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Με αυξημένη πλειοψηφία περισσοτέρων από 180 βουλευτών, η...

Οι Ευρωεκλογές
να έχουν χαρακτήρα
εθνικών εκλογών
ΣΕΛ. 5

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.

Η διαδικασία θα συνεχιστεί μετά ένα μήνα

ΝΕΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

Dr. Κοκκίνης
Φοίβος - Παναγιώτης
Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος
Τηλ.: 24310 30030 • Κιν.: 6974388356
e-mail: fivkok@hol.gr
Καποδιστρίου 14 • 1oς Όροφος

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

Dr ΓΙΑΝΝΗΣ Ε. ΠΑΚΑΣ
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
Αρ. Πιστ. 506925 QM08

ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
“Επιστημονικός Συνεργάτης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ & ΟΜΩΝΥΜΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ” τέως
Επιμελητής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου
Αθηνών «ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ»

Ημέρες λειτουργίας
Δευτέρα: 9π.μ.-1.30μ.μ.
Τρίτη απόγευμα: 6-9μ.μ.
Ασκληπιού 4-Τηλ/Fax:24310 38715-ΤΡΙΚΑΛΑ
Κιν: 6944587743-e mail: pakasioa@gmail.com
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ΥΑΡΙΟΥ
ΦΕΒΡΟ

Σαν Σήμερα
1857
Λήγει η κατοχή της
Αθήνας και του Πειραιά
από τους Αγγλογάλλους.
Είχε επιβληθεί από τις 12
Μαΐου του 1854, λόγω της
επιμονής του βασιλιά Όθωνα να αναλάβει εκστρατεία
για την απελευθέρωση της
Θεσσαλίας.
1941
Ο Ντιουκ Έλινγκτον
ηχογραφεί τη μεγάλη επιτυχία του «Take The A
Train».
1974
Η άντληση πετρελαίου
από το πρώτο στρώμα των
κοιτασμάτων της Θάσου
φτάνει τα 10.000 βαρέλια
ημερησίως.
1989
Η Σοβιετική Ένωση
ανακοινώνει ότι και ο τελευταίος της στρατιώτης
έχει αποχωρήσει από το
Αφγανιστάν.
1995
Το ΠΑΣΟΚ αποδέχεται
την πρόταση του προέδρου
της Πολιτικής Άνοιξης, Αντώνη Σαμαρά, να είναι υποψήφιος για την Προεδρία
της Δημοκρατίας ο Κωνσταντίνος Στεφανόπουλος.

Ο ΣΥΡΙΖΑ έπαθε Κουίκ

Κ

αι τώρα πώς
θα λέμε τη
γειτονική
χώρα; Εδώ σε θέλω
μάστορα. Η
κυβέρνηση -και εδώ
και στο εξωτερικόείναι υποχρεωμένη
να την αποκαλεί με
το νέο συνταγματικό
όνομά της, δηλαδή
Βόρεια Μακεδονία.
Αυτό επιτάσσει η
Συμφωνία των
Πρεσπών. Στις
ιδιωτικές συζητήσεις
όμως μπορούμε να τη
λέμε όπως τραβάει η
όρεξή μας.

Τα κόμματα; Το Ποτάμι
θα τη λέει Βόρεια Μακεδονία αφού έχει ψηφίσει
τη συμφωνία. Οι ΑΝ.ΕΛΛ.,
που χαρακτηρίζουν τη
συμφωνία προδοτική και
αυτούς που την υπέγραψαν ολετήρες του έθνους,
θα αρνηθούν, όπως υποψιάζομαι, να την αποκαλούν με το νέο όνομά της.
Οι βουλευτές και τα στελέχη τους θα κάνουν ό,τι
τους κατεβάσει η κούτρα
τους.
Το ΚΚΕ, παρά το γεγονός ότι αποδοκίμασε τη
συμφωνία ως νατοϊκής
έμπνευσης σχέδιο, υποθέτω ότι θα τη λέει με το
όνομά της.
Το ΚΙΝ.ΑΛΛ. δεν γνωρίζω πώς θα συμπεριφερθεί, αφού ουδείς έχει καταλάβει τι ακριβώς ήθελε
το κόμμα στο θέμα του
ονόματος.

Μία χώρα με πολλά ονόματα!
Φαντάζομαι ότι τα στελέχη του θα έχουν ελευθερία επιλογών.
Και ερχόμαστε στη Νέα
Δημοκρατία. Ο αρχηγός
της δεσμεύτηκε ότι δεν
θα αποκαλέσει «ποτέ των
ποτών» τον πρωθυπουργό
της γειτονικής χώρας
«Μακεδόνα πρωθυπουργό», αλλά για το πώς θα
ονομάζει την ίδια δεν μας
έχει πει κάτι συγκεκριμένο.
Οπου μπορεί θα το αποφεύγει, ωστόσο υπάρχουν
διαδικασίες στις οποίες
είναι αναγκασμένος να
παρίσταται και ενδεχομένως δίπλα του να κάθεται
ο εκπρόσωπος της ακατονόμαστης.
Ξέρουμε όμως τι θα κάνουν άλλοι παράγοντες
της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Η Ντόρα Μπακογιάννη
θα τη λέει με το συνταγματικό όνομά της, Βόρεια
Μακεδονία.
Ο Νότης Μηταράκης
θα πετάει την μπάλα εξέδρα αφού, όπως δήλωσε,
θα αναφέρεται γενικώς
και αορίστως στους «φίλους της γειτονικής χώρας» που προφανώς κατοικούν σε αβάπτιστο
κράτος.
Ο Αδωνης Γεωργιάδης,
ο οποίος κατηγορεί την

κυβέρνηση ότι προκάλεσε
τεράστια ζημιά στην Ελλάδα, θα εξακολουθήσει
να μιλάει για το κράτος
των Σκοπίων (κάποιος να
του πει ότι τα Σκόπια είναι
η πρωτεύουσα) και στο
ίδιο μήκος κύματος θα κινηθούν ο Μάκης Βορίδης
(σιγά μην κάνει τη χάρη
στην κυβέρνηση της μειοδοσίας που έφερε αυτή
την κατάπτυστη συμφωνία) και ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος πιστεύει
ότι η Μακεδονία είναι μία
και ελληνική και δεν πρόκειται να προχωρήσει σε
εκπτώσεις για ένα τόσο
σοβαρό θέμα που αφορά
την υπόσταση του ελληνικού έθνους.
Κάποιοι, για να δείξουν
πόσο πατριώτες είναι, πιθανότατα θα κάνουν λόγο
για το «κρατίδιο των Σκοπίων», χωρίς πάντως να
μας εξηγούν πώς γίνεται
ένα κρατίδιο να είναι απειλή για την Ελλάδα και να
έχει αλυτρωτικές βλέψεις.
Υπάρχει βέβαια και μια
άλλη πρόταση που τη συστήνω σε όσους βασανίζονται ψάχνοντας μια
αξιοπρεπή λύση που δεν
θα τους εκθέτει στο ακροατήριό τους: να λένε τη
διπλανή χώρα πουπουΓουΔουΜου.

Ολογράφως: πρώην
πρώην Γιουγκοσλαβική
Δημοκρατία της Μακεδονίας. Μπορεί να... γλωσσέψουν την μπέρδα τους,
αλλά τι να κάνουμε.
Ανάγωγα
«Η αναθεώρηση του άρθρου 86 δεν αφορά τους
υπουργούς της Ν.Δ. αλλά
τους υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί η αναθεώρηση
είναι προς το μέλλον και
άρα αν κάποιος θα έπρεπε να έχει ανησυχία για
το αν θα αναθεωρηθεί το
άρθρο 86, είναι οι σημερινοί υπουργοί.
Εγώ, όπως έχω πει, έχω
κάνει σκοπό της ζωής μου
να αποδείξω στην επόμενη Βουλή ότι το παρόν
άρθρο 86 είναι αρκετό
για να βάλει στη φυλακή
υπουργούς που είναι
επίορκοι και θα το δείτε
να συμβαίνει», είπε στην
Ολομέλεια ο αντιπρόεδρος της Ν.Δ., Αδωνις
Γεωργιάδης.
Ευτυχώς που η Νέα Δημοκρατία είναι εναντίον
του διχασμού.
Του Τάσου Παππά
από την «Εφημερίδα
των Συντακτών»

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

Κωστής Χρήστος
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ

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)

της ημέρας

SKAI:

```
Ο Καμμένος
πρότεινε Καραμανλή για
πρωθυπουργό σε
κυβέρνηση εθνικής
ενότητας
```

Του Φλεβάρη είπαν
Λεβέντης:

να βρέξει
και λησμόνησε
ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ είναι

να πάψει.

