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Το επόμενο χρονικό διάστημα

Είπε προχθές το Δημοτικό
Συμβούλιο Τρικκαίων

“Όχι”στην
απόφασηγια
τααποθεματικά
>> 4

Για την επιλογή των Περιφερειακών
Διευθυντών Εκπαίδευσης

Προχωρούν
οιδιαδικασίες
Για τη θέση του Περιφερειακού
Διευθυντή Εκπαίδευσης
Θεσσαλίας έχουν καταθέσει
υποψηφιότητα 14 άτομα
>> 5

Αναφορά γι’ αυτό έχει κάνει η υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
Ολ. Τελιγιορίδου στην πρόσφατη επίσκεψή της στα Τρίκαλα
Το γραφείο μας είναι στη διάθεση των παραγωγών όλο το χρόνο για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους. Σας ενημερώνουμε ότι έχει ανοίξει το σύστημα για:
•Ηλεκτρονική Υποβολή Δηλώσεων Εφαρμογής έτους 2018 για ΔΑΣΩΣΗ ΓΑΙΩΝ έως τις
28/02/2019
Επίσης, αναλαμβάνουμε τη διεκπεραίωση:
•ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ
Η εταιρία μας σας περιμένει με τους γεωπόνους της, στη Σωκράτους 33, για την έγκυρη
πληροφόρησή σας. Τηλ.: 24310 78128 και fax:
24310 78129.

Αγροτικός Συνεταιρισμός
Μεταποίησης και Εμπορίας
Αγροτικών Προϊόντων Τρικάλων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Δηλώσεις Βιολογικής Γεωργίας και
παραλαβή τιμολογίων από την ΕΑΣ Τρικάλων
Η ΕΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ενημερώνει τους παραγωγούς ότι θα ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα της ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ από 19 Φεβρουαρίου 2019 έως
και 21 Μαρτίου 2019. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται στα γραφεία της ΕΑΣ
στο Μεγαλοχώρι για ενημέρωση και υποβολή
αιτήσεων.
Επίσης η ΕΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ άρχισε να παραλαμβάνει τιμολόγια για επιστροφή ΦΠΑ του
έτους 2018.
Για περισσότερες πληροφορίες
Τμήμα ΟΣΔΕ
Τηλ.: 24310 56513, 24310 56514

Αρ. Πιστ. 506925 QM08
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Σαν Σήμερα
1929
Η σφαγή του Αγίου Βαλεντίνου στο Σικάγο. Επτά
γκάνγκστερ της συμμορίας
του Μπαγκς Μοράν σκοτώνονται από μέλη της συμμορίας του Αλ Καπόνε που
έχουν ντυθεί αστυνομικοί.
1946
Ο πρώτος ηλεκτρονικός
υπολογιστής, που ονομάζεται
ENIAC και κατασκευάστηκε
από την IBM, τίθεται σε λειτουργία στο Αμερικανικό Πεντάγωνο.
1961
Μεγάλη αγανάκτηση
στην Ήπειρο, καθώς άρμα
του πατρινού καρναβαλιού
διακωμωδεί τη διένεξη Πατρών - Ηγουμενίτσας για την
απόληξη της πορθμειακής
γραμμής Ελλάδας - Ιταλίας.
Τα δημοτικά συμβούλια Ιωαννίνων, Άρτας και Πρέβεζας
απαιτούν την άμεση απόσυρση του εν λόγω άρματος.
1987
Υπογράφεται η ιδρυτική
διακήρυξη των Special Olympics, που έχουν αναπτύξει
ένα πλούσιο αθλητικό και εκπαιδευτικό έργο για τα άτομα
με διανοητική ανεπάρκεια.

Η

πολιτική συναντά το
ποδόσφαιρο συχνά,
όμως η γνωστή ρήση
που λέει ότι «ο πρώτος είναι
πρώτος και ο δεύτερος
τίποτα» δεν θα ισχύσει σε
αυτές εκλογές. Θα είναι η
πρώτη αναμέτρηση μετά τη
Μεταπολίτευση που θα
αναδείξει δύο τυχερούς.
Εξηγούμαι: Η Νέα
Δημοκρατία θα φύγει από
την κάλπη με αυτοδύναμη
κυβέρνηση. Πρέπει να
υπάρξουν δραματικές
ανατροπές, ώστε να αλλάξει
αυτό το δεδομένο που έχει
παγιωθεί εδώ και αρκετούς
μήνες δημοσκοπικά.

Ακόμη και με σχεδόν 34% εξασφαλίζεται η αυτοδυναμία, αρκεί
να μπουν στη Βουλή μόνο πέντε
κόμματα και να είναι ικανοποιητικό
το άθροισμα του ποσοστού των
μικρών κομμάτων που θα μείνουν
εκτός Βουλής. Αυτό σήμερα τουλάχιστον φαίνεται να ισχύει, καθώς Ποτάμι, Ενωση Κεντρώων
και ΑΝΕΛ έπαθαν μεγάλη ζημιά
στη νέα διάταξη του πολιτικού
σκηνικού. Δεν θα δυσκολευτεί,
λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης
να κερδίσει τις εκλογές. Παίρνει
το σύνολο της παλιάς λαϊκής Δεξιάς, παίρνει τους φιλελεύθερους
του κλίματος Στέφανου Μάνου
καθώς και ένα σημαντικό κομμάτι
του Κινήματος Αλλαγής. Και δεν
είναι μόνο οι λεγόμενοι εκσυγχρονιστές του «σημιτικού μπλοκ»
που μετακινούνται προσωρινά ή
μόνιμα στη Νέα Δημοκρατία, είναι
και αρκετοί του παλιού σκληρού
πυρήνα του Κινήματος οι οποίοι
δραστηριοποιούνται στην ελεύθερη αγορά. Οσο για στελέχη
της καραμανλικής πτέρυγας, που
έβλεπαν με μεγάλη επιφύλαξη
τον Κυρ. Μητσοτάκη και αμφι-

Εκλογές για δύο τυχερούς
σβητούσαν τις επιλογές του την
πρώτη περίοδο, η σκληρή στάση
που κράτησε στο Μακεδονικό
εξαφάνισε στη δημόσια έκφρασή
τους κάθε αμφισβήτηση. Μην ξεχνάμε ότι η Κεντροδεξιά ενώνεται
εύκολα μπροστά στην εξουσία.
Είναι πιο απλά τα ιδεολογικά της.
Προσωπικές είναι συνήθως οι
διαφορές στελεχών. Δεν κατατρύχονται από φράξιες και αντιθέσεις, όπως η Κεντροαριστερά.
Η κυβέρνηση Μητσοτάκη θα
είναι ισχυρή, ιδιαίτερα εάν κάνει
αυτό που υπόσχεται σήμερα: ένα
γενναίο άνοιγμα σε στελέχη όλων
των βαθμίδων πέραν του χώρου
της Νέας Δημοκρατίας.
Και ενώ σε οποιεσδήποτε άλλες εκλογές ο δεύτερος, ο ηττημένος, θα είχε τεράστιο εσωτερικό πρόβλημα, όπως συμβαίνει
πάντα με τα κόμματα που χάνουν,
δηλαδή εσωτερικές κόντρες, νέους συσχετισμούς και ευθεία αμφισβήτηση της ηγεσίας, στον ΣΥΡΙΖΑ μετά από αυτές τις κάλπες
δεν θα συμβεί τίποτα από αυτά.
Ο Αλέξης Τσίπρας θα είναι τροπαιούχος και κυρίαρχος στον μεγάλο πολιτικό χώρο που ίδιος
δημιούργησε. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ένα
μικρό κινηματικό κόμμα στο 3%,
που κάθε φορά λαχάνιαζε να μπει
στη Βουλή και μάλιστα με ηγέτες
που είχαν πολιτική αξία, όπως η
Μαρία Δαμανάκη ,ο Νίκος Κωνσταντόπουλος και ο Αλέκος Αλαβάνος. Ο νεαρός Αλ. Τσίπρας,
το «πουλέν» του Αλαβάνου, κατάφερε να εκμεταλλευτεί όσο
κανείς άλλος πολιτικός τη βαθιά
οικονομική και κοινωνική κρίση

και να εξασφαλίσει στο κόμμα
του τη μεγαλύτερη κυβερνητική
θητεία στα χρόνια της χρεοκοπίας.
Και δεν πέτυχε μόνο αυτό, αλλά
οδήγησε τον ΣΥΡΙΖΑ μέσα σε
ελάχιστο χρόνο σε πλήρη μετάλλαξη. Στο πάλαι ποτέ ισχυρό ΠΑΣΟΚ οι σταδιακές αλλαγές πήραν
20 χρόνια. Από το ΠΑΣΟΚ του
Ανδρέα στο ΠΑΣΟΚ του Σημίτη
και του Γιώργου κύλησε πολύ
νερό στο αυλάκι. Ο Αλ. Τσίπρας
μετέτρεψε ένα κόμμα της ριζοσπαστικής Αριστεράς σε σοσιαλδημοκρατικό, με συνοπτικές διαδικασίες. «Καθάρισε» τους παλιούς συντρόφους του από τον
πολιτικό χώρο του Παναγιώτη Λαφαζάνη, ο οποίος τον στήριξε
απέναντι στο Φώτη Κουβέλη ώστε
να γίνει πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
Και μετά αφομοίωσε τη λεγόμενη
αριστερή τάση των «53», βάζοντας τον επικεφαλής τους, Ευκλείδη Τσακαλώτο, να χειριστεί
το τρίτο και πιο σκληρό μνημόνιο.
Ετσι διαμόρφωσε μια νέα πραγματικότητα αδιαφιλονίκητου αρχηγού.
Και παρά τα όσα έγιναν αυτή
την εβδομάδα στη Βουλή (κωμικά
και πρωτόγνωρα), η κυβέρνηση
συνεχίζει να έχει την πλειοψηφία.
Οι βουλευτές που ψήφισαν τις
Πρέσπες τον κρατούν τον Αλ.
Τσίπρα στην εξουσία. Ολα τα
άλλα είναι διαδικαστικά. Φέρνουν
αναστάτωση, ταλαιπωρία στο Κοινοβούλιο, παρέχουν πληθώρα γελοίων στιγμιότυπων τύπου γκαζόζας, αλλά η κυβέρνηση δεν πέφτει από τα αναψυκτικά.
Ο Αλ. Τσίπρας θα παραμείνει
στην εξουσία είτε μέχρι τον Μάιο

ή μέχρι τον Οκτώβριο και αυτό
θα το αποφασίσει ο ίδιος. Θα
επιλέξει τη στιγμή που τον βολεύει, μελετώντας προσεκτικά
τις δικές του δημοσκοπήσεις.
Ξέρει ότι δεν θα κερδίσει τις
εκλογές, πολιτεύεται για την επόμενη μέρα και δημιουργεί τις
προϋποθέσεις, ώστε να είναι
ισχυρός αρχηγός της αξιωματικής
αντιπολίτευσης. Το ποσοστό μέσα
στο οποίο κινείται είναι από το
23% μέχρι το 27%, ενώ υπάρχουν
δημοσκόποι, όμως, που εκτιμούν
ότι υπό προϋποθέσεις μπορεί να
φτάσει το 29%. Για σκεφτείτε τι
θα σημαίνει αυτό για την κυριαρχία
του στην Κεντροαριστερά. Θα
είναι μια μεγάλη επιτυχία που θα
περάσει μέσα από μια ήττα. Ενα
τέτοιο αποτέλεσμα θα σημαίνει
πάντως ότι ο Τσίπρας ήρθε για
να μείνει. Περνά στην αντιπολίτευση για να συγκροτήσει υπό
τον ίδιο ένα αντιδεξιό μέτωπο
και να περιμένει να πάρει τη ρεβάνς από τον Μητσοτάκη. Μη
φανταστεί κανείς ότι ο δεύτερος
κύκλος εκλογικής μονομαχίας θα
γίνει γρήγορα. Κανείς δεν έχει
συμφέρον αυτή τη φορά να κάνει
πόλεμο για την εκλογή Προέδρου
Δημοκρατίας. Θα βρεθεί τρόπος
συνεννόησης των δύο μεγάλων
κομμάτων. Δεύτερες εθνικές
εκλογές μέσα σε λίγους μήνες
δεν θέλουν ούτε ο Τσίπρας ούτε
ο Μητσοτάκης.
Του Γιάννη Πολίτη από την
REAL

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ Α.Ε.
Το Άγγελμα

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

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

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

Σωτηρίου Ευαγγελία
Κάκια Ευαγγελία
Παπαθανασίου Χριστόφορος
Μπίνας Ματθαίος
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)

Δεν υπάρχει τίποτε

```
Κατρούγκαλος:

Ο Τσίπρας, αντί
να κάνει
μεταρρυθμίσεις,
δίνει προεκλογικά
δώρα

```

Κωστής Χρήστος
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ

της ημέρας

Handelsblatt:

(Να τα βλέπαμε κιόλας!)

