουν
πάντα αρωγούς και συμπαραστάτες.
Εύχομαι από καρδιάς καλή συνέχεια, υγεία και ακόμη μεγαλύτερες διακρίσεις στο
μέλλον.
Ο Δήμαρχος
Δήμου Μετεώρων

ΘΟΔΩΡΗΣ ΑΛΕΚΟΣ

Χρήστος Ν. Σινάνης

4 Δουλειά και
σήμερα θα έχουν
οι ομάδες του
ερασιτεχνικού και
παρότι έγραψαν
μεγάλο κύκλο
παιχνιδιών θα
προσπαθήσουν
να καταθέσουν
φρεσκάδα και
εμπνεύσεις (σελ 7)
ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ

ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΠΑΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΑ

ΠΟΛΛΕΣ ΕΜΠΝΕΥΣΕΙΣ

Σημαντικά γεγονότα και εκτός γραμμών
βγαίνουν από το στρατόπεδο
του Α.Ο. Τρίκαλα (σελ 5)

Η ΑΕΤ θα σπεύσει να καταθέσει
τον καλύτερο εαυτό της στο σημερινό
μπαράζ με τον Ικαρο Λάρισας (σελ 3)

Δυνατές μάχες στο φιλέ
πραγματοποιήθηκαν στους χθεσινούς
σχολικούς τελικούς βόλεϊ (σελ 4)
CMYK
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κανονική διάρκεια
του μαραθωνίου
της Α1 ΕΣΚΑΘ
φτάνει προς το
τέλος της και οι φίλοι του
ομίλου έχουν πάρει τα
κομπιουτεράκια και κάνουν
τους υπολογισμούς τους.

Πάντα σε επιφυλακή
Οι τοπικές ομάδες της Α1 ΕΣΚΑΘ πήραν τα μέτρα τους για τις συναντήσεις της 21ης αγωνιστικής

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε
ότι τα πλέϊ οφ έχουν την δική
τους δυναμική και γοητεία.
Ωστόσο τα επιτελεία των ομάδων πράττουν πολύ σωστά και
πορεύονται βήμα- βήμα.
Στο μυαλό τους βρίσκονται οι
συναντήσεις της 21ης αγωνιστικής που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής, αφού οι αντίπαλοι δεν
παλεύονται.
Η εμπειρία δείχνει ότι ακόμη
και ένας κρίκος αν λείψει από
την αλυσίδα μπορεί να γίνει η
ζημιά. Συνεπώς τα στελέχη των
Τρικαλινών ομάδων σαν έτοιμα
από καιρό καλούνται να λάβουν
τα μέτρα τους.
Οι Γόμφοι που βρίσκονται
πολύ ψηλά στην βαθμολογία και
έχουν ιδιαίτερο κίνητρο παίζουν
στην έδρα της Νίκαιας.
Σίγουρα το ματς θέλει σωστή
διαχείριση αφού οι Λαρισαίοι είναι δυνατοί στο σπίτι τους. Γενικά
αν βρουν ρυθμό μπορούν να
ανοίξουν το σκορ, οπότε το συγκρότημα του κ. Αλεξίου καλείται
να κάνει τις σωστές προσαρμογές.
Πάντως τα βουβάλια αγωνίζονται με άνεση εκτός έδρας και
ξέρουν να μπαίνουν στο πετσί
του ρόλου. Για μια ακόμη φορά
συνεπώς θα σπεύσουν να διαβάσουν σωστά όλες τις καταστάσεις προκειμένου να φέρουν
την συνάντηση στα μέτρα τους.
Το σημαντικό είναι ότι δεν φοβούνται να παίξουν δυνατή άμυνα, να τρέξουν στο γήπεδο και
να σουτάρουν με εμπιστοσύνη
στις δυνάμεις τους.
Κάνοντας σωστά όλα αυτά θα
αυξήσουν τις πιθανότητες επιτυχίας.
Οι Δαναοί φιλοξενούν τους
Σοφάδες, που είναι σε πολύ καλή
κατάσταση. Όμως οι γαλάζιοι
δεν θα έχουν άγχος, αφού είχαν
παραγωγική χρονιά κερδίζοντας
και την αναγνώριση των αντιπά-

Π

έρα από τις
επιτυχίες οι
Τρικαλινοί
βετεράνοι του
στίβου δίνουν μεγάλη
βαρύτητα και στο κομμάτι
της οργάνωσης.

Πραγματικά μετρούν κάθε λεπτομέρεια για να βγαίνει το πλάνο στην εντέλεια.
Μετά από τις αρχαιρεσίες έγινε η συγκρότηση του Δ. Σ σε
σώμα.
Κάθε στέλεχος ξέρει τα κατατόπια και θα προσπαθήσει για
το καλύτερο στον τομέα του.
Οδηγός βέβαια θα είναι πάντα
η κοινή προσπάθεια, αφού διαχρονικά οι δόξες του παρελθόντος συνιστούν καλή ομάδα εντός
και εκτός γραμμών.
Η σύνθεση του Δ.Σ έχει ως
εξής:
Πρόεδρος: Ανδρέας Σιμορέλης
Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνος
Ζησόπουλος
Γεν γραμματέας: Σωτήρης
Μπαϊρακτάρης
Αναπληρωτής γραμματέας:
Σωτήρης Γουσόπουλος
Ταμίας: Ευάγγελος Θεοδώ-

Νέες συγκινήσεις θα προσφέρει
ο νέος κύκλος αγώνων της Α1 ΕΣΚΑΘ
λων.
Ειδικά στα ματς με αξιόλογους
αντιπάλους όλοι θέλουν να κάνουν καλό ταμείο, οπότε ο εκπρόσωπος μας θα σπεύσει να
βρει το κουμπί των γειτόνων.
Σίγουρα όμως θα χρειαστεί
μεγάλη εμφάνιση.
Τέλος η Φαλώρεια υποδέχεται
τον Αστέρα. Ο αντίπαλος είναι
έμπειρος αλλά οι πιτσιρικάδες
του εκπροσώπου μας αν βρεθούν
στην μέρα τους, πετύχουν μεγάλα καλάθια και ελέγξουν τον
ρυθμό μπορούν να χαμογελάσουν.

Πλούσιο υλικό
Είναι κάποιες αναμετρήσεις
που οι φίλαθλοι τις κρατούν για
μεγάλο διάστημα στο μυαλό
τους, αφού οι πρωταγωνιστές
δίνουν ότι έχουν και δεν έχουν.
Ετσι πρωταγωνιστούν σε γεμάτα ματς, ενώ και στις περιπτώσεις που στραβώνει η δουλειά αναγνωρίζουν ότι έκαναν
το καθήκον τους και με το παραπάνω.
Ας θυμηθούμε όμως τα πεπραγμένα της αντίστοιχης αγωνιστικής του πρώτου γύρου.
Οσοι περίμεναν έναν εντυπω-

σιακό σε εξέλιξη παιχνίδι ανάμεσα στους Σοφάδες και τους
Δαναούς δεν έπεσαν έξω. Όλα
αυτά το Σάββατο 22 Δεκέμβρη
2018. Το συγκεκριμένο δίδυμο
είναι από τα καλύτερα του χώρου, οπότε και καλές συνεργασίες μπορεί να βγάλει και εξαιρετικές ατομικές εμπνεύσεις μπορεί να καταθέσει. Γηπεδούχοι
και φιλοξενούμενοι έδωσαν βαρύτητα στην δημιουργία και προέκυψε έτσι ένα ματς που βάζει
υποψηφιότητα για την καλύτερη
συνάντηση της χρονιάς.
Οι γαλάζιοι κυνήγησαν με σθένος την απόδραση αλλά οι γείτονες του Γ. Τσίμα βρέθηκαν σε
πολύ καλή επιθετικά μέρα, οπότε
επικράτησαν με 106-97.
Ο εκπρόσωπός μας φρόντισε
να απλώσει το παιχνίδι του όσο
καλύτερα μπορούσε και είχε αρκετές καλές στιγμές σε ματς με
εναλλαγές συναισθημάτων.
Οι γείτονες κατάφεραν να πετύχουν όμως σημαντικά καλάθια
σε κομβικά σημεία, οπότε έφτασαν στον στόχο τους.
Πάντως οι άνθρωποι των Δαναών εξέφρασαν παράπονα για
την φιλοξενία και ειδικά για κάποιες εκφράσεις. Αντίθετα δεν

είχαν ιδιαίτερες ενστάσεις για
την διαιτησία. Από την πλευρά
τους ο Γ. Τσίμας συνεχάρη τους
Δαναούς για την εξαιρετική φετινή χρονιά που κάνουν.
Τα δεκάλεπτα: 23-23, 50-51,
79-77, 106-97
Σοφάδες (Tσίμας): Καραμούλας, Ψυχογιός 2, Χαλκιάς 3(1),
Γεωργατσάς 20, Παπαϊωάννου
27 (1), Γούλας 10 (1), Ζωϊτσάκος
3, Τόλλιας, Μανόπουλος 6(2),
Αντωνίου 2, Σφακιανός 3, Δίκαρος 27.
Δαναοί (Παναγιώτου-Μήτσας):
Τσικρικάς 7(2), Παπαθεοδώρου,
Μικαελιάν , Νικλούσιος 14(4),
Σαραντίδης, Χατζής, Τζιάννης
30 (2), Ψύρρας 6 (2), Διαλεσιώτης 8 (2), Νικόπουλος 11 (1),
Δήμος 1, Κωτούλας 20 ( 2)
Χίλια μάτια ήθελαν οι φίλοι
των Γόμφων για να χορτάσουν
την ομάδα τους το Σάββατο το
απόγευμα.
Η συνάντηση με τη Νίκαια θεωρητικά δεν ήταν εύκολη και
κατά συνέπεια ο εκπρόσωπός
μας έπρεπε να λάβει τα μέτρα
του. Αυτό πραγματικά έπραξε
και δικαιώθηκε πλήρως αφού
έφτασε στο εκκωφαντικό 96-55.
Είναι κάποιες μέρες στις οποίες οι πρωταγωνιστές ότι και αν
δοκιμάζουν βρίσκει στόχο.
Σε μεγάλο βαθμό αυτή η εικόνα χαρακτήρισε τα παιχνίδι
των Γόμφων. Ο εκπρόσωπός μας
μπήκε με μεγάλη αυτοπεποίθηση
στον αγωνιστικό χώρο, ενώ φάνηκε η σοβαρή δουλειά που έχει
κάνει από την αρχή της χρονιάς.
Γενικά το τοπικό συγκρότημα
είχε αρχή, μέση, τέλος και τρελό
ρυθμό. Φυσικά όλα ξεκίνησαν
από την καταπληκτική άμυνα που
έπαιξαν οι Γόμφοι. Είχαν μελετήσει λοιπόν πολύ καλά τον αντίπαλο, που χωρίς υπερβολή διαθέτει χάρισμα στην επίθεση.
Μόνο τυχαίο άλλωστε δεν είναι
το γεγονός ότι η Νίκαια σκοράρει
κοντά στους 80 πόντους.
Συνεπώς το γεγονός ότι οι
Γόμφοι καθήλωσαν τους Λαρι-

σαίους στους 55 πόντους εξηγεί
με ενάργεια τον βασικό λόγο
της Τρικαλινής επιτυχίας.
Επιπρόσθετα η ομάδα του
Μάκη Αλεξίου έτρεξε πάρα πολύ
και δικαιώθηκε και γι’αυτή την
επιλογή της. Διότι τα μαζεμένα
καλάθια εκτοξεύουν την αυτοπεποίθηση. Παράλληλα οι νικητές είχαν την ευλογία να παρουσιάσουν εξαιρετικά ποσοστά έξω
από την γραμμή του τριπόντου.
Με χέρι αλφάδι άνοιγαν συνέχεια την ψαλίδα, οπότε οι αντίπαλοι δεν μπόρεσε να βρουν
αντίδοτο και όλα πήραν τον δρόμο τους. Φυσικά τα χαμόγελα
ήταν εμφανή, αφού σ’ ένα ακόμη
παιχνίδι οι Γόμφοι στάθηκαν στο
ύψος των περιστάσεων συνδυάζοντας ουσία και θέαμα.
Τα δεκάλεπτα: 27-12, 53-30,
79-37, 96-55.
Διαιτητές: Δημουλάς - Γκαρτζονίκας Χ.
Γόμφοι :(Αλεξίου) Καγιαμανίδης 17(2), Λιάσκος, Ροδόπουλος
8(2), Ζαχόπουλος 7(1), Τσίγκας
7, Μάρκος 6, Οικονόμου, Ανδρέου 12(2), Ψύρρας 17(2), Στρακάτσαλος 22(6), Κουρέπης.
Στο βάθος του μυαλού τους
οι παίκτες της Φαλώρειας άφηναν χώρο για κάποια ανατροπή
στην έδρα του Αστέρα.
Πράγματι κυνήγησαν το παιχνίδι με όλες τις δυνάμεις αλλά
δεν μπόρεσαν να κάνουν την
υπέρβαση.
Ετσι η ιστορία έγραψε Τρικαλινή ήττα με 45-31.
Ηταν ένα παιχνίδι που τον πρώτο λόγο είχαν οι άμυνες.
Οι πορτοκαλί είχαν καλή επίδοση στο συγκεκριμένο κομμάτι
αλλά τα χάλασαν στο επιθετικό
σκέλος. Εκεί είχαν μεγάλη αστοχία ακόμη και σε εύκολες προσπάθειες.
Επιπρόσθετα οι γηπεδούχοι
πήγαν το παιχνίδι στην δύναμη
οπότε οι νεαροί παίκτες της Φαλώρειας δεν άντεξαν στο φίζικαλ
γκέϊμ. Ο Αστέρας ξεκίνησε δυνατά αλλά στην επανάληψη οι

Βετεράνοι με όρεξη
Συγκροτήθηκε σε σώμα το Δ.Σ, ενώ τα στελέχη του
ετοιμάζονται για το Πανελλήνιο πρωτάθλημα

Σε εγρήγορση βρίσκονται οι συμπολίτες βετεράνοι στίβου
ρου
Β’ Ταμίας: Ταμπρατζή Ελένη
Εφορος: Θανάσης Μπουλογεώργος
Σιγά- σιγά πάντως οι συμπο-

λίτες βετεράνοι μπαίνουν σε καθαρά αγωνιστικούς ρυθμούς,
αφού μπροστά υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις.
Κορυφαίο γεγονός στο οποίο

θα υπάρξει μαζική συμμετοχή
είναι το Πανελλήνιο πρωτάθλημα
που θα διεξαχθεί στις 15-16 Ιούνη.
Στο κομμάτι αυτό προέκυψε
μια είδηση της τελευταίας στιγμής.
Αρχικά την διοργάνωση ήταν
να φιλοξενήσει το Πανθεσσαλικό.
Ωστόσο όπως πληροφορηθήκαμε αυτό έχει ειδικό καθεστώς
και το κονδύλι που απαιτείται
είναι μεγάλο.
Ετσι η γιορτή του είδους θα
πραγματοποιηθεί στην γειτονική
Καρδίτσα, οπότε η μετάβαση
για τους δικούς μας θα είναι
πολύ πιο εύκολη.
Εξάλλου από τις αρχές Απρίλη
και κάθε Τρίτη και Πέμπτη από
15.00 έως 18.00 ειδική ομάδα
θα αναλάβει το κομμάτι των προπονήσεων προκειμένου οι αθλητές να πάνε άκρως φορμαρισμένοι στο Πανελλήνιο.

πορτοκαλί με 2-13 μπήκαν ξανά
στο ματς ωστόσο δεν άντεξαν
μέχρι τέλους.
Τα δεκάλεπτα: 17-7, 28-12,
33-25, 45-31
Φαλώρεια (Παλάτος ) Δούγγαρης 2, Μπακάλης , Μαλακασιώτης 4, Βιττεμπέργιεν, Σπάθης
2, Πουλιανίτης 2, Κατσαδούρος
3(1), Παναγιώτου , Πατιτάκης
11(3), Διαλεσιώτης 7(1), Μπαρέκας .
Συνεχίζουν τις προπονήσεις
στο κλιμάκιο Βορρά Εθνικής
παμπαίδων: Ιωάννου- Τριανταφύλλου(Αίολος)

To πρόγραμμα
30/3/2019 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΙΚΑ
16:00 ΦΑΛΩΡΕΙΑ- ΑΣΤΕΡΑΣ
Διαιτητές : ΞΕΡΑΣ- ΛΙΛΗΣ
Κριτές :ΤΖΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΑ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
30/3/2019 ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ 17:00
ΦΟΙΒΟΣ -ΕΛΑΣΣΟΝΑ
Διαιτητές : ΓΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΤΑΖΗΣ
Κριτές :ΑΝΔΡΕΟΥ ΓΚΑΤΖΙΑΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
30/3/2019 ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ 19:00
ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ- ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ
Διαιτητές : ΦΑΚΙΤΣΑΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ
Κριτές :ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΞΙΦΤΟΣ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
30/3/2019 ΚΛ. ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚ
17:00 ΔΑΝΑΟΙ-ΣΟΦΑΔΕΣ
Διαιτητές : ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
Κριτές :ΖΑΧΑΡΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ
30/3/2019 ΚΛ.Ι.ΠΑΤΑΚΗΣ 17:00
ΝΙΚΑΙΑ-ΓΟΜΦΟΙ
Διαιτητές : ΠΑΖΩΛΗΣ- ΒΟΝΤΖΑ
Κριτές :ΣΓΟΥΡΟΥ ΜΟΤΣΙΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ
30/3/2019 ΚΛΕΙΣΤΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 17:00 ΠΑΣΣΙΑΛΗΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡ.
Διαιτητές : ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ Χ
-ΚΥΡΙΤΣΗΣ
Κριτές :ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ ΤΑΣΙΑΣ
ΠΙΠΛΙΟΥ.

Με μεγάλη μορφή
Ο Hall of Famer προπονητής, BOB HURLEY
και ο Πρόεδρος του Hoop Group, Mr. ROB
KENNEDY επιστρέφουν στην Ελλάδα με στόχο
να καθοδηγήσουν αθλητικά κι εκπαιδευτικά
τους Έλληνες μαθητές, ενώ δύο MVP θα λάβουν
χορηγία 1000€!
Η Ελλάδα έχει αποδείξει πολλές φορές ότι
αποτελεί μπασκετική δεξαμενή για τον κόσμο,
καθώς έχει το know how για να παράγει αθλητές.
Το Hoop Camp πιστό στις αρχές του να παρέχει
πάντα την καλύτερη αθλητική κι εκπαιδευτική
καθοδήγηση σε μαθητές/αθλητές που ενδιαφέρονται είτε να αναπτύξουν τα αθλητικά τους
προσόντα, είτε να διεκδικήσουν μία αθλητική
υποτροφία σε ένα από τα κορυφαία Κολέγια
των ΗΠΑ φέρνει και φέτος στην Ελλάδα τον
«θρυλικό» προπονητή, BOB HURLEY. Το «2nd
Bob Hurley Skills Camp» είναι γεγονός!
Μετά από απαίτηση δεκάδων αθλητών ο προπονητής που έγινε συνώνυμο της επιτυχίας στα
high schools των ΗΠΑ επιστρέφει σε ένα
διπλό camp που θα γίνει και φέτος το απόλυτο
μπασκετικό event της άνοιξης.
Από την 1 Μαΐου μέχρι τις 3 στο “All Star
Arena” του ΟΑΚΑ και από τις 4 μέχρι τις 5
Μαΐου στο «Κλειστό Δημοτικό Γυμναστήριο Ραφήνας».

τοΠιΚΑ

Μ

ε το καλημέρα
του φετινού
μαραθωνίου η
ΑΕΤ έστρεψε
πάνω της τους προβολείς
της δημοσιότητας και
διόλου τυχαία.
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Η δική της ώρα
Αποφασισμένη να κερδίσει το στοίχημα είναι σήμερα η ΑΕΤ που φιλοξενεί τον Ικαρο Λάρισας

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Στελεχώθηκε λοιπόν πολύ
σωστά σε καίριες θέσεις, ενώ
διατήρησε στο ρόστερ παίκτες που ήξεραν άριστα τα
μυστικά και κατατόπια.
Μέσα από την σοβαρή δουλειά δεν άργησαν να ταιριάξουν τα χνώτα παλιών και
νέων, οπότε οι κόκκινοι αποτελούσαν ομάδα με την πραγματική σημασία της λέξης.
Δεν είναι τυχαίο ότι για μεγάλο διάστημα το συγκρότημα του κ. Γκότα οδηγούσε
την κούρσα από την πρώτη
θέση.
Ακόμη όμως και όταν έχασε
αυτό το πλεονέκτημα κάθε
άλλο παρά πτοήθηκε. Ισα- ίσα
συνέχισε με την γνωστή τακτική και φιλοσοφία, οπότε
ολοκλήρωσε εμφαντικά την
κανονική διάρκεια του μαραθωνίου της Α2 ΕΣΚΑΘ.
Ωστόσο από την στιγμή που
φέτος άλλαξε το σκηνικό με
την ύπαρξη πλέϊ οφ το Τρικαλινό σωματείο οφείλει να
κρατήσει την καλύτερη εμφάνισή του για σήμερα.
Στις 19.00 λοιπόν φιλοξενεί
στην Μπάρα τον Ικαρο Λάρισας και είναι λογικό να θέλει
να βάλει την τελευταία πινελιά.
Οσοι θυμούνται την ροή των
παιχνιδιών στην κανονική διάρκεια ξέρουν ότι σε πολλά ματς
η ΑΕΤ απέδωσε όμορφο και
αποτελεσματικό μπάσκετ.
Αυτό θα επιδιώξουν να πράξουν οι παίκτες και στην προκειμένη περίπτωση.
Πολύ απλά πρέπει να είναι
ο εαυτός τους και να μην
φορτωθούν με τρελό άγχος
και πίεση.

Σκληρό καρύδι είναι ο Αστέρας που γράφει την δική του
ιστορία στον χώρο του μπάσκετ με αμαξίδιο.
Τα στελέχη του δούλεψαν
συστηματικά, οπότε απολαμβάνουν τους καρπούς των κόπων τους. Διότι ακόμη και οι
ανταγωνιστές με τους ειδικούς λένε τα καλύτερα για
τους κιτρινόμαυρους.
Χάρη στην προσπάθεια των
παικτών του Αστέρα τα Τρίκαλα ακούγονται και από το
συγκεκριμένο μετερίζι.
Μετά από έναν σημαντικό
κύκλο δράσης τα παιδιά του
εκπροσώπου μας γνωρίζονται
πολύ καλά μεταξύ τους.
Ετσι είναι σε θέση να βγάζουν αυτοματισμούς στο παρκέ, οπότε σημειώνουν καλάθια
εξαιρετικής ομορφιάς.
Ωστόσο δεν παραμελούν
και τα αμυντικά τους καθήκοντα, οπότε καταφέρνουν
να βάζουν θετικό πρόσημο
στα παιχνίδια.
Στον φετινό μαραθώνιο η
τοπική ομάδα ξεκίνησε με
υψηλή συγκέντρωση και έδωσε το στίγμα της με το καλημέρα.
Το σημαντικό είναι ότι ξέρει
να προσαρμόζεται στα δεδο-

Παίζοντας ώριμα και έξυπνα η ΑΕΤ θα προσπαθήσει ν
α πετύχει την πιο μεγάλη νίκη της χρονιάς επί του Ικάρου. Λ
Μέσα από την απόλαυση
του αθλήματος και την κοινή
προσπάθεια οι γηπεδούχοι θα
βάλουν το νερό στο αυλάκι.
Ασφαλώς όλοι θέλουν να
δουν τα πράγματα να εξελίσσονται σύμφωνα με τις κόκκινες επιθυμίες αλλά η ΑΕΤ
χρειάζεται να έχει και εναλλακτικό πλάνο αν κάτι στραβώσει.
Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι
σε τέτοια ματς μεγάλο ρόλο
παίζει η μέρα στην οποία εμφανίζονται οι ομάδες.
Εν τέλει όμως χαμογελούν
όσοι θέλουν το ροζ φύλλο
πιο πολύ, οπότε το έμψυχο
δυναμικό του εκπροσώπου
μας δεν θέλει με τίποτα στον
κόσμο να αφήσει την ευκαιρία
να πάει χαμένη.
Από την πλευρά του ο
κόουτς Γκότας εστίασε στο
κομμάτι της ψυχολογίας, ενώ
έδωσε συγκεκριμένες οδηγίες
σε όλους τους παίκτες.
Απαντες βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για να καταθέσουν τον καλύτερο εαυτό
τους ανεξαρτήτως του πόσο

θα παίξουν.
Αρμα μάχης θα είναι η δυνατή άμυνα, που δίνει ξεχωριστή ώθηση, ενώ μέσα στο
σπίτι τους οι ερυθρόλευκοί
κινούνται ιδιαίτερα άνετα.
Οσο για την επίθεση με σωστή ανάγνωση των καταστάσεων θα μπορέσουν να πετύχουν τα καλάθια εκείνα, που
θα ανοίξουν διάπλατα τον
δρόμο για την δικαίωση των
κόπων.
Τον αγώνα θα σφυρίξουν
οι κκ: Ράντος- Τατσιόπολος.
Την γραμματεία απαρτίζουν: Ζαχαρια, Αναγνώστου,
Γκαρτζονίκας. Κ. Κομισσάριος
είναι ο Β. Γκαρτζονίκας.