και οι δύο συντήρηση
(Κάτι ιδέες που
έχει μερικές φορές…)

```

(Παροιμία)

(Είπε ο νεαρός πολιτικός…)

Το ανέκδοτο της ημέρας
Ένας Πόντιος βρίσκεται στον κινηματογράφο με ένα
γνωστό του και βλέπουν ένα καουμπόικο έργο . Είναι μία
σκηνή που κάποιοι έφιπποι θα περνούσαν ένα ποτάμι μέσα
από το νερό .
Αμέσως ο Πόντιος λέει στον γνωστό του ότι ο τελευταίος
που θα επιχειρούσε να το περάσει θα τα κατάφερνε . Ήταν
τόσο σίγουρος ώστε στοιχημάτιζε γι αυτό .
Ο άλλος δέχτηκε γνωρίζοντας ότι το πιθανότερο είναι
να κάνει κάποια νέα γκάφα ο Πόντιος .

Περνάνε λοιπόν ένας ένας το
ποτάμι και ήρθε η σειρά του τελευταίου ο οποίος όμως δεν τα κατάφερε . Δίνοντας το στοίχημα ο Πόντιος μονολογούσε :
" Ρε τον άσχετο , και τις άλλες δύο
φορές που έχω δει το έργο το ίδιο
έπαθε , έλεγα ότι αυτή την φορά ότι θα
τα κατάφερνε " .

Γενική πρόγνωση για σήμερα

Ο ΚΑΙΡΟΣ
Σ Η Μ Ε Ρ Α

Παρασκευή 15/2/2019
ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ Η ΧΙΟΝΟΝΕΡΟ, ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ 300 ΜΕΤΡΑ).
ΑΝΕΜΟΙ: BOΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 7
ΜΕ 8 ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
ΤΟΠΙΚΑ 9 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 00 ΕΩΣ 08 ΒΑΘΜΟΥΣ
ΚΕΛΣΙΟΥ. ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ 2 ΜΕ 3 ΒΑΘΜΟΥΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ.

Είναι κάτι σαν πολιτικός ιός. Μεταλλάσσεται και είναι ανθεκτικός στα
εμβόλια. Προσβάλλει κυρίως τις εγκεφαλικές λειτουργίες αγκαλιάζοντάς
τες με την ελαφρότητα του δικού
του εγκεφάλου. Μειώνοντας την ισχύ
τους, προκαλεί ψυχική ευεξία. Μη
φαντασθείτε τίποτε κακό. Ο Τέρενς
Κουίκ είναι σαν τις μαύρες τρύπες
του σύμπαντος. Οπως στις μαύρες
τρύπες η βαρύτητα είναι τόσο ισχυρή, που δεν αφήνει ούτε καν το φως
να ξεφύγει, έτσι και ο εγκέφαλος
του Τέρενς Κουίκ έχει τέτοια βαρύτητα ελαφρότητας, που δεν αφήνει
ούτε σκέψη να βγει στην επιφάνεια.
Συνήθως το φαινόμενο παρατηρείται
στη γραφή δυσνόητων φιλοσόφων.
Οποιος έχει αποπειραθεί να κατανοήσει τον Χάιντεγκερ καταλαβαίνει
τι εννοώ. Επειδή όμως η μικρή αλλά
υπερήφανος Ελλάς Χάιντεγκερ δεν
διαθέτει αλλά διαθέτει Τέρενς Κουίκ,
έχει αναλάβει αυτός να κρατάει τη
σκέψη μας σε εγρήγορση. Γιατί ο
Κουίκ υπέγραψε πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων διακηρύσσοντας στο πανελλήνιο ότι θα ψηφίζει
στη Βουλή ό,τι του πει ο ΣΥΡΙΖΑ; Τι
έχει στο μυαλό του ο προοδευτικός
πατριώτης; Και ποιος επιτέλους είναι
ο Τέρενς Κουίκ, αυτός ο άγνωστος;
Καλά, αυτό το τελευταίο το αφήνω
για τον βιογράφο του, αν δεν τον
προλάβει ο ίδιος με την αυτοβιογραφία του.
Τις τελευταίες ημέρες διακινούνται
στο Διαδίκτυο διάφορα που μας
υπενθυμίζουν ότι ο Τέρενς στα νιάτα
του εργαζόταν για την αείμνηστη
ΥΕΝΕΔ και κολάκευε Παττακούς και
Ασλανίδηδες. Σιγά τα ωά. Εκανε ό,τι
θα ήθελε να κάνει η πλειονότης των
Ελλήνων, αλλά δεν της δινόταν η
ευκαιρία -διότι, όποτε της δινόταν,
το έκανε. Εγώ θυμάμαι πάντα την
καλύτερη, νομίζω, στιγμή της σταδιοδρομίας του. Είμαστε στο 1991,
ξημερώματα της 17ης Ιανουαρίου,
όταν απογειώνονται τα πρώτα μαχητικά της συμμαχίας με στόχο το
Ιράκ του Σαντάμ Χουσεΐν. Ο Τέρενς
τότε ήταν στον ΑΝΤ1, αν δεν κάνω
λάθος, και αναμετέδιδε εικόνα από
το CNN, έναν σκοτεινό διάδρομο και
βομβαρδιστικά που απογειώνονται.
Και από όλα όσα θα μπορούσε να
πει τι διάλεξε; «Δείτε τι ωραία που
αναβοσβήνουν τα φωτάκια τους».
Ενας άνθρωπος που βλέπει τα βομβαρδιστικά σαν αεροπλανάκια σε
λούνα παρκ δεν μπορεί παρά να
είναι ευτυχισμένος. Κι ένας ευτυχισμένος άνθρωπος κάνει και τους
γύρω του ευτυχισμένους.
Δεν προσχώρησε ο Κουίκ στον
ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ έπαθε Κουίκ για
να κερδίσει το δικαίωμα στην ευτυχία.
Προς το παρόν, η ευτυχία ταυτίζεται
με την κοινοβουλευτική πλειοψηφία.
Ομως η προσφορά του Κουίκ δεν
περιορίζεται σ’ αυτήν. Απαλλάσσει
τον ΣΥΡΙΖΑ από την ιδεολογική και
πολιτική σαβούρα που βάραινε την
ελαφρότητά του. Ο Κουίκ και πρόσωπα σαν τον Κουίκ κάποτε ξαλάφρωναν τη Δεξιά από την πολιτική
της βαρύτητα. Τώρα ανέλαβε υπηρεσία στην Αριστερά. Του εύχομαι
από καρδιάς καλή επιτυχία. Αντί για
προοδευτική συμμαχία, θα λένε «πάθαμε Κουίκ» και θα καταλαβαινόμαστε.

Του Τάκη Θεοδωρόπουλου
από την «Καθημερινή»

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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Ισοβίτης δραπέτευσε
από φυλακές, αλλά επέστρεψε
μετανιωμένος

σελίδα 3

Ο γνωστός Ευρωβουλευτής του
ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης
Παπαδημούλης έρχεται στα Τρίκαλα,
την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2019.
Η ΝΕ Τρικάλων
του ΣΥΡΙΖΑ που
έχει προσκαλέσει
τον κ. Παπαδημούλη, διοργανώνει
πολιτική εκδήλωση
την ίδια ημέρα, στις 11πμ στην αίθουσα του
«Φρουρίου», στην οποία ο κ. Παπαδημούλης
θα μιλήσει για τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις, τις προκλήσεις των ευρωεκλογών, τις
προοδευτικές συμμαχίες ενάντια στο νεοφιλελευθερισμό και τις ακροδεξιές δυνάμεις για
μία δημοκρατική και κοινωνική Ευρώπη και
ασφαλώς θα υπάρξει συζήτηση γι’ αυτά μεταξύ των παρισταμένων.

Άλλους τους… μαυρίζουν, άλλους τους… μελανιάζουν!
Στην Αλβανία όχι εδώ!

∫χρ.πΑπ.

Υπόθεση υπεξαίρεσης χρηματικού ποσού που φτάνει τις 140.000 ευρώ αλλά και κλοπή εικόνων σημαντικής αξίας από εκκλησία, εντοπίστηκε σε ενορία του Τυρνάβου με πρωταγωνιστή ιερέα ο οποίος έχει ήδη εξαφανιστεί.
Η σχετική έρευνα, όπως γράφει η «Ελευθερία» είχε
ξεκινήσει επί των ημερών του μητροπολίτη Ιγνατίου αλλά
λόγω της επιδείνωσης της υγείας του τελευταίου είχε
παραμείνει στάσιμη για να πάρει τη σκυτάλη ο νέος μητροπολίτης Ιερώνυμος.
Από τον ναό λείπουν συγκεκριμένες εικόνες κάποιες
εκ των οποίων βρέθηκαν σε σπίτι του ιερέα στον Τύρναβο που του είχε παραχωρήσει η μητρόπολη για να διαμένει. Μάλιστα μία από αυτές που είναι μεγάλης αξίας
δεν βρέθηκε.
Άφαντος παραμένει και ο ιερέας ο οποίος ήδη αντικαταστάθηκε, ενώ σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες
έχει αποσχηματιστεί βγάζοντας τα ράσα.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Ο Δημ. Παπαδημούλης
στα Τρίκαλα

Ένα περιστατικό που δεν συμβαίνει συχνά προκάλεσε
τεράστια έκπληξη στους υπεύθυνους των φυλακών Κασσαβέτειας στο Βόλο.
Σύμφωνα με το e-thessalia.gr, ένας 62χρονος οποίος το 2002 καταδικάστηκε σε ισόβια συν 18 μήνες για
ανθρωποκτονία από πρόθεση, οπλοφορία και οπλοχρησία, κατάφερε να αποδράσει χωρίς να γίνει αντιληπτός. Κι όλα αυτά λίγο πριν την αποφυλάκισή του και
συγκεκριμένα στις 17 Φεβρουαρίου.
Κι ενώ οι Αρχές τον αναζητούσαν χωρίς αποτέλεσμα,
τη λύση την έδωσε ο ίδιος επιστρέφοντας την Τετάρτη στη φυλακή και ζητώντας συγγνώμη για την πράξη
του. Ως δικαιολογία για την πράξη του αυτή ανέφερε
το οικονομικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει και ισχυρίστηκε ότι επέστρεψε στις κτηνοτροφικές εργασίες
για να βγάλει μερικά μεροκάματα...

Άφαντος παπάς στον Τύρναβο
– Υπεξαίρεση χιλιάδων ευρώ
και εικόνων! Πέταξε τα ράσα
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∫ Μ.Α.Μπ.

Απεργία για τον ανθυγιεινό επίδομα
Σε 24ωρη απεργία θα προχωρήσουν οι εργαζόμενοι στους δήμους την ερχόμενη Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου, όπως αποφάσισε η ΠΟΕ – ΟΤΑ, διαμαρτυρόμενοι για
την μη έγκυρη νομοθέτηση της εξάμηνης παράτασης για τη χορήγηση του επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας.
Συγκεκριμένα η ΠΟΕ – ΟΤΑ, μετά την επιστολή διαμαρτυρίας της προς τους αρμόδιους υπουργούς αποφάσισε να κλιμακώσει τις αντιδράσεις της με την πραγματοποίηση 24ωρης απεργίας με αίτημα την κατάθεση σχετικής νομοθετική ρύθμιση για την απρόσκοπτη καταβολή του επιδόματος, την κατοχύρωση του, αλλά και
την επέκταση του και σε άλλες κατηγορίες εργαζομένων.

∫Ε.Κ.

Ημερίδα για την βιομηχανική κάνναβη
Μια άκρως ενδιαφέρουσα ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 22
Φεβρουαρίου από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το Εργαστήριο Αρωματικών
και Φαρμακευτική Φυτών με βασικό θέμα «Βιομηχανική Κάνναβη: Μια Δυναμική
Καλλιέργεια». Η ημερίδα διοργανώνεται στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών και θα λάβει χώρα στις 3 το μεσημέρι στο Αμφιθέατρο του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων περιφερειακή οδός Τρικάλων(τ. ΤΕΙ).

∫Ε.Κ.

∫χρ.πΑπ.

Λογιστικά - Φοροτεχνικά

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

Οι τρίτεκνοι να σπεύσουν
να ανανεώσουν την κάρτα
για το Υπεραστικό ΚΤΕΛ
Τελευταία προειδοποίηση για την ανανέωση
των εκπτωτικών καρτών του Υπεραστικού ΚΤΕΛ
ν. Τρικάλων απευθύνεται στους τρίτεκνους.
Η κάρτα με την οποία δικαιούνται έκπτωσης
50% στα ναύλα των δρομολογίων του Υπεραστικού ΚΤΕΛ χρειάζεται ετήσια ανανέωση, καθώς δεν έχει αιώνια ισχύ. Η διαδικασία αυτή
πραγματοποιείται στα γραφεία του Συλλόγου
Γονέων με Τρία Παιδιά ν. Τρικάλων, στα οποία
οι δικαιούχοι που δεν το έχουν πράξει ακόμη,
καλούνται να σπεύσουν για την ανανέωση της
κάρτας, διαφορετικά θα πληρώνουν ολόκληρο
εισιτήριο, χάνοντας έτσι το ευεργέτημα του Υπεραστικού ΚΤΕΛ γι’ αυτούς.

∫ Μ.Α.Μπ.

4 σελίδα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
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Πανελλήνια συνάντηση έχει προγραμματιστεί για αυτή την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου στα Τρίκαλα

Συντονίζονται οι ιδιοκτήτες φορτηγών Δ.Χ.
•Η συνέλευση έχει προγραμματιστεί για τις 10 το πρωί, στην αίθουσα του τοπικού Επιμελητηρίου
λα τα ζητήματα
που απασχολούν
και λειτουργούν
ως τροχοπέδη για τον
κλάδο των οδικών
μεταφορών αναμένεται
να τεθούν στο επίκεντρο
της πανελλαδικής
συνέλευσης που θα γίνει
αυτή την Κυριακή 17
Φεβρουαρίου στα
Τρίκαλα.

Ό

Η συνέλευση έχει προγραμματιστεί για τις 10 το
πρωί, στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Τρικάλων, έχοντας ως στόχο τον καλύτερο
συντονισμό των ενεργειών
των φορτηγών Δημοσίας Χρήσης και τη λήψη αποφάσεων
για τον τρόπο διεκδίκησης
των αιτημάτων τους.
Όπως ανέφερε ο πρόεδρος
της Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών
Δημοσίας Χρήσης Φορτηγών
Θεσσαλίας, Κεντρικής Ελλάδας και Δυτικής Μακεδονίας,

κ. Βασίλης Τζιμοράγκας τα ζητήματα που μας απασχολούν
είναι πολλά και πρέπει άμεσα
να λυθούν, διότι ο κλάδος
οδηγείται σε μαρασμό.
Μεταξύ αυτών η συγκρότηση του παρατηρητηρίου
κομίστρων και την εφαρμογή
του ελάχιστου κόστους που
έχει ήδη νομοθετήσει το
υπουργείο Μεταφορών και η
πλήρης εφαρμογή του κανονισμού 561/2006 που αφορά
τις ώρες εργασίας και ανάπαυσης των οδηγών.

Υιοθέτηση
συγκεκριμένων
δράσεων
Σημειωτέον, το Συνδικάτο
Χερσαίων Εμπορευματικών
Μεταφορών (ΠΣΧΕΜ) απέστειλε επιστολή στον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστο Σπίρτζη, όπου
περιγράφονται τα βασικά αιτήματα του κλάδου των Φορτηγών Δημοσίας Χρήσης

(ΦΔΧ), με τους ιδιοκτήτες να
κάνουν λόγο για δύσκολη οικονομική και επιχειρησιακή
κατάσταση του κλάδου, και
προτείνεται η υιοθέτηση συγκεκριμένων δράσεων από
πλευράς της Πολιτείας.
Ειδικότερα, το ΠΣΧΕΜ κα-

λεί σε συνάντηση τον υπουργό, προκειμένου να τεθεί επί
τάπητος σειρά ζητημάτων
όπως η συγκρότηση του παρατηρητηρίου κομίστρων και
την εφαρμογή του ελάχιστου
κόστους που έχει ήδη νομοθετήσει το υπουργείο Μετα-

φορών και η πλήρης εφαρμογή
του
κανονισμού
561/2006 που αφορά τις ώρες
εργασίας και ανάπαυσης των
οδηγών. «Γνωρίζουμε βεβαίως ότι δεν είναι θέμα του
υπουργείου Μεταφορών,
όμως εσείς ως προϊστάμενο

υπουργείο, με τις μελέτες
που έχουν εκπονηθεί για το
συγκεκριμένο θέμα, γνωρίζετε την ιδιαιτερότητα και τη μη
κανονικότητα του επαγγέλματός μας και θα μπορούσατε να λειτουργήσετε καταλυτικά για την λύση του προβλήματος.
Επίσης, ζητούν την εξεύρεση και προώθηση χρηματοδοτικών εργαλείων που θα
ενισχύσουν τη ρευστότητα,
θα βελτιώσουν τις υποδομές
και θα βοηθήσουν την ανανέωση του στόλου των ΦΔΧ και
την αναστολή της υπ’ αριθμόν
ΔΝΣγ/οικ. 708 49/ΦΝ 393/
2017 υπουργικής απόφασης
(ΦΕΚ αρ. φύλλου 3769, Τεύχος Β 26-10-2017), περί απαγορεύσεως διελεύσεων από
το παραλλαγμένο παράπλευρο οδικό δίκτυο, μέχρι της
εφαρμογής του ελάχιστου
κόστους μεταφοράς.
Ε.Κ.

Επιστολή προς τον πρόεδρο του Ε.Ε.Σ. απέστειλαν Τρικαλινές εθελόντριες του τοπικού Τμήματος

«Ο Ερυθρός Σταυρός δεν είναι όχημα κανενός…»
•Την επιστολή υπογράφουν 44 εθελόντριες που εκφράζουν την αντίθεση τους για τον τρόπο εγγραφής μελών

•Νέα ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης και εκλογών ορίσθηκε η 31η Μαρτίου
ε ομαδική αποχή
από τις εκλογές για
την ανάδειξη της
νέας διοίκησης στο
παράρτημα Τρικάλων του
Ελληνικού Ερυθρού
Σταυρού προχώρησαν οι
εθελόντριες του
παραρτήματος,
εκφράζοντας με αυτό τον
τρόπο την αντίθεση τους
για τον τρόπο εγγραφής
των νέων μελών.

Σ

Όπως υπογραμμίζουν στην
επιστολή που απέστειλαν
προς τον πρόεδρο του Κεντρικού Διοικητικού Συμβούλιο του Ε.Ε.Σ. (που υπογράφουν 44 εθελόντριες) «υπήρχαν εθελοντές που επιθυμούσαν να συμμετέχουν ως μέλη
– εάν εκλεγούν- στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Τμήματος. Δυστυχώς απογοητευτήκαμε. Στα γραφεία του τμήματος, εκτός από αυτών που

με χαρά και ενθουσιασμό ερχότανε να γίνουν μέλη, υπήρχαν και άτομα που το καθένα
ένα είχε 20, 50, 70 κ.λ.π. ομαδικές αιτήσεις για εγγραφή
μελών. Ο Ερυθρός Σταυρός
δεν είναι όχημα κανενός και
θα υπερασπιστούμε το κύρος
και την ιστορία του τμήματος
μας. Δεν αποτιμώνται όλα με
οικονομικά μεγέθη και δεν κατευθύνονται όλα από τους νόμους της αγοράς».
Σημειωτέον, λόγω των εξελίξεων αναβλήθηκε η γενική
συνέλευση και οι αρχαιρεσίες
που είχαν οριστεί για αυτή
την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου
2019. Το Κεντρικό Διοικητικό
Συμβούλιο του ΕΕΣ αποφάσισε την περασμένη Πέμπτη,
την ημέρα δηλαδή που έληγε
η προθεσμία κατάθεσης υποψηφιοτήτων, την ακύρωση της
Γενικής Συνέλευσης που είχε
προγραμματιστεί με σκοπό
να διενεργηθούν αρχαιρεσίες

με βάση το νέο του Καταστατικό, στις 17 Φεβρουαρίου.
Νέα ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης
ορίσθηκε η 31η Μαρτίου, ενώ
τότε θα διεξαχθούν και οι περιφερειακές συνελεύσεις
αλλά και οι εκλογές.

Η επιστολή

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

«Το Τμήμα Τρικάλων του
Ε.Ε.Σ.Α όπως και αρκετά
άλλα, είναι από τα αξιόλογα
της χώρας μας και επανειλημμένα τιμήθηκε από την
Κεντρική Διοίκηση του Ε.Ε.Σ.,
ενώ το 1999 πήρε το Α’ βραβείο Εθελοντικής προσφοράς
πανελληνίως. Όλα αυτά βέ-

βαια δεν είναι τυχαία. Οφείλονται σε μεγάλο βαθμό σε
ανθρώπους που ασχολήθηκαν συστηματικά με το Τμήμα
και χωρίς υπερβολή, στην ανιδιοτελή προσφορά των εθελοντών.
Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός βρίσκεται μπροστά σε
μια νέα εποχή. Σύμφωνα με
την απόφαση του Κεντρικού
Διοικητικού θα πραγματοποιείτο την 17η Φεβρουαρίου
2019, Γενική Συνέλευση Μελών για τη διεξαγωγή των
εκλογών. Για τη συμμετοχή
στην εκλογική αυτή διαδικασία, ξεκίνησε και στο Τμήμα
μας η εγγραφή νέων Μελών»

σημειώνουν οι εθελόντριες
στην επιστολή που απέστειλαν
προς τον πρόεδρο του Κεντρικού Διοικητικού Συμβούλιο του Ε.Ε.Σ. Ανδρέα Μαμαντόπουλο.
Και προσθέτουν «Αρκετοί
εθελοντές εγγραφήκαμε στον
κατάλογο Μελών του Ε.Ε.Σ.
Υπήρχαν εθελοντές που επιθυμούσαν να συμμετέχουν ως
μέλη – εάν εκλεγούν- στο νέο
Διοικητικό Συμβούλιο του Τμήματος. Δυστυχώς απογοητευτήκαμε. Στα γραφεία του
τμήματος, εκτός από αυτών
που με χαρά και ενθουσιασμό
ερχότανε να γίνουν μέλη,
υπήρχαν και άτομα που το

καθένα ένα είχε 20, 50, 70
κ.λ.π. ομαδικές αιτήσεις για
εγγραφή μελών. Ο Ερυθρός
Σταυρός δεν είναι όχημα κανενός και θα υπερασπιστούμε
το κύρος και την ιστορία του
τμήματος μας. Δεν αποτιμώνται όλα με οικονομικά μεγέθη
και δεν κατευθύνονται όλα
από τους νόμους της αγοράς».
Οι εθελόντριες παράλληλα
σημειώνουν στην επιστολή ότι
«θεωρήσαμε υποχρέωση μας
να σας ενημερώσουμε για την
ανεπίτρεπτη και απαράδεκτη
κατ’ αυτόν τον τρόπο εγγραφή Μελών. Ελπίζουμε το νέο
Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο
του Ε.Ε.Σ. αλλά και του Περιφερειακού Τμήματος μας,
απαρτίζεται από αξιόλογα
άτομα που με ευσυνειδησία,
ζήλο και αξιοπρέπεια θα εργαστούν κάτω από τη σημαία
του Ε.Ε.Σ. για τον συνάνθρωπο και τις αρχές του Ερυθροσταυρικού κινήματος».
Και καταλήγουν, υπογραμμίζοντας ότι «επιθυμούμε τον
εκσυγχρονισμό του μεγαλυτέρου Ανθρωπιστικού Οργανισμού της χώρας μας, ώστε
αυτό να εισέλθει σε μια τροχιά
ανάκαμψης και αναγέννησης.
Με το πνεύμα αυτό όλοι εμείς
οι εθελοντές, όπως μέχρι σήμερα, θα συνεχίσουμε και στο
μέλλον να υπηρετούμε τους
ανθρωπιστικούς σκοπούς και
τους υψηλούς κοινωνικούς
στόχους του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού».
Ευαγγελία Κάκια

τοπικά

«Ο

ι
Ευρωεκλογές
πρέπει να
έχουν χαρακτήρα
εθνικών εκλογών και να
στείλουν ένα ηχηρό
μήνυμα στους κκ Τσίπρα
και Καμμένο για την
αποτυχημένη
διακυβέρνησή τους»
τόνισε χθες από τα
γραφεία της ΝΟΔΕ
Τρικάλων ο πρόεδρος
της ΟΝΝΕΔ Κώστας
Δέρβος, ο οποίος είναι
και υποψήφιος
ευρωβουλευτής.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
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Κώστας Δέρβος πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ και υποψήφιος ευρωβουλευτής:

Οι Ευρωεκλογές να έχουν
χαρακτήρα εθνικών εκλογών
•Ο επικεφαλής της νεολαίας της ΝΔ βρέθηκε χθες στον Νομό μας

Ο επικεφαλής της νεολαίας
της ΝΔ βρέθηκε χθες στον
Νομό μας, όπου είχε μία σειρά
επαφών σε Τρίκαλα και Καλαμπάκα, ενώ το απόγευμα
συσκέφθηκε με στελέχη της
ΝΟΔΕ στα γραφεία του κομματικού φορέα.
Καλωσορίζοντας τον κ. Δέρβο χθες στην ΝΟΔΕ, ο πρόεδρό της Κώστας Τρέλλης
σημείωσε πως είναι τιμητικό
για τον τοπικό κομματικό μηχανισμό η παρουσία του κ.
Δέρβου και σημείωσε πως
στην σύσκεψη συμμετέχουν
πολλοί πρώην πρόεδροι της
ΟΝΝΕΔ Τρικάλων.

Κατάπτυστη
η συμφωνία
των Πρεσπών
«Βρίσκομαι στα Τρίκαλα στο
πλαίσιο περιοδείας μου, που
περιλαμβάνει και την Μαγνησία και πέρα από τους πολιτικούς και τους αυτοδιοικητικούς με τους οποίους έχω μιλήσει, έχω έρθει σε επαφή
και με επιχειρηματίες, οι οποίοι “μάχονται” την πολιτική του
ΣΥΡΙΖΑ» σημείωσε ο κ. Δέρβος στις δηλώσεις του και
επισήμανε «βιώνουμε περίερ-

γη περίοδο πολιτικά, χάρη
στην περίεργη πλειοψηφία
που έχει αποκτήσει ο ΣΥΡΙΖΑ
και ο κ. Τσίπρας, που έχει εγκρίνει την κατάπτυστη συμ-

φωνία των Πρεσπών, η οποία
μάλλον είναι προϊόν συναλλαγής και έγινε κρυφά, με
τον λαό απόν, που έμαθε γι’
αυτήν μόνο μετά από την πρό-

ταση δυσπιστίας της ΝΔ».
«Αναγνώρισαν την Μακεδονία οι κυβερνώντες, κάτι που
δεν έκαναν έξι προκάτοχοι
του κ. Τσίπρα» δήλωσε ο κ.

Δέρβος και υπογράμμισε
«εμείς θα προασπίσουμε τα
εθνικά συμφέροντα, αλλά και
τα προϊόντα της Μακεδονίας
μας, από τα οποία παράγονται

σελίδα 5

χιλιάδες θέσεις εργασίας και
έχουμε υγιή επιχειρηματικότητα».
«Διανύουμε προεκλογική
περίοδο, που είναι σίγουρα
ευρωεκλογών και αυτοδιοίκησης, αλλά μπορεί και εθνικών»
σημείωσε ο κ. Δέρβος, προσθέτοντας «είμαστε προεκλογικά και μάλιστα ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας παραδέχθηκε πως ο διάδοχός
του θα είναι ο κ. Κυριάκος
Μητσοτάκης. Στην βεβαιότητα
αυτή ο κ. Τσίπρας το μόνο
που κάνει είναι να προσπαθεί
να βάζει τρικλοποδιές στην
κυβέρνηση που θα προκύψει
από τις εκλογές, δηλαδή της
ΝΔ».
«Αν δεν διενεργηθούν οι
εθνικές νωρίτερα ή ταυτόχρονα με τις ευρωεκλογές, οι
δεύτερες θα πρέπει να δώσουν αποτέλεσμα που θα καταρρακώσει την νυν κυβέρνηση και θα την οδηγήσει το
ταχύτερο στις εθνικές εκλογές, με τις οποίες ο λαός θα
πει όχι άλλο στις διαλυτικές
πολιτικές του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίες μεταξύ άλλων, μέσω του
“Κλεισθένης”, προσπαθεί να
διαλύσει και την τοπική αυτοδιοίκηση, όπως εξάλλου και
όλους τους θεσμούς».
Στην σύσκεψη συμμετείχαν
ο αντιπεριφερειάρχης Χρήστος Μιχαλάκης, ο αντιπρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Παύλος
Μαρινάκης, τα μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας της
ΟΝΝΕΔ Ντίνος Ανδρέου και
Μαρία Καραγιάννη, η οποία
είναι και υπεύθυνη Γυναικείων
Θεμάτων και Δημήτρης Φώτης, ο γραμματέας της ΝΟΔΕ
Γιάννης Κουτσονάσιος, ο πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Τρικάλων
Θάνος Βλαχονάσσιος και μέλη
της ΝΟΔΕ.
Ματθαίος Μπίνας

Τονίζει ο πρόεδρος των Τρικαλινών Τρίτεκνων και μέλος του ΔΣ της ΠΟΤ Ιωάν. Λιούλιος

1

ος στις αρχαιρεσίες
της Πανελλαδικής
Ομοσπονδίας
Τριτέκνων (ΠΟΤ) για την
ανάδειξη του ΔΣ και της
Εξελεγκτικής Επιτροπής,
εκλέχθηκε ο πρόεδρος
του Συλλόγου Γονέων με
Τρία Παιδιά ν. Τρικάλων
Ιωάννης Λιούλιος.

Στην πρόσφατη εκλογική
διαδικασία, στο ΔΣ της ΠΟΥ
αναδείχθηκαν οι εξής:
Πρόεδρος: Ντιούδης Αντώνιος
Α’ Αντιπρόεδρος: Πουλάκης
Γεράσιμος
Β’ Αντιπρόεδρος: Τουρίκης
Νικόλαος
Γεν. Γραμματέας: Μεσουρίδου Θεοκλήτη
Αν. Γραμματέας: Βαρβάρου
Ευφροσύνη
Ταμίας: Πρωτονοταρίου
Νίκη
Αν. Ταμίας: Γαλανόπουλος
Κωνσταντίνος
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων: Λιούλιος Ιωάννης
Αν. υπευθ. Δημοσίων Σχέσεων: Μπουγιουκλή Ιωάννα

Να ενσκήψουν
οι Κυβερνήσεις
«Διεξάγουμε αγώνα εδώ και
μία δεκαετία οι τρίτεκνοι για
να για ένα και μόνο σκοπό,
μακριά από ευτελείς σκέψεις
πρόσκαιρου προσωπικού οφέ-

Να ενσκήψουν οι Κυβερνήσεις
στο Δημογραφικό πρόβλημα
•Εκλέχθηκε 1ος στις πρόσφατες αρχαιρεσίες της Ομοσπονδίας,
γεγονός που είναι τιμητικό για τον Νομό μας

Ο πρόεδρος των Τρικαλινών Τρίτεκνων και μέλος του ΔΣ της ΠΟΤ
Ιωάν. Λιούλιος, στην ομιλία του κατά τις αρχαιρεσίες της ΠΟΤ
λους και συντεχνιακής νοοτροπίας που κατά καιρούς
κάποιοι επιπόλαια μας προ-

σάπτουν, να ευαισθητοποιήσουμε-πείσουμε την Πολιτεία και Κυβέρνηση να λά-

βουν, μέτρα σοβαρά με προοπτική και χωρίς παλινωδίες,
για το σοβαρότατο δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδος»
τονίζει ο κ. Λιούλιος, σε δηλώσεις του για την εκλογή
του, επισυνάπτοντας για ακόμη μία φορά επίσημα στοιχεία
προς επίρρωση αυτών: «Ο
δείκτης γονιμότητας είναι μόλις 1 και η γήρανση του πληθυσμού να έχει φτάσει σήμερα στο 26%, όταν για την
ανανέωση του πληθυσμού
απαιτείται δείκτης 2,1. Σύμφωνα δε με πρόσφατα δημογραφικά στοιχεία των τελευταίων 6 ετών, οι θάνατοι υπερτερούν των γεννήσεων, και
μια πόλη 85.000 ατόμων έχει
χαθεί. Στις γειτονιές πλέον
ακούγεται περισσότερο το
πένθιμο μοιρολόι αντί για χαρούμενες φωνές και γέλια
των παιδιών. Μόνο το 2016,ο
μόνιμος πληθυσμός της χώ-

ρας μειώθηκε σε σχάση με
το 2015, κατά 0,68%».
«Πρέπει επιτέλους οι κυβερνήσεις να ενσκήψουν στην
οικογένεια και ειδικότερα σ’
αυτήν με πολλά τέκνα, δηλαδή
από τρία και πάνω, στο υγιές
κύτταρο της ελληνικής κοινωνίας μας και μην την θέτουν
στο περιθώριο» υπογραμμίζει
ο κ. Λιούλιος.
Ματθαίος Μπίνας

6 σελίδα
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Φ

ορολογικό,
ασφαλιστικό,
δραματική πτώση
του τζίρου, ανεργία,
πλειστηριασμοί και
λουκέτα … Αυτό είναι το
κλίμα που επικρατεί
στην τοπική αγορά,
όπως το περιέγραψαν
χθες το απόγευμα οι
Τρικαλινοί ΕΒΕ, κατά τη
διάρκεια κοπής της
πρωτοχρονιάτικης πίτας.
Η εκδήλωση έγινε στην
αίθουσα της τοπικής Ομοσπονδίας, παρουσία των εκπροσώπων των Σωματείων
δύναμης του συνδικαλιστικού οργάνου, καθώς και τοπικών και πολιτικών φορέων.
«Όλοι μας γνωρίζουμε τη
δύσκολη κατάσταση που
βιώνουμε και προσπαθούμε
με πολύ μεγάλη δυσκολία
να ανταποκριθούμε στις καθημερινές μας υποχρεώσεις
χωρίς να ξέρουμε τι μας περιμένει την επόμενη μέρα,
αν θα έχουμε αύριο την επιχείρησή μας ή αν βάλλουμε
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Την πρωτοχρονιάτικη πίτα έκοψε χθες η Ομοσπονδία ΕΒΕ Τρικάλων

Υγεία, χαρά και … δουλειά!
•Η εκδήλωση
έγινε στην
αίθουσα
της τοπικής
Ομοσπονδίας
παρουσία των
εκπροσώπων
των Σωματείων
δύναμης του
συνδικαλιστικού
οργάνου
λουκέτο. Όλα τα χρόνια συνάδελφοι καταθέτουμε τις

προτάσεις μας αλλά δυστυχώς δεν μας ακούει κανείς.

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

Μας αποκαλούσαν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας

της χώρας και αντί να μας
προσέξουν μας διέλυσαν

όλους με την επιβολή ατελείωτων φόρων» ανέφερε ο
κ. Βαγγέλης Αγγελάκης.
Στη συνέχεια, κάλεσε τους
συναδέλφους του να σταθούν και στηρίξουν την Ομοσπονδία, ενώ δεν παρέλειψε
να σταθεί και στην αύξηση
του κατώτατου μισθού, λέγοντας «είχαμε ωστόσο επισημάνει, ότι μια αύξηση του
κατώτατου μισθού χωρίς τη
λήψη άλλων ελαφρυντικών
μέτρων για μισθωτούς και
επιχειρήσεις, δε θα έχει τα
προσδοκώμενα αποτελέσματα».
Και πρόσθεσε ότι «ένα
ακόμα ζήτημα που πρέπει
να διευθετηθεί, αφορά στις
ασφαλιστικές εισφορές των
μη μισθωτών, που υπολογίζονται με βάση τον εκάστοτε
κατώτατο μισθό. Αυτό σημαίνει ότι εάν δεν υπάρξει
σχετική μέριμνα, περίπου 1
εκατομμύριο μη μισθωτοί θα
κληθούν να καταβάλλουν αυξημένες ασφαλιστικές εισφορές το επόμενο διάστημα».
Ε.Κ.

τοπικά

«Στούντιο Τρίκαλα» για 4 ημέρες
Αλλαγές στις κυκλοφοριακές
συνήθειες λόγω των γυρισμάτων
ιταλοαμερικανικής ταινίας
Με μικρές αλλαγές στις κυκλοφοριακές και
οδηγικές μας συνήθειες αρχίζουν
τη Δευτέρα 18
Φεβρουαρίου
2019 τα γυρίσματα ξένης ταινίας στα Τρίκαλα.
Πρόκειται για
την ιταλοαμερικάνικη παραγωγή με τίτλο «Born To Be Murdered», ένα
θρίλερ σε σκηνοθεσία Ferdinando Cito Filomarino και παραγωγή του Luca Guadagnino, επίσης σκηνοθέτη. Μετά
την επιλογή περίπου 120 κομπάρσων από τα Τρίκαλα που
θα μετάσχουν επί πληρωμή στα γυρίσματα, ήρθε η ώρα
της… αλήθειας. Τ
η Δευτέρα και την Τρίτη 18 και 19 Φεβρουαρίου, οι σκηνές θα γυριστούν μέσα και γύρω από τον Σιδηροδρομικό Σταθμό.
Την Τετάρτη και την Πέμπτη 20 και 21 Φεβρουαρίου, το
καστ και το συνεργείο θα μεταφερθούν στο κέντρο της
πόλης, προς την οδό 25η Μαρτίου και στην οδό Κονδύλη. Η διάρκεια των γυρισμάτων σχεδόν όλες τις ημέρες
θα είναι περί τις 12 ώρες.
Ο Δήμος Τρικκαίων εκ των προτέρων ζητά συγγνώμη,
κατανοώντας ότι τα γυρίσματα θα δημιουργήσουν αναστατώσεις στην κίνηση των οχημάτων.
Επίσης, ζητά τη συνδρομή των τρικαλινών και τη συνεργασία των οδηγών με την Τροχαία, που ήδη έχει ενημερωθεί.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΣΙΔΗΡΟΥΡΓΩΝ
ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου Μηχανοσιδηρουργών και Αλουμινοκατασκευαστών καλεί τα μέλη του
στην ετήσια χοροεσπερίδα-κοπή πίτας, που διοργανώνει
το Σάββατο 16 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 8 μ.μ.
Η εκδήλωση θα γίνει στο κέντρο διασκέδασης ΤΖΑΚΙ
στον Παλαιόπυργο. Θα ακολουθήσουν βραβεύσεις συναδέλφων, που έχουν συνταξιοδοτηθεί και πλούσια λαϊκή και δημοτική βραδιά.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
Γκαραγκούνης Χρήστος
Παπαευθυμίου Χρήστος

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
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σελίδα 7

Εκστρατεία για την Ηπατίτιδα
Ειδοποίηση για να εξεταστούν όλοι όσοι
έχουν γεννηθεί μεταξύ 1945 - 1980
νεργοποιείται η
ηλεκτρονική
ειδοποίηση της
εξέτασης για Ηπατίτιδα C
- περίπου το 80% των
ανθρώπων που ζουν με
τη νόσο δεν το
γνωρίζουν.

Ε

H ανάγκη εξέτασης για την
ηπατίτιδα C, όλων των ατόμων
που έχουν γεννηθεί μεταξύ
1945 και 1980, βρίσκεται στο
επίκεντρο της Επιτροπής για
την υλοποίηση και παρακολούθηση του εθνικού σχεδίου
δράσης για την εκρίζωση των
ιογενών ηπατιτίδων στην Ελλάδα.
Πλέον οι ιατροί, με την καταχώρηση της επίσκεψης
κάθε εξεταζόμενου που ανή-

κει στην παραπάνω ηλικιακή
ομάδα στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης,
βλέπουν αυτόματη ειδοποίηση η οποία τους ενημερώνει
ότι ο εξεταζόμενος θα πρέπει
να κάνει έλεγχο για αντίσωμα
ηπατίτιδας C (εξετάσεις βιολογικών υλικών 2 – Α/Α 99, με
ICD10 διάγνωση Z10.8).
Αυτή η σημαντική πρωτοβουλία, με τη συμβολή των ιατρών, έχει ως στόχο τη μείωση
της υποδιάγνωσης της ηπατίτιδας C, καθώς περίπου το
80% των ανθρώπων που ζουν
με τη νόσο δεν το γνωρίζουν.
Σημειώνεται ότι, η εκρίζωση
της ηπατίτιδας C μέχρι το
2030, αποτελεί στρατηγική
προτεραιότητα του Παγκό-

σμιου Οργανισμού Υγείας, την
οποία έχει δεσμευθεί ότι θα
υλοποιήσει και η χώρα μας. Σε
αυτό το πλαίσιο, κατά την
προσπάθεια εξάλειψης της
νόσου στην Ελλάδα, ως σοβαρό ζήτημα δημόσιας υγείας, το Εθνικό Σχέδιο Δράσης
θέτει ως βασικές ενέργειες:
• τη μείωση της υποδιάγνωσης μέσω ελέγχου του

γενικού πληθυσμού και ειδικότερα όσων Ελλήνων έχουν
γεννηθεί μεταξύ 1945 και
1980, καθώς και όλων όσων
ανήκουν σε ομάδες υψηλού
κινδύνου
• τη θεραπεία των ασθενών
με ηπατίτιδα C που οδηγεί
στην εκρίζωση του ιού.
ΧΡ.ΠΑΠ.

Συναγερμός για την γρίπη: Στους 56 οι νεκροί – οι 18 την τελευταία εβδομάδα
Ραγδαία είναι η αύξηση των θυμάτων της γρίπης, που πλέον έχουν
φθάσει τα 56 σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με την εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης του ΚΕΕΛΠΝΟ.
Όπως ανακοίνωσε το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων
«από την εβδομάδα 04/2018 έως και την εβδομάδα 6/2019 (04–10
Φεβρουαρίου 2019) καταγράφηκαν 226 σοβαρά κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης, εκ των οποίων τα 219 νοσηλεύτηκαν σε Μ.Ε.Θ.
Κατά την εβδομάδα 6/2019 (04–10 Φεβρουαρίου 2019) οι επισκέψεις σε ιατρό για γριπώδη συνδρομή παρουσιάζουν περαιτέρω αύξηση σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα 5/2019.
• Κατά την εβδομάδα 6/2019 (04–10 Φεβρουαρίου 2019) στα Εργαστήρια Αναφοράς Γρίπης ελέγχθηκαν για ιούς γρίπης συνολικά 400 κλινικά δείγματα, όλα από τα νοσοκομεία. Τα 149 (37,2%)
εξ΄ αυτών ήταν θετικά για ιούς γρίπης και συγκεκριμένα τα 148
(99,3%) ήταν τύπου Α και το 1 (0,7%) ήταν τύπου Β. Τα 119 στελέχη τύπου Α υποτυποποιήθηκαν και εξ΄ αυτών τα 18 (15,1%) ανήκαν στον υπότυπο Α(Η3Ν2) και τα 101 (84,9%) στον υπότυπο
Α(Η1Ν1)pdm09.
• Από την εβδομάδα 40/2018 έως και την εβδομάδα 6/2019 (04–