τόσο χρήσιμο και τόσο καλό
ανάμεσα στους ανθρώπους,
Δεν προετοιμάζουμε σενάριο δεξιάς
παρένθεσης
```
(Είδατε τι έπαθαν αυτοί που είχαν
ελπίδα στην… αριστερή παρένθεση!)

όσο η τάξη.
(Ξενοφών)

Το ανέκδοτο της ημέρας
Ένας μαθητής ρωτάει τον δάσκαλο του :
Κύριε , αφού η γη περιστρέφεται ,
πως δεν πέφτουν οι άνθρωποι όταν γυρίζει ανάποδα ;
Τους κρατάει ο νόμος της βαρύτητας ,
εξηγεί ο δάσκαλος .
Καλά και πριν ψηφιστεί αυτός ο νόμος
ποιος τους κρατούσε ;

Γενική πρόγνωση για σήμερα

Ο ΚΑΙΡΟΣ
Σ Η Μ Ε Ρ Α

Πέμπτη 14/2/2019
ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ Η ΧΙΟΝΟΝΕΡΟ, ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ-ΗΜΙΟΡΕΙΝΑ
ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΩΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ .
ΑΝΕΜΟΙ: ΑΠΟ ΒΟΡΕΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 6 ΜΕ
8 ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ 9 ΜΕ 10
ΜΠΟΦΟΡ ΜΕ ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΑΠΟ
ΤΙΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 01 ΕΩΣ 08 ΒΑΘΜΟΥΣ
ΚΕΛΣΙΟΥ. ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ 3 ΜΕ 4 ΒΑΘΜΟΥΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ.
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Μια φορά
κι έναν καιρό,
η Καλή Χημεία
«Μια φορά κι έναν καιρό ήταν μια
Καλή Χημεία...» Ετσι θα μπορούσε
να επιγράφεται σε δέκα χρόνια μια
ιστοριογραφική αναδίφηση της περιόδου Ιανουάριος 2015 - Ιανουάριος
2019. Με τον επεξηγηματικό υπότιτλο
«Σαν παραμύθι». Και αφού οι εικόνες
μετράνε πάντα, έστω και όχι στην
υποτιμητική για τον λόγο κινεζική
αναλογία «μία προς χίλιες λέξεις», η
ομιλητική φωτογραφία στο εξώφυλλο
δεν θα μπορούσε να είναι άλλη από
το δίδυμο Αλέξη Τσίπρα - Πάνου
Καμμένου στην πανηγυρική εξέδρα
των Προπυλαίων. Τότε που ο επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ, κατά το συνήθειο
της ηγεμονικότητάς του, εξανάγκασε
τον κόσμο της παράταξής του να
γευτεί τη χαρά της νίκης δηλητηριασμένη εξαρχής από την κυβερνητική σύμπραξη με έναν ακροδεξιό
εξπέρ της αχαλίνωτης συνωμοσιολογίας και λάτρη του τσαμπουκά.
Πολύ γρήγορα, ο κ. Καμμένος
έδειξε ότι ο θώκος του υπουργού
Εθνικής Αμυνας τον στένευε. Και
έδρασε σαν ισοδύναμος συγκυβερνήτης, παρότι αρχηγός τού κατά
πολύ μικρότερου εταίρου, και σαν
στρατάρχης. Η ηδονή του με το κόκκινο χαλί θα μπορούσε να θεωρηθεί
σχεδόν ψυχαναλυτικής τάξεως: Επιτέλους πατούσε το κόκκινο (δηλαδή
τους «κόκκινους»), ακριβώς όπως
τον προδιέθετε η αντιαριστερή ιδεολογία του. Αλλά ο κ. Τσίπρας δεν
το κατανόησε αυτό. Προτίμησε να
δανειστεί έναν όρο από τον χώρο
του αθλητισμού και να εισαγάγει τη
θεωρία της «καλής χημείας του με
τον Πάνο». Χημεία που υποτίθεται
ότι θεμελιώθηκε σε κάποιο νησί κάποιο μακρινό καλοκαίρι.
Αλχημείες. Ή, μία επιπλέον αυταπάτη.
Εκτός κυβερνήσεως πλέον, ο κ.
Καμμένος δρα όπως ακριβώς και εντός αυτής και προ αυτής: Εξαπολύοντας απειλές, στον τόνο του εκβιασμού, υβρίζοντας τους μέχρι χθες
εταίρους και φίλους του, καταγγέλλοντας τον Τζορτζ Σόρος σαν φάντασμα που πλανιέται πάνω από τα
Βαλκάνια και την Ευρώπη όλη, εξαγοράζοντας πολιτικούς, κυβερνήσεις,
χώρες ολόκληρες. Φυσικά κραδαίνει
και μια σάρισα, όπως τόσοι άλλοι
υποκριτές ή επιλήσμονες της ίδιας
της προϊστορίας τους. Και αφού άλλαξε εχθρό, άλλαξαν στάση απέναντί
του και τα ΜΜΕ - από τις λοιδορίες
στην υπερπροβολή. Ο συνήθης καιροσκοπισμός.
Η συμμετοχή του ΛΑΟΣ στη συγκυβέρνηση Ν.Δ. - ΠΑΣΟΚ πρόσφερε
πολιτική και ηθική νομιμοποίηση στην
Ακροδεξιά και εντέλει κατέστησε τον
κ. Γεωργιάδη Νο 2 της Ν.Δ., με φανερές -καθότι αχαλίνωτες- ορέξεις
για περαιτέρω άνοδο. Η νομιμοποίηση αυτή ενισχύθηκε σαφώς με τη
συμμετοχή των ΑΝΕΛ στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Η πατριδοκαπηλία πάντα ανταμείβεται. Και πάντα γυρνάει
και δαγκώνει αυτούς που την ταΐζουν.

Του Παντελή Μπουκάλα
από την «Καθημερινή»

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

ΠΕΜΠΤΗ

Κόβουν την
πίτα οι ΕΒΕ
μερα οι Τρικαλινοί ΕΒΕ στις 7 το απόγευμα στην

σελίδα 3

«Είμαστε στη μέση της επιδημικής κρίσης,
έχουμε ολοένα και αυξανόμενα κρούσματα,
αλλά είναι αναμενόμενο αυτό. Πρέπει να λάβουμε όλοι ατομικά μέτρα, αλλά θα πρέπει να
εμβολιαστούν και όσοι ανήκουν στις ευπαθείς
ομάδες», δήλωσε στην ΕΤ1 ο Αντιπρόεδρος
του ΚΕΕΛΠΝΟ κ. Τερζίδης.
Ο κ. Τερζίδης ανέφερε ότι τα θύματα της
γρίπης ανήκουν όλα στις ομάδες υψηλού κινδύνου, αλλά δεν είχαν εμβολιαστεί και αυτό
αποτελεί κοινό χαρακτηριστικό στην Ευρώπη.
Επίσης για τα παιδιά που νοσούν ανέφερε:
«Τα παιδιά νοσούν πιο εύκολα γιατί πηγαίνουν
σχολείο και συνωστίζονται σε κλειστούς χώρους. Δεν είναι αποτελεσματικό μέτρο να κλείσουμε τα σχολεία. Θα πρέπει να στέλνουμε
τα παιδιά που ασθένησαν, στο σχολείο, αφού
έχουν περάσει δύο 24ωρα που δεν είχαν πυρετό. Αυτό αποτελεί και το καλύτερο ατομικό μέτρο».

αίθουσα της Ομοσπονδίας, όπου θα τους δοθεί η ευκαιρία να μιλήσουν για τα ζητήματα που
απασχολούν τους μικρομεσαίους ελεύθερους
επαγγελματίες.
Επίσης, η ετήσια τακτική συνέλευση της Ομοσπονδίας ΕΒΕ Τρικάλων θα γίνει στις 28 Μαρτίου.

∫Ε.Κ.

Θετικός
σε συνεργασίες
ο Παπαστεργίου

∫
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Να μην πηγαίνουν
τα παιδιά σχολείο
με συμπτώματα γρίπης

Την πρωτοχρονιάτικη πίτα τους θα κόψουν σή-

Άντε, να λιώσει το χιόνι να πάμε σπίτι μας

Θετικός στις προεκλογικές συνεργασίες εμφανίστηκε με δηλώσεις του στη Λέσχη 97,6 ο
δήμαρχος Τρικκαίων Δημήτρης Παπαστεργίου,
λέγοντας χαρακτηριστικά:
« Είμαι υπέρ των προεκλογικών συνεργασιών,
γιατί θεωρώ τις προεκλογικές συνεργασίες
σαν το γάμο από έρωτα και τις μετεκλογικές σαν
γάμο με το…στανιό.
Κι επειδή οι γάμοι με το στανιό δεν πιάνουν
πάντα, προτιμούσα να έχω συνεργασίες από
πριν, γι αυτό και από το καλοκαίρι ακόμα έχω
κάνει κάποιες συναντήσεις για το αν υπάρχει
πλαίσιο συνεργασίας.
Κάτι τέτοιο δεν πρόεκυψε τότε.
Όταν όμως τώρα τα ψηφοδέλτια κλείνουν, είναι πολύ δύσκολες τέτοιες συνεργασίες.
Πλέον σκοπός μας είναι να δημιουργήσουμε
ένα ψηφοδέλτιο που να φέρει τη νίκη, και
αναγκαστικά λόγω του νέου νόμου θα πρέπει να
έχουμε τη νίκη από την πρώτη Κυριακή.»
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∫χρ.παπ.

Έρχονται εν ενεργεία και υποψήφιοι
ευρωβουλευτές της ΝΔ
Με συνοδεία εν ενεργεία και ίσως υποψηφίων ευρωβουλευτών θα έλθει στον Νομό μας ο πρώην πρόεδρος της Βουλής και της ΝΔ και επικεφαλής του Ευρωψηφοδελτίου του κόμματος Ευάγγελος Μεϊμαράκης, ώστε να παραβρεθεί και να είναι ο κύριος ομιλητής στην χοροεσπερίδα της ΝΟΔΕ(Νομαρχιακή Διοικούσα Επιτροπή), στις 23 Φεβρουαρίου.
Για τον αριθμό και τα ονοματεπώνυμα των πολιτικών που θα παραβρεθούν επίσης στην συγκεκριμένη εκδήλωση, τίποτα ακόμη δεν είναι γνωστό, όμως,
σήμερα έρχεται ο πρόεδρος της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΟΝΝΕΔ Κώστας Δέρβος, ο οποίος θα είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής, για
να έχει επαφές με στελέχη του τοπικού κομματικού μηχανισμού.
Εξάλλου, την ερχόμενη Κυριακή κόβει την βασιλόπιτά της η ΔΗΜΤΟ Καλαμπάκας, εκδήλωση που ασφαλώς θα έχει έντονο προεκλογικό “χρώμα”.
Πολύ δυνατά μπαίνει η ΝΟΔΕ Τρικάλων!

∫ Μ.α.Μπ.

χρ.παπ.

Λογιστικά - Φοροτεχνικά

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

Παράταση
για το έργο της
περιπατητικής διαδρομής
Παράταση έως και την 1η Μαΐου πήρε η
ολοκλήρωση του έργου που αφορά στη διαμόρφωση της περιπατητικής διαδρομής στο
Νησάκι του Αγιαμονιώτη ποταμού.
Το θέμα συζητήθηκε στην προχθεσινή συνεδρίαση του Δ.Σ. Τρικκαίων όπου και εγκρίθηκε το αίτημα του αναδόχου. Το έργο έχει
προϋπολογισμό 250.000 ευρώ με τον ανάδοχο
να ζητά παράταση λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών και της λειτουργίας του
Μύλου των Ξωτικών.

∫Ε.Κ.

4 σελίδα

ΠΕΜΠΤΗ
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χι» στην απόφαση του
Υπουργείου Οικονομικών
για τα αποθεματικά των
Δήμων είπε, προχθές για ακόμα μια
φορά το Δημοτικό Συμβούλιο Τρικκαίων, με το Σώμα να χαρακτηρίζει
αναίτια και αδικαιολόγητη την απόφαση
αυτή.
Μάλιστα αυτό που αποφασίστηκε είναι η Νομική Υπηρεσία του Δήμου να
προβεί σε κάθε ενέργεια για την άσκηση του ένδικου μέσου της αιτήσεως
ακυρώσεως ενώπιον του ΣτΕ, κατά της
απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών κ. Γ. Χουλιαράκη και ταυτόχρονα την κατάθεση αίτησης αναστολής εκτελέσεως της αναφερόμενης υπουργικής απόφασης. Επίσης
αποφάσισε και το άνοιγμα λογ/σμού
στην Τράπεζα της Ελλάδας για την κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων.
Το Σώμα απασχόλησαν επίσης και
σειρά θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης, όπως ο ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για την Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή μικρών και μεγάλων έργων, σύμφωνα με το πρακτικό κλήρωσης, η κατανομή πιστώσεων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των δήμων
για την πληρωμή του έργου: Επισκευέςσυντηρήσεις σχολικών κτιρίων, (ΣΑΤΑ),
η αύξηση ωραρίου εργασίας προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ Μερικής
Απασχόλησης, σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας, ενώ
έγινε δεκτή την αρίθ. 33/2019 απόφαση
της Οικ. Επιτροπής και εγκρίνει την μη
άσκηση ανακοπής κατά της αριθμ.
19/2019 δαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Τρικάλων που αφορά στα
μέτρα ατομικής προστασίας των εργαζομένων.

«Ό

την καταγραφή της
κατανάλωση
ενέργειας θα
προχωρήσει το προσεχές
χρονικό διάστημα ο Δήμος
Τρικκαίων, καθώς το
Δημοτικό Συμβούλιο
ενέκρινε κατά πλειοψηφία,
στην προχθεσινή του
συνεδρίαση της υλοποίηση
του έργου.

Σ

Συγκεκριμένα, έδωσε το πράσινο φως για τη σύναψη μνημονίου συνεργασίας μεταξύ Δήμου Τρικκαίων και DOTSOFT
A.E., για την εγκατάσταση πιλοτικής εφαρμογής λογισμικού
για την Αυτοματοποιημένη Ηλεκτρονική Καταγραφή, Απεικόνιση και Ανάλυση της Κατανάλωσης Ενέργειας στον Δήμο Τρικκαίων.
Όπως έγινε γνωστό, η εν
λόγω εταιρεία, με την από
4/1/2018 επιστολή της, διαθέτει
δωρεάν εφαρμογής λογισμικού
για την Αυτοματοποιημένη Ηλεκτρονική Καταγραφή, Απεικόνιση και Ανάλυση της Κατανάλωσης Ενέργειας στον Δήμο Τρικκαίων, αλλά και υπηρεσίες συντήρησης και εκπαίδευσης στο
προσωπικό του Δήμου που θα
εμπλακεί στη λειτουργία της εν
λόγω εφαρμογής, καθώς και
υπηρεσίες διάθεσης εξειδικευμένων εκθέσεων που προκύ-

τοπικά
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Είπε προχθές το Δημοτικό Συμβούλιο Τρικκαίων

«Όχι» στην απόφαση
για τα αποθεματικά
Αυτό που αποφασίστηκε είναι η Νομική Υπηρεσία του Δήμου να προβεί σε
κάθε ενέργεια για την άσκηση του ένδικου μέσου της αιτήσεως ακυρώσεως

Ομόφωνα οι προτάσεις
για τα αντιπλημμυρικά
Επίσης, εγκρίθηκε ομοφώνα η παραλαβή του 2ου μέρους της Α΄ Φάσης

του ερευνητικού έργου «Πολυκριτηριακή ανάλυση για την εκτίμηση του
πλημμυριακού κινδύνου και την εύρεση
βέλτιστων θέσεων για την κατασκευή

αντιπλημμυρικών έργων στην περιοχή
Ν.Τρικάλων».
Η προγραμματική σύμβαση είχε υπογραφή μεταξύ της τοπικής Περιφερει-

ακής Ενότητας και των τεσσάρων Δήμων Τρικκαίων, Καλαμπάκας, Πύλης
και Φαρκαδόνας και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με σκοπό την εκπόνηση ενός Ερευνητικού – Πιλοτικού
Προγράμματος Εκτίμησης του Πλημμυρικού Κινδύνου στις περιοχές των αντίστοιχων δήμων και τη διατύπωση αντίστοιχων συγκεκριμένων προς υλοποίηση διαχειριστικών προτάσεων.
Έτσι, οι τέσσερις Δήμοι στη σύναψη
Προγραμματικής Σύμβασης με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) – Σχολή Πολιτικών Μηχανικών – Τομέας Υδατικών Πόρων και από κοινού ανέθεσαν
στο ίδρυμα αυτό την εκπόνηση ενός
Ερευνητικού – Πιλοτικού Προγράμματος με τίτλο «Πολυκριτηριακή Ανάλυση
για την Εκτίμηση του Πλημμυρικού Κινδύνου και την Εύρεση Βέλτιστων Θέσεων για την Κατασκευή Αντιπλημμυρικών Έργων στην περιοχή Τρικάλων».
Το έργο στοχεύει αφενός στη διερεύνηση της αναγκαιότητας αναθεώρησης και επανασχεδιασμού του υφιστάμενου δικτύου παρακολούθησης
υιοθετώντας κριτήρια βέλτιστης χωροθέτησης και αφετέρου στη διατύπωση
και αξιολόγηση κατασκευαστικών και μη
προτάσεων αντιπλημμυρικής προστασίας για τους τέσσερις Δήμους.
Σύμφωνα με την εισήγηση «στο πλαίσιο υλοποίησης της Α΄ Φάσης μελετήθηκε η υφιστάμενη κατάσταση της περιοχής με έμφαση στο ιστορικό πλημμυρών, βασικά πραγματοποιήθηκε μία
αρχική διερεύνηση των υδρολογικών
μοντέλων που θα εφαρμοσθούν στην
περιοχή. Επιπρόσθετα περιλαμβάνει
την βέλτιστη χωροθέτηση βροχομετρικών σταθμών.
Ε.Κ.

Το Δ.Σ. Τρικκαίων ενέκρινε το έργο για την καταγραφή της κατανάλωσης ενέργειας

Πήρε το πράσινο φως
Χθες υπεγράφησαν οι συμβάσεις των δύο έργων με τους εκπροσώπους των εταιρειών
ανάληψη διορθωτικών παρεμβάσεων απέναντί τους, κυρίως
με σκοπό τον εξορθολογισμό
της κατανάλωσης και την οικονομία για το Δήμο.

Υπογραφή σύμβασης

Το Δ.Σ. Τρικκαίων ενέκρινε την υπογραφή της σύμβασης
μεταξύ του Δήμου και της εταιρείας
πτουν από την ανάλυση των
δεδομένων.
Η ανάλυση δεδομένων που
παρουσιάστηκε στη συνεδρίαση
αφορούν στην κατανάλωση
ενέργειας από οδικό φωτισμό,
γεωτρήσεις, δημοτικά κτίρια
κλπ. είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, κα-

θώς μπορεί να οπτικοποιήσει και
να αναδείξει σημαντικά ζητήματα για το Δήμο μας, όπως
αδικαιολόγητες μεταβολές κατανάλωσης, μετρητές εκτός λειτουργίας, αδικαιολόγητες χρεώσεις κλπ., στοιχεία που μπορούν να μας βοηθήσουν στην

Σημειωτέον, μετά την έγκριση
του μνημονίου συνεργασίας,
χθες ο Δήμαρχος Τρικκαίων κ.
Δημήτρης Παπαστεργίου υπέγραψε τις συμβάσεις των δύο
έργων με τους εκπροσώπους
των ελληνικών εταιρειών HAM
Systems και DOTSOFT A.E.
Με την πρώτη, το σύμφωνο
συνεργασίας αφορά στη δωρεάν προμήθεια εξοπλισμού και
λογισμικού ελέγχου και παρακολούθησης κατανάλωσης
ενέργειας του 2ου ορόφου του
Δημαρχείου Τρικκαίων. Με τη
δεύτερη, το σύμφωνο αφορά σε
επίσης δωρεάν εγκατάσταση
πιλοτικής εφαρμογής λογισμικού για την Αυτοματοποιημένη
Ηλεκτρονική Καταγραφή, Απεικόνιση και Ανάλυση της Κατανάλωσης Ενέργειας στον Δήμο
Τρικκαίων.
Όπως υπογραμμίστηκε « ο

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

Δήμος Τρικκαίων «μετρά» την
κατανάλωση ενέργειας, «βλέπει» τις αδυναμίες», προκειμένου να προχωρήσει σε βελτιωτικές κινήσεις και στην εξοικονόμηση χρημάτων. Χρήματα,
που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για άλλες, σημαντικές
ανάγκες των πολιτών, προς

όφελος των συνθηκών διαβίωσης» ενώ ο Δήμαρχος κ. Δημήτρης Παπαστεργίου τόνισε
ότι « “έξυπνη” είναι η πόλη που
δεν χρησιμοποιεί απλώς την τεχνολογία, αλλά που καινοτομεί
γενικότερα, δημιουργώντας καλύτερες συνθήκες προς όφελος
των πολιτών. Και μία από αυτές,
είναι η μέτρηση της κατανάλωσης ενέργειας που και περιβαλλοντικά ωφέλιμη είναι, και οικονομικά χρήσιμη, και κοινωνικά επιβεβλημένη».
Ευαγγελία Κάκια

Από την συνάντηση του κ Σπάθη με
το μορφωτικό και εκπολιτιστικό σύλλογο
περιοχής εργοστάσιου γάλακτος

Στα πλαίσια των συναντήσεων με τους πολίτες και του φορείς
της πόλης και του δήμου ο κ Σπάθης είχε συνάντηση στην οδό
Καρδίτσας με τα μέλη του σύλλογο και συζήτησαν πάνω στα προβλήματα που έχει η περιοχή. Ο πρόεδρος και τα μέλη του συλλόγου ενημέρωσαν τον κύριο σπάθη για τα προβλήματα της περιοχής. Όπως είναι γνωστό η περιοχή αποτελεί την κύρια η είσοδος και θα έπρεπε να είναι ο καθρέπτες της πόλης αντιθέτως είναι η πιο υποβαθμισμένη περιοχή με ανύπαρκτες υποδομές
. Δεν ολοκληρώθηκε το σχέδιο πόλης δεν υπάρχουν δρόμοι πλατειές και παιδότοποι, τα δε δίκτυα αποχέτευσης και ηλεκτροφωτισμό είναι ανεπαρκή . Είναι κοινή διαπίστωση είπε ο κ Σπάθης ότι στην περίπτωση μας για την περιοχή ταιριάζει η λαϊκή
παροιμία μια φωτογραφία χίλιες λέξεις. Ο κ Σπάθης συνέχισε λέγοντας πως ενώ λύθηκε από το 2002 το μεγάλο πρόβλημα για
την περιοχή η όπου οδός η Καρδίτσας ήταν χαρακτηρισμένη
ως εθνικό δίκτυο μέχρι το νοσοκομείο και αποχαρακτηρίστηκε σε περιφερειακό δίκτυο , δηλαδή στα μετρά του υπάρχοντος
δικτύου και δόθηκε η δυνατότητα ανάπτυξη της περιοχής δυστυχώς όμως δεν έγινε τίποτα και η περιοχή παραμένει σε διαρκεί υποβάθμιση . Ήρθε η ώρα να προσδιορίσουμε τα βήματα
μας να αλλάξουμε την πόλη και τα χωριά μας.

τοπικά

Τέλος Ιουνίου η μεταφορά διαθεσίμων
της Αυτοδιοίκησης στην Τ.τ.Ε.
•Δηλώσεις του προέδρου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας
μετά τη σύσκεψη στο Υπουργείο Εσωτερικών

ΠΕΜΠΤΗ
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σελίδα 5

Για την επιλογή των Περιφερειακών
Διευθυντών Εκπαίδευσης

Προχωρούν οι διαδικασίες
•Για τη θέση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης
Θεσσαλίας έχουν καταθέσει υποψηφιότητα 14 άτομα

«Η

έναρξη εφαρμογής της Υπουργικής
Απόφασης για την υποχρεωτική μεταφορά
διαθεσίμων των φορέων της Αυτοδιοίκησης
στην Τράπεζα της Ελλάδας μετατίθεται για μετά το
τέλος Ιουνίου με όρους και προϋποθέσεις που θα
καθορισθούν από κοινού μεταξύ των συναρμόδιων
Υπουργείων, της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας και της
Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας», δήλωσε ο
Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ),
Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός σε
δηλώσεις του μετά τη σύσκεψη για τα ταμειακά
διαθέσιμα των φορέων της Αυτοδιοίκησης στο
Υπουργείο Εσωτερικών.

Στη διάρκειας 2,5 ωρών σύσκεψη μετείχαν ο Υπουργός
Εσωτερικών κ. Αλ. Χαρίτσης,
ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών κ. Γ. Χουλιαράκης,
οι Γενικοί Γραμματείς του
Υπουργείου Εσωτερικών κ. Κ.
Πουλάκης και Δημοσιονομικής
Πολιτικής κ. Κ. Σπηλιωτόπουλος, ο Γενικός Διευθυντής
του Οργανισμού Δημοσίου
Χρέους (ΟΔΔΗΧ) κ. Δ. Τσάκωνας, ο Πρόεδρος κ. Γιώργος Πατούλης και μέλη του
ΔΣ της Κεντρικής Ένωσης
Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ).
Από την Ένωση Περιφερειών Ελλάδας μετείχαν οι Περιφερειάρχες Ηπείρου κ. Αλ.
Καχριμάνης, Κρήτης κ. Στ.
Αρναουτάκης, Ιονίων Νήσων
κ. Θ. Γαλιατσάτος και Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης
κ. Χρ. Μέτιος, τα μέλη του
ΔΣ της ΕΝΠΕ, Περιφερειακοί
Σύμβουλοι Ιονίων Νήσων κ.
Σπ. Σπύρου και Πελοποννήσου κ. Ν. Πατσαρίνος και ο
Αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας
κ. Φ. Σπανός.

Π

ροχωρούν χωρίς καθυστερήσεις οι
διαδικασίες για την επιλογή των νέων
Περιφερειακών Διευθυντών
Εκπαίδευσης, ενώ χθες ανακοινώθηκαν από το
Υπουργείο Παιδείας οι αξιολογικοί πίνακες των
υποψηφίων.

Διαθέσιμα 455
εκατομμύρια ευρώ
από τις Περιφέρειες
στην Τράπεζα
της Ελλάδας
«Ως Περιφέρειες θέλουμε
να βοηθήσουμε τη χώρα και
ήδη, σύμφωνα με τα στοιχεία
των Υπουργείων, στο τέλος
του 2018 από συνολικά διαθέσιμα 1 δις 62 εκατομμυρίων ευρώ, οι Περιφέρειες
είχαν τοποθετήσει στην Τράπεζα της Ελλάδας τα 455
εκατομμύρια ευρώ. Άρα, οι
Περιφέρειες έχουν από μόνες
τους αίσθηση του καθήκον-

τος κι έχουν κάνει αυτό που
έπρεπε να κάνουν για να βοηθήσουν την πατρίδα μας»,
υπογράμμισε ο κ. Κ. Αγοραστός στις δηλώσεις του.
Ο Πρόεδρος της ΕΝΠΕ τόνισε ότι «η χώρα θέλει να
δείξει ότι έχει ταμειακά διαθέσιμα για να βγει στις αγορές πιο δυνατή και να έχει
χαμηλότερο κόστος δανει-

σμού. Εμείς στις Περιφέρειες
θέλουμε απρόσκοπτα να κάνουμε τη δουλειά μας, να
εκτελούμε τον προϋπολογισμό μας, να πληρώνουμε τα
έργα και όλες τις υποχρεώσεις και να είμαστε έτοιμοι
σε έκτακτες καταστάσεις για
να μην έχουμε προβλήματα.
Και φυσικά να μην έχουμε
επιτροπεία και εποπτεία στη

διαχείριση των οικονομικών
μας θεμάτων και του προϋπολογισμού μας. Έχουμε
βρει βηματισμό συνεργασίας
και πιστεύω ότι θα φθάσουμε
στο καλύτερο αποτέλεσμα
ώστε να μην φορτώνουμε
συνεχώς βαρίδια στο σύστημα λειτουργίας του Ελληνικού Δημοσίου», ανέφερε ο
κ. Κ. Αγοραστός.

Όπως έγινε γνωστό, οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά των πινάκων έως και
αύριο Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου. Οι ενστάσεις
υποβάλλονται μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας διαχείρισης αιτήσεων/
Σημειωτέον, για τη θέση του Περιφερειακού Διευθυντή
Εκπαίδευσης Θεσσαλίας έχουν καταθέσει υποψηφιότητα 14 άτομα εκ των οποίων και η απερχόμενη Διευθύντρια κα. Ελένη Αναστασοπούλου.
Μετά την αναπροσαρμογή των προσωρινών ενιαίων
αξιολογικών πινάκων, το Κεντρικό Συμβούλιο Επιλογής
θα ορίσει τις ημερομηνίες πρόσκλησης των υποψηφίων
ΠΔΕ σε συνέντευξη.
Μετά το πέ ρ ας της συνέ ν τευξης ό λ ων των
υποψηφίων, το Κεντρικό Συμβούλιο Επιλογής καταρτίζει
με αξιολογική σειρά ενιαίους πίνακες επιλογής ανά
Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης με βάση τις
συνολικέ ς μονά δ ες κά θ ε υποψηφί ο υ, που έ χ ει
συμμετάσχει στη διαδικασία. Το σύνολο των μονάδων
κάθε υποψηφίου προκύπτει από το άθροισμα όλων
των μονάδων στα επιμέρους κριτήρια.
Εντός πέντε (5) ημερών από την κατάρτισή τους οι
τελικοί πίνακες επιλογής Περιφερειακών Διευθυντών
Εκπαίδευσης υποβάλλονται από τον πρόεδρο του συμβουλίου στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την κύρωσή τους.
Οι πίνακες, ύστερα από την κύρωσή τους αναρτώνται
στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας,Έρευνας
και Θρησκευμάτων, για ενημέρωση των υποψηφίων.
Η επιλογή και τοποθέτηση των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης γίνεται για τριετή θητεία, η
οποία ξεκινά με την τοποθέτηση τους και λήγει την
31η Ιουλίου του τρίτου έτους που ακολουθεί την
επιλογή τους.
Ε.Κ.
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Μάχιμος αγιασμός για την ΣΜΥ!
Αγιασμός Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών στα Λιβάδια Περτουλίου Τρικάλων με φόντο το λευκό τοποίο από το χιόνι

Ο

ορεινός όγκος της
περιοχής των
Τρικάλων δίνει τη
δυνατότητα στα στελέχη,
στους σπουδαστές και
σπουδάστριες της Σχολής
Μονίμων Υπαξιωματικών
Τρικάλων να εκπαιδευτούν
στα δύσκολα. Εδώ και μέρες
στρατοπέδευσαν ι στο
Περτούλι και εξασκούνται σε
«χειμερινές ασκήσεις»
διατηρώντας το αξιόμαχο σε
υψηλό βαθμό.

Την Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019
ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσόστομος μαζί πατέρες της Ιεράς Μητροπόλεως βρέθηκαν κοντά στους
σπουδαστές και τέλεσαν την Ακολουθία του Αγιασμού παρουσία

του Ανωτέρου Διοικητού Φρουράς
Τρικάλων και Διοικητού της Σ.Μ.Υ
Ταξιάρχου κ. Δημοσθένους Κω-

στοπούλου.
Μετά το πέρας του Αγιασμού ο
Σεπτός μας Ποιμενάρχης είχε την

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

ευκαιρία να συνομιλήσει με σπουδαστές και σπουδάστριες της Σχολής και να διαπιστώσει τις εξαιρε-

τικές εντυπώσεις τους από την
χειμερινή διαβίωση.
ΧΡ. ΠΑΠ.

τοπικά

Κινούνται τα τοπικά μέλη και στελέχη του Κινήματος Αλλαγής

Σε ρυθμούς συνεδρίου
•Οι εκλογές των συνέδρων θα πραγματοποιηθούν
την Κυριακή 3 Μαρτίου •Σήμερα έχει προγραμματιστεί
διευρυμένη συνεδρίαση της τοπικής Νομαρχιακής Επιτροπής
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Εξαρθρώθηκε κύκλωμα
παράνομων υιοθεσιών
•Το κύκλωμα δρούσε κατά το παρελθόν
και στα Τρίκαλα, ενώ τώρα η δράση
της ήταν στην Θεσσαλονίκη

ε ρυθμούς
συνεδρίου
κινούνται στο εξής
τα τοπικά μέλη και
στελέχη του Κινήματος
Αλλαγής, ενώ την
Κυριακή 3 Μαρτίου θα
στηθούν κάλπες για την
εκλογή των συνέδρων.

Σ

Όπως έγινε γνωστό, το συνέδριο θα διεξαχθεί στις 30 &
31 Μαρτίου στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (Σ.Ε.Φ) και έως
τότε θα λάβουν χώρα μια σειρά από προσυνεδριακές διαδικασίες.
Η εγγραφή νέων μελών
μπορεί να πραγματοποιηθεί
μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας
στην
σελίδα
https://members.kinimaallagis.gr, σύμφωνα με σχετική
ανακοίνωση της τοπικής Νομαρχιακής Επιτροπής.
Ενώ, η καταληκτική ημερομηνία για εγγραφή νέου μέλους είναι η 18η Φεβρουαρίου έως τις 8 το βράδυ και η
κατάθεση των υποψηφιοτήτων μπορεί να γίνει έως τις 20
Φεβρουαρίου. Να σημειωθεί
ότι δικαίωμα ψήφου έχουν
όσοι είναι εγγεγραμμένοι στο
μητρώο μελών ή όσοι εγγραφούν σε αυτό μέχρι τις 18 Φεβρουαρίου.
Οι εκλογές των συνέδρων
θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 3 Μαρτίου σε εκλογικά
κέντρα που θα οριστούν εντός
των επόμενων ημερών, ωστόσο το πιθανότερο είναι οι κάλπες να στηθούν στα σημεία
που είχαν στηθεί τον περασμένο Ιούνιο.
Από την πλευρά του, ο
γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΚΙΝΑΛ κ.

Γιώργος Μανώλης έκανε λόγο
για μια απαραίτητης διαδικασία που θα βγάλει το Κίνημα
πιο δυνατό, καθώς η πολυφωνία που υπήρξε δεν έφερε
τα επιθυμητά αποτελέσματα.
«Προχωράμε δυνατοί και ενωμένοι» πρόσθεσε με έμφαση.
Εν τω μεταξύ, σήμερα το
απόγευμα έχει προγραμματιστεί διευρυμένη συνεδρίαση
της τοπικής Νομαρχιακής Επιτροπής, όπου θα συζητηθούν
οι τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις, ενώ θα οριστεί και η ορ-

γανωτική επιτροπή εκλογικού
αγώνα.

Δικαίωμα ψήφου
Να σημειωθεί ότι δικαίωμα
ψήφου έχουν όσοι είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο μελών ή όσοι εγγραφούν σε
αυτό μέχρι τις 18 Φεβρουαρίου, ενώ στο συνέδριο συμμετέχουν μέλη που εκλέγονται
και εκπροσωπούν όλες τις οργανώσεις του φορέα με μονοσταυρια και ενιαίο μέτρο.
Τον αριθμό τους καθορίζει
η συμμετοχή. Εξασφαλίζεται

επίσης το ελάχιστο ποσοστό
εκπροσώπησης για τις γυναίκες και για τους νέους, όπως
ορίζει το καταστατικό. Η πρόεδρος, οι βουλευτές και οι
ευρωβουλευτές, οι πρώην
Βουλευτές και Ευρωβουλευτές που είναι μέλη του φορέα,
τα απερχόμενα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, οι εκλεγμένοι Περιφερειάρχες και
εκλεγμένοι Δήμαρχοι που είναι μέλη του φορέα, οι πρόεδροι τριτοβάθμιων οργανώσεων και επιστημονικών φορέων, αν δεν συμμετέχουν
θεσμικά στην απερχόμενη
Κεντρική Πολιτική Επιτροπή,
οι γραμματείς των Νομαρχιακών Επιτροπών, οι επικεφαλής
των τομέων Πολιτικής και των
θεματικών δικτύων, οι υποψήφιοι Περιφερειάρχες με τη
στήριξη του Κινήματος Αλλαγής, οι υποψήφιοι βουλευτές
του Κινήματος Αλλαγής, τα
μέλη της Γραμματείας του
τομέα Οργανωτικού και τα
μέλη της ΕΔΕΚΑΠ και της
Επιτροπής Μητρώου.
Ε.Κ.

Μετά τα Τρίκαλα στην Θεσσαλονίκη δρούσε η Συμμορία που εμπλέκεται σε παράνομες υιοθεσίες, αλλά για
μια ακόμη φορά έπεσε στα δίχτυα της Αστυνομίας.
Εξαρθρώθηκε κύκλωμα παράνομων υιοθεσιών στη
Θεσσαλονίκη και συνελήφθησαν δύο γυναίκες. Συγκεκριμένα, συνελήφθη τριανταοκτάχρονη, σε βάρος της
οποίας, αλλά και του συζύγου-συνεργού της, σχηματίζεται δικογραφία για Σύσταση Συμμορίας και Μεσολάβηση σε απόπειρα παράνομης παράδοσης παιδιού σε
υιοθεσία.
Η τριανταοκτάχρονη γυναίκα, παρουσιαζόμενη ως φίλη
26χρονης εγκυμονούσας, μεσολάβησε ως προς τα
έξοδα του τοκετού και τα έγγραφα μητέρας και νεογνού.
Το ζευγάρι μετέφερε την εικοσιεξάχρονη συμπατριώτισσά τους στην Ελλάδα, για να γεννήσει αναλαμβάνοντας τα έξοδα μεταφοράς, διαμονής και τοκετού, ενώ
θα της έδιναν 5.000 ευρώ.
Σημειώνεται ότι οι δράστες έχουν απασχολήσει κατά
το παρελθόν τις αστυνομικές Αρχές, καθώς έχουν σχηματιστεί σε βάρος τους δικογραφίες για παρόμοια αδικήματα από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ηγουμενίτσας
και το Τμήμα Ασφαλείας Τρικάλων.
Με εντολή της αρμόδιας Εισαγγελέως το νεογνό μεταφέρθηκε άμεσα για φροντίδα και περίθαλψη σε ειδική μονάδα Νοσοκομείου της Θεσσαλονίκης. Συνεχίζονται
οι έρευνες για τυχόν εμπλοκή τους και σε άλλες περιπτώσεις. Οι συλληφθείσες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης.

Πρόσληψη επικουρικών γιατρών
Το Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων ενημερώνει τους πολίτες της πόλης Τρικάλων ότι κατόπιν αίτησης της Διοίκησης του Νοσοκομείου μας και σχετικής έγκρισης του
Υπουργείου Υγείας, διορίστηκαν στο Γ.Ν. Τρικάλων τέσσερις νέοι επικουρικοί ιατροί, Επιμ. Β’ Ουρολογίας, Επιμ.
Β’ Πνευμονολογίας, Επιμ. Β’ Ιατρικής Βιοπαθολογίας και
Επιμ. Β’ Παθολογικής Ανατομικής με σύμβαση ΙΔΟΧ 24
μηνών.
Η προσπάθεια για επίτευξη του στόχου της ποιοτικής
και ποσοτικής αναβάθμισης των παρεχόμενων από το νοσοκομείο Τρικάλων υπηρεσιών, συνεχίζεται.
Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ
του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ-ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΟΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

Πρόγραμμα
βιολογικής γεωργίας
Ο Αγροτικός Γαλακτοκομικός Συν/σμός ΜΕΤΕΩΡΩΝ ενημερώνει όλους τους ενεργούς γεωργούς να υποβάλουν
αιτήσεις στήριξης στο πλαίσιο του Μέτρου 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020 (Βιολογική Γεωργία) από 19 Φεβρουαρίου 2019 έως και 21 Μαρτίου 2019.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται στα γραφεία του Συνεταιρισμού μας για ενημέρωση και υποβολή
αιτήσεων.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 24320 22426-24320
22507.
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟ.ΓΑΛ. ΜΕΤΕΩΡΩΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΟΤΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

8 σελίδα
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το επόμενο χρονικό
διάστημα θα
“τρέξει” το
“LEADER” για τις
ιδιωτικές επενδύσεις.

Το πρόγραμμα αυτό το αναμένουν πάρα πολλοί που θέλουν να επενδύσουν, ωστόσο
αναμένεται η προκήρυξή του
εδώ και πολλούς μήνες.
Όμως, στην πρόσφατη επίσκεψή της στα Τρίκαλα η υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Ολυμπία Τελιγιορίδου, μεταξύ άλλων, ανέφερε πως το
εν λόγω πρόγραμμα θα προκηρυχθεί στο επόμενο χρονικό
διάστημα.
Οι κατηγορίες ιδιωτικών
δράσεων αφορούν μεταποίηση και/ή ανάπτυξη αγροτικών
προϊόντων με τελικό προϊόν
αγροτικό: Κρέας, γάλα, αυγά,
πουλερικά, μέλι, σηροτροφία
– σαλιγκάρια, ελαιούχα, δημητριακά, κρασί, οπωροκηπευτικά, αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά, άνθη, σπόροι
και πολλαπλασιαστικό υλικό,
αποστάγματα αλκοολούχων
ποτών, μαρμελάδες, γλυκά

τοπικά
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Το επόμενο χρονικό διάστημα

Έρχεται το ιδιωτικό “LEADER”
Αναφορά γι’ αυτό έχει κάνει η υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
Ολ. Τελιγιορίδου στην πρόσφατη επίσκεψή στα Τρίκαλα
του κουταλιού, ζυμαρικά, αρτοποιία, αιθέρια έλαια, σαλάτες κ.α.
Επίσης, προβλέπονται επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες και επεξεργασία,
κινητοποίηση και εμπορία δασικών προϊόντων, όπως την
παραγωγή πέλετς, στρογγυλής ξυλείας, φελλών, στύλων
ΔΕΗ κλπ.
Μία άλλη δράση είναι οι
επενδύσεις για την δημιουργία
και την ανάπτυξη μη γεωργικών δραστηριοτήτων στον
δευτερογενή τομέα, όπως
ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων, οικοτεχνιών, χειροτεχνιών κλπ.
Όσον αφορά τον τριτογενή

τομέα, προβλέπονται επενδύσεις, όπως ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί ξενοδοχείων, ενοικιαζόμενων δωματίων, παροχής υπηρεσιών,
εναλλακτικών μορφών τουρισμού.
Για τα ποσά και τα ποσοστά
ενίσχυσης, ο ανώτατος προϋπολογισμός παρεμβάσεων
μπορεί να ανέλθει μέχρι
600.000 ευρώ εκτός των έργων που αφορούν διαχείριση
στερεών/υγρών αποβλήτων,
καθώς και έργων ύδρευσης
στα οποία ο συνολικός προϋπολογισμός μπορεί να φτάσει τα 2 εκ. ευρώ.
Ανώτατος προϋπολογισμός
για άυλες ενέργειες μπορεί
να φτάσει τα 100.000 ευρώ.
Ως προς τα ποσοστά ενίσχυσης, για τα ιδιωτικά από
45% έως 65% των επιλέξιμων,
ανάλογα με το είδος της επιχείρησης, το είδος της επένδυσης, και το είδος της ενίσχυσης, ενώ είναι δυνατή η
καταβολή προκαταβολής,
όπως και η χρήση χρηματοδοτικών εργαλείων.
Ματθαίος Μπίνας

Βρίσκεται η Περιφέρεια Θεσσαλίας, καθώς έχει καταρτίσει το Μητρώο Αξιολογητών

Προς αξιολόγηση για τα σχέδια βελτίωσης
• Αναμένεται το άνοιγμα του Πληροφορικού Συστήματος Εφαρμογής από το ΥΠΑΑΤ για να εκκινήσει
η διαδικασία• Η όλη διαδικασία εκτιμάται πως θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τον ερχόμενο Ιούνιο

Σ

ε αναμονή του ανοίγματος του Πληροφορικού
Συστήματος
Εφαρμογής από το ΥΠΑΑΤ
(Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) βρίσκονται
οι αξιολογητές στις Διευθύνσεις Αγροτικής ανάπτυξης
(ΔΑΟ) της Περιφέρειας Θεσσαλίας, προκειμένου να αρχίσουν τις αξιολογήσεις των φακέλων για τα σχέδια βελτίωσης.
Ο διευθυντής Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής
Ενότητας (ΠΕ) Τρικάλων Εμμανουήλ Γουγουλάκης, ενημερώνει πως έχει καταρτιστεί το
Μητρώο Αξιολογητών από την
Περιφέρεια Θεσσαλίας, στο
οποίο περιλαμβάνονται 66 συνολικά άτομα, εκ των οποίων
10 Τρικαλινοί και Τρικαλινές.

Ο διευθυντής Αγροτικής
Οικονομίας της ΠΕ Τρικάλων
Εμμ. Γουγουλάκης
Όσον αφορά τους φακέλους
των Τρικαλινών υποψηφίων

προς ένταξη στο εν λόγω πρόγραμμα, ο κ. Γουγουλάκης αναφέρει πως έχουν υποβάλλει
αιτήσεις 137 γεωργοί και κτηνοτρόφοι, η αξιολόγηση των
οποίων θα πραγματοποιηθεί
στην Λάρισα, ενώ στα Τρίκαλα
θα γίνει 353 Λαρισαίων, καθώς
απαγορεύεται η συγκεκριμένη
διαδικασία να λαμβάνει χώρα
εντός Νομού.
Όταν αξιολογηθούν οι Τρικαλινοί φάκελοι, θα επιστρέψουν στον Νομό μας από την
Λάρισα για να περάσουν από
τις ήδη συσταθείσες τριμελείς
Γνωμοδοτικές Επιτροπές, οι
οποίες απαρτίζονται από γεωπόνους και μηχανικούς σημειώνει η προϊσταμένη Φυτικής
Παραγωγής της ΔΑΟ της ΠΕ
Τρικάλων Ρένα Καραβασίλη.
Η ολοκλήρωση των προαναφερθεισών διαδικασιών εκτιμάται πως θα έχει ολοκληρωθεί
το αργότερο μέχρι τον ερχόμενο Ιούνιο.

Τα Σχέδια Βελτίωσης
Στόχος του μέτρου είναι ο

εκσυγχρονισμός των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και η βελτίωση της συνολικής τους επίδοσης, μέσω της καλύτερης
χρήσης των συντελεστών παραγωγής συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής νέων τεχνολογιών - καινοτομιών, με
στόχο τη στροφή προς την
ποιότητα, τα βιολογικά προϊόντα και τη διαφοροποίηση
της εκμετάλλευσης σε τομείς
όπως τα μη εδώδιμα (non-food)
και ενεργειακά φυτά και βελτιώνοντας το καθεστώς των
γεωργικών εκμεταλλεύσεων
όσον αφορά το περιβάλλον,
την εργασιακή ασφάλεια, την
υγιεινή και την καλή διαβίωση
των ζώων.

Το Μητρώο
Για το ζήτημα του Μητρώου
ισχύουν τα εξής: «Σε κάθε Περιφέρεια δύναται να συσταθεί
Μητρώο Αξιολογητών με απόφαση του Περιφερειάρχη. Σε
αυτό συμμετέχουν, μετά από
δική τους αίτηση, υπάλληλοι
των Διευθύνσεων Αγροτικής

Οικονομίας Περιφερειακών
Ενοτήτων και Περιφέρειας των
Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ
και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων των σχετικών ειδικοτήτων σε συνέχεια πρόσκλησης που εκδίδεται από τον Περιφερειάρχη ύστερα από εισήγηση της Υπηρεσίας της Περιφέρειας που ορίστηκε δικαιούχος ενεργειών τεχνικής
βοήθειας του ΠΑΑ.
Για την εξέταση των αιτη-

μάτων εγγραφής στο μητρώο
δύναται να συσταθεί με απόφαση Περιφερειάρχη επιτροπή
αξιολόγησης αιτημάτων. Μέσω
του Μητρώου Αξιολογητών δύναται να πραγματοποιούνται
όλα τα στάδια της αξιολόγησης
(αξιολόγηση, Γνωμοδοτική επιτροπή, επιτροπή ενστάσεων)
των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος».
Ματθαίος Μπίνας

Πρόσκληση Γενικής
Συνέλευσης
Καλούνται τα μέλη του Μελισσοκομικού Συλλόγου Τρικάλων στην ετήσια γενική συνέλευση, που θα γίνει στις
3-3-2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 π.μ., στα γραφεία
του Συλλόγου Σεφέρη 2 (οικισμός Τρίκκη) με θέματα:
1. Οικονομικός απολογισμός
2. Διοικητικός απολογισμός
Το Δ.Σ. του
Μελισσοκομικού Συλλόγου

τοπικά
8.021.957,50 ευρώ είναι ο
προϋπολογισμός της
Δημόσιας Δασοπονίας
της Διεύθυνσης Δασών ν.
Τρικάλων για το τρέχον
έτος, όπως ενημερώνει ο
διευθυντής Δασών ν.
Τρικάλων Χρήστος
Κουτσονάσιος.
Οι χρήσεις γης στο ν. Τρικάλων, συνολικής έκτασης
3.383.500 στρεμμάτων, είναι
οι εξής: Δάση 1.369.230 στρεμ,
Δασικές εκτάσεις 406.820
στρεμ, βοσκότοποι 567.980
στρεμ και λοιπές εκτάσεις (Γεωργικές, Λίμνες, Ποτάμια, κατοικημένες, και γυμνές εκτάσεις) 1.039.470 στρεμ. Από
άποψη δασοκάλυψης ο Νομός
κατέχει τη δέκατη θέση με κυριότερα είδη Ελάτη 535.740
στρεμ, Δρυς 511.210 στρεμ,
Αείφυλλα πλατύφυλλα 406.820
στρεμ, Μαύρη Πεύκη 156.040
στρεμ, Οξυά 117.530 στρεμ,
Πλάτανος 34.160 στρεμ, Λευκόδερμος 7.780 στρεμ, Καστανιά 4.480 στρεμ και Χαλέπιο
Πεύκη 2.290 στρεμ.
Την ανάπτυξη, προστασία,
εκμετάλλευση και αξιοποίηση
των δασών αυτών αποσκοπούν
να εξυπηρετήσουν τα προτεινόμενα στο υπόψη πρόγραμμα
έργα, σημειώνει ο κ. Κουτσονάσιος και επισημαίνει πως τα
στοιχεία των έργων πάρθηκαν
από υπάρχουσες ή υπό σύνταξη τεχνικές μελέτες και συμπληρώθηκαν από εκτιμήσεις,
κυρίως εκεί που οι τεχνικές
μελέτες προβλέπονται να συνταχθούν μέσα στο 2019.

Από την Διεύθυνση Δασών ν. Τρικάλων για το 2019

8 εκ. ευρώ για έργα
Δημόσιας Δασοπονίας
•Αφορούν την προστασία των δασών και θα συμβάλλουν
στην αειφόρο διαχείριση και ανάπτυξη των τονίζει
ο διευθυντής Δασών ν. Τρικάλων Χρ. Κουτσονάσιος
αναφέρει ο κ. Κουτσονάσιος.

Το πρόγραμμα

Ο διευθυντής Δασών
ν. Τρικάλων Χρ. Κουτσονάσιος
Όσον αφορά την χρηματοδότηση εφαρμογής του προγράμματος θα γίνει από πιστώσεις Δημοσίων Επενδύσεων, καθώς και άλλες πηγές
για την υλοποίηση εθνικών και
περιφερειακών προγραμμάτων

Το πρόγραμμα Δημόσιας Δασοπονίας 2019 της Διεύθυνσης
Δασών ν. Τρικάλων περιλαμβάνει
τα εξής(τα ποσά σε ευρώ):
1. Μελέτες για σύνταξη:
Αφορούν έργα του ιδίου προγράμματος και θα συνταχθούν
με αυτεπιστασία. Το συνολικό
ύψος προϋπολογισμού δαπάνης
σύνταξής των ανέρχεται στο ύψος
των 1.700.
2. Δασοτεχνική διευθέτηση Χειμάρρων (Τεχνικά-Φυτοτεχνικά)
Η ορεινή περιοχή του Νομού
Τρικάλων διασχίζεται από σημαντικό αριθμό χειμάρρων με σοβαρά προβλήματα, τα οποία πρέπει να αντιμετωπισθούν με κατάλληλα τεχνικά έργα διευθέτησής των. Για το σκοπό αυτό προγραμματίσθηκε η κατασκευή νέων
τεχνικών έργων αποτροπής χειμαρρικών, ολισθητικών και πλημμυρικών φαινομένων στις κοίτες
χειμάρρων της περιοχής μας. Τα
προτεινόμενα έργα φαίνονται αναλυτικά στους επισυναπτόμενους

πίνακες,ο δε συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης των εκτιμήθηκε στο ύψος 6.379.000.
3. Δασική Οδοποιία
Απαραίτητη προϋπόθεση για
την εκμετάλλευση των αξιόλογων δασών του νομού μας, αλλά
και για την εκτέλεση των λοιπών
έργων του προγράμματος είναι η
ύπαρξη του αναγκαίου δικτύου
δασοδρόμων. Για το λόγο αυτό
προγραμματίστηκαν βελτιώσεις
δασοδρόμων, που θα αναβαθμίσουν τις συνθήκες κυκλοφορίας
των οχημάτων και θα γίνουν προσπελάσιμοι καθ’ όλη τη διάρκεια
του έτους. Τα προτεινόμενα έργα
είναι συνολικού προϋπολογισμού
500.000.
4. Θηραματοπονίας και Ιχθυοπονίας ορεινών υδάτων
Προτείνεται η βελτίωση και η
αποκατάσταση βατότητας του
δασικού οδικού δικτύου της Ελεγχόμενης Κυνηγετικής Περιοχής
Κόζιακα (ΕΚΠΚ) για εύκολη και
άνετη πρόσβαση των κυνηγών
αλλά και του δασικού προσωπικού
που είναι επιφορτισμένο για τη
παρακολούθηση της σωστής διενέργειας του κυνηγιού, επίσης
προτείνεται εργασίες συντήρησης κλωβών –πυρήνων προσαρμογής την εγκατάσταση ενός λυομένου οικήματος στην περιοχή
του Καλονερίου καθώς και δαπάνες λειτουργίας της ΕΚΠΚ, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης
320.300 .
5. Αντιπυρική προστασία δασών
Για την πρόληψη και καταστολή των πυρκαγιών στην περιοχή
του νομού μας, προτείνουμε την
αποκατάσταση βατότητας και
βελτίωση της βατότητας του υφισταμένου οδικού δασικού δικτύου
στα δύο Δασαρχεία. Αναλυτικά οι
παραπάνω εργασίες φαίνονται
στους επισυναπτόμενους πίνακες, ο δε συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης εκτέλεσής των
εκτιμάται στο ποσό 536.500.
6. Δασικά κτίρια
Για την εύρυθμη λειτουργία
της Υπηρεσίας και τις ανάγκες εργασίας και διαμονής εργατοτεχνικού και λοιπού δασικού προσωπικού, προτείνεται οι απαραίτητες εργασίες επισκευής και
συντήρησης των υφισταμένων
δασικών κτιρίων του Δασαρχείου
Καλαμπάκας συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 73.000.
7.Βελτίωση ορεινών βοσκοτόπων
Ο ορεινός όγκος του Νομού
μας αποτελεί το πλέον κατάλληλο περιβάλλον για την ανάπτυξη
της κτηνοτροφίας. Για την καλύτερη αξιοποίηση των περιοχών
αυτών προτείνονται έργα βελτίωσης του δρόμου πρόσβασης
του βοσκοτόπου “Βερλίγκα” στην
Τοπική Κοινότητα (ΤΚ) Χαλικίου
Δήμου Καλαμπάκας, συνολικού
προϋπολογισμού
δαπάνης
211.457,50.
«Όλα τα παραπάνω αναφερόμενα έργα είναι απόλυτα εναρμονισμένα με τις προβλεπόμενες
δράσεις και τους στόχους της
Υπηρεσίας μας για την προστασία
και διαχείριση των δασών και δασικών εκτάσεων και θα συμβάλλουν στην αειφόρο διαχείριση
και ανάπτυξη των δημοσίων δασών της περιοχής μας», δηλώνει
ο κ. Κουτσονάσιος.
Ματθαίος Μπίνας
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σελίδα 9

Κοπή πίτας των ΕΒΕ
Σήμερα Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 7 μ.μ.
θα πραγματοποιηθεί η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας
της Ομοσπονδίας ΕΒΕ Ν. Τρικάλων. Καλούνται όλα τα μέλη
των σωματείων δύναμης της Ομοσπονδίας και οι αντιπρόσωποι να πάρουν μέρος στην εκδήλωση, που θα
πραγματοποιηθεί στην αίθουσα της Ομοσπονδίας ΕΒΕ,
Απόλλωνος 10, β’ όροφος.

Κοπή πίτας
Ο Σύλλογος Ελληνορωσικής Φιλίας, Γραμμάτων και Πολιτισμού, "ο Πουσκιν", θα ήθελε να σας προσκαλέσει στην
εκδήλωση για την κοπή της πίτας του Συλλόγου, το Σάββατο 16 Φεβρουαρίου και ωρα 18:00μ.μ., στη Λέσχη Αξιωματικών στα Τρίκαλα. Η γιορτή θα είναι γεμάτη με παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια, παράσταση Θεάτρου
Σκιών, πλούσια λαχειοφορο και πολλές άλλες εκπλήξεις.
Η παρουσία σας μας είναι σημαντική.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου

Κοπή πίτας του Σωματείου
Μηχανοσιδηρουργών
Την ετήσια χοροεσπερίδα-κοπή πίτας διοργανώνουν τα
μέλη του Σωματείου Μηχανοσιδηρουργών και Αλουμινοκατασκευαστών, το Σάββατο 16 Φεβρουαρίου 2019 και
ώρα 8μ.μ. Η εκδήλωση θα γίνει στο κέντρο διασκέδασης
ΤΖΑΚΙ στον Παλαιόπυργο. Θα ακολουθήσουν βραβεύσεις
συναδέλφων, που έχουν συνταξιοδοτηθεί και πλούσια
λαϊκή και δημοτική βραδιά. Καλούνται οι συνάδελφοι να τιμήσουν την εκδήλωση με την παρουσία τους.

Κοπή πίτας του Ομίλου Φίλων
Σκοποβολής Τρικάλων
Ο Όμιλος Φίλων Σκοποβολής Τρικάλων καλεί τα μέλη και
τους φίλους του στην κοπή της πίτας που θα γίνει την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 5 το απόγευμα στο
ξενοδοχείο “Αετών Μέλαθρον”.

Ετήσια χοροεσπερίδα του Συλλόγου
Πολυτέκνων
Ο Σύλλογος Πολυτέκνων Γονέων Νομού Τρικάλων, προσκαλεί τα μέλη και τους φίλους του στην εκδήλωση για τη
κοπή της Βασιλόπιτας και την ετήσια χοροεσπερίδα του,
που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου
2019 και ώρα 12.30 το μεσημέρι, στην αίθουσα εκδηλώσεων ΠΥΛΗΣ ΜΕΓΑΡΟ (4ο χλμ Τρικάλων-Πύλης).
Τιμή πρόσκλησης (γενική): 5 € (Στην τιμή περιλαμβάνονται
πλήρες μενού και απεριόριστη κατανάλωση ποτού και αναψυκτικών).
Παρακαλούμε για την έγκαιρη δήλωση συμμετοχής, έως
την Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου, στο τηλέφωνο: 2431027370.
Το Δ.Σ του Συλλόγου

Κοπή πίτας του Πολιτιστικού
Συλλόγου
Κρανιάς Ασπροποτάμου
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κρανιάς Ασπροποτάμου σας
προσκαλεί στην κοπή της βασιλόπιτας που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 6 μ.μ.
στο “Φρούριο”.

Κοπή πίτας ΣΦΜΤ και ΣΟΝΤ
Ο Σύλλογος Φίλων της Μουσικής (ΣΦΜΤ) και η Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Τρικάλων (ΣΟΝΤ) προσκαλούν όλα τα
μέλη, τους φίλους και τους γονείς των παιδιών που μετέχουν στην Ορχήστρα στην εκδήλωση που θα γίνει την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 12:15 στην Δωροθέα
Σχολή (κτήριο Φιλαρμονικής, οδός Στρ. Σαράφη).
Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει:
α) Την καθιερωμένη κοπή της πίτας του Συλλόγου και της
Συμφωνικής Ορχήστρας,
β) Την παρακολούθηση μικρής συναυλίας με παλιά και
νέα έργα από το ρεπερτόριο της ΣΟΝΤ.
Εκ του Δ.Σ. του Συλλόγου

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΤΩΝ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Ο Σύνδεσμος Περιβολιωτών Ν. Τρικάλων καλεί όλα τα
μέλη του σε γενική (εκλογοαπολογιστική) συνέλευση την
Κυριακή 17-02-2019 και ώρα 11 π.μ. στο πνευματικό κέντρο Κουτσομυλίων, με τα κάτωθι θέματα:
1) Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας
2) Απολογισμός πεπραγμένων απερχόμενου Δ.Σ.
3) Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ.
Με Τιμή
Το Δ.Σ.

10 σελίδα
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Γνωριμία με τη συγγραφέα
κ. Μαρούλα Κλιάφα
στο 3ο Γυμνάσιο Τρικάλων

Οι τέσσερις τυχεροί
της κλήρωσης του ΙΚΤΕΟ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε

Τ

ην Πέμπτη, 7 Φεβρουαρίου,
επισκέφτηκε το σχολείο μας η
συγγραφέας κ. Μαρούλα Κλιάφα,
για να συζητήσει με την ομάδα των
μαθητών που συμμετέχουν στο
πρόγραμμα Erasmus+/KA2 με τίτλο
«Reading Without Borders» («Διάβασμα
Χωρίς Σύνορα»). Το συγκεκριμένο
πρόγραμμα υλοποιείται στο σχολείο μας
τα δυο τελευταία σχολικά έτη και έχει
στόχο την εμφύσηση της φιλαναγνωσίας
στους μαθητές μας.
Οι μαθητές είχαν διαβάσει βιβλία της συγγραφέως, όπως «Η ιστορία ενός νεαρού
Gamer», «Ο δρόμος για τον Παράδεισο είναι
μακρύς», «Μια μπαλάντα για τη Ρεβέκκα»,
«Δύσκολοι καιροί για μικρούς πρίγκιπες»,
«Άγρια παιχνίδια» κ.α. H συζήτηση κινήθηκε
γύρω από τους ήρωες και τα νοήματα των βιβλίων της συγγραφέως, αλλά και γενικότερα τις ιδιαίτερες κλίσεις που
πρέπει να έχει κάποιος για να γίνει συγγραφέας, τη χαρά
που παίρνει από τα δημιουργήματά του, την αφόρμηση για
να ξεκινήσει ένα βιβλίο, τον τρόπο με τον οποίο εργάζεται και
πολλά άλλα θέματα που ενδιαφέρουν τους εφήβους. Σε όλες
τις ερωτήσεις η κ. Μαρούλα Κλιάφα απάντησε πρόθυμα, μ'

αυτό τον ιδιαίτερο τρόπο που έχει να προσεγγίζει τα παιδιά.
Οι μαθητές μας ωφελήθηκαν πολλαπλά από αυτή τη δραστηριότητα, αφού αποτέλεσε την αφορμή όχι μόνο για να
διαβάσουν βιβλία της συγγραφέως, αλλά και να συζητήσουν
μαζί της και να τη γνωρίσουν από κοντά. Οι μαθητές και οι
εκπαιδευτικοί της παιδαγωγικής ομάδας ευχαριστούμε θερμά
την κ. Μαρούλα Κλιάφα για την ευκαιρία που μας έδωσε.

CMYK

Η εταιρεία ΙΚΤΕΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε, μέλος του Δικτύου
AUTOVISION, ανακοινώνει ότι η προωθητική ενέργεια
με δώρο τα τέλη κυκλοφορίας του έτους 2019 ολοκληρώθηκε.
Κατόπιν της κλήρωσης που πραγματοποιήθηκε τέσσερις
τυχεροί νικητές έλαβαν ως δώρο το ποσό των τελών κυκλοφορίας των οχημάτων τους για το έτος 2019.
Την επίδοση των επιταγών έκανε η υπεύθυνη της εταιρείας κα. Λάππα Νικολέττα
Η εταιρεία ΙΚΤΕΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε συγχαίρει τους κυρίους
Σαρμά Βασίλειο, Κανάτα Βασίλειο, Τριγώνη Αγορή και
Ιασωνίδη Γεώργιο και τους εύχεται ευχάριστες και ασφαλείς διαδρομές.

τοπικά
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Έντονο το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων
για χρηματοδοτικά προγράμματα

νημερωτική
εκδήλωση
πραγματοποίησε το
Επιμελητήριο Τρικάλων
με τη συνεργασία της
Α.Ε.Δ.Ε.Π. Θεσσαλίας και
Στερεάς Ελλάδος (εταίρο
του Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε.) και του
Συνδέσμου Βιομηχανιών
Θεσσαλίας και Κεντρικής
Ελλάδος, μέλος του
Enterprise Europe
Network, για τα δύο νέα
χρηματοδοτικά
προγράμματα του
ΕΠΑνΕΚ.

Ε

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Τρικάλων, κ. Γιαγιάκος
Βασίλης στο σύντομο χαιρε-

τισμό του, τόνισε τη χρησιμότητα των συγκεκριμένων προγραμμάτων και την αναγκαιότητα για αξιοποίηση τους,
προκειμένου οι επιχειρήσεις

να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις του σύγχρονου οικονομικού περιβάλλοντος και να
εκσυγχρονιστούν με στόχο τη
βελτίωση της θέσης τους στην

εσωτερική και εξωτερική αγορά.
Το λόγο έδωσε αμέσως στα
στελέχη της Α.Ε.Δ.Ε.Π. κ.κ. Γεράκη Μάρθα και Σουλιώτη

Αγησίλαο, που είναι αρμόδιοι
διαχείρισης των συγκεκριμένων προγραμμάτων για την
περιφέρεια Θεσσαλίας. Ειδικότερα, η κα. Γεράκη παρουσίασε το πρόγραμμα ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, το οποίο στοχεύει
στην ενίσχυση υφιστάμενων
μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, χρηματοδοτώντας
τον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους
και την πιστοποίηση των προϊόντων τους. Ο κ. Σουλιώτης
ανέπτυξε το πρόγραμμα ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ για τους κλάδους
του εμπορίου, εστίασης και
εκπαίδευσης που στοχεύει

στην αναβάθμιση του επιπέδου της επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας των
επιχειρήσεων, στην ενεργειακή αναβάθμιση τους, στην
υγιεινή και την ασφάλεια των
εργαζομένων.
Κατά της διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκε ιδιαίτερα έντονο ενδιαφέρον
από τους παρευρισκόμενους
επιχειρηματίες και συμβούλους αυτών, γεγονός που
αποτυπώθηκε από μια σειρά
πλήθους διευκρινιστικών ερωτήσεων επί των προϋποθέσεων συμμετοχής, των επιλέξιμων δαπανών και των κριτηρίων αξιολόγησης.

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”

Σκυλοτροφή συντήρησης 20kg

από

Σκυλοτροφή ενέργειας 20kg

από

Γατοτροφή Premium από 24,99

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€

Λογοθεραπεία, Εργοθεραπεία, Ψυχοθεραπεία, Συμβουλευτική, Ειδική διαπαιδαγώγηση,
θεραπευτική ιππασία, θεραπευτική κολύμβηση, ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, Τμήματα Δημιουργικής Απασχόλησης και Φύλαξης Παιδιών.
Το κέντρο μας συνεργάζεται
με εξειδικευμένο παιδοψυχίατρο
ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Αυτισμός, Νοητική Στέρηση, ΔΕΠ-Υ, Μαθησιακές
Δυσκολίες – Λοιπές Διαταραχές

Ώρες Λειτουργίας: 11.00-21.30

Κόγια Ι. Σοφία - Κοιν. Λειτουργός
Υπεύθυνες
επικοινωνίας: Αγγέλη Μαρία - Λογοθεραπεύτρια
Απόλλωνος 16, Τρίκαλα
Τηλ. 24310-78781•Κιν.: 6974273255, 6970456589
CMYK
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ΕΝΑ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ, ΠΡΙΝ ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ
•Μία επιλογή από δρώμενα και σχόλια απ' τον ΘΥΜΙΟ ΓΡ. ΛΩΛΗ
ολύ πλούσιο σε μικρές, αλλά ενδιαφέρουσες ειδήσεις, το φύλλο της Πέμπτης 14 Φεβρουαρίου 1919-εκατό χρόνια πρίν σαν σήμερα-της εφημερίδας
«Θάρρος», δίνει στον αναγνώστη μία σφαιρική εικόνα της Τρικαλινής ζωής. Ένα λακωνικό πανόραμα, από το οποίο όμως δεν λείπουν ούτε οι
πολιτικές, ούτε κι’ οι κοινωνικές και οι πληροφορίες, για την πορεία του χειμωνιάτικου καιρού. Ενώ η αρθρογραφία, αναφέρεται στο αιώνιο
πρόβλημα των σχέσεων της χώρας μας με την Τουρκία, που αξακολουθούν να κινούνται στον ίδιο πάντα κλίμα των προκλήσεων των Μουσουλμάνων της
αντίπερας όχθης του Αιγαίου, με ενορχηστρωτή τον νέο Σουλτάνο Ερντογάν.

Π

Ο περιβόητος Θεσσαλικός «Καρβούνης»,
που διέσχιζε καθημερινά και τον κάμπο
των Τρικάλων μουτζουρώνοντας
και τους επιβάτες του, με την καπνιά
του φουγάρου του

Το εντυπωσιακά ψηλό φουγάρο
του υφαντήριου Τεγοπούλου, στην οδό
Αβέρωφ, ό, τι απόμεινε, από το μεγάλο
εργοστάσιο, που πήρε την θέση του μία
πολυώροφη πολυκατοικία

Η αίθουσα του «Πανελλήνιου», στο ισόγειο
του ομώνυμου ιστορικού ξενοδοχείου παρά
την πλατεία Ρήγα Φερραίου, που παλιά
βρίσκονταν στο επίκεντρο της κοσμικής
ζωής των Τρικάλων

Στη θέση αυτή, στην πλαγιά του Φρουρίου,
βρίσκονταν κάποτε το εξοχικό κέντρο
«Πόρτ Αρθρούρ», που μαζί με τη
«Μαρουγγινα» και το «Περιβολάκι»,
συγκέντρωναν τους Τρικαλινούς
τα καλοκαιρινά βράδυα

Φυτεία καλλιέργειας καλαμποκιού,
πολύτιμου, όσο και το σιτάρι,
για την διατροφή του λαού

CMYK
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ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΜΕΣΑ ΣΕ ΟΛΑ

ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΜΠΕΔΩΣΗ

ΞΑΝΑ ΛΑΜΨΗ

Πλούσια ήταν η κίνηση στην υποδομή
της καλαθοσφαίρισης, ενώ οι νεάνιδες
του Αιόλου έκαναν καλό ταμείο (σελ 4)

Συνεχίζεται η δουλειά στον ΑΟΤ με τους
παίκτες να προσπαθούν να αφομοιώσουν
στοιχεία του νέου κόουτς (σελ 5)

Η Φανή Τζέλη και ο προπονητής
Ν. Παϊταρίδης τιμήθηκαν από τον Σύλλογο
Ελλήνων Ολυμπιονικών (σελ 8)

4 Τα ταλέντα των παίδων και νέων της ΕΠΣΤ έδωσαν και χθες
τις μάχες τους απέναντι στα συγκροτήματα της Καρδίτσας
προσφέροντας πλούσιες συγκινήσεις (σελ 6,7)
CMYK
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Aνταγωνιστικός όμιλος
Πλούσιες συγκινήσεις στην Β’ ΕΣΚΑΘ, όπου κάθε αγωνιστική είναι διαφορετική, οπότε οι ομάδες μένουν σε εγρήγορση

Ο

σοι
παρακολουθούν
τα φετινά
δρώμενα στην Β’
ΕΣΚΑΘ σημειώνουν σε
όλους τους τόνους ότι ο
όμιλος των Τρικαλινών
ομάδων είναι άκρως
ανταγωνιστικός.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Πρώτα και κύρια μετέχουν αρκετές καλά οργανωμένες ομάδες
που δεν φροντίζουν να εξαντλήσουν όλες τις πιθανότητες.
Επιπρόσθετα κανένα αποτέλεσμα δεν θεωρείται δεδομένο.
Στο πλαίσιο αυτό συγκροτήματα που την μια αγωνιστική δεν
βρήκαν ρυθμό και έχασαν μέσα
σε ελάχιστες μέρες μεταμορφώνονται ολοκληρωτικά.
Ισχύει φυσικά και το αντίθετο
με συλλόγους, που ενώ δείχνουν
να πηγαίνουν τρένο κάποια στιγμή φρενάρουν, οπότε αναζητούν
αντίδοτο.
Ακόμη και οι έδρες έχουν σπάσει αρκετές φορές. Υπό το πρίσμα αυτό ο καθένας αντιλαμβάνεται ότι τα τοπικά σωματεία καλούνται να έχουν πάντα τα μάτια
τους ανοιχτά και να πλειοδοτούν
σε εμπνεύσεις.
Διότι η ίδια η πράξη δείχνει
ότι ακόμη και ένας κρίκος αν
λείψει από την αλυσίδα μπορεί
να γίνει η ζημιά. Το έργο το βίωσαν οι φίλαθλοι και στην τελευταία αγωνιστική.
Πριν δώσουμε κλίμα από τους
αγώνες να μεταφέρουμε κάποια
ιδιαίτερα στοιχεία που αποτελούν
την φυσιογνωμία της κατηγρορίας.
Οι προβολείς πέφτουν δικαίως
στους αθλητές, που δεν μπορούν
να φανταστούν τον εαυτό τους
μακριά από το παρκέ. Ετσι φροντίζουν να παίζουν στα όρια και
να βγάζουν μεγάλη ενέργεια.
Πάνω απ’ όλα επιβεβαιώνουν την
αγάπη τους για τον χώρο: «Μας
αρέσει να βρισκόμαστε στο παρ-

Χ

ρόνια τώρα ο
Αχιλλέας
κάνει μεστή
δουλειά στον
χώρο της ενόργανης
γυμναστικής.

Το επιτελείο του δεν σταματά να ψάχνεται αλλά και
να μεταλαμπαδεύει γνώσεις
στη νέα γενιά.
Φυσικά τα ταλέντα αγαπούν αυτό που κάνουν και
αφοσιώνονται ολοκληρωτικά
στο αντικείμενο.
Ετσι στην κατάλληλη στιγμή βγάζουν αψεγάδιαστο
πρόγραμμα που κερδίζει το
χειροκρότημα, ενώ μεγαλώνει
η συλλογή μεταλλίων.
Το δελτίο τύπου αναφέρει:
Με ένα χρυσό μετάλλιο και
ένα αργυρό επέστρεψε η
ομάδα του ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ από το 6 Κύπελλο Τραμπολίνου ΑΙΑΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
8-10 Φεβρουαρίου 2019.
Ο Φουτσιτζής Νίκος κατέκτησε την πρώτη θέση στο

Η Πράσινη Γωνιά παρά την προσπάθεια
δεν μπόρεσε να αναχαιτίσει την Ελπίδα
κε αφού οι συγκινήσεις της καλαθοσφαίρισης είναι άκρως γοητευτικές, ενώ μεγάλο ρόλο παίζει
και το δέσιμο μεταξύ των πρωταγωνιστών».
Αυτή η αύρα βγαίνει σε όλα
τα παιχνίδια, οπότε με μεγάλη
ενέργεια οι αθλητές μιλούν στην
καρδιά των φιλάθλων.
Πρόκειται πάντως για τον ορισμό της ερασιτεχνικής κατηγορίας, αφού πολλές φορές οι παίκτες κάνουν αγώνα δρόμου για
να φτάσουν στα κλειστά και να
πάρουν τις θέσεις τους εφαρμόζοντας τις οδηγίες των προπονητών.
Όταν λοιπόν αναλαμβάνουν
δράση αφοσιώνονται στο αντικείμενό τους, οπότε ξέρουν τι
να προσέξουν και στις δυο πλευρές του αγωνιστικού χώρου.
Πάνω απ’ όλα όμως ιδρώνουν
την φανέλα κάτι που αναγνωρίζουν οι φίλαθλοι με έντονο το
ρομαντικό στοιχείο άλλων εποχών. Οσοι πάντως παρακολουθούν συστηματικά τα τεκταινόμενα της κατηγορίας γνωρίζουν
τα βαριά χαρτιά , ενώ φροντίζουν
να ενημερώνονται και για τις πιο
πρόσφατες εξελίξεις και κινήσεις
των σωματείων.
Φυσικά μέσα από σειρά αγώνων οι Τρικαλινές ομάδες έμαθαν
τους αντιπάλους τους, αλλά πάν-

τα υπάρχουν περιθώρια ανακατέματος της τράπουλας που μπορούν να κάνουν την διαφορά σε
συνδυασμό και με την ημέρα
στην οποία θα εμφανιστούν ομάδες και παίκτες.
Η χρονιά λοιπόν χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα
και με ανατροπές, οπότε οι πιστοί
του είδους τώρα που άνοιξε η
όρεξη δεν αλλάζουν συνήθειες.
Πολύ απλά παίρνουν τον δρόμο για τα κλειστά και δεν το μετανιώνουν.
Πάντως οι φίλοι του μπάσκετ
εκφράζονται με κολακευτικά σχόλια για την όρεξη και την διάρκεια
που έχουν οι υπεύθυνοι των ομάδων. Παρά τα σφιχτά οικονομικά
και την πίεση χρόνου όχι μόνον
συνεχίζουν να βγαίνουν στο παρκέ αλλά κομίζουν και νέα στοιχεία
δίνοντας ερεθίσματα και σε καινούργια πρόσωπα, που θέλουν
να βιώσουν από μέσα το οικογενειακό κλίμα.
Στο πλαίσιο αυτό οι έμπειροι
αθλητές συνεχίζουν να κινούνται
σε υψηλές στροφές δίνοντας το
παράδειγμα αλλά το ενθαρρυντικό είναι ότι στα χνάρια βαδίζουν
και παιδιά που αγαπούν το άθλημα και ψάχνονται συνέχεια για
βελτίωση.
Αν το στήσιμο κάποιας αθλητικής έκδοσης είναι μια φορά

δύσκολο στα υπόλοιπα πρωταθλήματα στην συγκεκριμένη κατηγορία είναι περισσότερες.
Όμως οι ιθύνοντες ξέρουν τι
να προτάξουν και πώς να κινηθούν, οπότε στην πορεία προκύπτουν ομάδες με την κυριολεκτική σημασία της λέξης.
Πάντως στην κατηγορία υπάρχουν σύνολα διαφορετικών ταχυτήτων, οπότε οι στόχοι διαφέρουν. Αλλα σωματεία δεν κρύβουν τις προθέσεις τους και τα
δίνουν όλα για την αλλαγή σελίδας. Άλλες ομάδες πάλι θέλουν
να εξασφαλίσουν μια αξιοπρεπή
πορεία βάζοντας παράλληλα στα
βαθιά τα ταλέντα τους.
Το ζητούμενο πάντως είναι να
βγαίνουν προς τα έξω καλές
αθλητικές εικόνες.
Συμπερασματικά όποιος δεν
κρίνει με βάση τα ονόματα και
τις κατηγορίες ξέρει που να
στραφεί. Παρακολουθώντας παιχνίδια της Β’ΕΣΚΑΘ θα μπει άμεσα στο κλίμα. Και όλα αυτά με
χαμηλούς τόνους και επίγνωση
των δυσκολιών.
Πάντως αυτό το ατόφιο μπάσκετ συγκινεί μεγάλη μερίδα του
κόσμου αν και αρκετές από τις
φετινές ομάδες παίζουν στα δάχτυλα τα μυστικά του χώρου.
Στο πλαίσιο αυτό τα συστήματα δεν λείπουν και μάλιστα
με ποικιλία.
Οσο μπορούν οι παίκτες τα
δουλεύουν στην προπόνηση,
οπότε ξέρουν πώς να συμπεριφερθούν στα επίσημα, όπου βέβαια η πίεση είναι απείρως μεγαλύτερη. Ωστόσο αφού έχουν
το μπάσκετ στο αίμα τους και
καλές βάσεις ξέρουν να σημαδέψουν σωστά σε άμυνα, επίθεση αλλά και στο οργανωτικό κομμάτι.

Λύγισε στο τέλος
Αλυσίδα θετικών αποτελεσμάτων ήθελε να χτίσει η Πράσινη
Γωνιά αλλά είχε μπροστά της
μια δύσκολη αποστολή αφού η
Ελπίδα Καρδίτσας είναι σκληρό
καρύδι και με ορισμένους εξαιρετικούς παίκτες στο ρόστερ.

Η Βαθμολογία
Α/Α
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ΟΜΑΔΕΣ
ΚΡΟΝΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
NEOΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ
Γ.Σ.ΦΑΛΑΝΗΣ
ΓΑΣ ΠΑΛΑΜΑ
ΕΛΠΙΔΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΠΡΑΣΙΝΗ ΓΩΝΙΑ
ΦΟΥΝΤΑΣ BC
ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΦΑΡΚΔΩΝΑ

Τελικά η συνάντηση τράβηξε
σε μάκρος και περιλάμβανε όλα
τα στοιχεία του ντέρμπι.
Ο εκπρόσωπός μας αν και για
μεγάλο διάστημα ήταν μέσα στο
πνεύμα και έδειχνε να διαθέτει
αύρα τελικά λύγισε 69-81.
Στο πρώτο δεκάλεπτο οι πράσινοι είχαν μικρή διαφορά, που
μεγάλωσε κατά έναν πόντο στην
δεύτερη περίοδο.
Ανάλογο ήταν το σκηνικό και
στο γ’ δεκάλεπτο.
Στην τελική ευθεία οι αντίπαλοι
πέτυχαν ορισμένα μεγάλα καλάθια, οπότε ανέβηκαν ψυχολογικά φτάνοντας στην ανατροπή.
Ωστόσο η Πράσινη Γωνιά αξίζει να συνεχίσει με τον ίδιο ζήλο
και στο τέλος θα κάνει θετικό
απολογισμό.
Τα δεκάλεπτα: 18-16, 39-36,
56-58, 69- 81
Διαιτητές: Ράντος - Τζιατζιάς
Πράσινη Γωνιά (Τσάτσος Θεόδωρος) Μπάρδας 21(3), Καρμάλης 13(3), Μπάλτος , Μπέντας
Α., Μπέφας 1, Μαντάς 4, Παπαθανασίου 8(2), Τσάτσος 12, Γιαννόπουλος 8, Τσιμόγιαννης 2,
Μπλαντής
Ελπίδα Καρδίτσας (Γανιάς):
Γιαννακάκης 2, Κωστής 13(1),
Ντεβές , Παπανικολάου 27(3),
Αντωνίου 3, Τσιάκαλος 5(1), Αλεξανδρής 31.
Στο άλλο ματς ο φορμαρισμένος Ν. Κεραυνός κέρδισε 80-65
την μαχητική Φαλάνη.
Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν με
φόρα και το γεγονός αυτό τους

Θετικά μηνύματα
Νέα μετάλλια από τον Αχιλλέα Τρικάλων σε αγώνες στο τραμπολίνο

Στο ύψος τους στάθηκαν για μια ακόμη φορά τα στελέχη του Αχιλλέα
Διπλό Μίνι Τραμπολίνο στην
κατηγορία των Παμπαίδων
και η Κουρκούνη Δήμητρα
την δεύτερη θέση κατηγορία
των Νεανίδων. Όλη η ομάδα
του Αχιλλέα ΤΡΙΚΑΛΩΝ έκανε
εξαιρετική εμφάνιση, όπου
στο αγώνισμα του Διπλού
Μίνι Τραμπολίνο στην κατη-

γορία των Νεανίδων η Κοντούλη Μαρία να καταλαμβάνει την τέταρτη θέση και η
Ψαρή Ασπασίατην ένατη
θέση.
Στην κατηγορία των Κορασίδων συμμετείχαν οι Ευαγγελακοπούλου Άρτεμις, η
Τζιώλη Βαρβάρα και ηΤζι-

Β
17
16
16
15
15
15
11
11
00

Α
10
10
10
8
10
11
9
10
0

Ν
7
6
6
7
6
4
2
1
0

Η
3
4
4
1
4
7
7
9
0

έδωσε ώθηση, οπότε έχοντας
διάρκεια έφτασαν μέχρι το τέλος
του δρόμου.
Τα δεκάλεπτα: 28-17, 46-30,
62-48, 80- 65
Διαιτητές:Γερακίνης - Πετρίδης
Νέος Κεραυνός (Πάκας) Τσόγιας 8, Χριστιανός 14(2), Καλαμάκης 14(2), Ζαφειρούλης 5(2),
Νταής 22(2) , Γκουζιώκας 5(1),
Αγοραστός 6, Ζαγανίδης 2, Ρήγας , Θεοχάρης 4, Ευαγγέλλου
.
Φαλάνη (Ζυγγελόπουλος):
Στεφανής , Παπάζογλου 5, Γελάρδος 5(1), Βάτσος 2, Μαλαμάς
5, Ζυγγελόπουλος 10, Λυγούρας
6, Μητσογιάννης , Τσιάκαλος 2,
Μάρκου 6, Πουτσιάκας 24(4).

Τα αποτελέσματα
13η Αγωνιστική
Πράσινη Γωνιά - Ελπίδα Καρδίτσας 69-81
Φαρκαδόνα - Αγ. Κωνσταντίνος
(Αναβολή)
Νέος Κεραυνός - Γ.Σ.Φαλάνης
80-65
ΓΑΣ Παλαμά - Φούντας B.C.
(Αναβολή)
Ρεπό:Κρόνος Τυρνάβου
14η Αγωνιστική
Αγ. Κωνσταντίνος - Νέος Κεραυνός
Ελπίδα Καρδίτσας - Φαρκαδόνα