Ανάλυση ιστορίας
Μοιρασμένες ήταν οι επιτυχίες στα δυο παιχνίδι της
κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος.
Ας θυμηθούμε τις συναντήσεις:
Οι κόκκινοι είναι αλήθεια
ότι δούλεψαν μεθοδικά και
προσπάθησαν να συνεχίσουν
από εκεί που σταμάτησαν πέ-

ρυσι.
Ως γνωστόν οι ίδιοι είχαν
πραγματοποιήσει θετικές εμφανίσεις, οπότε φέτος θέλουν
να βγάλουν νέους άσους από
το μανίκι τους.
Ο σίγουρος δρόμος για θετικό ταμείο είναι η βήμα- βήμα
πορεία.
Ο κόουτς Γκότας θέλησε
να παρουσιάσει φέτος μια
αθλητική ομάδα με παίκτες
που θα πιέζουν σε μεγάλο
βαθμό. Ετσι θα πάρουν την
μπάλα στην κατοχή τους εκδηλώνοντας με καλές προϋποθέσεις τις επιθέσεις τους.
Ασφαλώς είναι σημαντικό
να μπαίνουν στην εξίσωση
όσο το δυνατόν περισσότεροι
παίκτες.
Όλα αυτά θα γίνουν στην
πορεία με την εξεύρεση των
αυτοματισμών, ενώ πολύ σωστά ο εκπρόσωπός μας είχε
στραμμένη την προσοχή του
στην πρεμιέρα, που ήθελε να
υπάρχουν μάτια ανοιχτά.
Διότι όσο καλά και αν διάβασε τον Ικαρο Λάρισας ήθελε
να δει πράγματα να βγαίνουν

Πάντα με συνέπεια

στο παρκέ.
Οι γηπεδούχοι είχαν σοβαρότητα και επικράτησαν με
58-41. Εδειξαν λοιπόν ότι διαθέτουν αξιόπιστη άμυνα, ενώ
στην επίθεση με το πλήρες
λύσιμο θα έρθουν ακόμη καλύτερες μέρες.
Γενικά ήταν ένα καλό δείγμα
γραφής αλλά έπεται συνέχεια.
Στην αρχή οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να προβάλλουν αντίσταση αλλά στο διάβα του χρόνου η ΑΕΤ πέρασε
στην θέση του οδηγού.
Κατάφερε λοιπόν να χτίσει
μια διαφορά ασφαλείας, που
έφτασε και στους 20 πόντους.
Ετσι ο κόουτς είχε την ευκαιρία να δώσει χρόνο συμμετοχής σε όλους τους αθλητές, αφού θα χρειαστεί να
βάλουν άπαντες λιθαράκι στην
διάρκεια της χρονιάς.
Τα δεκάλεπτα: 16-14 , 3419, 47-28 , 58-41
ΑΕΤ: (Γκότας Χρ.)Μπράμης
Κ. 1, Ραμμίδης Γ. 5, Καταραχιάς Κ., Νίτσιος Κ. 6, Παπαγεωργίου Α. 8, Αμπράζης Κ.
3, Μπαλωμένος Α. 2, Χρηστάκος Σ. 7, Μπαϊρακτάρης Ε.
5(1), Όκκας Α. 11, Βήτας Θ.
8, Κατούνας Γ. 2.
Όλα τα ωραία έχουν ένα
τέλος και από τον κανόνα δεν
αποτέλεσε εξαίρεση ούτε η
ΑΕΤ, που είπε αντίο στο αήττητο το Σάββατο 12 Γενάρη
2019. Μέχρι την διακοπή του
πρωταθλήματος οι κόκκινοι
πήγαιναν τρένο και δεν έδωσαν το παραμικρό δικαίωμα
αμφισβήτησης.
Σε όλα τα παιχνίδια έδειξαν
ότι διέθεταν λύσεις και ήταν
σε θέση να ανακατεύουν την
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τράπουλα.
Όμως μετά την διακοπή των
γιορτών πολλές φορές τα φαβορί εκτροχιάζονται και αυτό
συνέβη και με τους κόκκινους.
Δεν είχαν λοιπόν την γνωστή ορμητικότητα, ενώ κόλλησαν στο αμυντικό παιχνίδι
του αντιπάλου.
Το πρώτο μέρος ήταν
ντέρμπι με τα όλα του αλλά
στην επανάληψη οι γηπεδούχοι πέτυχαν καλάθια ψυχολογίας φτάνοντας στην υπέρβαση. Σε κάθε περίπτωση ο
εκπρόσωπός μας έσπευσε να
κλείσει άμεσα την συγκεκριμένη παρένθεση.
Την πρώτη ήττα λοιπόν γνώρισε η ΑΕΤ μετά από εννιά
σερί νίκες. Έχασε στη Λάρισα
από τον Ίκαρο Νεάπολης με
σκορ 49-41. Ο αγώνας αυτός
ήταν ο πρώτος του δευτέρου
γύρου.
Τα δεκάλεπτα 9-10, 20-20,
34-29, 49-41
Ικαρος. Λ (Τσιρινδάνης Ν.)
Πατουλιώτης 11(1),Πάνος
3(1), Παλάσκας 2, Σπανος ,
Καρακώστας, Ανδρίκος 6, Κυριακάκης , Κωστόπουλος 6(2),
Γκορτσίλας 6, Μπίλλης 2, Αγκαφωνίδης 13(2), Παπαλέξης
ΑΕΤ B.C. (Γκότας Χρ.)
Μπράμης Κ. 11(3)., Ραμμίδης
Γ. , Καταραχιάς Κ., Νίτσιος
Κ., Παπαγεωργίου Α. 10(1).,
Μπαλωμένος Α. , Χρηστάκος
Σ. 4., Μπαϊρακτάρης Ε. , Όκκας Α. 7(1)., Βήτας Θ. 7., Κατούνας Γ. 2.
Μιλώντας χθες στην εκπομπή «Στα γήπεδα η Ελλάδα
αναστενάζει» ο κόουτς Γκότας
ανέφερε: «Είμαστε πανέτοιμοι
ψυχολογικά και τακτικά αλλά
χρειάζεται μεγάλη προσοχή
αφού κανένας αγώνας δεν
κερδίζεται στα λόγια.
Θέλουμε και την στήριξη
του κόσμου για να κερδίσουμε
το σημαντικό αυτό στοίχημα».
Αγωνιστικά με ένεση θα παίξει ο Αμπράζης.

Δυνατή συνεργασία

Και στο σημερινό ντέρμπι της Μπάρας με την Καβάλα
ο Αστέρας θα ψάξει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα

Την καλύτερη παράσταση θα σπεύσει να δώσει ο Αστέρας
μένα κάθε συνάντησης, που
σίγουρα έχει τα κλειδιά της.
Αυτό θα πράξει και στο σημερινό ντέρμπι(20.30, Μπάρα)
με την Καβάλα.
Πολύ απλά διασταυρώνουν
τα ξίφη τους δυο αήττητες
ομάδες, οπότε μόνο και μόνο
για τον λόγο αυτό ο αγώνας
θα έχει ξεχωριστό χρώμα.
Ασφαλώς το επιτελείο του

Αστέρα σέβεται απεριόριστα
την Καβάλα που έχει μακρά
διαδρομή στον χώρο και είναι
ιδιαίτερα οργανωμένη.
Ωστόσο όπως το συνηθίζει
σε όλα τα ματς έτσι και σε
αυτό θα βγει στο παρκέ για
να κάνει το παιχνίδι της.
Οσοι ξέρουν τον Τρικαλινό
τρόπο ανάπτυξης περιμένουν
ότι ο Αστέρας θα πιέσει ασφυ-

κτικά τους αντιπάλους για να
πάρει το πάνω χέρι όσο νωρίτερα γίνεται.
Στην επίθεση οι παίκτες θα
συνεργαστούν σωστά μεταξύ
τους, ενώ έχουν αποδείξει ότι
μπορούν να σημειώνουν μεγάλα καλάθια.
Πάντως ο εκπρόσωπός μας
ξέρει να προσαρμόζεται στις
ιδιαιτερότητες κάθε παιχνιδιού
το οποίο διαβάζει όσο καλύτερα μπορεί.
Μέλημά του είναι να κρατάει
δυνάμεις μέχρι τέλους θέλοντας να πει την ύστατη λέξη.
Σε κάθε περίπτωση όσοι
σπεύσουν θα παρακολουθήσουν ένα παιχνίδι διαφήμιση
του μπάσκετ.
Διαιτητές θα είναι οι κκ: Γερακίνης- Χλωρός. Χρ.
Την γραμματεία απαρτίζουν
οι: Γκαρτζονίκας. Β, Λίλης,
Γκουγκουστάμου, ενώ κομισάριος θα είναι ο Νίκος Χλωρός.

Κώστας Ζήκος και Λάμπρος Χούτος εγκαινίασαν στενή συνεργασία
Δύο Τρικαλινοί ένωσαν τις δυνάμεις τους, όπως έγραψε το
sportrikala. Ο πρωταθλητής του στίβου Κωνσταντίνος Ζήκος
και ο παλιός διεθνής Λάμπρος Χούτος συνεργάζονται πλέον
στενά με τον δεύτερο να είναι μάνατζερ του πρώτου. Μάλιστα,
ανακοινώθηκε και συμφωνία με την bwin Greece.
Λίγο αργότερα ο Κωνσταντίνος Ζήκος σημείωσε στην
σελίδα του στο facebook:
Με πολύ χαρά μία νέα συνεργασία μόλις ξεκίνησε! Ευχαριστώ
θερμά την οικογένεια της bwin Greece που με καλωσόρισε
στηρίζοντας την προσπάθεια μου έτοιμοι για νέες διακρίσεις
και υψηλότερους στόχους! Επίσης ένα ευχαριστώ στον φίλο
και μάνατζερ μου Lambros Choutos !!

CMYK
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Δ

εν υπάρχει πιο
ενθαρρυντικό και
παρήγορο
στοιχείο από το
να αγκαλιάζει η νεολαία
όλο το φάσμα του
αθλητισμού.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr

Θέαμα στο φιλέ

•Τα δυνατά τους έβαλαν αγόρια και κορίτσια στους χθεσινούς τελικούς
του σχολικού πρωταθλήματος βόλεϊ •Διπλή επιτυχία για το 4ο ΓΕΛ.

Τα Τρίκαλα ως γνωστόν
έχουν μεγάλη παράδοση στα
σπορ αλλά προς τιμήν της η
νέα γενιά δεν μένει στις δάφνες του παρελθόντος.
Ισα- ίσα δίνει τον δικό της
αγώνα προκειμένου να καταθέσει την ξεχωριστή φυσιογνωμία της. Αλλωστε οι εποχές
αλλάζουν και ειδικά στις μέρες
μας οι μαθητές είναι ήρωες,
αφού πρέπει να συνδυάσουν
αρκετά θέματα.
Στον ελάχιστο χρόνο που
έχουν στην διάθεσή τους καταπιάνονται με τον αθλητισμό

ρυθμό και πάθος. Στις εμπνεύσεις του ενός απαντούσε ο
άλλος και έτσι οι παριστάμενοι
δεν ξεκολλούσαν το βλέμμα
τους από τον αγωνιστικό χώρο.
Οι μαθητές και μαθήτριες
έζησαν έντονα κάθε στιγμή,
ενώ οι προπονητές από την
πλευρά τους προσπάθησαν να
κάνουν το καλύτερο και στο
κομμάτι της ψυχολογίας. Διότι
σε τέτοια ματς μεγάλο ρόλο
παίζουν οι λεπτομέρειες αλλά
και η μέρα στην οποία εμφανίζονται οι ομάδες.
Κοινώς κάθε παιχνίδι θυμίζει
αλυσίδα από την οποία δεν
πρέπει να λείπει ούτε ένα κρίκος. Σε κάθε περίπτωση αξίζουν πολλά μπράβο όσοι και
όσες έδωσαν χθες τον αγώνα
τον καλό. Στα κορίτσια τα ξίφη
τους διασταύρωσαν το 3ο και
το 4ο ΓΕΛ. Τελικά χαμογέλασε
το 4ο που επικράτησε με 2-0.
3ο ΓΕΛ(Μέλιου): Πουμάνα,
Παπαθεοδώρου, Πάνου. Δ, Πά-

Στιγμιότυπα από τους χθεσινούς αγώνες κοριτσιών και αγοριών αλλά και από την ατμόσφαιρα στην Μπάρα

και δείχνουν ότι ταιριάζουν
γάντι μ’αυτόν και το μέλλον
τους ανήκει.
Κοινώς τα Τρικαλινά νιάτα
παίρνουν και την αθλητική υπόθεση στα χέρια τους κάνοντας
τα δικά τους όνειρα. Δεν είναι
τυχαίο ότι αρκετά παιδιά που
αγωνίζονται στο σχολικό τα
έχουμε συνηθίσει να αγωνίζονται με τις φανέλες τοπικών
ομάδων.
Οσο για τις νέες προτάσεις
σε πρόσωπα τα εύσημα πάνε
φυσικά στους γυμναστές και
γενικότερα στους δασκάλους,
που με κοφτερό μάτι εντοπίζουν πρώτα και κύρια τα χαρισματικά παιδιά και στην συνέχεια μεταλαμπαδεύουν με
υπομονή και μεράκι τα μυστικά
κάθε σπορ.
Υπό το πρίσμα αυτό εδώ και
καιρό το κλειστό της Μπάρας
έχει την τιμητική του. Η ιστορική Τρικαλινή έδρα φιλοξέ-

νησε πολλά παιχνίδια στα ομαδικά αθλήματα, που είχαν ξεχωριστή ομορφιά.
Ομολογουμένως το έμψυχο
δυναμικό έβαλε τα δυνατά του,
οπότε οι συγκινήσεις δεν έλειψαν.
Εννοείται ότι σε τέτοιες περιπτώσεις η κινητοποίηση των
συμμαθητών είναι έντονη, οπότε το κλειστό αποκτά ζωντάνια
και θυμίζει δοξασμένα χρόνια,
όταν δεν έπεφτε καρφίτσα
στους αγώνες και το ένα μεγάλο αποτέλεσμα διαδέχονταν
το άλλο. Κυρίως το έμψυχο
δυναμικό αλλά και οι φίλαθλοι
απόλαυσαν τους αγώνες και
έδωσαν ότι είχαν και δεν είχαν
στον τομέα τους.
Αλλωστε όποιος αναλαμβάνει μια αθλητική αποστολή θέλει να την ολοκληρώνει με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο.
Επιπρόσθετα δεν χρειάζεται
να μνημονεύσουμε τους αρχαίους μας προγόνους, που

έλεγαν ότι η νεότητα αγαπάει
την διάκριση. Είναι λοιπόν συγκινητική η αφοσίωση κοριτσιών
και αγοριών στις αθλητικές
αποστολές τους.
Την ώρα της δράσης φροντίζουν να κινούνται πειθαρχημένα και να εκτελούν κατά
γράμμα τις οδηγίες των γυμναστών- προπονητών.
Στο πλαίσιο αυτό δεν λείπουν οι συνδυασμένες ενέργειες, που γοητεύουν το κοινό
και αναγνωρίζονται από φίλους
και αντιπάλους.
Όμως στο κάδρο μπαίνουν
και οι ατομικές προσπάθειες,
που καταδεικνύουν ότι το έμψυχο δυναμικό έχει το κάθε
άθλημα στο αίμα του.
Ο καθένας αντιλαμβάνεται
ότι η τελειοποίηση των μυστικών κάθε σπορ θέλει εξάσκηση, οπότε είναι σημαντικό κάθε
βήμα προόδου που καταγράφεται. Χτίζοντας με υπομονή
θα έρθουν καλύτερες μέρες
CMYK

για τον τοπικό αθλητισμό.
Οσο για τις αναμετρήσεις
με ομάδες εκτός των τειχών
αποτελούν καλό μέτρο και
οδηγό σχετικά με τι πρέπει να
διορθώσει κανείς προκειμένου
να επιτευχθεί η απαραίτητη
συνέπεια.

Είχαν εμπνεύσεις
Από τις εκδόσεις της εφημερίδας μας έχουν παρελάσει
τα πιο σημαντικά σχολικά
αθλητικά γεγονότα.
Η ζωντάνια αποτέλεσε σήμα
κατατεθέν και το σκηνικό συνεχίστηκε και χθες με το άρωμα του βόλεϊ να είναι κάτι παραπάνω από έντονο.
Ασφαλώς δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα Τρίκαλα έχουν
μεγάλη έφεση στο συγκεκριμένο άθλημα.
Οποιος ρίξει μια ματιά στα
πεπραγμένα των τοπικών ομάδων θα διαπιστώσει ότι γίνεται
εξαιρετική δουλειά και δεν εί-

ναι τυχαίο ότι υπάρχει εκπροσώπηση σε υψηλό επίπεδο.
Δεν είναι όμως μόνον η βιτρίνα του αθλήματος αλλά και
στην υποδομή γίνεται δουλειά
σε βάθος, οπότε το μέλλον
προδιαγράφεται με θετικά
χρώματα. Μακάρι στελέχη που
μετέχουν στο σχολικό να μείνουν στον χώρο και να κάνουν
την δική τους καριέρα.
Πάντως ακόμη και με μια
πρώτη ματιά διαπιστώνει εύκολα κανείς ότι τα αγόρια και
τα κορίτσια παίζουν στα δάχτυλα τα μυστικά του είδους.
Στο πλαίσιο αυτό και υποδειγματικά σερβίς εκτέλεσαν
και άψογες άμυνες έβγαλαν
και εξαιρετικά τελειώματα είχαν. Τα συγκεκριμένα στοιχεία
παντρεύτηκαν με την διορατικότητα, οπότε προέκυψαν φάσεις που θα ζήλευαν ακόμη
και φτασμένοι αθλητές και
αθλήτριες.
Γενικά οι συναντήσεις είχαν

νου. Ε, Βάρα, Παπαστεργίου,
Ζαχαροπούλου, Κατσαντώνη,
Στεφάνου. Γ, Στεφάνου. Ε,
Αναγνώστου 4ο ΓΕΛ(Αναγνώστου. Δ): Σταμούλη, Κανατα,
Κοζιανίτη, Κωστοπούλου,
Βράντζα, Τόσκα, Ψαρρή, Σακκά, Σαργιώτη, Γούλα, Σκέμπι,
Γεωργίου, Φουτσιτζή, Γιαγιάκου.
Και στα αγόρια το 4ο ΓΕΛ
κέρδισε 2-0 το «Αθηνά» κάνοντας το 2 στα 2 κατά την
χθεσινή μέρα.
Αθηνά: Ντινόπουλος, Ζώγας, Δημοράγκας, Μαργαρίτης, Μάντζιος, Αναστασίου,
Τζιωρτζιώτης, Γεωργίου, Βαργιάμης
4ο ΓΕΛ: Τζέλλης, Ψαρρής,
Δήμου, Σπάχος, Κελεπούρης,
Πάνος, Πετσιάς, Μαράβας,
Ευαγγελακόπουλος
Πλέον τα παιδιά του 4ου
ετοιμάζονται για τους αγώνες
με την Καρδίτσα κατά πάσα
πιθανότητα στην Μπάρα.
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Παιχνίδι που θα κρίνει πολλά
Αύριο ο ΑΟΤ θα βρεθεί στο Αιγίνιο, αλλά δεν θα πρέπει να ασχοληθεί
με το γεγονός ότι ο Αιγινιακός είναι ουραγός, αλλά την ανάγκη των βαθμών

Μ

πορεί
θεωρητικά το
αυριανό
παιχνίδι στο
Αιγίνιο να είναι το πιο
εύκολο από τα εκτός
έδρας για τον ΑΟ
Τρίκαλα, αλλά η αλήθεια
είναι διαφορετική. Η
ομάδα της Πιερίας είναι
στην τελευταία θέση της
βαθμολογίας, χωρίς
ελπίδες για παραμονή,
αλλά για τον ΑΟΤ ο
αγώνας είναι τελικός!

Του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
xristoforospap@gmail.com

Έτσι οι παίκτες του Μίλος
Κόστιτς καλούνται να δείξουν
πάθος και διάθεση για να πάρουν την πολύτιμη νίκη, ώστε
να ανασάνουν βαθμολογικά
και να ψάξουν την χρυσή 10η
θέση, που αν γίνει η αναδιάρθρωση θα είναι και η… σωτηρία.
Στο αγωνιστικό κομμάτι ο
Αντώνης Τσιάρας συμπλήρωσε
κάρτες και δεν θα αγωνιστεί
στο αυριανό παιχνίδι.

Εκδρομή των φιλάθλων
του ΑΟΤ στο Αιγίνιο
Η ΠΑΕ ενημέρωσε πως όσοι
φίλαθλοι θέλουν να παρακολουθήσουν το εκτός έδρας
παιχνίδι με τον Αιγινιακό μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή
με κόστος 12 € στην οργανωμένη εκδρομή που γίνεται με
πρωτοβουλία της ομάδας. Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Με αφορμή τον εκτός έδρας
αγώνα της Κυριακής στις 16:00
με τον Αιγινιακό, σας ενημερώνουμε ότι υπάρχει δυνατότητα για οργανωμένη και
ασφαλή μετακίνηση των φιλάθλων στο Αιγίνιο και επιστροφή
με λεωφορείο.
Κόστος συμμετοχής: 12
ευρώ
Ώρα αναχώρησης από Τρίκαλα: 11:00
Ώρα αναχώρησης από Αιγίνιο: 18:30
Επισκεφθείτε τα γραφεία
της ΠΑΕ, Παρασκευή 9:00 –
17:00 και Σάββατο 9:00 – 14:00
και εξασφαλίστε την θέση σας!
Όλοι Αιγίνιο!!!
Περισσότερες πληροφορίες
στο 2431 02822.
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Κατέπεσε η εγγυητική
της ΠΑΕ Α Ο Τρίκαλα λόγω Κουτσόπουλου
Θέμα με την εγγυητική πρέπει να λύσει άμεσα η ΠΑΕ Α Ο
Τρίκαλα, καθώς αυτή κατέπεσε μετά την προσφυγή Κουτσόπουλου
(ποδοσφαιριστής που έπαιξε πριν 5 χρόνια στην Γ Εθνική) και η διοίκηση θα χρειαστεί να καταβάλει το ποσό της εγγύησης για να
μην έχει προβλήματα. Η ομάδα επίσης θα πρέπει να καταβάλει
στον Κουτσόπουλο ένα ποσό αρκετά υψηλό που μέσα σε 15
ημέρες. Αυτή η ιστορία με τον Κουτσόπουλο ο οποίος είχε
αποκτηθεί από την διοίκηση της ομάδας που ήταν στην Γ Εθνική
(περίοδος 2014-15) κρατάει μέχρι και σήμερα.

ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΡΙΣΜΟΥ

Οι παίκτες του ΑΟ Τρίκαλα θα πρέπει να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους αύριο κόντρα στον Αιγινιακό
της)
Διαιτητής: Ντάουλας (Δυτ.
Αττικής)
Βοηθοί: Κακαφώνης (Αχαΐας), Κοττορός (Δωδ/νήσου)
4ος: Τσουκαλάς (Αθήνας)
Κέρκυρα – Βόλος (15:00
ΕΡΤ3, ΕΑΚ Κέρκυρας)
Διαιτητής: Βάτσιος (Δυτ. Αττικής)
Βοηθοί: Κωτούλας (Κιλκίς),
Τοροσιάδης (Μακεδονίας)
4ος: Δραγούσης (Κιλκίς)
Απόλλων Πόντου – Ηρακλής
(16:00, Γήπεδο Καλαμαριάς)
Διαιτητής: Αγγελάκης (Μα-

κεδονίας)
Βοηθοί: Παπαδόπουλος,
Ντάβελας (Μακεδονίας)
4ος: Βουρνέλης (Μακεδονίας)
Αιγινιακός – Τρίκαλα (16:00,
Δημ. «Γ. Παραλυκίδης»)
Διαιτητής: Πανυτσίδης (Κοζάνης)
Βοηθοί: Πετρίδης (Χίου),
Τζιουβάρας (Κοζάνης)
4ος: Θεοδωρόπουλος (Φλώρινας)
ΑΟΧ Κισσαμικός – Απόλλων
Λάρισας (16:00, Γήπεδο Περιβολίων)

Έκκληση Τρικάλων για βοήθεια
σε παίκτη του Εργοτέλη
Η ΠΑΕ ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ καλεί τον κόσμο των Τρικάλων να
βοηθήσει τον 13χρόνο νεαρό ποδοσφαιριστή του Εργοτέλη
Άστριτ Μαρκόβ. Ο νεαρός των ακαδημιών του Εργοτέλη
έχει άμεση ανάγκη από αίμα και αιμοπετάλια.
«Η στήριξη όλων μας είναι αναγκαία! Γιατί ο αθλητισμός
ενώνει» σημειώνει στην ανακοίνωση της η ΠΑΕ.
Να σημειωθεί ότι ο Άστριτ Μαρκόβ, νοσηλεύεται στην
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του ΠΑΓΝΗ και έχει
ανάγκη από αίμα και αιμοπετάλια.
Όποιος έχει τη δυνατότητα και μπορεί, να τον βοηθήσει
να βγει νικητής στη μάχη που δίνει…
Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο του ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ: 2810222246.

Ανοίγει σήμερα η αυλαία
της 25ης αγωνιστικής
Με ένα παιχνίδι ξεκινά η
δράση της 25ης αγωνιστικής
σήμερα, ενώ τα υπόλοιπα παιχνίδια θα γίνουν την Κυριακή.
Αναλυτικά:
Σάββατο 30 Μαρτίου
Ηρόδοτος – Πλατανιάς
(15:00 ΕΡΤ3, Γήπεδο Νέας Αλικαρνασσού)
Διαιτητής: Βλάχος (Αν. Αττικής)
Βοηθοί: Μπουρτζοβίτης (Κορινθίας), Κουρέντας (Τρικάλων)
4ος: Νεοφυτιάδης (Κορινθίας)
Κυριακή 31 Μαρτίου
Σπάρτη – Καραϊσκάκης Άρτας (16:00, Δημ. Στάδιο Σπάρ-
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Διαιτητής: Σωτηριάδης (Λασιθίου)
Βοηθοί: Πριόνας (Εύβοιας),
Παγουρτζής (Πειραιά)
4ος: Γκάμαρης (Αθήνας)
Παναχαϊκή – Εργοτέλης
(16:00, Γήπεδο Αγυιάς)
Διαιτητής: Περράκης (Αθήνας)
Βοηθοί: Βεργέτης (Αρκαδίας), Αδαμόπουλος (Μεσσηνίας)
4ος: Μπαΐλης (Πρέβεζας)
Δόξα Δράμας – ΑΕ Καραϊσκάκης 3- 0 α.α.

Αίτηση του αθλητή Ευάγγελου Κουτσόπουλου περί κατάπτωσης
της εγγυητικής επιστολής της ΠΑΕ Α.Ο. ΤΡΙΚΑΛΑ. ΚΑΤΑΠΤΩΣΗ
Αίτηση του ΕΑΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ περί κατάπτωσης της εγγυητικής
επιστολής της ΠΑΕ ΚΑΣΣΙΟΠΗ. ΣΥΖΗΤΕΙΤΑΙ. ΥΠΟ ΔΙΑΣΚΕΨΗ
Αίτηση του τρίτου Γεωργίου Πολυμενέα περί κατάπτωσης της
εγγυητικής επιστολής της ΠΑΕ ΣΠΑΡΤΗ. ΚΑΤΑΠΤΩΣΗ
Κλήση σε ακρόαση ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ κατ’ άρθρο 78 παρ.1
του ν.2725/1999.
ΑΝΑΒΟΛΗ για τις 11-4-19
Κλήση σε ακρόαση ΚΑΕ ΑΕΚ κατ’ άρθρο 78 παρ.1 του
ν.2725/1999.
ΑΝΑΒΟΛΗ για τις 11-4-19
Ένσταση της ΠΑΕ ΣΠΑΡΤΗ κατά της ΠΑΕ ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ
1908 ΝΕΑ ΠΑΕ.
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΩΣ ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Αίτηση του βοηθού προπονητή Νικολάου Αμανατίδη και του
τρίτου Ιωάννη Τσαμούρηπερί κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής
της ΠΑΕ ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ 1908 ΝΕΑ ΠΑΕ.
ΑΝΑΒΟΛΗ για τις 11-4-19
Αίτηση του αθλητή Ιωάννη Κυριακίδη περί ανάκλησης πιστοποιητικού και έκθεσης αφαίρεσης βαθμών (εξ αναβολής), του
αθλητή Σταύρου Κατσανεβάκη και του προπονητή Χρήστου Ντόζη
περί έκθεσης αφαίρεσης βαθμών του ΤΑΠ ΑΕΚ.
ΑΝΑΒΟΛΗ για τις 11-4-19
Αίτηση της ΚΑΕ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ 2012 σχετικά με την εγγυητική της επιστολή.
ΑΝΑΒΟΛΗ για τις 11-4-19
Αίτηση των ΠΑΕ «ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ», «ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ» και
«ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ» κατά της ΠΑΕ Α.Π.Ο. ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ. (Υπό
διάσκεψη)
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γεώργιος Ζώης
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Πρωταθλήματα υποδομής

Οι αναμετρήσεις
των «μικρών»
Συνεχίζονται σήμερα και αύριο τα πρωταθλήματα υποδομής της ΕΠΣ Τρικάλων με τις παρακάτω αναμετρήσεις.