10 Φεβρουαρίου 2019) καταγράφηκαν 226 σοβαρά κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης, εκ των οποίων τα 219 νοσηλεύτηκαν σε Μ.Ε.Θ. Εξ αυτών των κρουσμάτων εμβολιασμένα ήταν
τα 29 (13%). Το ίδιο χρονικό διάστημα καταγράφηκαν συνολικά 56
θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη. Οι 49 θάνατοι
αφορούσαν σε ασθενείς που νοσηλεύτηκαν σε Μ.Ε.Θ και 7 σε ασθενείς χωρίς νοσηλεία σε Μ.Ε.Θ.

• Με βάση τα ανωτέρω, η δραστηριότητα της γρίπης στην Ελλάδα παραμένει σε αυξημένα επίπεδα.
Επικρατών υπότυπος είναι ο Α(Η1Ν1)pdm09. Τονίζεται η σημασία
του αντιγριππικού εμβολιασμού ως ο καλύτερος τρόπος προφύλαξης από τη γρίπη.
Τα στοιχεία του ΚΕΕΛΠΝΟ δείχνουν ότι ο ιός της γρίπης προτιμά τον φετινό χειμώνα αυτούς που ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα
από 60 έως 69 ετών, καθώς οι περισσότερες νοσηλείες σε ΜΕΘ
αφορούν άτομα αυτής της ομάδας. Ενώ οι περισσότεροι θάνατοι
από τον ιό Η1Ν1 είναι σε άτομα από 60 έως 79 ετών.
Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC), η εποχική γρίπη «θερίζει» φέτος σε Ρουμανία, Βουλγαρία, Ελλάδα και Μάλτα. Ηπιότερη εμφανίζεται σε Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Γερμανία, Ολλανδία, Τσεχία και Λιθουανία
και χαμηλή σε Βρετανία, Βέλγιο, Πολωνία και Σκανδιναβικές χώρες.
Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα εκτιμάται ότι η κορύφωση συμβαίνει
τώρα και μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου αλλά λιγότερα κρούσματα
θα έχουμε και μέχρι τα τέλη Απριλίου όπως κάθε χρόνο.
Συνολικά αναμένεται ότι θα νοσήσουν τουλάχιστον 1 εκατομμύριο
άτομα στη χώρα μας αν λάβουμε υπόψη τις στατιστικές που αναφέρουν ότι 1 στους 1.000 ασθενείς με γρίπη εμφανίζει την πολύ
σοβαρή μορφή της νόσου, με επιπλοκές που οδηγούν συχνά και
σε νοσηλεία σε ΜΕΘ, τότε αναμένεται ότι 1.000 άνθρωποι θα νοσήσουν βαριά παρουσιάζοντας επιπλοκές»

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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ίτηση αναθεώρησης έως
τις 28 Φεβρουαρίου 2019
μπορούν να υποβάλλουν
οι αγρότες, που δεν πήραν
ικανά ή καθόλου δικαιώματα,
αν και αιτήθηκαν από το Εθνικό
Απόθεμα του 2018.

Σύμφωνα με στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, η αίτηση αναθεώρησης υποβάλλεται αποκλειστικά για τους ακόλουθους λόγους:
α) Μη χορήγηση δικαιωμάτων
βασικής ενίσχυσης από το εθνικό
απόθεμα λόγω μη ένταξης του γεωργού στην κατηγορία των νεαρής
ηλικίας
β) Μη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα λόγω μη ένταξης του γεωργού
στην κατηγορία των νεοεισερχόμενων γεωργών
γ) Μη χορήγηση ορθού αριθμού
δικαιωμάτων λόγω μη καθορισμού
περιφέρειας σε αγροτεμάχια του
γεωργού
δ) Μη χορήγηση ορθού αριθμού
δικαιωμάτων λόγω μη άρσης επικάλυψης σε αγροτεμάχια του γεωργού
ε) Μη χορήγηση ορθού αριθμού
δικαιωμάτων λόγω μη επιλεξιμότητας
αγροτεμαχίων του γεωργού
στ) Μη χορήγηση δικαιωμάτων
εθνικού αποθέματος λόγω δέσμευσης του τίτλου χορήγησης για περαιτέρω έλεγχο
ζ) Μη χορήγηση ορθού αριθμού
δικαιωμάτων λόγω διαφωνίας στα
αποτελέσματα ελέγχου της τηλεπισκόπησης.

Το εθνικό απόθεμα
Το 2017, πραγματοποιήθηκε διανομή Αποθέματος , το οποίο προκύπτει από τις παρακρατήσεις δικαιωμάτων επί των μεταβιβάσεων, από

τοπικά
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Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μέχρι 28/2/2019

Αναθεώρηση για το Εθνικό Απόθεμα
Οι προϋποθέσεις χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το Εθνικό Απόθεμα, θέτουν ως βασικό κριτήριο να υπάρχει η ιδιότητα του Ενεργού Αγρότη

διάφορες ποινές και παρακρατήσεις,
από τη γραμμική μείωση της βασικής
όλων των γεωργών, από μη ενεργοποιημένα δικαιώματα επί δυο συναπτά
έτη και από δικαιώματα κάτω των
250 ευρώ που χάνουν οι παραγωγοί.
Αυτά, ακολούθως, δίδονται για να
ενισχύουν νέους (κάτω των 40 ετών)

Τ

α συνεργατικά σχήματα στον πρωτογενή τομέα
στηρίζει και προωθεί η κυβέρνηση, όπως
εμφατικά σημείωσε η υφυπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης Ολυμπία Τελιγιορίδου, κατά την πρόσφατη
επίσκεψή της στον Νομό μας.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης στήριξης έχουν νέες ομάδες
παραγωγών και οργανώσεις παραγωγών, οι οποίες έχουν
αναγνωριστεί επίσημα.
Ο ελάχιστος αριθμός μελών για τις ομάδες φυτικής παραγωγής είναι 10, για τις ομάδες ζωικής παραγωγής 5 και για
τις οργανώσεις παραγωγών φυτικής και ζωικής παραγωγής
όπως προβλέπεται.
Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των δικαιούχων είναι
οι ακόλουθες:
Να έχει έδρα στην ελληνική επικράτεια.
Στην περίπτωση που η ομάδα / οργάνωση αποτελεί σαφώς
οριζόμενο μέρος νομικού προσώπου του συνεταιριστικού ή
εμπορικού δικαίου να λειτουργεί με ξεχωριστή λογιστική
ή/και διοικητική διαχείριση,

και νεοεισερχόμενους παραγωγούς
και για να καλύψουν ανάγκες σε εθνικό επίπεδο.
Για το 2017, για τη δημιουργία
του εθνικού αποθέματος εφαρμόστηκε γραμμική ποσοστιαία μείωση
του ανώτατου ορίου του καθεστώτος
βασικής ενίσχυσης σε εθνικό επίπεδο

ποσοστού 3%.
Το εν λόγω ποσοστό αυξήθηκε το
2017 για την κάλυψη των αναγκών
χορήγησης δικαιωμάτων ενίσχυσης
σε γεωργούς νεαρής ηλικίας και σε
γεωργούς που αρχίζουν τη γεωργική
τους δραστηριότητα σε ποσοστό
4,5%.

Κατά τη μεταβίβαση δικαιωμάτων
ενίσχυσης χωρίς γη, η μοναδιαία
αξία τους μειώθηκε υπέρ του εθνικού
αποθέματος σε ποσοστό 25%.
Οι προϋποθέσεις χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από
το Εθνικό Απόθεμα, θέτουν ως βασικό
κριτήριο να υπάρχει η ιδιότητα του
Ενεργού Αγρότη.
Πρόσβαση στο Εθνικό Απόθεμα
έχουν οι Ενεργοί Γεωργοί, οι οποίοι
έχουν αιτηθεί τη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το
Εθνικό Απόθεμα στην Ενιαία Αίτηση
Ενίσχυσης, στα πλαίσια του καθεστώτος της βασικής ενίσχυσης, έως
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης
του έτους ενίσχυσης.
Εξίσου βασική προϋπόθεση για τη
χορήγηση δικαιωμάτων Εθνικού Αποθέματος είναι το γεγονός ότι αυτά
αναφέρονται υποχρεωτικά σε επιλέξιμες εκτάσεις. Ορίζονταν πέρσι, επίσης, ότι το κατώτατο όριο επιλέξιμης
έκτασης ανά εκμετάλλευση που απαιτείται για τη χορήγηση δικαιωμάτων
βασικής ενίσχυσης από το εθνικό
απόθεμα, είναι 4 στρέμματα.
Δικαιούχοι, επίσης, ορίζονταν κατά
προτεραιότητα οι γεωργοί νεαρής
ηλικίας και γεωργοί που αρχίζουν
γεωργική δραστηριότητα.
Ματθαίος Μπίνας

Ομάδες και οργανώσεις παραγωγών
• Ποιες είναι οι προϋποθέσεις ένταξης σε πρόγραμμα
• Στηρίζει και προωθεί η Κυβέρνηση
τις συνεργασίες στον πρωτογενή τομέα

Ενισχύσεις
Η οικονομική στήριξη για τη σύσταση των νέων ομάδων
παραγωγών και οργανώσεων παραγωγών χορηγείται σε
ετήσια βάση με τη μορφή ποσού στήριξης (κατ΄ αποκοπή
ενίσχυση) που αποτελεί ποσοστό επί της ετήσιας εμπορεύσιμης
αξίας των προϊόντων της ομάδας παραγωγών ή οργάνωσης
παραγωγών μετά την έκδοση απόφασης έγκρισης του αιτήματος στήριξης.
Το ποσό στήριξης καταβάλλεται ανά έτος ως ακολούθως:
10% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο
κατά το 1ο έτος μετά την αναγνώριση (σύμφωνα με το
δεύτερο εδάφιο της παρ.3 του άρθρου 27 του Καν.1305/2013)
8% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο

κατά το 2ο έτος μετά την αναγνώριση
6% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο
κατά το 3ο έτος μετά την αναγνώριση
4% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο
κατά το 4ο έτος μετά την αναγνώριση
2% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο
κατά το 5ο έτος μετά την αναγνώριση.
Ο προϋπολογισμός ένταξης υπολογίζεται ως το άθροισμα
των ετήσιων εκτιμώμενων ποσών πληρωμής, όπως προκύπτει
από τον σχετικό πίνακα του επιχειρηματικού σχεδίου και δε
δύναται να αυξηθεί, ενώ η ετήσια στήριξη κάθε δικαιούχου
δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ.
Ματθαίος Μπίνας

τοπικά
το σύγχρονο
εκπαιδευτικό
πλαίσιο, οι
εκπαιδευτικοί όλων των
βαθμίδων καλούνται να
βρουν τρόπους και να
υιοθετήσουν
στρατηγικές,
προκειμένου να
βελτιώσουν και να
εξελίξουν τις συνθήκες
της διδασκαλίας και
της μάθησης
εξουσιοδοτώντας
τους μαθητές.

Σ
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Ένα ξεχωριστό μάθημα
28ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων: «Γραφή ίσον δημιουργία»

Η δημιουργική γραφή μπορεί να συνεισφέρει τα μέγιστα
στον τομέα αυτόν, ενεργοποιώντας τη δημιουργικότητα
κάθε ατόμου. Δεν αναπαριστά
απλώς την πραγματικότητα –
την επαναδημιουργεί· είτε παρουσιάζοντας μία πρωτότυπη,
διαφορετική, ή πιο βαθιά και
ουσιαστική οπτική γωνία, είτε
επινοώντας ιστορίες και πλο-

κές που εκφράζουν με παραστατικό και ζωντανό τρόπο,
την κοινή ανθρώπινη μοίρα.
Ο καθένας κρύβει μέσα του
έναν συγγραφέα, και παρόλο
που συγγραφείς δεν διδάσκονται, σίγουρα ενθαρρύνονται. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής
Γλώσσας, ο Νίκος Μάντζιος,
συγγραφέας, ειδικός παιδαγωγός και μαθηματικός, μέσα
από ένα δίωρο εργαστήριο
μύησε τους μαθητές της Ε1
τάξης του 28ου Δημοτικού
Σχολείου Τρικάλων στο μαγικό κόσμο της δημιουργικής
γραφής. Το μήνυμα της δράσης: «Μην περιμένεις την έμ-

Ευλογία για τα Τρίκαλα
Τα Άχραντα Πάθη του Χριστού στα Τρίκαλα, από τις 14 ως 18 Μαρτίου!

πνευση… κάλεσέ την!»
Το γράψιμο δεν έρχεται
μετά την έμπνευση… αλλά το
αντίθετο: η έμπνευση έρχεται
με το γράψιμο. Η δημιουργική
γραφή εξωθεί τους μαθητές
να βρουν τρόπους να «σπάσουν» το φράγμα των ορίων
και των συμβάσεων, τα οποία

τους στερούν τη χαρά της
επικοινωνίας και της δημιουργικότητας. Η αυτογνωσία,
η αυτοβελτίωση και η χαρά
της επικοινωνίας και της δημιουργικότητας ήταν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα αυτού του εργαστηρίου.
ΧΡ.ΠΑΠ.

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, αύριο 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

εγάλη ευλογία για το νομό Τρικάλων, αφού
σύμφωνα με πληροφορίες του «Πρωινού
Λόγου» από τις 14 ως 18 Μαρτίου στον
Ιερό Ναό του Αγίου Νεκταρίου Μπάρας κλήρος
και λαός θα υποδεχτούν τα Άχραντα Πάθη του
Χριστού!

Μ

του Χριστόφορου Παπαθανασίου
Τα Άχραντα Πάθη του Χριστού είναι τεμάχια από το Τίμιο Ξύλο, το ακάνθινο Στεφάνι, τη Χλαμύδα, τον Κάλαμο, τον Σπόγγο, τα καρφιά, τα οποία και σώζονται
άθικτα μέχρι σήμερα. Σύμφωνα με την παράδοση, τα
Άχραντα Πάθη δώρισαν οι
Παλαιολόγοι Στην Ιερά Μονή
Παμμεγίστων Ταξιαρχών Αιγιαλείας.
Η ιστορία της Μονής αρχίζει με τον Όσιο Λεόντιο, ο
οποίος υπήρξε και ο κτήτορας της Μονής.
Ο Όσιος Λεόντιος γεννήθηκε περί το 1377 στη Μονεμβασιά. Καταγόταν από
αρχοντική οικογένεια.
Ήταν υιός του Ανδρέα Μαμωνά, δούκα της Μονεμβασίας και της Θεοδώρας Παλαιολογίνης κόρης του Αυτοκράτορα Ανδρόνικου Δ’
Παλαιολόγου.
Γύρω στα 1415 – 1420,
φεύγει από Άγιο Όρος και
έρχεται στο όρος Κλωκός
άνω του Αιγίου και στη θέση,
που σήμερα είναι το «Παλαιομονάστηρο» με τον απότομο βράχο και την αφιλόξενη γη, όπου κάνει το ασκηταριό του.
Ο θαυμασμός των Παλαιολόγων για την αρετή του
οσίου Λεοντίου ήταν μεγάλος και δωρίζουν στην Μονή
τα Άχραντα Πάθη του Σωτήρος Χριστού δηλαδή τεμάχια από το Τίμιο Ξύλο,
τον ακάνθινο Στεφάνι, την
Χλαμύδα, τον Κάλαμο, τον
Σπόγγο, τα καρφιά, τα οποία
σώζονται άθικτα μέχρι σήμερα.

Την ετήσια χοροεσπερίδα-κοπή πίτας διοργανώνουν τα
μέλη του Σωματείου Μηχανοσιδηρουργών και Αλουμινοκατασκευαστών, αύριο 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

10 σελίδα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

15

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

τοπικά

Το χορευτικό του
Τ
«ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ» στην Κύπρο
Από 28/4 έως 1/5/2019

Τ

ο χορευτικό του
Λαογραφικού
Χορευτικού Ομίλου «Ο
ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ» Τρικάλων, θα
ταξιδέψει για την ΚΥΠΡΟ
στην Κοινότητα ΛΟΦΟΥ του
Δήμου Ύψωνα που βρίσκεται
δεκα περίπου χιλιόμετρα από
τη ΛΕΜΕΣΟ από τις 28/4 έως
την 1/5/2019 , ύστερα από
πρόσκληση του Συνδέσμου
Αποδήμων Λόφου, Πρόεδρος
του οποίου είναι ο κ. Χρήστος
Μπουγιούκας.

Ο ‘’ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ’’ θα πάρει μέρος
στις Πασχαλιάτικες πολιτιστικές
εκδηλώσεις που διοργανώνει ο
Σύνδεσμος και θα παρουσιάσει
χορούς και τραγούδια της Θεσσαλίας-Ηπείρου-Μακεδονίας και
άλλων περιοχών, καθώς και λαογραφικές αναπαραστάσεις της περιοχής μας.
Την Δεύτερη μέρα του ΠΑΣΧΑ
(29/4) ,θα εμφανισθεί στην Κοινότητα Λόφου και την Τρίτη μέρα
(30/4 ), σε εκδηλώσεις στο Δήμου
Ύψωνα. Να σημειώσουμε ‘ότι ο εν λόγω Δήμος
αδελφοποιήθηκε με το Δήμο Τρικκαίων τον Δεκέμβριο 2018 ,’οπου παρευρέθηκε στα Τρίκαλα ο Δήμαρχος αυτής της Πόλης κ. Παντελής Γεωργίου
με αντιπροσωπεία από την Δήμο του και συγχρόνως
διασκέδασαν τότε στον ετήσιο χορό του ‘’ΑΣΚΛΗ-

ΠΙΟΥ’ στις 2/12/2018 , με τον Δήμαρχο της Πόλης
μας κ. Δημ. Παπαστεργίου και άλλους προσκαλεσμένους του Συλλόγου.
Ο ‘’ ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ’’ ακούραστος πρεσβευτής και
φωτοδότης της Ελληνικής παράδοσης, σφραγίζει
με την ταυτότητά του σημαντικές δράσεις και εμφανίσεις στη χώρα μας και στο εξωτερικό!!!!.

CMYK

η Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου τα Εκπαιδευτήρια
«Αθηνά» φιλοξένησαν τη
συγγραφέα Τούλα Τίγκα. Στα
πλαίσια του μαθήματος της Νεοελληνική Γλώσσας και με αφορμή την ενότητα «Είμαστε όλοι ίδιοι. Είμαστε διαφορετικοί» οι μαθητές και οι μαθήτριες της γ’ γυμνασίου με υπεύθυνη τη φιλόλογο
κα Καραβασίλη Εύη είχαν την ευκαιρία να συναντήσουν σε μια
δίωρη επίσκεψη τη συγγραφέα
στη βιβλιοθήκη του Σχολείου.
Αφορμή της πρόσκλησης της
συγγραφέως ήταν το τελευταίο
της βιβλίο για εφήβους «T’ άλλο
μισό του κόσμου», στο οποίο με
εξαιρετική λεπτότητα η Τούλα
Τίγκα προσεγγίζει το θέμα της
διαφορετικότητας και της αποδοχής, βέβαια, των ατόμων που
τείνουν να διαφοροποιούνται. Οι
μαθητές εξέφρασαν την άποψή
τους για τα στερεότυπα που αφορούν τον κοινωνικό ρατσισμό και
σχετίζονται με τις σχέσεις των
δύο φύλων, διαφορετικών κοινωνικών ομάδων αλλά ανθρώπων
διαφορετικής πολιτιστικής κουλτούρας. Με την παρότρυνση της
συγγραφέως προβληματίστηκαν
για τη θέση που οφείλουμε να
δίνουμε στο «διαφορετικό», αφού
ήδη ζούμε σε μια πολυπολιτισμική
κοινωνία, στην οποία διαφορετικοί
άνθρωποι οφείλουν να συνυπάρξουν και να συνεργαστούν για
την πρόοδό της.
Πέρα από τη διαφορετικότητα,
που αφορά τη σεξουαλική συμπεριφορά και αποτελεί το βασικό
θέμα του βιβλίου, συζητήθηκαν
με τη συγγραφέα και άλλα θέματα
όπως η αλληλεγγύη, η ανθρω-

Επίσκεψη της Τούλας Τίγκα
στα Εκπαιδευτήρια «Αθηνά»

πιάκαι το αίσθημα της αλληλοβοήθειας που είναι αναγκαία στην
εποχή μας και διακρίνονται σε
πολλές σκηνές του βιβλίου της.
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε σε πρόσωπα / ήρωες δευτερευούσης
σημασίας, που όμως κέρδισαν
την προσοχή των νεαρών αναγνωστών, πράγμα που εξέπληξε
τη συγγραφέα. Μάλιστα με αφορμή κάποια συμβάντα που περιγράφει η κα Τίγκα στο βιβλίο της
ξεδίπλωσαν και οι ίδιοι παρόμοιες
εμπειρίες που βίωσαν στην πόλης
μας με ανθρώπους που είναι «διαφορετικοί» και συνήθως περιθωριοποιούνται από την πλειοψηφία

των συμπολιτών μας.
Ευχαριστούμε θερμά την κα
Τίγκα που μέσα από το βιβλίο
της «Τ’ άλλο μισό του κόσμου»
οι μαθητές προβληματίστηκαν
για ένα τόσο επίκαιρο θέμα που
καθημερινά προβάλλεται,όπως
τόνισε και η ίδια η συγγραφέας,
ίσως και με λανθασμένο τρόπο
κάποιες φορές από τα Μέσα Μαζική Ενημέρωσης, τη διαφορετικότητα. Κατάλαβαν ότι η αποδοχή
και η ανεκτικότητα είναι δύο χαρακτηριστικά που οφείλουν να
έχουν οι αυριανοί άνθρωποι με
ευρύτητα πνεύματος για μια σωστά δομημένη κοινωνία.

τοπικά
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Γλέντησαν με την καρδιά τους
Για μια ακόμη φορά πραγματοποιήθηκε με κέφι
ο ετήσιος χορός συλλόγου Μοσχοφυτών και η κοπή της βασιλόπιτας

δώ και χρόνια, η
αγάπη για το χωριό
τους ενώνει λίγο
μετά την είσοδο του νέου
χρόνου, τους κατοίκους
του Μοσχοφύτου, όπου
και αν διαμένουν είτε στο
χωριό είτε αλλού για
επαγγελματικούς λόγους.

Ε

Έτσι πιστοί στον ετήσιο
χορό του Συλλόγου Μοσχοφυτών βρέθηκαν στο «Πύλης
Μέγαρο» για μεγάλο γλέντι.
Και πράγματι το κέφι μεγάλο,
που κράτησε μέχρι τις πρώτες
πρωινές ώρες. Οι ευχές για
ένα χαρούμενο και δημιουργικό 2019 ήταν στο επίκεντρο,

από την πλευρά του προέδρου του συλλόγου Νικόλαου Γιαννούχου. Αλλά η πιο
ξεχωριστή στιγμή ήταν όταν
στην πίστα ανέβηκαν τα δυο
χορευτικά του συλλόγου, υπό
την καθοδήγηση του χοροδιδασκάλου Θανάση Παπαγε-

ωργίου.
Τέλος, από την εκδήλωση
δεν θα μπορούσαν να απουσιάσουν και οι υποψήφιοι για
τον Δήμο Πύλης, αφού έτσι
και αλλιώς το 2019 είναι χρονιά εκλογών…
ΧΡ.ΠΑΠ.

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

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

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

Κέντρο Διάγνωσης &
Θεραπείας Διαταραχών

“ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ”

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

12 σελίδα
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ολιτική σημαίνει προτάσεις
που οδηγούν
σε λύσεις» συνηθίζει να λέει
ο Μικέλης Χατζηγάκης,
οποίος συγκέντρωσε τις
προτάσεις του στο τελευταίο του βιβλίο. Οι πολίτες
περιμένουν από τους πολιτικούς συγκεκριμένες προτάσεις για το πως θα αντιμετωπιστούν τα μεγάλα
προβλήματα τους, και όχι ιαχές και κραυγές. Θεωρώντας, λοιπόν, βασικό στοιχείο της πολιτικής του παρουσίας τον θετικό και τεκμηριωμένο πολιτικό λόγο ο
Μικέλης Χατζηγάκης παραθέτει πέντε προτάσεις κλειδιά για την ενίσχυση των θεσμών:
• Υιοθέτηση του «Γερμανικού» πολιτικού αντιπροσωπευτικού συστήματος: Η
πρόταση είναι οι 100 βουλευτές να εκλέγονται με λίστα και οι υπόλοιποι 200 σε
μικρές μονοεδρικές περιφέρειες. Αυτό θα δώσει την
δυνατότητα στο πολιτικό

«Π
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Μικέλης Χατζηγάκης:

«5 προτάσεις για την ενίσχυση
των θεσμών »

σύστημα να προσελκύσει
τους καλύτερους βουλευτές, ενώ παράλληλα θα δια-

τηρεί σε μεγάλο βαθμό την
αντιπροσωπευτικότητα του
ως προς το εκλογικό σώμα.

Θεωρώ πως αυτό το πολιτικό σύστημα διατηρεί την
αποτελεσματικότερη αναλογία μεταξύ αντιπροσωπευτικότητάς και προσέλκυσης των ικανότερων.
• Απαγόρευση εισαγωγής τροπολογιών που δεν είναι σχετικές με τα νομοσχέδια:
Είναι συχνό φαινόμενο
Υπουργοί που θέλουν να
περάσουν στα «κρυφά» δύσκολες τροπολογίες να τις
εντάσσουν σε άσχετα νομοσχέδια με αποτέλεσμα να
δυσκολεύεται το πολιτικό
και το δικαστικό έργο.
Συνεπώς, θα πρέπει να
απαγορευτεί η εισαγωγή
τροπολογιών που δεν είναι

Τεράστια συμμετοχή Θεσσαλών μαθητών
στον διαγωνισμό ρομποτικής στα Τρίκαλα
Ο Περιφερειακός Διαγωνισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής Θεσσαλίας
αναδεικνύει τις δραστηριότητες μαθητών, μαθητριών, εκπαιδευτικών
ε σχεδόν 100 συμμετοχές
ομάδων από όλη τη
Θεσσαλία, ο Δήμος
Τρικκαίων υποδέχεται τους
αυριανούς επιστήμονες στους
τομείς της πληροφορικής και
ρομποτικής, στην τεχνολογία
γενικότερα. Οι ομάδες των
μαθητών από σχολεία της
πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
από όλη τη Θεσσαλία, με αγάπη
και μεράκι, με φαντασία και
δημιουργικότητα,
ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα για
συμμετοχή σε διαγωνισμό που
προάγει την ευγενή άμιλλα και
ενισχύει τις δεξιότητες των
εφήβων και των παιδιών.

Μ

Πρόκειται για τον Περιφερειακό Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής
Θεσσαλίας για μαθητές Δημοτικών
Σχολείων, Γυμνασίων και Λυκείων, που
διοργανώνεται από τον Δήμο Τρικκαίων σε συνεργασία με τους Εκπαιδευτικούς Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς WRO Hellas και STEM Robotics Academy. Είναι, δε, τμήμα του
πανελλήνιου διαγωνισμού για κάθε
βαθμίδα εκπαίδευσης, με τα εξής θέματα:
- για μαθητές/τριες Δημοτικού με
θέμα «Αρχιπέλαγος Αιγαίο: Η τεχνολογία βοηθά να αναπτυχθούν τα νησιά»,
- για μαθητές/τριες Γυμνασίου με
θέμα «Οι δρόμοι του κρασιού στη βόρεια Ελλάδα» (βασική κατηγορία) και
«Πρωτέας» (παράλληλη κατηγορία για
αρχάριες ομάδες)
- για μαθητές/τριες Λυκείου με θέμα
«Smart Cities»,
Τα επιτεύγματα των μαθητών και
των μαθητριών θα παρουσιαστούν την
ερχόμενη Κυριακή 17 Φεβρουαρίου

σχετικές με τα νομοσχέδια
• Κατάργηση πρόωρων
εκλογών: Προτείνεται οι
εθνικές εκλογές να γίνονται
αυστηρά κάθε 4 χρόνια χωρίς την δυνατότητα διενέργειας πρόωρων εκλογών.
Αυτό συμβαίνει και σε
πολλά άλλα εκλογικά συστήματα (π.χ. ΗΠΑ) με σκοπό να διασφαλιστεί η πολιτική σταθερότητα και να δοθεί ορατότητα στους επενδυτές να πάρουν οικονομικές αποφάσεις και να κάνουν επενδύσεις.
• Πάταξη της πολυνομίας: Η πάταξη της πολυνομίας μπορεί να επιτευχθεί με
την απλούστευση της νομοθεσίας οικοδομώντας

έναν νέο κορμό νόμων όπου
θα απαλείφονται οι επικαλύψεις και οι άχρηστες διατάξεις και θα παραμένει
μόνο το εφαρμοστέο δίκαιο
των νόμων.
• Υποχρεωτική πλειοψηφία 180 βουλευτών για κρίσιμα εθνικά θέματα: Να
απαιτείται η αυξημένη πλειοψηφία 180 εδρών στα κρίσιμα εθνικά θέματα (π.χ.
συμφωνία για το Σκοπιανό)
για να αποφευχθεί η δυνατότητα οποιασδήποτε κυβέρνησης να ασκεί εξωτερική πολιτική για εσωτερική
κατανάλωση.
Τα εθνικά θέματα δεν πρέπει να γίνουν πεδίο μικροπολιτικής αντιπαράθεσης
και αλίευσης ψήφων, και για
αυτό προτείνω την θεσμική
θωράκιση τους με την υποχρεωτική πλειοψηφία 180
βουλευτών για να κυρωθούν
κρίσιμες εθνικές συμφωνίες.

Εργα για τους κατοίκους
της Χρυσαυγής
Νέα έργα σε χωριό του Δήμου Τρικκαίων. Αυτή τη φορά
στη Χρυσαυγή, για την οποία ο Δήμαρχος Τρικκαίων κ. Δημήτρης Παπαστεργίου υπέγραψε τη σύμβαση για το
έργο «Ανακατασκευή – πλακοστρώσεις πεζοδρομίων στη
Χρυσαυγή». Με 7.159,76€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ο
Δήμος Τρικκαίων προχωρά σε καθαιρέσεις και τοποθέτηση πλακών πεζοδρομίου σε πεζοδρόμια, στην πλατεία του
χωριού και στο σιντριβάνι.
Οι εργασίες προβλέπεται να ολοκληρωθούν κοντά στο
Πάσχα, αναμορφώνοντας την όψη του χωριού και βελτιώνοντας την πρόσβαση και κίνηση των κατοίκων. Το έργο
ανέλαβε η εταιρεία «Τσιώτας Θωμάς»

Στον Δήμαρχο Τρικκαίων ο υπ.
Ευρωβουλευτής Κώστας Δέρβος
Ο πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ επισκέφθηκε με
στελέχη της οργάνωσης και το control
room του Smart Trikala

2019 στις 10:00, στο κλειστό γυμναστήριο επί της οδού Κατσιμήδου, στα
Τρίκαλα (https://goo.gl/QnJKeM). Η είσοδος είναι ελεύθερη σε όλους, καθώς
είναι μια μέγιστη ευκαιρία, να διαπιστώσουν γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικοί, επιστήμονες, τον τρόπο με τον
οποίον η νέα γενιά της Θεσσαλίας,
στέλνει από τα Τρίκαλα μήνυμα δημιουργικότητας και μάθησης.
Εξάλλου, ο Δήμος Τρικκαίων είχε ήδη
δώσει τεράστια ώθηση και ευκαιρίες

στα σχολεία εντός των ορίων του, με τη
δωρεά πάνω από 200 κιτ ρομποτικής
για όλες τις ηλικίες.
Σημειώνεται, τέλος, ότι η γενική ιδέα
του διαγωνισμού, είναι η διάδοση της
εκπαιδευτικής μεθόδου STEM (Science – Technology – Engineering Mathematics) και η ένταξή της στο σύστημα διδασκαλίας και εκπαίδευσης
μαθητών στην Ελλάδα, αρχής γενομένης από τον διαγωνισμό στα Τρίκαλα.

Από τα Τρίκαλα συνέχισε τον προεκλογικό του αγώνα ο
υποψήφιος ευρωβουλευτής με τη ΝΔ, Κώστας Δέρβος. Ο
πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ μαζί με στελέχη της οργάνωσης
νέων της ΝΔ από τα κεντρικά βρέθηκε στα Τρίκαλα, επισκεπτόμενος το Δημαρχείο Τρικκαίων το μεσημέρι της Πέμπτης 14 Φεβρουαρίου 2019. Ο Δήμαρχος κ. Δημήτρης Παπαστεργίου υποδέχθηκε την πολυμελή αντιπροσωπεία, αναφερόμενος στα επιτεύγματα, τις δράσεις, τις πρωτοβουλίες του Δήμου, όλο το προηγούμενο διάστημα. Ταυτοχρόνως, έγινε συζήτηση με τον κ. Δέρβο για θέματα και σχέσης Αυτοδιοίκησης και ΕΕ. Στη συνέχεια, ο κ. Παπαστεργίου παρουσίασε το control room του Smart Trikala και το
ΑΤΜ Πιστοποιητικών, με βάση τις καινοτόμες πρωτοβουλίες για την εξυπηρέτηση των πολιτών και την ορθολογική διοίκηση του Δήμου. ο κ. Παπαστεργίου ευχήθηκε καλή
επιτυχία στον υποψήφιο ευρωβουλευτή, ο οποίος επεσήμανε την ανάγκη εκπροσώπησης της νέας γενιάς στο Ευρωκοινοβούλιο.
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ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ

Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΑΝΑΛΟΓΗ ΦΛΟΓΑ

ΠΛΟΥΣΙΟ ΘΕΑΜΑ

ΣΥΝΘΕΤΗ ΥΠΟΘΕΣΗ

Ο ΑΟΤ καλείται να χτίσει στο διπλό
της Δράμας προκειμένου να φτιάξει αλυσίδα
θετικών αποτελεσμάτων (σελ 5)

Ρυθμός και εμπνεύσεις χαρακτήρισαν
τα χθεσινά παιχνίδια του 1ου ομίλου
στην Β’ ΕΠΣΤ (σελ 7)

Πολυεκδήλωση με μπόλικο μεράκι
από τον ΣΟΑΤ, που περιλάμβανε κοπή
πίτας, βραβεύσεις και ενθουσιασμό (σελ 8)

4 Μεγάλο παιχνίδι με τα πρωτοπόρα Γρεβενά έχουν οι Ικαροι
και θέλουν την στήριξη των φιλάθλων 4 Χωρίς άγχος
ετοιμάζεται ο ΑΟΚ για τον αγώνα στον ΠΑΣ Γιάννενα (σελ 4)
CMYK
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Α

ποδεδειγμένα οι
μπασκετικοί δεν
χορταίνουν
δράση και ακόμη
και αν έχουν
παρακολουθήσει
αμέτρητα παιχνίδια
θέλουν και άλλα.

Αναμμένες μηχανές
Ακάθεκτες βαδίζουν οι ομάδες μπάσκετ των Εθνικών
κατηγοριών, που βασίζονται σε Τρικαλινούς αθλητές

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Διότι οι πρωταγωνιστές ξέρουν να ανακατεύουν την τράπουλα και να αλλάζουν τους
συσχετισμούς.
Χωρίς υπερβολή οι αναμετρήσεις των εθνικών πρωταθλημάτων είναι μια και μια,
οπότε τα συναισθήματα που
γεννούν είναι μοναδικά.
Ενας ακόμη σημαντικός λόγος ωστόσο για να διατηρούν
ανοιχτή γραμμή οι Τρικαλινοί
με τις έδρες των ομάδων είναι
διότι οι τάξεις αρκετών απ’
αυτές είναι γεμάτες από δικά
μας στελέχη.
Αυτά γαλουχήθηκαν σωστά
μπασκετικά, οπότε δίνουν την
αίσθηση ότι διάγουν ατέλειωτη
εφηβεία στον χώρο.
Κάπως έτσι εξηγούνται οι
αστείρευτες εμπνεύσεις τους.
Πριν κάνουμε εκτενή αναφορά στα τελευταία πεπραγμένα τους ας μείνουμε λίγο
περισσότερο στο επίπεδο των
πρωταθλημάτων.
Μπορεί σε κάθε αγωνιστική
οι φίλοι του μπάσκετ να θεωρούν ότι τα έχουν δει όλα αλλά
έρχεται η επόμενη για να κομίσει νέα στοιχεία αναδεικνύοντας την άγρια ομορφιά του
μπάσκετ.
Οι ομάδες που δικαιώνονται
πάντως είναι εκείνες που δεν
αφήνουν τίποτα στην τύχη
τους και ασπάζονται την ρήση
που λέει ότι το προλαμβάνειν
είναι καλύτερο του θεραπεύειν.
Γιατί όσοι δεν προσέχουν
πολύ απλά δεν έχουν τον επιθυμητό απολογισμό στο πιάτο
τους.
Ο καθένας αντιλαμβάνεται
λοιπόν ότι οι πρωταγωνιστές
οφείλουν να ψάχνουν νέους
δρόμους βάζοντας θετικό πρόσημο.
Οι Τρικαλινοί παίκτες άλλων
ομάδων λοιπόν ξέρουν ότι ειδικά αυτή την εποχή δεν υπάρχουν περιθώρια για λάθη και
επενδύουν στις δεδομένες παραστάσεις τους. Πάνω απ’ όλα
ξέρουν τι πρέπει να κάνουν
και μάλιστα μέσα σε ελάχιστο
χρονικό διάστημα, αφού σε
αρκετές περιπτώσεις δεν δίνονται δεύτερες ευκαιρίες.
Πάντως όλες οι κατηγορίες

Λεπενιώτης και Γκιουλέκας είχαν συνεισφορά
στην σημαντική νίκη των Φαρσάλων επί της Λαμίας
κινούνται στα κόκκινα και ο
ένας ποιοτικός αγώνας διαδέχεται τον άλλο.
Φωνάζει από μακριά βέβαια
ότι τα βαριά χαρτιά πρέπει να
βγουν μπροστά και οι Τρικαλινοί δεν διστάζουν. Από την
πλευρά τους τα στελέχη των
ομάδων τους εμπιστεύονται
και δικαιώνονται πανηγυρικά.
Η εμπειρία δείχνει ότι οι συμπολίτες παίκτες άλλων ομάδων
αποδεικνύονται μπασεκτικό θησαυροφυλάκιο αφού είναι
μέσα σε όλα.
Σε κάθε περίπτωση όπου και
να κοιτάξουν οι μπασκεκτικοί
φίλαθλοι εντοπίζουν γνώριμα
στελέχη, που δεν έχουν συνηθίσει να κάνουν εκπτώσεις.
Ισα- ίσα ζουν για οριακές
καταστάσεις με την μπάλα να
θέλει τα κατάλληλα χέρια, που
ξέρουν να την γητεύουν.
Ετσι δεν προκαλεί έκπληξη
το γεγονός της εντυπωσιακής
προτίμησής στο πρόσωπό
τους από πλευράς παραγόντων.
Πέρα από το ταλέντο τους
βέβαια φημίζονται και για το
ήθος τους.
Επίσης μόνο και μόνο το γεγονός ότι αρκετοί μένουν για
χρόνια στο δυναμικό διαφόρων
σωματείων σημαίνει ότι οι ιθύνοντες κάτι παραπάνω θα
έχουν εντοπίσει.
Γιατί αν οι ίδιοι νιώσουν ότι
έκαναν συμβατική επιλογή τότε
πολύ απλά θα κοιτάξουν κά-

Δυναμική πρόταση
Οι Τρικαλινοί αποδεδειγμένα αγαπούν τον αθλητισμό και διαθέτουν και
ιδέες, που ξεκινούν ταπεινά και στην
πορεία κερδίζουν τους πάντες.
Αθόρυβα αλλά ουσιαστικά ξεκίνησε
ένα πλάνο, που θα γοητεύσει μικρούς
και μεγάλους. Αυτό θα λάβει χώρα
στις 4-5 Μάη με το μπάσκετ(3χ3) να
έχει την τιμητική του αλλά θα συνοδευτεί και από παράλληλες εκδηλώσεις,
αφού ο αθλητισμός αποτελεί υγεία.
Σημείο αναφοράς τοπική κοινότητα,
που αναμένεται να πλημμυρίσει από
νεαρόκοσμο κάθε ηλικίας.
Λεπτομέρειες λίαν συντόμως.

ποια στιγμή κάτι διαφορετικό.
Είναι φανερό ότι οι επιχώριοι
άσοι έχουν δώσει ατέλειωτες
εξετάσεις στην καριέρα τους,
οπότε ξέρουν πώς να ενεργήσουν στα εύκολα και στα δύσκολα ,ενώ μπαίνουν με έναν
μοναδικό τρόπο στην καρδιά
του κόσμου.
Διόλου τυχαία λοιπόν οι σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ αθλητών και κόσμου είναι
εφ’ όρου ζωής.
Και φέτος οι συνήθεις ύποπτοι στέκονται στο ύψος των
περιστάσεων, ενώ συγκεντρώνονται για τις νέες αγωνιστικές
προκλήσεις.
Αναμφίβολα αποτελεί μεγάλη χαρά τους να ξεκινούν στις
πεντάδες αλλά ξέρουν πολύ
καλά ότι η ουσία βρίσκεται
στο τέλος, οπότε οι δυνατοί
μένουν στο παρκέ.
Πολύ σωστά όλα αυτά τα
παιδιά προετοιμάζονται μεθοδικά για κάθε συνάντηση, αφού
έχει τους δικούς της νόμους,
καθώς και μεγάλη πίεση.
Ωστόσο η πράξη δείχνει ότι
έχουν έτοιμο το αντίδοτο.
Γενικά προσαρμόζονται με
συνοπτικές διαδικασίες υλοποιώντας στο ακέραιο τις οδηγίες των προπονητών.
Να δούμε όμως χαρακτηριστικά κομμάτια από τους πρόσφατους αγώνες ξεκινώντας
από την Α2 Εθνική με την βοήθεια του ebasket.
Ακάθεκτοι συνέχισαν οι πρω-

τοπόροι της βαθμολογίας στο
πρωτάθλημα της Α2, με τους
Ιωνικό Νικαίας, Ηρακλή κι
Ερμή Αγιάς να πανηγυρίζουν
σπουδαία “διπλά” σε πολύ δύσκολες έδρες, στο πλαίσιο της
17ης αγωνιστικής.
Οι Νικαιώτες τα βρήκαν