Κρόνος Τυρνάβου - Πράσινη
Γωνιά
Γ.Σ.Φαλάνης - ΓΑΣ Παλαμά
Ρεπό:Φούντας BC.

μούρτου Μαρία όπου κατέλαβε την ένατη θέση. Στην
κατηγορία των Παγκορασίδων η Βουγιούκα Φωτεινή
και η Αντωνίου Στεφανία κατέλαβαν την τέταρτη και
έβδομη θέση αντίστοιχα. Στο
αγώνισμα του Τραμπολίνο οι
αθλήτριες κάνανε παρόμοιες
εξαιρετικές επιδόσεις.
Ο προπονητής της ομάδας
Βασίλης Μέλλος μας δήλωσε
ότι είναι πολύ ευχαριστημένος με τις επιδόσεις όλων
των αθλητών και αθλητριών
και ήταν μια αρχή και ένα
τεστ για τους επόμενους
αγώνες της Ομοσπονδίας για
τις προκρίσεις στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Τραμπολίνο
και Διπλό Μίνι Τραμπολίνο.
Ο Σύλλογος συνεχίζει εντατικά τις προπονήσεις σε όλα
τα τμήματα Ενόργανης Γυμναστικής, Τραμπολίνο, ανάπτυξης και αρχαρίων περιμένοντας από όλα τα παιδιά
να βελτιωθούν όσο μπορούνε
καλύτερα.

ΤοπιΚΑ

Η

χαρά της
επιτυχίας δεν
αλλάζεται με
τίποτα και από
την στιγμή που οι παίκτες
ζεσταθούν δεν κάνουν
πίσω με τίποτα.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Στην Α1 ΕΣΚΑΘ δεν λείπουν
οι καλές ειδήσεις αν και πάντα
υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης.
Εντυπωσιακό ρυθμό βρήκαν
οι Γόμφοι που συνδυάζουν
ουσία και θέαμα, ενώ και οι
Δαναοί μετά από μια δύσκολη
σειρά αγώνων άρχισαν να ανεβάζουν ξανά στροφές.
Οσο για την Φαλώρεια είχε
αποστολή- βουνό κόντρα στην
πρωτοπόρο Αναγέννηση Καρδίτσας, που δείχνει αχτύπητη.
Πάντως για τις ομάδες που
θέλουν να κάνουν θετικό ταμείο είναι σημαντικό να κερδίζουν ακόμη και όταν δεν
βρίσκονται σε εντυπωσιακή
αγωνιστικά μέρα.
Αυτό λοιπόν προσπαθούν
να κάνουν οι τοπικές ομάδες
για να κλείσουν θετικά την
χρονιά.
Προς τιμήν τους δεν σταματούν να ψάχνονται και πέρασαν από μικροσκόπιο τις
συναντήσεις του διημέρου κάνοντας την σχετική ανάλυσηαυτοκριτική.
Μέλημά τους είναι να συνεχίσουν με την ίδια λογική
και γιατί όχι ακόμη καλύτερα.
Πάντως οι εξελίξεις δεν έλειψαν αφού όπως γράψαμε και
χθες λύθηκε φιλικά η συνεργασία Δαναών- Αλέξη Παναγιώτου λόγω αυξημένων επαγγελματικών υποχρεώσεων του
δεύτερου.
Είναι πιθανόν οι γαλάζιοι
να συνεχίσουν με εσωτερική
λύση, αφού άλλωστε δεν μένουν και πολλές αγωνιστικές.
Όπως και να’χει η Τρικαλινή
τριάδα άρχισε σχεδιασμό πλάνου για τις συναντήσεις της
16ης ημέρας, που θέλουν τε-

Τα βαριά χαρτιά της ΓΕΑΤ
φρόντισαν να εκτελέσουν σωστά το καθήκον τους, ενώ έδειξαν ότι και την φετινή χρονιά
θα παίξουν δυνατά.
Αλλωστε και το ταλέντο και
το υπόβαθρο διαθέτουν, ενώ
δίνουν έμφαση στην καθημερινή δουλειά.
Φυσικά οι επιδόσεις τους
σχολιάστηκαν ευμενώς από
τους ειδικούς του χώρου.
Το δελτίο τύπου του Τρικαλινού συλλόγου αναφέρει:
Καταπληκτική εμφάνιση
πραγματοποίησαν οι κορυφαίοι
αθλητές Κώστας Ζήκος και
Βαγγέλης Καϊκης, αθλητές της
ΓΕΑΤ, οι οποίοι πήραν μέρος
στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα
κλειστού στίβου Ανδρών- Γυναικών, που διεξήχθη το περασμένο Σαββατοκύριακο 9
και 10 Φεβρουαρίου 2019 στο
Στάδιο
Ειρήνης
και
Φιλίας(ΣΕΦ).
Ο νεαρός χαρισματικός
αθλητής Κώστας Ζήκος, ο
οποίος πήρε μέρος στο αγώνισμα των 60 μέτρων, ύστερα
από μια καταπληκτική κούρσα
που έκανε πρώτευσε σημειώνοντας την εξαιρετική επίδοση 6.62 και βελτίωσε το 6.66
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Μόνιμα στην πρίζα
Μετά την ανάλυση των πεπραγμένων οι τοπικές ομάδες της Α1
ΕΣΚΑΘ ετοιμάζονται για τον νέο δύσκολο κύκλο παιχνιδιών

Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται η συνέχεια της Α1 ΕΣΚΑΘ
με τις Τρικαλινές ομάδες να λαμβάνουν μέτρα(φωτό: billkara)
ράστια προσοχή.
Και όλα αυτά σε γεμάτο
μαραθώνιο. Στο πλαίσιο αυτό
ακόμη και διαφορές που μοιάζουν μη ανατρέψιμες εξανεμίζονται με συνοπτικές διαδικασίες και στο τέλος κερδίζει η ομάδα που για μεγάλο
διάστημα κυνηγούσε στο
σκορ.
Επίσης φέτος προκύπτει και
ένα ακόμη στοιχείο. Σωματεία
που την μια αγωνιστική δείχνουν εξαιρετική εικόνα και
κλειδώνουν σημαντικά ματς
την επόμενη κινούνται σε διαφορετική γραμμή αγωνιστικής
πλεύσης.
Οσοι εκτίμησαν λοιπόν από
την πρώτη στιγμή ότι ο φετινός μαραθώνιος θα είναι μακράς διαρκείας δικαιώνονται
εκ του αποτελέσματος.
Σε κάθε περίπτωση όμως
φαίνεται να διαμορφώνεται ο
χάρτης όσον αφορά τις περισσότερες θέσεις.
Την κούρσα οδηγεί η Αναγέννηση Καρδίτσας, που με-

τράει 15 στα 15 και ψάχνει
την αλλαγή σελίδας.
Ακολουθούν οι Γόμφοι με
τα μεγάλα αποτελέσματα
αλλά και ο Αμπελώνας, που
από την αρχή ήταν στην λίστα
των ομάδων από το πάνω
ράφι. Επονται Δαναοί και Σοφάδες και έπειτα: Αστέρας,
Νίκαια, ΑΕΛ, Ελασσόνα.
Πιο κάτω βρίσκεται η Φαλώρεια και στις τελευταίες
θέσεις: Φοίβος. Γ και Μουζάκι.
Πάντως είναι μεγάλη υπόθεση τα σωματεία να ξέρουν
να αναδεικνύουν τις αρετές
τους αλλά και να αντιμετωπίζουν τις αδυναμίες τους.
Με την τακτική αυτή θα
μπορέσουν να κάνουν τις απαραίτητες προσπεράσεις για
να δώσουν σάρκα και οστά
στα όνειρά τους.
Όπως και να’χει μετά από
έναν σημαντικό κύκλο αγώνων
διαφαίνεται ότι ο συναγωνισμός είναι πιο έντονος από
κάθε άλλη φορά, ενώ από

αγωνιστική σε αγωνιστική αρκετές ομάδες αλλάζουν αγωνιστική όψη.
Ετσι σε ορισμένα ματς κάποια συγκροτήματα δεν ανοίγουν ταχύτητα με αποτέλεσμα
να εκτροχιάζονται.
Τα ίδια όμως στην επόμενη
συνάντηση λες και τα άγγιξε
κάποιος με ραβδάκι πρωταγωνιστούν σε επικές ανατροπές διαμορφώνοντας νέους
συσχετισμούς στο πρωτάθλημα. Συνεπώς οι σύλλογοι που
κάνουν όνειρα οφείλουν να
είναι τύπος και υπογραμμός
για να αποφύγουν να δίνουν
δικαιώματα.
Η βασική αρχή ωστόσο είναι
ξεκάθαρη. Οποιος σύλλογος
κινείται μεθοδικά, χωρίς εκπτώσεις και έχει σωστές αντιδράσεις στα δύσκολα τότε
θα μπορέσει να υλοποιήσει
τις προγραμματικές δεσμεύσεις. Το στοίχημα όμως αφορά την απόλαυση του αθλήματος και αν στην πορεία προκύψει κάτι καλό κανείς δεν
θα γυρίσει την πλάτη.
Να μην ξεχνάμε επίσης ότι
όλοι γνωρίζονται πολύ καλά
μεταξύ τους, οπότε χρειάζεται
ψάξιμο σε βάθος για να γίνει
η προσπέραση.
Φυσικά όσοι αγωνίζονται
κάνουν πάντα θετικές σκέψεις
θέλοντας να καταθέσουν και
νέα στοιχεία. Εξάλλου κάποια
συγκροτήματα που παραδοσιακά βρίσκονται στο πάνω
ράφι προς τιμήν τους δεν μένουν στις δάφνες τους αλλά
πασχίζουν για καινούργιες πινελιές.
Διακαής πόθος όλων είναι
η καθημερινή βελτίωση.
Ειδικά σε κάποιες ομάδες

φαίνεται να βγαίνουν κάποια
πράγματα, ενώ άλλες επιμένουν ιδιαίτερα στο κομμάτι
της συσπείρωσης.
Επιπρόσθετα όλοι γνωρίζουν την άγρια ομορφιά των
τοπικών ντέρμπι και των αναμετρήσεων ειδικού βάρους.
Πάντως στον φετινό μαραθώνιο δύσκολα θα εντοπίσει
κανείς προβλέψιμα παιχνίδια.
Και μπορεί αρκετοί να θεωρούν ότι μεγάλες αλλαγές
δεν συνηθίζονται στην συγκεκριμένη κατηγορία αλλά
κάθε χρόνο προκύπτουν νέα
δεδομένα, αφού τα επιτελεία
δεν σταματούν να ψάχνονται.
Μάλιστα αρκετά στελέχη
ψάχνουν ακόμη και πίσω από
τις γραμμές, για να ετοιμάσουν κάποια στιγμή την διάδοχη κατάσταση.
Εννοείται ότι το νέο αίμα
δεν βλέπει την ώρα να αναλάβει δράση και να καταθέσει
τα ιδιαίτερα στοιχεία που το
χαρακτηρίζουν.
Οποιος ρίξει μια ματιά στα
στατιστικά θα εντοπίσει ενδιαφέροντα στοιχεία.
Ο μόνος δρόμος πάντως
είναι η στήριξη στα νιάτα, που
προσπαθούν να βγάζουν
ασπροπρόσωπους όσους πιστεύουν στην αξία τους.
Απλά όλοι οφείλουν να δείξουν υπομονή, ωριμότητα και
σεβασμό στους αντιπάλους
για να κερδίσουν το στοίχημα.

πιστό κοινό
Οσοι γνωρίζουν τους συσχετισμούς σημειώνουν ότι
φέτος η προσέλευση φιλάθλων στα γήπεδα που φιλοξενούν αγώνες της Α1 ΕΣΚΑΘ
είναι ικανοποιητική.

Κατάθεση διαπιστευτηρίων
Χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Κώστας Ζήκος και Αργυρό ο Βαγγέλης
Καϊκης της ΓΕΑ. Τρικάλων στο Πανελλήνιο κλειστό στίβου

Ζήκος και Καϊκης πραγματοποίησαν υψηλές πτήσεις
στο ΣΕΦ χαροποιώντας τον προπονητή Β. Κατσιάβα
που πέτυχε στον προκριματικό
του αγωνίσματος.
Η επίδοση αυτή είναι η
όγδοη καλύτερη όλων των εποχών στην Ελλάδα και η έκτη
καλύτερη στην Ευρώπη στην

κατηγορία ανδρών για την φετινή χρονιά.
Εξίσου εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε ο 20χρονος ταλαντούχος σπρίντερ
Βαγγέλης Καϊκης, που πήρε

μέρος στο αγώνισμα των 200μ,
ο οποίος μετά από μια συναρπαστική κούρσα, που έκανε
κατέλαβε την 2η θέση, σημειώνοντας την σπουδαία για την
ηλικία του επίδοση 21.93 και
άφησε πολύ αισιόδοξα μηνύματα για ακόμη καλύτερες επιδόσεις.
Πολύ καλή εμφάνιση πραγματοποίησαν και οι αθλήτριες
του συλλόγου:
Η Μαριάνθη Χατζηστάμου
αγωνίστηκε στα 60μ και πέτυχε
επίδοση 8.08.
Η Αλίκη Μπαγλατσάκου στο
ίδιο αγώνισμα σημείωσε επίδοση 8.09( νέο ατομικό ρεκόρ).
Η Σοφία Σιδέρη στα 200μ
πέτυχε επίδοση 26.56(νέο ατομικό ρεκόρ).
Παρότι οι αθλήτριες δεν
μπόρεσαν να περάσουν στον
τελικό των αγωνισμάτων έχουν

όλες τις προδιαγραφές να πετύχουν σπουδαίες επιδόσεις
στο μέλλον στον ανοιχτό στίβο.
Τους αθλητές και τις αθλήτριες γυμνάζει ο γυμναστήςπροπονητής Βαγγέλης Κατσιάβας.

Δηλώσεις Κώστα Ζήκου
Αμέσως μετά τον αγώνα ο
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Η κατηγορία διαθέτει το
δικό της πιστό κοινό που απολαμβάνει την δράση μέχρι τέλους. Σίγουρα τα μαζεμένα
σπουδαία παιχνίδια μιλούν
στην καρδιά του κόσμου, που
συνειδητοποιεί ότι κάθε αγωνιστική ξεκινάει από μηδενική
βάση.
Ετσι σε πρώτη ευκαιρία οι
φίλαθλοι σπεύδουν στα κλειστά και αποχωρούν με έντονα
συναισθήματα.
Πάντως όσοι διακονούν τον
χώρο αξίζουν πολλά εύσημα
για τις πρωτοβουλίες και την
δραστηριότητά τους.
Πολύ απλά δεν σταματούν
να ψάχνονται, ενώ δεν καταθέτουν ποτέ τα όπλα. Ακόμη
και τις στιγμές της μεγάλης
πίεσης αντιδρούν συντονισμένα, οπότε από ένα σημείο και
μετά η τακτική τους δικαιώνεται. Πάντως είναι εντυπωσιακό το δέσιμο των πρωταγωνιστών αφού είναι πολλά
χρόνια μαζί και παίζουν όλοι
για το καλό της ομάδας.
Τα εύσημα πάντως πάνε
φυσιολογικά στους παίκτες
που μοιράζουν τις δυνάμεις
τους με τέτοιο τρόπο ώστε
να κάνουν θετικό ταμείο και
να διαφημίζουν το άθλημα.
Με λίγα λόγια λοιπόν τα καλύτερα είναι μπροστά και μένει να δούμε τους νέους
άσους από το μανίκι.
Στην 16η αγωνιστική οι Γόμφοι έχουν να παίξουν στην
έδρα της Αναγέννησης και
καλούνται να πραγματοποιήσουν αψεγάδιαστη εμφάνιση
για να πετύχουν μια ακόμη
υπέρβαση.
Οι Δαναοί φιλοξενούν τη
Νίκαια και θα πρέπει πέραν
όλων των άλλων να θωρακίσουν τα μετόπισθεν για να
επιβεβαιώσουν τα προγνωστικά.
Τέλος η Φαλώρεια έχει σημαντικό παιχνίδι στο Μουζάκι
και καλείται να το διαβάσει
σωστά για να πάρει βαθιά
ανάσα μεταφέροντας πίεση
στον αντίπαλο.

νεαρός σπρίντερ Κώστας Ζήκος φανερά ικανοποιημένος
και συγκινημένος έκανε την
ακόλουθη δήλωση:
«Είχα μια μικρή κράμπα στο
γαστροκνήμιο πριν από τον
αγώνα στο ζέσταμα αλλά ευτυχώς δεν ήταν κάτι το ανησυχητικό. Ευτυχώς όλα πήγαν
αρκετά καλά και βγήκε επίδοση
ανάλογη των δυνατοτήτων
μου.
Τώρα θέλω να κάνω μια μίνι
προετοιμασία με τον κόουτς
Βαγγέλη Κατσιάβα ενόψει του
Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος
κλειστού στίβου ανδρών, που
θα γίνει στην Γλασκώβη από
1-3 Μαρτίου.

Γιορτή υποδομής Δαναών
Ευχάριστη μικρή παρένθεση από το αγωνιστικό πρόγραμμα
θα έχουν σε λίγες μέρες τα γαλάζια ταλέντα.
Το ενημερωτικό κείμενο αναφέρει:
Το Σάββατο 16 Φεβρουαρίου στις 11.50 π.μ., στο κλειστό
της Μπάρας , θα πραγματοποιηθεί η κοπή της πίτας για τα
τμήματα υποδομής των Δαναών.
Καλούνται τα παιδιά, οι γονείς και οι προπονητές να
βρεθούν στο κλειστό της Μπάρας για τις ευχές του νέου
έτους. Επί του πιεστηρίου σε αγώνα πρωταθλήματος εργαζομένων: Παλαίμαχοι Οιχαλίας- Πολύτεκνοι 3-1, ενώ ο Δήμαρχος κ. Σινάνης μίλησε για νέο χλοοτάπητα στο Καστράκι.

CMYK
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Σε ανοδική
τροχιά
Οι νεάνιδες του
Αιόλου μετά από καλή
εμφάνιση έκαμψαν
την αντίσταση της
Ολυμπιάδας με 58-50
Πριν λίγες μέρες οι νεάνιδες του Αιόλου έδωσαν
εξ αναβολής παιχνίδι στην
έδρα της Ολυμπιάδας.
Εκεί παρατάχθηκαν με
σύνθεση ανάγκης και δεν
απέφυγαν την ήττα.
Όμως στο εντός έδρας
παιχνίδι του Δημοτικού με
την ίδια ομάδα οι κυανέρυθρες έδειξαν άλλη εικόνα και μέρος των πραγματικών τους αρετών.
Με περισσότερες επιλογές και πάθος έφεραν την
υπόθεση στα μέτρα τους
και επικράτησαν με 58-50.
Στο πρώτο δεκάλεπτο ο
αγώνας ήταν ντέρμπι με
τα όλα του.
Στην δεύτερη περίοδο
η φιλοξενούμενη ομάδα
ξέφυγε για λίγο.
Ωστόσο στο δεύτερο μέρος ο Αίολος με σωστή
προσέγγιση και υποδειγματικές αντιδράσεις έχτισε
διαφορά φτάνοντας στην
καθαρή νίκη.
Τα δεκάλεπτα: 11-10,
25-29, 44-39, 58-50.
Διαιτητές:Κυρίτσης - Τατσιόπουλος
Αίολος (Αλεξοπούλου)
Βανταλή, Τοζάρου 21, Αναστογιάννη 7, Παπατζιμοπούλου , Φωτίου, Σταυροπούλου 18(4), Δραγούτσου 7, Καράση 5.
Α.Σ.Ολυμπιάδα (Νταουντάκη): Κακάτσιου 35(1),
Τόλια 3, Τύμπα, Κουτσούμπα 4, Ντούγκου, Μιχαλοπούλου , Γκουντουβά, Πιτσαρή 3, Γκορτσίλα, Βουβουσιώτη , Τσακμάκ , Αγγελακοπούλου 5(1) .

Βραδιά
ΑΠΣΤ
Για μια ακόμη χρονιά η
οικογένεια του ΑΠΣΤ υπηρέτησε σωστά την πάλη
με πληθώρα εκδηλώσεων.
Επίσης έπαιξε δυνατά
και στο κοινωνικό κομμάτι.
Πλέον όλοι στον σύλλογο ετοιμάζονται για την
καθιερωμένη γιορτή.
Το ενημερωτικό κείμενο
αναφέρει:
Ο σύλλογός μας το Σάββατο 16 Φεβρουαρίου
2019, στις 20:00
στο Gallery Art Hotel θα
πραγματοποιήσει τον ετήσιο χορό, την κοπή
πίτας καθώς και τις βραβεύσεις διακριθέντων
αθλητών του.

Α

ν δεν έχουν όρεξη
για δράση οι
μικροί σε ηλικία
καλαθοσφαιριστέ
ς τότε ποιοι μπορούν να
έχουν;

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Κατά γενική ομολογία τα τοπικά ταλεντάκια περιμένουν
διακαώς την ώρα που θα βρεθούν στο παρκέ για την επίσημη
δράση.
Εκεί σπεύδουν από την μια
να υλοποιήσουν όσα διδάσκονται στις προπονήσεις από τους
κόουτς και από την άλλη αφήνουν το ένστικτο να μιλήσει.
Δεν είναι τυχαίο ότι κατά διαστήματα αρκετά παιχνίδια αποκτούν τρελό ρυθμό και στις εμπνεύσεις του ενός απαντάει ο
άλλος.
Σε κάθε περίπτωση όμως
όσοι διακονούν τον χώρο δεν
θα πρέπει να σταματήσουν να
ψάχνονται, αφού είναι σημαντικό στον αθλητισμό να επιδιώκει να πιάσει ταβάνι.
Το πρόγραμμα πάντως στο
παιδικό του μπάσκετ θα τρέξει
πιο γρήγορα, αφού σε άλλους
νομούς το σκηνικό είναι πιο
προχωρημένο.
Σε κάθε περίπτωση η δίψα
και η αγάπη για άθληση δεν
σταματούν στοιχεία που αποτυπώνονται στα γυμναστήρια
των τοπικών ομάδων, οι οποίες
ειδικεύονται στην υποδομή.
Οι προπονητές και οι παράγοντες προσπαθούν να μιλήσουν στην καρδιά των νιάτων
καθοδηγώντας τα σωστά.
Από την στιγμή που τα βάλουν βαθιά στο πνεύμα τότε
εκτιμούν ότι η συνέχεια θα είναι
ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και παραγωγική.
Είναι σημαντικό λοιπόν οι
ιθύνοντες να δημιουργούν καλή
ατμόσφαιρα και να είναι πάντα
στο πλευρό του νέου αίματος.
Από την στιγμή λοιπόν που
αυτό μπει στο μεράκι θα αυξηθούν κατακόρυφα οι πιθανότητες για να μείνει στο προσκήνιο για εύλογο χρονικό διάστημα.
Σίγουρα στα χρόνια κλεισίματος της κάνουλας σε παραγωγή παικτών έγιναν λάθη κάτι
που παίζει ως σενάριο. Το ζητούμενο είναι οι εμπλεκόμενοι
να τα διορθώνουν και να βάζουν
κάθε πρωταγωνιστή στο μεράκι.
Κατά γενική ομολογία τα Τρίκαλα δεν έχουν την πολυτέλεια
να χάσουν ούτε ένα παιδί με
προδιαγραφές.
Παράλληλα αφήνει υποσχέσεις το άπλωμα της δραστηριότητας αφού όλο και περισ-

Με μεγάλη όρεξη
Ενδιαφέροντα παιχνίδια έγιναν στην μπασκετική υποδομή
με τα ταλέντα να δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους

Στιγμιότυπο από τον αγώνα παιδικού Φούντας 2- Δαναοί
σότερες ομάδες μπαίνουν στον
χορό και οδηγούν τη νεολαία
στον αθλητισμό.
Οι εικόνες από τις προπονήσεις και τα παιχνίδια στην υποδομή γοητεύουν τον κόσμο και
εύχονται από καρδιάς να συνεχιστεί η παράδοση που έχουν
τα Τρίκαλα ειδικά στην καλαθοσφαίριση.
Σε κάθε περίπτωση η συστηματική δουλειά αποτελεί οδηγό
για θετικό απολογισμό στο διάβα του χρόνου. Κατά γενική
ομολογία όσοι ψάχνονται διαρκώς αυξάνουν τις πιθανότητες
κατάθεσης ενός συνολικού και
ελκυστικού πακέτου.
Πάντως την ώρα της δράσης
στα μικρά ηλικιακά πρωταθλήματα σήμα κατατεθέν είναι ο
ενθουσιασμός. Οι αθλητές
μπαίνουν στο παρκέ για να δώσουν το 100% και με την τακτική τους αυτή κερδίζουν τα εύσημα.
Γενικά δεν υπάρχει μεγαλύτερο σχολείο από την μαζεμένη
δράση είτε επίσημη, είτε ανεπίσημη με την μορφή συμμετοχής σε τουρνουά.
Διότι τα ταλέντα ψήνονται
στα δύσκολα και την επόμενη
φορά εμφανίζονται πιο αποτελεσματικά και με ιδέες.
Πάνω απ όλα αφήνουν υποσχέσεις για το μέλλον.

Καλός βηματισμός
Για όλα τα γούστα ήταν οι
αναμετρήσεις στην υποδομή
την εβδομάδα που πέρασε.
Οι ομάδες έσπευσαν να αναδείξουν τα μπασκετικά τους
χαρίσματα, ενώ πρόσεξαν
όλους τους τομείς του παιχνι-

διού.
Σε κάθε περίπτωση βίωσαν
έντονα συναισθήματα.
Ας δούμε όμως το υλικό στο
παιδικό.
Ο Αίολος 1 είχε πολλά κέφια
και έφτασε στο ευρύ 104-34
επί του Κρόνου.
Οι κυανέρυθροι ξεκίνησαν
από την αρχή με πολλές επιθετικές εμπνεύσεις, άνοιξαν
την ψαλίδα και έφτασαν άνετα
στο τέλος του δρόμου.
Τα δεκάλεπτα: 27-6, 54-21,
73-29, 104-34.
Διαιτητές: Ράντος - Ροδόπουλος
(Παπαδημητριου) Ιωάννου ,
Αγγέλης, Πάσχος, Καραθάνος,
Αποστόλου, Πολύζος, Γκαραβέλας, Ζησόπουλος, Τσιακαρας, Τριανταφύλλου, Μπαϊρακτάρης, Γαρούφας
Κρόνος (Χριστάκος) Οικονόμου, Βαλκανιώτη, Χαβίλας ,
Παπαγγελής, Τσιάρας Σ., Κερίμι, Αργυρόπουλος, Τσιάρας
Ι., Μαργέλος.
Από την πλευρά τους οι Δαναοί εμφανίστηκαν στην μέρα
τους και βρήκαν την συνταγή
για να φρενάρυν την Φούντας
2 με 38-91.
Και εδώ οι γαλάζιοι έχτισαν
νωρίς διαφορά και την διατήρησαν.
Τα δεκάλεπτα: 9-22, 17-46,
29-68, 38-91.
Διαιτητές: Xλωρός - Μιχαηλίδης
Φούντας 2 (Φούντας Γ ) Μπέσιος, Σκουλής, Κυρίτσης , Βερεντζιώτης, Παλάβρας, Μητσιάδης, Κανδύλης, Κατσιαμπά,
Μοιριώρης Ι Κολοπίτας, Κω-

Τα δυνατά τους έβαλαν τα ταλέντα Αιόλου 2 και ΑΕΤ
τούλας, Παπαναστίου.
Δαναοί (Κωτούλας) Πελεκάνης, Λέφας, Κομπολιας, Αλεξίου, Μοσχόπουλος , Σκυλογιάννης, Τσίνας,Τάλλαρος , Κοντογι
Καρανανάς, Τίγκας .
Τα γεμάτα παιχνίδια είχαν
και συνέχεια με τα νιάτα της
ΑΕΤ να καταθέτουν ωριμότητα,
να παίζουν σπουδαία άμυνα
και να έχουν λύσεις στην επίθεση.
Ετσι λύγισαν την αντίσταση
του Αίολου 2 με 49-69.
Τα δεκάλεπτα: 9-20, 19-4,
35-51, 49-69.
Διαιτητές:Γκότας - Γεωργούλας
Αίολος 2 (Φόρος ) Μάτας,
Κότσιος 8π, Τσιάρας , Χλωρός
12, Βαγγελοκωστας, Κουτής,
Χριστοδούλου, Μπουρζιάννης
6, Πούλιος 9, Σταμάτης 10,
Γκόγκας , Αναγνωστόπουλος
4.
ΑΕΤ (Γκότας) Σαβουλίδης 1,
Καρκανιάς5(1), Τσιάνας 23,
Γιαννικώστας 12, Μπαλκίζας 2,
Καράς 8, Κόκκας, Μαντούδης
16, Τσαρουχάς 2.
Σε καλή μέρα επίσης εμφανίστηκε η Φούντας 1, που με
ισορροπία σε άμυνα και επίθεση έβαλε τις βάσεις για το ροζ
φύλλο με 75-35 επί του Αιόλου
2.
Τα δεκάλεπτα: 21-11 , 4019 , 69-23 , 75-35.
Διαιτητές: Γκαρτζονίκας Χ.
- Χλωρός Χ.
Φούντας BC (Φούντας Γ.)
Κολίτσας 4, Αργυρόπουλος 2,
Μπαμπούρης 2, Κουτούμπας
8, Μανθελάς 25, Σκουλής ,
Τζιώρας 8, Μπουραζάνης 4,

Μπουντούρης 14, Καλαπανίδας
8.
Αίολος 2 (Φόρος ) Μάτας ,
Κώτσιος 12(1), Τζιάρας , Χλωρός 17, Ευαγγελοκώστας ,
Γκόγκας , Κούτης , Χριστοδούλου 5, Μπετσιμέας 1, Μπουρζιάνης , Σταμάτης , Αναγνωστόπουλος.

Το πάλεψαν γερά
Να μην ξεχάσουμε όμως και
το πολύ ενδιαφέρον πρωτάθλημα Κ21. Εδώ ο Αίολος σε
πραγματικό ντέρμπι λύγισε 7063 στην έδρα του ΑΣ. Καρδίτσας.
Οι γείτονες ξεκίνησαν πιο
ουσιαστικά το πρώτο δεκάλεπτο. Όμως στην δεύτερη περίοδο οι κυανέρυθροι προσπέρασαν.
Στο δεύτερο μέρος οι γείτονες πήραν ξανά το προβάδισμα
και το διατήρησαν μέχρι τέλους.
Τα δεκάλεπτα: 18-13 , 3236 , 49-45 , 70-63.
Διαιτητές: Κατσιαντώνης Θ.
- Πάνος.
Νέοι Α.Σ. Καρδίτσας (Χασιώτης): Χαρίτου 2, Περίφανος,
Παπαστάθης 7, Νότος , Μπαλωμένος, Καρράς, Παπακώστας 14(1), Ντούρλιας 10, Παπαευθυμίου 18, Θεοχάρης 17,
Κωνσταντίνου 2, Σχοινάς
Νέοι Αίολου Τρικάλων (Παπαδημητρίου): Ιωάννου 10 , Αγγελής 6, Καραθάνος 2 , Ράντος,
Αποστόλου 2, Πολύζος, Γκαραβέλλας 11(1) , Ευαγγελακόπουλος 16(3) , Ζησόπουλος,
Γαρούφας 4 , Τριανταφύλλλου
12.

Ανοιχτά πανιά
Τα δυνατά τους βάζουν οι μικρές και οι μεγάλες αθλήτριες του Φιλθλητικού Τρικάλων
Σε πολλά μέτωπα παίζουν
τα στελέχη του Φιλαθλητικού
Τρικάλων και φροντίζουν σε
πρώτη ευκαιρία να βάλουν
την υπογραφή τους.
Ασφαλώς αγαπούν το βόλεϊ,
έχουν χημεία, η μια αθλήτρια
παίζει για την άλλη και έτσι
το νερό μπαίνει στο αυλάκι.
Οι γυναίκες έχουν μπροστά
τους σημαντική αγωνιστική
πρόκληση και θα δώσουν το
100% των αρετών τους.

Ελπιδοφόρα μηνύματα
όμως έρχονται και από τις μικρές του συλλόγου οι οποίες
μπήκαν για τα καλά στο πνεύμα και φροντίζουν να εμφανίζονται όλο και καλύτερες.
Το δελτίο τύπου αναφέρει:
Με νίκη συνέχισαν στο πρωτάθλημα παγκορασίδων 1 οι
μικρές του Φιλαθλητικού απέναντι στην ομάδα του Παλαμά.
Το παιχνίδι εξελίχθηκε,με την
πολύ καλή απόδοση των
CMYK

αθλητριών , σε μονόλογο και
η νίκη ήρθε εύκολα. Η προσοχή του Συλλόγου είναι την
Κυριακή το βράδυ (19:00)
στο Κατσιμήδειο με την γυναικεία ομάδα να δίνει μπαράζ
αγώνα για την εισδοχή της
στις καλύτερες 8 ομάδες της
Ένωσης Πετοσφαίρισης Κεντρικής Ελλάδας.Το παιχνίδι
είναι νοκ άουτ, και η προσπάθεια - προσοχή πρέπει να κρατηθεί στο υψηλότερο επίπε-

Ωραίο βόλεϊ πρόσφεραν οι μικρές του Φιλαθλητικού Τριάλων
δο.
Φιλαθλητικός(Κουφογιάννης- Κσαρτζιάν):Μπούρα,Γελαδάρη,Μπουραζάνα,Ρακοβί-

τη,Κουτσώνα,Τσιανάκα,Πάτα,
Μπαντή,Παπαγιαννούλα,Μίσιου,Γιώτη,Ζαφειροπούλου,Γκατζιού,Αποστόλου.

CMYK
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Είναι μια καλή ευκαιρία
Στον ΑΟ Τρίκαλα γνωρίζουν πολύ καλά ότι ο αγώνας που ακολουθεί
θα πρέπει να αποτελέσει συνέχεια όσων πέτυχε στην Δράμα
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Πώς διαμορφώνεται
το πρόγραμμα της Football
League από τη 18η έως
και την 20ή στροφή
Η Football League ανακοίνωσε τις τηλεοπτικές μεταδόσεις από τη 18η έως και την 20ή αγωνιστική. Για τη
19η το Σάββατο (02/03) θα γίνουν τέσσερις αγώνες λόγω
της αγωνιστικής Τετάρτης που ακολουθεί στο πλαίσιο
της 20ής. Αναλυτικά:

Η 18Η ΑΓΩΝιΣΤιΚΗ

Σάββατο 23 Φεβρουαρίου
Παναχαϊκή - Απόλλων Λάρισας (15:00 ΕΡΤ3, Γήπεδο
Αγυιάς)
Εργοτέλης - Σπάρτη (15:00, Παγκρήτιο Στάδιο)

Κυριακή 24 Φεβρουαρίου
ΑΟΧ Κισσαμικός - Τρίκαλα (15:00, Γήπεδο Περιβολίων)
Αιγινιακός - Ηρακλής (15:00, Δημ. «Γ. Παραλυκίδης»)
Απόλλων Πόντου - Βόλος (15:00 ΕΡΤ3, Γήπεδο Καλαμαριάς)
Κέρκυρα - Αήττητος Σπάτων (15:00, ΕΑΚ Κέρκυρας)
Δόξα Δράμας - Πλατανιάς (15:00, Γήπεδο Δόξας)
Καραϊσκάκης Άρτας - Ηρόδοτος (15:00, Δημ. Αγίων
Αναργύρων)

Η 19Η ΑΓΩΝιΣΤιΚΗ

Σάββατο 2 Μαρτίου
Πλατανιάς - Απόλλων Πόντου (15:00 ΕΡΤ3, Γήπεδο Περιβολίων)
Τρίκαλα - Εργοτέλης (15:00, Δημ. Στάδιο Τρικάλων)
Βόλος - ΑΟΧ Κισσαμικός (15:00, Δημ. Γήπεδο Νεάπολης)
Ηρόδοτος - Δόξα Δράμας (15:00. Δημ. Νέας Αλικαρνασσού)

Κυριακή 3 Μαρτίου
Ο ΑΟ Τρίκαλα ξέρει ότι το παιχνίδι με τον Απόλλωνα Πόντου έχει μεγάλο βαθμολογικό ενδιαφέρον

Η

έναρξη του δευτέρου
γύρου της Φούτμπολ Λιγκ
έκρυβε για τον ΑΟ
Τρίκαλα μια σημαντική
επιτυχία, τη πρώτη εκτός έδρας
νίκη! Στην Δράμα ο ΑΟΤ δεν νίκησε
μόνο την Δόξα αλλά πήρε και την
κατάλληλη ψυχολογία για την
δύσκολη συνέχεια. Βέβαια μπορεί
να ήρθε λίγες ώρες μετά το
διαζύγιο με τον προπονητή Θωμά
Γράφα, αλλά και αυτό δεν ήταν
έκπληξη αφού το κλίμα από την
πλευρά των φιλάθλων προς το
πρόσωπο του ήταν βαρύ.

Του ΧΡιΣΤΟΦΟΡΟΥ
πΑπΑΘΑΝΑΣιΟΥ

παιχνίδια. Η προσπάθεια είναι αυτή που
τελικά χαρακτηρίζει κάθε προσπάθεια.
Στο αγωνιστικό κομμάτι ο Τσιάρας
είναι τιμωρημένος και δεν θα αγωνιστεί.
Αντίθετα επιστρέφουν από την τιμωρία
τους οι Συμελίδης και Γκότοβος.

Ο Μπαϊλής διαιτητής στο ΑΟ
Τρίκαλα – Απόλλωνας πόντου
Με τις αναμετρήσεις της 17ης αγωνιστικής θα συνεχιστεί το Σαββατοκύριακο
(16-17/2) το πρωτάθλημα της Β' Εθνικής
και την Τετάρτη (13/2) η ΚΕΔ/ΕΠΟ ανακοίνωσε τους διαιτητές και τους βοηθούς
τους, που θα σφυρίξουν στα ματς.
Το παιχνίδι του ΑΟΤ με τον Απόλλωνα
Πόντου ορίστηκε ο Μπαϊλής από την
Πρέβεζα. Αναλυτικά:

xristoforospap@gmail.com

Τώρα ο Μίλος Κόσιτς ανέλαβε τα ηνία
και θα κάνει το ντεμπούτο του την Κυριακή στο εντός έδρας παιχνίδι με τον
Απόλλωνα Πόντου. Ένα παιχνίδι που
δεν μπορεί παρά να αποτελεί… συνέχεια
των όσων έγιναν στην Δράμα. Διότι για
να έχει πραγματική αξία η νίκη επί της
Δόξας θα πρέπει ο ΑΟΤ να νικήσει την
ομάδα της Καλαμαριάς. Από εκεί και
πέρα όλα είναι γνωστά. Στο πρωτάθλημα
αυτό δεν υπάρχουν εύκολα ή δύσκολα

Σάββατο (16/2)
15.00 Εργοτέλης - ΑΟΧ/Κισσαμικός
Διαιτητής: Κολύτας (Λασιθίου)
Βοηθοί: Ζήρδας (Αθηνών), Γεωργακόπουλος (Πειραιά)
4ος: Σωτηριάδης (Λασιθίου)

Κυριακή (17/2)
15.00 Σπάρτη - Παναχαϊκή
Διαιτητής: Δραγάτης (Ανατολικής Αττικής)
Βοηθοί: Γούρνιας (Ανατολικής Αττικής), Πήττας (Ηλείας)

4ος: Αντωνίου (Ανατολικής Αττικής)
15.00 Απόλλων Λάρισας - Αιγινιακός
Διαιτητής: Ματσούκας (Αιτωλοακαρνανίας)
Βοηθοί: Αϊναλής (Μακεδονίας), Χατζημανώλης (Δωδεκανήσου)
4ος: Βουρνέλης (Μακεδονίας)
15.00 Τρίκαλα - Απόλλων Πόντου
Διαιτητής: Μπαϊλής (Πρέβεζας)
Βοηθοί: Σκορδίλης (Κέρκυρας), Καλύβας (Φθιώτιδας)
4ος: Πολυχρόνης (Πιερίας)
15.00 Ηρακλής - Κέρκυρα
Διαιτητής: Κατσικογιάννης (Ηπείρου)
Βοηθοί: Καμπερίδης (Καβάλας), Ψύλλος (Λέσβου)
4ος: Πουλικίδης (Δράμας)
15.00 Βόλος - Δόξα Δράμας
Διαιτητής: Δραγούσης (Κιλκίς)
Βοηθοί: Τυριακίδης (Μακεδονίας),
Κρυώνας (Σερρών)
4ος: Μπεκιάρης (Καρδίτσας)
15.00 Αήττητος - Ηρόδοτος
Διαιτητής: Περράκης (Αθηνών)
Βοηθοί: Nιδριώτης (Αθηνών), Νικολάου
(Αθηνών)
4ος: Μπακογιάννης (Αθηνών)
15.00 Πλατανιάς - Α.Ε. Καραϊσκάκης
Διαιτητής: Βεργέτης Χ. (Αρκαδίας)
Βοηθοί: Βεργέτης Δ. (Αρκαδίας), Κύριος (Αρκαδίας)
4ος: Κάτοικος (Αθηνών).

ΜΠΑΚΩΣΗΣ
EΞΑΤΜιΣΕιΣ

ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ

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

Σπάρτη - Απόλλων Λάρισας (15:00, Δημ. Στάδιο Σπάρτης)
Ηρακλής - Παναχαϊκή (15:00 ΕΡΤ3, Καυτανζόγλειο Στάδιο)
Αήττητος Σπάτων - Αιγινιακός (15:00, Δημ. Στάδιο Σπάτων)
Καραϊσκάκης Άρτας - Κέρκυρα (15:00, Δημ. Αγίων
Αναργύρων)

Η 20Η ΑΓΩΝιΣΤιΚΗ

Τετάρτη 6 Μαρτίου
Εργοτέλης - Βόλος (15:00 ΕΡΤ3, Παγκρήτιο Στάδιο)
Τρίκαλα - Σπάρτη (15:00, Δημ. Στάδιο Τρικάλων)
Απόλλων Λάρισας - Ηρακλής (15:00, Γήπεδο Φιλιππούπολης)
Παναχαϊκή - Αήττητος Σπάτων (15:00, Γήπεδο Αγυιάς)
Αιγινιακός - Καραϊσκάκης Άρτας (15:00, Δημ. «Γ. Παραλυκίδης»)
Απόλλων Πόντου - Ηρόδοτος (15:00, Γήπεδο Καλαμαριάς)
Δόξα Δράμας - Κέρκυρα (15:00, Γήπεδο Δόξας)

πέμπτη 7 Μαρτίου
ΑΟΧ Κισσαμικός - Πλατανιάς (15:00 ΕΡΤ3, Γήπεδο Περιβολίων)
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«Κλικ» στο Μεγαλοχώρι

Και για να μην γράψουμε μόνο τα καλά. Πόσο δύσκολο είναι η
ΕΠΟ, αυτή που κόπτεται για την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου να
ντύσει ομοιόμορφα τις αποστολές των Μικτών; Πόσο δύσκολο
είναι μια Τρικαλινή εταιρία να το κάνει;
Συγκινητική η στιγμή του αποχαιρετισμού αλλά η ζωή προχωράει.
Ο Χρήστος Μόρφος και ο Αχιλλέας Ζήρας αποχαιρετούν μετά από τέσσερα χρόνια τα... παιδιά τους.

Ολοκληρώνεται
ακόμα ένα
Ενωσιακό
πρωτάθλημα
και ο γιατρός
Θανάσης
Κουτής
ήταν εκεί…

Αδιάφορη… ήττα
•Εχασαν οι Νέοι (Κ 16) της ΕΠΣΤ με 1-3 από την Καρδίτσα
η οποία είχε προκριθεί στην επόμενη φάση
ο αποτέλεσμα του
αγώνα ΤρίκαλαΚαρδίτσα μπορεί
να περίμενε 90
λεπτά για να γίνει γνωστό,
το αποτέλεσμα της
γενικότερης προσπάθειας
όμως ήταν γνωστό από την
προηγούμενη αγωνιστική
δίνοντας το εισιτήριο της
πρόκρισης στην Καρδίτσα,
είτε αυτή έχανε, είτε
κέρδιζε στην χθεσινή
τελευταία αγωνιστική της
α’ φάσης.

Τ

Ο Γιάννης
Καρανίκας με
τον του γιο
Φίλιππα είδαν
τους χθεσινούς
αγώνες με τον
μικρό να…
ψήνεται

Ο Σιμιτσής προσπαθεί να
σταματήσει τον αντίπαλό του

Του ΠANOΥ
ΓIΔOΠOYΛOΥ
gidopoulosp@yahoo.gr

Στο τέλος του αγώνα των Παίδων ο προπονητής της Καρδίτσας
Μάκης Κατσαβριάς συγχάρηκε τους Τρικαλινούς παίκτες
και αυτή η χειρονομία δείχνει πολιτισμό

Επιστροφή στα
γήπεδα ως αρχή του
Καρδιτσιώτικου
ποδοσφαίρου μετά
από πολλά χρόνια ο
συμπαθής Θωμάς
Κυρίτσης. Στη φωτό
με τον Αστυνόμο Α’
Γιώργο Σωτήρη

Για το γόητρο όμως οι φιλοξενούμενοι κέρδισαν τους Νέους (Κ 16) της ΕΠΣΤ με 3-1 και
πανηγύρισαν διπλά την πρόκρισή τους σε ένα παιχνίδι που
δεν είχε το παραμικρό έκτροπο,
όπως γινόταν παλαιότερα, οπότε το περιπολικό ασφαλείας
που βρέθηκε στο Μεγαλοχώρι
είχε τυπικό χαρακτήρα.
Περισσότερο με αγγαρεία
παρά με προσπάθεια για διάκριση φάνηκε το πρώτο ημίχρονο στο γήπεδο Μεγαλοχωρίου. Χαρακτηριστικό πως πέρα
από τα δύο γκολ δεν σημειώθηκαν άλλες. Στο 32’ ο Κωστόπουλος κέρδισε πέναλτι από
τον Ξάνθο, το οποίο μετέτρεψε
σε γκολ ο Οικονόμου κάνοντας
το 0-1.
Η αντίδραση των Τρικαλινών
σχεδόν άμεση. Στο 34’ ο Μπαλτάς με σουτ απέναντι στον αντίπαλο τερματοφύλακα ισοφά-

Οικονόμου εκτέλεσε φάουλ και
ο Ευθυμίου με κεφαλιά, πέτυχε
το τρίτο γκολ της Καρδίτσας η
οποία πήρε τη νίκη πρόκριση για
την επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Οι Νέοι ηττήθηκαν χθες αλλά είχαν
χάσει το τρένο της πρόκρισης νωρίτερα

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

Ο Παπαδογεώργος σε μια προσπάθειά του
ρισε 1-1.
Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με δυσάρεστη εικόνα για
την Τρικαλινή ομάδα η οποία
στο 50’ δέχτηκε γκολ δώρο,
όταν μια μπροστινή πάσα και
ακίνδυνη, ξεγέλασε τον τερματοφύλακα Παπαδόπουλο που

φαινόταν πως είχε τον έλεγχο,
με αποτέλεσμα ο Κούλπας να
μην δυσκολευτεί να οδηγήσει τη
μπάλα στα δίκτυα και να κάνει
το 1-2.
Οι φιλοξενούμενοι ολοκλήρωσαν την επιτυχία τους πετυχαίνοντας το 1-3 στο 82’ όταν ο

ΕΠΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ: Παπαδόπουλος, Σιμιτσής, Βραχνός, Σακαίκος, Ξάνθος, Καμέας, Βάλλας, Κατόπης, Καρακώστας,
Μπαλτάς, Βασιλείου.
Επαιξαν και οι: Αναστασόπουλος, Παπαδογεώργος, Κωστόπουλος
ΕΠΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ: Γκαντής,
Πιλάτος, Αποστολόπουλος, Παλάντας, Ξηρός, Οικονόμου,
Κούλπας, Κολοκύθας, Καραγιάννης, Ζάγκος, Κωστόπουλος.
Επαιξαν και οι: Ζάγγος, Πανταζής, Γραβάνης, Κουτής, Ευθυμίου.
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Κουκούλας (Δεδηκούσης- Παραφέστας) Λάρισας.

Β’ Ερασιτεχνική
Στα γήπεδα και σήμερα οι ομάδες του 1ου ομίλου της Β’ Ερασιτεχνικής κατηγορίας και μάλιστα
με το ντέρμπι ανάμεσα στο πρωτοπόρο Ριζαριό και
το Ζάρκο να τραβάει πάνω του την προσοχή.
Λογικό είναι αφού οι δύο ομάδες έχουν στόχο τις
θέσεις που οδηγούν στην Α’ Ερασιτεχνική και οι βαθμολογική τους διαφορά είναι ρευστή…
Το Ριζαριό επέστρεψε στη κορυφή της βαθμολογίας μετά τη νίκη του επί του Λόγγου και την ήττα
των Παραληθαίων στο Ζάρκο, ενώ ο «Ηρακλής» χάρη
στη θετική πορεία των τελευταίων αγωνιστικών
βρίσκεται σε τροχιά ανόδου.
Οι Παραληθαίοι θα προσπαθήσουν να κερδίσουν