ΟΙ ΣΗΜΕΡΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
Κ 14 - 1ος Ομιλος - ΩΡΑ 11:00
Γηπ. Φαρκαδονας: Πετρωτό – Δημητρα α
Διαιτ. Τουλουμης (Σινδρος – Πλοκας)
Γηπ. Ακαδημιας: Ακαδημια 1 – Ακ Αμπελακιων
Διαιτ. Τζιοτζιος (Αργυροπουλος – Κατσογιαννος)
Μπάρα – Μεγαλ/ρι
0-3 α.α.
Ρεπό: ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ

2ος Ομιλος - ΩΡΑ 11:00
Γηπ. Κηπακιου: Πυργος – Μετεωρα
Διαιτ. Μανασης Μ (Μαρκοπουλος – Κ
Γηπ. Πύλης: Πορταικός – ΑΕΤ
Διαιτ. Παπαγεωργοπουλος (Κωστηρας – Σακκας
Γηπ. Μπαλκουρας: Δημητρα β – Πυργετός
Διαιτ. Μαργιωλης (Ντινος – Αβρααμ Β
Βαλτινό – Αγ. Μονη
3-0 α.α.

Κ 12 - 2ος Ομιλος - ΩΡΑ 11:00
Γηπ. Πυργετου: Πυργετός – Μετεωρα β
Διαιτ. Σταφυλας

ΟΙ ΑΥΡΙΑΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
Κ 12 - 1ος Ομιλος - ΩΡΑ 16:00
Γηπ. Βοηθ Πυργου: Πυργος α – ΑΟΤ
Διαιτ. Αργυροπουλος
Γηπ. Μπαλκουρας: Δημητρα α – Μεγαλ/ρι
Διαιτ. Μαρκοπουλος
Γηπ. Ακαδημιας: Ακαδημια 1 α – Αχιλλέας
Διαιτ. Σινδρος
Γηπ. Football Factory: Καρυες – Νεοχωρι
Διαιτ. Σακκας
Μετεωρα α – Αγ. Μονη

0-3 α.α.

2ος Ομιλος - ΩΡΑ 16:00
Γηπ. Οικουμενιου: Οικουμενιος – Πύργος β
Διαιτ. Κουτσαγιας
Γηπ. Σαραγιων: Σαραγια 2017 – Πηγη
Διαιτ. Αβρααμ Β
Γηπ. Ακαδημιας: Ακαδημια 1 β – Δημητρα β
Διαιτ. Μουστακας
Γηπ. Αγ. Βησ/να: Πορταικός – Βαλτινό
Διαιτ. Κωστηρας

Γ’ Ερασιτεχνική

Προσπάθεια
για το καλύτερο
Να πετύχουν το καλύτερο θα επιδιώξουν σήμερα και αύριο οι ομάδες της Γ’ Ερασιτεχνικής κατηγορίας.

ΟΙ ΣΗΜΕΡΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
2ος Ομιλος - ΩΡΑ 16:00
Γηπ. Προδρομου: Πρόδρομος – Ανταλλάξιμα
Διαιτ. Παφης (Κατσογιαννος – Μουστακας)
Γηπ. Πρίνους: Γενεσι – Μπελέτσι
Διαιτ. Ανδριοπουλος (Καπερωνης – Τατσιοπουλος)

ΟΙ ΑΥΡΙΑΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
1ος Ομιλος - ΩΡΑ 16:00
Γηπ. Σαραγιων: Συνοικία Σαραγίων – Πατουλιά
Διαιτ. Τουλουμης (Ρατζας – Καπερωνης)
Γηπ. Μεγαρχης: Διαλεχτό – Παλ/ργος
Διαιτ. Μαργιωλης (Τοτης – Κυρατζουλης)

Τίποτα δεν χαρίζεται…
•Συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό η προσπάθεια ανόδου των ομάδων
άνοδος είναι αυτή που
κρατάει «ζωντανή» το
πρωτάθλημα της Β’
Ερασιτεχνικής με τις
ομάδες που έχουν υψηλούς
στόχους να καταθέτουν «ψυχή» σε
κάθε παιχνίδι τους. Στην ουρά αν
και φαινομενικά όλα έχουν κριθεί,
τελευταία κυκλοφορούν έντονες
φήμες, πως κι εκεί –ίσως- υπάρξει
ενδιαφέρον.

Η

Του ΠANOΥ ΓIΔOΠOYΛOΥ
gidopoulosp@yahoo.gr

1ος Ομιλος - ΩΡΑ 11:00
Επιστρέφει στη δράση, μετά το ρεπό,
το Ριζαριό το οποίο θέλει να κερδίσει στις
Καρυές τ’ Αμπελάκια προκειμένου να διατηρήσει την επαφή του με την κορυφή.
Οι γηπεδούχοι θα παίξουν χωρίς άγχος
και αυτό τους «οπλίζει» σε αντίθεση με
τους φιλοξενούμενους οι οποίοι θέλουν
μόνο νίκη.
Στο Ρίζωμα, οι Παραληθαίοι θα φιλοξενήσουν το Κεραμίδι σε μια αναμέτρηση με μονόπλευρο βαθμολογικό ενδιαφέρον αφού οι γηπεδούχοι έχουν στόχο
την άνοδο και βρίσκονται μια ανάσα
πίσω από την κορυφή.
Οι Καρυές δίνουν δύσκολο παιχνίδι στο
Γριζάνο. Η «Νίκη» συνεχίζει την προσπάθειά της μήπως και φτάσει την 2η
θέση ή στη χειρότερη περίπτωση να
μείνει στην 3η η οποία δεν αποκλείεται να
δώσει δεύτερη ευκαιρία ανόδου.
Στο κυνήγι της ανόδου συνεχίζει να βρίσκεται και το Ζάρκο το οποίο θα φιλοξενήσει τον Αγιο Οικουμένιο με τους γηπεδούχους να έχουν τον πρώτο λόγο.
Οι διαιτητές των αυριανών αγώνων οι
οποίοι θα ξεκινήσουν στις 11 π.μ είναι οι
παρακάτω:
Γηπ. Λόγγου: Λόγγος – Κηπάκι
Διαιτ. Ζησης (Παφης – Κωστηρας)
Γηπ. Ακαδημιας: Ακαδημια 1 – Πετρωτό
Διαιτ. Λεωνιδας Κ (Καψουρας – Πλοκας)
Γηπ. Βασιλικής: Βασιλική – Κρήνη
Διαιτ. Κωτουλας (Ντινος – Σινδρος)
Γηπ. Γριζάνου: Γριζάνο – Καρυες
Διαιτ. Μανασης Κ (Ρατζας – Τζιοτζιος)
Γηπ. Ριζώματος: Παραληθαίοι – Κεραμίδι
Διαιτ. Λεωνιδας Σ (Αλεξοπουλος- Παπαγεωργοπουλος)
Γηπ. Καρυων: Ακ Αμπελακιων – Ριζαριο
Διαιτ. Κουτσαγιας (Νταλουκας – Μανασης Μ)
Γηπ. Χρυσαυγής: Αστερας – Αρδάνι
Διαιτ. Κοντινος (Κουτσαγιας – Μαργιωλης)
Γηπ. Ζάρκου: Ζάρκο – Οικουμενιος
Διαιτ. Δουλοπουλος (Καλογριας –
Τουλουμης)
Ρεπό: Αγ. Κυριακή

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

Β
53
52
47
46
38
37
30
30
29
28
26
24

Ν
17
16
15
14
11
10
9
9
7
8
7
7

Ι
2
4
2
4
5
7
3
3
8
4
5
3

Η ΤΕΡΜ.
2 80-20
2 73-18
4 49-24
4 43-24
5 49-33
5 46-30
10 41-39
10 44-44
7 28-31
10 38-45
10 36-45
11 26-39

Ακαδημία 1 και Κηπάκι συνεχίζουν την προσπάθειά τους
13
14
15
16
17

Ακαδημία 1
Πετρωτό
Κρήνη
Λόγγος
Αστέρας

22
21
17
16
4

6
6
4
5
1

4
3
5
1
1

11
12
13
16
20

28-36
20-38
22-59
21-51
15-83

2ος Ομιλος - ΩΡΑ 16:00
Την Χρυσομηλιά φιλοξενεί η πρωτοπόρος Ενωση Δ.Μ έχοντας το «πάνω
χέρι» απέναντι στους φιλοξενούμενους,
την ίδια ώρα που η Λυγαριά θα παίρνει
ένα ξεκούραστο τρίποντο απέναντι στο
Μεγ. Κεφαλόβρυσο και η Θεόπετρα θα
πασχίζει να κερδίσει στο Παλαιομονάστηρο το Ροπωτό.
Στον 2ο όμιλο το τρένο της ανόδου έχει
περισσότερο ενδιαφέρον αφού δεν το
ψάχνουν μόνο οι τρεις πρωτοπόρες ομάδες (Ενωση Δ.Μ, Λυγαριά και Θεόπετρα)
αλλά και άλλες. Ασπρόβαλτος, Πιαλεία
και Παλ/ρο, άλλη σε πιο κοντινή απόσταση και άλλη σε πιο μακρινή, επιδιώκουν να το προλάβουν, αν και η αποστολή
τους είναι δύσκολη.
Ο Ασπρόβαλτος αντιμετωπίζει αύριο
την Τζούρτζια, η Πιαλεία θα δώσει δύσκολο παιχνίδι στο Πρίνος και το Παλαιομονάστηρο θα παίξει στο Δενδροχώρι.
Οι διαιτητές των αυριανών αγώνων οι
οποίοι θα ξεκινήσουν στις 4 μ.μ είναι οι
παρακάτω:
Γηπ. Φωτεινού: Φωτεινό – Βαλτινό
Διαιτ. Ανδριοπουλος (Παφης – Κατσογιαννος)
Γηπ. Δενδροχωριου: Δενδροχωρι –
Παλαιομ/ρο
Διαιτ. Τζιοτζιος (Ντινος – Πλοκας)
Γηπ. Πρίνους: Πρίνος – Πιαλεία

Διαιτ. Λεωνιδας Σ (Αποστολου – Καλογριας)
Γηπ. Παλαιομ/ρου: Ροπωτό – Θεόπετρα
Διαιτ. Μανασης Κ (Αλεξοπουλος –
Παπαγεωργοπουλος)
Γηπ. Ασπροβαλτου: Ασπροβαλτος –
Τζουρτζια
Διαιτ. Μανασης Μ (Καψουρας – Τουλουμης)
Γηπ. Μουριας: Δροσερό – Χρυσομηλια
Διαιτ. Κουτσαγιας (Ζησης – Λεωνιδας
Κ)
Λυγαρια – Κεφαλ/κος
3-0 α.α.
Γόμφοι – Φιλύρα
3-0 α.α.
Ρεπό: Βυτουμας

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ
1 Ενωση Δ.Μ
2 Λυγαριά
3 Θεόπετρα
4 Ασπρόβαλτος
5 Πιαλεία
6 Παλ/ρο
7 Πρίνος
8 Βαλτινό
9 Βυτουμάς
10 Τζούρτζια
11 Δενδροχώρι
12 Ροπωτό
13 Γόμφοι
14 Χρυσομηλιά
15 Φωτεινό
16 Κεφ/κός
17 Φιλύρα

Β
58
50
50
46
44
42
39
39
36
27
26
24
21
19
13
0
0

Ν
19
16
16
15
14
12
12
12
11
9
8
7
7
6
4
0
0

ΜΑΥΡΕΛΙ 1983-1984
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Γ’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ-ΘΕΣΗ: 2η
ΒΑΣΙΚΟ ΡΟΣΤΕΡ:
ΣΤΕΡΓΙΟΥ, Δ. ΓΑΛΛΟΣ,
Δ. ΜΟΥΤΣΙΟΣ, Α. ΓΚΟΥΖΙΩΤΗΣ, Β. ΚΟΥΒΑΤΑΣ,
Δ. ΚΟΥΦΟΧΡΗΣΤΟΣ, Ε.
ΓΑΛΛΟΣ, Α. ΒΡΑΚΑΣ, Γ.
ΣΤΑΜΟΣ, Δ. ΛΙΟΥΡΑΣ,
Φ. ΓΚΟΥΖΙΩΤΗΣ – ΚΑΤΣΑΡΟΣ, ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ, Κ. ΚΟΥΒΑΤΑΣ, ΣΙΑΚΑΒΑΡΑΣ, ΓΚΟΥΣΔΟΒΑΣ, ΜΠΑΜΠΑΝΗΣ, ΧΛΩΡΟΣ, Β. ΓΚΟΥΖΙΩΤΗΣ
ΠΡΩΤΟΣ ΣΚΟΡΕΡ ΟΜΑΔΑΣ: Φώτης Γκουζιώτης [32] γκολ

Του Θ. Αλεξιάδη

Ι
1
2
2
1
2
6
3
3
3
0
2
3
0
1
1
1
1

Η ΤΕΡΜ.
2 79-19
3 71-21
3 60-24
6 55-23
6 54-24
3 41-17
7 47-27
7 52-35
8 52-46
13 35-44
11 36-56
11 28-41
15 28-69
15 36-62
17 23-66
20
0-60
21
0-63

Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
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Για το γόητρο
•Χωρίς να «καίγονται» βαθμολογικά συνεχίζουν την προσπάθειά τους (4 μ.μ)
οι ομάδες της κατηγορίας •Αύριο θα παίξουν Πηγή- Κρύα Βρύση
πί της ουσίας…
στέρεψε το
κίνητρο για τις
ομάδες της Α’
Ερασιτεχνικής
κατηγορίας. Οι
αγωνιστικές να περνούν
και όσες ομάδες έχουν
την πολυτέλεια να
χρησιμοποιήσουν
νεαρούς παίκτες
προκειμένου να τους
«ψήσουν» για το μέλλον,
θα το κάνουν.

Ε

Του ΠANOΥ
ΓIΔOΠOYΛOΥ
gidopoulosp@yahoo.gr
Το Νεοχώρι, το οποίο βρίσκεται στη κορυφή της βαθμολογίας και σχεδόν με τα
δύο πόδια στην Γ’ Εθνική κατηγορία, πρέπει να «αυτοκτονήσει» για να μην πετύχει τον
στόχο του. Σήμερα οι παίκτες
του Στέφανου Ψύχου θα φιλοξενηθούν στα Καλύβια με
τους φιλοξενούμενους να είναι κυρίαρχοι του παιχνιδιού,
χωρίς αυτό να σημαίνει πως
δεν απαιτείται προσπάθεια

και προσοχή.
Η ομάδα της Πηγής, η
οποία έφτασε έως τον τελικό
του κυπέλλου κι έχασε το τρόπαιο από τα Μετέωρα, βρίσκεται στην δεύτερη θέση της
βαθμολογίας και όπως όλα
δείχνουν δεν μπορεί να κάνει
άλλο βήμα. Αυτό που της απομένει είναι να μείνει εκεί έως
το τέλος και για να μην εκθέσει σε κίνδυνο αυτόν τον στόχο, θα πρέπει να κερδίσει αύριο την Κρύα Βρύση. Οι φιλοξενούμενοι, δεν εξαρτώνται
από το αποτέλεσμα, αλλά θέλουν τη νίκη γοήτρου. Ο αγώνας γίνεται αύριο διότι προχθές έγινε ο τελικός και η ομάδα της Πηγής χρειάζεται περισσότερη ξεκούραση.
Η Φήκη, δεν έχει ελπίδες
ανόδου. Εχει όμως πρόθεση
να «κυνηγήσει» την δεύτερη
θέση, για λόγους γοήτρου και
για να διατηρήσει στο ακέραιο
τις ελπίδες της θα πρέπει να
περάσει νικηφόρα από τον
Πύργο, ο οποίος βρίσκεται
σε ανοδική πορεία στις τελευταίες αγωνιστικές.
Διαφορετικές πορείες, διαφορετική συγκομιδή, ίδιος ο

στόχος. Μπάρα και Μικρό
Κεφ/σο θα παίξουν για τη νίκη
γοήτρου με την δεύτερη να
έχει εξασφαλίσει μια θετική
πορεία και την πρώτη να ετοιμάζει βαλίτσες για την Β’ Ερασιτεχνική.
Το Μεγαλοχώρι θα υποδεχτεί τα Σαράγια. Παιχνίδι που
θα έχει δύναμη και πάθος,
αλλά χωρίς βαθμολογικό εν-

διαφέρον, αν και οι γηπεδούχοι θέλουν να μπουν στην τετράδα. Ευρώπη πάντως δεν
βγαίνουν…
Δήμητρα και Ταξιάρχες θα
διασταυρώσουν τις δυνάμεις
τους στη «Μπαλκούρα» χωρίς
βαθμολογικό άγχος και με
όρεξη να προσπαθήσουν για
το καλύτερο.
Το ίδιο ισχύει και για το

Οι διαιτητές των σημερινών αναμετρήσεων
(4 μ.μ.) είναι οι παρακάτω:
Γηπ. Μεγαλ/ριου: Μεγαλ/ρι – Σαραγια
Διαιτ. Μανασης Κ (Ράτζας – Ντινος)
Γηπ. Πυργετού: Πυργετός – Πορταικός
Διαιτ. Λεωνιδας Σ (Αλεξοπουλος – Παπαγεωργοπουλος)
Γηπ. Πύργου: Πύργος – Φήκη
Διαιτ. Ζησης Β (Σταφυλας – Καλογριας)
Γηπ. Μπάρας: Αχιλλέας – Κεφαλ/σο
Διαιτ. Πετσας (Λεωνιδας Κ – Μαργιωλης)
Γηπ. Καλυβίων: Καλύβια – Νεοχωρι
Διαιτ. Κοντινος (Νταλουκας – Κωτουλας)
Γηπ. Μπαλκουρας: Δημητρα – Ταξιάρχες
Διαιτ. Κουτσαγιας (Μανασης Μ – Μπαλας Χ)
Γηπ. Καστρακίου: Καστράκι – Αγ. Μονη
Διαιτ. Δουλοπουλος (Τζιοτζιος – Αποστολου)
Γλίνος – ΑΕΤ
δ.δ.

Νεοχώρι και Φήκη συνεχίζουν την προσπάθεια γοήτου
παιχνίδι στο Καστράκι, εκεί
όπου ο «Βράχος» θα αντιμετωπίσει την Αγία Μονή. Τέλος,

Πυργετός και Πορταϊκός θα
ψάξουν το τρίποντο γοήτρου
στο μεταξύ τους παιχνίδι.

Η ΒαθμoλoγΙα
ΟΜΑΔΕΣ

Β

Ν

Ι Η

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

73
64
59
53
49
46
45
43
37
37
33
32
30
28
27
11
0
0

24
20
19
16
15
14
13
14
10
10
10
9
8
8
8
3
0
0

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

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

1
2
5
5
7
8
7
11
9
9
13
12
12
14
15
21
25
25

ΤΕΡΜ.
89-6
51-14
57-18
50-22
54-29
58-36
54-22
44-38
36-33
31-28
34-37
30-48
33-36
28-48
33-43
22-90
0-75
3-84

Η ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ 27ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
ΠΥΡΓΟΣ – ΦΗΚΗ
1976-1977 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-1 Χρυσοχόος, Δουλόπουλος – Νιζάμης
1981-1982 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-2 Μπαλντόπουλος, Χριστάκος
1982-1983 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-3 Ευθυμίου, Λιούλιος – Τσιρογιάννης [2],
Μπαμπούρης
1983-1984 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 3-1 Μηνάς, Σιακαβάρας, Δουλόπουλος – Σιούτας
1984-1985 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 8-0 ………………
1996-1997 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-0 Σκρέτας, Καταραχιάς
2014-2015 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-2 Τασιόπουλος, Τζοβάρας

ΠΥΡΓΕΤΟΣ – ΠΟΡΤΑΪΚΟΣ
1985-1986 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 3-5 Τσιανάκας, Γούσιος, Καρτσιακλής –
Μπαλατσούκας [2], Ευαγγελάκος [2],
Κουβέλης
1995-1996 Α’ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-3 Λιούλιος, Κουρεμένος – Τσάμης,
Μπαλατσούκας, Κουφουγάζος
1996-1997 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 3-0 Δ.Κοθράς [2], Ψωμάς
1999-2000 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-0 Τσιούνης
2003-2004 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 4-3 Δ.Ζήκος [2], Μπουζαλής, Νταούλας –
Λαμπρογιώργος, Ζεκάι, Σβάνας
2004-2005 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 3-1 Μηνάς [2], Χούτος – Β.Λαμπρογιώργος
2010-2011 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 5-2 Ντέρης [2], Παπαποστόλου [2], Βρατσίστας –
Ν.Τσιαμπαλής [2]
2011-2012 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 3-2 Βρατσίστας [2], Παπαστύλος –
Ν.Τσιαμπαλής, Πανάγος
2014-2015 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-2 Κατράνας, Ν.Τσιαμπαλής
2015-2016 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 3-1 Γκουτζαμάνης, Λουλές, Τσιανάκας –
Α.Πανάγος
2016-2017 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΝΧΙΚΗ 0-2 Ζαρίδας, Ταμπάκου
2017-2018 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-1 Μπαλάφας – Α.Πανάγος

ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ – ΣΑΡΑΓΙΑ
1979-1980 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 3-3 Βακουφτσής [2], Παπαγεωργίου –
Παζαρακιώτης, Αντωνίου, Μπουζαλής

1999-2000 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-1 Χασιώτης, Γιουβρής – Καλκαντέρας
2001-2002 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-3 Μπαλντούνας – Καλκαντέρας, Ζώζιας,
Φασούλας
2002-2003 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 6-1 Μπαλντούνας [2], Γ.Ιακωβάκης, Χασιώτης,
Κοτρώτσιος, Ντινόπουλος – Μπαλατσούκας
2008-2009 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 5-0 Μαυρομάτης [2], Καραγιώργος [2],
Χαρακόπουλος
2016-2017 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-2 Γκαρνάρας – Κοντοβουνήσιος, Μπαλάφας
2017-2018 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-0 Γ.Ανδρέου, Τσαβαλάς

ΠΗΓΗ – ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ
2001-2002 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-3 Α.Τσιμόπουλος, Ν.Μαυρογιάννης – Κεραμάς,
Ντάφος, Β.Τάτσιος
2002-2003 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-1 Μπλούτσος
2006-2007 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-4 ……….
2008-2009 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-0
2009-2010 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-2 Ξαγαράς – Ζαρακότας, Κουβελάς
2017-2018 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 3-2 Δάσσιος, Χοτζάι, Μαντζιώρος – Αγγελάκης,
Λάιος

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΑΡΑΣ – ΜΙΚΡΟ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990

Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

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

Χ.Κωνστάντος [2], Γ.Βουλόγκας, Κορδαλής
Χ.Κωνστάντος, Γ.Βουλόγκας, Τζάρτζος
Κορδαλής – Γρηγορίου, Μάμαλης
Κορδαλής, Μακρής, Παιδής
Κορδαλής [2], Κολώνας, Νικολίτσας –
Παπαβασιλείου, Γρηγορίου

ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΛΥΒΙΑ – ΝΕΟΧΩΡΙ
1975-1976
1976-1977
1978-1979
1979-1980
1985-1986

Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

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

αυτογκόλ
Χιώτης, Γκοντόπουλος – Δ.Αγνατής
Χαχάμης
Μητρούσιας
Παπαχρήστος, Γ.Γαβρίτσας, Φαρμάκης –
Χαρίσης

1986-1987
1988-1989
1992-1993
1996-1997

Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

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

1997-1998
1999-2000
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2009-2010

Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

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

2010-2011 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-1
2011-2012 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 4-1

Σακελλαρίου
Σ.Μπίχτας
Καρανίκας, Μπαλντούνας, Δ.Ρίζος
Κλάντζος [2], Μπολούτσος – Σακελλαρίου,
Αλεξίου
Κόσβυρας
Αργύρης – Μιχαήλ
Λουλές, Σκουφάς – Μπάκος, Βαβρίτσας
Τσιόβολος [2], Ρέππας – Μιχαήλ
Γκαρνάρας [2], Χιώτης, Αντωνίου
Μπουγάς, αυτογκόλ – Τασιούλης [2],
Κριτσινιώτης, Παρδάλης
Ν.Τζέγκας [2], Πέρκας
Μαγουλιώτης, Μπίχτας, Α.Κάβρας,
Παπαευθυμίου – Αγνάτης

ΔΗΜΗΤΡΑ – ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979

Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 5-0
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1-0
Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 4-0
Α’΄ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ5-1

1987-1988 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 3-0
1988-1989 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-3
1998-1999 Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 5-0
2000-2001 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 5-1
2002-2003 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 4-0

Καραβασίλης [3], Μπέσσας [2]
Καψαλίδης
Παπακυρίτσης [2], Ζαχόπουλος, Ζήκος
Τζελής [2], Γιαννάκος, Κωττούλας, Γαρδίκας
– Μπαλάφας
Σκουλής, Μαϊντόπουλος, Μανίκας
Ε.Γιουβρής [2], Παπανδρέου
Β.Πατσιαλής [2], Γεροδημόπουλος [2],
Μπουζαλής
Αγραφιώτης [2], Ν.Καρανίκας, Κανιούρας,
Γκαρνάρας – Μάγκας
Κανιούρας [2], Β.Παπακώστας, Ντιντής

ΚΑΣΤΡΑΚΙ – ΑΓΙΑ ΜΟΝΗ
1996-1997 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0-3 Κ.Καπέλας [2], Α.Καπέλας
2016-2017 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2-1 Μπαούτης, Μαυρίκος – Μπαρμπαρούσης
2017-2018 Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 6-0 Γραβάνης [3], Μαυρίκος, Ρόμπος,
Ε.Μπαούτης
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Μαζεμένη δράση
Αρεσε ο αγώνας MTB στον Προφήτη Ηλία, ενώ ο Ποδηλατικός
ετοιμάζεται για μια ακόμη ξεχωριστή εκδήλωση

Γ

εμάτο είναι το
ποδηλατικό
καλεντάρι, οπότε
η καρδιά του
αθλήματος χτυπάει και
στον κατ’εξοχήν
ποδηλατικό νομό μας.