σκούρα απέναντι στη μαχητική
Καστοριά, αλλά με πρωταγωνιστές τους Μαυροκεφάλιδη,
Καράμπουλα και Βασιλόπουλο
πέρασαν αλώβητοι (65-73) από
την έδρα της ομάδας του Νίκου Καραγιάννη και παρέμειναν μόνοι πρώτοι στην κορυφή
της βαθμολογίας.
Ο Ηρακλής(Αγγελακόπουλος 4, Γιαννακίδης συμμετοχή)
πέρασε με σχετική άνεση από
την Καρδίτσα(Κακλαμάνος 2,
Σαριμπαλίδης 3, Καλλές 4, Παπαχρήστος 2), επικρατώντας
της ομάδας του Γιάννη Τζήμα
με 78-65. Σε τρομερή μέρα
βρέθηκε ο Ρουτκάουσκας, ο
οποίος έστησε πάρτι κάτω από
το καλάθια.
Σπουδαίο “διπλό” πανηγύρισε κι ο τρίτος της βαθμολογίας, Ερμής Αγιάς(Τριανταφύλλου 13, Κόμματος 15 με 5
τρίποντα, Τσιλούλης 10)ο οποίος συνέχισε την εντυπωσιακή
του πορεία, κάνοντας ακόμα
ένα βήμα για την εξασφάλιση
της παρουσίας του στα πλέι
οφ. Οι Θεσσαλοί πέρασαν σαν
σίφουνας από το κλειστό του
Υμηττού, επικρατώντας του
Αμύντα(ο πρώην του ΑΣΤ Θ.
Βαρδιάνος είχε 10 με 2) με
83-67.
Ο Διαγόρας Δρυοπιδέων
(Νοέας 5) έκανε… πάρτι απέναντι στην πιο αδύναμη ομάδα
της κατηγορίας, τον Εθνικό
και παρέμεινε στην τέταρτη
θέση παρέα με τον Ιπποκράτη(o μέχρι πέρυσι παίκτης των
Τρικάλων Γ. Χατζηνικόλας σημείωσε 18 με 3 τρίποντα αν
και προερχόταν από τραυματισμό), ο οποίος έφυγε με το
“διπλό” από την έδρα του Ψυχικού.
Όσον αφορά τη μάχη της
παραμονής, το Πευκοχώρι
πήρε ανάσα με 73-71 επί του
Χαρίλαου Τρικούπη.
Χαμόγελα και για τον Απόλλωνα Πατρών που πέτυχε ευρεία νίκη ψυχολογίας 80-60

επί της Καβάλας(Χουχούμης
10 με 2, Προδρόμου 14 με 2).
Στην προσεχή αγωνιστική οι
γείτονες έχουν μακρινά ταξίδια
και συγκεκριμένα: Ιπποκράτης
Κω- Καρδίτσα και Χ. Τρικούπης- Αγιά.

Εβγαλε εκπλήξεις
Οι αμφίρροπες αναμετρήσεις στην Β’ Εθνική καλά κρατούν.
Τη νίκη της αγωνιστικής πανηγύρισε ο Παπάγου, ο οποίος
νίκησε την πρωτοπόρο Δάφνη
Δαφνίου(ο πρώην παίκτης των
Τρικάλων Διονύσης Τάταρης
είχε 2) με 83-73. Οι γηπεδούχοι
σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης είχαν ένα μικρό προβάδισμα και στην τελευταία
περίοδο άντεξαν στην πίεση
και πήραν μία σπουδαία νίκη.
Το Παγκράτι(Δερμιτζάκης
16 με 2) ήταν ο μεγάλος νικητής στο ντέρμπι της αγωνιστικής, καθώς κατάφερε να κερδίσει εντός έδρας τον Τρίτωνα(Τσούτσος 3 με 1) με 8177. Οι γηπεδούχοι στο τέλος
του τρίτου δεκαλέπτου ήταν
πίσω στο σκορ (61-65), αλλά
στην τελευταία περίοδο ήταν
εξαιρετικοί, έκαναν τη μεγάλη
ανατροπή και πήραν το ροζ
φύλλο αγώνα.
Ο Δούκας πήρε μία πολύ
δύσκολη και σημαντική νίκη,
καθώς επικράτησε εντός
έδρας του ΚΑΟΚ(Περωτής 6)
με 67-65.
Ο Γλαύκος ούτε αυτήν την
αγωνιστική κατάφερε να γευτεί
τη χαρά της νίκης, καθώς ηττήθηκε και από τον Έσπερο
Καλλιθέας(ο πρώην κυανέρυθρος Σκουλούδης μέτρησε 6)
με 63-51. Οι φιλοξενούμενοι
είχαν τα ηνία και τον έλεγχο
του ματς και πήραν εύκολα
τη νίκη.
Τέλος στο νικηφόρο σερί
του Μανδραϊκού(ο Δέδες
έγραψε 7) έβαλε η Ένωση Ιλίου, η οποία πήρε την εντός
έδρας νίκη με 71-63.
Τη ξέφρενη πορεία του στον
Βόρειο όμιλο της Β’Εθνικής
Κατηγορίας συνεχίζει το Ανατόλια, καθώς πανηγύρισε ακόμη μία νίκη και παρέμεινε στην
κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Η ομάδα της Θεσσαλο-

νίκης νίκη εκτός έδρας τη Γέφυρα με 76-68 και κράτησε
σε απόσταση ασφαλείας τους
διώκτες της.
Μεγάλη ανάσα πήραν τα
Φάρσαλα( Λεπενιώτης 8, Γκιουλέκας 17 με 3), τα οποία νίκησαν εύκολα στην έδρα τους
τον Έσπερο Λαμίας(Κατσαρές
14 με 2) με 69-53.
Ο Φίλιππος Βέροιας(Κοθράς
15 με 1, Καντάρκος 3) νίκησε
τον Ερμή Λαγκαδά με 65-58.
Διπλό 65-72 έβγαλε η Ελευθερούπολη στην ΧΑΝΘ(Χαρισμίδης 2, Καραγεώργος 6).

Αγρια ομορφιά
Μεγάλες μάχες σε όλες τις
βαθμίδες του πίνακα έγιναν
και στην Γ’ Εθνική.
Σπουδαίο “διπλό” ανόδου
πανηγύρισε ο Ιωνικός ΝΦ, καθώς κέρδισε εκτός έδρας την
Αχαγιά ’82(Μακρής 4) με 8786. Για τους ηττημένους ο
αγέραστος Τσάμης, που τον
είδαν και οι Τρικαλινοί ως αντίπαλο στην Α1 είχε 41 με 4
Το τρένο του Αιγάλεω δεν
έχει σταματημό. Οι πρωτοπόροι του ομίλου νίκησαν εύκολα
και τον Έσπερο ΑΟΠΑ με 9466.
Επίσης η Ακράτα με συμμετοχή του Αμβράζη λύγισε 7079 από την Κηφισιά.
Τη μοναξιά της κορυφής
απολαμβάνει γι ακόμη μία αγωνιστή ο ΟΦΗ, καθώς κέρδισε
και τον Άρη Θήβας με 76-53.
Η κρητική ομάδα από το πρώτο δεκάλεπτο έδειξε τα δόντια
της, όταν προηγήθηκε με 269. Οι γηπεδούχοι δεν δυσκολεύτηκαν στη συνέχεια και
κράτησαν εύκολα τα ηνία του
σκορ. Ο συμπολίτης Γιάννης
Καραλής ήταν και πάλι σταθερός σημειώνοντας 12 με ένα
τρίποντο.
Τέλος την εξαιρετική της
πορεία συνεχίζει η Ευκαρπία
στον 2ο Βόρειο όμιλο της
Γ’Εθνικής Κατηγορίας, καθώς
επικράτησε και της ΜΕΝΤ
εκτός έδρας. Οι φιλοξενούμενοι είχαν τον πλήρη έλεγχο
και πήραν τη νίκη με 89-71 και
παρέμειναν στην κορυφή. Από
πλευράς πρωτοπόρων ο Χαρτόπουλος είχε 6 με 2 τρίποντα.
Πολύ σημαντική νίκη πανηγύρισε ο ΒΑΟ, καθώς επικράτησε εντός έδρας της Μακαμπή με 71-67. Για τους γηπεδούχους ο Στέλιος Γιαννούλης
είχε 2 πόντους.

Καλά διαβασμένοι
Γνωστά στελέχη του μπάσκετ πήραν πτυχία στην σχολή προπονητών Γ’ κατηγορίας
Οι μπασκετικοί δεν σταματούν να διαβάζουν και να ψάχνονται. Είναι σημαντικό πάντως αθλητές
να θέλουν να συνεχίσουν την πορεία τους στον χώρο και όταν κρεμάσουν τα παπούτσια.
Αλλωστε τόσα χρόνια στο παρκέ ξέρουν τι χρειάζεται για να λειτουργήσει ένας προπονητής.
Πολλά οικεία πρόσωπα λοιπόν λένε ασμένως το μεγάλο ναι και συμμετέχουν σε σχετικές σχολές
αφού η γνώση αποτελεί τεράστιο εφόδιο. Το billkara έγραψε:
Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Σχολής Προπονητών Καλαθοσφαίρισης Γ Κατηγορίας
που διοργάνωσε η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού στη Θεσσαλονίκη , με την απονομή των πτυχίων
στους επιτυχόντες .
Από το χώρο της Θεσσαλίας όλοι οι συμμετέχοντες (προπονητές-διαιτητές) ολοκλήρωσαν με
επιτυχία τη σχολή, παίρνοντας το πτυχίο που είναι απαραίτητο για την καθοδήγηση ομάδας οποιασδήποτε κατηγορίας και οποιουδήποτε επιπέδου. όπως προβλέπει ο νέος - υπό διαμόρφωση αθλητικός νόμος.
Η χαρά και τα χαμόγελα από τους νέους πτυχιούχους προπονητές περίσσευαν

Γνωστά μπασκετικά στελέχη των Τρικάλων
εντρυφούν και στο κομμάτι της
προπονητικής(φωτό:billkara)
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Μάζεψαν εμπειρίες
τα ταλέντα της Φούντας ΒΑ
μοιράστηκαν τεχνογνωσία με τους
συναδέλφους τους στον Αρη
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Διατήρηση θέας
Οι Τρικαλινές ομάδες της Α2 ΕΣΚΑΘ, που παίζουν δυνατά
θέλουν να μείνουν στις καλές θέσεις του πίνακα

Σ

ε όλα τα πρωταθλήματα του
κόσμου η δικαίωση έρχεται
μέσα από την βαθμολογική
αναρρίχηση. Όταν οι ομάδες
βρίσκουν την συνταγή για να
κλειδώνουν τα αποτελέσματα είναι
λογικό οι πρωταγωνιστές να νιώθουν
απίστευτη ευφορία.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr

Ξετρελάθηκαν οι μικροί της Φούντας ΒΑ όταν πληροφορήθηκαν την συμμετοχή τους σε τουρνουά στην
Θεσσαλονίκη και ειδικά στο θρυλικό «Αλεξάνδρειο» ή
Νίκος Γκάλης όπως είναι η τωρινή ονομασία.
Ετοιμάστηκαν λοιπόν άψογα νοερά, οπότε την ώρα
της δράσης αγωνίστηκαν με φοβερή όρεξη και αυτοπεποίθηση.
Πάνω απ’ όλα όμως συνέλεξαν εμπειρίες μέσα από τα
παιχνίδια με μια ομάδα που έχει την δική της σχολή
στον χώρο.
Γενικά οι Τρικαλινοί πιτσιρικάδες έγιναν αγωνιστικά
σοφότεροι και συνέλεξαν πολλές ιδέες.
Ασφαλώς για το νέο αίμα είναι σημαντική υπόθεση το
να βγαίνει εκτός των τειχών και να μετράει δυνάμεις με
δυνατά χαρτιά.
Φυσικά η φιλοξενία ήταν υποδειγματική, ενώ άπαντες
χάρηκαν κάθε στιγμή του ταξιδιού.
Λίγες μέρες αργότερα έγινε και νέα αγωνιστική εξόρμηση, ενώ η οικογένεια της ομάδας κάτι καλό ετοίμασε
σε θέμα χώρου, αφού το πρόγραμμα πρέπει να βγαίνει
με άνεση.

Διότι για να πετύχουν τις προσπεράσεις
κινούνται συστηματικά ιδρώνοντας την
φανέλα, ενώ έχουν πάντα το μυαλό τους
στο καλύτερο.
Ετσι συνεχίζουν τον αγώνα τους θέλοντας όχι μόνο να διαφυλάξουν τα κεκτημένα
τους αλλά και να διανθίσουν τους αγώνες
με νέες προτάσεις.
Ο χάρτης της Α2 ΕΣΚΑΘ είναι άκρως
τιμητικός για τα Τρικαλινά χρώματα αφού
η ΑΕΤ οδηγεί την κούρσα, ενώ οι Μάγοι
ακολουθούν κατά πόδας.
Οσο για τον Κρόνο κάνει την δική του
φιλότιμη προσπάθεια εξαντλώντας τις πιθανότητες. Αξίζει πάντως η τριάδα να πορευτεί με ανάλογη δυναμική για να δώσει
σάρκα και οστά στα όνειρά της τηρουμένων βέβαια των όσων υποσχέθηκαν στην
εκκίνηση του μαραθωνίου.
Εννοείται ότι μετά από έναν μεγάλο κύκλο παιχνιδιών υπάρχει και κούραση. Ωστόσο όταν οι παίκτες βγαίνουν στο παρκέ
διαθέτουν έναν μοναδικό τρόπο να διατηρούν την αγωνιστική φρεσκάδα.
Πραγματικά ο όγκος δουλειάς είναι μεγάλος για τα τοπικά σωματεία κάτι που
δεν το βλέπει εύκολα το ευρύ κοινό.
Βέβαια οι Τρικαλινοί φίλαθλοι είχαν συνηθίσει να βλέπουν στην Α2 ΕΣΚΑΘ συνωστισμό τοπικών ομάδων. Φέτος το κοινό
εστίασε στην συγκεκριμένη τριάδα, που
προσφέρει συγκινήσεις.
Διαχρονικά βέβαια η δεύτερη τη τάξει
κατηγορία έχει έντονο Τρικαλινό χρώμα.
Οι πρωταγωνιστές των ομάδων γνωρίζονται πολύ καλά μεταξύ τους, ενώ τους
διακρίνει η αγάπη για το μπάσκετ.
Από την στιγμή που αναλάβουν δράση
καταθέτουν μέγα πάθος για να φέρουν
την υπόθεση στα μέτρα τους.
Σχετικά με τα έμπειρα χαρτιά του χώρου
πλέον δεν χρειάζεται να κάνουμε ειδική
αναφορά. Οι πρωταγωνιστές ξέρουν την
συνταγή και μέλημά τους είναι να επιβεβαιώνουν τις καλές συστάσεις.
Φωνάζει από μακριά ότι κάθε αναμέτρηση προσφέρει πλούσιο υλικό και έτσι
αξίζει οι φίλαθλοι να έχουν μόνιμη θέση
στα κλειστά από τα οποία αποχωρούν με
έντονα συναισθήματα.
Τα συγκροτήματα των Τρικάλων καταθέτουν την φιλοσοφία τους και επιθυμούν
σε κάθε παιχνίδι να βρίσκονται ένα βήμα
πιο μπροστά από τους αντιπάλους.
Πάντως πέρα από την καλή αγωνιστική
εικόνα το βλέμμα είναι στραμμένο στο
μέλλον.
Οι διοικούντες καλούνται να βάλουν
βαθιά το χέρι για να κάνουν τα στοιχειώδη.
Μόνο και μόνο τα έξοδα για τις μετακινήσεις δεν είναι διόλου ευκαταφρόνητα, ενώ
τρέχουν και άλλες υποχρεώσεις.
Ασφαλώς οι παράγοντες πρέπει να προσεγγίσουν σωστά τους πάντες, αφού αν
τους βάλουν στο πνεύμα μπορούν να πάρουν τον καλύτερο εαυτό τους.
Πάντως η μέχρι τώρα εμπειρία δείχνει
ότι η πλήξη είναι άγνωστη λέξη στους
αγώνες. Γενικά η υπόθεση θέλει μεθοδικότητα πάνω απ'όλα, σωστές επιλογές
και εξαιρετικό κλίμα.
Γιατί όταν οι παίκτες απολαμβάνουν
αυτό που κάνουν η εμπειρία δείχνει ότι
ανοίγει η βαθμολογική δεξαμενή.

Με την γνωστή συνέπεια θέλουν να πορευτούν και στο μέλλον οι τοπικές ομάδες της Α2 ΕΣΚΑΘ
Ασφαλώς κανείς δεν ζήτησε θαύματα
στο οργανωτικό κομμάτι αλλά τα απαραίτητα μπορούν να γίνουν.
Εξ άλλου κάθε λάθος κοστίζει και συνήθως ακολουθεί τις ομάδες για μεγάλο
χρονικό δικάστημα.
Είναι φανερό πάντως ότι το έμψυχο δυναμικό βρήκε την συνταγή για ανάπτυξη
δυναμικής.
Και να πει κανείς ότι οι εκπρόσωποί μας
στην Α2 δεν ξέρουν από πρωταθλητισμό;
Παλαιότερα μάλιστα σάρωναν τα πάντα
στο πέρασμά τους.
Οσο για τους αντιπάλους πάλευαν φιλότιμα αλλά την κρίσιμη ώρα στέρευαν
από εμπνεύσεις. Εκείνες τις εποχές η κατηγορία ήταν το Τρικαλινό δυνατό χαρτί
αφού από τα υπόλοιπα πρωταθλήματα
δεν έρχονταν ευχάριστες ειδήσεις.
Οσοι καταπιάνονται με τον αθλητισμό
έχουν δικαίωμα στο όνειρο και πρωταγωνιστές άλλων ομάδων σήκωσαν τα μανίκια
και δούλεψαν φιλότιμα προκειμένου να
αλλάξουν την μοίρα τους.
Πολύ σωστά πάντως οι εκπρόσωποί μας
κοιτάζουν την δική τους δουλειά και είναι
φανερό ότι ειδικά ΑΕΤ και Μάγοι πήραν
τον αέρα του ομίλου μεταφέροντας την
πίεση στους αντιπάλους.
Γενικά η διάρκεια στην απόδοση παίζει
μεγάλο ρόλο, αφού ορισμένες σποραδικές
επιτυχίες μπορούν να αποτελέσουν σταγόνα στον ωκεανό.
Επιπρόσθετα παίζει σημαντικό ρόλο από
που θα έρθουν αυτές οι επιτυχίες. Γιατί
αν μια ομάδα κερδίσει τους πιο αδύναμους
κρίκους δεν θα αλλάξει εντυπωσιακά το
σκηνικό. Το ζητούμενο είναι τα τοπικά
συγκροτήματα να δείξουν χαρακτήρα και
ουσία στις οριακές αναμετρήσεις που εκ
των πραγμάτων κάνουν την διαφορά.
Εννοείται βέβαια ότι αν τα καταφέρουν
στους κορυφαίους αγώνες δεν θα πρέπει
να κάνουν δώρα στις εύκολες αναμετρήσεις. Αλλωστε η αλαζονεία κοστίζει ακριβά.
Σε κάθε περίπτωση τα Τρικαλινά επιτελεία
δεν σταματούν να ψάχνονται. Είναι λογικό
να βγαίνουν αυτοματισμοί, ενώ αρκτοί
παίκτες πραγματοποιούν εντυπωσιακό
πρωτάθλημα.
Κάτι τέτοιο το δείχνει η στατιστική, ενώ
γενικά δεν λείπουν τα ηγετικά προσόντα.
Με την συγκεκριμένη συμπεριφορά ζεσταίνουν και τους συμπαίκτες τους, που
ξέρουν ότι έχουν δίπλα τους γερά στηρίγματα. Παράλληλα οι συντελεστές καλούνται να βρίσκονται σε εγρήγορση για
να αντιμετωπίσουν τα αγωνιστικά φρεναρίσματα. Ορισμένα τέτοια δεν έλειψαν και
φέτος αλλά προς τιμήν τους οι εκπρόσωποί
μας έκαναν τους κατάλληλους χειρισμούς.
Δικαίως λοιπόν οι φίλαθλοι τρίβουν τα
χέρια τους και θεωρούν ότι από την στιγμή
που ειδικά το δίδυμο έφερε την υπόθεση

στα μέτρα του θα σταθεί μέχρι τέλους
στο ύψος των περιστάσεων.

ο μόνος δρόμος
Οσο ταλέντο και να διαθέτει μια ομάδα
κινδυνεύει να προσγειωθεί ανώμαλα αν
κάνει το λάθος και το θεωρήσει ως μαξιλαράκι ασφαλείας.
Διότι οι ανταγωνιστές που και αυτοί
έχουν τις αρετές τους περιμένουν στην
γωνία για να ανατρέψουν τους συσχετισμούς. Υπό το πρίσμα αυτό ο μόνος σίγουρος δρόμος για τις διακρίσεις είναι
αυτός της συστηματικής δουλειάς.
Πάντα υπάρχουν περιθώρια για νέες πινελιές και αυτά σπεύδουν να εξαντλήσουν
οι τοπικές ομάδες της Α2.
Γενικά τα επιτελεία μελετούν όλα τα
δεδομένα της κάθε αγωνιστικής για να
διορθώνουν λεπτομέρειες.
Φυσικά το μπάσκετ είναι ομαδικό άθλημα. Οταν λοιπόν οι ρόλοι μοιράζονται αυξάνονται οι πιθανότητες επιτυχίας.
Αντίθετα όταν συγκεκριμένα στελέχη
θέλουν μια μπάλα για τον εαυτό τους
μπορεί να χαμογελάσουν ορισμένες φορές
αλλά στο τέλος το ταμείο μπορεί να μην
είναι το επιθυμητό.
Και όλα αυτά με οδηγό το μέτρο, αφού
λίγο να χάσεις την συγκέντρωση θα χρειαστείς στην συνέχεια διπλάσια προσπάθεια
για αποφυγή δυσάρεστων εκπλήξεων.
Η μέχρι τώρα ανάλυση των πεπραγμένων
δείχνει ότι οι προπονητές προσπαθούν να
δίνουν χρόνο συμμετοχής σε όλους και
το βάθος του ρόστερ μαζί με το ανακάτεμα
της τράπουλας αποτελούν σημαντικά κλειδιά. Κοντά σε αυτά κουμπώνει και η θετική
ενέργεια.
Ασφαλώς όλοι θέλουν να κερδίζουν
οπότε οι εκπρόσωποί μας οφείλουν να
είναι έτοιμοι για όλα εστιάζοντας στα λεγόμενα ψιλά γράμματα.
Παράλληλα είναι σημαντικό να υπάρχει
έτοιμο αντίδοτο στο διάστημα αγωνιστικής
κοιλιάς. Όπως το συνηθίζουν πάντως τα
στελέχη των Τρικαλινών ομάδων μελέτησαν
ενδελεχώς τα δεδομένα της πρόσφατης
αγωνιστικής.
ΑΕΤ και Μάγοι όταν βρήκαν ρυθμό έφεραν τις συναντήσεις στα μέτρα τους.
Σίγουρα πάντως το δίδυμο θέλει να
δίνει το 100% σε κάθε αναμέτρηση.
Οσο για τον Κρόνο έχασε οριακά αλλά
πείσμωσε και θα ψάξει άμεσα απάντηση.
Και ο νέος κύκλος αγώνων πάντως θέλει
ιδιαίτερη προσοχή, οπότε το μυαλό της
ΑΕΤ είναι στην Δεσκάτη, των Μάγων στον
Ολυμπιακό Καρδίτσας και του Κρόνου
στα Σουφλάρια. Ασφαλώς ο σεβασμός σε
όλο τον κόσμο είναι δεδομένος.
• Βέβαια το τζάμπολ θα δοθεί μετά το
προγραμματισμένο ρεπό του ομίλου αυτής
της εβδομάδας.

CMYK

16

ΤΟΠΙΚΑ

_4 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Σε δυο μέτωπα
•Ξανά στις επάλξεις οι γυναίκες
των Τρικάλων αλλά και οι Νέες
σε ενδιαφέροντα παιχνίδια

Mαζί με τον κόσμο
Οι Ικαροι ποντάρουν πολλά στην στήριξη των φίλων τους για το
μεγάλο παιχνίδι με τα Γρεβενά.- Ο ΑΟΚ θα παλέψει στον ΠΑΣ

Ο

λες οι ομάδες
του κόσμου
που έχουν να
επιδείξουν
αξιόλογες στιγμές
πορεύονται ως μια
γροθιά με τους
φιλάθλους.

Το πιο βαρύ χαρτί του πρωταθλήματος
έχουν μπροστά οι γυναίκες των Τρικάλων
Για μια ακόμη αγωνιστική τα κορίτσια των Τρικάλων
θα βγουν μπροστά για να παίξουν την μπάλα που ξέρουν.
Βέβαια ειδικά για τις γυναίκες η αποστολή είναι ιδιαίτερα δύσκολη, αφού αντιμετωπίζουν την κατά τεκμήριο καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος, τον ΠΑΟΚ.
Ωστόσο οι κυανέρυθρες δεν έχουν τίποτα να χάσουν
και θα σπεύσουν να πιστοποιήσουν την πρόοδό τους.
Η αναμέτρηση της Κυριακής θα πραγματοποιηθεί
στις 15.00 στο γήπεδο της Μεσημβρίας.
Αρχων του αγώνα θα είναι ο κ. Ασλανίδης από την
Πιερία.
Την ίδια μέρα οι Νέες των Τρικάλων θα έχουν εκτός
έδρας αποστολή.
Στις 15.00 θα αντιμετωπίσουν στο Ζηρίνειο τον Λεοντικό. Τα τοπικά ταλέντα είναι σε καλή φόρμα και θα
ψάξουν ένα ακόμη θετικό αποτέλεσμα.
Τον αγώνα θα διευθύνει ο κ. Τραϊφόρος από τον
Πειραιά.
Σε άλλο θέμα η Εθνική Κορασίδων ηττήθηκε 4-1 σε
φιλικό παιχνίδι με την αντίστοιχη της Αυστρίας στον
Άγιο Κοσμά.
Η ελληνική ομάδα προηγήθηκε με την Λουκία Πρίφτη
στο 23’, στη συνέχεια όμως οι Αυστριακές ήταν πιο
αποτελεσματικές και έφτασαν στη νίκη. Αγωνίστηκαν
και δύο Τρικαλινά κορίτσια από τις Νέες Τρικάλων, η
Μαρία Δραγούτσου και η Ευαγγελία Ράκου.
Σίγουρα τα γεγονός αυτό περιποιεί μεγάλη τιμή για
την ομάδα και τις αθλήτριες.

Θεσσαλικό χρώμα
Όλα τα παιχνίδια της Α2 Εθνικής γυναικών βόλεϊ
έχουν το δικό τους χρώμα.
Ωστόσο κάθε Θεσσαλικό ντέρμπι ασκεί διαφορετική
γοητεία.
Οι γυναίκες του Ασκληπιού λοιπόν θα φιλοξενήσουν
το Σάββατο(18.00, Δημοτικό κλειστό) την ΕΑΛ και αναμένεται να διεξαχθεί ένα παιχνίδι μακράς διαρκείας και
διαφήμιση του αθλήματος.
Αλλωστε η παράδοση αυτό ακριβώς δείχνει, οπότε
όσοι σπεύσουν θα αποχωρήσουν με όμορφα συναισθήματα.
Την συνάντηση θα διευθύνει το δίδυμο: ΚατσιούληΧουλιαρόπουλου.

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
ΧΡΩΜΑΤΑ
ΣΙΔΕΡΙΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΤΖΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΖΑΠΠΑ 9 - ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΗΛ.: 24310 25442
ΚΙΝ.: 6977 246 233

εξαντλεί τις πιθανότητες για
να εμφανίζεται κάθε μέρα και
καλύτερο.
Διότι οι ομάδες με βάσεις
φαίνονται ακόμη και στα άτυχα αποτελέσματα. Ασφαλώς
το να ρίχνει κανείς πετσέτα
δεν είναι ότι καλύτερο για
την υστεροφημία του.
Μέλημα λοιπόν των εκπροΤου Αρη Κόντα
σώπων
μας είναι να παίζουν
arispenna@yahoo.gr
πάντα στα κόκκινα και να ολοκληρώνουν με ψηλά το κεφάλι
Δεν υπάρχει άλλωστε πιο και με αξιοπρέπεια.
ελκυστικό σκηνικό από ένα
Το σημαντικό είναι ότι οι
κλειστό με ικανοποιητική προ- εκπρόσωποί μας άρχισαν να
σέλευση.
ανεβάζουν ρυθμούς στην καΑντίθετα όταν οι παίκτες τάλληλη στιγμή, αφού έχουν
αγωνίζονται μεταξύ συγγενών μπροστά τους μεγάλα παικαι φίλων είναι λογικό κάπου χνίδια τα οποία εκ των πραγενδόμυχα να χάνουν τον εν- μάτων χρήζουν ιδιαίτερης
θουσιασμό τους.
προσοχής.
Για την στήριξη του κοινού
Πάντως κανείς δεν πρέπει
στις τοπικές ομάδες έχουμε να κάνει το λάθος και να χαγράψει πολλές φορές κατά λαρώσει, αφού όσο εξανττο παρελθόν.
λούνται οι αγωνιστικές τόσο
Υπάρχουν χαρακτηριστικά περιορίζονται τα περιθώρια
παραδείγματα που οι φίλα- διορθωτικών κινήσεων.
θλοι πήραν τις ομάδες από
Κάθε ομάδα βέβαια έχει
το χεράκι και τις οδήγησαν την δική της ταυτότητα, φιστην μπασκετική γη της επαγ- λοσοφία και μοντέλο και όλα
γελίας.
αυτά το τοπικό δίδυμο θα
Οι Τρικαλινοί λάτρεις του σπεύσει να τα υπηρετήσει με
αθλήματος με την βαθιά παι- τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
δεία στον χώρο πιάνουν στον
Όπως και να’χει δικαιώνοναέρα το πότε ένα συγκρότη- ται εκείνο που μίλησαν νωρίς
μα έχει μεγάλη ανάγκη από για γεμάτο μαραθώνιο. Γενικά
βοήθεια.
οι ανατροπές τείνουν να γίΣτις περιπτώσεις αυτές νουν συνηθισμένη υπόθεση
βγαίνουν μπροστά και λει- και οι δικοί μας οφείλουν να
τουργούν ως ο 6ος παίκτης έχουν τα μάτια τους ανοιχτά.
των ομάδων.
Επίσης είναι απαραίτητη
Εχουμε την αίσθηση ότι οι και η μεθοδικότητα μαζί με
ιθύνοντες των Ικάρων δεν την ύπαρξη σωστής αγωνιχρειάζονταν να κάνουν καμ- στικής πυξίδας.
πάνια για να προσελκύσουν
Να μην ξεχάσουμε και την
τους φίλους τους στο Κυρια- μετριοπάθεια, αφού όσοι χάκάτικο(17.00) άκρως ελκυστι- σουν την συγκέντρωση προσκό ματς της Μπάρας με τον γειώνονται ανώμαλα.
πρωτοπόρο Πρωτέα ΓρεβεΔεν έχουμε επίσης αμφινών.
βολία και για τον μπασκετικό
Πολύ απλά θα κάνουν το εγωϊσμό των τοπικών σωμακαθήκον τους, αφού ξέρουν τείων, που πραγματικά ιδρώπόσο σημαντικό είναι το παι- νουν την φανέλα.
χνίδι και πόσο ποιοτικός ο
Από μηδενική βάση
αντίπαλος.
Ο
καθένας αντιλαμβάνεται
Εννοείται ότι οι κιτρινόμαυροι αντιμετωπίζουν με σεβα- ότι στο επίπεδο αυτό τα στεσμό το γειτονικό συγκρότημα, λέχη των ομάδων μας δεν
που αποτελεί σταθερή αξία έχουν την πολυτέλεια να μείστον χώρο αλλά φέτος έχει νουν για μεγάλο διάστημα σ’
ένα αποτέλεσμα όσο μεγάλο
ξεπεράσει τον εαυτό του.
Συνεπώς οι Ικαροι οφείλουν και αν είναι.
Πολύ σωστά αντιμετωπίνα πραγματοποιήσουν εμφάνιση βγαλμένη από τα καλύ- ζουν κάθε καινούργια συνάντερά τους αν θέλουν να συ- τηση από μηδενική βάση.
Ασφαλώς κάθε ομάδα που
νεχίσουν τις πτήσεις.
έχει
βλέψεις πρέπει να διαΑπό την πλευρά της η Καλαμπάκα μετά την σημαντική κρίνεται από μεθοδικότητα
νίκη επί της Νικόπολης κα- και ρεαλισμό. Συνεπώς γνωτάφεραν να δείξουν την πλά- ρίζει που να ρίξει το βάρος
τη σε άλλους συνδιεκδικητές και τι να αποφύγει.
Πραγματικά η αντιμετώπικαι είναι αποφασισμένη να
φτάσει μέχρι το τέλος του ση των ατελειών μπορεί να
κάνει πιο εύκολη την καθηδρόμου.
Σίγουρα η νέα αποστολή μερινότητα.
Πολύ σωστά λοιπόν Ικαροι
είναι από τις πιο δύσκολες,
αφού δοκιμάζεται στην έδρα και Καλαμπάκα τα δίνουν όλα
του πανίσχυρου ΠΑΣ. Γιάν- για να πιάσουν ταβάνι. Πανενα. Δεν έχει όμως να χάσει ράλληλα φαίνεται ότι πήραν
τίποτα και μπορεί να πιστο- τον αέρα αρκετών αντιπάλων
ποιήσει τα βήματα προόδου και χρειάζεται να συνεχίσουν
ανάλογα.
που πραγματοποίησε.
Είναι σημαντικό πάντως σε
Σε κάθε περίπτωση είναι
σημαντική υπόθεση να ακού- κάθε παιχνίδι το δίδυμο να
γεται η Τρικαλινή φωνή από κομίζει και ορισμένες εκπλήτο συγκεκριμένο μετερίζι. ξεις στους αντιπάλους για να
Προς τιμήν του το τοπικό δί- τους βγάλει από τον συνηθιδυμο δεν αφήνει να πέσει τί- σμένο τρόπο σκέψης.
Οι Ικαροι πατούν γερά στα
ποτα κάτω και φροντίζει να
CMYK

πόδια τους μετά τα δυο μεγάλα διπλά σε Μαντουλίδη
και Ολυμπιακό Βόλου που
έψαχναν καιρό.
Τέτοιες επιτυχίες δίνουν
αυτοπεποίθηση στους παίκτες οι οποίοι φροντίζουν να
βελτιώνουν τους ομαδικούς
και ατομικούς δείκτες.
Κυρίως δίνουν την εντύπωση ότι είναι σαν έτοιμοι
από καιρό.
Ολες αυτές τις μέρες αφού
ξεκουράστηκαν μπήκαν με
όρεξη στην δουλειά στοχεύοντας σε γεμάτες προπονήσεις.
Γιατί ξέρουν ότι μια συμβατική εμφάνιση δεν φτάνει
κόντρα στα Γρεβενά.
Ισα- ίσα θα χρειαστεί παρουσία βγαλμένη από τα καλύτερα της ομάδας.
Μεταφέροντας κλίμα ο
προπονητής Κώστας Σδράκας ανέφερε στην «Σέντρα»
«Η ομάδα βαδίζει σε καλό
δρόμο. Παίζουμε καλά, κά-

Σπουδαίο παιχνίδι έχουν μπροστά
οι Ικαροι και θέλουν
το αγκάλιασμα του κόσμου

Την προσπάθειά του θα κάνει ο ΑΟΚ στα Γιάννενα
νουμε σωστή προπόνηση και
αρκετά πράγματα βγαίνουν
στο γήπεδο.
Σίγουρα όμως δεν μένουμε
στις τελευταίες επιτυχίες. Τα
δεδομένα άλλωστε στην κατηγορία αλλάζουν εύκολα.
Υπό το πρίσμα αυτό θέλει
προσοχή, υπομονή, διάρκεια
και αποφυγή λαθών.
Μπροστά μας έχουμε ένα
πολύ δύσκολο παιχνίδι με την
καλύτερη ομάδα βάσει των
στοιχείων. Τα Γρεβενά παίζουν εξαιρετικά από την αρχή
της χρονιάς και διαθέτουν
μεγάλη αυτοπεποίθηση.
Διατηρούν έναν σταθερό
κορμό εδώ και χρόνο και το
στοιχείο αυτό κάνει την διαφορά, ενώ έδεσαν και οι προσθήκες.
Γενικά ο Πρωτέας έχει λύσεις σε όλες τις γραμμές.
Συνεπώς καλούμαστε να κάνουμε το τέλειο παιχνίδι σε
όλα τα μήκη και πλάτη του
γηπέδου.
Πιστεύω στην προσπάθειά
μας και με εφαλτήριο την
άμυνα θα επιδιώξουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί και να
εξαντλήσουμε τις πιθανότητες. Με την βοήθεια του κόσμου θα ψάξουμε το μεγάλο
αποτέλεσμα για να συνεχίσουμε την αναρριχητική πορεία».

Αγωνιστικά ο Βλάχος ξεπέρασε έναν
τραυματισμό του, ενώ στρατευμένος είναι
ο Β. Χατζής.
Από την πλευρά του ο Κώστας Θάνος
με την γνώση των δεδομένων του σωματείου πρόσθεσε: Η ομάδα βρήκε ρυθμό,
παίζει με αυτοπεποίθηση, δείχνει χαρακτήρα
και αξίζει να συνεχίσει ανάλογα παρουσιάζοντας τον απαραίτητο σεβασμό στα
Γρεβενά, που διαθέτουν ποιότητα και δικαίως βρίσκονται στην κορυφή.
Την μεθοδική δουλειά όμως συνεχίζει
και η Καλαμπάκα. Οι πρωταγωνιστές ξέρουν
ότι θα έχουν μπόλικη δουλειά στην έδρα
του ΠΑΣ. Γιάννενα.
Αλλωστε οι Ηπειρώτες πέρα από την
υψηλή θέση στην βαθμολογία διαθέτουν
και αρκετούς χαρισματικούς παίκτες. Μεταξύ αυτών και οι δικοί μας: Πανάρας και
Πάτρας.
Συνεπώς οι κιτιρνομπλέ θα χρειαστεί να
είναι τύπος και υπογραμμός στην άμυνα
σημειώνοντας παράλληλα μεγάλα καλάθια
στην επίθεση.
Από την πλευρά του ο προπονητής Χρήστος Κωνσταντινίδης διαπιστώνει ότι οι
παίκτες κάνουν συγκινητική προσπάθεια
και το συγκεκριμένο στοιχείο αποτελεί
καλό σημάδι για το μέλλον.
Σίγουρα η αυταπάρνηση παίζει μεγάλο
ρόλο για νεοφώτιστες ομάδες, όπως και η
εξοικείωση στα μυστικά του ομίλου.
Ο ΑΟΚ αντιμετωπίζει με ρεαλισμό το
παιχνίδι στην Ηπειρο αλλά θα σπεύσει να
επιβεβαιώσει για μια ακόμη φορά την αγωνιστική του βελτίωση κερδίζοντας πόντους
στην εκτίμηση της μπασκετικής κοινότητας
αλλά και στην ψυχολογία.

CMYK
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Περιμένοντας
την στήριξη
Ο ΑΟΤ την Κυριακή φιλοξενεί τον Απόλλωνα Πόντου
και θέλει την βοήθεια των φιλάθλων
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Το νέο ΔΣ
του
ΑΟ Τρίκαλα
Ο ΑΟΤ ανακοίνωσε τη λεπτομερή σύνθεση
του νέου διοικητικού συμβουλίου

Ο Ηλίας Αϊβάζογλου και τυπικά είναι πρόεδρος της ΠΑΕ

Ο ΑΟ Τρίκαλα θα παλέψει για το καλύτερο κόντρα στον Απόλλωνα Πόντου

Ο

ΑΟ Τρίκαλα την
Κυριακή δίνει
ένα σημαντικό
παιχνίδι
απέναντι στον Απόλλωνα
Πόντου. Μετά τη νίκη επί
της Δόξας Δράμας η
ψυχολογία έχει ανέβει,
αλλά υπάρχει ακόμη
πολύς δρόμος για να
μπορέσει η ομάδα να
φτάσει στον στόχο της.

Του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
xristoforospap@gmail.com

Αυτό όμως που χρειάζεται
είναι η θερμή συμπαράσταση
των φιλάθλων. Ο αγώνας είναι
κρίσιμος, έτσι η ώθηση του
κόσμου προς τους παίκτες,
αλλά και στο ντεμπούτο το
Μίλος Κόστιτς στον τρικαλινό
πάγκο θα παίξει σημαντικό
ρόλο. Ενώ και οι τιμές των ει-

σιτηρίων είναι προσιτές αφού
ξεκινάνε από 5 ευρώ, όπως
ανακοίνωσε η ΠΑΕ. Αναλυτικά:
ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
-> Παιδιά έως 12 ετών :
δωρεάν
-> ΘΥΡΑ 4 : 10€
-> ΘΥΡΑ 1 : 5€
*Οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας εισέρχονται στις θύρα
που αντιστοιχεί το εισιτήριο
τους.

Πρόβλημα στη μεσαία
γραμμή για τα Τρίκαλα
ενόψει Απόλλωνα
Πόντου
Ο ΑΟ Τρίκαλα, που προέρχεται από τη σπουδαία εκτός
έδρας νίκη σε βάρος της Δόξας Δράμας, αντιμετωπίζει
την Κυριακή (17/2, 15.00)
εκτός έδρας τον Απόλλωνα
Πόντου. Ο Τσιμίκας αποβλήθηκε την περασμένη αγωνιστική και με δεδομένο ότι ο

Τσιάρας είναι τιμωρημένος,
ο Μίλος Κόστιτς αντιμετωπίζει
πρόβλημα στη μεσαία του
γραμμή και καλείται να βρει
τους αντικαταστάτες τους.
Σημειώνεται ότι ο Βασίλης

Αγωνιστικά
προβλήματα στον
Απόλλωνα Πόντου
Μετ' εμποδίων συνεχίζεται η προετοιμασία του Απόλλωνα Πόντου για την αναμέτρηση με τον ΑΟΤ την
Κυριακή (17/2, 15.00).
Συγκεκριμένα, πέντε παίκτες δεν κατάφεραν να συμμετάσχουν στην προπόνηση της Πέμπτης (14/2).
Από τους τραυματίες, ο Ολαϊτάν έκανε ελαφρύ τρέξιμο,
ο Σαμαράς γυμναστήριο, ο Τσουμάνης το ίδιο, μαζί με
Δαλιανόπουλο- Θεολόγου.
Όσον αφορά το πρόγραμμα των υπολοίπων, δούλεψαν
στην αγωνιστική συμπεριφορά άμυνας κι επίθεσης, με
στόχο την βελτίωση των συνεργασιών τους.

ΜΠΑΚΩΣΗΣ
EΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

Τριανταφυλλάκος, που έχει
συμπληρώσει κάρτες, δηλώθηκε να εκτίσει την ποινή του
στον αγώνα με τη Σπάρτη,
στο πλαίσιο της 20ής αγωνιστικής.

ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ

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

Τη νέα σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου ανακοίνωσε ο ΑΟ Τρίκαλα. Πρόεδρος της ομάδας είναι ο μεγαλομέτοχος Ηλίας Αϊβάζογλου και α’ αντιπρόεδρος
και διευθύνων σύμβουλος ο Νίκος Νίκογλου.
Ο Χαράλαμπος Σταμούλης είναι β’ αντιπρόεδρος, ενώ
στα μέλη του ΔΣ είναι ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη Α.Ο.
Τρίκαλα Κωνσταντίνος Παρδάλης, αλλά και οι Γεώργιος
Χαριζόπουλος, Πολυξένη Σκορδά και Εμμανουήλ Κατσαβαβάκης.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Η Π.Α.Ε. Α.Ο. Τρίκαλα ανακοινώνει τη λεπτομερή
σύνθεση του νέου διοικητικού συμβουλίου:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΗΛΙΑΣ ΑΪΒΑΖΟΓΛΟΥ
Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ- ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ με
κύρια αρμοδιότητα τη διαχείριση του ποδοσφαιρικού
τμήματος: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΓΛΟΥ
Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ με κύρια αρμοδιότητα την εκπροσώπηση της Π.Α.Ε. Α.Ο. Τρίκαλα στο διοικητικό συμβούλιο
της Football League: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ
ΜΕΛΗ: Το εξέχον μέλος της Τρικαλινής κοινωνίας και
πρόεδρος του Ερασιτέχνη Α.Ο. Τρίκαλα, ο ιατρός
Κων/ντίνος Παρδάλης, οι έγκριτοι νομικοί Γεώργιος Χαριζόπουλος και Πολυξένη Σκορδά και τέλος ο Εμμανουήλ
Κατσαβαβάκης ιδιωτικός υπάλληλος».
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* Φιλότιμη προσπάθεια γίνεται στις μικρές ηλικίες όλων των
αθλημάτων στα Τρίκαλα προκειμένου να πάρουν τα σωστά
εφόδια τα ταλέντα και στην πορεία μέσα από την συστηματική δουλειά να ανοίξουν τα φτερά τους βρίσκοντας την
κατάλληλη περπατησιά. Το όλο σκηνικό θυμίζει επιστήμη
και δεν πρέπει να λείψει ούτε ένας κρίκος από την αλυσίδα.
* Και όλα αυτά παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν, ενώ είναι ασφυκτικά γεμάτο και το σχολικό πρόγραμμα. Ωστόσο
τα νιάτα βρίσκουν τον χρόνο για τις απαραίτητες προπονήσεις στις οποίες μπαίνουν οι βάσεις, ενώ εμπεδώνουν
γρήγορα τα μυστικά του είδους.