στο Πετρωτό έτσι ώστε να επωφεληθούν το αποτέλεσμα στο ντέρμπι, ενώ οι Καρυές φιλοξενούν τον

Εκκρεμότητες με ντέρμπι
•Το Ριζαριό φιλοξενεί το Ζάρκο
Αστέρα ως φαβορί.
Οι διαιτητές των σημερινών αγώνων οι οποίοι θα
ξεκινήσουν στις 3 μ.μ
Γηπ. Αγ Κυριακής: Αγ. Κυριακή - Κηπάκι
Διαιτ. Κουτσαγιας (Λεωνιδας Κ - Μπαιρακταρης)
Γηπ. Αρδανίου: Αρδάνι - Οικουμενιος
Διαιτ. Μανασης Κ (Νταλουκας - Σακκας)
Γηπ. Ριζαριου: Ριζαριό - Ζάρκο

Διαιτ. Κοντινος (Μπαλας Χ - Παπαγεωργοπουλος)
Γηπ. Καρυων: Καρυες - Αστερας
Διαιτ. Τουλουμης (Πλοκας - Ανδριοπουλος)
Γηπ. Κρήνης: Κρήνη - Ακ. Αμπελακιων
Διαιτ. Παφης (Κωστηρας - Σινδρος)
Γηπ. Πετρωτού: Πετρωτό - Παραληθαίοι
Διαιτ. Σταφυλας (Μανασης Μ - Ντινος)
Γηπ. Λόγγου: Λόγγος - Γριζάνο

Το Ζάρκο θα επιδιώξει να συνεχίσει την ανοδική του πορεία
Διαιτ. Λεωνιδας Σ (Καλογριας - Κουτσαγιας)
Γηπ. Βασιλικής: Βασιλική - Ακαδημια 1
Διαιτ. Αποστολου (Ρατζας - Καπερωνης)
Ρεπό: Κεραμιδί

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΝΩΣΕΩΝ
στω και αν δεν
απουσίασαν τα
καρδιοχτύπια από
το γήπεδο του
Μεγαλοχωρίου (μπάλα
είναι αυτή και κάνει
τερτίπια) τελικά οι Παίδες
της ΕΠΣΤ κράτησαν το
εισιτήριο πρόκρισης, που
είχαν στο… τσεπάκι τους.

Ε

Του ΠANOΥ
ΓIΔOΠOYΛOΥ
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Ραντεβού στο… επόμενο!
•Οι Παίδες της ΕΠΣΤ πήραν το εισιτήριο της πρόκρισης
με το 2-2 απέναντι στην Καρδίτσα με δύο γκολ του Γαλάνη

gidopoulosp@yahoo.gr

Το ισόπαλο 2-2 τους έδωσε
το δικαίωμα πανηγυρισμού
αφού η διαφορά των τριών
βαθμών από την Καρδίτσα παρέμεινε και η δεύτερη θέση
που κατέκτησαν τα παιδιά του
Χρήστου Μόρφου τα οδηγεί
στην επόμενη φάση του θεσμού, εκεί όπου με κλήρωση θα
συναντήσουν μια από τις ομάδες που τερμάτισαν στη πρώτη
θέση και θα δώσουν νέο παιχνίδι πρόκρισης, εκτός έδρας.
Η συνολική παρουσία των
Τρικαλινών παίδων (Κ 14) δικαιολόγησε σε κάθε περίπτωση
την επιτυχία τους και με περισσότερη προσοχή και οργάνωση
θα μπορούσαν να τερματίσουν
στο ρετιρέ, αλλά αυτό είναι
μια ιστορία που θέλει ανάλυση
και φυσικά περισσότερη προσοχή στις Μικρές «Εθνικές»
ομάδες. Στα λεγόμενα βέβαια
της ΕΠΟ, διότι στη πράξη όλα
είναι διαφορετικά και προβληματικά.
Στο χθεσινό παιχνίδι η ισοπαλία ήταν φυσιολογικό αποτέλεσμα της προσπάθειας, αν
και οι παίκτες –κυρίως της Τρικαλινής ομάδας- παρουσιάστηκαν αγχωμένοι, παρότι ήταν
το φαβορί. Οσο τολμηρές άλλο
τόσο τυχερές ήταν οι προσπάθειες των Τρικαλινών παικτών
που κατέληξαν στα δίκτυα της
Καρδίτσας, χαρακτηριστικό βέβαια του ποδοσφαίρου και
αυτό, που σε καμιά περίπτωση
δεν αλλοιώνει την επιτυχία της
ΕΠΣΤ. Οι δύο ομάδες προσπάθησαν να βρουν διαδρόμους
στο «χωράφι» του Μεγαλοχωρίου κάτι που ήταν δύσκολο και
κυρίως να κουβαλήσουν τα παιδιά τη μπάλα και να δημιουργήσουν τις καλύτερες προϋποθέσεις για το γκολ. Αναπόφευκτα επιλέχτηκαν προσπάθειες από μακριά ή από
στημένες προσπάθειες.
Όπως στο 17’ όταν ο Γαλάνης από μακριά δοκίμασε το μακρινό ψιλοκρεμαστό σουτ, είχε
σύμμαχο τη τύχη και τον αντίπαλο τερματοφύλακα μακριά
από την εστία του, οπότε δεν
ήθελε πολύ η μπάλα να προσγειωθεί στα δίκτυα της Καρδίτσας και να κάνει το 1-0. Ένα
σημαντικό γκολ στη συγκεκριμένη προσπάθεια των Παίδων.
Το προβάδισμα όμως χάθηκε
νωρίς. Συγκεκριμένα δύο λεπτά
αργότερα, οι φιλοξενούμενοι
εκτέλεσαν φάουλ από δεξιά με
τον Τίγκα, η μπάλα πέρασε στο
δεύτερο δοκάρι και χωρίς την
σωστή αμυντική αντίδραση των
Τρικαλινών, ο Αργυρόπουλος
από κοντά δεν δυσκολεύτηκε
να κάνει το 1-1.
Στο 22’ ο Γερεντές προσπάθησε να εκμεταλλευτεί την ταχύτητά του, μπήκε από δεξιά
αλλά το σουτ που έκανε ήταν
άστοχο.
Στο 30’ ο Αργυρόπουλος δοκίμασε το πόδι του με καλές
προϋποθέσεις αλλά ο Πατρίκαλος πραγματοποίησε σωτήρια απόκρουση σε κόρνερ. Η
εξέλιξη όμως του κόρνερ, έφε-

Ο Γαλάνης πέτυχε και τα δύο γκολ της αναμέτρησης

Η ομάδα των Παίδων κέρδισε επάξια την πρόκριση

Προσπάθεια του Κατράνα από το χθεσινό παιχνίδι

Στο τέλος του αγώνα οι πανηγυρισμοί πρόκρισης ήταν φυσικό επακόλουθο
ρε νέο κόρνερ και το 1-2.
Ο Τίγκας εκτέλεσε από δεξιά,
ο Πούλιος χωρίς παρενόχληση
πήρε την κεφαλιά και σκόραρε.
Η Τρικαλινή ομάδα προσπάθησε να αντιδράσει και δύο
φορές λίγο έλλειψε να σκοράρει αλλά στη πρώτη ο Γερεντές
από κοντά νικήθηκε από τον αντίπαλο τερματοφύλακα, μετά
από πάσα του Κατράνα, ενώ
δύο λεπτά αργότερα ο τελευταίος σούταρε δυνατά και
άστοχα.
Στην εκπνοή του ημιχρόνου
οι φιλοξενούμενοι λίγο έλλειψε
να σκοράρουν ξανά όταν ο
Μπακαβέλος από πλάγια αριστερά προσπάθησε να περάσει
τη μπάλα πάνω από τον Πατρίκαλο, ο οποίος βρέθηκε εκτός
εστίας, το έκανε αλλά η μπάλα
κατέληξε άουτ.
Στο δεύτερο ημίχρονο και
πάλι οι δύο ομάδες προσπάθησαν να διαχειριστούν ανάλογα το παιχνίδι ώστε να φτάσουν στα γκολ αφού το σκορ
του πρώτου μέρους ήταν ρευστό στην πρόκριση.
Στο 42’ κα η Τρικαλινή ομάδα
αύξησε τις ελπίδες επίτευξης
του στόχου της, όταν ο Γαλάνης σούταρε από μακριά, η

μπάλα «έσκασε» στο έδαφος
και ξεγέλασε τον Αγγελάκη ισοφαρίζοντας 2-2.
Στο 55’ ο Ρούτσι συνδυάσηκε με τον Γερεντέ, αλλά πριν
προλάβει να σουτάρει από αριστερά, πρόλαβαν να διώξουν οι
αμυντικοί της Καρδίτσας.
Οι φιλοξενούμενοι απείλησαν στο 70’ με τον Γερούκη να
πραγματοποιεί ατομική προσπάθεια από δεξιά, να σουτάρει
αλλά η μπάλα βρήκε στον
Στρωματά και κατέληξε κόρνερ,
ενώ στο 78’ ο Αργυρόπουλος
σούταρε από δεξιά και ο Πατρίκαλος μπλόκαρε.

Μόρφος «Μπράβο
στα παιδιά»
Ικανοποιημένος από την γενική εικόνα των παίδων δήλωσε
στο τέλος του χθεσινού αγώναπρόκρισης ο προπονητής της
ΕΠΣΤ Χρήστος Μόρφος.
«Μπράβο στα παιδιά για την
όμορφη κι επιτυχημένη προσπάθειά τους. Εδειξαν συνέπεια, προσοχή και αγωνιστική
διάθεση σε όλη την α’ φάση και
δικαιώθηκαν. Είμαστε δίκαια
στην επόμενη φάση και θα μπορούσαμε να είχαμε κόψει το
νήμα, με περισσότερη προσοχή

και τύχη. Μικρή η σημασία,
όπως και οι διαφορές με την
πρωτοπόρο Λάρισα η οποία παίζει σε μεγαλύτερα μεγέθη, σε
όλους τους τομείς. Συνεχίζουμε.
Θα παίξουμε με τον επόμενο αντίπαλο και θα προσπαθήσουμε
για το καλύτερο» τόνισε.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΕΠΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ: Πατρίκαλος, Τσιούκας (53’ Γαϊτάνας),
Αγγέλης, Παπαδημητρίου, Γαλάνης, Στρωματάς, Κατράνας
(75’ Μάνος) Γραμματικός (77’
Σουφλάκης), Γερεντές, Ρούτσι,
Πρεκατές (77’ Βατής).
ΕΠΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ: Αγγελά-

Ο Αγγέλης προσπαθεί να σταματήσει τον αντίπαλό του
κης, Τίγκας (60’ Κουτσιούμπας),
Στάμος, Μητσιάδης, Ντίνας,
Τσαχματιώτης, Πούλιος, Χονδρονόπουλος (79’ Τσιατσιαρώνης), Αργυρόπουλος (79’ Εκί-

ζογλου), Φώτης, Μπακαβέλος
(44’ Γερούκης).
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Μπουρουζίκας
(Δεδικούσης- Παραφέστας) Λάρισας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ
K-14

Κ 16

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΕΠΣ Τρικάλων-ΕΠΣ Καρδίτσας
ΕΠΣ Λάρισας-ΕΠΣ Γρεβενών

2-2
8-0

ΕΠΣ Τρικάλων-ΕΠΣ Καρδίτσας
ΕΠΣ Λάρισας-ΕΠΣ Γρεβενών

1-3
1-0

Η ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Η ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΕΠΣ Λάρισας
17-3
14
2. ΕΠΣ Τρικάλων
20-7
11
------------------------------------------------------------3. ΕΠΣ Καρδίτσας
14-10
8
4. ΕΠΣ Γρεβενών
2-33
0

1. ΕΠΣ Λάρισας
14-0
18
2. ΕΠΣ Καρδίτσας
17-8
12
------------------------------------------------------------3. ΕΠΣ Τρικάλων
9-11
4
4. ΕΠΣ Γρεβενών
1-22
1
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Απένειμε εύσημα
•Μια ακόμη ξεχωριστή βράβευση από τον Σύλλογο Ελλήνων
Ολυμπιονικών στην Φανή Τζέλη και στον προπονητή της Ν. Παϊταρίδη

Η

προσπάθεια
του ΣΟΑΤ έχει
ξεπεράσει τα
στενά τοπικά
όρια και η δουλειά
αναγνωρίζεται ακόμη και
από στελέχη που τα
μάτια τους έχουν δει
πολλά, ενώ το πιο
σημαντικό είναι ότι
τίμησαν και με το
παραπάνω το εθνόσημο
στα χρόνια δράσης.

Στελέχη του Τρικαλινού συλλόγου λοιπόν απόλαυσαν και
με το παραπάνω μια ξεχωριστή
βράβευση.
Το δελτίο τύπου αναφέρει:
Μεγάλη τιμή για τον ΣΟΑΤ,
τον Τρικαλινό Αθλητισμό αλλά
και το Ελληνικό Ταεκβοντό γενικότερα.
Η μοναδική αθλήτρια από το
άθλημα του Ταεκβοντο που τιμήθηκε ήταν η Φανη Τζέλη και
ο προπονητής Νίκος Παϊταρίδης. Όλα αυτά από τον Σύλλογο Ελλήνων Ολυμπιονικων.
Στην φαντασμαγορική Εκδήλωση που οργάνωσε ο Σύλλογος Ελλήνων Ολυμπιονικών για
την Κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας του, τιμήθηκαν οι
Nέοι σε Hλικία αλλά Tεράστιοι
σε Aξία Aθλητές που αποτελούν
το μέλλον του ελληνικού αθλητισμού και της κοινωνίας μας
γενικότερα.
Το παρόν έδωσαν όλα τα
μέλη του Διοικητικού Συμβούλιου του Συλλόγου Ελλήνων
Ολυμπιονικών καθώς και πλήθος εμβληματικών Ολυμπιονι-

Φ. Τζέλη και Ν. Παϊταρίδης κράτησαν την βράβευση από τον Σύλλογο Ολυμπιονικών στην καρδιά τους
κών των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων δίνοντας ακόμη
μεγαλύτερη λάμψη στην εκδήλωση με την παρουσία τους,
ενώ χαιρετισμούς έκαναν ο
Υφυπουργός
Αθλητισμού
κ.Γιώργος Βασιλειάδης και ο
Δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης
Μώραλης.
Οι εξαιρετικά διακριθέντες
αθλητές βραβεύτηκαν από εμβληματικές φυσιογνωμίες περασμένων ετών δημιουργώντας
κατά αυτόν τον τρόπο μία νοητή
γέφυρα μεταξύ του ένδοξου
παρελθόντος με το δυναμικό
παρόν και το ελπιδοφόρο μέλλον.
Ο Υφυπουργός Αθλητισμού

Γιώργος Βασιλειάδης τόνισε
πως «αυτοί που μας έκαναν να
χαρούμε, να κλάψουμε, να πανηγυρίσουμε μαζί τους, βραβεύουν τη νέα γενιά αθλητών,
που τα προσεχή χρόνια θα μας
κάνουν να νοιώσουμε τα ίδια
συναισθήματα. Ο ελληνικός
αθλητισμός μας έχει γεμίσει
υπερηφάνεια και χαρά και συνεχίζει να είναι όρθιος σε δύσκολες συνθήκες. Να μας προσφέρει αισιοδοξία για το μέλλον. Σήμερα γιορτάζει κι εμείς
γιορτάζουμε μαζί του».
Τέλος, ο πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας
Ισίδωρος Κούβελος τόνισε πως
«έχει μεγάλη σημασία να στη-

ρίζουμε τους αθλητές μας, γιατί
αποτελούν πρότυπο για την
κοινωνία μας».
Ο Τρικαλινός προπονητής
Νίκος Παϊταρίδης μας δήλωσε:
«Υπηρετώντας τόσα χρόνια τον
Αθλητισμό δια μέσου του Ταεκβοντο βίωσα σε αυτήν την
ιδιαίτερη βράβευση απέραντη
συγκίνηση και Περηφάνια. Όταν
σε τιμούν εσένα και την αθλήτρια σου και βρίσκεσαι ανάμεσα
σε τόσους Ολυμπιονίκες αισθάνεσαι δέος. Σου δίνει δύναμη
και κουράγιο να συνεχίσεις να
δουλεύεις με όραμα και κουράγιο απέναντι στις πολλές αντιξοοτητες και αδυναμίες που
βιώνει η πατρίδα μας».

Το έζησαν από μέσα
•Στελέχη του ΑΣΑΤ απόλαυσαν εκ του σύνεγγυς
την προσπάθεια του Στέφανου Τσιτσιπά

Στιγμιότυπα από την εμπειρία του ΑΣΑΤ
στην Βουλγαρία, όπου είδαν Τσιτσιπά

Σ

τα πάνω του είναι
το τελευταίο
διάστημα το τένις,
ενώ σε τοπικό επίπεδο
άπαντες ψάχνονται για
το καλύτερο.

Εννοείται ότι ο εμπλουτισμός παραστάσεων παίζει
μεγάλο ρόλο, οπότε η οικογένεια του ΑΣΑΤ επέλεξε να
δει δεδομένα από την πηγή.
Το δελτίο τύπου αναφέρει:

Τη Σόφια της Βουλγαρίας
επισκέφτηκε το τριήμερο 8,
9, 10 Φεβρουαρίου ο Σύλλογος Αντισφαίρισης Α.Σ.Α.Τ
Τρικάλων.
Οι προπονητές Φώλιας
Γιώργος και Καψούρας Θανάσης μαζί με μέλη και φίλους του Συλλόγου, παρακολούθησαν το τουρνουά
ATP250 SOFIA OPEN, στο
οποίο συμμετείχε και ο Έλληνας αθλητής Στέφανος

Τσιτσιπάς. Ήταν μία πολύ
όμορφη εμπειρία για όλους
όσοι παραβρέθηκαν και γι’
CMYK

αυτόν το λόγο, ο Σύλλογος
Α.Σ.Α.Τ. θα επιδιώξει να επαναλάβει στο μέλλον

* Όταν έχουν κέφια οι πρωταγωνιστές του ερασιτεχνικού μπορούν να προσφέρουν πλούσιες συγκινήσεις αναδεικνύοντας
ιδιαίτερα στοιχεία του βασιλιά των σπορ. Ένα από τα καλύτερα
παιχνίδια της φετινής χρονιάς ήταν όπως γράψαμε και χθες
αυτό μεταξύ Σαραγίων- Κεφαλοβρύσου.
* Αξίζει όμως να σταθούμε και σε ορισμένα ακόμη στοιχεία,
που αναδεικνύουν το μεράκι των πρωταγωνιστών και δίνουν
το σωστό αγωνιστικό νόημα.
* Αν οι εμπνεύσεις των πρωταγωνιστών υλοποιούνταν σε
κάποια από τα εθνικά πρωταθλήματα τότε οι συνάδελφοι
των κεντρικών ΜΜΕ ήταν μαθηματικά βέβαια ότι θα έκαναν
αναλύσεις επί αναλύσεων, ενώ τα βίντεο θα είχαν την
τιμητική τους. Ομολογουμένως οι περισσότερες φάσεις στον
συγκεκριμένο αγώνα ήταν μια και μια.
* Πέρα από τα εντυπωσιακά γκολ χάθηκαν και ορισμένες ευκαιρίες, που αν κατέληγαν στο πλεκτό σήμερα θα τις μνημονεύαμε για μεγάλο χρονικό διάστημα και θα δίναμε ξεχωριστούς χαρακτηρισμούς, όπως τελείωμα αλά Ιμπραήμοβιτς
ή Βαν Μπάστεν για τους παλαιότερους.
* Αρκετές συνεργασίες εξάλλου ήταν εντυπωσιακές και άκρως
υποδειγματικές. Και όλα αυτά σε πρώτο χρόνο και σε
ταχύτατες αντεπιθέσεις, οπότε σε τέτοιες περιπτώσεις οι
αμυντικοί όλων των ομάδων έχουν αποδεδειγμένα πολύ
δύσκολο έργο.
* Τι να πει όμως και για τις δυνάμεις των παικτών; Παρότι το
τελευταίο διάστημα τα παιχνίδια είναι συνεχόμενα οι ίδιοι
δεν καταθέτουν τα όπλα. Ακόμη και όταν δείχνουν να
κόβουν λίγο ταχύτητα στην επόμενη φάση μπορούν να
βγουν με αξιώσεις μπροστά αλλάζοντας την ροή των αγώνων.
* Ακόμη και επαγγελματίες παίκτες που έχουν από πίσω τους
ολόκληρα επιτελεία και όλες τις ανέσεις στην διάθεσή τους
κάποια στιγμή κάνουν αγωνιστική κοιλιά. Τα παραδείγματα
είναι πολλά και χαρακτηριστικά.
* Οι δικοί μας όμως με δύναμη ψυχής ξεπερνούν όλα τα
εμπόδια. Είναι χαρακτηριστικό ότι στους αγώνες που διεξάγονται μεσοβδόμαδα αρκετοί παίκτες φτάνουν στο γήπεδο
με την ψυχή στο στόμα λίγα μόλις λεπτά πριν την σέντρα,
αφού έχουν γεμάτο επαγγελματικό πρόγραμμα.
* Από την στιγμή όμως που παίρνουν φανέλα και πατούν
γήπεδο τα ξεχνούν όλα και προσπαθούν να βοηθήσουν ουσιαστικά τις ομάδες τους παίρνοντάς τες από το χεράκι, που
λέει ο λόγος.
* Τέλος να κρατήσουμε και τις εικόνες αθλητικού πολιτισμού
που καταγράφηκαν αρκετές φορές στο γήπεδο των Σαραγίων
ακόμη και όταν το ματς είχε ζεσταθεί για τα καλά και ισορροπούσε στην κόψη του ξυραφιού. Αναμφίβολα τέτοια στιγμιότυπα θέλουν να βλέπουν όλοι όσοι διακονούν και αγαπούν
το ερασιτεχνικό και όχι καταστάσεις που πληγώνουν.
* Σε αρκετά ατομικά αθλήματα Τρικαλινά παιδιά δείχνουν ότι
δεν έχουν ταβάνι. Εδώ και καιρό βγαίνουν σε πρώτη ευκαιρία
εκτός συνόρων και μετρούν δυνάμεις με καταξιωμένους αντιπάλους. Στις μαχητικές τέχνες υπάρχει κάτι σαν σχολή
αλλά όλα περνούν μέσα από την συστηματική δουλειά και
την αξιοποίηση του ταλέντου. Σε κάθε περίπτωση τα καλύτερα
είναι μπροστά.
* Ηλεκτρικός είναι ο προπονητικός πάγκος και έτσι ο μπασκετικός
ΑΟΚ Βέροιας(στον όμιλο των Τρικαλινών) ομάδων έλυσε την
συνεργασία του με τον κ. Ηλιάδη. Παράλληλα αρκετά οικεία
πρόσωπα πήραν πτυχίο προπονητή Γ’ Εθνικής καλαθοσφαίρισης.
* Μέρος της προετοιμασίας θα βγάλει στο Μαρόκο η Ε. Φλώρου
(ΓΣΤ).

02:00 COSMOTE SPORT 4 HD
Indiana Pacers-Milwaukee Bucks
NBA Regular Season
03:30 FOX Sports
Georgetown - Seton Hall
NCAA College Basketball
12:00 Eurosport 2
Δίαθλο: Παγκόσμιο Κύπελλο Κανμόρ
15:00 Eurosport 1
Αλπικό σκι
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αρε
17:00 COSMOTE SPORT 7 HD
Ολυμπιακός-Μπουργκάς
CEV Champions League βόλεϊ
19:55 COSMOTE SPORT 3 HD
Μάλμε-Τσέλσι
UEFA Europa League
19:55 COSMOTE SPORT 9 HD
Ρεν-Μπέτις
UEFA Europa League
19:55 COSMOTE SPORT 8 HD
Κράσνονταρ-Λεβερκούζεν
UEFA Europa League
19:55 COSMOTE SPORT 7 HD
Γαλατάσαραϊ-Μπενφίκα
UEFA Europa League
19:55 COSMOTE SPORT 5 HD
Ραπίντ Βιέννης-Ίντερ

UEFA Europa League
19:55 COSMOTE SPORT 4 HD
ΜΠΑΤΕ Μπορίσοφ-Άρσεναλ
UEFA Europa League
19:55 COSMOTE SPORT 3 HD
Λάτσιο-Σεβίλη
UEFA Europa League
19:55 COSMOTE SPORT 2 HD
Ολυμπιακός-Ντιναμό Κιέβου
UEFA Europa League
20:00 Eurosport 1
Δίαθλο: Παγκόσμιο Κύπελλο
21:00 FOX Sports
Premier League Darts, Glasgow
22:00 COSMOTE SPORT 9 HD
Μπριζ-Σάλτσμπουργκ
UEFA Europa League
22:00 COSMOTE SPORT 8 HD
Σαχτάρ Ντόνετσκ-Άιντραχτ Φρανκφούρτης, UEFA Europa League
22:00 COSMOTE SPORT 7 HD
Σπόρτινγκ Λισαβόνας-Βιγιαρεάλ
UEFA Europa League
22:00 COSMOTE SPORT 5 HD
Σέλτικ-Βαλένθια
UEFA Europa League
22:00 COSMOTE SPORT 4 HD
Ζυρίχη-Νάπολι

τοπικά
Αύριο Παρασκευή 15/2 θα προβληθεί η ταινία

«Η Ρόζα της Σμύρνης»
Αύριο Παρασκευή 15
Φεβρουαρίου και ώρα
21:00, θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο
Ψηφιακής Προβολής
της Ιστορίας και του
Πολιτισμού των Μετεώρων, η προβολή της
επιτυχημένης ταινίας
«Η Ρόζα της Σμύρνης»,
η οποία είχε αναβληθεί
λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.
Η αινιγματική Σμυρνιά αρχόντισσα Ρόζα,
ζει επί δεκαετίες με το
βάρος ενός μυστικού,
που κρατά πεισματικά
σφραγισμένο ακόμα
και από την 28χρονη
εγγονή της Μαριάννα, τον μοναδικό άνθρωπο που έχει
στον κόσμο. Το συλλεκτικό πάθος του Δημήτρη, ενός αρχιτέκτονα που αναζητεί στα παράλια της Μικράς Ασίας,
ίχνη από τις χαμένες πατρίδες, μια παλιά φωτογραφία κι
ένα νυφικό λερωμένο με αίμα, γίνονται αφορμή για να ανασυρθεί, 60 χρόνια μετά, μια ερωτική ιστορία από το παρελθόν, που θα αλλάξει για πάντα τις ζωές της Μαριάννας και του Δημήτρη.
Διάρκεια ταινίας 97 λεπτά
Είσοδος Ελεύθερη

Trikala Street
Food Festival

Ο Δήμος Τρικκαίων και η eTrikala A.E. σε συνεργασία με την
Soul Food Thessaloniki διοργανώνουν το 2ο
Trikala
Street
Food Festival.
Καλούνται οι
ενδιαφερόμενοι
να δηλώσουν το
ενδιαφέρον τους
για συμμετοχή
στην ιστοσελίδα,
http://www.etrikala.gr/streetfoodfestival/, στις
εξής κατηγορίες:
Τυποποιημένα
και τοπικά προϊόντα διατροφής
Εστίαση (παραγωγή και πώληση εδεσμάτων)
Το 2ο Trikala Food Festival θα ανοίξει τις πύλες του στις
9 Μαΐου και θα λειτουργεί μέχρι την Κυριακή 12 Μαΐου
2019, με είσοδο δωρεάν για το κοινό, από τις 12:00 το
πρωί μέχρι τις 12:00 το βράδυ.
Καθημερινές εκπλήξεις και μουσικές εκδηλώσεις θα
πλαισιώνουν την γαστρονομική αυτή γιορτή.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε
στο 2431038890
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται
η Τετάρτη 20/03/2019.
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ΕΡΩΤΟΣ … ΜΗ ΦΟΒΗΘΩΜΕΝ
πάρχουν λέξεις που φοβίζουν,
λέξεις που προκαλούν τρόμο,
λέξεις που σκανδαλίζουν. Μέσα
στον εκκλησιαστικό χώρο, έναν χώρο
που, πολλές φορές, αρέσκεται να
φλερτάρει με τη συντήρηση φοβικών
συνδρόμων, συναντάται, συχνά
πυκνά, μία στάση εχθρική, επιθετική,
κάποιες φορές, τολμώ να πω,
απέναντι σε κάθε τι που δεν μοιάζει
να είναι σύμφυτο μιας
εκλογικευμένης αντίληψης.

Υ

Κάποτε, ο μεγάλος φιλόσοφος Νίτσε
είχε γράψει σε βιβλίο του, πως ο χριστιανισμός έδωσε στον έρωτα να πιει δηλητήριο και ο έρωτας, αν και δεν πέθανε από
αυτό, όμως, εκφυλίστηκε σε ελάττωμα.
Προφανώς, ο Νίτσε αναφερόταν στη δυτική θεολογική σκέψη. Βέβαια, κάτι τέτοιο
ισχύει και για την ορθόδοξη Ανατολή, καθώς, πολλές φορές, αν και οι Πατέρες εκφράζουν έναν σαφή λόγο περί του έρωτος,
εντούτοις ορισμένες θεολογικές φωνές
επιμένουν στην απομόνωση τους από την
αλήθεια των πραγμάτων.
Το όνομα του έρωτα, όνομα που δημιουργεί φοβίες και σκανδαλισμούς, ήδη, από
τα πρώτα χριστιανικά χρόνια, φόβιζε τους
χριστιανούς, τους τρομοκρατούσε. Εξάλλου, το ίδιο δεν συμβαίνει και σήμερα; Κι
όμως, ο Διονύσιος Αρεοπαγίτης, από τον 5ο
κιόλας αιώνα, αναγκάστηκε να απευθυνθεί
προς τους χριστιανούς εκείνης της εποχής
και να τους πει «ώστε λοιπόν να μην φοβηθούμε αυτή τη λέξη του έρωτα, ούτε να
μας θορυβήσει κανένας λόγος φοβίζοντας
μας γι’ αυτόν». Θεωρώ άκρως σημαντική τη
συμβολή του Διονυσίου Αρεοπαγίτη προς
το ζήτημα του ονόματος του έρωτα, κάτι
που διαπραγματεύεται στο «Περί Θείων
Ονομάτων».
Μας λέει, λοιπόν, ο Διονύσιος Αρεοπαγίτης, να μην φοβηθούμε το όνομα του έρωτα. Δίνει σημασία μεγάλη στην ουσία των λέξεων, όχι στις ίδιες τις λέξεις, και γράφει
στο έργο του: «Και να μην νομίσει κανείς ότι
δεχόμενοι το όνομα του έρωτα, ερχόμαστε
σε αντίθεση με τα Λόγια (Λόγια εννοεί την
Αγία Γραφή). Διότι είναι παράλογο και
αγροίκο να μην προσέχουμε στη δύναμη
του σκοπού (δηλ. στο βαθύτερο νόημα των
όρων) αλλά στις λέξεις».
Υφίσταται μία διαλεκτική σύγκρουση μεταξύ των όρων έρωτας και αγάπη. Άλλοι θεωρούν την αγάπη ως ιερή λέξη, ενώ τον
έρωτα ως λέξη εμφορούμενη μιας σημασίας υποτιμητικής, υποδεέστερης από την

αγάπη. Είναι γεγονός, και το βλέπουμε αυτό
στον Μάξιμο Ομολογητή και Διονύσιο Αρεοπαγίτη, πως οι δύο όροι ταυτίζονται. Και
οι δύο όροι χρησιμοποιούνται από τους Πατέρες. Όμως, επειδή οι Πατέρες γνώριζαν
πως η λέξη έρωτας δημιουργούσε καχυποψίες και τρομοκρατούσε τους χριστιανούς, για το περιεχόμενο της, ξεπερνάνε
όλα αυτά τα φοβικά σύνδρομα, κατάλοιπα
μιας νεοπλατωνικής αντίληψης, και κατά κόρον χρησιμοποιούν τον όρο αυτό. Μάλιστα,
ο Ιγνάτιος Θεοφόρος ταυτίζει τον έρωτα με
το πρόσωπο του Χριστού, λέγοντας «ο δικός μου έρωτας έχει σταυρωθεί». Κι έρχεται τον 14ο αι. ο Γρηγόριος Παλαμάς και για
πρώτη φορά τολμά να χαρακτηρίσει το Άγιο
Πνεύμα ως «έρωτα απόρρητο» μεταξύ Πατρός και Υιού.
Πάραυτα, το ερώτημα παραμένει. Τί είναι
ο έρωτας; «Τον έρωτα, είτε θείο, είτε αγγελικό, είτε νοερό, είτε ψυχικό, είτε φυσικό τον πούμε, θα τον εννοήσουμε ως ενωτική και συναπτική δύναμη». Θαυμάσιος ο
ορισμός που μας δίνει ο Διονύσιος Αρεοπαγίτης. Δεν έχει σημασία αν είναι ανθρώπινος ή θείος έρωτας, μας λέει. Είναι μία δύναμη που συνέχει, που συνάπτει, που συγκρατεί τα πρόσωπα, καθώς ο έρωτας δεν
αναφέρεται σ’ ένα ατομικό γεγονός, αλλά
σ’ ένα γεγονός αυθυπέρβασης, κοινωνίας
προσώπων και λειτουργίας ενός σύνολου
τρόπου αντίληψης, συναίσθησης και αλληλοπεριχώρησης.
Μία πολύ όμορφη εικόνα χρησιμοποιεί
στην Κλίμακα, ο Ιωάννης Σιναΐτης, ο οποίος προκειμένου να περιγράψει τον έρωτα
μεταξύ Θεού και ανθρώπου, αντλεί εικόνες
από τον έρωτα μεταξύ ανδρός και γυναικός:
«Μακάριος εκείνος που απέκτησε τέτοιο
πόθο προς τον Θεό, σαν αυτόν που έχει ο
μανιώδης εραστής προς την ερωμένη του…
Ο πραγματικός εραστής φέρνει πάντοτε
στον νου του το πρόσωπο του αγαπημένου
του και το εναγκαλίζεται μυστικά με ηδονή».
Κι αυτά τα λόγια τα λέει ένας μεγάλος ασκητής της ερήμου! Γι’ αυτό και ο καθηγητής
Χρήστος Γιανναράς, θα σημειώσει πως «η
ερωτική οδός είναι κοινή επί σωμάτων και
ασωμάτων».
Είναι αλήθεια πως πολλά από τα πράγματα στην Εκκλησία δεν είναι όπως τα γνωρίζουμε στους Πατέρες. Στην Εκκλησία, δυστυχώς, η λέξη έρωτας προκαλεί αμηχανία,
αν όχι απέχθεια. Στην Εκκλησία, διαπιστώνουμε, με τραγικό τρόπο, την άγνοια όσων
φωνών επιμένουν να δαιμονοποιούν λέξεις
και συνήθειες. Οι Πατέρες ήταν ρηξικέλευθοι. Εμείς γινόμαστε ανέραστοι. Και γι-

νόμαστε ανέραστοι, διότι αρνούμαστε να
δεχτούμε το γεγονός της μετοχής των λέξεων σε μία νέα πραγματικότητα, στην
αγιοπνευματική μεταποίηση τους στο πρόσωπο του Χριστού. Οι Πατέρες δεν φοβήθηκαν τίποτε. Ούτε το όνομα του έρωτα,
ούτε τη φιλοσοφία, ούτε τις συνήθειες
των εθνικών, στους οποίους ανοίχτηκαν με
αγάπη. Όλες τις πραγματικότητες της
ζωής, ακόμη και το αφύσικο και ανυπόστατο
του θανάτου, τις μεταποίησαν στο πρόσωπο του Θεανθρώπου.
Γράφει, πολύ εύστοχα και συνάμα αποκαλυπτικά, ο καθηγητής Χρυσόστομος Σταμούλης: «…το ευσεβιστικό στοιχείο της
Εκκλησίας… δεν μπορεί να ζήσει τη δική του
ζωή, παλεύει να ερημώσει τις ζωές των άλλων, κατάφερε μία σχεδόν ολική αφαίμαξη
της ανθρώπινης ερωτικότητας εντός των
ορίων της Εκκλησίας… και τη δημιουργία
του ανέραστου ανθρώπου, ήτοι εκείνου του
φαντάσματος, που αρνούμενο τον έρωτα
που ‘’εμφωλεύει’’ στη φύση και συμπλέκει
τα σώματα, αδυνατεί να συγκροτήσει σχέση και ζωή».
Πιστεύω πως ο έρωτας έχει το «είναι» του
στο πρόσωπο του Χριστού. Εκτός του Θεανθρωποκεντρικού προσώπου γίνεται συναίσθημα με απροσδιόριστο το χρόνο λήξης ενός συγκινησιακού αυθορμητισμού.
Όταν υποστασιοποιείται στο πρόσωπο του
Χριστού, του μεγάλου Ερωτικού, τότε γίνεται έκρηξη της βεβαιότητας, αλληλοπεριχώρηση προσώπων, κάτι που σημαίνει
άρση της ατομικότητας. Επιτέλους, ας δείξουμε στους νέους, στον καθένα, την ομορφιά του έρωτα. Ας παύσουν όλες εκείνες οι
κραυγές, εντός των τοιχών της Εκκλησίας,
που θέλουν ανέραστους χριστιανούς, ανέραστους νέους. Ας παύσουν οι χριστιανοί
να γίνονται ανέραστοι. Όταν ο Χριστός ερωτευθεί, τότε ο έρωτας σημαίνει έκρηξη
της πληρότητας. Δίνει ζωή, κινεί τη ζωή, οντολογικοποιεί τις σχέσεις. Ειδάλλως, θα
εξακολουθούμε στην Εκκλησία να κυνηγάμε σκιές και φαντάσματα.
Για την HuffPost Greece,
διάκονος Ι.Μ. Σταγών & Μετεώρων
π. Ηρακλής Αθ. Φίλιος (Βαλκανιολόγος, Θεολόγος)

Στον Δημοτικό Κινηματογράφο

Ψυχρός Πόλεμος
Από την Πέμπτη θα προβάλλεται στην αίθουσα
του Δημοτικού Κινηματογράφου στον
Μύλο Ματσόπουλο, η ταινία
Ψυχρός Πόλεμος
Κοινωνική 88’
Ώρες προβολών καθημερινά (εκτός Δευτέρας) 20.00 & 22.15
Την Κυριακή μια προβολή, στις 20.00.
Πληροφορίες: Τηλ. 24310 20090,
http://cine-mylos.blogspot.com
facebook/Δημοτικος Κινηματογραφος
Τρικαλων
Βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ Κανών.
Ένας άντρας και μία γυναίκα γνωρίζονται στα συντρίμμια της μεταπολεμικής Πολωνίας. Οι πολιτικές συνθήκες, τα ελαττώματά τους αλλά και μια σειρά από ατυχείς συγκυρίες τους χωρίζουν και τους ενώνουν σε έναν έρωτα διαχρονικά αδύνατο.
Είδος:Δράμα
Χώρα:Πολωνία, Γαλλία, Ην. Βασίλειο
Σκηνοθέτης:Pawel Pawlikowski
Πρωταγωνιστούν:Joanna Kulig, Tomasz
Kot, Borys Szyc, Agata Kulesza
Διάρκεια:88

ΚΡΙΤΙΚΕΣ:
Η ταινία αφορά σε μια ρομαντική, παθιασμένη ερωτική ιστορία που θυμίζει το

βρίσκονται διαρκώς σε ένα πόλεμο, όπως
και ο Ψυχρός που χρησιμοποιείται ως
φόντο στην ταινία, ενώ και η μουσική της
εκφράζει όλα τα συναισθήματα του ζευγαριού: αγάπη, απώλεια, ερωτικό πάθος και
πόνος. Άγγελος Πολύδωρος myFILM.gr
Δεν θα ήταν υπερβολή ο "Ψυχρός Πόλεμος" να χαρακτηριστεί ως μια πολωνική
"Καζαμπλάνκα", μάλιστα στις επιμέρους λεπτομέρειες περιγραφής της σχέσης μεταξύ των πρωταγωνιστών ξεπερνάει ακόμη
και την κλασική ταινία του Curtiz από άποψη ωριμότητας και συναισθηματικής οδύνης. Πάρις Μνηματίδης FilmyPress
Μέσα σε λιγότερο από μιάμιση ώρα ο
σκηνοθέτης λέει όλα όσα χρειάζεται να
γνωρίζουμε για τον Ψυχρό Πόλεμο στην καθημερινότητα των απλών ανθρώπων. Το δίχως άλλο, ένα διαμάντι της νέας κινηματογραφικής σεζόν. Γιάννης Ζουμπουλάκης

Το Βήμα

δικό μας «μαζί δεν κάνουμε και χώρια δεν
μπορούμε» και είναι αφιερωμένη στους γονείς του σκηνοθέτη και σεναριογράφου Πάβελ Παβλικόφσκι που μάλιστα έδωσε τα
ονόματά τους, στους δύο κεντρικούς και
αντιφατικούς χαρακτήρες, που ουσιαστικά

Ένα παλλόμενο κομψοτέχνημα με καταπληκτικό σάουντρακ και εικόνα, που
ακολουθεί σε διαδοχικούς τόπους και χρονολογίες τον θνησιγενή, πυρακτωμένο
έρωτα δυο Πολωνών, ενός πιανίστα και
μιας τραγουδοχορεύτριας, στην μεταπολεμική Ευρώπη. Τατιάνα Καποδίστρια
toSpirto.net

30 σελίδα

ΠΕΜΠΤΗ

14

εσωτερικά

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Σε ενιαίο έντυπο ψηφοδέλτιο
με όλες τις προτάσεις
Πως θα ψηφίσουν σήμερα οι βουλευτές
για τα αναθεωρητέα άρθρα

Κυρ. Μητσοτάκης:

Ψηφίστε τα άρθρα
που προτείνουμε, να
ψηφίσουμε τα δικά σας
«Ε

Ενιαίο θα είναι το έντυπο
ψηφοδέλτιο για την Αναθεώρηση του Συντάγματος
πάνω στο οποίο θα καταγράφονται κατά κόμμα και
κατά ομάδες βουλευτών που
συμπληρώνουν τον απαραίτητο αριθμό των 50, οι προτάσεις που έχουν καταθέσει
με τις συνταγματικές αλλαγές.
Σε αυτή τη λύση κατέληξαν
όλα τα κόμματα, έπειτα από
διαβουλεύσεις που έγιναν μεταξύ των γενικών εισηγητών
τους για τα διαδικαστικού χαρακτήρα θέματα σχετικά με
την αυριανή ονομαστική ψηφοφορία επί των αναθεωρητέων διατάξεων.
Έτσι σήμερα, οι βουλευτές
θα κληθούν να πάρουν στα
χέρια τους για να ψηφίσουν,
το ενιαίο ψηφοδέλτιο πάνω
στο οποίο θα καταγράφονται
οι δύο προτάσεις, του ΣΥΡΙΖΑ
και της ΝΔ, καθώς και οι συμ-

πληρωματικές προτάσεις βουλευτών που έχουν εξασφαλίσει τις 50 υπογραφές.
Στη πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ
θα καταγράφονται στο ψηφοδέλτιο, τα υπό αναθεώρηση άρθρα, ενώ δίπλα σε κάθε
διάταξη θα περιγράφεται η
κατεύθυνση της αναθεώρησης ώστε να τεκμηριώνεται
η δεσμευτικότητα του περιεχομένου.
Στην πρόταση της ΝΔ, που
διαφωνεί ως προς την δεσμευτικότητα του περιεχομένου των υπό αναθεώρηση άρθρων, θα καταγράφονται
μόνο, άρθρο, παράγραφος
και εδάφιο, δηλαδή τι αφορά.
Ο κάθε βουλευτής έχει τη
δυνατότητα να επιλέξει και
να ψηφίσει όσα άρθρα επιθυμεί και από όλες τις προτάσεις ενώ το άθροισμα του
αποτελέσματος θα υπολογίζεται για τη κάθε μία

υτυχώς κ. Τσίπρα που νομίζετε ότι το ατού σας είναι η
οικονομία κι όχι τα συνταγματικά.
Για
άλλη
μια
φορά
επιδείξατε άγνοια βασικών ζητημάτων ή
συνειδητή προσπάθεια διαστρέβλωσης
των δικών μας θέσεων ή η μνήμη σας είναι μάλλον επιλεκτική» δήλωσε ο Κυριάκος
Μητσοτάκης, κατά την έναρξη της ομιλίας
του στη συζήτηση, στην Ολομέλεια της
Βουλής, για τη Συνταγματική Αναθεώρηση.
«Είχα προτείνει στον κ. Τσίπρα, στην
πρώτη μας συνάντηση, να ψηφίσει η Ν.Δ.
όλα τα άρθρα που προτείνει η κυβέρνηση
κι ο ΣΥΡΙΖΑ όλα τα άρθρα που προτείνει
η Ν.Δ. Μόνο έτσι θα διασφαλιζόταν μία
ευρεία Αναθεώρηση με λαϊκή νομιμοποίηση. Επειδή με ρωτήσατε γιατί δεν ψηφίζουμε και τα άλλα άρθρα σας, επαναλαμβάνω και σήμερα την πρότασή
μου: Ψηφίστε όλα τα άρθρα που θεωρούμε εμείς αναθεωρητέα, να ψηφίσουμε
κι εμείς αυτά που θέλετε εσείς, έτσι ώστε
η επόμενη βουλή να προχωρήσει με απλή
πλειοψηφία. Όχι μισές δουλειές. Αν πιστεύετε στη λαική εντολή, δεν έχετε λόγο
να φοβάστε την πρότασή μας» είπε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, σημειώνοντας πως «όταν ο λαός κληθεί να
επιλέξει, δεν θα κληθεί μόνο για κυβέρνηση, αλλά και για τα άρθρα».
«Αυτό που όλοι αντιλαμβάνονται είναι
ότι προσπαθείτε να κάνετε μια πολιτική
διαχείριση της διαφαινόμενης ήττας σας»
υποστήριξε ο αρχηγός της αξιωματικής
αντιοπολίτευσης, επισημαίνοντας ότι το
Σύνταγμα είναι η πυξίδα της Δημοκρατίας
και ορίζει όλες τις πτυχές της χώρας.
«Δεν πρέπει μόνο να συμβαδίζει με τις
απαιτήσεις του σήμερα, θα πρέπει να
ανταποκρίνεται και στα ζητούμενα του
αύριο».
«Η Ελλάδα έχει ανάγκη για αναγέννηση.
Μια τολμηρή αναθεώρηση είναι προϋπόθεση για να προχωρήσουμε μπροστά,
ν' αφήσουμε πίσω μας την κρίση» είπε ο
κ. Μητσοτάκης, τονίζοντας πως η χώρα

ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΩΤ. Ι. ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ

ΓOPΓOΓYPI - TPIKAΛA
THΛ.: 24310 53555

Με συνέπεια εκεί
που μας χρειάζεστε

Έγκριτο μέλος συνδέσμου
ταπητοκαθαριστηρίων

“ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ”
CMYK

Ο πρόεδρος της Ν.Δ. Κυριάκος Μητσοτάκης
σήμερα έχει ανάγκη από συναινέσεις κι
όχι από ακραίες αντιπαραθέσεις.
Όπως συμπλήρωσε, η συνταγματική
αναθεώρηση αποτελεί κορυφαία στιγμή
για το Κοινοβούλιο και «ώρα ευθύνης
για όλους». «Δεν πρέπει να αποτελέσει