Το δελτίο τύπου αναφέρει:
Για ακόμη μία Κυριακή ο
λόφος προφήτη Ηλία γέμισε
ποδήλατα. Ο Π.Σ. Τρικάλων
στις 24/3/2019 διοργάνωσε
με μεγάλη επιτυχία και για 5η
συνεχόμενη χρονιά, τον αγώνα ορεινής ποδηλασίας με
την επωνυμία «ΜΤΒ ΤΡΙΚΑ-

ΛΩΝ». Ο αγώνας είχε βαθμολογικό ενδιαφέρον και ήταν
εγκεκριμένος από την ΕΟΠ.
Αφορούσε κυρίως τις μικρές
κατηγορίες.
Οι αγώνες ξεκίνησαν στις
11:00 με τις μικρές κατηγορίες, Μίνι και Παμπαίδων και
έκλεισαν με τον αγώνα των
Παίδων. Συμμετοχές είχαμε
κυρίως από Θεσσαλία και βόρεια Ελλάδα. Από την ακαδημία του Π.Σ. Τρικάλων συμμετείχαν 17 νεαροί ποδηλάτες
οι οποίοι είχαν την ευκαιρία
να κερδίσουν αγωνιστικές εμπειρίες αλλά και πολύ καλές
θέσεις στα βάθρα των νικητών. Στις απονομές των αθλητών ήταν παρόντες, ο αντιδήμαρχος οικονομικών του
δήμου Τρικκαίων Χριστόφορος Ρόμπος και η πρώην αντιδήμαρχος αθλητισμού πολιτισμού & παιδείας Έφη Λεβέντη.
Τα νούμερα των αθλητών
αλλά και το διαφημιστικό υλικό του Π.Σ. Τρικάλων είναι
προσφορά της 3G Εκτυπώσεις (3ο χιλ. Τρικάλων Καλαμπάκας) τους οποίους και
ευχαριστούμε για την προσφορά στον σύλλογο. Επίσης
ευχαριστούμε όλους τους χορηγούς μας που ο κάθε ένας
με τον τρόπο του στηρίζει την
ομάδα μας.
Τα αποτελέσματα των αθλητών μας ήταν για ακόμη μια
φορά άριστα:
Στην κατηγορία Μίνι μικρά
ο Κυριάκος Καραμπαγλίδης
τερμάτισε 3ος (χάλκινο μετάλλιο).
Στην κατηγορία Μίνι μεγάλα
κορίτσια, η Εύα Ντάκου ήταν
ξανά η νικήτρια και η Κέλλυ
Σούλιου 3η (χάλκινο μετάλλιο).

Χαρακτηριστικά στιγμιότυπα από τους αγώνες ΜΤΒ, που είχαν πλούσιο υλικό.

Στην κατηγορία Μίνι μεγάλα
αγόρια, ο Ντίνος Ζιντζόβας
τερμάτισε 4ος.
Στην κατηγορία Παμπαίδων
νικητής ήταν ξανά ο Μπαλός
Κων/νος, ο Σιδέρης Δημήτρης
τερμάτισε 4ος, ο Μάντζιος
Δαμιανός 6ος, ο Καρατζούνης
Νίκος 9ος, ο Ζιώγας Κων/νος
13οςκαι Σουγκάρης Μιχάλης
εγκατέλειψε με μηχανική βλά-

βη.
Στην κατηγορία Παίδων ο
Τσατσαρώνης Κων/νος (πρωταθλητής κεντρικής Ελλάδας)
έκανε μεγάλη νίκη, απέναντι
στον πρωταθλητή βορείου Ελλάδας που συμμετείχε στον
αγώνα. Ο Λαγός Περικλής
ήταν 4ος, ο Κουτσιβέτας
Κων/νος 5ος, ο Τυφαρίκης
Άγγελος 6ος, ο Τζέλης
CMYK

Κων/νος 8ος, ο Ποτήρης Νίκος 9ος και ο Θανασάκης Παναγιώτης 11ος .
Επίσης ο Π.Σ. Τρικάλων για
Τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα
αύριο Κυριακή 31/3/2019 διοργανώνει ακόμη έναν ποδηλατικό αγώνα στην πόλη μας.
Αυτή τη φορά είναι αγώνας
δρόμου ταχύτητας (τύπου πίστας). Η διαδρομή του αγώνα
θα είναι στην μεγάλη ευθεία
προς τις Καρυές (στον χώρο
που γίνεται το παζάρι κάθε
χρόνο). Αναλυτικά στοιχεία
θα παραθέσουμε στο επόμενο
φύλλο.
Η άθληση είναι παιχνίδι! Το
παιχνίδι είναι άθληση!
Επικοινωνία για εγγραφές
και συμμετοχή στην ακαδημία
ποδηλασίας:
Τηλέφωνα: Ζιντζόβας Ηλίας
(6986010785) – Ταμανάκιας
Μιχάλης (6989154306) . Υπεύθυνοι προπονητικού και αγωνιστικού σχεδιασμού.

* Μια από τις πιο φορεμένες ατάκες στον χώρο του αθλητισμού
είναι αυτή που κάνει λόγο για γιορτή σχετικά με κάποιον αγώνα.
Τέτοιος ήταν και ο τελικός κυπέλλου ΕΠΣΤ της Πέμπτης. Ανεξαρτήτως
αποτελέσματος οι παίκτες χάρηκαν την αναμέτρηση και ο καθένας
έδωσε στο μέτρο του δυνατού ότι μπορούσε.
* Αυτή την συμπεριφορά την αναγνώρισε η κερκίδα, ενώ αξίζει να
σταθούμε και στον αθλητισμό πολιτισμό που χαρακτήρισε τις δυο
ομάδες. Ασφαλώς τέτοιες εικόνες θέλουμε να βλέπουμε στους
τοπικούς αγωνιστικούς χώρους, αφού όλοι είναι φίλοι μεταξύ τους
και προσπαθούν να βάζουν το λιθαράκι τους για την εξέλιξη του
βασιλιά των σπορ.
* Πόλο έλξης φυσικά αποτέλεσε ο Κώστας Φορτούνης, που φέτος
πραγματοποιεί μια καταπληκτική χρονιά τόσο με τα χρώματα της
Εθνικής Ελλάδας, όσο και με τον Ολυμπιακό. Εδώ τον χαζεύουν οι
φίλαθλοι άλλων ομάδων και περιοχών της χώρας. Είναι δυνατόν
να μην καμαρώνουν οι συμπολίτες και δη οι Καλαμπακιώτες;
* Πραγματικά ο χαρισματικός άσος κρατάει ψηλά το λάβαρο του
νομού με τις εμφανίσεις που κάνει. Από την αρχή της χρονιάς
λοιπόν είναι καυτός και αν δεν σκοράρει ο ίδιος κάνει ευτυχισμένους
τους συμπαίκτες του.
* Οι εμπνεύσεις του δείχνουν αστείρευτες και φυσικά είναι δύσκολη
η προσπάθεια των αμυντικών για να τον ανακόψουν. Οσοι τον
ξέρουν σημειώνουν ότι του αρκεί ελάχιστος χώρος και μια φάση
για να αλλάξει την ροή μιας συνάντησης.
* Γενικά διαθέτει όλα τα στοιχεία του ηγέτη και είναι σε θέση να
αλλάξει την ροή μιας αναμέτρησης. Και όπως λένε και οι ειδικοί
γεμίζει τον αγωνιστικό χώρο με την παρουσία του.
* Φυσικά τα δικά μας σχόλια περιττεύουν για την κλάση του αφού
μιλούν γι’αυτήν και υποκλίνονται ακόμη και μεγάλες προσωπικότητες
του εξωτερικού. Τελευταίος ήταν ο Ρόμπερτ Προσινέτσκι, που ως
μεγάλος τεχνίτης στα νιάτα του ξέρει να εκτιμάει την προσφορά
ενός παίκτη. Και αυτός λοιπόν έσταζε μέλι για τον Κώστα.
* Ασφαλώς εξαιρετική προσπάθεια κάνει και ο άλλος Καλαμπακιώτης,
ο Χρήστος Αλμπάνης, που φροντίζει να πιάνει κάθε ευκαιρία από
τα μαλλιά δείχνοντας παράλληλα χαρακτήρα στα δύσκολα. Οι κιτρινόμαυροι περιμένουν πολλά από τον σπουδαίο αυτό ποδοσφαιριστή.
* Εποχή τελικών είναι αυτή που διάγουμε και σχεδόν σε όλες τις ποδοσφαιρικές ενώσεις γίνονται ανάλογες αναμετρήσεις. Μάλιστα
μια πρόχειρη ματιά που ρίξαμε δείχνει ότι παίζεται ανοιχτό ποδόσφαιρο και σημειώνονται αρκετά γκολ.
* Πονηρό και σημαντικό παιχνίδι έχουν μπροστά τους σήμερα(18.00,
Δημοτικό) οι γυναίκες του Ασκληπιού. Ο αντίπαλος Λαγκαδάς είναι
μια σκληροτράχηλη ομάδα, που κατά καιρούς έχει κάνει αρκετές
ζημιές. Συνεπώς οι γαλάζιες πρέπει να είναι άκρως αποτελεσματικές
και ψύχραιμες για να κερδίσουν το στοίχημα.
* Από την πλευρά του ο Φιλαθλητικός Τρικάλων από την στιγμή που
έμαθε το πρόγραμμά του για το F4 προετοιμάζεται όσο πιο εντατικά
και συστηματικά μπορεί. Μέλημά του είναι να δώσει το 100% και
στο τέλος θα κάνει το ταμείο του.
* Πάντως οι διοργανωτές δείχνουν ότι πήραν ζεστά την υπόθεση και
προσφέρουν όλες τις ανέσεις στα συγκροτήματα διαφημίζοντας
παράλληλα την διοργάνωση.
* Και τα Τρίκαλα στο πρόγραμμα της Μπαρτσελόνα για τους πρόσφυγες.

02:00 COSMOTE SPORT 4 HD
Oklahoma - Nuggets
14:00 COSMOTE SPORT 9 HD
Μπόχουμ - Αμβούργο
14:00 COSMOTE SPORT 2 HD
Χετάφε - Λεγανές
14:30 COSMOTE SPORT 1 HD
Φούλαμ - Μάντσεστερ Σίτι
15:00 ΕΡΤ3
Ηρόδοτος - Πλατανιάς
15:15 ΕΡΤ Play3
Κολοσσός Ρόδου - Πανιώνιος
15:30 ΕΡΤ2
Παράλληλες μεταδόσεις
15:45 ΕΡΤ Play2
Χολαργός - Κύμη
15:45 ΕΡΤ Play1
ΠΑΟΚ - Λαύριο
16:00 Novasports 2HD
Ουντινέζε - Τζένοα
16:30 COSMOTE SPORT 6 HD
Ντόρτμουντ - Βόλφσμπουργκ
16:30 COSMOTE SPORT 3 HD
Φράιμπουργκ - Μπάγερν Μονάχου
17:00 COSMOTE SPORT 1 HD
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Γουότφορντ
17:00 Novasports 3HD
Ντέρμπι - Ρόδεραμ
17:00 ΕΡΤ Sports HD
Φόρμουλα 1 Γκραν Πρι Μπαχρέιν
Κατατακτήριες δοκιμές
17:15 Novasports 1HD
Λεβαδειακός - ΠΑΣ Γιάννενα
17:15 COSMOTE SPORT 2 HD
Μπαρτσελόνα - Εσπανιόλ
17:30 COSMOTE SPORT 9 HD
Μπράγκα - Πόρτο

18:00 Novasports 4HD
Μαρσέιγ - Ανζέ
18:00 ΕΡΤ2
Προμηθέας - Ήφαιστος
19:00 ΕΡΤ Sports HD
Λαμία - Πανιώνιος
19:00 Novasports 2HD
Γιουβέντους - Έμπολι
19:30 Novasports 1HD
ΑΕΛ - Αστέρας Τρίπολης
19:30 Novasports 3HD
Μίντλεσμπρο - Νόριτς
19:30 COSMOTE SPORT 3 HD
Λειψία - Χέρτα Βερολίνου
19:30 COSMOTE SPORT 2 HD
Θέλτα - Βιγιαρεάλ
19:30 COSMOTE SPORT 1 HD
Γουέστ Χαμ - Εβερτον
20:00 COSMOTE SPORT 8 HD
Τσάβες - Σπόρτινγκ Λισσαβώνας
20:00 COSMOTE SPORT 7 HD
MotoGP Αργεντινή
Κατατακτήριες δοκιμές
21:30 Novasports 1HD
Σαμπντόρια - Μίλαν
21:30 COSMOTE SPORT 9 HD
Καζαλμαγκιόρε - Νοβάρα
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD
Αλαβές - Ατλέτικο Μαδρίτης
22:05 Novasports 2HD
Στρασβούργο - Γκινγκάμπ
22:30 COSMOTE SPORT 7 HD
Γκραν Κανάρια - Βαλένθια
22:30 COSMOTE SPORT 8 HD
Μπενφίκα - Τοντέλα
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Βράβευση με ουσία από τη
Δημοτική Βιβλιοθήκη Τρικάλων
ην Τρίτη 2 Απριλίου 2019 Παγκόσμια Ημέρα
Παιδικού Βιβλίου η Δημοτική Βιβλιοθήκη
Τρικάλων βραβεύει τους τακτικότερους
αναγνώστες-μαθητές του 2018 στο Παιδικό Τμήμα
της στις 7 το απόγευμα. Η εκδήλωση
πραγματοποιείται τις τελευταίες δεκαετίες κάθε
χρόνο με σκοπό την επιβράβευση της
φιλαναγνωσίας και τη δημιουργία κινήτρων για την
παραπέρα ανάπτυξή της.

Τ

Για φέτος, υπεύθυνο για το υλικό του εορτασμού είναι το
Τμήμα Βιβλίου για Παιδιά και Νέους της Λιθουανίας.
Το μήνυμα “Τα βιβλία μας βοηθούν να μη βιαζόμαστε”
και η αφίσα είναι έργα του Λιθουανού Kęstutis Kasparavičius,
διεθνούς φήμης εικονογράφου και συγγραφέα. Τη μετάφραση επιμελήθηκε, όπως κάθε χρόνο, η επίτιμη Πρόεδρος
του Ελληνικού Τμήματος κ. Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου.
“Βιάζομαι!… Δεν έχω χρόνο!… Αντίο!… Ακούμε τέτοιες
κουβέντες κάθε μέρα, όχι μόνο στη Λιθουανία, που βρίσκεται
στο κέντρο της Ευρώπης, αλλά και σε πολλά μέρη του κό-

ζωντανή μετάδοση από τη Νέα Υόρκη, το ΣΑΒΒΑΤΟ 30/3/2019 ΣΤΙΣ 18:00

«ΒΑΛΚΥΡΙΑ» ΤΟΥ WAGNER
- “THE MET: LIVE IN HD”

σμου. Συχνά επίσης ακούμε να λέγεται ότι ζούμε στην εποχή της υπέρμετρης πληροφόρησης, της ταχύτητας και της
βιασύνης.
Αν όμως πάρεις στα χέρια σου ένα βιβλίο, νιώθεις αμέσως διαφορετικά. Φαίνεται πως τα βιβλία έχουν αυτή τη θαυμαστή ιδιότητα- μας βοηθούν να χαλαρώνουμε.
Μόλις ανοίξεις ένα βιβλίο και βυθιστείς στα ήρεμα βάθη
του, δεν έχεις πια τον φόβο πως όλα περνούν με ξέφρενη
ταχύτητα κι εσύ δεν προλαβαίνεις να δεις τι γίνεται. Ξαφνικά, αρχίζεις να πιστεύεις ότι δε χρειάζεται να τρέχεις με
τόση βιασύνη για μια δουλειά μάλλον ασήμαντη.
Στα βιβλία όλα συμβαίνουν ήσυχα, με μία τάξη καθορισμένη με ακρίβεια. Ίσως επειδή οι σελίδες τους είναι αριθμημένες, ίσως γιατί οι σελίδες κυλούν απαλά και γαλήνια
καθώς τις γυρίζεις.
Στα βιβλία, όσα έχουν γίνει στο παρελθόν, συναντούν με
ηρεμία τα όσα πρόκειται να συμβούν…”
Η αφίσα τυπώθηκε και διανέμεται με την ευγενική χορηγία των Εκδόσεων Πατάκη. Ο εορτασμός τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Συνάντηση της συγγραφέως Μαρούλας
Κλιάφα με το 1ο Γυμνάσιο
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου την Τρί-

στον ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ

τη 2 Απριλίου, η συγγραφέας κυρία Μαρούλα Κλιάφα θα επιΔημοτικός Κινηματογράφος συνεχίζει τις
προβολές της Met
που προβάλουν σε ζωντανή
μετάδοση παραστάσεις από
το Lincoln Center της Metropolitan Opera της Νέας Υόρκης. Σε ζωντανή μετάδοση από
τη Νέα Υόρκη, το ΣΑΒΒΑΤΟ
30/3/2019 ΣΤΙΣ 18:00 η ΕΠΙΚΗ
«ΒΑΛΚΥΡΙΑ» ΤΟΥ WAGNER
Οι φετινές μεταδόσεις του
βραβευμένου προγράμματος
“The Met: Live in HD” έχουν συναρπάσει το κοινό σε μια ακόμα σεζόν που συνδυάζει μεγάλες, κλασικές παραγωγές,
σπάνιες αναβιώσεις αλλά και
νέες προτάσεις, πάντα με τους
κορυφαίους πρωταγωνιστές.
Στο φετινό πρόγραμμα έχουν
προηγηθεί, μεταξύ άλλων, οι
μεταδόσεις των δημοφιλών
παραστάσεων «Αϊντα», «Λα
Τραβιάτα» και «Κάρμεν», αλλά
και η νέα πρόταση της εκκεντρικής «Μάρνι», τον περασμένο Νοέμβριο.
Πρόσφατα απολαύσαμε «Το
Κορίτσι του Συντάγματος» με
τις γλυκιές μελωδίες του μπελκάντο και ήρθε πλέον η ώρα
για τους φίλους του μεγάλου
Γερμανού συνθέτη, Richard
Wagner. Η επόμενη προγραμματισμένη μετάδοση είναι η
«Βαλκυρία», το Σάββατο 30
Μαρτίου, στην πολυαναμενόμενη αναβίωση του δεύτερου
μέρους της ρομαντικής τετραλογίας του Κύκλου του Δαχτυλιδιού, του Wagner.
Το ρομαντικό έπος του Wagner, «Το Δαχτυλίδι των Νιμπελούνγκεν» αποτέλεσε για την
Metropolitan Opera μια από
τις μεγαλύτερες επενδύσεις
στην ιστορία της, όταν πριν
από κάποια χρόνια αποφάσισε
να προχωρήσει στην εξ’ ολοκλήρου νέα παραγωγή και των
τεσσάρων μνημειωδών έργων
του «Κύκλου», υπό την καλλι-

σκεφθεί τη Βιβλιοθήκη.

Ο

Η συνάντηση της συγγραφέως με μαθητές της Α’Τάξης του
1ου Γυμνασίου Καλαμπάκας είναι το επιστέγασμα μιας εργασίας που έχει γίνει μεταξύ των εκπαιδευτικών και των μαθητών
για το νέο της βιβλίο "Η Ιστορία ενός Νεαρού Gamer."
Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας

τεχνική ιδιοφυία του Robert
Lepage.
Πρόκειται για μια παραγωγή
πραγματικό τεχνολογικό θαύμα, με σκηνικά επικών διαστάσεων που χρησιμοποιούν στο
όριό τους όλα τα τεχνολογικά
μέσα και τις δυνατότητες που
διαθέτει η μεγαλύτερη λυρική
σκηνή του κόσμου, η σκηνή
της Met.
Η «Βαλκυρία» είναι το δεύτερο μέρος του έργου του
Wagner και αποτελεί ένα αυτόνομο έργο εξαιρετικά δυνατού λυρικού θεάτρου, πλαισιωμένο από αντίστοιχα επικές
μελωδίες, μεταξύ αυτών και η
πασίγνωστη «Επέλαση των
Βαλκυριών».

Στον πρωταγωνιστικό ρόλο
βρίσκεται η δημοφιλέστερη
σύγχρονη «Βαγκνερική» σοπράνο Christine Goerke, ως η
πολεμίστρια θεά Μπρουνχίλντε.
H διαμάχη της με τα θνητά
δίδυμα αδέλφια Ζίγκμουντ και
Ζιγκλίντε, που αποδίδουν ο
Stuart Skelton και η Eva-Maria
Westbroek,
οδηγεί
την
Μπρουνχίλντε σε ένα ταξίδι
από τη Βαλχάλα στην ανθρωπότητα επί γης. Την ορχήστρα
διευθύνει ο Philippe Jordan.
Η «Βαλκυρία» είναι μια παραγωγή της Metropolitan
Opera σε συνεργασία με την
Ex Machina.

Ο Δημοτικός Κινηματογράφος πραγματοποιεί ειδικές προβολές για τα παιδιά (ΣΙΝΕΑΚ)
κάθε Κυριακή στη αίθουσα του
Δημοτικού Κινηματογράφου
στο Μύλο Ματσόπουλου.
Η Μαίρη Πόπινς επιστρέφει
(με ηθοποιούς-μεταγλωττισμένη)
Θα πραγματοποιηθούν οι
εξής προβολές:
12.00 πρωί κανονική προβολή
(4 €) και ετήσια κάρτα
17.30 πρωί κανονική προβολή
(4 €)
*Κάρτα κοινωνικής αλληλεγγύης
Οι κάτοχοι κάρτας κοινωνικής
αλληλεγγύης μπορούν να παρακολουθούν την προβολή στις
12.15 το μεσημέρι της Κυριακής, με εισιτήριο 2 €.
Η Μαίρη Πόπινς επιστρέφει
για να βοηθήσει τη νέα γενιά
της οικογένειας Μπανκς να ξαναβρεί τη χαρά και την αδιαμφισβήτητη μαγεία της ζωής
μετά από μια απώλεια. Η αινιγματική νταντά καταφτάνει παρέα με το φίλο της Τζακ, έναν
αισιόδοξο φανοκόρο που φέρνει φως -και ζωή- στους δρόμους του Λονδίνου.
Η επιστροφή της μαγικής εγγλέζας γκουβερνάντας μετά
από 25 χρόνια στο σπίτι των
Μπανκς μετουσιώνεται σε μια
φαντασμαγορική ταινία, γεμάτη
χορούς, τραγούδια, μηνύματα,
και συναίσθημα εφάμιλλα του
μυθικού πρωτότυπου. Τατιάνα
Καποδίστρια toSpirto.net.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ
ΣΙΝΕΑΚ για τα παιδιά
και κινηματογραφική λέσχη για παιδιά

Η Μαίρη Πόπινς
επιστρέφει
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Μητσοτάκης: Αν πιστεύει ο Τσίπρας
Τ
ότι ευνοείται από τους αναποφάσιστους, ας
προκηρύξει εδώ και τώρα εθνικές εκλογές
«Α

υτό
που
κρατώ από
τις δημοσκοπήσεις δεν είναι η
διαφορά, αλλά ότι το
κεντρικό κριτήριο της
ψήφου είναι η οικονομία.
Στις 26 Μαΐου θα κριθεί,
λοιπόν, ποιον εμπιστεύονται περισσότερο
οι πολίτες για να φέρει
επενδύσεις και, κυρίως,
να δημιουργήσει νέες
δουλειές.
Αν πιστεύει ο κ. Τσίπρας ότι ευνοείται από
τους αναποφάσιστους,
ας προκηρύξει εδώ και
τώρα και τις εθνικές
εκλογές για να μην ταλαιπωρείται άλλο η
Στο περιθώριο της τελετής για την ανάληψη των καθηκόντων
χώρα», δήλωσε ο πρόεδρος της Νέας Δημοτης εκπροσώπου Τύπου της ΝΔ από την Σοφία Ζαχαράκη
κρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας σε ερώτηση για το μα που δίνει ευκαιρίες σε νέους ανθρώπους.
Η Σοφία με σκληρή δουλειά, με πείσμα και
πως βλέπει τις τελευταίες δημοσκοπήσεις
που του έθεσαν δημοσιογράφοι στο περιθώριο επιμονή έφτασε εκεί που είναι σήμερα», είπε
της τελετής για την ανάληψη των καθηκόντων χαρακτηριστικά.
Από την πλευρά της, η Μαρία Σπυράκη ευτης εκπροσώπου Τύπου της ΝΔ από την
χαρίστησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τη
Σοφία Ζαχαράκη.
Ο κ. Μητσοτάκης ευχαρίστησε τη Μαρία δυνατότητα να διεκδικήσει μία δεύτερη θητεία
Σπυράκη για τον άψογο, όπως τον χαρακτή- στο Ευρωκοινοβούλιο, την οποία χαρακτήρισε
ρισε, τρόπο που επιτέλεσε τα καθήκοντά της τη «μητέρα όλων των μαχών».
Η νέα εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκαι της ευχήθηκε καλή επιτυχία στην Ευρωβουλή. «Διακρίθηκε ως ευρωβουλευτής και κρατίας, Σοφία Ζαχαράκη, τόνισε πως έχει
με μεγάλο κέφι θα διεκδικήσει δεύτερη θη- μία διπλή ευθύνη, να δικαιώσει την επιλογή
του προέδρου, αλλά και την εμπιστοσύνη της
τεία», είπε χαρακτηριστικά.
Ο πρόεδρος της ΝΔ ευχήθηκε καλή δύναμη Μαρίας Σπυράκη και την παρακαταθήκη μίας
και καλή επιτυχία στη Σοφία Ζαχαράκη, εκ- θέσης, «μία παρακαταθήκη σοβαρότητας,
φράζοντας τη βεβαιότητα πως θα τα κατα- υπευθυνότητας και μαχητικότητας», όπως
φέρει. «Είμαστε ένα ανοιχτό, αξιοκρατικό κόμ- είπε χαρακτηριστικά.