* ο έμψυχο δυναμικό των μικτών και ειδικά οι παίδες έκαναν
φέτος συγκινητική προσπάθεια, παρά τον έντονο συναγωνισμό. Οσοι ζουν τα πράγματα από μέσα κάνουν λόγο
για μια πολύ καλή φουρνιά που αξίζει να στηριχτεί απλόχερα προκειμένου να εξελιχτεί με τον πλέον ιδανικό τρόπο.
* Στην Ελλάδα άλλωστε δεν υπάρχει η πολυτέλεια να χαθεί ούτε ένα χαρισματικό ταλέντο, ενώ ακόμη και σκάουτερ μεγάλων συλλόγων του εξωτερικού έχουν στραμμένο το βλέμμα τους στην χώρα μας. Τα παραδείγματα στο
κομμάτι αυτό είναι πολλά αν και δεν βλέπουν εύκολα τα
φώτα της δημοσιότητας.
* Ειδικά οι μέσοι και οι γκολτζήδες είναι περιζήτητοι, οπότε τα επιτελεία των ομάδων εστιάζουν στις συγκεκριμένες
θέσεις προκειμένου να αναδείξουν αθλητές, που θα ξεχωρίσουν στα νευραλγικά αυτά πόστα. Εννοείται ότι δεν ξεχνούν και τα μετόπισθεν, αφού η άμυνα αποτελεί εφαλτήριο και για γεμάτα δημιουργικά παιχνίδια.
* Πάντως αποτελεί μεγάλη χαρά να βλέπει κανείς νεαρά αγόρια και κορίτσια να μετέχουν με αξιώσεις στις μικρές εθνικές αλλά και στα μπασκετικά κλιμάκια. Ασφαλώς δίνουν τον
καλύτερο εαυτό τους για να ζήσουν το προσωπικό τους
όνειρο.
* Εννοείται ότι για να βρίσκονται στις επιλογές και μάλιστα
σε μόνιμη βάση σημαίνει ότι οι προπονητές κάτι παραπάνω θα έχουν διαπιστώσει όσον αφορά την ποιότητά τους
και τις προοπτικές εξέλιξης.
* Κοσμογυρισμένοι είναι οι βετεράνοι του ΑΟΤ, που ανταποκρίνονται με χαρά σε όλα τα καλέσματα που γίνονται.
Με τον τρόπο αυτό ταξιδεύουν το όνομα της ιστορικής ομάδας και του νομού σε κάθε γωνιά της Ευρώπης. Αυτή άλλωστε είναι και η μαγεία του αθλητισμού, που καταργεί τα
σύνορα.
* Οι ανακατατάξεις σε αρκετούς προπονητικούς πάγκους καλά
κρατούν. Ετσι παρελθόν από την ηγεσία της Προοδευτικής
Περάματος (αντίπαλος των γυναικών των Τρικάλων) αποτελεί ο Β. Καλτσής λόγω πολλαπλών υποχρεώσεων. Την
σκυτάλη παρέλαβε ο Α. Κοζανίτης, που ανέφερε ότι το συγκρότημα έχει τις προδιαγραφές για να εξασφαλίσει την παραμονή στα μεγάλα σαλόνια.
* Σε άλλο θέμα μένει να δούμε και την διερεύνηση του Εργοτέλη σχετικά με τα επεισόδια που έγιναν σε βάρος της
γυναικείας ομάδας των Τρικάλων. Μακάρι να είναι αυτές οι
τελευταίες αρνητικές εικόνες στον χώρο.
* Η επόμενη μέρα στον αθλητισμό είναι πάντα μεγάλη υπόθεση και ορισμένοι άρχισαν να κάνουν ήδη εκτιμήσεις για
τους χάρτες στα καινούργια πρωταθλήματα. Οι πιο ψύχραιμοι
πάντως αναφέρουν ότι όλα πρέπει να γίνουν σωστά και στην
ώρα τους για να προκύψουν ολοκληρωμένες προτάσεις.

Εβαλε υπογραφή
•Ο ιστορικός ΓΣΤ 2ος στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα Κλειστού
στίβου •Οι αθλητές του κέρδισαν 2 χρυσά και 3 αργυρά μετάλλια
ρίβουν τα χέρια
τους στον ΓΣΤ
αφού πέρα από
τον ανοιχτό στίβο
τα αθλητικά τους παιδιά
γράφουν πλέον ιστορία
και στον κλειστό.

Τ

Χτύπησαν λοιπόν στα ίσα μεγαθήρια και τα κεντρικά ΜΜΕ
υποκλίθηκαν στην δουλειά και
στο ταλέντο τους.
Το δελτίου τύπου αναφέρει:
Το περασμένο Σαββατοκύριακο
9 και 10 Φεβρουαρίου έγινε στο
Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ)
το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου.
Οι αθλητές του υπεραιωνόβιου
Γ.Σ.Τρικάλων (συμπληρώνει 123
χρόνια) έγραψαν ιστορία αφού για
πρώτη φορά στα 34 χρόνια ιστορίας των πανελληνίων αγώνων
κλειστού στίβου στη χώρα μας κατέλαβαν τη 2η θέση στη γενική
βαθμολογία Ανδρών με 40 βαθμούς. Την 1η θέση πήρε ο Ολυμπιακός.
Κατά τη διάρκεια του διημέρου
στο ΣΕΦ η εντυπωσιακή εμφάνιση
των αθλητών του Υπεραιωνόβιου
Συλλόγου ανάγκασε αρκετές φορές τον δημοσιογράφο της δημόσιας τηλεόρασης να σχολιάσει
θετικότατα την εμφάνιση των
αθλητών του, των άξιων συνεχιστών αυτής της λαμπρής ιστορίας
του Συλλόγου.
Στο πρωτάθλημα αυτό οι αθλητές του Γ.Σ.Τρικάλων έγραψαν
ιστορία αφού κατόρθωσαν να
κερδίσουν 2 πρώτες θέσεις και 3
δεύτερες θέσεις που είναι η καλύτερη συγκομιδή μεταλλίων στην
ιστορία των πανελληνίων πρωταθλημάτων κλειστού στίβου.
Αναλυτικά η εμφάνιση των
αθλητών και αθλητριών του Συλλόγου ανά αγώνισμα έχει ως εξής:
Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΑΚΟΣ ο
οποίος μετά από μια συγκλονιστική κούρσα κέρδισε την 1η
θέση στο δρόμο των 400μ. με νέο
ατομικό ρεκόρ 48’’96. Το πρωί
προκρίθηκε στο τελικό με άνεση

Την καθολική αναγνώριση κέρδισαν οι αθλητές του ΓΣΤ στο Πανελλήνιο κλειστού
κερδίζοντας την 1η θέση με
49’’33. Στο τελικό κέρδισε την
κούρσα μετά από ένα φοβερό
ντεμαράζ στα τελευταία μέτρα
της διαδρομής. Αφησε υποσχέσεις για πολύ καλές επιδόσεις το
καλοκαίρι στα 400μ με εμπόδια
που είναι και το αγώνισμά του.
Εντυπωσιακή εμφάνιση έκανε ο
ΝΙΚΟΣ ΣΚΑΡΒΕΛΗΣ κερδίζοντας την 1η θέση στα αγώνισμα
της Σφαιροβολίας με 20μ και 11εκ
θέτοντας σοβαρή υποψηφιότητα για την επίτευξη του ορίου για
τη συμμετοχή του στους προσεχείς Πανευρωπαϊκούς αγώνες
κλειστού στίβου της Γλασκόβης.
Ο Νίκος μετέχει στους Βαλκανικό
Αγώνες της Κωνσταντινούπολης
το ερχόμενο Σάββατο με στόχο
της επίτευξη του ορίου για τους
Πανευρωπαϊκούς.
Ο ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΑΓΟΣ. Ο
24χρονος αθλητής έκλεψε την
παράσταση σε μια από τις συγκλονιστικές κούρσες των αγώνων όπως ήταν αυτή των 800μ. Ο
Λαγός κέρδισε τη 2η θέση πετυχαίνοντας νέο ατομικό ρεκόρ με
1’50’’81. Το πρωί στον προκριματικό αγώνα κέρδισε με άνεση την
1η θέση με επίδοση 1’58’’31. Το
ερχόμενο Σάββατο αγωνίζεται
στην Κωνσταντινούπολη στους
Βαλκανικούς αγώνες κλειστού

στίβου.
Η ΟΜΑΔΑ 4Χ400μ εντυπωσίασε για κόμη μία φορά. Παρότι κατέβηκε με 2 νέους αθλητές στη
σύνθεσή της (δεν έτρεξε ο Κωνσταντίνος Νάκος) παρόλα αυτά η
ομάδα μας κατάφερε για ακόμη
μια φορά να γράψει ιστορία. Κέρδισε την 2η θέση με 3’26’’35. Η
ομάδα του Γ.Σ.Τρικάλων απαρτίζονταν από τους ΓΙΩΡΓΟ ΠΟΠΑ,
ΔΙΟΝΥΣΗ ΜΕΡΜΗΓΚΑ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΛΑΓΟ και ΓΙΩΡΓΟ ΤΟΥΛΟΥΜΗ.
Ο 19χρονος ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ υπήρξε η αποκάλυψη
του αγωνίσματος των 800μ. για
ακόμη μία φορά. Πήρε την 4η
θέση στη γενική κατάταξη του
αγωνίσματος των 800μ με
1’58’’50. Ο Μέρμηγκας αφού κέρδισε την 1η θέση στον πρωινό
προκριματικό με 1’58’’89 πήρε
την 1η θέση και στον μικρό τελικό με 1’58’’50. Η εκτίμηση των ειδικών είναι ότι ο Μέρμηγκας έχει
ευρύ μέλλον στο αγώνισμα αυτό.
Ο 18χρονος ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ πραγματοποίησε πολύ
καλή εμφάνιση στο Αλμα σε Υψος
πετυχαίνοντας την πολύ καλή επίδοση για την ηλικία του και την
εποχή, με 1μ και 90εκ. παίρνοντας
την 6η θέση.
Ο ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙ-

ΟΥ πήρε μέρος στο έπταθλο κάνοντας πολύ καλή εμφάνιση παίρνοντας την 8η θέση με 4286 βαθμούς.
Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΠΑ από κακή
εκτίμηση και προπαντός απειρία
έχασε την ευκαιρία για 2 θέσεις
(12ος) να βρεθεί και αυτός στον
μικρό τελικό του δρόμου των
800μ με τον συναθλητή του Μέρμηγκα. Κατέλαβε την 2η θέση
στον προκριματικό πετυχαίνοντας 2’00’’17. Συμμετείχε ως 1ος
σκυταλοδρόμος στην σκυταλοδρομία 4Χ400μ συμβάλλοντας
και αυτός στην επιτυχία της ομάδας μας.
Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΟΥΛΟΥΜΗΣ ήταν
16ος στο δρόμο των 400μ με επίδοση 51’’40. Στον προκριματικό
αγώνα πήρε τη 2η θέση στη σειρά του. Ο χρόνος που έκανε δεν
του έδωσε το εισιτήριο για τους 2
τελικούς του αγωνίσματος.
Επίσης πολύ καλή παρουσία
στους αγώνες αυτούς είχαν και οι
ΜΑΡΙΑ ΚΥΔΩΝΙΑΤΗ στο Πένταθλο (13η με 2696 βαθμούς),
ΕΥΑΝΘΙΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ στο
Πένταθλο (15η με 2326 βαθμούς),
ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΧΑΛΑΒΑΖΗ στο άλμα
Τριπλούν (18η με 10μ και 54εκ.)
και η ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ στο δρόμο των 400μ (24η με
61’’98).

Μπήκε με φόρα
•Στον ΑΣΕΤ καμαρώνουν για την παρουσία του Αγγελου
Καπαρτζιάνη στους χειμερινούς αγώνες της Θεσσαλονίκης

03.00: COSMOTE SPORT 4 HD
Pelicans-Oklahoma City
NBA Regular Season
08:05 FOX Sports
Maori Women's All Stars
NRL All Stars Match 2019
10:00 COSMOTE SPORT 5 HD
WRC Sweden
Μηχανοκίνητος αθλητισμός
10:55 FOX Sports
Maori All Stars - Indigenous All Stars
NRL All Stars Match 2019
13:30 COSMOTE SPORT 6 HD
ATP 500 ABN AMRO, Τένις
15:00 Eurosport 1
Αλπικό σκι
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αρε
18:00 ΕΡΤ Play1
Ολυμπιακός - Νηρέας Χαλανδρίου
Κύπελλο Ελλάδος
19:30 COSMOTE SPORT 8 HD
Πάντερμπορν-Κολονία
Bundesliga 2

20:00 COSMOTE SPORT 7 HD
Μπασκόνια-Μπανταλόνα
ACB Copa del Rey
20:00 ΕΡΤ Play1
ΝΟ Βουλιαγμένης - Γλυφάδα
Κύπελλο Ελλάδας
20:05 Eurosport 1
Δίαθλο: Παγκόσμιο Κύπελλο
21:30 Novasports 2HD
Γιουβέντους - Φροζινόνε, Serie A
21:30 COSMOTE SPORT 3 HD
Άουγκσμπουργκ-Μπάγερν Μονάχου
Bundesliga
21:45 Novasports 1HD
Λιόν - Γκινγκάμπ, Ligue 1
22:00 COSMOTE SPORT 2 HD
Έιμπαρ-Χετάφε
LaLiga Santander
22:30 COSMOTE SPORT 7 HD
Ρεάλ Μαδρίτης-Εστουντιάντες

Ο κολυμβητής του ΑΣΕΤ Α. Καπαρτζιάνης

Ο

Τρικαλινός υγρός στίβος
προσφέρει σημαντικές
ειδήσεις. Το δελτίο τύπου
αναφέρει:

Όταν η πολύχρονη εμπειρία, ο ζήλος, και η
όρεξη για δουλειά είναι αυτοσκοπός τότε τα
θετικά αποτελέσματα έρχονται! Έτσι και ο σύλλογός μας ο Α.Σ.Ε.Τ. δεν θα μπορούσε να μην

Ανοιχτή γραμμή
Συνάντηση πραγματοποιήθηκε μεταξύ
Δήμου Μετεώρων και οργανωτικής επιτροπής Ημιμαραθωνίου Καλαμπάκα-Τρίκαλα Θαν. Σταμόπουλος. Η συνεργασία
είναι αγαστή. Λεπτομέρειες σε επόμενο
φύλλο.

ήταν παρόν στην πρώτη μεγάλη διοργάνωση
της κολυμβητικής χρονιάς που διανύουμε. Αν
και οι συνθήκες φέτος δεν ήταν οι καλύτερες
για την προετοιμασία των αθλητών μας λόγω
της καθυστερούμενης έναρξης της λειτουργίας του κολυμβητηρίου αφού ανακαινίστηκε
πλήρως εμείς δεν πτοηθήκαμε.
Ο αθλητής της αγωνιστικής ομάδας μας Καπαρτζιάνης Άγγελος στην τελευταία ημερίδα
ορίων που έγινε στη Λάρισα στις 2-2-2019 κατάφερε να επιτύχει δύο όρια στα 50mκαι
100m πεταλούδα που του δίνουν τη δυνατότητα να συμμετέχει πρώτα στους χειμερινούς
αγώνες κατηγοριών που θα γίνουν στο Ποσειδώνιο κολυμβητήριο της Θεσσαλονίκης
στις 22-24 Φεβρουαρίου 2019 και έπειτα στην
κορυφαία διοργάνωση της χρονιάς που είναι
το πανελλήνιο πρωτάθλημα που είναι το καλοκαίρι.
Ο 15χρονος αθλητής μας είναι γεννημένος
το 2004 και φέτος αγωνίζεται στην κατηγορία
παίδων η οποία είναι διπλή κατηγορία αφού
παίρνουν μέρος και μεγαλύτερα παιδιά γεννημένα το 2003 με αποτέλεσμα ο ανταγωνισμός να είναι υψηλότερος.
Ο στόχος του αθλητή μας και του προπο-

νητή του κ. Δημητρίου Κατσιάμπα είναι στους
συγκεκριμένου αγώνες να κάνει μια αξιοπρεπή εμφάνιση και να βελτιώσει τα ατομικά του
ρεκόρ. Ο σύλλογός μας ο ΑΣΕΤ τα τελευταία
16 χρόνια συμμετέχει ανελλιπώς σε αυτούς
τους αγώνες και στα πανελλήνια πρωταθλήματα με πολλές επιτυχίες και μετάλλια αλλά
και σε διεθνείς διοργανώσεις (Γερμανία – Βερολίνο) (Βοσνία – Banjaluka). Συγχαίρουμε ως
σύλλογος τον αθλητή μας και τους γονείς του
που τον στηρίζουν.
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όμως τον Δήμαρχό μας κ. ΠαπαστεργίουΔημ. Για την πλήρη ανακαίνιση του κολυμβητηρίου και τον αντιδήμαρχο αθλητισμού – πολιτισμού κ. Αναστασίου Άκη για την διευκόλυνση για κάποιες πρωινές προπονήσεις των παίδων της
αγωνιστικής ομάδας μας. Τέλος θέλουμε να
ενημερώσουμε τους γονείς ότι μπορούν να εγγράψουν τα παιδιά τους από 3,5ετών στον
σύλλογό μας ΑΣΕΤ σε έναν πλήρη ανακαινισμένο χώρο.
Πληρ. Καθημερινά 2431028861/6973042562
/ e-mail:aset@hol.gr, site:www.aset.gr/Facebook: KatsiambasDimitrios/ ΑΣΕΤΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
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«Πλούσια» η κερκίδα στο Ριζαριό με φιλάθλους από Ριζαριό, Ταξιάρχες και Ζάρκο

ν και…
περίεργη και
δύσκολη η μέρα
με εργασιακό
φορτίο, ο οποίος
στέρησε αρκετούς
παίκτες εκτός δράσης,
το Ριζαριό δεν αφέθηκε
στη τύχη του και με
ουσία στην προσπάθειά
του κέρδισε 3-0 το
Ζάρκο στο ντέρμπι της
ημέρας.

Α

Στο ύψος του ο “Γίγας”
•Κέρδισε το Ζάρκο με 3-0 στο Ριζαριό
και παρέμεινε στη κορυφή

Του ΠANOΥ
ΓIΔOΠOYΛOΥ
gidopoulosp@yahoo.gr

Οι γηπεδούχοι εκμεταλλεύτηκαν τις αδυναμίες του
«Ηρακλή» και πήρε το πολύτιμο τρίποντο με το οποίο παραμένει στη κορυφή του 1ου
ομίλου.
Το Ζάρκο, σχεδόν ποτέ δεν
μπήκε στο παιχνίδι, δεν απείλησε και λογικό ήταν με την
συγκεκριμένη εμφάνιση να
μην πάρει τίποτα στο Ριαριό,
χάνοντας και πάλι έδαφος,
στην διεκδίκηση μιας από τις
δύο θέσεις που οδηγούν στη
μεγαλύτερη κατηγορία.
Η γενική εικόνα του αγώνα
κινήθηκε στη μετριότητα και
σίγουρα ο αγωνιστικός χώρος είχε την ευθύνη του.

Ο Κύρκος προσπαθεί να σταματήσει τον Μάριο Κέφο

Ο αγώνας
Οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να αιφνιδιάσουν
στο 3’ αλλά την τελευταία
στιγμή ο Μπαταγιάννης πρόλαβε τον Παππά πριν ολοκληρώσει την πρόθεσή του.
Στο 7’ ο Καταραχιάς από
δεξιά έβγαλε τη σέντρα στο
πίσω δοκάρι, ο Γιάννης Κέφος γύρισε με το κεφάλι δίνοντας την ευκαιρία στον
Παπαποστόλου να σουτάρει
αλλά να αστοχήσει.
Στο 15’ οι γηπεδούχοι σήκωσαν κεφάλι στο σκορ, όταν
ο Μάριος Κέφος εκτέλεσε
φάουλ, η μπάλα βρήκε το
οριζόντιο δοκάρι του Ζάρκου
και στην επιστροφή της μπάλας ο Παπακώστας με κεφαλιά πέτυχε το 1-0.
Στο 23’ ο Παπαποστόλου
επιχείρησε ατομική προσπάθεια και σουτ, αλλά η μπάλα
βρήκε σε αντίπαλο και κατέληξε κόρνερ. Στο επόμενο λεπτό ο Καταραχιάς από δεξιά
«τρύπωσε» στην περιοχή του
Ζάρκου γύρισε επικίνδυνα
τη μπάλα αλλά έδιωξε σωτήρια ο Τέλιος.
Στο 25’ τεχνικό σουτ του
Μαράβα δεν ανησύχησε τον
Παπαευθυμίου.
Νέα προσπάθεια του Ριζαριού στο 32’ με τον Κατα-

Ο σκόρερ Αναγνώστου πέφτει προκειμένου
να σταματήσει τον Καπέλα

ραχιά να βγάλει τη σέντρα
από δεξιά, ο Γιάννης Κέφος
να σουτάρει και ο Παπαευθυμίου με διπλή προσπάθεια
να μπλοκάρει.
Επιθετικά ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο το Ριζαριό με
τον προπονητή του «Γίγα»
να ρίχνει στο παιχνίδι τον
Κοθρά προκειμένου να δυναμώσει στην αντίπαλη περιοχή. Και αφού έγιναν δύο
αποτυχημένες προσπάθειες
στο 47’ και 48’ από τους Μαράβα και Κοθρά, στο 50’ ο
Αναγνώστου με ένα καλοζυγισμένο σουτ έστειλε τη μπάλα στην αριστερή γωνία του
Παπαευθυμίου κάνοντας το
2-0.
Η πλάστιγγα έγειρε εξ’
ολοκλήρου υπέρ των γηπεδούχων οι οποίοι είχαν τον
έλεγχο, αλλά και την πρωτοβουλία ψάχνοντας για τρίτο
γκολ, τη στιγμή που η ομάδα
του Γιάννη Γρίβα έψαχνε κάποια αντεπίθεση ή στημένη
προσπάθεια.
Στο 67’ από προσπάθεια
και πάσα του Κεραμά από
αριστερά ο Παπαποστόλου
σούταρε αλλά ο Παπαευθυμίου μπλόκαρε.
Στο 73’ ο Παπαποστόλου
από πλάγια αριστερά σούταρε συρτά, λάθος απόκρουση του Παπαευθυμίου η
μπάλα κατέληξε στα δίκτυα
του και το 3-0 «σφράγισε» τη
νίκη του Ριζαριού.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

Φάση από το χθεσινό παιχνίδι

ΡΙΖΑΡΙΟ: Χαντζής, Παπακώστας (65’ Κεραμάς), Καταραχιάς (46’ Αλεξόπουλος),
Κέφος Ι. (46’ Κοθράς), Γιουβρής, Μαράβας, Μπαταγιάννης, Μπαμπούρης, Αναγνώστου, Κέφος Μ. (80’ Μεσιακάρης Κ.), Παπαποστόλου.
ΖΑΡΚΟ: Παπαευθυμίου,
Σδράλης, Γατσέλης, Βούλγαρης, Καπέλας, Στεφόπουλος (81’ Γκράβας), Τέλιος (60’ Μητρουλιάς), Κύρκος, Αναγνώστου Α., Κουκούδας, Παππάς.
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Κοντίνος
(Μπαλλάς- Παπαγεωργόπουλος).

Ο Γιάννης Κέφος αρκετά δραστήριος στο πρώτο ημίχρονο που έπαιξε

Προχωρούν ακάθεκτες
•Ριζαριό και Παραληθαίοι οδηγούν
την κούρσα του πρώτου ομίλου
Χωρίς απώλειες και με άνετες νίκες Ριζαριό και Παραληθαίοι ξεπέρασαν το εμπόδιό τους κερδίζοντας Ζάρκο
(3-0) και Πετρωτό (0-6), αντίστοιχα. Οι δύο ομάδες ενίσχυσαν τον χαρακτηρισμό των φαβορί ανόδου παρ' ότι
απομένει αρκετός δρόμος ακόμα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Αγ. Κυριακή - Κηπάκι...........................................................2-5
Αρδάνι - Αγ. Οικουμένιος....................................................3-1
Ριζαριό - Ζάρκο ...................................................................3-0
Καρυές - Αστέρας ...............................................................6-2
Κρήνη - Αμπελάκια ..............................................................0-3
Πετρωτό - Παραληθαίοι ......................................................0-6
Λόγγος - Γριζάνο.................................................................1-1
Βασιλική - Ακαδημία 1.........................................................2-1
Ρεπό: Κεραμίδι

Η ΒΑθΜoΛoΓΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ

Β

Ν

Ι Η

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

41
41
35
34
31
30
28
24
24
22
21
20
15
14
14
7
4

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

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

Ριζαριό
Παραληθαίοι
Καρυές
Ζάρκο
Κηπάκι
Αρδάνι
Γριζάνο
Αγ. Οικουμένιος
Αμπελάκια
Κεραμίδι
Βασιλική
Αγ. Κυριακή
Ακαδημία 1
Πετρωτό
Κρήνη
Λόγγος
Αστέρας

2
2
4
3
4
5
5
7
6
7
6
7
10
11
9
14
15

ΤΕΡΜ.
64-18
62-18
41-23
34-21
38-23
38-27
40-30
40-34
26-29
31-33
20-25
30-38
21-32
14-36
18-46
14-43
13-68

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Κηπάκι......................................- ...............................Αμπελάκια
Παραληθαίοι............................-...................................Αστέρας
Βασιλική...................................- ......................................Ζάρκο
Ακαδημία 1 ..............................- ......................Αγ. Οικουμένιος
Λόγγος.....................................- .............................Αγ. Κυριακή
Πετρωτό ..................................- .....................................Αρδάνι
Κρήνη.......................................-.....................................Ριζαριό
Καρυές.....................................- ..................................Κεραμίδι
Ρεπό: Γριζάνο

CMYK
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Μ

έσα σε μία
άκρως
εορταστική
ατμόσφαιρα
όπου κυριάρχησε ο
ενθουσιασμός και η
υπερηφάνια για τις
πολλές εγχώριες αλλά
και τις διεθνείς
διακρίσεις αθλητών του
με τα ελληνικά
«χρώματα» στο
ταεκβοντό, έκοψε την
πίτα του ο Τρικαλινός
Σύλλογος, το Σάββατο 9
Φεβρουαρίου στην
κατάμεστη αίθουσα
«Δημήτρης Καβράκος»
του Πνευματικού
Κέντρου των Τρικάλων.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε παρουσία σύσσωμης
της «οικογένειας» του
Σ.Ο.Α.Τ., του δημάρχου Τρικκαίων κ. Δημήτρη Παπαστεργίου, του περιφερειακού συμβούλου κ. Ντίνου Μπάρδα,
του Προέδρου του δημοτικού
συμβουλίου κ. Μιχάλη Λάππα, του Αντιπροέδρου του
Δημοτικού Συμβουλίου κου
Αχιλλέα Ζήρα, των Αντιδημάρχων κ. Άκη Αναστασίου,
κας Σοφίας Αλεστά και
Κων/νου Ψύχου, η κα Έφη
Λεβέντη ενώ από την εκδήλωση δεν θα μπορούσαν να
λείπουν οι χορηγοί του Συλλόγου, κ.κ. Στέφανος Γκολίτος, Αθανάσιος Μπέσιος και
Βαγγέλης Σταματίου που
προσέφερε τα πλούσια δώρα
που «έκρυβαν» τα φλουριά
της πίτας, οι επιστημονικοί
σύμβουλοι του Συλλόγου κ.κ.
Γιώργος Μήτσας και Ευάγγελος Γαλάνης, οι οποίοι τιμήθηκαν για την προσφορά
τους στον Σύλλογο, ο διοικητής εξ. Φρουράς κος Αθανάσιος Καππάς και ο υποδιοικητής κος Γιάννης Γατσάς,
εκπρόσωποι φορέων και
αθλητικών συλλόγων, γονείς,
συγγενείς και οι φίλοι των
αθλητών.
Κατά τον χαιρετισμό τους
τόσο ο δήμαρχος Τρικκαίων
κ. Δημήτρης Παπαστεργίου
όσο και οι κ.κ. Μιχάλης Λάππας και Ντίνος Μπάρδας
εξήραν τις τεράστιες και επίπονες προσπάθειες των αθλητών και των προπονητών
«ώστε να έλθουν Ολυμπιακά
μετάλλια στην Ελλάδα μέσου
αθλητών ενός Τρικαλινού
συλλόγου», επιτυχίες μεγάλες
που κάνουν ακόμη πιο γνωστά
τα Τρίκαλα…που «εκτός από
έξυπνη πόλη ο Σ.Ο.Α.Τ. φιλοδοξεί να μας κάνει και
αθλητική πόλη» δηλώνοντας
ότι τόσο ο δήμος Τρικκαίων
όσο και η Π.Ε. Τρικάλων θα
βρίσκονται δίπλα στους συλλόγους και στις προσπάθειες
των αθλητών για πολλές επιτυχίες και το νέο έτος.
Κατά την ομιλία του ο Πρόεδρος του ΣΟΑΤ κ. Γιάννης
Αναγνώστου, ανέφερε μεταξύ των άλλων:
«Έχουμε τη χαρά να έχουμε
εδώ μαζί μας σήμερα «μικρούς γίγαντες» που σήκωσαν
στην νεανική πλάτη τους το
βάρος ενός έθνους, χωρίς
παράπονα, με πείσμα και χωρίς να λογαριάζουν τις ατομικές μικρές ή μεγάλες θυσίες
τους.
«Ως πρόεδρος του Συλλόγου πρέπει να τονίσω ότι είναι

Εκθαμβωτικός ΣΟΑΤ!
•Κυριάρχησε κι εκτός τερέν ο Τρικαλινός σύλλογος
στη πρόσφατη εορταστική του εκδήλωση

Ο υπεύθυνος του ΣΟΑΤ κ. Νίκος Παϊταρίδης τίμησε
τον Δήμαρχο Τρικκαίων κ. Παπαστεργίου

Ο Δήμαρχος Τρικκαίων κ. Παπαστεργίου βράβευσε
την «χάλκινη» Ολυμπιονίκης Φανή Τζέλη

Ο περιφερειακός σύμβουλος κ. Ντίνος Μπάρδας βράβευσε
την Ευα Παϊταρίδου, ενώ ο ίδιος παρέλαβε τη πλακέτα
ως εκπρόσωπος της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων

Η κ. Αλεστά και ο κ. Λάππας έδωσαν ζώνες στα παιδιά του ΣΟΑΤ

Σημαντική η προσφορά των χορηγών κ. Γκολίτου, Σταματίου
και Μπέσιου και για τον λόγο αυτό τιμήθηκαν

Ο Αντιδήμαρχος κ. Αναστασίου βράβευσε τον αθλητή
Γιώργο Γεροβάϊο, ενώ η κ. Λεβέντη έδωσε ζώνες

χαρά και τιμή μας που με την
μαζική παρουσία σας εδώ σήμερα επιβεβαιώνεται με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο η
αγάπη και η εμπιστοσύνη με
την οποία πλαισιώνεται από
τους συντοπίτες μας, από την
Τρικαλινή κοινωνία, ο σύλλογος αυτός. Και έτσι πρέπει
να είναι γιατί ο σύλλογος αυτός μέσα από τις δραστηριότητές του συνδέεται άμεσα
με το μέλλον αυτού του αγάπη
και η εμπιστοσύνη με την
οποία πλαισιώνεται από τους
συντοπίτες μας, από την Τρικαλινή κοινωνία, ο σύλλογος
αυτός. Και έτσι πρέπει να είναι
γιατί ο σύλλογος αυτός μέσα
από τις δραστηριότητές του
συνδέεται άμεσα με το μέλλον
αυτού του τόπου»
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε
με βραβεύσεις χορηγών που
στηρίζουν τις προσπάθειες
του συλλόγου, διπλώματα και
παραλαβή νέων ζωνών για
τους αθλητές του ταεκβοντό
του Συλλόγου Σ.Ο.Α.Τ.
Τιμητικές πλακέτες για τις
διακρίσεις τους έλαβαν οι
αθλητές: η Φανή Τζέλη, η
Κων/να Τζέλη, η Εύα Παϊταρίδου, ο Μιχάλης Σικοβέλας,
ο Γιώργος Γεροβάιος, η Μαρία Τζέλη, ο Ιωάννης Κιούρας, ο Δημήτρης Καραμάνος, ο Άγγελος Τζέλης, η
Σωτηρία Μυτούλα, ο Γεώργιος Μαρουσόπουλος, η
Ευαγγελία Τότσιου, η Εβελίνα Ανδρέου.
Το πιο θερμό χειροκρότημα
του κοινού κέρδισε η «χάλκινη» Ολυμπιονίκης στους Νέους Φανή Τζέλη, η Τρικαλινή
αθλήτρια του ΣΟΑΤ που με
τα χρώματα της Εθνικής τον
περασμένο Οκτώβρη και
στους Ολυμπιακούς Αγώνες
Νέων που διεξήχθησαν στο
Μπουένος Άιρες κατέκτησε
το χάλκινο Ολυμπιακό μετάλλιο στο Ταεκβοντό για την
χώρα μας.
Ακολούθησε η βράβευση
των επιστημονικών συνεργάτης του Συλλόγου κ.κ. Γιώργο
Μήτσα και Ευάγγελο Γαλάνη,
οι οποίοι με την επιστημονική
τους κατάρτιση συμβάλλουν
στην σωματική και ψυχική
προετοιμασία των αθλητών
του Συλλόγου.
Επίσης τιμήθηκαν για την
στήριξη τους προς τον Σύλλογο, ο Δήμαρχος Τρικκαίων
κος Δημήτρη Παπαστεργίου,
και ο περιφερειακός σύμβουλος κος Ντίνος Μπάρδας,
ως εκπρόσωπος της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων.
Τέλος τιμητικές πλακέτες
απονεμηθήκαν προς τους χορηγούς του Συλλόγου, κο
Στέφανο Γκολίτο, (ADIDAS,
ICONICS), κο Ευάγγελο Σταματίου, (8Com.gr) και κο
Αθανάσιο Μπέσιο (BESIOS
WOOD).
Το Δ.Σ. του Συλλόγου ευχαριστεί θερμά όλους όσους
τίμησαν με την παρουσία τους
την εκδήλωση του Σ.Ο.Α.Τ.,
εύχεται σε όλους το 2019 να
είναι μία χρονιά γεμάτη υγεία
και ευτυχία και υπόσχεται ότι
θα συνεχίσει να εργάζεται
αδιάκοπα με την συμβολή
των προπονητών του Συλλόγου για ακόμη περισσότερες
και μεγαλύτερες διακρίσεις.

Κατάμεστη η αίθουσα
του Πνευματικού Κέντρου
CMYK
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ΜΕ ΤΟ ΑΡΜΑ ΤΟΥ ΘΕΣΠΙΔΟΣ

Μέρος 1ο
Είναι το δεύτερο έργο της
τριλογίας του Αισχύλου Ορέστεια, με το οποίο συνεχίζεται
η ίδια υπόθεση. Μετά τη δολοφονία του Αγαμέμνονα, στο
Άργος βασίλευε η Κλυταιμήστρα με τον εραστή της Αίγισθο. Το έργο αρχίζει με τον
Ορέστη, ο οποίος, όταν έμαθε για τη δολοφονία του πατέρα του, επιστρέφει από τη
Φωκίδα, (όπου η μάνα του
τον είχε στείλει να μεγαλώνει
στον θείο του) και έρχεται
στο Άργος μαζί με τον ξάδερφό του τον Πυλάδη. Και
έρχεται με εντολή του Απόλλωνα να σκοτώσει τη μάνα
του, για να πάρει πίσω το
αίμα του πατέρα του. Αν δεν
το κάνει, θα αντιμετωπίσει μεγάλες συμφορές.
Και τίθεται το ερώτημα. Γιατί άραγε ο Απόλλων, ο γαλήνιος αυτός θεός του φωτός,
ζήτησε από τον Ορέστη να γίνει μητροκτόνος; Σύμφωνα
με έναν άγραφο νόμο, ο δολοφόνος πρέπει να τιμωρείται
με θάνατο. Η τιμωρία όμως
δεν επιβαλλόταν από κάποιο
θεσμικό όργανο – γραπτοί νόμοι δεν υπήρχαν – αλλά από

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Του Κωνσταντίνου
Απ. Γιοντζή

τον πλησιέστερο συγγενή του
θύματος, με τη μορφή της
εκδίκησης. Και στην προκειμένη περίπτωση, εκείνος που
έπρεπε να σκοτώσει την Κλυταιμήστρα ήταν ο γιος της

Ορέστης.
Ο ποιητής αντιμετωπίζει
εδώ και το θέμα της μετάβασης από τη μητριαρχική στην
πατριαρχική οικογένεια. Ο
Απόλλων ανήκει στην ομάδα
των νέων θεών, που υποστηρίζουν την πατριαρχική οικογένεια. Είναι μια αντίληψη που
ανυψώνει τον άντρα σε κυρίαρχο στοιχείο της οικογένειας και υποβιβάζει τη γυναίκα σε θέση υποτελή. Και το
ότι η Κλυταιμήστρα, γυναίκα
αυτή, τόλμησε να σκοτώσει
κάποιον, που δεν ήταν μόνο
άντρας της, αλλά ήταν και
βασιλιάς, αποτελεί προσβολή
της καθεστηκυίας τάξης. Άρα
ήταν και πολιτικοί οι λόγοι,
που ο Απόλλων έδωσε εντολή
στον Ορέστη να σκοτώσει την
Κλυταιμήστρα.
Ο Ορέστης με την επιστροφή του στο Άργος το πρώτο
που κάνει είναι να πάει να

προσκυνήσει στον τάφο του
πατέρα του, όπου σε μια λιτή
ικεσία παρακαλεί τον Άρχοντα
του Κάτω Κόσμου να του συμπαρασταθεί στην εκτέλεση
του σχεδίου του. Κόβει και μια
πλεξίδα από τα μαλλιά του και
την εναποθέτει επάνω στον
τάφο – ένδειξη βαρύτατου
πένθους. Βλέπει όμως εκείνη
τη στιγμή να έρχεται προς
τον τάφο μια ομάδα γυναικών
μαυροφορεμένων και επειδή
δε θέλει να γίνει γνωστός ο
ερχομός του στο Άργος, παίρνει και τον Πυλάδη και απομακρύνονται σε μέρος απόκρυφο, από όπου όμως μπορούσαν να παρακολουθούν
τις κινήσεις των γυναικών.
Ήταν οι δούλες του παλατιού με την Ηλέκτρα, που
πήγαιναν με εντολή της Κλυταιμήστρας στον τάφο του
Αγαμέμνονα να καταθέσουν
χοές. Οι χοές ήταν εξιλαστή-

ριες σπονδές, ένα μίγμα από
κρασί, μέλι και νερό. Από τις
χοές που έφεραν, λέγονταν
χοηφόροι. Σ’ αυτές οφείλεται
και το όνομα της τραγωδίας.
Αυτό το έκανε η Κλυταιμήστρα, γιατί είχε ξυπνήσει την
ημέρα εκείνη πολύ ταραγμένη
από ένα εφιαλτικό όνειρο, που
είχε ιδεί στον ύπνο της.
Είδε, λέει, ότι γέννησε ένα
φίδι. Το σπαργάνωσε, όπως
κάνουν τα βρέφη, και όταν το
έβαλε να θηλάσει, από το στήθος της μαζί με το γάλα έβγαινε και αίμα. Κατατρομαγμένη,
στέλλει το πρωί τις δούλες
μαζί με την Ηλέκτρα στον
τάφο του Αγαμέμνονα να προσφέρουν χοές, να εξευμενίσει
τον σκοτωμένο άντρα της και
να αποτρέψει το κακό. Και ο
Χορός των γυναικών αναρωτιέται: «Ποιο κακό θέλει να
αποτρέψει η κακούργα γυναίκα; Θα μπορούσε ποτέ να
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ξεπλύνει τα χέρια της από το
αδικοχυμένο αίμα του ανδρός
της;»
Ο Χορός όταν έφτασε στον
προορισμό του και έχυσε τις
χοές στον τάφο, αντίκρισε μια
πλεξίδα μαλλιών Η Ηλέκτρα
αποκλείει να το έκανε αυτό κάποιος ξένος. Και διερωτάται:
Ύστερα από τόσα χρόνια, θα
ένοιωθε κάποιος ξαφνικά τόση
λύπη, ώστε να κόψει τα μαλλιά
του και να πενθήσει; Αυτή η
πλεξίδα, λέει, είναι του Ορέστη, τα μαλλιά του μοιάζουν
πολύ με τα δικά μου.
Ο Ορέστης που παρακολουθούσε από μακριά, ήταν
σίγουρος ότι είναι η Ηλέκτρα
και ξανάρχεται στον τάφο μαζί
με τον Πυλάδη. Απευθύνεται
στην Ηλέκτρα και της λέει:
«Αυτός που χρόνια ευχόσουν
να ιδείς, είναι τώρα μπροστά
σου» και μετά από κάποια
στοιχεία , που αποκαλύπτονται, γίνεται η αναγνώριση.
Ακολούθως ο Ορέστης κάνει
γνωστούς τους λόγους της
άφιξής του στο Άργος και τα
σχέδια που θα εφαρμόσει,
για να σκοτώσει την Κλυταιμήστρα και τον Αίγισθο. Και
μετά απ’ αυτά, Ορέστης, Πυλάδης και Ηλέκτρα φεύγουν.

Η κοπή πίτας του ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΗΦΑΙΣΤΟΣ
ο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης
Ατόμων με Αναπηρίες(ΚΔΑΠ-ΜΕΑ «ΗΦΑΙΣΤΟΣ»)
η Α’ & B’ Βάρδια, του Τμήματος Φροντίδας Παιδικής Ηλικίας, της Δ/νσης Κοινωνικής
Μέριμνας του Δήμου Τρικκαίων, πραγματοποίησε την
καθιερωμένη κοπή πίτας την
Τετάρτη 30/01/2019 στις 10:30

Τ

π.μ
στο χώρο του 6ου
Κ.Α.Π.Η (Πράσινη γωνιά) παρουσία γονέων και παιδιών.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν, ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας
Κος
Κων/νος Ψύχος, ο Πρόεδρος
του Συλλόγου «ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ» Κος Σωτήρης Τσιρογιάννης & ο Πρόεδρος του
συλλόγου «ΕΛΠΙΔΑ» Κος

Π ο ί η σ η

“ Η φτώχεια, θέλει
καλοπέραση...”
Όσο κι αν βιώνει κρίση
ο Ρωμιός, ο ζευνταλής,
θα τα σπάσει, θα γλεντήσει,
γιατί είναι μερακλής.
```
Μέχρι φράγκο θα τα φάει
και λουλούδια θα πετάει,
αν χορεύει τσιφτετέλι
μες στην πίστα το κοπέλι.
```
Ούτε νοιάζεται μια στάλα
που 'χει βάσανα μεγάλα,
αυξημένες εισφορές
και ληγμένες οφειλές.
```
Ζει ανέμελα το τώρα
-δίχως τύψη και καημόκαι την κάθε είδους μπόρα
αναθέτει στον Θεό.
```
Βοηθά τους τολμηρούς
-σε δυσοίωνους καιρούςασπροπρόσωποι να βγουν
και τα πάντα να χαρούν.
```
Μοναχά Εκείνος ξέρει
τι θα γίνει προσεχώς
κι έτσι θα τα καταφέρει,
αφού... “έχει ο Θεός!”
```

Και να δεις που καταφέρνουν
να τους πάνε “δεξιά”,
ορεξάτοι γυροφέρνουν
και γλεντάνε στα γερά.
```
Ούτε χάνουν το κουράγιο,
αν βρεθούνε σε ναυάγιο·
το κεφάλι τους ψηλά,
“φτώχεια και καλή καρδιά!”
```
Δεν το βάζουνε μαράζι
-άλλωστε, τι τους πειράζει;όσα πάνε κι όσα έρθουν
κι άμα λάχει, ας μην έρθουν!
```
Δεν χαλά τη ζαχαρένια
ο Ρωμιός για τα λεφτά,
ούτε και το βάζει έννοια
ποιος θα χάσει τελικά.
```
Και δεν παν να λεν οι άλλοι
το μακρύ και το κοντό,
δήθεν πρέπει το ζωνάρι
να το κάνει πιο σφιχτό;!
```
Πίνει και διασκεδάζει
-μες στα στέκια που αράζεισαν ασίκης, σαν πασάς
κι “άι σιχτίρ” και ο παράς!..
Κική