μια χαμένη ευκαιρία» υπογράμμισε ο πρόεδρος της ΝΔ, κάνοντας λόγο για 59 άρθρα που το κόμμα προτείνει για Αναθεώρηση και για τα οποία ζητεί από την κυβέρνηση να τα αντιμετωπίσει «με καλό
πνεύμα».
Ο ίδιος ανέφερε πως, εδώ και 10 χρόνια
που η χώρα μαστίζεται από κρίση, «ο
λαϊκισμός έγινε εργαλείο για κατάχρηση
εξουσίας. Το πολίτευμα αμφισβητήθηκε.
Έτσι αυτή η διαδικασία έχει και χαρακτήρα αποκατάστασης της δημοκρατικής
λειτουργίας. Η Ελλάδα έχει σήμερα όσο
ποτέ ανάγκη για αναγέννηση» ανέφερε.
Κατά τον κ. Μητσοτάκη, η ΝΔ αντιμετωπίζει τη διαδικασία ως οδηγό για τις
αλλαγές, κάτι που «δείχνει την πραγματική
μας ταυτότητα». Παράλληλα, υπενθύμισε
πως τρεις μήνες από το βήμα της Βουλής
ο ίδιος είχε πει πως ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα διστάσει να χρησιμοποιήσει ακόμη και το

Σύνταγμα ως μοχλό για το κομματικό
του συμφέρον, για να παραμείνει για λίγο
στην εξουσία.
«Η Βουλή έχει μεταβληθεί σε μια ρευστή
πολιτική μάζα» ανέφερε ο αρχηγός της
αξιωματικής αντιπολίτευσης, ζητώντας
από τον πρωθυπουργό να απαντήσει πώς
θα αναφέρει μια Βουλή όπου «οι βουλευτές ανταλλάσσουν τις συνειδήσεις
τους με καρέκλες» συμπλήρωσε.
Επιπλέον, ο πρόεδρος της ΝΔ υπογράμμισε ότι «στον καθρέφτη της αναθεωρητικής διαδικασίας φαίνονται οι διαθέσεις του κάθε κόμματος. Ποιος θέλει
να πάει η πατρίδα μπροστά και ποιος να
μείνει καθηλωμένη. Ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε το Σύνταγμα δείχνει ποιος
είναι προοδευτικός και ποιος εκφράζει
τη συντήρηση» επισήμανε ο Κυριάκος
Μητσοτάκης.
«Αν σας ενοχλεί ο όρος "κυβέρνησηκουρελού", πώς αλλιώς να ονομάσουμε
την κατάσταση όπου βουλευτές ανταλλάσσουν την ιδιότητά τους με αξιώματα;
Όταν εκχωρούν προκαταβολικά και εν
λευκώ την ψήφο τους;» διερωτήθηκε ο
Κυριάκος Μητσοτάκης.

εσωτερικά
πρόταση για τη
οποία καταθέσαμε και την οποία
συζητάμε σήμερα δεν αποτυπώνει μια διάθεση διευθέτησης τεχνικών ζητημάτων. Η
Συνταγματική αναθεώρηση
αποτελεί την κορυφαία θεσμική διαδικασία της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Αντανακλά τη βούληση για αλλαγές & μεταρρυθμίσεις που
εκφράζουν & δικαιώνουν πλειοψηφικά λαϊκά αιτήματα. Την
ίδια στιγμή λαμβάνει υπόψη
και τις συνθήκες της κρίσης
και παγκοσμιοποίησης», είπε
κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στη Βουλή για τη
συνταγματική αναθεώρηση ο
πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.
«Η πρότασή μας για τη Συνταγματική αναθεώρηση εκκινεί
από την ανάγκη ενίσχυσης
του Κοινοβουλίου αλλά και
της δημοκρατικά εκλεγμένης
κυβέρνησης, απέναντι σε αυτές ακριβώς τις εξουσίες που
δεν ανάγονται στην λαϊκή κυριαρχία», πρόσθεσε ο κ. Τσίπρας που περιέγραψε ακολούθως την κυβερνητική πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση.
«Πρόκειται για προτάσεις
που έρχονται να απαντήσουν
τη δυσπιστία των πολιτών ότι
το πολιτικό προσωπικό αποτελεί μία κάστα ξεχωριστή
που ενδιαφέρεται για την αναπαραγωγή προνομίων και όχι
για την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος», είπε
και εξειδίκευσε:
-Κατοχύρωση της εποικοδομητικής ψήφου δυσπιστίας,
θεσμού που επιβάλλει την
ταυτόχρονη υπερψήφιση νέου
Πρωθυπουργού, ως προϋπόθεση για να γίνεται δεκτή πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης.
-Αποσύνδεση της εκλογής
του Προέδρου της Δημοκρατίας από την διάλυση της Βουλής, ώστε να μην επηρεάζεται
ο κοινοβουλευτικός κύκλος
από την αδυναμία επίτευξης
συναινέσεων μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων.
-Άμεση εκλογή του Πρόεδρου της Δημοκρατίας από
το λαό μόνο εφόσον η εξαντλητική διαδικασία δημιουργίας συναίνεσης μέσα στο
κοινοβούλιο αποτύχει, αν αποτύχει δηλαδή η διαδικασία για
εξασφάλιση 180 ψήφων σε
επτά διαδοχικές ψηφοφορίες.
Ως προς αυτή την πρόταση
είπε ότι αποτελεί ένα ισχυρό
κίνητρο για επίτευξη συναινέσεων στο πρόσωπο του Προέδρου της Δημοκρατίας. Αυτή
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Οι προτάσεις Τσίπρα για τη συνταγματική αναθεώρηση
Οι εισηγήσεις για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας, τα δημοψηφίσματα και τη βουλευτική ασυλία

Ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας
η πρόταση, τόνισε, έρχεται
σε αντίθεση με την πρόταση
της ΝΔ που μιλά για εκλογή με
151 βουλευτές σε περίπτωση
που αποβεί άκαρπη η διαδικασία συναίνεσης στις πρώτες
δύο ψηφοφορίες. Γιατί με αυτόν τον τρόπο η προεδρική
εκλογή μετατρέπεται σε διορισμό από την εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία, σημείωσε.
Επίσης, σε αυτόν τον πρώτο άξονα εντάσσονται οι προτάσεις:
-Η υποχρέωση ο Πρωθυπουργός της χώρας να είναι
εκλεγμένος βουλευτής ώστε
να μην παραδίδονται τα κλειδιά της χώρας ερήμην του
λαού σε κανέναν τεχνοκράτη
Πρωθυπουργό. «Διότι οι πρωθυπουργοί της χώρας οφείλουν να λογοδοτούν στον ελληνικό λαό και μόνο».
-Καθιέρωση αναλογικού
εκλογικού συστήματος που
θα λειτουργεί εξισορροπητικά
στην ενίσχυση της εκτελεστικής εξουσίας και την ίδια στιγμή θα ενεργοποιεί και ισχυροποιεί τον νομοθετικό και
ελεγκτικό ρόλο του Κοινοβουλίου «που από κομπάρσος θα μετατραπεί σε πραγματικό πρωταγωνιστή της πολιτικής ζωής».

Ο δεύτερος άξονας
Ο δεύτερος άξονας της
πρότασης αφορά την αποκατάσταση της αξιοπιστίας της

πολιτικής ζωής, είπε ο Αλ.
Τσίπρας, αναφερόμενος σε
προτάσεις που αποσκοπούν
«να καταπολεμήσουν στον πυρήνα της την κρίση αντιπροσώπευσης η οποία σχετίζεται
με την βαθιά διαδεδομένη πεποίθηση στην κοινή γνώμη
περί πολιτικού προσωπικούκάστας που ενδιαφέρεται κυρίως για την αναπαραγωγή
των προνομίων της και όχι
για την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος».
Επ' αυτού προτείνονται:
-Η τροποποίηση του «κατάπτυστου» άρθρου 86 του
Συντάγματος. «Ενός άρθρου
που συμβολίζει ακριβώς την
μετατροπή του πολιτικού προσωπικού σε κάστα που θεωρούσε ότι η εξουσία αποτελεί
κληρονομικό δικαίωμα», «ότι
δικαιούται ειδικά προνόμια
και ειδική ποινική μεταχείριση
σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους πολίτες», σημείωσε.
Τόνισε ότι η σύντομη παραγραφή για τα αδικήματα
των Υπουργών που προβλέπει
σήμερα το άρθρο 86 δεν είναι
τίποτα άλλο παρά ένας μηχανισμός νόμιμης συγκάλυψης
και συστημικού κουκουλώματος της εκτεταμένης πολιτικής
διαφθοράς που ευδοκιμούσε
στη χώρα την περίοδο της
απόλυτης κυριαρχίας του «παλιού πολιτικού συστήματος».
Πρόσθεσε ότι αν δεν έμπαινε
ένα τέλος σε αυτό το συνεχές

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

δεν θα βρισκόμασταν σήμερα
εδώ μπροστά σε αυτή την
αναθεώρηση. Θα μπορούσε
να είχε αναθεωρηθεί στην
προηγούμενη αναθεώρηση
αλλά δεν συνέβη αυτό γιατί
τόσο η ΝΔ όσο και το
ΚΙΝ.ΑΛΛ. που το ψήφισαν από
κοινού στην αναθεώρηση του
2001.
-Ο περιορισμός της βουλευτικής ασυλίας μόνο σε αδικήματα που αφορούν την
άσκηση των καθηκόντων του
βουλευτή.
-Η κατοχύρωση περιορισμένων κοινοβουλευτικών θητειών για κάθε βουλευτή ώστε
να αποφεύγεται η δημιουργία
πελατειακών δικτύων.
Ο κ. Τσίπρας χαρακτήρισε
«κατάπτυστο» το άρθρο «86»
το Συντάγματος λέγοντας ότι
χρησιμοποιήθηκε για να συντηρεί μια «κάστα» που απαιτούσε ειδική ποινική μεταχείριση και κατέληγε να προωθεί το «συστημικό κουκούλωμα της εκτεταμένης διαφθοράς που ευδοκιμούσε στη
χώρα, ιδιαίτερα την περίοδο
των παχέων αγελάδων».
«Καθιερώνουμε επίσης το
θεσμό του λαΪκού δημοψηφίσματος», πρόσθεσε ο κ. Τσίπρας.

Λαϊκό δημοψήφισμα
Ο τρίτος άξονας πρότασης
αφορά στην ενίσχυση της δημοκρατίας και της εμπλοκής
του λαού στη λήψη των αποφάσεων, είπε ο Αλ. Τσίπρας.
«Αυτή η πρόταση έρχεται
ως δικαίωση ενός μαζικού λαϊκού αιτήματος, ιδιαίτερα την
περίοδο των λαϊκών κινητοποιήσεων ενάντια στη λιτότητα το 2011-2012, για περισσότερη και βαθύτερη δημοκρατία, για συμμετοχή των
πολιτών στη λήψη αποφάσεων» ανέφερε ο πρωθυπουργός. «Προτείνουμε λοιπόν την
καθιέρωση λαϊκού δημοψηφίσματος αλλά και λαϊκή νο-

μοθετική πρωτοβουλία. Ταυτόχρονα θεσπίζουμε την υποχρέωση να κυρώνεται με δημοψήφισμα κάθε διεθνής συνθήκη η οποία παραχωρεί κυριαρχικές αρμοδιότητες της
χώρας σε διεθνείς οργανισμούς».
Ο κ. Τσίπρας σχολίασε ότι η
άρνηση της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναδεικνύει μια
ιδεολογική διαφορά με τη ΝΔ
και μια διαφορετική αντίληψη
που αντιμετωπίζει την πλειοψηφία ως αδαή.

Επανεκλογή
Παυλόπουλου
Ειδικότερα για την εκλογή
του Προέδρου της Δημοκρατίας ο κ. Τσίπρας και αφού
ανέλυσε τις διαφορές των
προτάσεων του ΣΥΡΙΖΑ με
αυτές της ΝΔ, επέκρινε την
αξιωματική αντιπολίτευση ότι
επιχειρεί να μετατρέψει σε
θεσμική παρωδία τη συζήτηση.
Και κατήγγειλε ότι πίσω από
τις κινήσεις της κρύβεται «μία
σκοπιμότητα»: Οτι δεν επιθυμεί να προτείνει εκ νέου την
επανεκλογή του Προκόπη
Παυλόπουλου, όπως θα πράξει ο ΣΥΡΙΖΑ.
«Εδώ κάτι κρύβεται. Θέλει
να μας πείσει ότι το μόνο που
κρύβεται είναι ο φόβος του
μήπως εμείς παίζουμε παιχνίδια. Είναι απολύτως έωλο το
επιχείρημα.
Από την στιγμή που εμείς
έχουμε ξεκαθαρίσει ότι θέλουμε και εμείς είμαστε αυτοί
που φέρνουμε στη Βουλή τη
πρόταση για την αποσύνδεση
της προεδρικής εκλογής από
τη διάλυση της βουλής, τι
ακριβώς τάχα τον απασχολεί;
Γιατί επιμένει να λέει ότι θα
ψηφίσει τη πρότασή μας που
έχει ένα συγκεκριμένο σκεπτικό, με 7 συνεχείς ψηφοφορίες που απαιτούν τους
180 και μετά την άμεση εκλογή από το λαό, ενώ διαφωνεί

με αυτή τη θέση και επιθυμεί
την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας από τη Βουλή με
151 ψήφους;» διερωτήθηκε ο
κ. Τσίπρας και υπενθύμισε ότι
πριν λίγες μέρες δήλωσε ευθαρσώς πως ο ΣΥΡΙΖΑ θα
στηρίξει εκ νέου τον Προκόπη
Παυλόπουλο για Πρόεδρο της
Δημοκρατίας, σχολιάζοντας
ότι ο κ. Μητσοτάκης αποφεύγει επιμελώς σε αυτό το ζήτημα.
«Αυτό σημαίνει ότι η ΝΔ και
ο κ. Μητσοτάκης δεν επιθυμεί
να ανανεώσει τη θητεία του ο
σημερινός Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ίσως γιατί δεν θεωρεί ότι είναι καλός Πρόεδρος είτε γιατί έχει τάξει κάπου αλλού τη στήριξή του»,
είπε και συνέχισε: «Και τι κάνει για αυτό; Επιχειρεί να μετατρέψει τη διαδικασία της
Συνταγματικής αναθεώρησης
σε παρωδία.
Μαζεύει Συνταγματολόγους
να του ενισχύσουν την άποψη
ότι δεν παίζει ρόλο τι ακριβώς
ψηφίζει στην πρώτη Βουλή.
Ψηφίζει μόνο αυτό το άρθρο,
ενώ λέει ρητά ότι διαφωνεί
στη κατεύθυνση και στο περιεχόμενο.
Ώστε να έχει το άρθρο 180.
Ευελπιστώντας ότι στην επόμενη Βουλή θα έχει μαζί με το
ΚΙΝΑΛ 151 βουλευτές και θα
το αλλάξει, για να καταφέρει
να εκλέξει ΠτΔ, όχι τον Προκόπη Παυλόπουλο που εμείς
προτείνουμε αλλά κάποιον άλλον, ενδεχομένως κάποιο στέλεχος νυν ή σε αποστρατεία
του ΚΙΝΑΛ. Αυτή είναι όλη η
σκοπιμότητα και όλο το παιχνίδι που παίζετε».
Και προκάλεσε τον κ. Μητσοτάκη, όταν θα πάρει τον
λόγο στη Βουλή, να τοποθετηθεί αν θα ψηφίσει τον Προκόπη Παυλόπουλο για Πρόεδρο της Δημοκρατίας το
2020.
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«Οι πράξεις είναι ορθές στο βαθμό που
τείνουν να μεγιστοποιούν την ευτυχία και
εσφαλμένες στο βαθμό που τείνουν να προκαλούν ό,τι αντίκειται σε αυτή». (Τζων Στιούαρτ Μιλ)
Απώτατος στόχος του ανθρώπου – και σε
μεγάλο βαθμό ασυνείδητος – είναι η Ευτυχία.
Ως ευτυχία ορίζεται ένα αίσθημα εσωτερικής
πληρότητας. Μία πληρότητα που απορρέει
από μια κατάσταση εσωτερικής ισορροπίας.
Είναι, δηλαδή, το αίσθημα της ψυχικής ευφορίας που βιώνει το άτομο στο βαθμό που
ικανοποιεί κάποιες βασικές του επιθυμίες και
πραγματώνει τους στόχους του. Από ψυχολογικής πλευράς (Φρόϋντ) αισθητοποιεί την
ικανότητα του ατόμου να εναρμονίζει τις πιέσεις του ασυνείδητου με τις δεσμεύσεις της
συνείδησης (Υπερεγώ) και του κοινωνικού
περιβάλλοντος.
Βέβαια η ευτυχία ως αίσθημα «περισσότερο
βιώνεται και λιγότερο ορίζεται». Γι’ αυτό δεν
είναι μία μόνιμη κατάσταση αλλά ένα αίσθημα
εφήμερο. Όσο κι αν η ευτυχία συνιστά μία
υποκειμενική εμπειρία, δεν παύει να διαμορφώνεται κι από εξωτερικούς παράγοντες.
Η αναζήτηση εκείνων των παραγόντων που
επηρεάζουν την ευτυχία είναι δύσκολη και η
επισήμανσή τους προκαλεί αντιτιθέμενες κρίσεις.
Άλλοι προβάλλουν ως προϋπόθεση της ευτυχίας την υγεία, τον υλικό πλούτο, την αρμονία με τη φύση, την εργασία, την ειρήνη,
τη δημοκρατία ή τις υγιείς ανθρώπινες σχέσεις. Κάποιοι υποστηρίζουν πως ο Έρωτας
συνιστά μία ακαταμάχητη προϋπόθεση ευτυχίας.

Η δύναμη του Έρωτα
«Ο έρωτας και η λογική μοιάζουν με τον
ήλιο και το φεγγάρι. Όταν ανατέλλει το ένα,
δύει το άλλο». (Κικέρων)
Καθένας από τη φύση του νιώθει την
ανάγκη της αγάπης και της αφοσίωσης είτε
ως υποκείμενο είτε ως αντικείμενο. Η συναισθηματική πληρότητα και η ψυχική ευφορία
που προκαλούνται από μία συναισθηματική
σχέση δημιουργούν μία ψευδαίσθηση ευτυχίας. Κι αυτό γιατί το άτομο, όσο κι αν αισθάνεται ότι αποτελεί το απόλυτο κέντρο του ενδιαφέροντος ενός άλλου εγώ, δεν ορίζει ούτε
τα δικά του συναισθήματα ούτε του “άλλου”.

Σ
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ύσκεψη μεταξύ των τμημάτων περιβάλλοντος και
χωρικού σχεδιασμού, όλων
των Περιφερειακών Ενοτήτων της
Περιφέρειας Θεσσαλίας πραγματοποιήθηκε από τον νέο αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα
Χαλέβα παρουσία του προέδρου
του περιφερειακού συμβουλίου κ.
Γρηγόρη Παπαχαραλάμπους. Στην
σύσκεψη παραβρέθηκαν διευθυντές, τμηματάρχες και προϊστάμενοι
Λάρισας, Μαγνησίας, Καρδίτσας
και Τρικάλων.
Η συνάντηση μεταξύ άλλων στόχο είχε την ιεράρχηση και επίλυση
άμεσα όλων των εκκρεμών υποθέσεων σε όλες τις Π.Ε. Θεσσαλίας
στα πλαίσια της βέλτιστης εξυπηρέτησης τόσο των πολιτών όσο και
των επιχειρήσεων σύμφωνα με τις
κατευθύνσεις του Περιφερειάρχη
Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστού.
Έγινε εποικοδομητικός διάλογος
και ανταλλαγή προτάσεων από τους
παρισταμένους σε σημαντικά θέματα μεταξύ των οποίων ήτανε και
η πρόσβαση των ενδιαφερομένων

ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ
ΕΡΩΤΑΣ VS ΕΥΤΥΧΙΑ
όλες του τις υποστάσεις. Ο
Υπόκειται σε μία συναισθηπαράγοντας που συντείνει σε
ματική εξάρτηση, αφού η αιαυτό είναι η εργασία.
τία όλων των τυχόν συναισθημάτων με θετικό φορτίο απορΗ θετική συμβολή
ρέουν από κάτι εξωγενές. Ο
της εργασίας
άλλος–η συνιστά έναν αστάθ«Διάλεξε ένα επάγγελμα
μευτο και μη ελέγξιμο παράπου σου αρέσει και δεν θα
γοντα.
ξαναχρειαστεί να δουλέψεις
Δεν μπορούμε, δηλαδή, να
στη ζωή σου» (Κομφούκιος)
ορίσουμε ούτε τη διάρκεια
Αυτό συμβαίνει γιατί αυτή,
αλλά ούτε και την πρόθεσή
όταν είναι σύμφωνη με τις
του. Ο ερωτευμένος βυθισμέκλίσεις και τα ενδιαφέροντα
νος στην εξουσία των έντονων
του ανθρώπου, οδηγεί στην
συναισθημάτων αδυνατεί να
τελείωσή του. Ειδικότερα η
προσλάβει ορθολογικά την
ΗΛΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
εργασία επιδρά θετικά σε όλες
πραγματικότητα κι αρέσκεται
ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ
τις υποστάσεις βοηθώντας
στην “ηδονή” της τυφλής υποέτσι κάθε προσπάθεια για βίωταγής στην εξουσία του άλση της ευτυχίας.
λου. Ενός άλλου–ης που κατά
Σε υλικό επίπεδο εξασφαλίζει τους ανατεκμήριο αποτελεί έναν απροσδιόριστο παράγοντα δημιουργίας ενός μόνιμου συναι- γκαίους πόρους για τη βιολογική επιβίωση
σθηματικού τοπίου μέσα στο οποίο οι τρόφιμοί και την κατάκτηση των προϋποθέσεων για
του θα γεύονται τους καρπούς της ειλικρινούς μια ποιότητα ζωής. Αυτό συνιστά την υλική
βάση της ευτυχίας γιατί αξιολογικά η επιβίωση
αγάπης και της ερωτικής αμοιβαιότητας.
«Έρως… λυσιμελής….δάμναται νόον και – βιολογική ανάπτυξη υπερέχει όλων των άλλων σύμφωνα και με το Λατινικό primum viεπίφρονα βουλήν» (Ησίοδος)
Επιπρόσθετα ο ερωτευμένος βιώνει – ασυ- vere.
νείδητα βέβαια – μία «τύφλωση» που μπορεί
να διεγείρει και να απελευθερώνει τα πιο
μύχια κι αυθόρμητα συναισθήματα, ωστόσο
ακυρώνει και κάθε λογική επεξεργασία και
έλεγχο αυτών. Εξάλλου αποτελεί αξίωμα για
την ψυχολογία του ατόμου πως κάθε τι – συναίσθημα, οργή, συμπεριφορά – που δεν συνθέτει αρμονικά τη λογική και το συναίσθημα
είναι προορισμένο να υπακούει στην αρχή
της αβεβαιότητας και της απροσδιοριστίας
(Χάϊζενμπεργκ).
Με αυτό το δεδομένο, όμως, η ευτυχία δύσκολα μπορεί να πραγματωθεί, αφού από τη
φύση της προϋποθέτει κι ένα ελάχιστο πεδίο
– όριο σταθερότητας και βεβαιότητας. Το
ακανόνιστο (έρωτας) μπορεί να αρέσει αλλά
Σε πνευματικό επίπεδο η εργασία απελευδεν έχει διάρκεια.
Έρωτας, λοιπόν, και ευτυχία φαίνεται να θερώνει τη σκέψη, διευρύνει τους πνευματιβαδίζουν παράλληλα αλλά στην πραγματικό- κούς ορίζοντες και ενεργοποιεί όλους τους
τητα αποτελούν μία σχέση εξάρτησης πάνω νοητικούς μηχανισμούς (κρίση, φαντασία,
στην οποία δεν μπορεί να ευδοκιμήσει η ευ- μνήμη, αντίληψη). Και η πιο απλή εργασία
τυχία. Αυτή μόνο σε καθεστώς ελευθερίας προϋποθέτει μία στοιχειώδη πνευματική κατάθεση και εγρήγορση.
και αυτοπροσδιορισμού ανθοφορεί.
Επιπρόσθετα η εργασία συνιστά τον ουΩστόσο οι ερευνητές διατείνονται πως ο
καλύτερος τρόπος να μεγιστοποιηθεί η αν- σιαστικότερο παράγοντα κοινωνικοποίησης
θρώπινη ευτυχία είναι να μεγιστοποιηθεί η και με τη συνδρομή της καλλιεργούνται θετικά
ανθρώπινη ελευθερία. Πρέπει, δηλαδή, να κοινωνικά συναισθήματα και αξίες, όπως η
υπάρχει απόλυτη ελευθερία ανάπτυξης της συλλογικότητα, η συνεργασία, η αλληλοβοήανθρώπινης φύσης προς πολλές κατευθύνσεις θεια και η συντροφικότητα. Μέσα από την
έτσι ώστε το άτομο να ολοκληρώνεται σε εργασία το άτομο βιώνει το αίσθημα του

«ανήκειν», μέσα από αυτό εξασφαλίζεται η
κοινωνική αποδοχή και επιβεβαίωση, στοιχεία
που τρέφουν και μεγιστοποιούν την ευτυχία
σε όλες τις εκφάνσεις της.
Σημαντική, ωστόσο, είναι η συνεισφορά της
εργασίας και στον ψυχοσυναισθηματικό κόσμο του ανθρώπου. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης ενός έργου εκδηλώνονται όλες οι δημιουργικές δυνάμεις του κι αυτή η αβίαστη
εξωτερίκευση της δημιουργικότητας γεμίζει
τον ψυχικό κόσμο με αισθήματα ανακούφισης,
αγαλλίασης και πληρότητας. Η διοχέτευση
της περίσσειας ενέργειας συνοδεύεται από
μία εσωτερική ικανοποίηση που συνιστά τον
αναγκαίο όρο της ψυχικής ισορροπίας, ως
βασικής προϋπόθεσης της ευτυχίας.
Συμπληρωματικά η εργασία διαπαιδαγωγεί
ηθικά το άτομο, το εξανθρωπίζει και το καθιστά ηθικά ελεύθερο, γιατί το θωρακίζει με
υπομονή, σεβασμό, ευθύνη και ευσυνειδησία.
Το γυμνάζει στην εγκράτεια και στην κοινωνική
προσφορά χωρίς τα στοιχεία της ιδιοτέλειας
και της υστεροβουλίας.
Έτσι το άτομο μέσα από την εργασία με
υψηλό δείκτη αυτοεκτίμησης και αυτοπεποίθησης πραγματώνει την εσωτερική πληρότητα – αρμονία που συνιστούν και τα σταθερά βάθρα της ευτυχίας. Αισθάνεται ως ένα
ελεύθερο και “δρων” υποκείμενο και όχι ως
ένα παθητικό εξάρτημα και αντικείμενο εντολών. Στο έργο του ανιχνεύει τη δική του
σκέψη και θέληση και επιβεβαιώνεται ως
ελεύθερη και αυτόβουλη οντότητα.
Η συνεξέταση, λοιπόν, του Έρωτα και της
Εργασίας ως παραγόντων που ακυρώνουν ή
τροφοδοτούν την ευτυχία καταδεικνύει τη
δυσκολία του εγχειρήματος για την κατάκτηση
– βίωσή της.

Φρόιντ και Μπουκάϊ για την ευτυχία
«Οι δυο θεμέλιοι λίθοι της ευτυχίας είναι
η αγάπη και η δουλειά»
(Φρόιντ)
Η Ευτυχία του ανθρώπου είναι σαν τους
ορίζοντες. Απομακρύνεται πάντα, όταν προσπαθούμε να την πλησιάσουμε – κατακτήσουμε. Βρίσκεται πολύ κοντά μας κι εμείς
την αναζητούμε σε «τόπους μακρινούς». Ενώ
είναι προσωπικό βίωμα την ταυτίζουμε – αναζητούμε στην υποταγή μας στις επιταγές του
πλήρους – μάζας. Η ευτυχία είναι ο πλούτος
των θετικών συναισθημάτων – σκέψεων και
ο άνθρωπος αναλώνεται στη συσσώρευση
υλικού πλούτου. Είναι ένας δρόμος που ο
καθένας θα διαβεί μόνος του και ας βρίσκονται
δίπλα του χιλιάδες άλλοι συνοδοιπόροι.
Αυτή, λοιπόν, η ιδιότυπη σχέση ανθρώπου
και ευτυχίας επιβάλλει την επαγρύπνηση και
τη συνεχή προσπάθεια. Εξάλλου η ευτυχία
δεν βρίσκεται υποχρεωτικά στο τέλος του
ταξιδιού αλλά είναι το ίδιο το ταξίδι.
«Η ευτυχία είναι πάντα ένας δρόμος αθροιστικός.
Αθροίζω πνευματικότητα και επιστήμη.
Αθροίζω διαλογισμό και δράση.
Αθροίζω λογική και συναίσθημα.
Αθροίζω αγώνα και αποδοχή.
Αθροίζω ηθική και κατανόηση»
(Μπουκάι - Δρόμος της ευτυχίας)

Υπό τον νέο αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη

Σύσκεψη των διοικητικών στελεχών των τμημάτων
περιβάλλοντος και χωρικού σχεδιασμού

στις περιβαλλοντικές μελέτες που
βρίσκονται σε διαβούλευση δεδομένων και των περιορισμών που
προκύπτουν από την αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Η λύση που δόθηκε, δεδομένης
και της υπάρχουσας νομοθεσίας,
είναι ο προσανατολισμός λήψης
στοιχείων της μελέτης από τους
ενδιαφερόμενους μέσω της ηλε-

κτρονικής σελίδας του υπουργείου
όπου καθ’ όλη την διάρκεια της
διαβούλευσης της μελέτης υπάρχει
πλήρης ανάρτηση όλων των στοιχείων της μελέτης.
Επίσης δόθηκε προτεραιότητα
στην άμεση ολοκλήρωση όλων των
περιβαλλοντικών μελετών που βρίσκονται σε εκκρεμότητα διευκρινίζοντας στους ενδιαφερόμενους ότι

θα πρέπει να προσκομίσουν τις ελλείψεις των μελετών εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος
από την νομοθεσία διαφορετικά θα
οδηγηθούνε στο αρχείο. Ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης κ. Κώστας
Χαλέβας κλείνοντας την πρώτη διευρυμένη σύσκεψη με τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες
όλων των Π.Ε. Θεσσαλίας αφού

τους συνεχάρη για τις ευσυνείδητες
προσπάθειες που καταβάλουν ώστε
να ανταποκρίνονται στο έργο τους
και να υπάρχει πλήρης εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων, τους διαβεβαίωσε ότι σε
συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς θα καταβάλει κάθε δυνατή
προσπάθεια προκειμένου να υπάρξει η βέλτιστη εξυπηρέτηση τόσο
των πολιτών όσο και των επιχειρήσεων της Θεσσαλίας.
Τέλος ο αντιπεριφερειάρχης κ.
Κώστας Χαλέβας ενημέρωσε ότι
θα δοθεί σύντομα στη δημοσιότητα
ο προγραμματισμός των ημερών
επίσκεψης σε κάθε περιφερειακή
ενότητα προκειμένου να υπάρξει
διευκόλυνση στη συνεργασία τόσο
με τους υπηρεσιακούς παράγοντες
όλων των Π.Ε Θεσσαλίας όσο και
για την επικοινωνία με τους πολίτες
της κάθε περιφερειακής ενότητας
για προβλήματα που τους απασχολούνε, περιβαλλοντικά και Χωρικού
Σχεδιασμού Περιφερειακής Εμβέλειας.

τοπικά
Υφυπουργός
Αγροτικής
Ανάπτυξης της
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ
θυμήθηκε τους αγρότες
ενόψει των αγροτικών
κινητοποιήσεων και
κυρίως ενόψει των
εκλογών. Επειδή όμως
επισκέφτηκε φιλικούς
προορισμούς προς τον
ΣΥΡΙΖΑ φοβάμαι ότι δεν
αντιλήφθηκε την
απόγνωση των γεωργών
και κτηνοτρόφων και τα
μεγάλα αδιέξοδα στα
οποία οδηγείται ο
παραγωγικός κόσμος της
χώρας.

Η

Ο ΣΥΡΙΖΑ πριν το 2015 χρησιμοποίησε όλες τις μεθόδους, σπέρνοντας μίσος και
διχασμό για να ανέλθει στη
εξουσία. Ως κυβέρνηση συνεχίζει την ίδια τακτική διαιρώντας και διχάζοντας τον
ελληνικό λαό για να διατηρήσει την καρέκλα της εξουσίας. Ποτέ δεν ασχολήθηκε με
τα πραγματικά προβλήματα
της κοινωνίας, ούτε καν τα αντιλήφθηκε.
Ιδιαίτερα στον αγροτικό τομέα όχι μόνο δεν έχει να επιδείξει θετικό έργο αλλά επιδείνωσε την ήδη προβληματική κατάσταση στον ευαίσθητο αυτό χώρο.
Μέχρι το 2014 ο αγροτικός
κόσμος προστατεύτηκε από

ΠΕΜΠΤΗ
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Ο ΣΥΡΙΖΑ ΘΥΜΗΘΗΚΕ... ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ
την λαίλαπα των μνημονίων
γιατί το ΠΑΣΟΚ που πάντα
ήταν κοντά στους αγρότες,
στήριξε την πολιτική του θέση
απέναντι στη τρόικα, ότι ο
πρωτογενής τομέας και ο τουρισμός ήταν οι πυλώνες πάνω
στους οποίους η χώρα μπορούσε να στηρίξει την αναπτυξιακή της προοπτική και να
ξεπεράσει τις δυσμενείς επιπτώσεις της κρίσης.
Γιατί μόνο με Ανάπτυξη θα
ανακάμψει η οικονομία και θα
σταθούν στα πόδια τους οι πολίτες αφήνοντας πίσω την κρίση.
Τα επιδόματα που έχει επιλέξει ο ΣΥΡΙΖΑ ως πολιτική θεραπείας της κρίσης χωρίς καν
να εντάσσονται σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο κοινωνικής πολιτικής, απλά αποτελούν μια ακόμη μέθοδο διατήρησης τους στην καρέκλα
της εξουσίας.
Πως επιδείνωσε ο ΣΥΡΙΖΑ
από το 2015 την θέση του
αγροτικού κόσμου πλήττοντας
συγχρόνως την δυνατότητα
αναπτυξιακής προοπτικής της
χώρας.
1) Φορολόγηση των αγροτικών εισοδημάτων συμπεριλαμβανομένου των αγροτικών ενισχύσεων με συντελε-

Της Λώρεν Κασσοπούλου
μέλος της Κ.Ε.
του Κινήματος Αλλαγής
στή 22% έως 45%. Μέχρι τότε
ίσχυε συντελεστής 13% και
φορολόγηση των ενισχύσεων για ποσά άνω των
20000,00 ευρώ. Εξομοίωση
τους με τις άλλες επιχειρήσεις
αυξάνοντας την προκαταβολή
φόρου στο 100%
2) Αύξηση των συντελεστών
ΦΠΑ από 13% στο 24% και για
τους συντελεστές παραγωγής. Ευτυχώς τον τελευταίο
χρόνο μειώθηκε στα εφόδια
και στις ζωοτροφές αλλά είχε
γίνει μεγάλη ζημιά καταχρεώνοντας τις αγροτικές εκμε-

ταλλεύσεις.
3) Αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών στο υπερτριπλάσιο από αυτής του ΟΓΑ με
το Νόμο Κατρούγκαλου και
σύνδεση τους με το φορολογητέο εισόδημα.
4) Αύξηση της τιμής του
αγροτικού ρεύματος
5) Τεράστια αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης
Πετρελαίου και κατάργηση
της επιστροφής του στους
αγρότες
6) Ειδικό φόρο στο κρασί
7) Δασικοί χάρτες που αντί
να προστατεύουν το περιβάλλον έρχονται να αφαιρέσουν αγροτική γη.
8) Νέο σχέδιο οριοθέτησης
του χάρτη των μειονεκτικών
περιοχών που στερεί από πολλούς παραγωγούς, και μειώνει σημαντικά από όλους,
την εξισωτική αποζημίωση η
οποία αποτελούσε ένα μέτρο
εξισορρόπησης του πολύ
υψηλού κόστους που προϋποθέτει η δραστηριοποίηση
σε ορεινές περιοχές.
9) Μεγάλες καθυστερήσεις
στην πληρωμή αποζημιώσεων
από τον ΕΛΓΑ.
10) Ψήφιση του Ν4386/2016
για του αγροτικούς συνεταιρισμούς με στόχο την χειρα-

Περί μετονομασίας Στρατοπέδου ΣΜΥ
Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε της ΕΑΑΣ,
η παρούσα έχει την μορφή αντιδράσεως προς την πρωτοβουλία του Συνδέσμου
Αποφοίτων Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΑΣΜΥ), ο Πρόεδρος του οποίου
απέστειλε επιστολή προς τον κ. ΥΕΘΑ με
κοινοποίηση προς ΓΕΕΘΑ|ΕΓΑ, ΓΕΣ|ΕΓΑ
και βουλευτές του Κοινοβουλίου, δια της
οποίας προτείνει την μετονομασία του
στρατοπέδου της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών από “Στρατόπεδο Χρ. Καβράκου” σε “Στρατόπεδο Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών”.
Διατείνεται δε στην επιστολή του ότι
αυτό θα επιφέρει ηρεμία στα οξυμένα
πνεύματα του λαού της πόλης των Τρικάλων, επιπροσθέτως ισχυρίζεται ότι η
πρόταση αυτή αποτελεί ομόθυμη επιθυμία των αποφοίτων της Σχολής.
Δεν γνωρίζω εάν η μετονομασία του
στρατοπέδου της Σχολής θα επιφέρει όντως ηρεμία στα πνεύματα των πολιτών,
ιδιαίτερα αυτών που γνωρίζουν την ιστορία του στρατηγού Χρ. Καβράκου και τον
τρόπο με τον οποίον ετελειώθη η ζωή

του. Επιπροσθέτως αμφισβητώ εντόνως
τον ισχυρισμό οτι ομοθύμως οι απόφοιτοι της Σχολής (εν ενεργεία και εν αποστρατεία) επιθυμούν την μετονομασία.
Απεναντίας, έχω υπόψιν μου πολλούς τρικαλινούς πατριώτες και αποστράτους
αξιωματικούς, οι οποίοι είναι αντίθετοι
στην μετονομασία. Αυτούς εκφράζω και
αυτών την γνώμη μεταφέρω.
Εμείς θεωρούμε εθνομάρτυρα τον
Χρήστο Καβράκο, ο οποίος ηύρε φρικτό
θάνατο από τα χέρια των κομμουνιστών
στασιαστών κατά του Κράτους τον Δεκέμβριο 1944 και θεωρούμε άδικες όλες
τις εναντίον του κατηγορίες, τις οποίες
εκτοξεύουν οι σύγχρονοι θιασώτες της
ιδεολογίας των δολοφόνων του. Εκφράζουμε δε την δυσάρεστη έκπληξή
μας,διότι την από πολλού χρόνου επιδίωξη των διωκτών της μνήμης του να αλλάξει όνομα το στρατόπεδο της ΣΜΥ υιοθετούν και κάποιοι συνάδελφοι της ΣΑΣΜΥ (ελπίζω ελάχιστοι), οι οποίοι αν και
δεν ταυτίζονται ιδεολογικά με τους διώκτες της μνήμης του Χ.Καβράκου, εν τού-

τοις εν τοις πράγμασι τους βοηθούν.
Ο Χρήστος Καβράκος ήταν πάντα στην
θέση του όταν η πατρίς και το κράτος τον
χρειάστηκαν. Επωμίσθηκε ευθύνες και καθήκοντα που δεν επέλεξε, πλην όμως τότε
κάποιος έπρεπε τότε να κάνει. Ουδέποτε έβαψε τα χέρια του με αίμα Ελλήνων,
ούτε ποτέ επιδίωξε κάτι τέτοιο. Οι διώκτες
της μνήμης του, οι οποίοι θα ήταν ιδιαίτερα ευτυχείς αν οι στασιαστές νικούσαν
στα Δεκεμβριανά τον αδικούν, αλλά η
Ιστορία δεν αλλάζει και ο Καβράκος, κατακρεουργημένος από τους εκτελεστές
της ΟΠΛΑ, οργάνου τότε του ΚΚΕ είναι
ένας γνήσιος εθνομάρτυρας, ελάχιστη
αναγνώριση της θυσίας του οποίου αποτελεί η ονομασία του στρατοπέδου των
Τρικάλων ως “Στρατόπεδο Χ. Καβράκου”. Κάθε άλλη ενέργεια θα αποτελεί
ύβριν κατά την αρχαιοελληνική σημασία
της λέξης, η οποία θα βαραίνει τους αυτουργούς της πράξεως αυτής.
Με τιμή
Ιωάννης Ξηρός
Ταξίαρχος ε.α.

Τρία νέα έργα συνολικού προϋπολογισμού
600.000 ευρώ ξεκινούν στην Π.Ε. Τρικάλων
ρία νέα έργα συνολικού
προϋπολογισμού 603.984
ευρώ για την Περιφερειακή
Ενότητα Τρικάλων προχωρά το επόμενο διάστημα η Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Συγκεκριμένα τα έργα:
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΩΝ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ, συνολικού προϋπολογισμού
240.000€.
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ, συνολικού
προϋπολογισμού 300.000€.
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ

Τ

ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ, συνολικού προϋπολογισμού,
63.984€.
Όπως ανέφερε ο Περιφερειάρχης

Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός: «Σε
μια δύσκολη περίοδο, βαδίζοντας με
σχέδιο και προγραμματισμό, αξιοποιούμε κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο, που οδηγεί σε χρήσιμα έργα για
τους πολίτες και τις ανάγκες τους. Σε
συνεργασία με τον Αντιπεριφερειάρχη
Τρικάλων Χρήστο Μιχαλάκη, τους Περιφερειακούς Συμβούλους και τις υπηρεσίες μας σχεδιάζουμε και υλοποιούμε έργα χρήσιμα, έργα ουσίας για τους
πολίτες. Με τα έργα αυτά στηρίζουμε
θέσεις εργασίας και δημιουργούμε μόχλευση στην τοπική οικονομία. Οι σύγχρονοι και ασφαλείς δρόμοι είναι προϋπόθεση για την ανάπτυξη της οικονομίας».

γώγηση των αγροτικών οργανώσεων.
11) Τα σημαντικότερο, με
ανυπαρξία ελέγχων στην αγορά και τις ελληνοποιήσεις -και
την γενικότερη αντιεπιχειρηματική πολιτική- η ελληνική
κτηνοτροφία οδηγείται στην
καταστροφή. Οι τιμές του γάλακτος και του κρέατος έχουν
κατρακυλήσει.
Με αυτά τα μέτρα που ανεβάζουν το κόστος παραγωγής
στα ύψη, χωρίς υπερβολή οι
αγροτικές εκμεταλλεύσεις
οδηγούνται σε υπερχρέωση

και κλείσιμο, οπότε ας μην
ψάχνει ο ΣΥΡΙΖΑ υπεύθυνους
για τις κινητοποιήσεις των
αγροτών. Υπεύθυνη είναι η
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ που
δεν επεξεργάστηκαν κανένα
σχέδιο εξόδου από την κρίση
και οι υπουργοί της που δεν
άρθρωσαν λέξη στις αντιαναπτυξιακές λογικές των δανειστών για να εξασφαλίσουν
τον τίτλο το «καλύτερου παιδιού» Οπότε τώρα είναι αργά
για ενδιαφέρον και συμπόνια