α μηνύματα της αυτόνομης πορείας,
της ανάγκης συσπείρωσης όλων των πολιτικών δυνάμεων που το
απαρτίζουν, αλλά και των
διακριτών διαχωριστικών
γραμμών, τόσο από τον ΣΥΡΙΖΑ όσο και από τη Ν.Δ.,
αποτυπώνονται στο κείμενο
των προγραμματικών θέσεων του ΚΙΝΑΛ, ενόψει του
έκτακτου συνεδρίου που εκκινεί αύριο το πρωί τις εργασίες του στο ΣΕΦ.
Στο κείμενο 22 σελίδων,
το οποίο, κατά πληροφορίες,
συντάχθηκε από εκπροσώπους όλων των τάσεων στο
εσωτερικό του ΚΙΝΑΛ, το
κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης χαρακτηρίζεται
«ο πολιτικός και ιδεολογικός
αντίπαλος» της παράταξης,
ενώ ο κ. Τσίπρας, μεταξύ
άλλων, «βαρίδι της Αριστεράς» και «δημιουργός της
“Nέας Δεξιάς”».
Παράλληλα, σε μια ξεκάθαρη αναφορά στα σενάρια
περί μετεκλογικών συνεργασιών, τονίζεται ότι «το ΚΙΝΑΛ δεν πρόκειται να εγκλωβιστεί στη συνδιαχείριση
καταστάσεων που θα οδηγήσουν στη συνέχιση των
συντηρητικών πολιτικών και
σε νέα αδιέξοδα και νέα κρίση στη χώρα».
Πρόκειται για σαφείς εκφράσεις της «πολιτικής ίσων
αποστάσεων» από Κουμουνδούρου και Πειραιώς, την
οποία έχει χαράξει όλο αυτό
το διάστημα το ΚΙΝΑΛ.
Στο ίδιο μήκος κύματος,
άλλωστε, κινήθηκε και η πρόεδρος του κινήματος Φώφη
Γεννηματά, σε χθεσινές τοποθετήσεις της. Μιλώντας
από το βήμα της εκδήλωσης

Διπλή επίθεση σε ΣΥΡΙΖΑ
- Ν.Δ. από το ΚΙΝΑΛ

Η Φώφη Γεννηματά στο βήμα της εκδήλωσης «STOP
στην Ακροδεξιά», στο Κερατσίνι
«STOP στην Ακροδεξιά» στο
Κερατσίνι, όπου ανακοίνωσε
και την υποψηφιότητα του
δημάρχου Αθηναίων Γ. Καμίνη στις ευρωεκλογές, η κ.
Γεννηματά επέρριψε ευθύνες και στα δύο κόμματα
για την «επανεμφάνιση του
αφηγήματος του εμφυλιοπολεμικού μίσους στη δημόσια ζωή», όπως ανέφερε.
Πυρά και προς τις δύο κατευθύνσεις είχε εξαπολύσει
και νωρίτερα, μιλώντας στο
Πρώτο Πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, όπου
κατηγόρησε, αναφορικά με
το ζήτημα της πρώτης κατοικίας, και τα δύο κόμματα
ότι ψηφίζουν από κοινού
τροπολογία που επιβάλλει
«κόφτες» στην προστασία
των πιο αδύναμων. Αναφερόμενη, μάλιστα, προσωπικά
στον πρωθυπουργό, η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ υποστήριξε ότι «ο ίδιος και η ομάδα
του Μαξίμου» δεν έχουν καμία σχέση με την Κεντροαριστερά, χαρακτηρίζοντάς
τον, με τη σειρά της, εκφραστή της «Νέας Δεξιάς».

Υπό αυτό το πρίσμα, ενδιαφέρον παρουσιάζει η επίσης χθεσινή τοποθέτηση του
πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ και νυν στελέχους του
ΚΙΔΗΣΟ, Δ. Ρέππα (ρ/σ
News247), που είναι ενδεικτική και των ισορροπιών
που επικρατούν στο εσωτερικό του ΚΙΝΑΛ, δεδομένης
της συνεχούς συζήτησης για
τα σενάρια μετεκλογικών συνεργασιών.
Ο κ. Ρέππας απέκλεισε,
εμμέσως πλην σαφώς, το
ενδεχόμενο «συμμαχίας»
μετά τις κάλπες, υποστηρίζοντας ότι οι κ. Τσίπρας και
Μητσοτάκης «μπορούν να
συνυπάρξουν» σε περίπτωση
μη αυτοδυναμίας. Ωστόσο,
πρόσθεσε ότι, παρότι η παρούσα κυβέρνηση έχει ασκήσει σε πολλές περιπτώσεις
«δεξιά» πολιτική, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε ο πρωθυπουργός
προσωπικά δεν ανήκουν
στον δεξιό πόλο, σηματοδοτώντας μια ελαφρά απόκλιση από τη γραμμή της
Χαρ. Τρικούπη.

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

εσωτερικά
συνεργασία
Ελλάδας Ρουμανίας
ενισχύεται έτι περαιτέρω,
μέσα από τα τριμερή και
τετραμερή σχήματα
συνεργασίας που έχουν
αναπτύξει οι δύο
πλευρές, και τα οποία
«συμβάλλουν όχι μόνο
στην περιφερειακή
σταθερότητα αλλά και
στις ευρωπαϊκές
προοπτικές των χωρών
των Δυτικών Βαλκανίων»,
σημείωσε ο Αλέξης
Τσίπρας κατά τη διάρκεια
των κοινών του
δηλώσεων με την
πρωθυπουργό της
Ρουμανίας, Βιόριτσα
Ντάντσιλα, στο
Βουκουρέστι.

Η

Παράλληλα, συμβάλλουν,
όπως είπε, στη στήριξη της
ρουμανικής προεδρίας που,
όπως και η προηγούμενη, η
βουλγαρική, είναι εστιασμένη
και σε ζητήματα που αφορούν στη γειτονιά μας και
στην ευρωπαϊκή προοπτική
των Δυτικών Βαλκανίων.
Ο Έλληνας πρωθυπουργός
υπογράμμισε ότι «η Συμφωνία
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Τσίπρας: Η Συμφωνία των Πρεσπών
δίνει ιδιαίτερη δυναμική στα Βαλκάνια

Ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας κατά τη διάρκεια των κοινών του
δηλώσεων με την πρωθυπουργό της Ρουμανίας, Βιόριτσα Ντάντσιλα
των Πρεσπών δίνει ιδιαίτερη
δυναμική στα Βαλκάνια και
είναι ένα μοντέλο συνεργασίας, αναδεικνύει πως μέσα
από την επίλυση διαφορών,
μέσα από τη συνεργασία, οι-

κονομική και πολιτιστική, μπορούμε να δώσουμε προοπτική
ειρήνης, σταθερότητας και
οικονομικής ανάπτυξης για
όλα τα Βαλκάνια».
Επισήμανε ότι Ελλάδα και

Ρουμανία στηρίζουν την ενταξιακή προοπτική της Βόρειας Μακεδονίας, αλλά και
άλλων βαλκανικών χωρών
όπως της Αλβανίας. Στηρίζουν την προσπάθεια αυτών
των χωρών να αντιμετωπίσουν τις μεγάλες προκλήσεις
που έχουν μπροστά τους, για
να μπορούν να πληρούν τα ενταξιακά κριτήρια στην ευρωπαϊκή προοπτική τους.
Πρόσθεσε επίσης ότι τα
Βαλκάνια δεν είναι πια η παραπεταμένη γειτονιά της Ευρώπης αλλά και ότι δεν πρέπει
να είναι μια περιοχή όπου
υπάρχουν συγκρούσεις, αντιπαραθέσεις και επιβολή της
θέλησης των μεγάλων δυνάμεων.
Αλλά αντίθετα, σημείωσε ο
πρωθυπουργός πρέπει να είναι μια περιοχή ειρήνης και
συνεργασίας, όπου οι χώρες
των Βαλκανίων, προτάσσον-

τας την ανάγκη για συνεργασία και ειρηνική διευθέτηση
των διαφορών, θα βάλουν
μπροστά το όφελος των λαών
τους ώστε να είναι η ατμομηχανή της οικονομικής ανάπτυξης της Ευρώπης.
O Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε επίσης στη στενή συνεργασία των δύο χωρών ως
προς τη διασυνδεσιμότητα
τονίζοντας ότι «δουλεύουμε
σταθερά για να ενισχύσουμε
μεγάλα πρότζεκτ υποδομών
και σε ό,τι αφορά τη σιδηροδορμική διασύνδεση, το οδικό
δίκτυο, τις τηλεπικοινωνίες
και την ενεργειακή διασυνδεσιμότητα».
Πρότζεκτ, όπως είπε, που
αφορούν την προοπτική διασύνδεσης Μεσογείου-Μαύρης Θάλασσας, που αφορούν
και τον άξονα 10, τον Μεσογειακό Διάδρομο Οδικής Διασύνδεσης που περνά από τη

Θεσσαλονίκη προς τα Σκόπια
κι από εκεί στο Βελιγράδι.
Σημείωσε ότι πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι σε μια
εποχή που οι εξελίξεις είναι
ταχύτατες και που αλλάζει ο
ενεργειακός χάρτης και διαμορφώνονται νέες προκλήσεις μπροστά μας, Ελλάδα
και Ρουμανία, ως δυνάμεις
σταθερότητας της Βαλκανικής, μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό πόλο σταθερότητας, οικονομικής συνεργασίας και ασφάλειας.
Στο πλαίσιο δε της τετραμερούς συνεργασίας (με Σερβία και Βουλγαρία) μπορούν
να διαμορφώσουν μια προοπτική ανάπτυξης προς όφελος των λαών τους που μπορεί να έχει πολλαπλά οφέλη,
περισσότερες θέσεις εργασίας, ενίσχυση της γεωπολιτικής δυναμικής των Βαλκανίων.

Ψηφίστηκε η τροπολογία για την πρώτη κατοικία
ε την ευρεία πλειοψηφία που κυμαίνεται από 192 έως
194 θετικές ψήφους, μόνο 33
αρνητικές και μονοψήφιο αριθμό «παρών», εγκρίθηκαν μέσω
ονομαστικής ψηφοφορίας, οι
διατάξεις της νομοθετικής ρύθμισης που αφορά την προστασία της υποθηκευμένης
πρώτης κατοικίας για όσους
έχουν «κόκκινα δάνεια».
Από την διαδικασία της ψηφοφορίας, την διεξαγωγή της

οποίας ζήτησε η ΔΗΣΥ, απουσίαζαν 69 βουλευτές, ενώ
όπως προκύπτει από τις τοποθετήσεις των κομμάτων το τελευταίο διήμερο, υπέρ της
ρύθμισης ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ,
ΝΔ, Ενωση Κεντρώων, κατά η
ΔΗΣΥ και η Χρυσή Αυγή, ενώ
«παρών» ψήφισαν οι βουλευτές του ΚΚΕ.
Υπενθυμίζεται ότι την τελευταία στιγμή, έπειτα από
αυστηρές παρατηρήσεις των
θεσμών, η κυβέρνηση προχώ-

Μ

Λογιστικά - Φοροτεχνικά

ΖΟΥΡΜΠΑΣ Ν. - ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ν. Ο.Ε.

ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΩΤ. Ι. ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ

ΓOPΓOΓYPI - TPIKAΛA
THΛ.: 24310 53555

Με συνέπεια εκεί
που μας χρειάζεστε

Έγκριτο μέλος συνδέσμου
ταπητοκαθαριστηρίων

“ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ”
CMYK

ρησε σε δύο νέες αλλαγές οι
οποίες αυστηροποιούν τους
όρους για τα ενυπόθηκα (με
υποθήκη πρώτης κατοικίας),
επιχειρηματικά δάνεια.
Ειδικότερα το όριο προστασίας κατεβαίνει από τις 130 χιλιάδες στα 100 χιλιάδες ευρώ
για τα επιχειρηματικά δάνεια,
ενώ σε ό,τι αφορά τον καθορισμό της εμπορικής αξίας
του ακινήτου, θα ισχύει κα αρχήν εκείνη η οποία είναι ήδη
καταγεγραμμένη στα βιβλία
των τραπεζών, με πρόβλεψη να
έχει την δυνατότητα ο αιτών,
αν διαφωνεί, να αποδείξει τον
ισχυρισμό του με νόμιμο τρό-

πο και στοιχεία.
«Κάνουμε τις αλλαγές για να
πάρουμε το πράσινο φως, να
προχωρήσουμε μπροστά, από
ανάγκη και όχι κατά επιθυμία»
είπε χθες από το βήμα της
Βουλής ο κ. Δραγασάκης.
«Ο ευρωπαϊκός μηχανισμός
SSM εκτιμά πως η ρύθμιση, με
την αρχική της μορφή, εμπεριείχε ρίσκο, σε περίπτωση
δυσμενούς σεναρίου, να επιβαρύνει τις τράπεζες. Έπρεπε
να περιορίσουμε την περίμετρο, για να υπάρχει σιγουριά»,
σχολίασε ο υπουργός Οικονομικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος.
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Στοιχεία της
Οικολογικής Κρίσεως
Η οικολογική κρίση δεν είναι απλό αλλά σύνθετο φαινόμενο, στο οποίο μπορούν να επισημανθούν τα εξής επιμέρους στοιχεία. α) Η εξάντληση των πηγών ενέργειας και διατροφής. Εκτός
από τις πηγές που είναι σχετικά ανεξάντλητες
(ήλιος, νερό, αέρας), υπάρχουν κι άλλες που
εξαντλούνται, όπως το πετρέλαιο και οι γαιάνθρακες. Σ' αυτές τις δύο στηρίχθηκε κατά μεγάλο
μέρος ο σύγχρονος πολιτισμός. Με την υπερβολική και συχνά σπάταλη χρήση τους, οι πηγές
αυτές τελειώνουν και δεν προβλέπεται να διατηρηθούν για πάνω από μερικές δεκαετίες. Παρόμοιοι κίνδυνοι υπάρχουν και για τις πηγές
πρώτων υλών και διατροφής, σε συνδυασμό με
τον διαρκώς αυξανόμενο πληθυσμό της γης.
β) Η μόλυνση του περιβάλλοντος. Η ατμόσφαιρα, το νερό, το υπέδαφος, δηλητηριάζονται
διαρκώς, ενώ απειλούν όλο και περισσότερο
την υγεία του ανθρώπου, αλλά και του ζωικού
και φυτικού κόσμου.
Τα “νέφη” και οι “όξινες βροχές”, αποτελούν
φαινόμενα της εποχής μας. Συν οι μακροχρόνιες
συνέπειες από πολεμικές επεμβάσεις με όπλα
νεώτερης τεχνολογίας. Ήδη οι γενετικές αλλοιώσεις, οι ανίατες ασθένειες και οι μολύνσεις
και καταστροφές παίρνουν μεγάλες διαστάσεις.
γ) Η διατάραξη της οικολογικής ισορροπίας,
το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Καταστρέφεται
το όζον, αυξάνεται η μέση ετήσια θερμοκρασία,
αρρωσταίνουν τα δάση, διαταράσσονται φυσικές
ισορροπίες.
δ) Η γενετική ρύπανση. Έχει συνέπειες κι
απεριόριστες χρονικές προοπτικές. Με την παρέμβαση στον γενετικό κώδικα φυτών, ζώων ή
και των ανθρώπων, μπορεί να δημιουργήσει
απρόβλεπτες οικολογικές διαταραχές, με μη
αναστρέψιμο χαρακτήρα.
ε) Η παρουσία της τεχνολογίας, αποτελεί σημαντικό στοιχείο οικολογικής κρίσεως. Η ανάκλησή της είναι συνήθως δύσκολη, αν όχι αδύνατη. Η τεχνολογία κινείται ανεξάρτητα από τον
άνθρωπο, με απρόβλεπτες καταστάσεις, που
έχουν πολλές φορές καταστρεπτικές επιπτώσεις
στο περιβάλλον.
-Παρατηρήσεις: Οι εξαντλούμενες πηγές μπορούν ως ένα βαθμό ν' αντικατασταθούν με
άλλες. Ειδικότερα το πετρέλαιο και οι γαιάνθρακες αντικαθίστανται ήδη κυρίως με την ατομική ενέργεια. Η χρήση της ατομικής όμως συνεπάγεται με νέους αυξημένους κινδύνους. Για
τη μόλυνση του περιβάλλοντος δεν υπάρχει
εναλλακτική λύση, γιατί οι ζημιές είναι ανεπανόρθωτες. Βέβαια η φύση διαθέτει μηχανισμούς
για σχετική αποκατάσταση. Η μόλυνση του περιβάλλοντος είναι συναφής με τη διατάραξη
της οικολογικής ισορροπίας, το φαινόμενο του
θερμοκηπίου και την αλλοίωση των κλιματολογικών καταστάσεων. Υπολογίζεται ότι καθημερινώς εξαφανίζονται από το πρόσωπο της γης
50-100 είδη ζωικού και φυτικού κόσμου. Οι αλλοιώσεις που δημιουργούνται στην ατμόσφαιρα
και τη στρατόσφαιρα προκαλούν αφύσικες, επικίνδυνες καταστάσεις. Τα φαινόμενα αυτά ενισχύονται με τα προβλήματα που προκαλούν τα
μεγάλα αστικά κέντρα, με την καταστροφή δασικών εκτάσεων και φυσικών περιοχών. Η παρέμβαση της γενετικής μηχανικής, που συνδέθηκε
με ελπίδες για το μέλλον της ανθρωπότητας,
προσλαμβάνει πλέον τη μορφή φοβερής απειλής
με απρόβλεπτες συνέπειες. Ήδη κατακλύζονται
οι αγορές του κόσμου με μεταλλαγμένα τρόφιμα,
ενώ απειλείται και η μεταλλαγή του ανθρώπινου
γονιδιώματος. Στον βωμό του κέρδους θυσιάζεται
όχι μόνο η άμεση καταστροφή του περιβάλλοντος, αλλά και η υγεία της ζωής του ανθρώπου.
Τέλος η τεχνολογία δεν αποτελεί πια μέσο μόνο
για πραγματοποίηση σκοπών που θέτει ο άνθρωπος, αλλά και μέσο υποδουλώσεώς του.
Στο επίπεδο της κοινωνικής και ατομικής ζωής,
διαπιστώνεται όλο και περισσότερο η κυριαρχία
της μηχανής. Η τεχνολογία έχει τα θετικά και
αρνητικά. Τα προϊόντα και τα υποπροϊόντα της
δημιουργούν συχνά σοβαρούς κινδύνους για
το περιβάλλον. Αυτό ισχύει σε μεγαλύτερο
ακόμα βαθμό για τη βιοτεχνολογία.
Υ.Σ. Ν' αγαπάς την ευθύνη. Να λες: Εγώ, εγώ
μονάχος μου, έχω χρέος να σώσω τη γη. Αν δεν
σωθεί, εγώ φταίω. (Ν. Καζαντζάκης).Γεώργιος Δ. Κατσικάς

Ε

ίναι το αίτημα των
πικρών ημερών και
των άκοπων
περιπάτων. Και όσο ο
άνθρωπος απομακρύνεται
από τον Θεό και τον
συνάνθρωπο του, τόσο αυτό
το αίτημα υπενθυμίζει πως η
κάθε σταύρωση είναι μωρία.
Κι αυτό το τελευταίο, δεν αποτελεί ύβρη. Είναι η αλήθεια. Έτσι,
όπως την αναδεικνύει ο απόστολος Παύλος στην Α’ προς Κορινθίους επιστολή. Εκεί, λοιπόν, στην
αρχή της επιστολής, ο Παύλος,
λέει κάτι συνταρακτικό: «Το κήρυγμα περί του σταυρού σ’ εκείνους που χάνονται είναι μωρία,
αλλά σ’ εμάς που σωζόμαστε
είναι δύναμη Θεού» (Α’ Κορ. 1,
18). Ο Παύλος, στη συνέχεια των
λόγων του αναφέρεται στη σοφία
του κόσμου και στη σοφία του
Θεού και αυτό φέρνει στο νου το
«ἐγὼ ἐκ τοῦ κόσμου οὐκ εἰμί»
(Ιω. 17, 16). Η τελευταία σημείωση
είναι καταλυτική για όσα ακολουθούν.
Από τα παραπάνω, λοιπόν, γίνεται σαφές πως είναι άλλο το
πνεύμα του κόσμου και άλλο το
πνεύμα του Θεού. Αυτό δεν σημαίνει, επουδενί, στραγγάλισμα
του κόσμου, αφαίμαξη οποιασδήποτε κοινωνικότητας, εξορία
όλων όσων προέρχονται από αυτόν τον κόσμο. Η διαφορά έγκειται
στον τρόπο αντίληψης. Και πάντα,
είναι αυτός ο τρόπος που ξεχωρίζει τα πράγματα. Είναι άλλο το
πνεύμα του κόσμου και άλλο το
πνεύμα του Σταυρού, τον οποίο
εορτάζουμε αυτή την Κυριακή,
την Κυριακή της Σταυροπροσκύνησης.
Το πνεύμα του κόσμου εμφο-

EΠΙΚΑΙΡΑ

ΑΥΤΟΣ ΣΤΑΥΡΩΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ
ρείται μιας δικαιϊκής τάξης, μίας
ισότητας και ισονομίας, οι οποίες
αποτελούν μέρη ενός νόμου, ενός
νόμου κοσμικού. Αυτός ο κοσμικός νόμος, αυτή η σοφία του κόσμου, βάζει τον άλλον απέναντι
και τον χτυπά. Ο άλλος φταίει, ο
άλλος παρανόμησε, ο άλλος
αστόχησε, αυτός ο άλλος φταίει,
όχι εγώ, κι αυτός ο άλλος πρέπει
να τιμωρηθεί. Η λογική του Θεού
δεν είναι αυτή. Η λογική αυτή
έχει μωρία. Έρχεται και σου λέει:
«Ο αθώος θα μπει στη θέση των
άδικων και παρανόμων. Θα πάρει
τη θέση τους. Θα μπει στο λάθος
τους και θα το σηκώσει. Κι ας
μην φταίει, κι ας μην είναι υπεύθυνος, κι ας μην του αναλογεί
μία τέτοια καταδίκη». Αυτή είναι
η λογική του Σταυρού.
Μήπως ο Χριστός ήταν υπαίτιος
για όσα του καταλόγιζαν και σταυρώθηκε; Ποιο ήταν το έγκλημα
Του; Παρανόμησε; Αδίκησε; Εγκλιμάτισε; Τίποτε από όλα αυτά.
Μήπως δεν γνώριζε πως είναι δίκαιος, σοφός, ενάρετος; Ή μήπως
δεν μπορούσε να αποφύγει τη
σταυρική θυσία; Γνώριζε πολύ
καλά πως η θέση Του είναι πάνω
στον Σταυρό. Και γνώριζε, επίσης,
πως δεν υπάρχει άνετη θέση πάνω
στον Σταυρό. Γνώριζε και κάτι
άλλο∙ πως ήταν δίκαιο αυτό που
γινόταν! Ήθελε να αποφύγει, βέβαια, τη δοκιμασία αυτή, αλλά
έκανε υπακοή στο θέλημα του
Πατρός Του (Λουκ. 22, 42).
Για τον Χριστό, ο Σταυρός στέκεται άρρηκτα συνδεδεμένος με
το αίσθημα περί δικαιοσύνης. Κι
ενώ για την κοσμική σοφία δι-

ΘΕΜΑΤΑ

καιοσύνη είναι να σταυρωθεί εκείνος που φταίει, για τη σοφία του
Θεού, τη λογική του Θεού, σταυρώνεται ο αθώος. Δεν είναι παράλογο αυτό; Ποιος ακολουθεί
έναν Θεό που ζητάει να σταυρωθούν οι δίκαιοι; Ποιος επιδιώκει
να σταυρωθεί στη θέση εκείνου
που έσφαλλε; Αυτά όλα δεν έχουν
λογική για τον κόσμο. Όμως, ο
Θεός «ἐκ τοῦ κόσμου τούτου»
(Ιω. 17, 16). Επομένως, είναι άλλη
η λογική του Θεού. Δεν έχει φιλαυτία, δεν λέει έφταιξες, πρέπει
να πληρώσεις το τίμημα. Τί λέει;
Αμάρτησες; Εγώ σταυρώνομαι
για ‘σένα! Αγνόησες τον λόγο
μου; Εγώ θα χτυπηθώ και θα
υβριστώ. Με αρνήθηκες; Εγώ θα
θυσιαστώ για να σου χαρίσω αιώνια ζωή. Δεν έχει λογική ο Σταυρός. Έχει αγάπη, που φτάνει έως
και παράλογα πράγματα, προκειμένου να σωθεί ο άνθρωπος.
Η σύγχρονη εποχή κραυγάζει
δυνατά με πάθος πως ο Χριστός
σταυρώθηκε για τον Εαυτό Του.
Ο αθεϊστής δεν έχει υποψιαστεί
το μέγεθος του Σταυρού, ένα μέγεθος ανάλογο της αγάπης του
Θεού για το δημιούργημα Του.
Βλέπει τον Χριστό στον Σταυρό
και βλέπει έναν άνθρωπο που θέλει να υποφέρει. Αδυνατεί να αντιληφθεί τη λειτουργικότητα της
σταυρικής θυσίας. Κι αν κάτι πάει
να υποψιαστεί, αρνείται να μπει
στη θέση του εσταυρωμένου. Ποιος θέλει να σταυρωθεί; Ποιος
επιλέγει τη δοκιμασία του πόνου,
ενώ την ίδια στιγμή είναι στο χέρι
του να γλιτώσει κάθε ευθύνη που
δεν του αναλογεί; Αυτό δεν λέει

ο κόσμος σήμερα; Αυτός σταυρώθηκε για τον Εαυτό Του. Τί
μας νοιάζει εμάς που επέλεξε
έναν τέτοιο θάνατο, χωρίς να
φταίει, ενώ μπορούσε να γλιτώσει
απ’ αυτόν; Αυτή δεν είναι η λογική
του κόσμου; Αυτή δεν είναι η σοφία του; Ποιος λέει, σήμερα, παίρνω πάνω μου την ευθύνη, για κάτι
που δεν φταίει; Είσαι τρελός!
Αυτό φωνάζει η κοινωνία. Εδώ
λέμε να αποφύγουμε κι αυτά για
τα οποία έχουμε φταίξει κι εσύ
ρίχνεις κι άλλο βάρος πάνω σου;
Ο Χριστός δεν σκέφτεται έτσι.
Αυτό που δεν μπόρεσε ή δεν θέλησε να δει ο Michael Onfray,
όταν διερωτόταν «πώς μπορεί να
δημιουργηθεί ένα όραμα για τον
κόσμο με βάση τη λατρεία ενός
σταυρωμένου, ακρωτηριασμένου,
πληγωμένου, ταπεινωμένου, κατακομματιασμένου πτώματος;»,
το βλέπει εκείνος που πιστεύει
στη θεότητα του Χριστού. Το βλέπει εκείνος που μπαίνει στη θέση,
στην αδικία του άλλου, ακόμη κι
όταν αυτή η αδικία γίνεται σε βάρος του. Αυτή είναι η μωρία του
Σταυρού. Στην πραγματικότητα,
σοφία είναι γιατί έχει να κάνει με
το πρόσωπο του Χριστού. Είναι
ο Σταυρός η δίκαιη κατάληξη
όσων πρέπει να πληρώσουν για
τα λάθη τους; Ναι, έτσι είναι, για
τη σοφία του κόσμου. Για τον π.
Ν. Λουδοβίκο, ο Σταυρός είναι
«η επανάσταση του να δικαιώνω
εγώ τους άλλους».

Εφημέριος Ι.Ν. Αγίου
Δημητρίου Διάβας

π. Ηρακλής Αθ. Φίλιος
(Βαλκανιολόγος, Θεολόγος)

Γράφει ο κ. Κων/νος Χαρ. Κορλός, θεολόγος

Ο Σταυρός του Κυρίου και η χριστιανική ζωή
«Ει τις θέλει οπίσω μου ελθείν, απαρνησάσθω εαυτόν και
αράτω τον σταυρόν αυτού, και
ακολουθείτω μοι" (Ματθ. 16,24)

Τ

ην Κυριακή της
Σταυροπροσκυνήσεως,
καθώς φθάνουμε στο
μέσον της Μεγάλης
Τεσσαρακοστής, η αγία μας
Εκκλησία υψώνει τον Τίμιο
Σταυρό, με σκοπό να μας
ενισχύσει στον πνευματικό
μας αγώνα, να μας δώσει
θάρρος και να μας
υπενθυμίσει ότι ο αγιασμός
του ανθρώπου δεν είναι
εύκολη υπόθεση και ότι η
χριστιανική ζωή δεν είναι
στρωμένη με ρόδα.