Ευάγγελος Ρίζος, οι οποίοι
ευχήθηκαν στους παρευρισκόμενους να έχουν μια «
Καλή και δημιουργική χρονιά». Καλή χρονιά ευχήθηκαν
επίσης η Υπεύθυνη της Α΄
Βάρδιας κ.Ανθή Ίτσιου και η
Υπεύθυνη της Β΄ Βάρδιας κ.
Γεωργία Κατσιανάκου. Η εκδήλωση έγινε σε μια ζεστή και
φιλική ατμόσφαιρα. Τέλος
όλοι οι παρευρισκόμενοι αντάλλαξαν ευχές για ένα Δημιουργικό και Ευτυχισμένο
2019.

30 σελίδα
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Γεννηματά - Νάλες:

Αποτελεσματικές λύσεις
απέναντι στη διαρκή λιτότητα

Με εκπροσώπους του Οικουμενικού
Πατριαρχείου συναντήθηκε ο Κ. Μητσοτάκης

Τ

η θέση της Ν.Δ. ότι τα
εκκρεμή ζητήματα που
αφορούν τις σχέσεις
εκκλησίας κράτους, μπορούν να
ρυθμιστούν χωρίς συνταγματικές
αλλαγές και σε συνεννόηση με την
Εκκλησία της Ελλάδος και το
Πατριαρχείο διατύπωσε ο Κυριάκος
Μητσοτάκης σε συνάντηση που
είχε χθες το απόγευμα με
εκπροσώπους του Οικουμενικού
Πατριαρχείου.

Την ανάγκη η Ευρώπη «να κλείσει τον δρόμο στην
ακροδεξιά και στους εθνικιστές» υπογράμμισε η επικεφαλής του Κινήματος Αλλαγής Φώφη Γεννηματά, μετά
τη συνάντησή της με την πρόεδρο του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος της Γερμανίας (SPD), Αντρέα Νάλες.
Στη συνάντηση που συμμετείχε και ο Τομεάρχης Οικονομικών του Κινήματος Αλλαγής, Φίλιππος Σαχινίδης,
συζητήθηκε η πορεία της Ευρώπης και οι θέσεις των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών.
«Είναι τώρα η ώρα στις Ευρωεκλογές, εμείς οι σοσιαλδημοκράτες να προωθήσουμε ριζοσπαστικές και αποτελεσματικές λύσεις απέναντι στη διαρκή λιτότητα και τις
συντηρητικές πολιτικές» τόνισε η κ. Γεννηματά.
Επίσης, σημείωσε πως «Η προοδευτική ατζέντα που
εκφράζεται με την υποψηφιότητα του Φ. Τίμερμανς
πρέπει να γίνει ορατή από τους λαούς μας. Για μια Κοινωνικά Δίκαιη Ευρώπη που ανταποκρίνεται στις ανάγκες
των πολιτών».