κ. Τελιγιορίδου και κκ. Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛ/ΜΙΑΣ & ΠΕΡ/ΝΤΟΣ
Αρ. Πρωτ.: 1571

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ)
ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
του ν. 4412/2016 ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
Περιφερειακή Ενότητα ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Δήμος ΠΥΛΗΣ
Διεύθυνση Πολεοδομίας & Περ/ντος
Tαχυδρομική Διεύθυνση: Ηρώων
1940 αρ. 1 Τ.Κ. 42 032 ΠΥΛΗ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
Δ/νση στο διαδίκτυο: www.dimospylis.gr
-Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης,
άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης
στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο,
χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της
πύλης www.
-Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως,
ήτοι έως την 19-03-2019 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα
έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο
έως την 22-03-2019.
ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο τίτλος της μελέτης είναι «ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ
ΣΧΕΔΙΟ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΤΟΥ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ
ΈΡΓΟΥ (ΥΔΕ) ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ»
CPV: 90712100-2
Tόπος Εκτέλεσης: NUTS: EL 611
(Καρδίτσα, Τρίκαλα)
II.1.1. Σύντομη περιγραφή της σύμβασης είναι η εκπόνηση του Ειδικού
Αναπτυξιακού Σχεδίου της ευρύτερης περιοχής της Μεσοχώρας με αξιοποίηση του ταμιευτήρα του ΥΔΕ Μεσοχώρας.
Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις, δεν
κατανέμεται σε τμήματα και δεν θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές.
Εκτιμώμενη Αξία: 112.059,45 Ευρώ
(χωρίς Φ.Π.Α.)
Ανά Κατηγορία Μελέτης: 70.375,50
Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 01
(Χωροταξικές μελέτες), 27.067,50
Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 03
(Οικονομικές Μελέτες).
και 14.616,45 € για απρόβλεπτες
δαπάνες
Διάρκεια της Σύμβασης ή Προθεσμία εκτέλεσης: Πέντε (5) μήνες. Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε
τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή
του ιδιωτικού συμφωνητικού.
Τμήμα ΙΙΙΑ: Νομικές, Οικονομικές
και Τεχνικές πληροφορίες
ΙΙΙΑ.1 Απαιτούμενες Εγγυήσεις
Εγγύηση συμμετοχής: Η εγγύηση
συμμετοχής στη διαδικασία του διαγωνισμού ανέρχεται σε 2.241,00 ευρώ
(€) (αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της
προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης).
Εγγύηση καλής εκτέλεσης: Η εγγύηση καλής εκτέλεσης που θα καταθέσει ο ανάδοχος για την υπογραφή
της σύμβασης ανέρχεται σε 5% επί της
αξίας της σύμβασης).
ΙΙΙΑ.2 Κύριοι όροι χρηματοδότησης
και πληρωμής
Η μελέτη θα χρηματοδοτηθεί από
την ΔΕΗ. Η καταβολή της αμοιβής θα
γίνει κατά τα οριζόμενα στα τεύχη της
προκήρυξης.
ΙΙΙΑ.3 Σύμπραξη ή κοινοπραξία
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων
συμμετέχουν υπό τους όρους των

παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της
παρ. 1 (σημ. γ-δ) του άρθρου 77 του
ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν
λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
Τμήμα ΙΙΙΒ: Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό
Οι απαιτήσεις για την προσωπική
κατάσταση των διαγωνιζομένων αναφέρονται στο άρ. 17 του τεύχους της
αναλυτικής Προκήρυξης, όταν δεν
συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του
άρ. 18 του τεύχους της αναλυτικής
Προκήρυξης. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά - αποδεικτικά έγγραφα για τη
συμμετοχή στο διαγωνισμό αναφέρονται στο άρθρο 20.1 του τεύχους
της αναλυτικής Προκήρυξης. Στο διαγωνισμό οι προσφέροντες απαιτείται
να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό
επαγγελματικό μητρώο που τηρείται
στο κράτος εγκατάστασής τους. Οι
προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι
σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του
Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος
Α’ του ν. 4412/2016 και να διαθέτουν
πτυχία στην κατηγορία μελέτης 01(Χωροταξικές & Ρυθμιστικές μελέτες) ελάχιστης τάξης Β και άνω & στην κατηγορία μελέτης 03 (Οικονομικές μελέτες) ελάχιστης τάξης Β και άνω.
Κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο
άρ. 19 της αναλυτικής Προκήρυξης, οι
ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν τα
κριτήρια ποιοτικής επιλογής, σχετικά
με τη χρηματοοικονομική επάρκεια
καθώς και τεχνική επαγγελματική ικανότητα.
ΤΜΗΜΑ IV ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Α. Η διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης είναι η ανοικτή διαδικασία κάτω των ορίων του
Ν.4412/2016 και κριτήριο ανάθεσης
της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης
ποιότητας - τιμής» με τα ακόλουθα
κριτήρια, που περιγράφονται μαζί με
τα επιμέρους κριτήρια στο αρ. 21 της
αναλυτικής προκήρυξης:
1. Τεχνική προσφορά (βαρύτητα
80%)
2. Οικονομική προσφορά (βαρύτητα 20%)
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών
είναι δέκα (10) μήνες από την ημέρα
λήξης της προθεσμίας υποβολής των
προσφορών.
Η Μελέτη είναι εγγεγραμμένη στον
Προϋπολογισμό του Δήμου Πύλης
(Κ.Α. 70-7413.006) και η Σύμβαση θα
χρηματοδοτηθεί από την ΔΕΗ Α.Ε.
Β. Όροι για την παραλαβή των τευχών του διαγωνισμού:
1. Οι προσφορές υποβάλλονται
από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
2. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης
της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 26-03-2019, ημέρα
Tρίτη και ώρα 10:00 π.μ.
3. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 1-04-2019, ημέρα
Δευτέρα ώρα 10:00 π.μ.
Πύλη 12/2/2019
Ο Δήμαρχος Πύλης
Κωνσταντίνος Μαράβας
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ΠΕΜΠΤΗ
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Απευθείας
ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
Για την Ελλάδα...
Ώρα Ελλάδας
ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
Άλλη Διάσταση
ΕΡΤ Ειδήσεις - Δελτίο στη
Νοηματική - Αθλητικά - Καιρός
Ο Καιρός Στην Ώρα Του
Σαν Σήμερα τον 20ό Αιώνα (Ε)
Δεύτερη Ματιά
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων Αθλητικά - Καιρός
Η Ζωή εν Τάφω E3
Focus
ΕΡΤ Ειδήσεις
Focus
Σαν Σήμερα τον 20ό Αιώνα (Ε)
Indian Summers E9 (Ε)
Άλλη Διάσταση (Ε)
Εκπομπή
Από τον Φρόιντ στο Διαδίκτυο
Πρώτη Είδηση

Καλημέρα Ελλάδα
Το Πρωινό
ANT1 News
Κωνσταντίνου και Ελένης (Ε)
Ρουκ Ζουκ
Κάτι Ψήνεται
ΑΝΤ1 News - Δελτίο στη
Νοηματική Γλώσσα
Still Standing
Γυναίκα Χωρίς 'Oνομα E99
ANT1 News
Η Επιστροφή E77
Ελληνικό Πρόγραμμα
Μια Ζωή Κ2 Ε22
Τhe 2night Show Κ3
Εκείνες κι Εγώ (Ε)
VICE Κ6 (Ε)
Το Καφέ της Χαράς (Ε)
Και οι Παντρεμένοι 'Eχουν Ψυχή
(Ε)
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Αλήθειες με τη Ζήνα (Ε)
Shopping Star (Ε)
Στη Φωλιά των Κου Κου
Αλήθειες με τη Ζήνα
Ντετέκτιβ Μονκ Κ6 Ε3
Star News
Shopping Star
Elif Κ2 Ε273
Τροχός της Τύχης
Star News
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MasterChef 3 (Ε)
Sweeney Todd: Ο Φονικός
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Θυρίδα Τηλεπώλησης
'Eλα στη Θέση μου Κ3 Ε93 (Ε)
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Ειδήσεις
Ελένη
Τι Λέει;
Δελτίο Ειδήσεων στη Νοηματική
Γλώσσα
Το Σόι σου Κ3 Ε15 (Ε)
Deal
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
'Eλα στη Θέση μου Κ3 Ε94
Μην Αρχίζεις τη Μουρμούρα Κ6
Ε33
Το Τατουάζ Κ2 Ε153
Αυτοψία
10η Εντολή
Revenge Body With Khloe
Kardashian Κ1 Ε2
Θυρίδα Τηλεπώλησης
Deal (Ε)
Εικόνες (Ε)

Σήμερα
Αταίριαστοι
Μαζί Σου
Οι Ειδήσεις του ΣΚΑΪ
Power of Love
Δελτίο στη Νοηματική
Survivor Πανόραμα
Τα Νέα του ΣΚΑΪ
Υ.Γ. Σ' αγαπώ
Αγάπη σαν Ναρκωτικό
Power of Love (Ε)
Μαζί Σου (Ε)

07:00
08:00
16:00
17:00
19:00
20:00
21:00
21:10
22:50
23:30
23:50
00:50

Θέμα Υγείας (Ε)
Τηλεαγορές
Κόντρα και Ρήξη
Τηλεαγορές
Κόντρα και Ρήξη
Αναζητώντας τις Ρίζες Μας
Δελτίο Ειδήσεων
Σπορ στη Θεσσαλία
Super Sport
Δυνατά και Ελληνικά
Δυνατά και Ελληνικά
Εδώ Μακεδονία. Η Εξουσία
Ακούει;
02:00 Τα Παντελόνια είναι Περίεργα
Ρούχα (Ε)
04:00 Η Νύφη

00.50 «Το Μαγκαζίνο της Θεσσαλίας»
02.10 «Η Ωρα της Μαγνησίας»
03.00 Ξένη ταινία «Zeiram»
04.35 Ξένη ταινία «Οddball Hall»
06.00 «Αρωμα Ελλάδος»
07.45 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
08.20 «Καλημέρα Θεσσαλία»
09.30 Τελεμάρκετινγκ
10.30 Παιδικό πρόγραμμα
«Φρανκεστάιν», «Αλη Μπαμπά»
12.00 «Μη μου πεις»
13.00 ΤΕΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
14.00 ΤΕΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
14.40 Το Μαγκαζίνο της Θεσσαλίας
16.00 Τελεμάρκετινγκ
17.00 «Η Ωρα της Μαγνησίας»
18.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
18.40 Τελεμάρκετινγκ
19.00 «Καρέ- καρέ μαθήματα

ΔIANYKTEPEYONTA ΦAPMAKEIA
8 πρωί – 2 μεσημέρι
και 5 απόγευμα
έως 8 πρωί επομένης
Κουτούλα Μαρία
Φλεγίου 70,
2431076140
08:00 π.μ. – 23:00 μ.μ.
Νικόλαος
Δημ. Τριγώνης
Σαράφη 21,

τηλεόραση
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2431026644
Από τις 5 το απόγευμα
έως τις 10 το βράδυ
Τσιμπίδα Στέλλα,
Απόλλωνος 15
2431031063
Σπάρτη
Μαυροματιάννου
Διονυσίου 3
2431027340

ΠPATHPIA ΔIANYKTEPEYONTA
Κωτούλας Παν.--------------------------------------------- Οδ. Λαρίσης
Μπάκος -------------------------------------------------Οδ. Καλαμπάκας
Παπακώστας----------------------------------------------Οδ. Καρδίτσης
Ανυφαντής -----------------------------------------------------------Πηγή
Βαλοτάσιος ----------------------------------------------------Ταξιάρχες
Μερεντίτης ----------------------------------------------------------Πύλη
Μπαρτζίγκας---------------------------------------------------------Φήκη
Παπαβασιλείου -------------------------------------Μεγ. Κεφαλόβρυσο
Σκρέκας ---------------------------------------------------------Μεγάρχη
Τουρτούνης--------------------------------------------------------Ρίζωμα
Τσιούτσιας---------------------------------------------------Αγ. Κων/νος

σκίτσου»(Ε)
19.30 «Θεσσαλία LIVE»
21.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
21.45 Δεξιά και αριστερά
23.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
23.40 «Καλημέρα Θεσσαλία»

08.30
10.00
10.30
14.00
15.00
17.00
18.00
19.00
20.00
20.30
22.30
24.00
01.30
02.00
05.00
06.30
07.00

ΠΡΩΙΝΗ ΑΤΖΕΝΤΑ
ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ
ASTRA MARKET
ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΙ ΡΗΞΗ
ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ASTRA MARKET
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΙ ΡΗΞΗ
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ASTRA MARKET
ΘΕΛΩ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
NIGHT ZONE
ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ASTRA MARKET

07.00 - 08.00 Κινούμενα Σχέδια
08.00 – 09.00 Χρώματα Ελλάδας
09.00 – 10.00 Όλο Υγεία
10.00 – 12.00 Τηλεπωλήσεις
12.00 – 13.00 Δρόμοι της Παράδοσης
13.00 – 15.00 Τηλεπωλήσεις
15.00 – 16.00 Ορθά – Κοφτά
16.00 – 18.00 Τηλεπωλήσεις
18.00 – 18.30 Δελτίο Ειδήσεων
18.30 – 19.30 Κόντρα και Ρήξη
19.30 – 20.00 Κοινωνική σειρά
20.00 – 20.30 Δελτίο Ειδήσεων
20.30 – 21.30 Πολιτιστικό Ημερολόγιο
21.30 – 22.00 Ζούμε όμορφα, ζούμε
Ελλάδα
22.00 – 23.00 Ανατρεπτικό Δελτίο
23.00 – 00.00 Κόντρα και Ρήξη
00.00 – 00.30 Δελτίο Ειδήσεων
00.30 – 02.00 Τα άστρα και τα ζώδια
02.00 – 06.00 Τηλεπαρέα
06.00 – 07.00 Videoclips

07:00
09:45
13:00
14:00
15:00
16:40
17:40
17:50
19:00
20:00
21:00
22:45
23:45
01:45
03:45
04:45
05:30

Ώρα Ελλάδος 07:00
Ευτυχείτε!
Για Πάντα Παιδιά Κ1 (Ε)
Open News - Μεσημεριανό
Δελτίο
Για την Παρέα
Ποιος Ρωτάει;
Open News στη Νοηματική
Ελεύθερη Σχέση Κ1 Ε32
Open News
Ο Πρίγκιπας της Φωτιάς Κ1 Ε71
Από την Αρχή
Ου Φονεύσεις Κ1
Criminal Minds Κ10 Ε17
Ακραία Πάθη
Criminal Minds Κ10 Ε9
Ελληνικό Πρόγραμμα (Ε)
Ώρα Ελλάδος 05:30

ΚΡΙΟΣ: Τα νεύρα σου τα οποία είναι τεντωμένα είτε επειδή έτσι ξύπνησες, είτε επειδή και να θέλεις να αγιάσεις σήμερα δε σε
αφήνουν ούτε οι άλλοι ούτε οι συνθήκες.
Πρόσεξε μόνο με ποιους θα τα βάλεις, γιατί η πτώση μπορεί να είναι ηχηρή.
ΤΑΥΡΟΣ: Αυτή η σύνοδος Άρη-Ουρανού
μπορεί να επαναφέρει στη ζωή σου ανθρώπους και καταστάσεις του παρελθόντος
που μπορεί να είχες πιστέψει ότι είχες κλείσει τους λογαριασμούς σου μαζί τους,
αλλά…δεν!
ΔΙΔΥΜΟΙ: Αυτή η σύνοδος Άρη-Ουρανού
στον Κριό μπορεί να σε αγγίξει με δύο τρόπους. Ο πρώτος έχει να κάνει με τον φιλικό σου περίγυρο ή τις ομάδες στις οποίες
εντάσσεσαι, όπου ενδεχομένως να «φάτε
τα μουστάκια σας» από ‘κει που δεν το περιμένεις.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Η σύνοδος Άρη-Ουρανού μπορεί να σου «χαρίσει» μια ανατροπή στην καριέρα σου που δεν την υπολόγιζες, κυρίως
επειδή δεν τόλμαγες να πάρεις το ρίσκο να
την κάνεις κι όχι επειδή δε σου χρειάζεται.
ΛΕΩΝ: Η σύνοδος έρχεται να σου ανοίξει το
δρόμο που θα δώσει νόημα στα ζόρια και τις
δυσκολίες του παρελθόντος. Θα σε βοηθήσει να καταλάβεις ότι αυτές ακριβώς είναι το βασικό σου εφόδιο για τη συνέχεια και
ο λόγος που θα μπορείς να εκτιμήσεις διαφορετικά τα νέα δεδομένα της ζωής σου.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Η σύνοδος έρχεται να δημιουργήσει αναπάντεχες εξελίξεις σε οικονομικά ζητήματα που σχετίζονται με χρήματα

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Αρωματίζουν το φαγητό.
2. Χρειάζεται τον ξενιστή του.
3. Παρέτεινε τη διάρκεια του Τρωικού Πολέμου -Εξασφαλίζει το περιεχόμενο.
4. Τον διαδέχθηκε στην
αιγυπτιακή προεδρία ο
Ανουάρ Σαντάτ - Στρατάρχης του Ναπολέοντα.
5. Από τα επτά τα...μισά - Συνήθως είναι αριθμημένη.
6. Ισπανικό άρθρο - Αρχαία ποιητική ονομασία του Αδη.
7. Ο βασιλιάς των ξωτικών, στο
«Ονειρο θερινής νυκτός» του Σαίξπηρ.
8. Μπορεί να γίνει και βασανιστική (γεν.).
9. Εχει την πανίδα και τη χλωρίδα της - Συντάκτης της εφημερίδας
αυτής ήταν και ο Γεώργιος Σουρής.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Πρόδρομος της δημιουργίας
της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
2. Συνηθίζεται σε επιστημονικά
κείμενα.
3. Χωριό της Μεσσηνίας - Τους
νέους προσελκύουν.
4. Είδος λεπτού βαμβακερού
υφάσματος - Η αρχή μιας ατέλειωτης σειράς.

Αυτή τη βδομάδα προβάλλονται

ΑΙΘΟΥΣΑ 1:

“ΨΥΧΡΗ ΚΑΤΑΔΙΩΞΗ”
Με τον μοναδικό
ΛΙΑΜ ΝΙΣΟΝ
ΑΙΘΟΥΣΑ 2:
Σάββατο-Κυριακή
η παιδική ταινία

“ΑΣΤΕΡΙΞ-ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ
ΤΟΥ ΜΑΓΙΚΟΥ ΖΩΜΟΥ”
Επίσης προβάλλεται
το νέο καθηλωτικό θρίλερ

“Ο ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΟΣ”
Για τις ώρες στο 78775

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
CINE –ΜΥΛΟΣ
στο Μύλο Ματσόπουλου

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

Ψυχρός Πόλεμος

Sudoku

Πώς παίζεται
Συμπληρώστε τους αριθμούς ώστε κάθε τετράγωνο με τα εννέα κουτάκια να έχει τους αριθμούς από
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1 έως 9 και κάθε οριζόντια και κάθε κάθετη στήλη να
έχει όλους τους αριθμούς από 1 μέχρι 9.

7

6
7

Eπιμέλεια
I. Tσιμπερδώνη
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Κοινωνική 88’
Βραβείο σκηνοθεσίας
στο Φεστιβάλ Κανών.
ένα διαμάντι της νέας
κινηματογραφικής σεζόν…
Ένα παλλόμενο κομψοτέχνημα με καταπληκτικό
σάουντρακ και εικόνα
Ώρες προβολών καθημερινά (εκτός Δευτέρας)
20.00 & 22.15. Την Κυριακή μια προβολή, στις
20.00.
Γενική είσοδος 5 €, φοιτητικά –μαθητικά- ανέργων 4 €,
ΣΙΝΕΑΚ για τα παιδιά
την Κυριακή
Σέρλοκ Ζουμπόμς
(κινούμενα σχέδια-μεταγλωττισμένη) 86’ σε 3D
12.00 μεσημέρι κανονική προβολή 4 €,
17.30 απόγευμα 3D 5 €

5. Χρησιμοποιείται και επί απειλής
- Σχετίζεται με το παρελθόν (ακλ.).
6. Σκηνοθέτης της παλιάς αμερικανικής ταινίας «Η βιτρίνα» - Αρχαία πόλη της Αίγινας.
7. Μία Ευρωπαία, σύμφωνα με
κοινή ονομασία της (γεν.).
8. Ζώα το αποτελούν -Είναι τα κλιτά μέρη του λόγου.
9. Σημαίνει και την ανάπαυλα.
ΛΥΣΗ (13-2-2019)
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΚΡΟΥΝΗΔΟΝ 2.
ΛΟΝΤΟΝ - ΦΟ 3. ΕΜΕ - Ο ΑΔΗΣ 4.
ΟΠΙΟΥΧΑ 5. ΠΕΡΑΜΑ - ΣΚ 6. ΑΡΑΣΕ - 0Τ0 (ΠΡΕΜΙΝΓΚΕΡ) 7. π ΜΗΧΑΝΗ 8. ΤΣΟ- ΧΙΝΑ 9.ΑΠΟΣΩΑ
ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ 2.
ΡΟΜΠΕΡΤ 3. ΟΝΕΙΡΑ - ΤΟ 4. ΥΤ ΟΑΣΗΣ 5. ΝΟΟΥΜΕΝΟΝ 6. ΑΧΑΝΗ
- ΑΧ 7. ΔΑ - ΟΧΙΑ 8. ΟΦΗ - ΣΤΗΝΩ
9. ΝΟΣΟΚΟΜΑΣ

Για να γυμνάζεται
το μυαλό σας

ΔPOMOΛOΓIA OΣE τηλ.: 24310 27529

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

TELEMACHOS CINEMA

facebook/Δημοτικος
Κινηματογραφος

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

τρίτων, είτε μιλάμε για τα χρήματα του συντρόφου σου, είτε κάποιο κληρονομικό θέμα.
ΖΥΓΟΣ: Εκεί που φοβήθηκες να κάνεις εσύ
την αλλαγή έρχονται Άρης και Ουρανός να
στη φέρουν με το ζόρι. Τι διατήρησες με νύχια και με δόντια τα τελευταία χρόνια; Μια
συνεργασία που δε σου προσέφερε πεδίο
να νιώσεις δημιουργικός και να εξελιχθείς.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Οι όποιες ανακατατάξεις προκύψουν στη δουλειά λειτουργήσουν θετικά
και να βγεις ωφελημένος. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είσαι προσεκτικός όσον
αφορά θέματα υγείας.
ΤΟΞΟΤΗΣ: Η σύνοδος Άρη και Ουρανού στον
Κριό μπορεί να σημαίνει για σένα την απόκτηση ενός απογόνου. Επομένως, αν δεν είναι μέσα στα σενάρια της ζωής σου που θα
επιθυμούσες σε αυτή τη φάση και δεδομένου ότι δεν είναι ήδη αργά, καλό θα ήταν να
λάβεις τα μέτρα σου.
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Οι αλλαγές και οι ανατροπές
που μπορεί να συμβούν κατά τη διάρκεια της
επιρροής της συνόδου μπορεί να φέρουν αλλαγές σε άτομα του περιβάλλοντος σου με
άμεση επίδραση και σε σένα τον ίδιο.
ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Μπορεί να προκύψουν προβλήματα στις μετακινήσεις σου και αυτό πέρα
από βλάβη στο μεταφορικό σου μέσω θα
μπορούσε να μεταφραστεί και σε ατύχημα,
γι’ αυτό καλό θα ήταν να είσαι προσεκτικός.
ΙΧΘΕΙΣ: Η ίδια όψη μπορεί να σημαίνει και
ξαφνικές αλλαγές σε οικονομικά ζητήματα
ή μια ανατροπή στην εξέλιξη μιας επένδυσης που έχεις πραγματοποιήσει.
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Οριακή άνοδος στο Χρηματιστήριο
Σε ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα έκλεισε χθες η χρηματιστηριακή αγορά με τον τζίρο να είναι περιορισμένος
για μία ακόμη συνεδρίαση.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 656,08 μονάδες,
σημειώνοντας άνοδο 0,15%.
Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις
657,80 μονάδες (+0,41%) και κατώτερη τιμή στις 652,08
μονάδες (-0,46%).
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 32,127 εκατ. ευρώ,
ενώ διακινήθηκαν 19.207.022 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο
σε ποσοστό 0,58%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 1,35%.
Από τις μετοχές της
υψηλής κεφαλαιοποίησης,
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της
. 656,08
Ελλάκτωρ (+3,13% στα
1,5180 ευρώ), της Τέρνα
Ενεργειακή (+2,09% στα
0,15%
6,3500 ευρώ), της Coca
Cola HBC (+1,74% στα
30,4300 ευρώ) και της Σαράντης (+1,14% στα 7,100
ευρώ).
ΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι
μετοχές Grivalia Properties (-1,30% στα 8,3500 ευρώ), της Aegean Airlines (-1,27%
στα 7,8000 ευρώ) και της Viohalco ( -1,00% στα 2,9600
ευρώ).
Από τους επιμέρους δείκτες, τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι δείκτες των Τροφίμων (+1,72%) και των Ταξιδιών (+1,09%),
ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσαν οι δείκτες
του Εμπορίου (-2,11%) και της Τενολογίας (-1,30%).
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Βank διακινώντας 4.266.737 και
3.916.395 μετοχές, αντιστοίχως .
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Alpha
Bank με 3,905 εκατ. ευρώ και η Jumbo με 3,212 εκατ.
ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 46 μετοχές, 47 πτωτικά και 32 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Audiovisual+27,68%, Ευρωσύμβουλοι +19,69%, Προοδευτική
+5,41% και Μινωϊκές Γραμμές+5,00%.
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Pasal19,79%, Ειδησεοφωνική Ελλάς-9,31%, Τζιρακιάν-8,42%
και Ιντραλότ-7,41%.

Ê
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Έως 28/2 η προθεσμία συμμόρφωσης 111.000
επιχειρήσεων με τους νέους κατώτατους μισθούς
έχρι τις 28 Φεβρουαρίου έχουν
προθεσμία να εφαρμόσουν την
υπουργική απόφαση με τον νέο
κατώτατο μισθό των 650 ευρώ μικτά οι
111.000 επιχειρήσεις που αμείβουν
περίπου 600.000 εργαζόμενους με τα
κατώτατο μηνιαίο μισθό και τα κατώτατο
ημερομίσθια και να προβούν στις
αναγκαίες αλλαγές μέσω του
συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.

Μ

Η υπουργός Εργασίας, Έφη Αχτσιόγλου,
τόνισε κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου ότι
μετά την παρέλευση της 28ης Φεβρουαρίου
το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας θα προχωρήσει σε σαρωτικούς ελέγχους, με στόχο την
εφαρμογή της υπουργικής απόφασης και την
καταπολέμηση της ανασφάλιστης και υποδηλωμένης εργασίας. Μάλιστα, ο αρμόδιος
υφυπουργός Εργασίας, Νάσος Ηλιόπουλος,
επισήμανε χαρακτηριστικά ότι αυτές οι
111.000 επιχειρήσεις είναι «κλειδωμένες» από
το ηλεκτρονικό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ και θα
υπάρξει συστηματικός ηλεκτρονικός έλεγχος για να διαπιστωθεί «η συμμόρφωση των
επιχειρήσεων με τους νέους κατώτατους μισθούς που ισχύουν από την 1η Φεβρουαρίου».
Σύμφωνα με την υπουργό Εργασίας, σε αυτούς τους 600.000 εργαζόμενους συμπεριλαμβάνονται και όσοι απασχολούνται με καθεστώς μερικής απασχόλησης, καθώς η αμοι-

βή τους υπολογίζεται με βάση τον νέο κατώτατο μισθό.
Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι από τις αρχές
Μαρτίου, όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία της
μισθοδοσίας του Φεβρουαρίου, η Επιθεώρηση Εργασίας θα ξεκινήσει σαρωτικούς ηλεκτρονικούς ελέγχους, με στόχο να διαπιστωθεί εάν εφαρμόζεται ο νέος κατώτατος μισθός
ή εάν υπάρχει αλλαγή των συμβάσεων πλήρους απασχόλησης σε μερικής.
Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας ανα-

μένεται να εκδοθεί και η εγκύκλιος για την προσαύξηση των τριετιών που δικαιούνται οι εργαζόμενοι με βάση την αναπροσαρμογή του
κατώτατου μισθού από τα 586 ευρώ στα 650
ευρώ μικτά. Επίσης, στις επόμενες ημέρες θα
εκδοθεί και η υπουργική απόφαση που αφορά στο πρόγραμμα επιδότησης κατά 50% των
εργοδοτικών εισφορών για τις επιχειρήσεις
που απασχολούν εργαζόμενους ηλικίας έως
25 ετών.

Ποιοι εξαιρούνται από την καταβολή εισφορών του κλάδου Υγείας
Τι αναφέρει εγκύκλιος του ΕΦΚΑ
Οι μη μισθωτοί ασφαλισμένοι
του ΕΦΚΑ εξαιρούνται από την καταβολή εισφορών κλάδου υγείας
του Φορέα κατά τη διάρκεια της
υποχρεωτικής τους στρατιωτικής
θητείας,όπως επισημαίνει ο ΕΦΚΑ
σε εγκύκλιο του.
Ως έναρξη ισχύος της διάταξης, ορίζεται η 1/3/2018, (άρθρ. 23
παρ.8 δευτ. εδάφιο).
Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί
μετά την ημερομηνία αυτή, αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τη νέα
διάταξη.
Για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί από 1/1/2017 έως
28/2/2018, θα ακολουθήσουν νεώτερες οδηγίες.
Τέλος, αιτήσεις που έχουν υποβληθεί πριν την 31/12/2016 και
έχουν κριθεί ή εκκρεμούν, αντι-

μετωπίζονται σύμφωνα με τις
προϋφιστάμενες γενικές ή ειδικές
διατάξεις.
Προϋποθέσεις
Για την άσκηση του δικαιώματος εξαίρεσης λόγω στράτευσης,
θα πρέπει να συντρέχουν οι πιο
κάτω προϋποθέσεις:
- Υποβολή σχετικού αιτήματος
- Ενεργή ασφάλιση στον ΕΦΚΑ
με ιδιότητα Μη Μισθωτού, για
όλο το χρονικό διάστημα στρατιωτικής θητείας ή μέρος αυτής.
- Αποδεδειγμένη περίοδος
στρατιωτικής θητείας.
Έναρξη - Λήξη εξαίρεσης
Η έναρξη εξαίρεσης ανατρέχει
την 1η του μήνα της στράτευσης
ενώ η λήξη, την τελευταία ημερολογιακή ημέρα του μήνα λήξης
της θητείας.

Ενέργειες - Διαδικασία
- Για την άσκηση του δικαιώματος υποβάλλεται σχετικό αίτημα στην αρμόδια Υπηρεσία
ΕΦΚΑ. Το αίτημα υποβάλλεται
κατά την έναρξη της στρατιωτικής
θητείας και όχι αργότερα από
την ημερομηνία λήξης της.
- Το αίτημα συνοδεύεται από
βεβαίωση της Στρατολογικής
Υπηρεσίας, από την οποία προκύπτουν γενικά στοιχεία στράτευσης του ασφαλισμένου και,
οπωσδήποτε, η χρονική διάρκεια
της θητείας.
- Ελέγχεται ο ενεργός ασφαλιστικός δεσμός με ιδιότητα Μη
Μισθωτού.
- Εκδίδεται απόφαση εξαίρεσης

κλάδου υγείας
- Η περίοδος εξαίρεσης απεικονίζεται στο Μηχανογραφικό Σύστημα "Ασφάλιση-Έσοδα", σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν
δοθεί με το αρ.πρωτ.ΔΙΕΙΣΦΜΜ/91/156557/6-2- 2019 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Εισφορών.
Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση αναστολής της θητείας, ή τροποποίησης του αρχικού διαστήματος διάρκειας στρατιωτικής
θητείας οι ασφαλισμένοι θα πρέπει απαραίτητα να προσκομίζουν
σχετική βεβαίωση, ή Πιστοποιητικό Τύπου Α΄, προκειμένου να
οριστικοποιηθεί ορθά το χρονικό
διαστήματος της εξαίρεσης.

Σε προσιτές τιμές

ΑκρIβοΣ ΔημHτρηΣ

ΤΗΛ:

24310-29072
697-6670157
TPIKΑΛA

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

ANAΛAMBANOYME ΣYNTHPHΣEIΣ
ΠOΛYKATOIKIΩN

36 σελίδα
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τοπικά-εσωτερικά

Τι είναι η ψωρίαση;
ψωρίαση είναι μια
χρόνια
φλεγμονώδης
δερματοπάθεια που
προσβάλλει πάνω από
100 ανθρώπους. Μπορεί
να εμφανιστεί στον
καθένα και
παρουσιάζεται εξίσου σε
άνδρες και γυναίκες. Η
ψωρίαση είναι μια
δερματική διαταραχή
στην οποία αυξάνεται ο
ρυθμός ανάπτυξης και
αποβολής των
δερματικών κυττάρων.

στά τα γονίδια που σχετίζονται με την ψωρίαση. Υπάρχει
μια σειρά γενετικών χαρακτηριστικών που αυξάνουν τις
πιθανότητες ενός ατόμου να
εμφανίσει την πάθηση. Επιπλέον, μπορεί να διαδραματίζουν κάποιο ρόλο οι παράγοντες που προκαλούν την
εμφάνισή της. Ορισμένοι από
αυτούς τους παράγοντες είναι
συχνά το άγχος, το ηλιακό έγκαυμα και η φαρυγγίτιδα.

Η

Τα κύτταρα στην ανώτερη
στιβάδα του δέρματος αντικαθίστανται και αποβάλλονται
συνεχώς. Αυτή η διαδικασία
διαρκεί συνήθως περίπου
έναν μήνα, αλλά στην ψωρίαση είναι ταχύτερη (λιγότερο
από μία εβδομάδα). Αυτή η
αύξηση οδηγεί στην ανάπτυξη ερυθρών παχιών στρώσεων δέρματος οι οποίες καλύπτονται από αργυρόχροες φολίδες,

Ποιοι εμφανίζουν
ψωρίαση;
Οποιοσδήποτε μπορεί να
εμφανίσει ψωρίαση, Η ψωρίαση προσβάλλει περίπου
το-2-3% του πληθυσμού. Εμφανίζεται το ίδιο συχνά στους
άνδρες και τις γυναίκες, Η
ψωρίαση μπορεί να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε ηλικία,
αλλά οι περισσότεροι την εμφανίζουν από τα είκοσι μέχρι
τα τριάντα, Υπάρχει μια ηλικία
αιχμής αναφορικά με τη συχνότητα εμφάνισης, στα μετεφηβικά χρόνια ή στα είκοσι
και μια δεύτερη ηλικία αιχμής,
όταν οι ασθενείς φτάνουν τα
πενήντα,

Τι προκαλεί
την ψωρίαση;
Το ακριβές αίτιο της ψωρίασης εξακολουθεί να είναι
άγνωστο. Η ψωρίαση δεν είναι
μεταδοτική Δεν μπορείτε να

Επιμέλεια:

Βασιλείου Τσιούτσια,
Φαρμακοποιού

την κολλήσετε αγγίζοντας κάποιον με ψωρίαση, κολυμπώντας στην ίδια πισίνα ή
ακόμα και μέσω της στενής
επαφής. Η ψωρίαση είναι μια
σύνθετη πάθηση με πολλαπλά
αίτια, τα οποία μπορεί να είναι
γενετικά, ανοσολογικά, περιβαλλοντικά και ψυχολογικά.
Αυτοί οι παράγοντες μεταβάλλουν τον τρόπο λειτουργίας των δερματικών κυττάρων, επιταχύνοντας το ρυθμό
ανάπτυξης και αποβολής
τους. Σε ένα άτομο με ψωρίαση, ένα δερματικό κύτταρο
χρειάζεται μόνο 3 με 4 ημέρες
να ωριμάσει, και αντί να πέσουν (να αποβληθούν), τα
κύτταρα συσσωρεύονται στην
επιφάνεια του δέρματος, σχηματίζοντας περιοχές που ονομάζονται ψωριασικές βλάβες
ή πλάκες.

Γενετικοί παράγοντες
στην ψωρίαση
Η ψωρίαση είναι μια πάθηση με πολλαπλά αίτια, τα
οποία μπορεί να είναι γενετικά, ανοσολογικά και ψυχολογικά. Οι γενετικοί παράγοντες
θεωρείται ότι διαδραματίζουν
κάποιο ρόλο στην ψωρίαση
καθώς περίπου ένας στους
τρεις ασθενείς έχουν συγγενείς με ψωρίαση. Ωστόσο,
δεν είναι ακόμα πλήρως γνω-

Παράγοντες
πρόκλησης
της ψωρίασης
Είναι γνωστό ότι στην ψωρίαση, το ανοσοποιητικό σύστημα και τα γονίδια παίζουν
σημαντικό ρόλο, Ωστόσο, δεν
θα αναπτύξουν ψωρίαση όλοι
όσοι κληρονομούν τα γονίδια
της πάθησης. Σε αυτό συντελούν επίσης εσωτερικοί ή εξωτερικοί παράγοντες πρόκλησης της πάθησης. Οι εξωτερικοί παράγοντες περιλαμβάνουν την έλλειψη έκθεσης
στην ηλιακή ακτινοβολία ή το
ηλιακό έγκαυμα, την τριβή
των ρούχων στο δέρμα, μια
ουλή ή ένα χειρουργικό τραύμα. Στους εσωτερικούς παράγοντες περιλαμβάνονται το
συναισθηματικό στρες, οι ορμονικές μεταβολές, συγκεκριμένα φάρμακα και λοιμώδη
νοσήματα, όπως η φαρυγγίτιδα. Ωστόσο, οι παράγοντες
πρόκλησης είναι υποκειμενικοί. Κάτι που προκαλεί ψωρίαση σε ένα άτομο μπορεί να
μην έχει καμία επίπτωση σε
κάποιο άλλο άτομο.
Προτείνουμε χυμό αλόη
βέρα μέλι ή τσουκνίδα
(30mlΧ3, πριν το φαγητό),
Colostrum (2 δισκία πρωί βράδυ, μετά το φαγητό), Ω3
(2 δισκία την ημέρα) και για
εξωτερική χρήση, αφρόλουτρο αλόη βέρα (20033), επάλειψη με Σπρέι Άμεσης Δράσης (3-4 φορές την ημέρα),
αλόη βέρα πρόπολη με εναλλάξ dermaintense (3-4 φορές
την ημέρα).

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

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

τΡΙΚΑΛΑ – ΒΟΛΟΣ

7.00, 10.00, 13.00, 15.30, 18.30,

7.00, 11.30, 15.00, 19.00

01.00 νυχτερινό (εκτός Σαβ. προς Κυρ.)

ΒΟΛΟΣ – τΡΙΚΑΛΑ

ΑΘΗΝΑ - τΡΙΚΑΛΑ

6.30, 11.00, 15.00, 19.00

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

7.00, 10.30, 13.30, 15.30, 18.00, 21.00

τΡΙΚΑΛΑ – ΛΑΡΙΣΑ

ΚΑΛΑΜπΑΚΑ – ΜΕτΕΩΡΑ

extra Παρασκευή & Κυριακή: 17.00

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

Καθημερινά: 9.00, 12.00, 15.00

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

ΛΑΡΙΣΑ – τΡΙΚΑΛΑ

8.30, 12.00, 15.15, 17.30, 21.00
καθημερινά: 8.30, 15.00 (Παρ. 15.30 )

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

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–ΙΩΑΝΝΙΝΑ

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

Βούτσης σε Καμμένο για Κουίκ:

Υποχρέωσή μου να τον
καλέσω να ορκιστεί
•Απάντηση του προέδρου της Βουλής
στην επιστολή των Ανεξάρτητων Ελλήνων
πάντηση στην
επιστολή του
προέδρου των
ΑΝΕΛ, Πάνου Καμμένου
για το τυπικό της
διαδικασίας ορκωμοσίας
του Τέρενς Κουίκ στη
θέση του παραιτηθέντα
Θανάση
Παπαχριστόπουλο, έδωσε
νωρίς χθες το απόγευμα ο
Πρόεδρος της Βουλής.

Α

Με δική του επιστολή ο κ.
Βούτσης αναφέρει ότι η παραίτηση από το βουλευτικό
αξίωμα είναι δικαίωμα του βουλευτή και συντελείται με γραπτή