Χρειάζονται αγώνες πνευματικοί
και θυσίες· είναι ανάγκη να απαρνηθούμε την εμπερίστατη και πολυώνυμη αμαρτία, να σηκώσουμε
με υπομονή και ευγνωμοσύνη τους
προσωπικούς μας σταυρούς που
επιτρέπει η θεία αγάπη και να ακολουθήσουμε το παράδειγμα του
Χριστού.
Ο χριστιανός καλείται σ' ένα
διαρκή και ισόβιο αγώνα εναντίον
της σάρκας, του κόσμου και του
Διαβόλου. Η Ανάσταση του Χριστού
πλησιάζει και για να συμμετάσχουμε
σ' αυτήν είναι ανάγκη να συσταυρωθούμε με το Χριστό «ταις του
βίου ηδοναίς».
«Απαρνησάσθω εαυτόν» και «ακολουθείτω μοι»
Την αυταπάρνηση, που θεωρείται
ως μια από τις σημαντικότερες χριστιανικές αρετές, καθόρισε ο Χριστός ως προϋπόθεση, προκειμένου
ν' ακολουθήσει κανείς αυτόν.
Η αυταπάρνηση είναι ν' αρνηθεί
κανείς το ίδιο θέλημα, κάθε τι το
εφάρματο και πονηρό, που προκαλεί ευχαρίστηση και ηδονή, κάθε

κακία και πάθος, που μολύνει την
ψυχή και το σώμα.
Αυταπάρνηση σημαίνει να μην
φροντίζουμε πως να ικανοποιήσουμε κατά τον πληρέστερο
τρόπο όλες τις επιθυμίες και τα
πάθη μας («και της σαρκός πρόνοιαν μη ποιείσθε εις επιθυμίαν»).
Γιατί οφείλουμε να γνωρίζουμε την
παραγγελία του Απ. Παύλου ότι:
«η σαρξ επιθυμεί κατά του πνεύματος, το δε Πνεύμα κατά της σαρκός» (Γαλ. 5,17) και ότι: «οι του
Χριστού την σάρκα εσταύρωσαν
συν τοις παθήμασι και ταις επιθυμαίας». (Γαλ 5,24). Το να θεωρούμε
το σώμα μας σκεύος ηδονής και
να ζούμε μια ζωή έκδοτη στις απολαύσεις συνιστά άρνηση της Χριστιανικής πίστεως και ζωής.
Ο Απόστολος Παύλος καυχιόταν
για τα παθήματα του, τις ταλαιπωρίες, τις κακουχίες, τους διωγμούς,
που υπέστη χάριν του αποστολικού
του έργου, γιατί έτσι συμμετείχε
στο σταυρό του Χριστού, έχοντας
απαρνηθεί την πρόκληση μιας εύ-

κολης ζωής. Έχοντας ως καύχηση
το σταυρό του Χριστού, έλεγε: «ζω
δε ουκέτι εγώ, ζη δε εν' εμοί Χριστός».
Ο Χριστός μας καλεί να απαρνηθούμε συνήθειες και συναναστροφές, πρόσωπα και πράγματα
αγαπητά και ευχάριστα όταν αυτά
στέκονται εμπόδια στην πορεία μας
προς τον αγιασμό και τη θέωση.
Αν σε σκανδαλίζει το δεξί σου μάτι
ή το δεξί σου χέρι να τα αφαιρέσεις.
Γιατί είναι προτιμότερο με ένα μάτι
ή ένα χέρι να πας στη Βασιλεία
του Θεού, παρά με δυο στην Κόλαση.
Δυστυχώς, η συντριπτική πλειοψηφία των σημερινών χριστιανών,
δεν έχει διάθεση να κάνει την παραμικρή θυσία υλικών απολαύσεων,
προκειμένου να κερδίσει πνευματικές χαρές και τη χάρη του Θεού.
Απαρνούμαστε τον εαυτό μας,
όταν επιδιώκουμε να ευχαριστήσουμε τις αισθήσεις μας με πονηρά
και αισχρά θεάματα, ακροάματα
και αναγνώσματα, παρακολουθώντας τα σύγχρονα αυτοακουστικά
μέσα ή εντρυφώντας σε ανούσια
και ανόσια αναγνώσματα; Ακολουθούμε το Χριστό, όταν δεν συμμετέχουμε σε λατρευτική ζωή της
Εκκλησίας και είμαστε τυπικά και
ουσιαστικά αποκομμένοι από την
πηγή ζωής;
Ακολουθούμε το Χριστό όταν
στις συζητήσεις μας ανερυθρίαστα
και αναίσχυντα βωμολοχούμε και
αισχρολογούμε ή το χειρότερο,
υβρίζουμε τα ιερά και τα όσια, και
μάλιστα ενώπιον των παιδιών και
των νέων, δίνοντας έτσι αίσχιστο
παράδειγμα μίμησης; Ακολουθούμε
το Χριστό, όταν συμμορφωνόμαστε
με τις επιταγές και τις απαιτήσεις
της μόδας και με την κοσμική αντίληψη της ζωής;
Ακολουθούμε το Χριστό, όταν
δεν φροντίζουμε να δώσουμε στα

παιδιά μας "εξ απολών ονύχων»,
μαζί με το φυσικό γάλα και την
πνευματική τροφή· να τους εμπνεύσουμε την ενάρετη ζωή, παρέχοντας τον εαυτό μας άριστο
παράδειγμα για μίμηση;
«Αράτω τον σταυρόν αυτού»
Αν για κάθε άνθρωπο η ζωή είναι
ανάμικτη από ευχάριστα και δυσάρεστα γεγονότα και καταστάσεις,
από χαρές και λύπες, ευκολίες και
δυσκολίες, για το Χριστιανό είναι
ένας δρόμος ιδιαίτερα ανηφορικός,
στενός, τραχύς, δύσκολος, αλλά
οδηγεί στην αιώνια ζωή. Ενώ ο
δρόμος της κακίας και της ηθικής
ασυδοσίας οδηγεί στην αιώνια δυστυχία. Ο ίδιος ο Χριστός μας προειδοποιεί ότι «δια πολλών βασάνων
δει ημάς εισελθείν εις την βασιλείαν
του Θεού».
Εκείνο όμως που έχει σημασία
είναι ο λόγος για τον οποίο πάσχει
κανείς. Πολλοί πάσχουν για την
ιδεολογία τους, για το συμφέρον
τους, για τις ηδονές τους ή για τα
σφάλματα" τους. Αλλά ο Χριστιανός
πάσχει θεληματικά «υπέρ Χριστού».
Τα παθήματα του προϋποθέτουν
την πίστη του στο Χριστό, ως νικητή
του θανάτου και είναι εκούσια.
Συμπάσχει με το Χριστό, για να
συναναστηθεί στην καινούργια ζωή
της χάρης. Η νηστεία, η εγκράτεια,
το σταύρωμα των παθών, ο ισόβιος
πνευματικός αγώνας, η άσκηση, η
αδιάλειπτη προσευχή, γίνονται κατανοητά, μέσα στα πλαίσια της χριστιανικής πίστεως και ανταποδόσεως.
Γιατί ο Χριστιανός προγεύεται
και στην παρούσα ζωή "εν είδει
αρραβώνος" πνευματική χαρά,
αγαλλίαση και ευφροσύνη ως καρπό των πνευματικών του αγώνων
και αυτό αποτελεί ασφαλές εχέγγυο
ότι θα απολαύσει στην πληρότητα
τα αγαθά αυτά στη βασιλεία του
Θεού.

τοπικά
Τί είναι η βιταμίνη D3
Η βιταμίνη D3 είναι μια λιποδιαλυτή βιταμίνη η οποία παίρνει μέρος σε πολλές βιολογικές λειτουργίες του οργανισμού και επηρεάζει την έκφραση εκατοντάδων γονιδίων.

Πηγές βιταμίνης D3
Η βιταμίνη D3 συντίθεται ενδογενώς μετά την
έκθεση του οργανισμού στον ήλιο. Αυτό συμβαίνει διότι με την υπεριώδη ακτινοβολία(UVB),
καταλύεται η μετατροπή της 7- δεϋδροχοληστερόλης (7-DHC) που βρίσκεται σε κύτταρα
της επιδερμίδας μας σε pre-D3 η οποία στη συνέχεια ισομερίζεται σε D3 (χοληκαλσιφερόλη).
Στη χώρα μας -παρά την αυξημένη ηλιοφάνειαη μελανίνη, οι αντιηλιακές κρέμες προστασίας
και τα ρούχα, μειώνουν τη σύνθεση βιταμίνης
D3.
Η ενδογενής σύνθεση της βιταμίνης D3 καλύπτει το 90% των αναγκών του ατόμου σε βιταμίνη D3. Βιταμίνη D μπορούμε επίσης να
προσλάβουμε μέσω της τροφής - βιταμίνη D3
από ζωικές τροφές και βιταμίνη D2 (Εργοκαλσιφερόλη) από φυτικές τροφές. Τροφές
πλούσιες σε βιταμίνη D3 είναι τα λιπαρά ψάρια, τα αυγά, το συκώτι, το τυρί, τα μανιτάρια
και κάποια ενισχυμένα με βιταμίνη D προϊόντα όπως δημητριακά, γάλα, γιαούρτι ή συμπληρώματα διατροφής.

Μεταβολισμός βιταμίνης D3
Τόσο οι προσλαμβανόμενες μέσω της τροφής βιταμίνες D2 και D3, όσο και η ενδογενώς
παραχθείσα βιταμίνη D3, πρέπει να μεταβολιστούν ώστε να προκύψουν οι βιολογικά ενεργές μορφές τους.
Το πρώτο βήμα πραγματοποιείται στο ήπαρ,
όπου ένα υδροξύλιο προστίθεται στη θέση 25
μετατρέποντας τη βιταμίνη D3 σε 25-υδροξυβιταμίνη D3 (Καλσιδιόλη).
Μετά τη σύνθεσή της, η καλσιδιόλη συνδέεται με μία πρωτεΐνη φορέα και εισέρχεται στην
κυκλοφορία του αίματος.
Κάποια μόρια Καλσιδιόλης αποθηκεύονται

ΣΑΒΒΑΤΟ

Βιταμίνη D3
Η Βιταμίνη του Ήλιου
στο ήπαρ ενώ άλλα εισέρχονται στους νεφρούς, όπου με τη βοήθεια του ενζύμου 1α-υδροξυλάση ένα ακόμη υδροξύλιο προστίθεται στη θέση 1 της καλσιδιόλης και
τη μετατρέπει στη βιολογικά ενεργή
μορφή της 1, 25 (ΟΗ)2 D3 (Καλσιτριόλη).
H μετατροπή της βιταμίνης D3 στη
λειτουργική της μορφή ρυθμίζεται από
πολλούς παράγοντες, όπως η
παραθορμόνη (PTH), τα επίπεδα
ασβεστίου και φωσφόρου ακόμη και την ίδια τη βιταμίνη 1, 25
(ΟΗ)2 D3, η οποία σε περίπτωση που βρίσκεται σε τοξικά για τον οργανισμό επίπεδα εμποδίζει τη σύνθεση νέων μορίων βιταμίνης
D. Ειδικότερα, όσον αφορά στους υπόλοιπους
ρυθμιστικούς παράγοντες που προαναφέρθηκαν,
αυξημένα επίπεδα PTH συμβάλλουν στην αύξηση της σύνθεσης ενεργούς
μορφής της βιταμίνης 1, 25 (ΟΗ)2 D3. Αντιθέτως, υψηλά επίπεδα ασβεστίου καταστέλλουν την έκκριση PTH και συνεπώς μειώνουν
τη σύνθεση 1, 25 (ΟΗ)2 D3. Τέλος, υψηλά επίπεδα φωσφόρου επηρεάζουν τη σύνθεση
ενεργούς μορφής 1, 25 (ΟΗ)2 D3 αναστέλλοντας έμμεσα το ένζυμο 1- α-υδροξυλάση.

Ο ρόλος της βιταμίνης D3
στον οργανισμό
Η βιταμίνη D3 συμμετέχει κα επηρεάζει
πολλές βιολογικές λειτουργίες. Διευκολύνει την

απορρόφηση ασβεστίου στο έντερο.
Συμβάλλει στη διατήρηση της οστικής μάζας και της υγείας των δοντιών. Σημαντική, επίσης, θεωρείται η ανοσσορυθμιστική της
ικανότητα καθώς συμβάλλει
στην προστασία του οργανισμού από αυτοάνοσα νοσήματα και σακχαρώδη διαβήτη.
Παίζει σημαντικό ρόλο
στον έλεγχο της νευρομυϊκής λειτουργίας ενώ
παράλληλα επηρεάζει
την έκφραση γονιδίων
που σχετίζονται με την
καρκινογένεση.

Αίτια έλλειψης
βιταμίνης D3
Πάνω από 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι εμφανίζουν έλλειψη βιταμίνης
D3 παγκοσμίως. Το ποσοστό
των Ελλήνων που εμφανίζει έλλειψη βιταμίνης
D3 είναι μεγαλύτερο από 70% παρόλο που
στην Ελλάδα έχουμε ηλιοφάνεια τους περισσότερους μήνες («μεσογειακό παράδοξο»).
Η έλλειψη βιταμίνης D3 μπορεί να οφείλεται
σε διάφορους παράγοντες όπως είναι ο περιορισμένος χρόνος έκθεσης στον ήλιο, τα αυξημένα επίπεδα μελανίνης (σκούρο χρώμα δέρματος), η ανεπαρκής πρόσληψη βιταμίνης D3
από την τροφή ή ακόμη και σε παθολογικές καταστάσεις, όπως μεταλλάξεις γονιδίων που κωδικοποιούν πρωτεΐνες που σχετίζονται με το μεταβολισμό της βιταμίνης D3. Ηπατικές ή νε-
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φρικές διαταραχές καθώς και η μειωμένη ικανότητα απορρόφησης λίπους ενοχοποιούνται
επίσης για έλλειψη βιταμίνης D3.

Ομάδες πληθυσμού με αυξημένη
πιθανότητα έλλειψης βιταμίνης D3
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι υπάρχουν κάποιες ομάδες του πληθυσμού με μεγαλύτερο
κίνδυνο έλλειψης βιταμίνης D3. Στις ομάδες αυτές ανήκουν άτομα που δεν εκτίθενται στον
ήλιο, άτομα με πολύ σκούρο χρώμα δέρματος
ή εκείνοι που καλύπτουν διαρκώς το σώμα τους
για θρησκευτικούς λόγους. Εγκυμονούσες
και γυναίκες που θηλάζουν, παχύσαρκοι, ηλικιωμένοι και παιδιά κάτω των 5 ετών εμφανίζουν επίσης αυξημένα ποσοστά έλλειψης βιταμίνης D3.

Συμπτώματα έλλειψης βιταμίνης D3
Συνήθη συμπτώματα εξαιτίας της έλλειψης
βιταμίνης D3 είναι η κούραση και η αδυναμία,
πόνος στα κόκκαλα και τους μυς. Ο ασθενής
προσέρχεται στο θεράποντα ιατρό του εξαιτίας
ακόμη και νευρολογικών διαταραχών ή πιθανής απώλειας μαλλιών σε συνδυασμό με οστεοπόρωση και οστεομαλακία.

Διάγνωση
Η διάγνωση της έλλειψης βιταμίνης D3 μπορεί να γίνει με μια απλή εξέταση αίματος, όπου
ανιχνεύονται τα επίπεδα της 25-υδροξυ-βιταμίνης D – 25(OH)vitD- , η οποία δεν πρέπει να
συγχέεται με την εξέταση της 1,25(ΟΗ)vitD.
Αν η εξέταση αίματος σας τελικά δείξει ότι
έχετε όντως έλλειψη βιταμίνης D συμβουλευτείτε το θεράποντα ιατρό σας για το τι πρέπει
να κάνετε. Σε περίπτωση έναρξης αγωγής με
συμπληρώματα βιταμίνης D συστήνεται η
επανάληψη της εξέτασης μετά από χρονικό
διάστημα 3 μηνών για να εκτιμηθεί το αποτέλεσμα της θεραπείας.

Βανέσα Μηλιώνη
Μικροβιολόγος-Βιοπαθολόγος

Oμοιοπαθητική προσέγγιση του αλκοολισμού
το σημερινό μου άρθρο
θα αναφερθώ με πολύ
απλά λόγια στο
σημαντικό ζήτημα του
αλκοολισμού. Πέρα από το
γεγονός ότι καταστρέφει τις
ζωές των ατόμων που
πάσχουν από αυτόν, έχει και
πολύπλευρες δυσάρεστες
επιπτώσεις στην οικογένεια
και στον κοινωνικό περίγυρο.

Σ

Σωστά θα ρωτήσει κάποιος:
«Υπάρχει έξοδος από ένα τέτοιο
σκοτεινό τούνελ;» Η απάντηση είναι:
«Ευτυχώς Ναι!» Φυσικά για το άτομο που έχει εθισμό στο αλκοόλ το
αρχικό και μεγάλο, πρόβλημα είναι
η άμβλυνση της θέλησης του να
αποκοπεί από αυτό. Μια αδύναμη
θέληση που επιβάλλεται στο άτομο
και το κάνει να υποτροπιάζει. Αυτό
όμως είναι σε γενικές γραμμές
πρόβλημα και σε άτομα με άλλους
τύπους εθισμών (π.χ. ναρκωτικές
ουσίες). Θεραπευτικά υπάρχει η
δυνατότητα να γίνει κάτι με αυτό; Η
απάντηση είναι και πάλι θετική.

Του Βασιλείου Τσιούτσια, φαρμακοποιού
Πρέπει επίσης να γίνει αντιληπτό
ότι σύμφωνα με τις αντιλήψεις της
Ομοιοπαθητικής ο αλκοολισμός
έχει την ρίζα του στο λεγόμενο
«συφιλιδικό μίασμα», δηλαδή στην
ομώνυμη ασθένεια που ταλαιπώρησε την ανθρωπότητα επί αιώνες.
Αυτό δεν σημαίνει ότι το άτομο που
πάσχει από αλκοολισμό έχει κλινική σύφιλη αλλά ότι η σύφιλη μέσω
της κληρονομικότητας έχει μεταβιβάσει την τάση για λήψη αλκοόλ.
Μπορεί την σύφιλη ως ασθένεια να
την είχε κάποιος μακρινός πρόγονος πριν από αιώνες. Παρόλα αυτά
του έχει μεταβιβάσει την ενεργειακή
κατάσταση του λεγόμενου συφιλιδικού μιάσματος που δημιουργεί
τον εθισμό στο αλκοόλ. Ομιλώ με
πολύ απλό λόγο για το ευρύ κοινό
αφού το ζήτημα είναι μεγάλο και
πολύπλοκο.
Το ζήτημα επομένως είναι το
«συφιλιδικό μίασμα», μια ενεργειακή
κατάσταση-ισχυρά εγγεγραμμένη
στο ενεργειακό σώμα του ανθρώ-

που που δρα συστηματικά και ισχυρά προτρέποντας στην πρόσληψη
αλκοόλ. Δεν πρέπει να μας διαφεύγει και το γεγονός ότι το λεγόμενο συφιλιδικό μίασμα είναι κυρίως
γνωστό ως το «καταστροφικό και
αυτοκαταστροφικό μίασμα». Με
άλλα λόγια είναι μια ισχυρή δύναμη που οδηγεί σε πράξεις καταστροφής και αυτοκαταστροφής.
Αυτό δηλαδή που πολύ συχνά συμβαίνει με τους αλκοολικούς.
Το θέμα είναι τι μπορούμε να κάνουμε απέναντι σε μια τέτοια πραγματικότητα. Στην Ομοιοπαθητική
έχουμε μια μεγάλη ομάδα φαρμάκων που είναι γνωστά ως αντισυφιλιδικά, δηλαδή φάρμακα κατά
του συφιλιδικού μιάσματος. Με την
χορήγηση τέτοιων ομοιοπαθητικών
φαρμάκων αλλά και όχι μόνο βοηθούμε τον ασθενή να απαλλαγεί σε
μεγάλο βαθμό από την επίδραση
του μιάσματος. Επίσης με τα φάρμακα μας βοηθούμε και στην αντιμετώπιση των ποικίλων προβλημά-

των υγείας από τα οποία συνήθως
υποφέρει, π.χ. ηπατικά προβλήματα, τρομώδες παραλήρημα, εκνευρισμό, κατάθλιψη, επιθετικότητα,
ανδρική ανικανότητα κλπ. Επίσης
στον αλκοολισμό μπορεί να έχουμε:
Αιμόπτυση, αιμορροΐδες, ακμή,
αποπληξία, αϋπνία, βήχα, διάρροια,
δυσπεψία, εμετό, θαμπή όραση
από αλκοόλ, ίλιγγο, καύσο στο επιγάστριο, νευραλγία, νοητική σύγχυση, λευκωματουρία, καταρροή
ουροδόχου κύστης, παράλυση, πονοκέφαλο, ρίγη, σύσπαση του στομάχου, ύδρωπα. Όλα αυτά έχουν
αντιμετωπισθεί πολύ συχνά με τα
κατάλληλα ομοιοπαθητικά φάρμακα.
Διάφορα ομοιοπαθητικά φάρμακα, όπως για παράδειγμα η Νux
vomica, το Αrsenicum, το Sulphuric
acid, ο Ranunculus bulbosus, το
Syphilinum ο Αgaricus, το Selenium,
κλπ. όταν χορηγούνται σωστά στον
ασθενή, δηλαδή επάνω στη βάση
της αρχής της ομοιότητας των

συμπτωμάτων, έχουν ισχυρά ανακουφιστικά και θεραπευτικά αποτελέσματα. Επίσης φάρμακα όπως
το βάμμα Quercus spiritus gladium,
ο Strophanthus, η Passiflora κλπ.,
όταν χορηγούνται στις σωστές δοσολογίες και επαναλήψεις έχουν
την δική τους θετικότατη επίδραση.
Ακόμη η Ομοιοπαθητική μπορεί
να βοηθήσει με εντυπωσιακό αποτέλεσμα στο λεγόμενο «Ηangover»
δηλαδή στα συμπτώματα από κατανάλωση ποσότητας αλκοόλ που
εμφανίζονται την επόμενη ημέρα το
πρωί, με εμετούς, πονοκέφαλο,
ίλιγγο, κλπ.
Δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε και
την μεγάλη συμβολή και των ανθοϊαμάτων του Dr. Bach στις ψυχολογικές δυσαρμονίες του ατόμου
που είναι εθισμένο στο αλκοόλ.
Όλα αυτά μαζί με την κατάλληλη
ψυχολογική υποστήριξη του ατόμου
από τον ιατρό, τον θεραπευτή ή την
θεραπευτική ομάδα οδηγούν σε
ένα αρκετά καλό αποτέλεσμα μέσα
σε διάστημα μερικών μόλις μηνών.
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06:30
06:45
10:00
12:00
12:30
13:30
15:00
16:00
17:00

Σαν Σήμερα τον 20ό Αιώνα
Μαζί το Σαββατοκύριακο
Πάμε Αλλιώς
ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
Επτά
Europe
ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
Ιστορικοί Περίπατοι Κ2
Τζέιμς Μποντ, Πράκτωρ 007: Ζείς
Μονάχα Δυο Φορές
19:15 'Eνας Ντελικανής
21:00 Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων - Αθλητικά
- Καιρός
22:00 Στα Τραγούδια Λέμε Ναι Κ2

07:45 Οι Πειρατές της Διπλανής Πόρτας
E28 (Ε)
08:00 'Oλι: Περιπέτεια στο Βυθό E22 (Ε)
08:30 Η Γουάντα και ο Εξωγήινος E17 (Ε)
08:45 Η Γουάντα και ο Εξωγήινος E18 (Ε)
09:00 Old Tom E17
09:15 Old Tom E18
09:30 Η 'Oαση του 'Oσκαρ E56 (Ε)
09:40 Η 'Oαση του 'Oσκαρ E57 (Ε)
09:45 Η 'Oαση του 'Oσκαρ E58 (Ε)
09:50 Η 'Oαση του 'Oσκαρ E59 (Ε)
10:00 Ανιμάλια E16 (Ε)
10:30 Η Κόκκινη Χελώνα (The Red Turtle)
12:00 'Eξι Αδελφές Κ5 Ε25 (Ε)
13:00 Επιχειρήματα
14:00 Μην Είδατε τον Παναή
15:30 Basket League Show (Ζ)
18:00 Μπάσκετ: Προμηθέας Πάτρας Ήφαιστος Λήμνου (Ζ)
20:00 Ντετέκτιβ Μέρντοχ Κ10 Ε8
21:00 Οικογένεια Ντάρελ Κ2 Ε3
22:00 Ο Κύριος Μόρντεκαϊ (Mortdecai)
22:30 Τζέιμς Μοντ, Πράκτωρ 007: Ζεις
Μονάχα Δυο Φορές (You Only Live
Twice)
23:45 Party Girl

13:45
14:00
16:00
18:00
18:15
19:30
20:50
22:45
23:45

7:30
08:00
08:30
08:45
09:15
09:45
10:15
10:45
11:15
12:00
12:20
14:00
15:00
15:40
16:10
18:40
18:50
19:50
21:00
22:50

19:00
20:00
20:50
22:50

07:30
08:00
09:00
10:00
13:00
13:50
16:50
17:50
18:00
19:00
20:00
20:50
22:50

07:45
08:45
09:45
10:45
11:45
13:00

Της Ελλάδος τα Παιδιά (Ε)
Θα Βρεις το Δάσκαλό σου (Ε)
Μια Ζωή Κ2 Ε33
Το Καφέ της Χαράς (Ε)
Υγεία Πάνω απ' 'Oλα Κ7
ANT1 News

Merenda Mania
Κωνσταντίνου και Ελένης Κ2 Ε26 (Ε)
Εκείνες κι Εγώ (Ε)
ΑΝΤ1 News - Δελτίο στη Νοηματική
Γλώσσα
Μην Ψαρώνεις
ANT1 News
Η Θεία μου η Χίπισσα
Breakout Iron Mike Zambidis
Πέτα τη Φριτέζα E44 (Ε)

Χταποδοναύτες
Robocar Poli
Πέππα, το Γουρουνάκι
Οι Ευχούληδες: Το Πάρτι Συνεχίζεται
Κουταβοφιλαράκια
Μπόμπι και Μπιλ
PJ Masks
Μαλλιά Κουβάρια: Η Σειρά
Barbie Dreamhouse Adventures
Ben 10
Ελευθερώστε τον Γουίλι 3: η
Διάσωση
Stars System
Star News
Τα Φιλαράκια Κ4 Ε12
Επιστροφή στο Μέλλον
Ειδήσεις στη Νοηματική Γλώσσα
House Κ1 Ε15
Star News
Η Εποχή των Παγετώνων 2: Η
Απόψυξη
Χαμένη Ήπειρος

09:00
16:00
17:00
19:00
20:00
21:00
21:10
22:10
23:30
23:50

Τηλεαγορές
Κόντρα και Ρήξη
Τηλεαγορές
Μύθος και Αλήθεια
Πας Μαγειρεύοντας
Δελτίο Ειδήσεων
Κόντρα και Ρήξη
Αχ Πατρίδα μου Γλυκιά!
Δυνατά και Ελληνικά
Δυνατά και Ελληνικά

7.00 Μουσικό διάλειμμα
07.30 Γεγονότα - Δελτίο ειδήσεων
08.00 Παιδικό προγραμμα «Αction man”, «Το
μικρό γουρουνάκι», «Ο τελευταίος των
Μοικανών»
09.30. Τελεμάρκετινγκ
10.30 “Πνευματική Θεσσαλία”(Επανάληψη)
11.20 Παιδικό πρόγραμμα «Χάνσελ και
Γκρέτελ»
12.00 «Μη μου πεις»
13.00 TΕΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
14.00 Ντοκυμαντέρ «Οδοιπορικό στη χώρα
των Ελλ..οίνων»
14.40 Πολιτικοί Διάλογοι
16.00 Τελεμάρκετινγκ
17.00 Τravel Guide
18.40 Τελεμάρκετινγκ
19.00 Εδώ Θεσσαλία - Εδώ Ελλάδα»
21.00 Γεγονότα -Δελτίο Ειδήσεων
21.30 «Τα ….ΣΟΣ στη μουσική»
22.30 Ντοκυμαντέρ «Στα άδυτα του
Ευβοικού»
23.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
23.45 Ξένη ταινία «Kidnapped»

ΚΡΙΟΣ: Ο κυβερνήτης σας Άρης περνάει στους
Διδύμους και αναμένεται να φέρει πολύ κόσμο
στη ζωή σας. Νέες γνωριμίες, οι οποίες να σημειώσω ότι θα έχουν και ερωτικό ενδιαφέρον,
έρχονται για να δώσουν αέρα ανανέωσης στη
ζωή σας.
ΤΑΥΡΟΣ: Ο Άρης περνάει στους Διδύμους και
το θέμα είναι ένα… τα λεφτά! Εκεί είναι που
υπάρχει κινητικότητα. Λεφτά έρχονται, λεφτά
φεύγουν, αλλά σε κάθε περίπτωση δεδομένου
ότι μια χαρά ξέρετε να προφυλάσσετε τα κεκτημένα σας.
ΔΙΔΥΜΟΙ: Ο Άρης περνάει στο ζώδιο σας δίνοντας σας την απαραίτητη ενέργεια για να ανταποκριθείτε στις υποχρεώσεις σας και να αρχίσετε να θέτετε σε εφαρμογή τα σχέδια σας.
Γενικά θα μπορέσετε να λειτουργήσετε άμεσα
και αποτελεσματικά και να επιτύχετε βραχυπρόθεσμους στόχους.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Το πέρασμα του Άρη στους Διδύμους θα σας δώσει την ευκαιρία να προωθήσετε
εργασιακά ζητήματα που μπορεί να είχαν βαλτώσει για καιρό. Βέβαια μην αρχίσετε από εκεί
που ήσασταν αραχτοί και ωραίοι να γίνεστε εργασιομανείς.
ΛΕΩΝ: Αν είστε ανάμεσα σε αυτούς που διεκδικούν την ψήφο μας στις επόμενες εκλογές,
ο Άρης έρχεται να σας δώσει την ενέργεια που
χρειάζεστε για να τα βγάλετε πέρα με την προεκλογική σας εκστρατεία.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Ο Άρης περνάει στους Διδύμους, στο ψηλότερο σημείο του ωροσκοπίου
σας, εκεί δηλαδή που στοχεύετε, δίνοντας σας
τη δυνατότητα να προωθήσετε ζητήματα που θα
σας φέρουν ένα επίπεδο πιο πάνω.

Η 'Eλενα του Άβαλορ
Βελούδο από Μετάξι E10 (Ε)
Οδηγός Καλής Ζωής
Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση
Ειδήσεις
Καλύτερα Δε Γίνεται!
Kitchen Lab
Δελτίο Ειδήσεων στη Νοηματική
Γλώσσα
Μην Αρχίζεις τη Μουρμούρα Κ6 Ε44
(Ε)
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
Το Σόι σου Κ5 Ε23 (Ε)
Πάμε Πακέτο
Μερικοί το Προτιμούν Κρύο

TELEMACHOS CINEMA
Αυτή τη βδομάδα προβάλλονται

ΑΙΘΟΥΣΑ 1:
Σε απογευματινές προβολές
η νέα ταινία της Ντίσνεϊ

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

“ΑΡΚΤΙΚΗ”
ΑΙΘΟΥΣΑ 2
Σάββατο και Κυριακή
η παιδική ταινία

“ΤΟΣΟΔΟΥΛΙΚΑ” -ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ
ΣΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Σε βραδινές προβολές
το νέο δυνατό θρίλερ
“Η ΤΡΥΠΑ”
Για τις ώρες στο 78775

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Η 'Eλενα του Άβαλορ
Βελούδο από Μετάξι E10 (Ε)
Οδηγός Καλής Ζωής
Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση
Ειδήσεις
Καλύτερα Δε Γίνεται!
Kitchen Lab
Δελτίο Ειδήσεων στη Νοηματική
Γλώσσα
Μην Αρχίζεις τη Μουρμούρα Κ6 Ε44
(Ε)
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
Το Σόι σου Κ5 Ε23 (Ε)
Πάμε Πακέτο
Μερικοί το Προτιμούν Κρύο

07:00 Τηλεαγορές
08:00 Κοινωνία και Πολιτισμός (Ε)

στο Μύλο Ματσόπουλου

Τηλ. 24310 20090
07.00
08.00
09.00
17.00
18.00
20.00
23.00
01.30

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

07.00 - 08.00 Κινούμενα Σχέδια
08.00 – 09.00 Δρόμοι της Παράδοσης
09.00 – 10.00 Όλο Υγεία
10.00 – 12.00 Τηλεπωλήσεις
12.00 – 13.00 Δρόμοι της Παράδοσης
13.00 – 15.00 Τηλεπωλήσεις
15.00 – 16.00 Ορθά – Κοφτά
16.00 – 18.00 Τηλεπωλήσεις
18.00 – 19.00 Κόντρα και Ρήξη
19.00 – 21.00 Ελληνική ταινία
21.00 – 23.00 Αθλητικές μεταδόσεις
23.00 – 00.00 Κόντρα και Ρήξη

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

'Eλα Χαμογέλα
Open Sport
Open News - Μεσημεριανό Δελτίο
'Oλα... Λάθος
Open News στη Νοηματική
Revenge Body
Open News
It's Show Time
Άπιστη

OΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Μορφή... μεταποίησα
(γεν.).
2. Οργάνωσε τη συμμαχική απόβαση στη Σικελία και
τη νότια Ιταλία.
3. Ο Γάλλος σκηνοθέτης
της ταινίας «Νύχτες με πανσέληνο».
4. Ενα από τα τμήματά
του είναι η αίθουσα (αντιστρ.) - Τίτλος ποιητικής
συλλογής του Κωστή Παλαμά.
5. Μουσική νότα (αντιστρ.)
- Δέκατο τρίτο στη σειρά του Γραφή του 420.
6. Χαρακτηρίζεται και έντονη.
7. Τίτλος έργου του Ηλία Βενέζη
- Τόσα χρόνια έζησε ο Μπετόβεν
(αντιστρ.).
8. Την αποφυγή του συνιστούν οι
γιατροί - Το εκφράζουν δύο τελείες.
9. Αριθμός, οπτικά (αντιστρ.) Γερμανοί-πολιτικοί φιλόσοφοι και οικονομολόγος του 19ου αιώνα.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Τίτλος όπερας του Ρίχαρντ
Βάγκνερ.
2. Του αργιλίου η κοινή ονομασία.
3. Γιος της Ρέας Σίλβιας, σύμφωνα με τη μία ονομασία του (αιτ.)
- Χαρακτηριστικό του ψαριού, αλλά
και του ερπετού.
4. Τοπικό επίρρημα (αντιστρ.) Μεγάλος σε έκταση πλατωνικός

Αθ. Διάκου & Τιουσόν
24310 23767
Κουρσοβίτη Εβίτα
25ης Μαρτίου 12
2431021789
Κυπριζλή Ελένη
Πλατεία Δεσποτικού
2431035832
Λέγκα Ειρήνη
Ιουλ. Αδάμ 2
2431036868
Μακρής Κοσμάς
Τσιτσάνη 11 & Γαμβέτα
2431020962
Μέρμηγκας Χρήστος
Κονδύλη 28
2431037855
Νίτσα Πένυ
Πλατεία Δεσποτικού

2431020333
Παππάς Ανέστης
Βας, Τσιτσάνη 29
2431031615
Σαπουνά Χριστίνα
Σαράφη 4
2431026350
Σαράντης Γεώργιος
Βενιζέλου 15
2431073071
Τζήμα Όλγα
Ασκληπιού 26
2431028739
Τσαγκούλη Σοφία
Καποδιστρίου 14
2431022175
Τσιπουλάκος Κων/νος
Κεντρική Πλατεία
2431021345

Κατσιάκος ..............................................Συνάτικας (Ρόγγια)
Κέμος ......................................................................Σωτήρα
Μίντζας ....................................................Παλαιομονάστηρο
Τσινάκης ..........................................................Φανερωμένη

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

4

3
5

5

9

2

1

7
8

2

6

3
6

9

9

1

4

1
5

3
7

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

Πώς παίζεται

8

(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

διάλογος.
5. Περίφημος Αγγλος βιολόγος
του 19ου αιώνα.
6. Διασχίζει την Αυστρία -Ομοια
γράμματα.
7. Υπάρχουν και ηλεκτρομαγνητικά (αντιστρ.) - Μικραίνει το... τόσο.
8. Πρόθεση - Του πεπρωμένου
άλλη ονομασία (αντιστρ.).
9. Βραβευμένη με Μπούκερ Ινδή
συγγραφέας -Στην εποχή μας ανεύθυνος (καθ.).
ΛΥΣΗ (29-3-2019)
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΣΕΜΙΔΑΛΙΣ 2. ΑΡΙΜΑΝ - ΣΗ 3. ΤΡΑΙΦΟΡΟΣ 4. ΡΙ ΑΝΙΑ 5. ΑΚΙ - ΙΓΚΟΡ 6. ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ
7. ΕΣΑΣ - ΑΛ 8, ΠΑΝ - ΑΒΑ
(ΓΚΑΡΝΤΝΕΡ) 9. ΑΡΜ - ΑΛΛΑΧ ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΣΑΤΡΑΠΕΙΑ 2. ΕΡΡΙΚΟΣ 3.
ΜΙΑ (ΦΑΡΟΟΥ) - ΜΠΑΡΙ 4. ΙΜΙΑ - ΙΣΑ
5. ΔΑΦΝΙΣ - ΝΑ 6. ΑΝΟΙΓΜΑ 7.
ΡΑΚΑ · ΑΛ 8. ΙΣΟ - ΟΤΑΒΑ 9. ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ

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

ΠPATHPIA ΔIANYKTEPEYONTA
Λιάπης ..............................................Οδ. Τρικάλων-Καλ/κας
Νταϊλιάννη .......................................................-Οδ. Λαρίσης
Ντόκος ..........................................................Οδ. Καρδίτσης
Παππάς................................................................Οδ. Πύλης

http://cine-mylos. blogspot.com

Για να γυμνάζεται
το μυαλό σας

ΔIANYKTEPEYONTA ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
8 πρωί – 2 μεσημέρι
και 5 απόγευμα
έως 8 πρωί επομένης
Μυλωνά Φωτεινή
Λεπτοκαρυά Τρικάλων
2431024733
08:00 π.μ. – 23:00 μ.μ.
Ζαλαβράς Αθανάσιος
Αθ. Διάκου & Τιουσόν
2431023767
Από 9 το πρωί
έως 2 το μεσημέρι
Γιαννέλος Ηλίας
Φλεγίου 70
2431076140
Γκουμπλιά Άννα
Όθωνος 14
2431021988
Ζαλαβράς Αθανάσιος

ΖΥΓΟΣ: Ο Άρης εισέρχεται στον επίσης αέρινο Δίδυμο και γεμίζετε ενέργεια και αισιοδοξία.
Αυτό βέβαια σημαίνει ότι βρίσκεστε και σε περιβάλλοντα που σας δίνουν τη δυνατότητα να
νιώθετε έτσι και σε αυτά ακριβώς θα βρεθείτε.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Ο παραδοσιακός κυβερνήτης σας
Άρης και πλανήτης που σχετίζεται με τη λίμπιντο
μας μπαίνει στον τομέα εκείνο του ωροσκοπίου σας που σχετίζεται με το σεξ, αλλά και με
το άλλο αγαπημένο σας θέμα, το χρήμα!
ΤΟΞΟΤΗΣ: Το πέρασμα του Άρη στο απέναντι
ζώδιο των Διδύμων ενεργοποιεί…τους απέναντι,
δηλαδή τους άλλους. Ναι, αυτόν που αντιπαθείς,
αυτόν με τον οποίο τρώγεστε, αυτόν μπορεί να
θέλεις κιόλας, γιατί μυθικοί έρωτες ξεπήδησαν
μέσα από μια αρχική αντιπαράθεση.
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Μπορεί να μην το ξέρετε, αλλά τις
αγαπάτε τις περιόδους που ο Άρης μπαίνει
στους Διδύμους, γιατί δίνει κινητικότητα στα
επαγγελματικά σας.
ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Ο Άρης εισέρχεται στους Διδύμους
για να σου θυμίσει τι σημαίνει ζω τη ζωή μου με
πάθος και αισιοδοξία. Τα ερωτικά παίρνουν φωτιά και γυρνάς δεξιά κι αριστερά για να τονώσεις την αυτοπεποίθηση σου, γι’ αυτό προσπάθησε να διαχωρίζεις τον ενθουσιασμό από
τον έρωτα.
ΙΧΘΕΙΣ: Θα πέσει τρέξιμο το επόμενο διάστημα, με το ενδεχόμενο να πραγματοποιήσετε κάποια μετακόμιση ή κάποιες εργασίες στο σπίτι σας να είναι ιδιαίτερα πιθανό και να ευνοείται αν το επιθυμείτε.

CINE –ΜΥΛΟΣ
07:30
08:00
09:00
10:00
13:00
13:50
16:50
17:50
18:00

08:00 Η Ομορφιά του Κόσμου E5 (Ε)
08:30 Το Χόλιγουντ στη Βιέννη - Αφιέρωμα
στον Αλεξάντρ Ντεσπλά (Ε)
10:00 24 Ώρες Ελλάδα E10 (Ε)
12:30 'Eκτη Αίσθηση Κ4 (Ε)
13:00 Ειδήσεις
13:30 ΑΓΡΟweek Κ3
14:30 Μικρές Φάρμες E9 (Ε)
15:00 Ποδόσφαιρο: Ηρόδοτος Π.Α.Σ.Α. Πλατανιάς (Ζ)
17:00 Αττίλα Μάρσελ: Ο Πιανίστας
19:00 Αντιδραστήριο
20:00 ALLERT3 Κ6
21:00 Τα Φονικά Μυστήρια της Κας Φίσερ
Κ1
22:00 Ειδήσεις
22:30 Ο Φοιτητής: Η Ιστορία μιας
Εξεγερμένης Γενιάς

τηλεόραση

ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
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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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ΣΑΒΒΑΤΟ

30

ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

Με άνοδο 1,08% έκλεισε
το Χρηματιστήριο
Με κέρδη έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στην τελευταία
συνεδρίαση της εβδομάδος, με την αγορά να υπερβαίνει
τα επίπεδα των 720 μονάδων.
Υπεραπέδωσαν από τις τραπεζικές μετοχές η Εθνική και
η Eurobank και από τις μη τραπεζικές η Aegean Airlines και
η Ελλάκτωρ. O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 721,37
μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,08%.
Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 722,94
μονάδες (+0,1,30%) και κατώτερη τιμή στις 710,41 μονάδες
(-0,46%).
Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε άνοδο
1,85%, ενώ ολοκλήρωσε το
πρώτο τρίμηνο με κέρδη σε
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
ποσοστό 17,62%.
. 721,37
Η αξία των συναλλαγών
ανήλθε στα 73,699 εκατ.
ευρώ, ενώ διακινήθηκαν
34.536.461 μετοχές.
1,08%
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,61%, ενώ
ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ
κε σε ποσοστό 1,81%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη
μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Aegean Airlines (+4,68%), της Ελλάκτωρ (+3,45%), της Εθνικής
(+3,39%), της Eurobank (+3,12%) και της Grivalia Properties (+2,87%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές
της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-1,01%), της ΔΕΗ (-0,89%) και της Coca
Cola HBC (-0,81%).
Από τους επιμέρους δείκτες, τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι δείκτες της Ακίνητης Περιουσίας (+2,45%), των
Τραπεζών (+2,23%) και των Ταξιδιών (+2,19%), ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσαν οι δείκτες των Πρώτων
Υλών (-0,86%) και των Τροφίμων (-0,78%).
Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank, διακινώντας 12.767.088 και
4.993.838 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν ο ΟΤΕ με
12,355 εκατ. ευρώ και ο ΟΠΑΠ με 11,585 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 70 μετοχές, 34 πτωτικά και 37 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Ξυλεμπορία(κ) +29,55% και Κανάκης +10,10%, ενώ τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Αττικές Εκδόσεις
-10,00% και Logismos -8,91%.
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Εως τις 30 Ιουνίου η υποβολή τους

Άνοιξε το Taxisnet για τις φορολογικές δηλώσεις

ρίς να δηλώσουν τις ανείσπρακτες
αυτές δεδουλευμένες αποδοχές.
• Ανείσπρακτα ενοίκια: Οι ιδιοκτήτες ακινήτων για να απαλλαγούν από την πληρωμή φόρου εισοδήματος για ενοίκια που δεν εισέπραξαν το 2018 θα πρέπει να
έχουν ασκήσει αγωγή κατά του
ενοικιαστή που δεν καταβάλλει εγκαίρως τα οφειλόμενα ενοίκια.
Θα πρέπει να επισκεφθούν την
εφορία τους για να καταθέσουν
φωτοαντίγραφο διαταγών πληρωμής, δικαστικών αποφάσεων ή
αγωγών έξωσης.
• Οι 400.000 εν ενεργεία και
συνταξιούχοι δημόσιοι λειτουργοί
που υπάγονται στα ειδικά μισθο-

λόγια και έλαβαν τον Δεκέμβριο
του 2018 αναδρομικά ποσά, θα
κληθούν να πληρώσουν για τα
ποσά αυτά ειδική εισφορά αλληλεγγύης 2,2%-10%.
• Διευρύνεται ο αριθμός των
φορολογουμένων που απαλλάσσονται από το τέλος επιτηδεύματος. Στη λίστα περιλαμβάνονται
και οι αγρότες - μέλη αγροτικών
συνεταιρισμών, καθώς και όσοι
έχουν πραγματοποιήσει έναρξη
επιχειρηματικής δραστηριότητας
αλλά βρίσκονται σε κατάσταση
πτώχευσης ή αδράνειας. Σε περίπτωση που η αδράνεια δεν καταλαμβάνει ολόκληρο το φορολογικό έτος το τέλος επιτηδεύματος περιορίζεται ανάλογα με
τους μήνες λειτουργίας.
• Οι νέοι φορολογούμενοι με
εισοδήματα από επιχειρηματική
δραστηριότητα θα έχουν έκπτωση κατά 50% στην προκαταβολή
φόρου, ενώ οι νέοι επαγγελματίες
που έκαναν έναρξη για πρώτη
φορά από 1/1/2016 και μετά απαλλάσσονται από το τέλος επιτηδεύματος. Αυτό σημαίνει ότι γλιτώνουν ετησίως 650 ευρώ.
• Εκπτωση φόρου 1.900 - 2.100
ευρώ θα έχουν και φέτος οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι.

αυξημένες κατά 284 εκατ. ευρώ
ήταν τον Φεβρουάριο οι καταθέσεις της γενικής κυβέρνησης, έναντι μείωσης κατά 241
εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της
ΤτΕ, η πιστωτική συρρίκνωση
συνεχίστηκε και τον Φεβρουάριο, με τη συνολική χρηματοδότηση της οικονομίας να έχει
μειωθεί κατά 1,2%, ύστερα από
πτώση 1,4% τον Ιανουάριο.
Ωστόσο, ενθαρρυντική ένδειξη
είναι η μηνιαία καθαρή ροή χρη-

ματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, η οποία ήταν θετική
κατά 603 εκατ. ευρώ, έναντι
αρνητικής καθαρής ροής 408
εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο, με
τον ετήσιο ρυθμό μεταβολής να
διαμορφώνεται σε 1%, από
0,2% πριν.
Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής
της χρηματοδότησης των μη
χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων διαμορφώθηκε σε 1,6%,
από 0,5% τον προηγούμενο
μήνα, και η μηνιαία καθαρή ροή
της χρηματοδότησής τους ήταν
θετική κατά 651 εκατ. ευρώ,
έναντι αρνητικής καθαρής ροής
216 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο.
Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής
της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων διαμορφώθηκε σε -5,8%,
από -4,5% τον Ιανουάριο, ενώ η
μηνιαία καθαρή ροή χρηματοδότησης ήταν αρνητική κατά 47
εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής
καθαρής ροής 192 εκατ. ευρώ
τον προηγούμενο μήνα.

νοιξε η ηλεκτρονική
πύλη για την υποβολή
των φορολογικών
δηλώσεων για τα
εισοδήματα του 2018.
Νωρίτερα από κάθε άλλη
φορά οι φορολογούμενοι και
οι επιχειρήσεις μπορούν να
συμπληρώσουν και να
υποβάλουν ηλεκτρονικά στο
taxisnet (έως τις 30 Ιουνίου),
τις δηλώσεις τους,
πληρώνοντας ωστόσο την
πρώτη δόση του φόρου στα
τέλη Ιουλίου.

Ά

Η σημαντικότερη αλλαγή στις
φετινές δηλώσεις σχετίζεται με τα
εκκαθαριστικά σημειώματα. Είτε
τα ζευγάρια υποβάλουν χωριστές
δηλώσεις είτε μαζί θα λάβουν ξεχωριστό εκκαθαριστικό σημείωμα, ο καθένας για τα εισοδήματα που δήλωσε. Εν συνεχεία, εφόσον δεν έχει άλλες υποχρεώσεις
(π.χ. πληρωμή ΕΝΦΙΑ) και προκύπτει επιστροφή φόρου, το ποσό
θα πιστωθεί σχετικά σύντομα στον
λογαριασμό του δικαιούχου. Σε
διαφορετική περίπτωση η επιστροφή θα συμψηφιστεί.
Η πρώτη δόση του φόρου θα
καταβληθεί μέχρι τις 31 Ιουλίου,

Μικρή μείωση εμφάνισαν οι
καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα τον Φεβρουάριο, για δεύτερο συνεχόμενο μήνα, ωστόσο
ενθαρρυντικά είναι τα στοιχεία
όσον αφορά τα δάνεια προς τις
επιχειρήσεις, τα οποία σημείωσαν αύξηση. Σύμφωνα με τα
στοιχεία της ΤτΕ, το ύψος των
καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα διαμορφώθηκε τον Φεβρουάριο στα 132,18 δισ. ευρώ,
από 132,93 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο.
Η μείωση αυτή κατά 789 εκατ.
ευρώ, έναντι μείωσης 1,547 δισ.
ευρώ τον Ιανουάριο, προέρχεται από τη μείωση των καταθέσεων των επιχειρήσεων κατά
1,065 δισ. ευρώ (έναντι πτώσης
1,008 δισ. ευρώ τον Ιανουά-

η δεύτερη μέχρι τις 28 Σεπτεμβρίου και η τρίτη έως τις 30 Νοεμβρίου.
Τι πρέπει να προσέξουν οι φορολογούμενοι:
• Ανείσπρακτες αποδοχές. Οι
μισθωτοί που δεν εισέπραξαν δεδουλευμένες αποδοχές του έτους
2018, λόγω οικονομικής αδυναμίας του εργοδότη τους, ακόμα
και αν δεν έχει γίνει επίσχεση εργασίας ή πτώχευση, και στους
οποίους χορηγείται βεβαίωση
αποδοχών στην οποία οι ανωτέρω
ανείσπρακτες δεδουλευμένες
αποδοχές αναγράφονται σε διακεκριμένη σειρά, θα υποβάλουν
δήλωση φόρου εισοδήματος χω-

ριο), καθώς και από την αύξηση
των καταθέσεων των νοικοκυριών κατά 277 εκατ. ευρώ. Σε
ετήσια βάση, πάντως, οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα κατέγραψαν αύξηση κατά 5,5%,
από 6,2% ετησίως. Παράλληλα,

Σε προσιτές τιμές
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Προσωρινή διακοπή
κυκλοφορίας τροχοφόρων
Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων
αποφασίζει:
-Την προσωρινή διακοπή
κυκλοφορίας τροχοφόρων
οχημάτων από Δευτέρα
01/04/2019 έως την Παρασκευή 05/04/2019 και κατά
τις ώρες 07:00’-15:00’, στις
κάτωθι
οδούς
του
Δήμου/Τρικκαίων:
- Στην οδό Καποδιστρίου και
στο τμήμα αυτής μεταξύ των
οδών Ασκληπιού και Άννης
Κομνηνής (κατάληψη μέρους
του οδοστρώματος).
- Στην οδό Ηροφίλου και
στο τμήμα αυτής μεταξύ των
οδών Καλδάρα και Ηρώδου
Αττικού.
- Στην οδό Καλδάρα και
στο τμήμα αυτής μεταξύ των
οδών Ευκλή και Ηροφίλου.
- Στην οδό Πριάμου και στο
τμήμα αυτής μεταξύ των οδών
Λ. Κατσώνη και Αγαμέμνονος.
- Στην οδό Πατουλιάς και
στο τμήμα αυτής μεταξύ των
οδών Ηρακλείτου και Μυστρά.
- Στην οδό Μηλιάς και στο
τμήμα αυτής μεταξύ των οδών
Πολυθέας και Γαρδικίου.
- Στην οδό αριστερή πλευρά Μετεώρων και στο τμήμα
αυτής μεταξύ των οδών Κακοπλευρίου και Γαρδικίου.
- Στην οδό Λογοθέτου και
στο τμήμα αυτής μεταξύ των
οδών Ιακωβάκη και Αβέρωφ.
- Στην οδό Κανάρη και στο
τμήμα αυτής μεταξύ των οδών
Κορωνίδος και Ιάσονος.
- Στην οδό Ιμίας και στο τμήμα αυτής μεταξύ των Καλύμνου και Καλυψούς.
- Στην οδό Καλυψούς και
στο τμήμα αυτής μεταξύ των
οδών Τερτίπη και Ισχομάχου.
- Στην οδό Ελίκης και στο
τμήμα αυτής μεταξύ των οδών
Ιθάκης και Ελίκης.
- Στην οδό Βαμβέτσου και
στο τμήμα αυτής μεταξύ των
οδών Δραγούμη και Παπα-

τοπικά-εσωτερικά
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ρηγοπούλου.
- Στην οδό Βλαχερνών και
στο τμήμα αυτής μεταξύ των
οδών Τραπεζούντος και
Σμύρνης(κατάληψη μέρους
του οδοστρώματος).
- Στην οδό Χατζηστεργίου
και στο τμήμα αυτής μεταξύ
των οδών Αναγνωστιάδη και
Περγάμου.
- Στην οδό Αβέρωφ και στο
τμήμα αυτής μεταξύ των οδών
Λογοθέτου και Πτολεμαίου.
- Στην οδό Αγαμέμνονος
και στο τμήμα αυτής μεταξύ
των οδών Πριάμου και Ειρήνης.
2.- Η κυκλοφορία των οχημάτων, θα διεξάγεται από παρακαμπτήριες οδούς σύμφωνα με τις υποδείξεις των τροχονόμων ή την προς τούτο
υπάρχουσα σήμανση.
- Με μέριμνα και ευθύνη
των εκτελούντων τις εργασίες, σε συνεννόηση με το
Τμήμα Τροχαίας Τρικάλων,
να τοποθετηθούν κατά περίπτωση οι ανάλογες πινακίδες
σήμανσης, αναγγελίας κινδύνου κ.λπ.
- Η παρούσα απόφαση είναι
προσωρινή και ισχύει μόνο,
από την ανάρτησή της στο
διαδίκτυο και την τοποθέτηση
της σχετικής κατά τα ανωτέρω σήμανσης για το προειρημένο χρονικό διάστημα.
Η ισχύς της παρούσας στην
εδαφική δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων, αρχίζει:
• μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας, από
το Διοικητή του Τμήματος
Τροχαίας Τρικάλων και την
τεχνική εταιρεία του αιτούντα,
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.