δήλωση στον Πρόεδρο της
Βουλής η οποία δεν ανακαλείται
(άρθρο 60 παρ.2 του Συντάγματος. «Τα ίδια ορίζονται και
στη παράγραφο 1 του άρθρου
5 του Κανονισμού. Στην παράγραφο 2 δε του ίδιου άρθρου
ορίζεται ότι η «πλήρωση των
βουλευτικών εδρών που χη-

ρεύουν στη διάρκεια της βουλευτικής περιόδου γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της εκλογικής νομοθεσίας».
«Στην εκλογική νομοθεσία και
συγκεκριμένα, στο άρθρο 103
παρ.1 του π.δ. 26/2012 ορίζεται
ότι: “οι βουλευτικές έδρες που
κενώνονται για οποιοδήποτε
λόγο κατά τη διάρκεια της βουλευτικής περιόδου σε κάποια
εκλογική περιφέρεια, πληρώνονται από τους αναπληρωμα-

τικούς του ίδιου συνδυασμού
στην ίδια εκλογική περιφέρεια,
που τυχόν έχουν ανακηρυχθεί,
οι οποίοι καλούνται από τον
πρόεδρο της Βουλής για την
πλήρωση έδρας που κενώθηκε
κατά τη σειρά της ανακήρυξής
τους”», αναφέρει χαρακτηριστικά και πρόσθεσε πως ο ισχυρισμός ότι η αναπλήρωση της
έδρας είναι στη διακριτική ευχέρεια του κόμματος με το
οποίο εκλέχθηκε ο παραιτηθείς
βουλευτής και ότι μπορεί το
κόμμα να επιλέξει τη μη αναπλήρωσή του δεν ευσταθεί.
Τέλος, υπογραμμίζει πως σε
περίπτωση παραίτησης βουλευτή από το βουλευτικό αξίωμα, ο πρόεδρος της Βουλής είναι υποχρεωμένος από τον Κανονισμό της Βουλής (άρθρο
5παρ2) και από την εκλογική νομοθεσία να καλέσει τους αναπληρωματικούς, κατά τη σειρά
ανακήρυξής τους, για την πλήρωση της έδρας.

Αποστολάκης - Ακάρ:

Μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης στη βάση
της συμφωνίας «Παπούλια - Γιλμάζ»
«Διμερή θέματα και την εφαρμογή του Μνημονίου Παπούλια - Γιλμάζ» που υπεγράφη στις 27 Μαΐου του 1988 συζήτησαν χθες ο υπουργός Αμυνας
Ευάγγελος Αποστολάκης με τον Τούρκο ομόλογό του
Χουλουσί Ακάρ στο περιθώριο των εργασίων της Συνόδου Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ, που διεξάγεται
στις Βρυξέλλες.
Με τον κ. Ακάρ «συμφωνήσαμε τον προγραμματισμό στο άμεσο μέλλον συναντήσεως αντιπροσωπειών των δύο χωρών, προκειμένου να συμφωνηθεί
το πλαίσιο Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης»,
επεσήμανε μεταξύ άλλων ο Ελληνας υπουργός.
Υπενθυμίζεται ότι στο «Μνημόνιο Παπούλια - Γιλμάζ» που καθορίζει την ενδεδειγμένη συμπεριφορά
στο Αιγαίο, οι δύο χώρες έχουν συμφωνήσει ότι κατά
τη διάρκεια εθνικών στρατιωτικών ασκήσεων θα αποφεύγονται η απομόνωση συγκεκριμένων περιοχών,
ο αποκλεισμός περιοχών διεξαγωγής ασκήσεων
για μεγάλα χρονικά διαστήματα και η διεξαγωγή τους
κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου αιχμής
και των κύριων εθνικών και θρησκευτικών εορτών.
Στο πλαίσιο της Συνόδου, ο κ. Αποστολάκης συναντήθηκε επίσης με την υπουργό Αμυνας της Βόρειας Μακεδονίας, κ. Radmila Sekerinsk.
Ο Ελληνας υπουργός σημείωσε τη δυνατότητα
συνδρομής των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων στην
οικοδόμηση δυνατοτήτων των Ενόπλων Δυνάμεων

της «Βόρειας Μακεδονίας» για την ομαλή και ταχεία
προσαρμογή τους στο ΝΑΤΟ με ένα αναβαθμισμένο Πρόγραμμα Στρατιωτικής Συνεργασίας. Παράλληλα, δήλωσε ότι αντικείμενο της συζήτησής του με
την ομόλογό του ήταν «η εφαρμογή του άρθρου 17
της Συμφωνίας των Πρεσπών, με παράλληλη αναβάθμιση του υφιστάμενου προγράμματος διμερούς
στρατιωτικής συνεργασίας, υπό το πρίσμα της εισδοχής της εν λόγω χώρας στο ΝΑΤΟ».
Τέλος, συναντήθηκε με τον ΓΓ του ΝΑΤΟ, Γενς
Στόλτενμπεργκ, με τον οποίο συζήτησε την ανάγκη
περαιτέρω εκσυγχρονισμού και προσαρμογής της
Συμμαχίας στο σύγχρονο περιβάλλον ασφαλείας.
«Τόνισα στον κ. Στόλτενμπεργκ ότι η ενίσχυση της
δυνατότητας ανταπόκρισης της Συμμαχίας στο ευμετάβλητο περιβάλλον απειλών, όσο και η επαύξηση της ετοιμότητας των επιχειρησιακών δομών
της, αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες στην
προβολή ισχύος της. Επίσης, του επισήμανα ότι η
Ελλάδα τηρεί τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από
τη συμμετοχή της στο ΝΑΤΟ, συμβάλλει ενεργά στην
συμμαχική δραστηριότητα ανάσχεσης των προσφυγικών ροών στο Αιγαίο και προωθεί ευρύ πλέγμα διεθνών αμυντικών συνεργασιών, ενισχύοντας την
ασφάλεια και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή ενδιαφέροντος», γνωστοποίησε ο κ. Αποστολάκης.

ΒΡΕΘΗΚΑΝ - ΧΑΘΗΚΑΝ
ΒΡΕΘΗΚΑΝ κλειδιά, σε μπρελόκ “Johnnie
Walker”, απέναντι από τον Άγιο Κωνσταντίνο.
Όποιος τα έχασε μπορεί να τα παραλάβει στα γραφεία της εφημερίδας μας.
ΧΑΘΗΚΕ σκυλάκι ημίαιμο, κοκόνι, στην περιοχή ανάμεσα από Βασιλική και Θεόπετρα. Όποιος
το βρει παρακαλείται να ειδοποιήσει στο τηλέφωνο
6984718767.
ΒΡΕΘΗΚΑΝ κλειδιά στο Φλαμούλι, κοντά στα
σπίτια “Αντωνοπούλου”. Όποιος τα έχασε να περάσει από τα γραφεία μας, να τα παραλάβει.
ΕΧΑΘΗ σκυλί κυνηγετικό γκέκικο μεταξύ Δροσερού-Μουριάς. Όποιος το βρήκε παρακαλείται να
επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 6974606180.
ΧΑΘΗΚΕ στις 22-1-2019 στη θέση Ξεροπόταμος
(Μύκανη Καλαμπάκας), Σέττερ, θυληκό, ασπρόμαυρο. Φοράει κίτρινο μπίπερ με πορτοκαλί κολάρο. Όποιος το βρει παρακαλείται να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 6974325126.
ΒΡΕΘΗΚΑΝ κλειδιά αυτοκινήτου, μάρκας SEAT,
στην οδό Βύρωνος 52. Όποιος τα έχασε παρακαλείται να τα παραλάβει από τα γραφεία της εφη-

μερίδας μας.
ΒΡΕΘΗΚΕ πορτοφόλι χρώματος καφέ με κάρτα της Εθνικής Τράπεζας στο όνομα Ιωάννης
Τριανταφύλλου στη γέφυρα του Ασκληπιού. Όποιος το έχασε να περάσει από τα γραφεία να το παραλάβει.
ΒΡΕΘΗΚΕ γατάκι χρώματος καφέ στην οδό Έλληνος. Όποιος το έχασε παρακαλείται να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 6981907459.
ΧΑΘΗΚΕ σκουλαρίκι κρίκος στην περιοχή ΙΚΑ.
Όποιος τα βρήκε παρακαλείται να επικοινωνήσει
στο τηλέφωνο 6986942429
ΧΑΘΗΚΑΝ γυαλιά πρεσβυωπίας με θήκη. Όποιος τα βρήκε παρακαλείται να ειδοποιήσει στο τηλέφωνο 6944721241.
ΧΑΘΗΚΕ σκουλαρίκι χρυσό, στην Ενορία της
Παναγίας Φανερωμένης. Όποιος το βρήκε παρακαλείται να ειδοποιήσει στο τηλέφωνο 6988625918.
ΒΡΕΘΗΚΑΝ κλειδιά στην οδό Ασκληπιού έξω
από το κατάστημα “Βλότζου”. Όποιος τα έχασε να
επικοινωνήσει στο τηλ.: 6976797806.

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

ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ ΥΠΕΡΠΟΛΥΤΕΛΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ
MINIBUS 19-20 ΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
Α.Μ. 0727E600000447Y1
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 14 ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΗΛ. 2431303610 - FAX: 2117702862
Email: info@efthimioutravel.gr
Web: www.efthimioutravel.gr

για κάθε προορισμό...

07-08-09-10 ΜΑΡΤΙΟΥ
4 ΗΜΕΡΗ ΟΔΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
ΤΙΜΗ 105,00 ΕΥΡΩ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΞΕΝΙΑΣ
ΑΛΜΥΡΟΥ ΣΤΟ ΒΟΛΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
ΑΠΟΚΡΙΕΣ-ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ!!!
8-11 ΜΑΡΤΙΟΥ 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

•Αποκριά στη Νάουσα “Γενίτσαροι και Μπούλες”. Την Κυριακή
10 Μαρτίου.

«ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ»
Έδεσσα - Παλαιός Άγιος Αθανάσιος 16-17/2/2019

•Εκδρομή στην Ι.Μ. Αγίας Τριάδας στην Άνω Γατζέα Πηλίου.
Σάββατο 16 Φεβρουαρίου.

«ΑΡΤΑ - ΚΟΡΩΝΗΣΙΑ»
Κυριακή 24/2/2019

•Παναγία Γλυκοφιλούσσα Ραψάνης. Σάββατο 23 Φεβρουαρίου,
απόγευμα.

Αρ. ΜΗ.Τ.E. 0727Ε60000016300

•Άγιο Πορφύριο-Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου-Ραφήνα-Όσιο
Εφραίμ Νέα Μάκρη. Κυριακή 3 Μαρτίου.

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

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

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

Τηλ. 24310 23564-23646
Τσιτσάνη 21 - Τρίκαλα
Τετραήμερη εκδρομή στην ΚΩΝ/ΠΟΛΗ από
21-24 Φεβρουαρίου (βραδινή αναχώρηση σε ξενοδοχείο 4*)

Τετραήμερη εκδρομή στην ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 8-11 Mαρτίου
(βραδινή αναχώρηση σε ξενοδοχείο 4*)

ΛΙΠΑΣ TRAVEL
ΜΗ.Τ.Ε.: 0727Ε60000015600

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Όπως και αν το φανταστείτε… μ’ εμάς θα το ζήσετε !!!

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

Το γραφείο Γενικού Τουρισμού ΛΙΠΑΣ TRAVEL διοργανώνει τις
παρακάτω οδικές εκδρομές:

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

ΜΠΑΝΣΚΟ - ΚΡΕΣΝΑ - ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ
23-24-25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 (πρωινή αναχώρηση)
Τριήμερη οργανωμένη εκδρομή στο Μπάνσκο της Βουλγαρίας
Περιλαμβάνει: Μεταφορά, περιηγήσεις / ξεναγήσεις, διαμονή σε σουίτες, πρωινό & ημιδιατροφή (γεύμα) σε πλούσιο μπουφέ, Ξενοδοχείο 4* COMPLEX & SPA
RESORT (αποκλειστικότητα του γραφείου μας)

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

«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ»
4ήμερη εκδρομή
8-11 Μαρτίου 2019 (ΑΠΟΚΡΙΕΣ)
(2 διαν/σεις) ξενοδοχείο 4* με πρωινό (πλατεία ΤΑΧΙΜ), ξεναγός
ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ: 110,00 €

Κυριακή 03 Μαρτίου 2019
Απογευματινή εκδρομή στην Ιερά Γυναικεία Κοινοβιακή Μονή Παμμεγίστων Ταξιαρχών στα Άνω Λεχώνια Βόλου και ελεύθερος χρόνος στο κέντρο του Βόλου.

«ΜΠΑΝΣΚΟ»
3ήμερη εκδρομή 9-11 Μαρτίου 2019 (ΑΠΟΚΡΙΕΣ)
Μεταφορά – ημιδιατροφή - ξενοδοχείο 4* (Hotel Saint Ivan
Rilski & Spa)(Σε συνεργασία με τον Σ.Ο.Χ.Τ.)

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΜΠΑΝΣΚΟ - ΚΡΕΣΝΑ – ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ
ΑΠΟΚΡΙΕΣ-Κ. ΔΕΥΤΕΡΑ

4ήμερη εκδρομή
(Καλαμάτα-Μεθώνη-Κορώνη-Πύλος-Σπήλαιο Δυρού-ΓύθειοΣπάρτη-Μυστράς) (3 διαν/υσεις με πρωινό) 28/2 - 3/3/2019.
ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ: 150,00 €

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΒΟΛΟΥ

9-10-11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 (πρωινή αναχώρηση)
Τριήμερη οργανωμένη εκδρομή στο Μπάνσκο της Βουλγαρίας
Περιλαμβάνει: Μεταφορά, περιηγήσεις / ξεναγήσεις,διαμονή σε σουίτες ,πρωινό & ημιδιατροφή (γεύμα) σε πλούσιο μπουφέ, Ξενοδοχείο 4* COMPLEX & SPA
RESORT (αποκλειστικότητα του γραφείου μας)

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

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΣΟΦΙΑ- ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΡΙΛΑ-ΒΙΤΟΣΑ-ΚΡΕΣΝΑ-ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ
ΕΚΔΡΟΜΗ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ
23-24-25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 (πρωινή αναχώρηση)
Τριήμερη οργανωμένη εκδρομή στη Σόφια της Βουλγαρίας
Περιλαμβάνει: Μεταφορά, περιηγήσεις / ξεναγήσεις,διαμονή σε ξενοδοχείο 4*,
πρωινό & ημιδιατροφή (γεύμα).

«ΛΗΜΝΟΣ»
Από 20 - 26/07/2019

ΤΗΝΟΣ - ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ - ΜΥΚΟΝΟΣ

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

e-mail: kteltrik@otenet.gr - hypertourskalampaka@gmail.com

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

«ΠΑΡΟΣ»
Από 08 - 12/07/2019

«ΒΟΡΕΙΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ - ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΑ»
«Ταξίδι στη Γη του Ήλιου του Μεσονυκτίου»
Οδική - Αεροπορική 18ήμερη εκδρομή
Από 01/08 - 18/08/2019

Πληροφορίες & Δηλώσεις Συμμετοχής: 24310 73137 - 2432 22250

Πενθήμερη εκδρομή Βελιγράδι-Βουδαπέστη-Βιέννη
από 7 έως 11 Μαρτίου

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

«ΚΕΑ (ΤΖΙΑ)»
Από 8 - 9/06/2019

ΕΚΔΟΣΗ ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΩΝ – ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡIΩΝ – ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

ΤΗΝΟΣ 24-25 Μαρτίου

AM.EOT 0727E60000012200

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

ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΦΡΑΙΜ
(ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ) & ΣΤΗ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ (ΜΗΛΕΣΙ)
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 24/02, Τιμή: 20,00 ανά άτομο

ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ:

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

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

Η τιμή περιλαμβάνει μεταφορά- 2 Διανυκτερεύσεις με πρωινό & Ξεναγό.

ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΜΑΝΗ
Σπάρτη-Μυστράς-Γύθειο-Σπήλαια Διρού-Μονεμβασιά-Ναύπλιο. 23-25 Μαρτίου.

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

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

ΜΗ.ΤΕ 0727Ε60000017701

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΑΙΓΙΟ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΡΥΠΙΤΗ ΚΑΙ
ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΑΝΔΡΕΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΦΕBΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

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

«ΜΑΓΕΥΤΙΚΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ»
Από 2-5/05/2019
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

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

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

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

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

ΚΩΤΟΥΛΑΣ TOURS

«ΡΩΜΗ-ΝΑΠΟΛΙ-ΠΟΜΠΗΙΑ»
Από 14-19/03/2019
(Σε συνεργασία με το Σύλλογο Απόστρατων Πυροσβεστών)
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TΣΙΓΑΡΙΔΑΣ Travel
Αριθμος μητρωου
ΕΟΤ 0727E60000037201

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

«ΑΠΟΚΡΙΕΣ 2019 - ΔΑΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ»
ΤΙΡΑΝΑ - ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΜΠΟΥΤΒΑ - ΚΟΤΟΡ
(Hotel Continental Vora 4*TIΡΑΝΑ - Valamar Collection
President Hotel 5* DUDROVNIK Hotel Moskva 4* BUDVA)
Από 07 -11/03/2019

ΠΕΜΠΤΗ

ΕΚΔΡΟΜΗ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
15 -16 -17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 (βραδινή αναχώρηση)
Τριήμερη οργανωμένη εκδρομή στην ΤΗΝΟ-ΑΠΑ ΠΕΛΑΓΙΑ-ΜΥΚΟΝΟΣ
Περιλαμβάνει: Μεταφορά με το λεωφορείο καθ' όλη την διάρκεια της εκδρομής, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, ακτοπλοϊκά εισιτήρια Ραφήνα-Τήνος-Μύκονος-Ραφήνα, Διαμονή σε ξενοδοχείο με πρωινό.

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

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

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

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

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

38 σελίδα
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τοπικά

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Ιερά Αγρυπνία
προς τιμή του Αγίου Λουκά του Ιατρού
και για την σωτηρία της Πατρίδος μας
Κάθε Τετάρτη από 9:00 έως 12:15 βραδινή στον Ιερό Ναό
Αγίου Κωνσταντίνου Τρικάλων τελείται Ιερά Αγρυπνία Ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Χρυσοστόμου, ο οποίος στο τέλος αναγιγνώσκει ευχή υπέρ υγείας όλων των ασθενών αδελφών.
Στη διάρκεια της Ιεράς Αγρυπνίας τίθεται προς προσκύνηση απότμημα Ιερού Λειψάνου του Αγίου Λουκά, Επισκόπου Συμφερουπόλεως και Κριμαίας του Ιατρού.

Κάλεσμα σε Ετήσια Γενική Συνέλευση
από τον «Ιωάννη Δημασκηνό»
Καλούνται όλα τα ταμειακώς εντάξει τακτικά μέλη του Σωματείου Ιεροψαλτών Ν. Τρικάλων «ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ»
σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί την 24η
Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 12:00 π.μ. εις την
Αίθουσα εκδηλώσεων της Σχολής Εκκλησιαστικής Βυζαντινής
Μουσικής (άνωθεν του Ιερού Προσκυνηματικού Ναού των
Αγίων Αναργύρων).
Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί υποχρεωτικά την 3η Μαρτίου 2019, ημέρα Κυριακή
και ώρα 12:00 π.μ., στον ίδιο τόπο, με τα κατωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Διοικητικός Απολογισμός 2018.
2. Οικονομικός Απολογισμός 2018.
3. Έγκριση πεπραγμένων και απαλλαγή ευθυνών των μελών
του Δ.Σ.
4. Οικονομικός Προϋπολογισμός 2019.
5. Προγραμματισμός δράσεων και εκδηλώσεων του Σωματείου μας για το 2019.
6. Ενημέρωση από το μέλος κ. Λεμονά Νικόλαο για τη Γ.Σ.
της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ιεροψαλτών Ελλάδος, που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2018 στη Θεσσαλονίκη.
7. Διάφορα.
8. Εκλογή Χοράρχη της χορωδίας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Τρίκκης & Σταγών, Σταγιάδειο Αίθουσα, έως τις 22/02/2019 υποβάλλοντας ταυτόχρονα
και τίτλους επάρκειας (τουλάχιστον Δίπλωμα Βυζαντινής
Μουσικής).
Αυτονόητο είναι ότι η παρουσία όλων κρίνεται απαραίτητη.

ΙΕΡΑ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΑ ΒΑΡΒΑΡΑ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Κατά τήν διάρκεια του έτους την δεύτερη Πέμπτη εκάστου
μηνός την ώρα του εσπερινού στον Ιερό Ναό Παναγίας Επισκέψεως, θα ψάλλεται η ακολουθία της Ιεράς Παρακλήσεως
προς την Αγία Μεγαλομάρτυρα Βαρβάρα.
Κατά την διάρκεια της Παρακλήσεως θα εκτίθεται προς προσκύνηση η Ιερά και χαριτόβρυτος Τιμία Κάρα της Αγίας που
φυλάσσεται στο Ναό.
ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Ομιλία στη Χριστιανική Ένωση
Επιστημόνων Ν.Τρικάλων
Σήμερα Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 5.30’μ.μ. στο
παρεκκλήσι του Ιωάννου του Προδρόμου Τρικάλων θα μιλήσει
ο π.Νικόλαος Χαντζιάρας, θεολόγος, με θέμα: «Αστρολογία».

Η κίνηση στην Ιερά Μητρόπολη Ιερές Αγρυπνίες στην πόλη,
Τρίκκης και Σταγών
Μονές και χωριά των Τρικάλων
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών κ. ΧΡΥέως 15 Φεβρουαρίου 2019
ΣΟΣΤΟΜΟΣ σήμερα Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου το βράδυ θα τελέσει Ιερά Αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής χωρίου Αγία
Κυριακή Τρικάλων επί τη μνήμη της Οσίου Ανθίμου του εν Χίω.
Την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου το βράδυ θα τελέσει Ιερά
Αγρυπνία στην Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου Γκούρας.
Εν συνεχεία θα τελέσει το ετήσιο μνημόσυνο της μακαριστής
Καθηγουμένης της Ιεράς Μονής Συγκλητικής Μοναχής.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Πρόγραμμα
Ενοριακής και Μυστηριακής ζωής
ΜΗΝΑΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
Καθημερινά
Όρθρος: 7:30 π.μ. - Εσπερινός: 5:30 μ.μ.
ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ Συνάντηση Νέων: 8:30 μ.μ.
ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ Ιερά Παράκληση: 6:00 μ.μ.
ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ Όρθρος - θεία Λειτουργία: 7:30-9:30π.μ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
(ΤΕΛΩΝΟΥ & ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ)
ΑΡΧΕΤΑΙ ΤΟ ΤΡΙΩΔΙΟΝ
Όρθρος-Θεία Λειτουργία: 7:30-10:30π.μ.
(Την παρούσα εβδομάδα κατάλυσις εις πάντα)

ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
(ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ)
Ορθρος-Θεία Λειτουργία: 7:30-10:30π.μ.

ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΙΣ
π. Λάμπρος
Κάθε Τετάρτη: Πρωί
9:00π.μ.-12:30μ.μ.
Απόγευμα:
6:00μ.μ.10:00μ.μ. ή κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως

Ευλογία Αγιοβασιλόπιτας και
Παραδοσιακού Χορού
Ι. Ν. Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων
Σας προσκαλούμε στις 17 Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Κυριακή το μεσημέρι και από ώρα 12:30μ.μ. στην κοπή της ΑΓΙΟΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ με ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΧΟΡΟ και πλούσια λαχειοφόρο που οργανώνεται από την Επιτροπή Εκδηλώσεων της
Συνοικίας Αγίου Νεκταρίου Μπάρας Τρικάλων με δημοτική
ορχήστρα και τη συμμετοχή των δύο Παιδικών χορευτικών
τμημάτων, του Γυναικείου τμήματος και της παιδικής χορωδίας του Ι. Ναού στην αίθουσα εκδηλώσεων «Gallery Art
Hotel» στο χώρο του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Τρικάλων.
Τιμή εισόδου 12 Ευρώ με φαγητό.
Τα έσοδα θα διατεθούν για την ανέγερση Ιερού Ναού Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου.
Με τιμή
Η Επιτροπή Εκδηλώσεων
& ο Προϊστάμενος του Ιερού Ναού

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

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

•σουτζουκάκια
•μοσχάρι γιουβέτσι
•χοιρινό με μανιτάρια
•σούπα λαχανικών με μανιτάρια
•ρεβύθια φούρνου •αρακά

π. Απόστολος
Κάθε Σάββατο 10:00 π.μ.11:00π.μ.
π. Παρθένιος
Κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως 6973283245

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

Τηλ.: 24310 78278
CMYK

KΥΠΡΙΑΝΟΣ
ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ

Τις προσεχείς ημέρες στην πόλη, Μονές και σε χωριά των
Τρικάλων θα τελεσθούν οι κάτωθι Ιερές Αγρυπνίες:
Σήμερα Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου με την ευκαιρία της εορτής του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός Ημών Ανθίμου του εν Χίω,
από 8:30-12:30 βραδινή στον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής χωρίου Αγία Κυριακή Τρικάλων, ο Εσπερινός, ο Όρθρος και εν συνεχεία Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Χρυσοστόμου.
Αύριο Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου από 8:30-12:30 βραδινή στην Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου Γκούρας Τρικάλων. Εν συνεχεία θα τελεσθεί το ετήσιο μνημόσυνο της μακαριστής Καθηγουμένης της Ιεράς Μονής Συγκλητικής Μοναχής.

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
4:00μ.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

Το εστιατοριό μας
λειτουργεί καθημερινά
από 11:00 έως 24:00
delivery από
12:00 έως 17:00

Ζωγράφου 1 πεζόδρομος (έναντι Δημοτικής Βιβλιοθήκης)
τηλ.: 24310 78435 • what’s up: 6986 835 554
ΤΟ ΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Ουρά μοσχαριού γιουβέτσι ........................................................6,50€
Λαχανοντολμάδες αυγολέμονο ή κολοκυθάκια με κιμά .............5,00€
Κοτόπουλο μπουτάκια φούρνου ή κατσαρόλας ..........................4,50€
Χοιρινό ρολλό με πατάτες ή Χοιρινό γλυκόξινο με ρύζι.............4,50€
Φασόλια φούρνου ή Μελιτζάνες φούρνου .................................4,00€
Σνίτσελ κοτόπουλο ή Φιλέτο κοτόπουλο γεμιστό.......................5,00€
Μακαρόνια με κιμά ή πένες κοτόπουλο.....................................4,00€
Κεφτεδάκια με πατάτες τηγανητές............................................5,00€
Μπακαλιάρο σκορδαλιά με χόρτα εποχής..................................6,00€

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

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

•Δέχεται καθημερινά
με ραντεβού
•Επισκέψεις
φυσιοθεραπείας
κατ’ οίκον

Δεκτά ΕΟΠΥΥ
και λοιπά ταμεία

Bύρωνoς 9
Tηλ.: 24310 30335
Kιν.: 6932166067

•Μάρμαρα •γρανίτες
•πέτρες•σχιστόλιθοι

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

κοινωνικά

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡ.
ΧΑΝΤΖΙΑΡΑ
Παρακαλούμε όσους τιμούν τη μνήμη του να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας για την ανάπαυση της ψυχής του.
Τρίκαλα 14-2-2019
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Σημείωση: Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων των αδελφών Αργυρίου, 25ης Μαρτίου 31, όπισθεν
Μητροπολιτικού Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Τρικάλων.

Στη μνήμη του Αθανασίου Χαντζιάρα
1) Για το σισίτιο του Ιερού Ναού Παναγίας Φανερωμένης 200
ευρώ
2) Για την αγιογράφηση του Ιερού Ναού Αγίου Στεφάνου 200
ευρώ
3) Για το ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΙΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ η “ΦΛΟΓΑ” 200 ευρώ.

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.
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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ

† MNHMOΣΥΝA
Τελούμε το Σάββατο 16 Φεβρουαρίου 2019 στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό
Αγίου Νικολάου Τρικάλων, 40ήμερο
μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας θείου

ΠΕΜΠΤΗ

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από
την κοίμηση του αγαπημένου μας πατέρα, παππού, αδελφού και θείου

ΗΛΙΑ
ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ
Συν/χου δικηγόρου
παρ’ Αρείω Πάγω
Το Σάββατο 16 Φεβρουαρίου στον
Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων
Τρικάλων, τελούμε μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής
του.
Τρίκαλα 14-2-2019
ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Γεώργιος και Μαρία, Ελευθέριος και Μαρίνα,
Ευάγγελος και Μαριάννα. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Φωτεινή, Βασίλης,
Ηλίας, Μαρία, Ηλίας, Φωτεινή - Λυδία, Φωτεινή. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ.
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Αισθανόμαστε την ανάγκη να εκφράσουμε τις βαθύτατες
και ειλικρινείς μας ευχαριστίες, για την παρουσία στην εξόδιο ακολουθία και τα συλλυπητήρια μηνύματα για την απώλεια του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα και παππού

Δημητρίου Νικ. Σαμπανίκου (1933-2019)
συνταξιούχου δημοσιογράφου
Εκφράζουμε επίσης τις ευχαριστίες μας για την κατάθεση στεφάνων και τις δωρεές που έγιναν στη μνήμη του,
καθώς και για τα αποχαιρετιστήρια δημοσιεύματα φίλων
και συναδέλφων του στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο.
Ευχαριστούμε επίσης το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό στην Καρδιολογική Μονάδα του Βοστάνειου Νοσοκομείου Μυτιλήνης.
Η σύζυγος, τα παιδιά, ο εγγονός

Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα όπως τροποποιήθηκε με το Ν.1250/82 ότι ο ΛΑΜΠΡΟΣ
ΓΚΟΥΖΙΩΤΗΣ του Ευαγγέλου και της Μαρίας, το γένος Νταραρά, που γεννήθηκε στην Καλαμπάκα και κατοικεί στο Μόναχο
Γερμανίας και η ΣΟΦΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ του Χρήστου και της Βησσαρίας, το γένος Αθανασούλα, που γεννήθηκε και κατοικεί στα
Τρίκαλα πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα
γίνει στο Δημαρχείο Τρικάλων.

ΨΗΓΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΥ
«Πού ο σοφός;.... πού ο
συζητητής του αιώνος τούτου;» (Α' Κορ.1:20) «Και καθώς απεδοκίμασαν το να
έχωσιν επίγνωσιν του Θεού,
παρέδωκε αυτούς ο Θεός
εις αδόκιμον νουν, ώστε να
πράττωσι τα μη πρέποντα»
(Ρωμ.1:28)
Το Κιότο της Ιαπωνίας όπου
το 1997 έγινε η πρώτη παγκόσμια διάσκεψη για τη λήψη
μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος, έμεινε συνώνυμο με την ανθρώπινη αδιαφορία. Το 2007 έγινε νέα διάσκεψη στο Μπαλί της Ινδονησίας με το ίδιο θέμα αλλά και
με τα ίδια απογοητευτικά αποτελέσματα. Η απληστία και ο

καταναλωτισμός των αναπτυγμένων χωρών, δημιουργεί συνεχώς νέες ανάγκες,
συνήθως πλασματικές και
άχρηστες, ενώ αντίθετα, αυξάνει την ατμοσφαιρική ρύπανση, την κατασπατάληση
πόρων που αφαιρεί από τις
φτωχότερες χώρες, και ξεπερνάει τα όρια αντοχής της
φύσης. Πού είναι λοιπόν οι σοφοί, οι τεχνοκράτες, οι πνευματικοί ηγέτες, οι υπεύθυνοι
για να αναχαιτίσουν τον κατήφορο προς την καταστροφή
του πλανήτη μας; Πόσο διαφορετική θα ήταν η εικόνα του
κόσμου μας αν ο Δημιουργός
του, ο Θεός, κυβερνούσε τη
ζωή μας!

ΔΩΡΕΕΣ
-Ο κ. Βασίλειος και η κ. Ειρήνη Γιουβρή, κάτοικοι Τρικάλων, οδός Δερβενακίων 12
και Πελέκη, προσέφεραν το
ποσό των πενήντα (50) ευρώ,
υπέρ των Ιερών Ναών: Αγίου
Αθανασίου, Αγίου Νικολάου
και Αγίας Παρασκευής πρώην
κοινότητας Μεγαλοχωρίου
του τέως Δήμου Εστιαιώτιδας και νυν του Δήμου Τρικκαίων, ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, εις
μνήμην του αγαπημένου και
αλησμόνητου ανεψιού μας,
Γεωργίου Κων/νου Γεροκώ-

στα, συνταξιούχο Καθηγητή
Φυσικής Αγωγής. Τρίκαλα 13
Φεβρουαρίου 2019
-Η οικογένεια Κωνσταντίνου Μπαρλαμπάνη, από το
Τορόντο, αντί στεφάνου, εις
μνήμην Ευαγγελίας Περιστέρη, προσφέρει στο Σύλλογο
ΑμεΑ “Ελπίδα” 50 ευρώ.
-Η κ. Κασσιανή Παύλου
προσέφερε 50 ευρώ στις “Φίλες της Αγάπης”, εις μνήμην
της αξέχαστης και αγαπημένης της φίλης Λινέτας Τσιούρη-Μπακοβασίλη.

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΤΕΛΕΤΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
•Εκκλησιαστικά είδη • Είδη μνημείου
•Κηροπωλείο • Λουλούδια

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

Τελετές

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΤΗΛ.: 6932 403 990
1) ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 54 .........................................ΤΗΛ.: 24310 26258
2) ΒΑΣ. ΤΣΙΤΣΑΝΗ 10.......................................ΤΗΛ.: 24310 27800
3) 4ο Χλμ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ...................ΤΗΛ.: 24310 38990
4) ΒΑΛΤΙΝΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ.....................................ΤΗΛ.: 24310 25207
5) ΡΙΖΩΜΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ......................................ΤΗΛ.: 24310 96200
e-mail: panagiotoumix@yahoo.gr

ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 53 - ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΗΛ. 24310 29095 - ΟΙΚΙΑΣ: 24310 27257
ΚΙΝ. 6973 227528

Πινακίδα «Βόρεια Μακεδονία»
τοποθετήθηκε στα σύνορα
με την Ελλάδα
οποθετήθηκε, χθες,
λίγο μετά το
μεσημέρι, στη
μεγαλύτερη συνοριακή
δίοδο της χώρας, αυτήν
στην Γευγελή (απέναντι
από το τελωνείο των
Ευζώνων) πινακίδα με το
νέο όνομα της χώρας,
«Δημοκρατία της Βόρειας
Μακεδονίας».

Τ

Πρόκειται για την πρώτη πινακίδα με το νέο όνομα της χώρας, από τη στιγμή που τέθηκε σε ισχύ η Συμφωνία των
Πρεσπών (προχθές το βράδυ).
Σύμφωνα με ανακοίνωση,
προχθές το βράδυ, της Συντονιστικής Διυπουργικής Επιτροπής της Βόρειας Μακεδονίας, που συστήθηκε από την
κυβέρνηση με σκοπό την εκ-

πλήρωση των υποχρεώσεων
της χώρας από τη Συμφωνία
των Πρεσπών, οι τελωνειακές
Αρχές της χώρας θα πρέπει
σήμερα και αύριο να τοποθετήσουν αυτοκόλλητα στις πινακίδες των συνοριακών διόδων και στα δύο αεροδρόμια
της Δημοκρατίας της Βόρειας
Μακεδονίας (Σκόπια και Οχρίδα) με το νέο όνομα.

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

«ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ»
Παιδής Θεόδωρος

ΓΑΜΒΕΤΑ 15 ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΗΛ:

2431071936
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Η ελευθερία του κλαδέματος

45 χιλ.

35 χιλ.

Ψαλίδια μπαταρίας
για δενδροκομικά &
αμπελουργικά

Δετικό μπαταρίας
Μέχρι και 15.000
δεσίματα την ημέρα

για χρήση σε
αμπέλια
ακτινίδια κ.λ.π.

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

CMYK