Ευ. Αποστολάκης:

Αναγκαία για την Κύπρο η σύνθεση
της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ
ΟΗΕ αποτελεί το
θεμέλιο της
ειρήνης και
ασφάλειας σε παγκόσμιο
επίπεδο και η Ελλάδα,
παραμένοντας
προσηλωμένη στον
Καταστατικό Χάρτη
λειτουργίας του,
συμμετέχει διαχρονικά
στις ειρηνευτικές
αποστολές που
πραγματοποιεί, είπε ο
υπουργός Εθνικής
Άμυνας Ευάγγελος
Αποστολάκης, μιλώντας
στην υπουργική σύνοδο
του ΟΗΕ για τις
ειρηνευτικές
επιχειρήσεις του
οργανισμού.
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Η σύνοδος αποσκοπεί στην
εξέταση της διαμόρφωσης
ενός σταθερού πλαισίου υλοποίησης των ειρηνευτικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ, αναφορικά με τις δυνατότητες και
την απόδοσή τους, καθώς και
την προστασία αμάχων.
Συμμετέχουν υπουργοί
Άμυνας και Εξωτερικών από
52 κράτη μέλη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Την
Κύπρο εκπροσωπεί ο υπουργός Άμυνας, Σάββας Αγγελίδης.
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Ευάγγελος Αποστολάκης, αναφερόμενος στη συμβολή της Ελλάδας στις ειρηνευτικές επιχειρήσεις και δράσεις του ΟΗΕ, είπε πως αυτή
τη στιγμή οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις λαμβάνουν μέρος στην αποστολή του Λιβάνου (UN Interim Force in
Lebanon) και της Λιβύης (UN
Support Mission in Libya). Παράλληλα, το Κέντρο Εκπαίδευσης Ναυτικής Αποτροπής
(ΚΕΝΑΠ) και το Πολυεθνικό
Κέντρο Εκπαίδευσης Επιχει-
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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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Εκλογές του Τμήματος
Τρικάλων του Ελληνικού
Ερυθρού Σταυρού
Παρακαλούνται τα μέλη του Τμήματος Τρικάλων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού να προσέλθουν αύριο 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.

ρήσεων Υποστήριξης Ειρήνης (ΠΚΕΕΥΕ) παρέχοντας
εκπαιδεύσεις σε διεθνές επίπεδο, συμβάλλουν σε δράσεις οικοδόμησης δυνατοτήτων.
Σημείωσε επίσης, ότι η
ενεργή υποστήριξη περιφερειακών και τοπικών δρώντων στις ειρηνευτικές επιχειρήσεις του ΟΗΕ, λόγω και
της πολιτισμικής και πολιτικής
συναντίληψης που παρουσιάζουν με τις κοινότητες στις
οποίες πραγματοποιούνται οι
εν λόγω επιχειρήσεις, δύναται
να συμβάλει θετικά στην εκπλήρωση της αποστολής
τους.
Ο κ. Αποστολάκης τόνισε
ότι η Ελλάδα προωθεί διμερείς και πολυμερείς αμυντικές
συνεργασίες στο πλαίσιο της
ενίσχυσης της σταθερότητας
στην ευρύτερη περιοχή των
Βαλκανίων και της Ανατολικής
Μεσογείου. Ανέφερε ότι η
Συμφωνία των Πρεσπών αποτελεί ένα μοναδικό παράδειγμα επίλυσης μακροχρόνιων
διμερών διαφορών με χρήση
ειρηνικών μέσων, με σκοπό τη
διασφάλιση ειρήνης και της
σταθερότητας στα Δυτικά
Βαλκάνια, ενώ επισήμανε τον
διαμεσολαβητικό ρόλο του
ΟΗΕ στην ολοκλήρωση αυτής
της συμφωνίας.
Αναφερόμενος στην ειρηνευτική δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο (UNFICYP), ο κ. Αποστολάκης
εξέφρασε την πεποίθηση ότι
η τρέχουσα σύνθεση της δύναμης και η εντολή της, αποτελούμενη από στρατιωτική,
αστυνομική και πολιτική συνιστώσα, ευθυγραμμίζεται με
τις πραγματικές ανάγκες στο
έδαφος και είναι πολύ αναγκαία.
«Κατά την άποψή μας -τόνισε- οποιαδήποτε προσπάθεια αλλαγής της εντολής ή
της σύνθεσης της Δύναμης θα
μπορούσε να αποβεί επιζήμια
για το status quo στο νησί και
για τον πρωταρχικό στόχο
της επανέναρξης των διαπραγματεύσεων για την εξεύρεση αμοιβαία αποδεκτής λύσης, από το σημείο όπου διακόπηκαν στη συνδιάσκεψη
του Κραν Μοντανά το 2017.
Επιπλέον, σε περίπτωση αλλαγών στην τρέχουσα εντολή
της ειρηνευτικής δύναμης,
υπάρχει απτός κίνδυνος να γίνουμε μάρτυρες μιας νέας
αναζωπύρωσης έντασης κατά
μήκος των γραμμών κατάπαυσης του πυρός, όπως διαπιστώσαμε σε πολλές περιπτώσεις κατά το πρόσφατο
παρελθόν».

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.

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.

Εκδρομή στην Καστανιά
για τους Χαιρετισμούς
Ο Μ.Ε.Σ. Καστανιάς "Ο ΣΤΙΝΟΣ" διοργανώνει εκδρομή
στο χωριό μας την Παρασκευή 5 Απριλίου 2019 για να παρακολουθήσουμε την λειτουργία των Χαιρετισμών .
Τo κόστος ανά άτομο είναι 5 ευρώ.
Παρακαλείσθε να δηλώσετε συμμετοχή εντός των επόμενων ημερών καθώς θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Λεπτομέρειες για ώρα και το σημείο αναχώρησης θα
ανακοινωθούν με νεότερη ανάρτηση.
Τηλ επικοινωνίας
Ματίνα: 6972033646
Ιωάννα: 6981190578
Με τιμή
Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΒΡΕΘΗΚΑΝ - ΧΑΘΗΚΑΝ
BΡΕΘΗΚΕ κινητό στην καφετέρια “ΤΥ-ΚΟΖ” στην οδό Ασκληπιού. Όποιος το έχασε να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 6981813057.
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

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΠΟΛΥΓΕΝΗΣ ΔΗΜΗΡΗΣ ΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ

Ημερήσια εκδρομή με τον Σύλλογο Ηπειρωτών Τρικάλων
στην Ιτέα –Αράχοβα – Δίστομο – Όσιος Λουκά την Κυριακή 31/3
Τετραήμερη εκδρομή στην Κωνσταντινούπολη – Βόσπορο
και Πριγκηπόνησσα 30/4 έως 3/5. Αναχώρηση 29/4 βράδυ.
Τριήμερη εκδρομή στο Βελιγράδι και Νόβισαντ 30/4 έως 2/5.
Αναχώρηση 29/4 βράδυ.
Τριήμερη εκδρομή ΣΥΡΟΣ – ΤΗΝΟΣ του Αγίου Πνεύματος
(και οι 2 διανυκτερεύσεις θα γίνουν στην Σύρο)15 έως 17/6.
Αναχώρηση 15/6 βράδυ.
Επταήμερη εκδρομή στην Κρήτη 9 έως 15 Ιουλίου.
(Ηράκλειο - Κνωσσσός – Άγιος Νικόλαος – Ελούντα –
Σπιναλόγκα - Ρέθυμνο – Χανιά)

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

AM.EOT 0727E60000012200

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

Καποδιστρίου 24 Τρίκαλα. Τηλ. 24310 30500
• www.kotoulastours.gr
Αρ. ΜΗ.Τ.E. 0727Ε60000016300
Δ’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ 5/4/2019-Ι.Μ. ΒΥΤΟΥΜΑ
ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ 10/4/2019-ΠΑΝ. ΣΠΗΛΙΑ
ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ 12/4/2019-Ι.Μ. ΚΟΡΩΝΑΣ
ΜΟΝΗ ΡΙΛΑ-ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ (ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ)
Ημερήσια εκδρομή – Κυριακή 31/3/2019

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

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

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).

ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ -Ι. ΜΟΝΗ ΙΛΑΡΙΩΝΟΣ-ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
17 έως 19 ΜΑΙΟΥ 2019 (πρωινή αναχώρηση)
Τριήμερη οργανωμένη εκδρομή
Περιλαμβάνει: Μεταφορά, περιηγήσεις/ξεναγήσεις, 2νυχτες στα Λουτρά Ποζαρ.
Διαμονή σε παραδοσιακό ξενοδοχείο, πρωινό

TΣΙΓΑΡΙΔΑΣ Travel
Αριθμος μητρωου
ΕΟΤ 0727E60000037201

18 έως 19 ΜΑΙΟΥ 2019 (πρωινή αναχώρηση)
Διήμερη οργανωμένη εκδρομή
Περιλαμβάνει: Μεταφορά, περιηγήσεις/ξεναγήσεις, ακτοπλοϊκά εισιτήρια,
Διαμονή, πρωινό.

ΤΗΝΟΣ - ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ - ΜΥΚΟΝΟΣ
ΕΚΔΡΟΜΗ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

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

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.

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.

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

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

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

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

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

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

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

ΛΙΠΑΣ TRAVEL
ΜΗ.Τ.Ε.: 0727Ε60000015600

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

«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ»
4ήμερη εκδρομή
18-21 Απριλίου 2019
(2 διαν/σεις) ξενοδοχείο 4* με πρωινό, ξεναγός

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

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

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

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

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

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

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.
7ήμερη οδική εκδρομή «ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ – ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑ – ΛΙΜΝΕΣ
ΜΠΛΕΝΤ – ΒΙΛΑΧ –ΖΑΓΚΡΕΠ» 23-29/10/2019

ΠΑΣΧΑ 2019 ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

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

Και πολλές – πολλές ακόμα επιλογές εορταστικών αποδράσεων…

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

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

«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

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

ΜΑΚΡΗ

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

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 €

για κάθε προορισμό...

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

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

ΤΗΝΟΣ
(2ήμερη εκδρομή) Τήνος - Ι.Μ. Αγ. Πελαγίας
Από 16/06/2019 έως 17/06/2019
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ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ ΥΠΕΡΠΟΛΥΤΕΛΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ
MINIBUS 19-20 ΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ

ΚΕΡΚΥΡΑ -ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΚΩΤΟΥΛΑΣ TOURS

ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

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

(A.M. EOT 0727661-005461)

Τηλ. 24310 23564-23646
Τσιτσάνη 21 - Τρίκαλα
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«ΒΟΡΕΙΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ - ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΑ»
«Ταξίδι στη Γη του Ήλιου του Μεσονυκτίου»
Οδική - Αεροπορική 18ήμερη εκδρομή
Από 01/08 - 18/08/2019

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)
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Η κίνηση στην Ιερά Μητρόπολη Τρίκκης και Σταγών
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών κ.
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ σήμερα Σάββατο 30 Μαρτίου το απόγευμα στις 6 θα Χοροστατήσει και
θα ομιλήσει κατά την Ακολουθία του Εσπερινού και των
Χαιρετισμών του Τιμίου και
Ζωοποιού Σταυρού στον Ιερό
Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και
Ελένης Τρικάλων .
Αύριο Την Κυριακή 31 Μαρτίου το πρωί θα Λειτουργήσει
και θα ομιλήσει στον Ιερό Ναό
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων .
Το απόγευμα στις 6 θα Χοροστατήσει κατά την Ακολουθία του Δ’ Κατανυκτικού
Εσπερινού στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου
Τρικάλων.
Την Τετάρτη 3 Απριλίου το
απόγευμα στις 6:30 επικεφαλής του Ιερού κλήρου και του
λαού, θα υποδεχθεί στα προπύλαια του Ιερού Ναού Αγίου
Βησσαρίωνος Πύλης Τρικάλων απότμημα Ιερού Λειψάνου της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Κυριακής εκ της ομωνύμου Ιεράς Μονής Νεράϊδας Τρικάλων. Εν συνεχεία
θα τελέσει τη Θεία Λειτουργία
των Προηγιασμένων Τιμίων
Δώρων.
Την Πέμπτη 4 Απριλίου το
απόγευμα στις 6, επικεφαλής
του Ιερού κλήρου και του
λαού, θα υποδεχθεί στην Κεντρική Πλατεία στο χωρίο Αγία
Κυριακή Τρικάλων το Αντίγραφο της Ιεράς Εικόνος της
Παναγίας «ΜΕΤΕΩΡΙΤΙΣΣΗΣ».
Ακολούθως θα προεξάρχει

της Ιεράς Λιτανείας προς τον
Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής. Εν
συνεχεία θα συγχοροστατήσει
μετά του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σταγών και Μετεώρων κ. Θεοκλήτου κατά την
Ακολουθία του Εσπερινού.
Ακολούθως στις 8 θα μεταβεί στην Αίθουσα «Δημήτριος
Καβράκος του Πνευματικού
Κέντρου του Δήμου Τρικκαίων
«Αθανάσιος Τριγώνης» και θα
παρακολουθήσει την Συναυλία Μνήμης που διοργανώνει
η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής
της Ιεράς Μητροπόλεως Τρίκκης και Σταγών με αφορμή
την συμπλήρωση «100 ετών
από την Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου».
Την Παρασκευή 5 Απριλίου
στις 5 το απόγευμα θα Χοροστατήσει και θα ομιλήσει κατά
την Ακολουθία της Δ’ Στάσεως των Χαιρετισμών προς την
Υπεραγία Θεοτόκο στον Ιερό
Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και
Ελένης Τρικάλων.
Περί ώρα 7:00 θα Χοροστατήσει και θα ομιλήσει κατά
την Ακολουθία της Δ’ Στάσεως των Χαιρετισμών προς την
Υπεραγία Θεοτόκο στον Ιερό
Ναό Αγίου Βησσαρίωνος Πύλης Τρικάλων.
Περί ώρα 9:00 θα Χοροστατήσει κατά την Ακολουθία της Δ’ Στάσεως των Χαιρετισμών στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου
Τρικάλων.
Εν συνεχεία θα τελέσει Ιερά
Αγρυπνία με την Ακολουθία
της Δ’ Στάσεως των Χαιρετισμών στον Ιερό Ναό Αγίας Κυ-

ριακής στο χωρίο Αγία Κυριακή Τρικάλων επί τη ελεύση
του Αντιγράφου της Ιεράς Εικόνος της Παναγίας «ΜΕΤΕΩΡΙΤΙΣΣΗΣ».

Ο ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΣΤΑΓΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ κ.
ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΤΡΙΚΚΗΣ
ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
Την Πέμπτη 4 Απριλίου το
απόγευμα στις 6:00, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σταγών και Μετεώρων κ. Θεόκλητος θα κομίσει το Αντίγραφο της Ιεράς Εικόνος της
Παναγίας «ΜΕΤΕΩΡΙΤΙΣΣΗΣ»
και εν συνεχεία θα συγχοροστατήσει μετά του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.
Χρυσοστόμου κατά την Ακολουθία του Εσπερινού στον
Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής στο
χωρίο Αγία Κυριακή Τρικάλων.

Ο ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΣΤΗΝ
ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
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.

ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ
ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΕΣ:
Ο Πρωτοσύγκελλος π. Αλέξιος Κανίνας την Κυριακή 31
Μαρτίου το πρωί θα λειτουργήσει στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου του εκ Μετσόβου Τρικάλων.
Ο π. Διονύσιος Χουρμουζιάδης την Κυριακή 31 Μαρτίου το πρωί θα λειτουργήσει
στο Ριζαριό.
Την Παρασκευή 5 Απριλίου
το βράδυ θα τελέσει την Ακολουθία της Δ’ Στάσεως των
Χαιρετισμών της Υπεραγίας
Θεοτόκου στον Ιερό Ναό
Αγίας Μαρίνης Τρικάλων.
ΚΗΡΥΚΕΣ ΘΕΙΟΥ ΛΟΓΟΥ:
Ο κ. Γεώργιος Μηλίτσης
την Κυριακή 31 Μαρτίου το
πρωί στου Ρίζωμα.

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

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΝΗΜΗΣ
«100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ»
ἀπό τή Σχολή Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Τρίκκης καί Σταγῶν
Ἡ Παραδοσιακή Ὀρχήστρα καί Χορωδία τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Τρίκκης καὶ Σταγῶν παρουσιάζει στήν αἴθουσαν «Δημήτριος
Καβράκος» τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου τοῦ Δήμου Τρικκαίων
«Ἀθανάσιος Τριγώνης» (ὁδός Γαριβάλδη 8), τήν Πέμπτην 4ην
Ἀπριλίου 2019 στὶς 8 τὸ βράδυ, τὴν Συναυλία ἀφιέρωμα στά
100 χρόνια ἀπό τήν Γενοκτονία τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου».
Θὰ συμμετέχουν στήν ἐκδήλωση: ὁ Σύλλογος «Εὔξεινος Λέσχη Ποντίων καὶ Μικρασιατῶν Νόμου Τρικάλων», ὁ γνωστὸς
Πόντιος τραγουδιστὴς Ἀλέξης Παρχαρίδης καὶ ὁ δεξιοτέχνης
στήν ποντιακὴ λύρα μουσικὸς Γιάννης Τσανασίδης.
Ἡ ΕΙΣΟΔΟΣ εἶναι ΕΛΕΥΘΕΡΗ.
Σᾶς περιμένουμε ὅλους.
ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Kήρυγμα Ευαγγελίου
Κάθε Κυριακή πρωί και ώρα 10.30 και βράδυ 7-8 μ.μ. και
κάθε Πέμπτη και ώρα 7-8 μ.μ. στην Ελεύθερη Ευαγγελική
Εκκλησία, οδός Βαλαωρίτου 4, γίνεται κήρυγμα Ευαγγελίου.
Είσοδος ελεύθερη.

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

78435 •
what’s up: 6986 835 554
ΤΟ ΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Μοσχαροκεφαλή με πατάτες ....................................................6,50 €
Ζυγούρι στη λαδόκολα..............................................................6,50 €
Μοσχαράκι πιλάφι ή μοσχάρι μελιτζάνες..................................6,00 €
Λαζάνια με κιμά ή παστίτσιο ή μουσακά....................................5,00 €
Μπακαλιάρο με χόρτα ..............................................................6,50 €

νηστισιΜα φαγητα σαρακοστησ

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

καλαμάρια γιουβέτσι / μακαρόνια με θαλασσινά.......................6,50 €
Μυδοπίλαφο - ριζότο θαλασσινών ............................................6,00 €
ιμάμ μελιτζάνες - γίγαντες φούρνου ........................................4,50 €
Πλευρώτους ψητά - ψητά λαχανικά ψωμί και λαδολέμονο.......5,00 €
τοματοκεφτέδες - ταραμοκεφτέδες.........................................4,50 €
καλαμαράκια τηγανητά με πατάτες...........................................6,50 €

ΔΕΥΤΕΡΑ 01-04-2019

σαΛατΕσ

ΔΙΑΚΟΠΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ
α. Από ώρα 08:00-10:30 στην περιοχή που περικλείεται από τις
οδούς: Απ. Καλδάρα Ζήνωνος, Ζηνοδότου, Ευμένη, Ευρικλείδη, Ευπολίδος, Ηλιού Απ. Καλδάρα.(και 4ο ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ )
β. Από ώρα 08:00-10:30 στα χωριά: Μουριά, στον δρόμο αριστερά
–δεξιά από Μουριά προς Πηγή, καθώς και τα Βουστάσια Βίτσα και
Παπαδάκη.
Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν
από το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό
το λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ θα
πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι, για λόγους
ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου ακόμα και αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει
κίνδυνος ατυχήματος. Επίσης όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες
πρέπει μετά τη διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως
πριν.
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΕΔΔΗΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

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

Κρεατικά της ώρας, θαλασσινά και ψάρια καθημερινά

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

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

• μπακαλιάρο με χόρτα
• μανιτάρια με καραμελωμένα κρεμμύδια
• συκώτι μοσχαρίσιο στο φούρνο λαδορίγανη
• φιλετάκια κοτόπουλο με παπαρδέλες
• κότσι ψητό • μουσακά

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

•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
† MNHMOΣΥΝΟ
Τελούμε αύριο Κυριακή 31 Μαρτίου
2019, στον Ιερό Ναό Αγίου Γρηγορίου
στο Γαρδικάκι Τρικάλων, 40ήμερο Μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του
αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού και θείου

ΑΘΑΝΑΣΙΟY ΑΡΙΣΤ.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
Παρακαλούμε όσους τιμούν την μνήμη του να παρευρεθούν
και να προσευχηθούν μαζί μας για την ανάπαυση της ψυχής
του.
Γαρδικάκι Τρικάλων 30-3-2019
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Δήμητρα Ελευθερίου. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Όλγα & Δημήτρης Κάκιας, Αριστέα Ελευθερίου. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Βασιλική,
Ευθύμιος. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Σημείωση: Ο καφές θα προσφερθεί στην ταβέρνα το “Χάνι”.

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

•Εκκλησιαστικά είδη • Είδη μνημείου
•Κηροπωλείο • Λουλούδια

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

ΨΗΓΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΥ
«Εάν τις είναι εν Χριστώ, είναι νέον κτίσμα» (Β' Κορινθ.
5:17)
Λέγεται ότι ο Μιχαήλ Άγγελος έκανε το περίφημο άγαλμα «Δαβίδ» που βρίσκεται στη
Φλωρεντία, χρησιμοποιώντας
ένα μεγάλο κομμάτι μάρμαρο
που οι άλλοι γλύπτες είχαν θεωρήσει άχρηστο. Από ένα
άχρηστο υλικό, ο καλλιτέχνης
αυτός δημιούργησε ένα αριστούργημα που ακόμα θαυμάζεται. Στα μάτια του άγιου
Θεού ο άνθρωπος, καταστραμμένος από την αμαρτία,
παρά τις ικανότητες και τα επιτεύγματα του, είναι άχρηστος.
Ο Ιησούς Χριστός όμως, ο

θαυμαστός Σωτήρας, παίρνοντας στα χέρια Του ναυαγισμένες και χαλασμένες από
την αμαρτία υπάρξεις, τις μεταμορφώνει σε νέα κτίσματα,
ζωντανά μνημεία της σώζουσας χάρης Του. Αγαπητέ μου
φίλε, είσαι απογοητευμένος
από τον εαυτό σου; Ελέγχεσαι
για τις αμαρτίες σου; Ο Χριστός είναι το Πρόσωπο που
έχεις ανάγκη. Ακούμπησε με
πίστη επάνω Του τα βάρη
σου, τα πάθη σου, τον εαυτό
σου ολόκληρο. Θα ζήσεις το
βαύμα της αναγέννησης. Πλυμένος με το αίμα Του, συγχωρημένος και δικαιωμένος,
θα γίνεις ένας νέος άνθρωπος, άγιος, ευλογημένος.

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 αύριο Κυριακή 31 Μαρτίου 2019 και ώρα
10 π.μ.-4μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ).
Το Δ.Σ.

ΣΑΒΒΑΤΟ
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ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

σελίδα 39

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα όπως τροποποιήθηκε με το Ν.1250/82 ότι ο ΗΛΙΑΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ του Αθανασίου και της Αγγελικής, το γένος Αναγνώστου που γεννήθηκε και κατοικεί στην Πάτρα και η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ του Σοφοκλή και της Αρετής, το γένος Πατσιαντού, που γεννήθηκε στην Πάτρα και κατοικεί στα
Τρίκαλα πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα
γίνει στο Δημαρχείο Τρικάλων.

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.

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!

Ομιλία στον Ελεήμονα Σαμαρείτη
Την Δευτέρα 1-4-19 στην ορθόδοξη Αδελφότητα του Ελεήμονος
Σαμαρείτη Στουρνάρα 11 Τρίκαλα στις 5.30 μμ θα ομιλησει ο π Χαρίτων Μανιτάρας Ιεροκήρυξ της Μητροπόλεώς μας την Κυριακή της
Σταυροπροσκυνήσεως με θέμα: «H θεολογία του Σταυρού».

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

Παράταση μέχρι 5/4 στις αιτήσεις των Ελλήνων
κατοίκων της ΕΕ για συμμετοχή στις ευρωεκλογές
αρατείνεται μέχρι και τις 5
Απριλίου 2019, η προθεσμία
υποβολής αιτήσεων-δηλώσεων
από τους Έλληνες που διαμένουν σε
άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
ώστε να εγγραφούν στους ειδικούς
εκλογικούς καταλόγους και να
ψηφίσουν στις προσεχείς
ευρωεκλογές στη χώρα διαμονής τους.

Π

Oι αιτήσεις υποβάλλονται στην ιστοσελίδα του υπουργείου Εσωτερικών και στις οι-

κείες ελληνικές πρεσβευτικές και προξενικές
αρχές στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Οι Έλληνες κάτοικοι της ΕΕ θα ψηφίσουν
σε εκλογικά τμήματα που θα συσταθούν σε
ορισμένες πόλεις της χώρας όπου διαμένουν.
Επισημαίνεται ότι ειδικά για τους Έλληνες
εκλογείς που διαμένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, η προθεσμία έχει ήδη παραταθεί μέχρι τις 10 Απριλίου.

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

«ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ»
Παιδής Θεόδωρος

ΓΑΜΒΕΤΑ 15 ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΗΛ:

2431071936

ιών
α
λ
α
άπ
ων
Αγορ ν-σιδήρ
νλλω
μετά ορτηγώ ν
και φ νημάτω
μηχα

Σασμάν

2+1
ταχύτητες

ρά
Προσφο
από

€
0
4
5

CMYK

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