ΝΔ: Δεν υπάρχει περίπτωση
να προτείνουμε ΒενιζέλοΣημίτη για τη θέση του ΠτΔ

Πρόωρο τέλος σε κάθε σενάριο που θέλει τη ΝΔ να
προτείνει για τη θέση του προέδρου της Δημοκρατίας
είτε τον πρώην πρωθυπουργό, Κωνσταντίνο Σημίτη είτε
τον πρώην πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελο Βενιζέλο,
έβαλε η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ, Μαρία Σπυράκη.
Ειδικότερα, η κυρία Σπυράκη, σημείωσε χαρακτηριστικά
πως «δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση», απαντώντας σχετικά
για το ενδεχόμενο μιας τέτοιας πρότασης της ΝΔ, θέλοντας έτσι να δώσει άμεσα τέλος στο συγκεκριμένο ζήτημα.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης επανέλαβε ότι η Νέα Δημοκρατία
αντιτάχθηκε εξ αρχής «στην προσπάθεια
της κυβέρνησης να μεταβάλλει, ερήμην
του κλήρου, το μισθολογικό τους καθεστώς».
Από την πλευρά τους, οι εκπρόσωποι
του Πατριαρχείου εξέφρασαν – σύμφωνα
με την Πειραιώς - την ανησυχία τους

ΣΩΤ. Ι. ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ

ΓOPΓOΓYPI - TPIKAΛA
THΛ.: 24310 53555

Με συνέπεια εκεί
που μας χρειάζεστε

ματισμό που προκαλεί στους κόλπους
του Πατριαρχείου η επιχειρούμενη αλλαγή εκ μέρους της κυβέρνησης στο μισθολογικό καθεστώς των κληρικών».

Θεοδωράκης: Είμαστε
σε μια Βουλή που δεν ακούει
•«Ο καθένας υπακούει μόνο και αποκλειστικά στο κομματικό του συμφέρον»

Μ

ε τίτλο «Μια
Βουλή που δεν
ακούει» ο
Σταύρος Θεοδωράκης
έκανε μια ανάρτηση στον
λογαριασμό του στο
Facebook, στην οποία
καταφέρεται κατά
πάντων, «γιατί ο καθένας
υπακούει μόνο και
αποκλειστικά στο
κομματικό του
συμφέρον». Μάλιστα,
συνόδευσε το
ποστάρισμά του και με
ένα τραγούδι του
Διονύση Σαβόπουλου.

Η ανάρτησή του έχει ως
εξής:
«Δεν δέχτηκαν (όλοι) την
πρότασή μας να εκλέγεται ο
Πρόεδρος της Δημοκρατίας
από ένα διευρυμένο εκλεκτορικό σώμα με τη συμμετοχή πέραν των βουλευτών - των
Περιφερειαρχών, των Ευρωβουλευτών και των Δημάρχων
των 21 μεγαλύτερων πόλεων.
Δεν δέχτηκαν (όλοι) την
πρότασή μας να μην αποφασίζουν η εκάστοτε κυβέρνηση
και τα μεγάλα κόμματα ποιος
βουλευτής έχει ασυλία και
ποιος όχι και την απόφαση
να παίρνει ένα Δικαστικό Συμ-

ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

για τις αλλαγές που προωθεί η κυβερνητική πλειοψηφία τόσο στο άρθρο 3,
όσο και στο άρθρο 13 του Συντάγματος.
Παράλληλα, «επανέλαβαν τον προβλη-

Έγκριτο μέλος συνδέσμου
ταπητοκαθαριστηρίων

“ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ”
CMYK

βούλιο με πλειοψηφία δικαστών και εισαγγελέων του
Εφετείου.
Δεν δέχτηκαν (ο ΣΥΡΙΖΑ)
την πρότασή μας για μη κρατικά πανεπιστήμια με τη ρητή
δέσμευση ότι θα είναι μη κερδοσκοπικά, θα δίνουν υποχρεωτικά υποτροφίες και δεν
θα χρηματοδοτούνται από τον
κρατικό προϋπολογισμό.
Δεν δέχτηκαν (η Νέα Δημοκρατία) την πρότασή μας
για μια νέα σχέση της Εκκλησίας με το Κράτος, με σεβασμό στην Ορθοδοξία, στις
θρησκείες όλων, αλλά ταυτόχρονα χωρίς παρεμβάσεις
των Μητροπολιτών στην εκπαίδευση.

Δεν δέχτηκαν (η Νέα Δημοκρατία) να υπερψηφίσουν
μαζί μας την προστασία από
διακρίσεις λόγω φύλου, ταυτότητας φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού.

Δεν δέχτηκαν (ο ΣΥΡΙΖΑ) η
επιλογή της ηγεσίας της Δικαιοσύνης να μην είναι υπόθεση της κυβέρνησης αλλά
της Βουλής και του Προέδρου
της Δημοκρατίας, μετά από
προτάσεις των ίδιων των δικαστικών λειτουργών.
Πείτε μου τώρα εσείς τι από
όλα αυτά που προτείνει το
Ποτάμι είναι παράλογο.
Απλώς είμαστε σε μια Βουλή που δεν ακούει, γιατί ο
καθένας υπακούει μόνο και
αποκλειστικά στο κομματικό
του συμφέρον.
Αχ, Σαββόπουλε, πόσο δίκιο
είχες.
"Τι να φταίει η Bουλή
τι να φταιν’ οι εκπρόσωποι
έρημοι και απρόσωποι
βρε..."».

εσωτερικά

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Με αυξημένη πλειοψηφία περισσοτέρων από 180 βουλευτών, η...

Συνταγματική αναθεώρηση
•Η διαδικασία θα συνεχιστεί μετά ένα μήνα
ι προτάσεις της
Κοινοβουλευτική
ς Ομάδας του
ΣΥΡΙΖΑ
υπερψηφίστηκαν στο
σύνολό τους, είτε από
την απόλυτη πλειοψηφία
του συνόλου των
βουλευτών είτε ακόμα
και από την αυξημένη
πλειοψηφία
περισσότερων από 180
βουλευτών, όπως
αναφέρεται σε
ανακοίνωση του
Γραφείου Τύπου του
Πρωθυπουργού, μετά
την ολοκλήρωση της
πρώτης ψηφοφορίας
στην Ολομέλεια της
Βουλής επί των
προτάσεων
αναθεώρησης του
Συντάγματος, σύμφωνα
με τα άρθρα 110 του
Συντάγματος και 119 του
Κανονισμού της Βουλής.
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Απάντηση Μαξίμου στη
διαφοροποίηση του Στ. Κοντονή
για την Αναθεώρηση

O

Συγκεκριμένα:
- Υπερψηφίστηκαν με συντριπτική πλειοψηφία, που
υπερβαίνει κατά πολύ τους
180 βουλευτές, οι προτάσεις της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ για
την αποσύνδεση της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας από τη διάλυση
της Βουλής (άρθρο 32), για
τον περιορισμό της βουλευτικής ασυλίας (άρθρο 62),
για τον περιορισμό των προνομιακών ρυθμίσεων περί
ευθύνης υπουργών (άρθρο
86) και για τις ανεξάρτητες
αρχές (άρθρο 101Α).
- Υπερψηφίστηκαν με την
απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των βουλευτών οι
προτάσεις της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ για την κατοχύρωση
της θρησκευτικής ουδετε-

ρότητας του κράτους (άρθρο 3), για την κατοχύρωση
του πολιτικού όρκου (άρθρα 13, 33 και 59), για την
κατοχύρωση κοινωνικών δικαιωμάτων και κοινωνικών
αγαθών (άρθρο 21), για την
κατοχύρωση εργασιακών και
συλλογικών ελευθεριών (άρθρο 22), για την κύρωση
διεθνών συνθηκών με δημοψήφισμα (άρθρο 28), για
την υποχρεωτική βουλευτική
ιδιότητα του πρωθυπουργού (άρθρο 37), για την καθιέρωση εποικοδομητικής
ψήφου δυσπιστίας (άρθρο
84), για την καθιέρωση της
λαϊκής νομοθετικής πρωτοβουλίας (άρθρο 73) και δημοψηφισμάτων με λαϊκή
πρωτοβουλία (άρθρο 44),
για την καθιέρωση αναλογικού εκλογικού συστήματος
και βουλευτών απόδημου
Ελληνισμού (άρθρο 54), για

την καθιέρωση προσωρινού
κωλύματος εκλογιμότητας
μετά από τρεις βουλευτικές
περιόδους (άρθρο 56) και
για την καθιέρωση αναλογικού εκλογικού συστήματος
και θεσμών άμεσης δημοκρατίας στην τοπική αυτοδιοίκηση (άρθρο 102).
Από τις συμπληρωματικές
προτάσεις που υπέβαλαν ή
υποστήριξαν βουλευτές του
ΣΥΡΙΖΑ υπερψηφίστηκαν οι
προτάσεις για την κατοχύρωση της απαγόρευσης διακρίσεων λόγω φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού (άρθρο 5), την εισαγωγή της αρχής της επιείκειας και την κατάργηση της
διάταξης περί καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος
(άρθρο 25), την αναπλήρωση του πρωθυπουργού για
λόγους υγείας (άρθρο 38),
την επέκταση των εγγυήσε-

ων δικαστικής ανεξαρτησίας
στους στρατιωτικούς δικαστές (άρθρο 96), τον ορισμό
του συστήματος περιφερειακής οργάνωσης και την
προστασία των νησιωτικών
και ορεινών περιοχών (άρθρο 101).
Η διαδικασία θα συνεχιστεί μετά από ένα μήνα,
οπότε θα διεξαχθεί η δεύτερη ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Βουλής, επί των
διατάξεων που συγκέντρωσαν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των βουλευτών σ' αυτή την πρώτη
ψηφοφορία.

«Η προτείνουσα Βουλή δεσμεύει την αναθεωρητική ως
προς την κατεύθυνση, σύμφωνα με το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο» σημείωσε ο κ. Τζανακόπουλος, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, κληθείς να σχολιάσει
τα όσα είπε στη Βουλή ο κ. Κοντονής.
Υπενθυμίζεται πως ο κ. Κοντονής κατά τη διάρκεια της
ομιλίας του δήλωσε πως η άποψη περί δέσμευσης της επόμενης βουλής «δεν είναι σωστή», καθώς «η άποψη αυτή
δεν λαμβάνει υπ’ όψιν της ότι υπάρχει ο ενδιάμεσος κρίκος που είναι το εκλογικό σώμα. Ο λαός που κρίνει».
Ο κ. Τζανακόπουλος, πάντως, πρόσθεσε πως στο πλαίσιο της συζήτησης που έχει ανοίξει «θεωρητικές νομικές
απόψεις μπορούν να εκφράζονται», προσθέτοντας πως δεν
υπάρχει ζήτημα κομματικής πειθαρχίας. Ως εκ τούτου ο
κ. Κοντονής μπορεί να έχει την άποψη του, ειδικά για ένα
θέμα με τόσες νομικές προεκτάσεις όπως η Συνταγματική Αναθεώρηση.

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
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Μαθητές του Γυμνασίου
Μεγαλοχωρίου
επισκέπτονται τα ΓΑΚ Αγιάς

Επιμορφωτική συνάντηση
Erasmus+ στη ΔΔΕ Τρικάλων
Η

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Τρικάλων
φιλοξένησε από τις 28/1 έως τις
1/2/2019, την 3η επιμορφωτική
συνάντηση του ευρωπαϊκού
προγράμματος Erasmus+ με τίτλο
“Abriendo Puertas, Dando
Oportunidades” (Ανοίγοντας Πόρτες,
Δίνοντας Ευκαιρίες).

Τ

ην Πέμπτη, 7 Φεβρουαρίου 2019, μαθητές
και εκπαιδευτικοί της περιβαλλοντικής
ομάδας του Γυμνασίου Μεγαλοχωρίου
επισκέφθηκαν τα ΓΑΚ Αγιάς και παρακολούθησαν
το εκπαιδευτικό πρόγραμμα: «Μετάξι, Μεταξοχώρι,
παραδοσιακός οικισμός». Η επίσκεψη
πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που υλοποιείται
κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά, με θέμα
«Βαρούσι: η παραδοσιακή συνοικία των Τρικάλων».

Το Τοπικό Αρχείο Αγιάς είναι περιφερειακή υπηρεσία
των Γενικών Αρχείων του Κράτους (ΓΑΚ). Βασικός σκοπός
του είναι η διάσωση, συγκέντρωση και ταξινόμηση του
αρχειακού υλικού της επαρχίας Αγιάς, καθώς και η αξιοποίηση όλου αυτού του αρχειακού πλούτου. Ιδιαίτερη
θέση στις δραστηριότητες του αρχείου κατέχουν μια
σειρά από εκπαιδευτικά προγράμματα, που στοχεύουν
στην διασύνδεση όλου αυτού του αρχειακού υλικού στην
εκπαιδευτική διαδικασία.
Η προϊσταμένη των ΓΑΚ, κ. Τσάπου Ελένη, ξενάγησε
αρχικά τους μαθητές στους χώρους του Αρχείου, παρουσίασε τα εκθέματα που βρίσκονται στις προθήκες
του και αναφέρθηκε εν συντομία στα εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιούνται. Μετά τη σύντομη ενημέρωση
τα παιδιά χωρίστηκαν σε ομάδες και μελέτησαν φωτογραφίες και κείμενα, ώστε να διαπιστώσουν με τρόπο
βιωματικό, μέσα από τη δική τους έρευνα στο αρχειακό
υλικό, πώς η ενασχόληση των κατοίκων με τη σηροτροφία
συνδέεται άμεσα με τα αρχοντικά που κτίστηκαν στο
Μεταξοχώρι στα τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ου
αιώνα. .
Το πρόγραμμα συνεχίστηκε με μια ενδιαφέρουσα ξενάγηση στον παραδοσιακό οικισμό του Μεταξοχωρίου
και ολοκληρώθηκε με επίσκεψη στο παλιό Παρθεναγωγείο,
που λειτουργεί πλέον ως πολιτιστικό κέντρο και λαογραφικό μουσείο.
Εν συνεχεία, εκπαιδευτικοί και μαθητές μετέβησαν στη
Λάρισα για φαγητό και ένα σύντομο περίπατο στο ιστορικό
κέντρο της πόλης (Μύλος Παππά, Μπεζεστένι, Βασιλική
Αγίου Αχιλλείου, Αρχαίο Θέατρο).
Οι μαθητές συνοδεύονταν από τον διευθυντή του σχολείου κ. Τσαντίλα Σωτήριο, την υπεύθυνη του προγράμματος κ. Πλεσιώτη Κων/να και τον εκπαιδευτικό κ. Γκούμα
Δημήτριο.

Σκοπός της συνάντησης ήταν η επιμόρφωση
των Ευρωπαίων εταίρων οργανισμών που
λαμβάνουν μέρος στο πρόγραμμα, σε θεματικές που σχετίζονται με εκπαιδευτικές τεχνικές και διαδικασίες που θα βοηθήσουν
στην άμβλυνση του φαινομένου της σχολικής
διαρροής, έχοντας άμεση σύνδεση με την
επίτευξη των στόχων της στρατηγικής "Ευρώπη 2020", που αφορά στην πρόταση για
τη μείωση των ποσοστών της σχολικής εγκατάλειψης αλλά και στην ενίσχυση της δια
βίου μάθησης.
Η επιμορφωτική αυτή συνάντηση έλαβε
χώρα κατά κύριο λόγο στα γραφεία της ΔΔΕ
Τρικάλων, όπου καθηγητές και διοικητικοί
υπάλληλοι της ΔΔΕ Τρικάλων οργάνωσαν
βιωματικά εργαστήρια. Οι εταίροι οργανισμοί
εργαστήκαν στις θεματικές της χρήσης νέων
τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία,
της μη βίαιης επίλυσης συγκρούσεων, της
βελτίωσης του κοινωνικού και συναισθηματικού κλίματος της τάξης και της ανάπτυξης
ομαδικών σχέσεων συνεργασίας τόσο στο
επίπεδο των μαθητών όσο και των εκπαιδευτών τους.
Εξετάστηκαν ακόμα τα ζητήματα της χρησιμοποίησης διαγνωστικών εργαλείων για τον
προσδιορισμό των ειδικών μαθησιακών, κοινωνικών και συναισθηματικών αναγκών των
μαθητών, καθώς και η ανάπτυξη των κατάλληλων σχεδίων δράσης και προγραμμάτων
σπουδών για την υποστήριξη όλων των μαθητών. Οι συμμετέχοντες πειραματίστηκαν
τέλος με εναλλακτικές τεχνικές μάθησης
όπως του καταιγισμού ιδεών, των γνωστικών
χαρτών, της κριτικής σκέψης, των προσομοιώσεων, των πειραμάτων και των παιχνιδιών
στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Οι εταίροι οργανισμοί είχαν ακόμη την ευκαιρία να επισκεφθούν το παράρτημα του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στα Τρίκαλα
(πρώην ΤΕΦΑΑ), όπου τους υποδέχθηκε ο
καθηγητής της σχολής Επιστήμης Φυσικής
Αγωγής, Διαιτολογίας και Αθλητισμού κ. Κουστέλιος Αθανάσιος και ενημερώθηκαν για τα
προγράμματα δια βίου μάθησης που προσφέρει το πανεπιστήμιο. Επισκέφθηκαν ακόμα
το 1ο ΕΠΑΛ, το Εσπερινό ΕΠΑΛ και το ΣΕΚ
Τρικάλων.
Η επίσκεψη περιελάβανε ξενάγηση στα
εργαστήρια του σχολικού συγκροτήματος
από τον Διευθυντή του ΣΕΚ κ. Ευσταθίου
Χρήστο. Ακολούθως ο κ. Αθανάσιος Βράντζας
ενημέρωσε τους εταίρους για το αναλυτικό
πρόγραμμα των σχολικών μονάδων, τις δράσεις, τις καινοτομίες, αλλά και τις δυνατότητες
επαγγελματικής εξέλιξης και συνέχισης των
σπουδών που προσφέρουν οι σχολικές μονάδες. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ενημέρωση σχετικά με το προαιρετικό έτος μαθητείας που εφαρμόζεται από πέρυσι, το νομικό πλαίσιο που τη διέπει καθώς και τις δυνατότητες που προσφέρονται για την ομαλή
και ασφαλή είσοδός των μαθητών στην αγορά
εργασίας, με στόχο τη στήριξή τους μετά
την απόκτηση του πτυχίου τους. Ταυτόχρονα,
τονίστηκε σε αντίθεση με άλλες μορφές εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας, ότι εξασφαλίζεται, μέσω της εφαρμογής συγκεκριμένου
Προγράμματος Σπουδών, ότι οι μαθητευόμενοι αποκτούν ουσιαστικές γνώσεις, σχετικές
με την ειδικότητά τους..
Κατά τη διάρκεια της διαμονής στα Τρίκαλα,
οι συμμετέχοντες ξεναγήθηκαν στο ιστορικό
κέντρο της πόλης (Βαρούσι), στο Μουσείο
Τσιτσάνη, στο Φρούριο, αλλά και στη μονή
Βαρλαάμ με την ευρύτερη περιοχή των Μετεώρων που αποτελεί μνημείο μοναδικής
ομορφιάς και παγκόσμιας κληρονομιάς από
την ΟΥΝΕΣΚΟ. Οι συμμετέχοντες επισκέφθηκαν επίσης το μουσείο Ελληνικής Παιδείας
στην Καλαμπάκα και τον ορεινό όγκο των
Τρικάλων, με την Ελάτη, το Περτούλι και την
τοξωτή γέφυρα της Πύλης να αποτελούν
στάσεις του πολιτιστικού μέρους της επιμορφωτικής αυτής συνάντησης.
Στην 3η επιμορφωτική συνάντηση του προγράμματος από ελληνικής πλευράς συμμετείχαν η Διευθύντρια κα Βασιλική Κάκλα, η

παιδαγωγική ομάδα του προγράμματος από
το προσωπικό της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων, καθώς και οι
εκπαιδευτικοί Σμιξιώτη Φανή, Καραμπατζάκη
Δέσποινα, Μπαλκίζας Σωτήριος, Λύτρα Αμαλία
και Τσιουμάνη Ειρήνη που ανέλαβαν και το
επιμορφωτικό έργο της συνάντησης. Επίσης
συμμετείχαν καθηγητές και προσωπικό από
τα ινστιτούτα/οργανισμούς των εταίρων που
συμμετέχουν στο πρόγραμμα:
Το δημόσιο σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ενηλίκων CENTRO EDUCACION
PERMANENTE CEHEL, από το ALBUÑOL της
Ισπανίας, που είναι και ο συντονιστής του
προγράμματος.
Το ιδιωτικό ινστιτούτο εκπαίδευσης και επι-

μόρφωσης ενηλίκων IAL MARCHE SRL IMPRESA SOCIALE, από την Ανκόνα της Ιταλίας.
Το δημόσιο σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ASOCIATIA RENATO, από την JARISTEA της Ρουμανίας.
Το ιδιωτικό ινστιτούτο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης RECURSOS FUTUROS, UNIPESSOAL, LDA, από την Λισαβόνα
της Πορτογαλίας
Ο ιδιωτικός οργανισμός LEARNMERA OY,
από το ESPOO της Φινλανδίας.
Οι συμμετέχοντες αποχαιρέτησαν τα Τρίκαλα με τις καλύτερες εντυπώσεις και ανανέωσαν το ραντεβού τους για την επόμενη
συνάντηση τους τον ερχόμενο Απρίλιο στη
Γρανάδα της Ισπανίας.

τοπικά

Παρέμβαση Κώστα Πατέρα Στοχεύοντας
την
για την λειτουργία των ΤΟ.ΜΥ. επικαιρότητα
Ο
Κ
ι θέσεις της
κυβέρνησης
Τσίπρα – Καμμένου
για την Υγεία ήταν
εξωπραγματικές, έγιναν
χωρίς πρόγραμμα και
όραμα, εφαρμόστηκαν
από σχεδόν ανίκανους και
εμπαθείς ανθρώπους και
γι’ αυτό αποδοκιμάστηκαν
από την Ιατρική Κοινότητα
και τους πολίτες.

Με τις δηλώσεις βουλευτών
του ΣΥΡΙΖΑ, ότι στα Τρίκαλα θα
λειτουργήσουν δύο ΤΟ.ΜΥ.
(Τοπικές Μονάδες Υγείας), ενώ δεν υπάρχει
ούτε μόνιμο Ιατρικό και Νοσηλευτικό Προσωπικό, ούτε κτιριακές υποδομές και φυσικά ούτε
υλικοτεχνική υποδομή «γελάει και το παρδαλό κατσίκι...!»

Τώρα στα «ξεμπουστανιάσματα» δεν μπορούν να μιλάνε,
για υλοποίηση τέτοιων Δομών.
Τα Νοσοκομεία και οι Δομές
Υγείας θέλουν μόνιμο προσωπικό και δεν λειτουργούν ούτε
με «Αποσπάσεις» ούτε με «Επικουρικούς» Γιατρούς. Αυτά λέγονται «πολιτικά Παπατζιλίκια».
Ό,τι έφαγαν στον Τομέα της
Υγείας έφαγαν. Όσους βόλεψαν, με αδιαφανείς τρόπους,
βόλεψαν.
Σε λίγο η Ν.Δ. ανακοινώνει το
πρόγραμμά της για την Υγεία και
βάζει το … τρένο στις ράγες…!
Ο Σύριζα θα αποτελεί, μετά τις 26η Μαϊου, ένα
μαύρο κομμάτι της πολιτικής μας Ιστορίας.
Δρ. Κώστας Πατέρας
D. Ed., M. Ed., Ph.D.
Πολιτευτής

Υποψήφιοι πολλοί, ελπίδες ελάχιστες!
Παλιά, λέγανε ένα αστειάκι:
-Μπράβο παιδάκι μου, είσαι
το καλύτερο παιδί της γειτονιάς!
-Μα (β)ρε μαμά, δεν έχει
άλλα παιδιά στη γειτονιά…!
Μμμ…
Κάπως έτσι θα πρέπει να
νοιώθει κι ο κυβερνήτης με τα
όσα γίνονται!
Λες κι όλοι δουλεύουν για
να μείνει μόνος του, να υπογράφει τα πάντα όλα!
Τι να πω;
H φτώχεια φέρνει γκρίνια,
αλλά θα έπρεπε να φέρει κι
εμπειρία και σοφία, να παλέψουν όλοι για την πατρίδα,
μπας και βάλουν κι αυτοί ένα
λιθαράκι για τη σωτηρία της!
Επίσης, είναι λάθος να νομίζουν αρκετοί ότι χρειάζεται
ένας anti-tsipras, για να είναι
η απάντηση της άλλης πλευράς!
Τι να χρειάζεται;
Αυτός, που λες και του έκανε μαθήματα ο Μητσικώστας,
να μιμείται τον Αντρέα (Παπανδρέου);
Αυτός, που βγαίνει στο εξωτερικό κι άνευ τεχνικών γνώσεων και γλωσσών δεν μπορεί
να σταθεί σ’ ένα διεθνές πάνελ;
Αυτός, που τη μια μέρα κατεβάζει τον κόσμο να πει ναι
στην Ευρώπη, και επειδή ο
λαός λέει όχι, λέει αυτός το

Ο ίταμος είναι ένα αειθαλές
δέντρο ύψους 10 μ., αυτοφυές, σε
μεγάλο υψόμετρο, σε δάσος έλατου ή οξιάς. Είναι δέντρο που μεγαλώνει αργά και ζει πολλά χρόνια. Τα φύλλα του μοιάζουν πολύ
με τις βελόνες του έλατου.
Αυτό το περίεργο και σπάνιο
δέντρο κέντρισε την προσοχή
των ανθρώπων, με τις ιδιότητές
του και έδωσε το όνομά του σε
πολλές περιοχές και κορυφές
βουνών. Υπάρχει στην Μακεδονία,
τη Θράκη, την Πελοπόννησο, τη
Σαμοθράκη αλλά κατά κύριο λόγο
φύεται στον ορεινό όγκο της Θεσσαλίας και ειδικά των Τρικάλων.
Το φυτό ονομάζεται ήμερο έλατο
ή καρκαριά.
Το γνωρίζουμε και μέσα από τις
αναφορές του Θεόφραστου και
του Διοσκουρίδη. Σύμφωνα με

Του Χρήστου Αθαν. Πίσσα

ναι;
Όχι, δε χρειάζεται ένα τέτοιο αντίγραφο του σημερινού
καπετάνιου, και να είστε σίγουροι ότι το σουξέ του, μόλις πέσουν οι βομβαρδισμοί
των νέων μέτρων, θα χαθεί
μαζί με την τελευταία μακρινή
ελπίδα για ανάκαμψη!
Η κυρία νουδού και το κάθε
κόμμα πλέον, χρειάζεται έναν
ηγέτη με καθαρό λόγο, να
κατεβαίνει στον κόσμο, να συζητά μαζί του και να κουβεντιάζουν αλήθειες!

Όσο και ν’ αρέσουν τα παραμύθια στον Έλληνα, για να
τον κοιμίζουν, όταν ξυπνά η
αλήθεια τον αφήνει νηστικό
και δεν φταίει η αλήθεια, αλλά
το παραμύθι που πίστεψε!
Όσο είναι καιρός, κοιτάξτε
τον Έλληνα και τον ψηφοφόρο σας κι όχι τους εαυτούς
σας με διαφημιστικά σποτάκια!
Επιτέλους δε χρειάζεται τη
βοήθεια σας η κυβέρνηση.
Τα κάνει μπάχαλο μονάχη
της!

Ίταμος: ένα ενδιαφέρον δέντρο
με τρικαλινή καταγωγή
Του Βασιλείου Τσιούτσια, φαρμακοποιού
τον Διοσκουρίδη, το φυτό αναδίδει δηλητηριώδης ατμούς κι όποιος κοιμηθεί ή καθίσει να φάει
κάτω από αυτό μπορεί να πεθάνει.
Για το λόγο αυτό ονομάζεται και
δέντρο του θανάτου.
Είναι άγριο φυτό για όλες τις
αρρώστιες, αλλά η φαρμακευτική
του αξία κέντρισε το ενδιαφέρον, όταν το National Center Institute ανέπτυξε ένα πρόγραμμα
με φυτά, για την ανακάλυψη ουσιών με αντικαρκινικές ιδιότητες.
Το 1964 παρατηρήθηκε ότι το
εκχύλισμα του Taxus Bre vi Folia

είναι τοξικό σε λευχαιμικά κύτταρα σε καλλιέργειες κυττάρων
ποντικών. Απομόνωσαν την ουσία
με τις ευεργετικές ιδιότητες και
την ονόμασαν ταξόλη.
Σήμερα η ταξόλη κυκλοφορεί
με την εμπορική ονομασία Pactitaxel (πακλιταξέλη) και χρησιμοποιείται σε μεταστατικούς καρκίνους του μαστού και της ωοθήκης. Βελόνες του ίταμου μασημένες σε συγκεκριμένη δοσολογία
και συχνότητα, βοηθάει διάφορες
μορφές καρκίνου κυρίως του αίματος.
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Ο Πρωθυπουργός
στην Πόλη...

υριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου μεθαύριο. Αρχή Τριωδίου. Μια
μακρά περίοδος του εκκλησιαστικού έτους που καταλήγει στα μεσάνυχτα
του Μεγάλου Σαββάτου. Τότε που το θριαμβικό “Χριστός Ανέστη” διαλαλεί
παντού την οριστική νίκη της Ζωής επί του θανάτου. Στην κοσμική τους, πάντως,
εκδοχή οι τρεις πρώτες εβδομάδες του Τριωδίου, ίσα με την Κυριακή της
Τυροφάγου που, κατά κόσμον, είναι η τελευταία Κυριακή της Αποκριάς, είναι
συνυφασμένες με τα αποκριάτικα ξεφαντώματα, τα καρναβάλια και τις πάσης
φύσεως μεταμφιέσεις όπου οι μάσκες αποκρύπτουν τα πραγματικά ανθρώπινα
πρόσωπα μετατρέποντάς τα σε προσωπεία. Ό,τι ακριβώς έκανε ο Φαρισαίος και
ό,τι, αν θέλετε, κάνουν οι Φαρισαίοι όλων των εποχών... Υποκριτικά φερόμενοι,
άλλα λένε κι άλλα πράττουν, άλλοι δείχνουν να είναι και άλλοι εντελώς στην
πραγματικότητα είναι. Φορούν τη μάσκα του καλού, του αγαθού, του ενάρετου,
εσωτερικά όμως είναι πλήρεις πάσης ακαθαρσίας...
Λίγες μέρες πριν, ο Έλληνας Πρωθυπουργός πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στην Τουρκία. Πήγε και στην Αγία
Σοφία στην Πόλη και μετά στη Θεολογική
Σχολή της Χάλκης. Δεν μπορώ ειλικρινώς,
να ξέρω αν όντως ήταν γνήσιο και ειλικρινές το δέος που έδειχνε να τον διακατέχει,
ατενίζοντας κατ' αρχήν, το σύμβολο μαζί δε
και το καύχημα της Ορθοδοξίας, την Αγία
Σοφία, αλλά και κατόπιν στη Θεολογική
Σχολή της Χάλκης όπου και ξεναγήθηκε απ'
τον Οικουμενικό μας Πατριάρχη, και δεν
ήταν παρά μόνο μία μάσκα, ένα προσωπείο
δέους και θαυμασμού... Έτσι κι αλλιώς,
πάντως, ο Έλληνας Πρωθυπουργός ήρθε
σε μια πρώτη, επιδερμική έστω, επαφή με
τον πνευματικό θησαυρό που υπάρχει εκεί
και συνειδητοποίησε, ενδεχομένως, όσο
αυτό είναι εφικτό, την ανυπέρβλητη αξία
του. Πρόκειται βέβαια για τον θησαυρό που
αποκαλύπτει τη διαχρονική, συνεχή και
αδιάσπαστη μαρτυρική παρουσία των δύο
μεγίστων οικουμενικών μεγεθών, της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού... Που αποτελούν τους στύλους, πυλώνες της Ρωμιοσύνης και δη της Πονεμένης Ρωμιοσύνης όπως αυτή εξακολουθεί να βιώνεται
στην πάλαι ποτέ Ορθόδοξη και Ελληνική
Πόλη των πόλεων, τη Βασιλίδα των πόλεων, τη θρυλική Κωνσταντινούπολη... Αυτό
ακριβώς μαρτυράει η Αγία Σοφία. Που
πάντα υπενθυμίζει σε κάθε Ρωμιό τη δόξα
της Ρωμαίικης Αυτοκρατορίας που κακώς
επονομάζεται, καθώς έτσι υποβαθμίζεται,
Βυζαντινή Αυτοκρατορία...
Αλλά και η Θεολογική Σχολή της Χάλκης.
Η οποία ιδρύθηκε το 1844, από δε το
1971 είναι ερμητικά κλειστή εμποδιζόμενη
απ' το σκληροτράχηλο κράτος της Τουρκίας να λειτουργεί, να μορφώνει και να παρέχει θεολογική παιδεία στους σ' αυτήν
φοιτώντες, κάποιοι απ' τους οποίους θα κατελάμβαναν ή και καταλαμβάνουν, καίριες, ηγετικές θέσεις στον χώρο της καθ'
ημάς μίας, Αγίας, Καθολικής και αποστολικής Εκκλησίας... Η Θεολογική Σχολή της
Χάλκης, κατά τον μεγάλο Γερμανό Ιστορικό Hans Lietzmann, απέβη το “απώτατο
προπύργιο ελληνικού πολιτισμού στην Ανατολή”. Σ' αυτούς τους χρόνους πάντως της
πτώσης και της αποστασίας, όπως σημειώνει ο π. Γεώργιος Μεταληνός σε πρόσφατο άρθρο του, “οι επιδιώξεις της θεολογικής μαρτυρίας -προφανώς και η Θεολογική Σχολή της Χάλκης αν ποτέ επαναλειτουργήσει- οφείλουν να προσφέρουν τον
ίδιο Χριστό, την ίδια Ορθοδοξία, που μένει
“χθες και σήμερον ο αυτός και εις τους αιώνας”. Και ο νοών νοείτω... Σε τελική ανάλυση, η επαναλειτουργία της Θεολογικής
Σχολής της Χάλκης δεν είναι διμερές, μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, θέμα, αλλά είναι διεθνές θέμα και σαφώς θα έπρεπε να
είναι μόνιμος και διαρκής στόχος το άνοιγμά της σύμπασας της Ορθοδοξίας που, δυστυχώς, στις μέρες μας ιδιαίτερα, υφίσταται τις τραγικές συνέπειες ενός νέου
σχίσματος...
Η επίσκεψη λοιπόν του Έλληνα Πρωθυπουργού τόσο στην Αγία Σοφία όσο και στη
Θεολογική Σχολή της Χάλκης, είναι γεγονός υψηλού συμβολισμού, ουσιαστικό και

θετικό. Αλλά έχει κι έναν άλλο χαρακτήρα.
Γιατί δείχνει πως η κυβερνώσα σήμερα Αριστερά τείνει κάπου να συμφιλιωθεί με
τους ανυπέρβλητους και απαράλλακτους
κώδικες της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού. Μπορεί να έπρεπε να γίνει εξουσία
για να το καταλάβει. Αρκεί, βεβαίως, η
όποια συμφιλίωση Αριστεράς και Ελληνορθόδοξης Παράδοσης να είναι γνήσια και
ειλικρινής, και όχι μια μάσκα, ένα προσωπείο, και μάλιστα τώρα που εισήλθαμε σε
προεκλογική περίοδο, με τον σκοπό να παραπλανήσει και να αντλήσει ψήφους και απ'
την δεξαμενή της Εκκλησίας... Ο ΣΥΡΙΖΑ ως
αριστερό, αντιπολιτευόμενο, παλαιότερα,
κόμμα ήταν και πολλές από τις συνιστώσες
του εξακολουθούν να είναι, απέναντι, εχθρικά διακείμενος, οπωσδήποτε δε αδιάφορος, για θέματα όπως η Εκκλησία ή, αν
θέλετε, η Αγία Σοφία και η Θεολογική
Σχολή της Χάλκης.
Σε σχετικό δημοσίευμα τούτες τις μέρες,
έγινε αναφορά στον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο, απ' την κοίμηση του
οποίου, 28 Ιανουαρίου 2008, πέρασαν κιόλας 11 χρόνια. Είχε, επί των ημερών του,
η Εκκλησία φωνή, σαφώς λίαν ενοχλητική
για ολόκληρο το κατεστημένο, είτε αριστερό είτε δεξιό. Κάποτε ο καλλικέλαδος
Αρχιεπίσκοπος τραγούδησε δημοσίως το
παραδοσιακό τραγούδι “σώπασε κυρά Δέσποινα και μην πολυδακρύζεις, πάλι με χρόνια με καιρούς πάλι δικά μας θα 'ναι”... Στίχοι που σαφώς υποκρύπτουν τη διαχρονική απαντοχή του Γένους των Ελλήνων. Όλο
λοιπόν το σύστημα, το αριστεροδεξιό κατεστημένο, έπεσε πάνω στον μακαριστό
Χριστόδουλο. Κυριολεκτικά να τον φάνε...
Τι ακροδεξιό τον είπαν, τι δεξιά του Κυρίου, τι διαπνεόμενο από αλυτρωτισμό...
Πρωτοστάτης στις κατά του τότε Αρχιεπισκόπου επιθέσεις, ήταν, μεταξύ των άλλων,
ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν γνωρίζω, βεβαίως, αν κάτι
από όλα αυτά, ως προς τις ιδέες και τις επιδιώξεις του κυβερνώντος πλέον ΣΥΡΙΖΑ,
έχει πλέον αλλάξει... Χλωμό μου φαίνεται...
Ποιος ξέρει... Πιθανόν η επίσκεψη του
Πρωθυπουργού στην Πόλη να δημιουργεί
την προοπτική μιας μελλοντικής πραγμάτωσης της αλλαγής της στάσης του ΣΥΡΙΖΑ σε ό,τι αφορά τις σχέσεις του με την Εκκλησία και την παράδοσή της... Οι προτάσεις του όμως στο υπό αναθεώρηση Σύνταγμα, όπου στοχοποιούνται οι δύο πυλώνες του Γένους μας που είναι η Εκκλησία και η οικογένεια, έτσι όπως την ξέρουμε
και αιώνες τώρα την βιώνουμε, δεν συνηγορούν σε κάτι τέτοιο... Ακόμα κι αν ο Πρωθυπουργός, που αυτοπροσδιορίζεται ως
άθεος, στην Πόλη και είδε και άκουσε και
τη Θεία Λειτουργία παρακολούθησε και το
κεράκι του άναψε. Πώς ο Θεός δουλεύει και
ενεργεί, εμείς, οι απλοί άνθρωποι, εκ των
πραγμάτων είναι αδύνατο να κατανοήσουμε... Εν κατακλείδι, μπορεί η Εκκλησία
στο διάβα του χρόνου να αμφισβητείται ένθεν κακείθεν, να πολεμείται και να ταυτίζεται με την συντήρηση και την οπισθοδρόμηση, όμως στο τέλος αυτή που πάντα δοξάζεται είναι η Εκκλησία... Και τούτο
γιατί “ουκ έστιν εκ του κόσμου τούτου...”.
ΖΑΧ. Γ. ΖΑΧΟΣ
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Απευθείας
ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
Για την Ελλάδα...
Ώρα Ελλάδας
ΕΡΤ Ειδήσεις - Αθλητικά - Καιρός
Άλλη Διάσταση
ΕΡΤ Ειδήσεις - Δελτίο στη
Νοηματική - Αθλητικά - Καιρός
Ο Καιρός Στην Ώρα Του
Σαν Σήμερα τον 20ό Αιώνα (Ε)
Δεύτερη Ματιά
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων Αθλητικά - Καιρός
Η Επόμενη Μέρα
ΕΡΤ Ειδήσεις
Η Ζωή εν Τάφω
Indian Summers E10 (Ε)
Αστέρες του Εγκλήματος
Άλλη Διάσταση (Ε)
Indian Summers E10 (Ε)
Σαν Σήμερα τον 20ό Αιώνα (Ε)
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 E100
ANT1 News
Η Επιστροφή E78
Allou Fun Mark
Επανάληψη Ελληνικού
Προγράμματος
VICE Κ6 (Ε)
Εκείνες κι Εγώ (Ε)
Εγκλήματα
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 Ε4
Star News
Shopping Star
Elif Κ2 Ε274
Τροχός της Τύχης
Star News
MasterChef 3
Chips
MasterChef 3 (Ε)
Αυτό Είναι Χορός
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Θυρίδα Τηλεπώλησης
'Eλα στη Θέση μου Κ3 Ε94 (Ε)
Happy Day στον Alpha
Alpha Ρεπορτάζ
Ειδήσεις
Ελένη
Τι Λέει;

15

17:00 Δελτίο Ειδήσεων στη Νοηματική
Γλώσσα
17:10 Το Σόι σου Κ3 Ε16 (Ε)
18:00 Deal
19:00 Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
20:00 'Eλα στη Θέση μου Κ3 Ε95
21:00 Bake Off Greece
22:10 Μην Αρχίζεις τη Μουρμούρα Κ6
Ε4 (Ε)
23:10 Φως στο Τούνελ
02:00 Οδηγός Καλής Ζωής
03:00 Revenge Body With Khloe
Kardashian Κ1 Ε3
04:00 Θυρίδα Τηλεπώλησης
04:30 Deal (Ε)
05:10 Εικόνες (Ε)
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τηλεόραση

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Σήμερα
Αταίριαστοι
Μαζί Σου
Οι Ειδήσεις του ΣΚΑΪ
Power of Love
Δελτίο στη Νοηματική
Survivor Πανόραμα
Τα Νέα του ΣΚΑΪ
Στην Υγειά μας ρε Παιδιά!
Food n' Friends
Power of Love (Ε)
Survivor Πανόραμα
Μαζί Σου (Ε)

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

00.50 Το Μαγκαζίνο της Θεσσαλίας
02.10 «Η Ωρα της Μαγνησίας»
03.00 Ξένη ταινία «Τhe personals»
04.30 Ξένη ταινία «Assassin»
06.00 «Αρωμα Ελλάδος»
07.45 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
08.20 «Καλημέρα Θεσσαλία»
09.30 Τελεμάρκετινγκ
10.30 Παιδικό προγραμμα «Σταχτοπούτα»,
«Η ωραία και το τέρας»
12.00 «Μη μου πεις»
13.00 ΤΕΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
14.00 ΤΕΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
14.40 Το Μαγκαζίνο της Θεσσαλίας
16.00 Τελεμάρκετινγκ
17.00 Παιδικό πρόγραμμα «Η Ιστορία του
Μωυσή»
18.00 Γεγονότα- Δελτίο Ειδήσεων
18.40 Τελεμάρκετινγκ

ΔIANYKTEPEYONTA ΦAPMAKEIA
8 πρωί – 2 μεσημέρι και 5 απόγευμα
έως 8 πρωί επομένης
Μάνος Νίκος
Τσιτσάνη & Μιαούλη ,2431028876
08:00 π.μ. – 23:00 μ.μ.
Κελεπούρη Μαρία
Καραϊσκάκη 46, 2431027277

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

19.00 «Καρέ- καρέ μαθήματα σκίτσου» (Ε)
19.30 Δεξιά και αριστερά
21.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
21.45 «Πολιτικοί Διάλογοι»
23.00 Γεγονότα -Δελτίο ειδήσεων
23.40 «Καλημέρα Θεσσαλία»
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14.00
15.00
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19.00
20.00
20.30
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ΠΡΩΙΝΗ ΑΤΖΕΝΤΑ
ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ
ASTRA MARKET
ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΙ ΡΗΞΗ
ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ASTRA MARKET
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΙ ΡΗΞΗ
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ASTRA MARKET
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
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 Πάμε Διακοπές
21.30 – 22.00 Ζούμε όμορφα, ζούμε
Ελλάδα
22.00 – 23.00 Ανατρεπτικό Δελτίο
23.00 – 00.00 Κόντρα και Ρήξη
00.00 – 00.30 Δελτίο Ειδήσεων
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
00:30
02:30
04:30
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 Ε33
Open News
Ο Πρίγκιπας της Φωτιάς Κ1 Ε72
Χόμπιτ: Η Ερημιά του Νοσφιστή
Criminal Minds Κ10 Ε18
Βασικός Στόχος
Criminal Minds Κ10 Ε10
Ώρα Ελλάδος 05:30

ΚΡΙΟΣ: Ολη αυτή η κινητικότητα στον οικονομικό τομέα μπορεί να σημαίνει από τη μια ότι
προχωράς σε σπατάλη χρημάτων κι από την
άλλη ότι προκύπτουν ξαφνικά έξοδα στα οποία
πρέπει να ανταποκριθείς, γι’ αυτό καλό θα ήταν
να είσαι προσεκτικός όσον αφορά στους χειρισμούς σου.
ΤΑΥΡΟΣ: Το πέρασμα του Άρη στο ζώδιο σου
έρχεται να σου δώσει από τη μία εξελίξεις σε
πολλά μέτωπα, σε βαθμό που θα νομίζεις ότι
η ζωή σου έχει μπει σε fast forward κι από την
άλλη την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπορέσεις να ανταποκριθείς σ’ αυτή την πραγματικότητα.
ΔΙΔΥΜΟΙ: Ο Άρης από τον Ταύρο έρχεται να
δημιουργήσει παρασκηνιακές κινήσεις που
μπορεί να σε επηρεάσουν είτε πρακτικά, είτε
ψυχολογικά.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Η διάθεση σου βελτιώνεται και ξαναβρίσκεις την όρεξη να κοινωνικοποιηθείς και
να βγεις με φίλους. Από την άλλη μέχρι τις 31/3
μπορείς να κάνεις τα απαραίτητα βήματα για
την υλοποίηση των φιλοδοξιών και των ονείρων
που έχεις για τη ζωή σου.
ΛΕΩΝ: Ο επαγγελματικός τομέας είναι αυτός
που παίρνει φωτιά και σε γεμίζει με ευθύνες,
υποχρεώσεις και εκκρεμότητες που ξεπετάγονται από παντού τις οποίες καλείσαι να διαχειριστείς όσο καλύτερα γίνεται με πάθος, επιμονή και προσήλωση.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Ο Άρης από τον Ταύρο θα σου δώσει την ευκαιρία να διευρύνεις τους ορίζοντες
σου είτε με τη μορφή γνώσεων που θα αποκομίσεις καθίζοντας στα «θρανία», είτε έμμεσα , ταξιδεύοντας ή ερχόμενος σε επαφή με
ανθρώπους και καταστάσεις που μπορεί ως
τώρα να σου ήταν άγνωστα.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Γι' αυτόν λέμε πως...
τρώγεται.
2. Πολλά τέτοια κέντρα διασκέδασα υπάρχουν.
3. Προστακτική... παραδειγματισμού - Το μικρό όνομα του σκηνοθέτη
της
ταινίας
«Οστερμαν».
4. Αρχαίος Ρωμαίος
φιλόσοφος και τραγικός ποιητής.
5. Πληθυντικός άρθρου -Αρχηγός γνωστής εκστρατείας (αιτ.).
6. Ο τελευταίος Κάρολος της
Γερμανίας - Από τα πέντε... δυο
(αντιστρ.).
7. Συνηθισμένο θύμα των τροχών - Εχουν τα ιδανικά τους.
8. Μητέρα του ήταν η Ισις (αιτ.)
- Πληκτροφόρα όργανα.
9. Τουρκικής προέλευσης λέξη
για την τροφό - Ακολουθείται
από ρήμα.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Προστατευτικός ο ρόλος
τους (γεν.).
2. Συνηθισμένος όμιλος -Τέχνη... Αγγλων.
3. Λιμάνι της Αλγερίας -Αρχαία
φιλοσοφική σχολή.
4. Μουσική νότα - Το μετά

Αυτή τη βδομάδα προβάλλονται

ΑΙΘΟΥΣΑ 1:

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Η όποια επιθετικότητα ή ο όποιος
ανταγωνισμός μπορεί να εκδηλώσεις δε θα μείνει αναπάντητος, γι’ αυτό καλά θα κάνεις ότι
έχεις να πεις να το λες ανοιχτά και χωρίς να
προσπαθείς δόλια να φέρεις τον άλλον στα όριά
του.

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

ΤΟΞΟΤΗΣ: To πέρασμα του Άρη στον Ταύρο έρχεται να δώσει ρυθμό και ένταση στην καθημερινότητα σου. Ειδικά μάλιστα όσον αφορά την
εργασιακή σου καθημερινότητα, όπου οι εξελίξεις σε καλούν να κινητοποιηθείς και οι εκκρεμότητες θα έχουν τον…ατελείωτο.

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

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Έχεις ανάγκη από νέα σχέδια που
θα σε βοηθήσουν να ανανεωθείς και να περάσεις πολύ καλύτερα.

“Ο ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΟΣ”
Για τις ώρες στο 78775

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Είναι η στιγμή που μπορείς να
πραγματοποιήσεις μια μετακόμιση είτε για να
κερδίσεις κάποια χρήματα, είτε για να πας σε
ένα χώρο που θα σε κάνει να νιώθεις πιο όμορφα.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

ΙΧΘΕΙΣ: Επειδή είναι σίγουρο είναι ότι θέλεις
να μιλήσεις, να εκφραστείς και να βγάλεις από
μέσα σου άγχη και σκέψεις που σε έχουν βαρύνει κάν’ το μεθοδευμένα για να μην προκύψουν συγκρούσεις με τα αδέρφια ή άλλους συγγενείς.

CINE –ΜΥΛΟΣ
στο Μύλο Ματσόπουλου

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

Ψυχρός Πόλεμος

ΛΥΣΗ (14-2-2019)
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ 2.
ΠΑΡΑΣΙΤΟ 3. ΕΡΙΣ - ΤΑΠΑ 4. ΝΑΣΕΡ - ΛΑΝ 5. ΕΠ - ΣΕΛΙΔΑ 6. ΛΟΣ
- ΑΙΣ 7. ΟΜΠΕΡΟΝ 8. ΥΠΟΝΟΙΑΣ
9. ΞΗΡΑ - ΑΣΤΥ ΚΑΘΕΤΑ: 1.
ΜΠΕΝΕΛΟΥΞ 2. ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 3.
ΑΡΙΣ - ΣΠΟΡ 4. ΧΑΣΕΣ -ΕΝΑ 5. ΑΣ
- ΡΕΤΡΟ 6. ΡΙΤ - ΟΙΑ 7. ΙΤΑΛΙΑΝΑΣ 8. ΚΟΠΑΔΙ - ΣΤ 9. ΑΝΑΣΑ

Sudoku

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

όπως το έλεγαν... πριν.
5. Τμήμα κινητήριου συστήματος - Από τα επτά τα... μισά.
6. Κομμένο... χέρι - Δικαίωμα
που παραχωρεί η πολιτεία.
7. Μεγάλος Ιταλός ποιητής του
16ου αιώνα -Ομοια... ποιοτικά.
8. Καταργήθηκε επίσημα το
1959 - Ξενικός γυναικείος τίτλος.
9. Μέσο πανηγυρισμών (γεν.).

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.

ΖΥΓΟΣ: Η σεξουαλική σου ζωή γίνεται πιο έντονη και επιθυμείς η σύνδεση σου με τον άλλον να μην είναι απλά μια συμφωνία στο μιλητό ή στα χαρτιά, αλλά να αποκτήσει βαθύτερες
διαστάσεις, σχεδόν αναμορφωτικές.
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Με πτώση 0,31% έκλεισε
το Χρηματιστήριο
Με ήπια πτώση έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά στη
χθεσινή συνεδρίαση, υπό το βάρος κυρίως των ρευστοποιήσεων στη μετοχή της Coca Cola HBC, η οποία
επηρεάζει σηαμντικά τη διαμόρφωση του βασικού χρηματιστηριακού δείκτη.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 654,03 μονάδες,
σημειώνοντας πτώση 0,31%.
Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις
659,88 μονάδες(+0,58%) και κατώτερη τιμή στις 651,28
μονάδες (-0,73%).
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 44,757
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 21,825.914 μετο. 654,03
χές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε
πτώση σε ποσοστό
1,17%%, ενώ ο δείκτης
0,31%
της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε
ποσοστό 0,37%.
ΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ
Από τις μετοχές της
υψηλής κεφαλαιοποίησης,
τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Alpha Bank(+2,41%), της Jumbo(+1,76%) και της ΔΕΗ(+1,37%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Coca Cola HBC (-4,90%), της Εθνικής (-2,17%)
και της Motor Oil (-2,11%).
Από τους επιμέρους δείκτες τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι δείκτες των Προσωπικών Προιόντων
(+1,38%) και των Τραπεζών (+0,83%), ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσαν οι δείκτες των Τροφίμων
(-4,84%)και του Πετρελαίου (-1,51%).
Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank με 6.489.801 και 3.216.635 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν ο ΟΤΕ
με 7,323 εκατ. Ευρώ και η AlphaBank με 6,626 εκατ.
Ευρώ. Ανοδικά κινήθηκαν 65 μετοχές, 36 πτωτικά και 38
παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Forthnet +9,13% και Βιοκαρπέτ +10,00%, ενώ τη μεγαλύτερη
πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Revoil-8,61% και Λεβεντέρης-8,61%.

Ê

Γ.Δ

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 0,4%
του πληθωρισμού τον Ιανουάριο
ύξηση 0,4% σημείωσε ο πληθωρισμός τον Ιανουάριο
εφέτος, από άνοδο 0,6% τον περασμένο Δεκέμβριο
και έναντι μείωσης 0,2% τον Ιανουάριο 2017, με τις
κυριότερες ανατιμήσεις σε ετήσια βάση να αφορούν στις
τηλεφωνικές υπηρεσίες και στη διατροφή.

Α

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η αύξηση του γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή τον Ιανουάριο, προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών:
1. Από τις αυξήσεις των δεικτών κατά:
*1,9% στη «Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά», λόγω αύξησης
κυρίως των τιμών σε ψωμί και δημητριακά, γαλακτοκομικά και αυγά,
πουλερικά, νωπά λαχανικά, πατάτες, χυμούς φρούτων. Μέρος της
αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών
σε χοιρινό, ελαιόλαδο, αλλαντικά, λαχανικά διατηρημένα ή επεξεργασμένα.
*1% στα «Αλκοολούχα ποτά και καπνός», λόγω αύξησης κυρίως
των τιμών στον καπνό. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε
από τη μείωση κυρίως των τιμών στα αλκοολούχα ποτά (μη σερβιριζόμενα).
*0,7% στη «Στέγαση», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στο φυσικό αέριο.
*0,7% στην «Υγεία», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα φαρμακευτικά προϊόντα.
*5% στις «Επικοινωνίες», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στις
τηλεφωνικές υπηρεσίες.
*0,6% στα «Ξενοδοχεία- Καφέ- Εστιατόρια», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε εστιατόρια- ζαχαροπλαστεία- καφενεία- κυλικεία.
2. Από τις μειώσεις των δεικτών κατά:
*0,2% στην «Ένδυση και υπόδηση», λόγω μείωσης κυρίως των
τιμών στα είδη ένδυσης και υπόδησης.
*1,9% στα «Διαρκή αγαθά- Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες»,
λόγω μείωσης κυρίως των τιμών σε υφαντουργικά προϊόντα οικιακής χρήσης, οικιακές συσκευές και επισκευές, είδη άμεσης κατανάλωσης νοικοκυριού.
*1,1% στις «Μεταφορές», λόγω μείωσης κυρίως των τιμών σε

καύσιμα και λιπαντικά, συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς. Μέρος της μείωσης αυτής αντισταθμίστηκε
από την αύξηση κυρίως των τιμών στα εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο.
*1,3% στην «Αναψυχή- Πολιτιστικές δραστηριότητες», λόγω μείωσης κυρίως των τιμών στον οπτικοακουστικό εξοπλισμό- υπολογιστές- επισκευές.
*0,8% στην «Εκπαίδευση», λόγω μείωσης κυρίως των τιμών στα
δίδακτρα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
*1,3% στα «'Αλλα αγαθά και υπηρεσίες», λόγω μείωσης κυρίως
των τιμών σε άλλα είδη ατομικής φροντίδας, άλλα προσωπικά είδη,
ασφάλιστρα οχημάτων.
Παράλληλα, ο γενικός δείκτης παρουσίασε μείωση 1,8% τον Ιανουάριο 2019 σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο 2018 (λόγω κυρίως
των χειμερινών εκπτώσεων), έναντι μείωσης 1,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.
Όσον αφορά στον εναρμονισμένο πληθωρισμό, αυτός αυξήθηκε
0,5% τον Ιανουάριο εφέτος, από αύξηση 0,6% τον Δεκέμβριο 2018
και έναντι αύξησης 0,2% τον Ιανουάριο 2017. Σε μηνιαία σύγκριση (Ιανουάριος 2019 προς Δεκέμβριο 2018) ο εναρμονισμένος πληθωρισμός παρουσίασε μείωση 1,3%, έναντι μείωσης 1,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου
έτους.

Βαρουφάκης κατά Καμμένου: Είχε πει το 2015 να επιστρέψουμε στη δραχμή
Απάντηση στις κατηγορίες
που εξαπέλυσε ο Πάνος Καμμένος εναντίον του έδωσε ο
Γιάνης Βαρουφάκης.
Ο πρώην υπουργός Άμυνας,
μιλώντας χθες βράδυ στην εκπομπή «Ρουά ματ» με τη Νίκη
Λυμπεράκη, χαρακτήρισε τον
πρώην υπουργό Οικονομικών
«υπάλληλο του Σόιμπλε», λέγοντας, μάλιστα, πως ο Αλέξης
Τσίπρας «τον έδιωξε με τις κλωτσιές».
Ο ίδιος ο Βαρουφάκης, πε-

ριέγραψε μια διαφορετική εικόνα, την επίμαχη περίοδο του
2015, όταν ο κίνδυνος του Grexit κυριαρχούσε στα πρωτοσέλιδα.
«Σε ένα εναλλακτικό σύμπαν
συνέβησαν αυτά που είπε ο
Καμμένος. Είναι αξιοσημείωτο
ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν
υπουργός. Ακούγοντάς τον
ένιωσα σαν με κατασπαράζει
ένα ετοιμοθάνατο πρόβατο. Στις
τυχαίες συναντήσεις που είχα
τότε μαζί του, μου έλεγε ‘προ-

χώρα, παιδί μου, είμαι μαζί σου’.
Φανταστείτε την έκπληξη του
Σόιμπλε να ακούει ότι ήμουν
υπάλληλός του», υπογράμμισε
ο κ. Βαρουφάκης.
Ερωτηθείς ποια ήταν τότε η
στάση του κ. Καμμένου απέναντι στις πρωτοβουλίες της
κυβέρνησης, επισήμανε: «Η

στάση του ήταν ‘αφήστε με
εμένα στο υπουργείο Άμυνας
και ό,τι πείτε είμαι μαζί σας’».
Όταν ο δημοσιογράφος τον
ρώτησε αν ο κ. Καμμένος είπε
τότε «να γυρίσουμε στη δραχμή», ο κ. Βαρουφάκης απάντησε: «Βεβαίως και το είπε».

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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ΠΕΝΘΙΜΟΝ ΜΙΚΡΟΧΡΟΝΙΚΟΝ

ΚΩΣΤΑΚΗΣ Δ. ΛΑΜΠΡΟΓΕΩΡΓΟΣ (ἐτῶν 50)
Πάνδημη ἔγινε στὰ Στουρναραίϊκα τὴν παρελθοῦσα τὴν Τρίτη,
12η Φεβρουαρίου, τὸ μεσημέρι,
μέσα σὲ ἀτμοσφαιρα γενικοῦ πένθους, ἡ κηδεία τοῦ Κωστάκη Δ.
Λαμπρογεώργιου, ἐκτάκτως μεταστᾶντος τὴν 8η Φεβρουαριου
2019.
Πλῆθος κόσμου ἀπό τὸ χωριὸ
καὶ ἀπὸ ἄλλες περιοχές, πάσης
ἡλικίας καὶ τάξεως, μεταξὐ τῶν
ὁποίων καὶ ὁ Δήμαρχος Πύλης κ.
Κώστας Μαράβας, συνώδευσαν
τὸν πολύκλαυστο Κωστάκη. ἀπό
τὴν οἰκία του προς τὸν ἱερόν
Ναον τῆς Αγίας Παρασκευῆς καὶ
ἀπὸ ἐκεῖ μέχρι τὴν τελευταία ἐπίγειο κατοικία.
Συνώδευαν τὴν ἐκφορἀ ὁ ἦχος
ὁ πένθιμος τῆς καμπάνας του
χωριοῦ (τῆς καμπάνας «τοῦ χωριοῦ τὸ στόμα τρανό, / πού τὶς μικρές λαχτάρες του, τὶς λέει στὸν
οὐρανό» και ἦχοι πένθιμοι καὶ
χαρμόσυνοι ( χαρμολύπη) μὲ τραγούδια τοῦ χωριανοῦ καλλιτέχνη(κλαρινίστα)κ. Δημήτρη Γ. Φίλου (ἀδελφό τοῦ τραγουδηστή
Μίλτου Γ. Φίλου) ὡς τὴν ἐξόδιο

ἀκολουθία.
Ἦταν ἡ ἐπιθυμία τῶν γονέων
του Δημήτρη καὶ Ρίνας.
Τὰ τραγούδια, ποὺ παίχτηκαν,
ἦταν: Βγαίνοντας ἀπὸ τὸ σπίτι τὸ
μοιργιολόϊ (σόλο) «Βγῆκα ψηλὰ
καὶ πλάγιασα…» (τοῦ Ἀλέκου Κιτσάκη) καὶ πλησιάζοντας καὶ μπαίνοντας στὴν Ἐκκλησία τὴν «Πατινάδα τοῦ Γάμου» (ἦταν ἀνύμφευτος).
Νὰ σημειωθῇ ὅτι, παρόμοια
μουσικὴ συνοδεία ἦταν, πρώτη
φορά στὀ χωριό, στὶς 21/6/1972,
ποὺ, τμῆμα φιλαρμονικῆς τοῦ
Δήμου Τρικκαίων, συνώδευσε με
πένθιμη κλασσικὴ μουσική, τὴν
Ἀγόρου σύζ. Στεφ. Νταλάση,
μάνα τοῦ Δασκάλου Πολυχρόνη
Νταλάση
Τὸν μεταστᾶντα, στὸ τέλος τῆς
Νεκρωσίμου Ακολουθίας, ποὺ
ἐτέλεσε ὁ ἱερεύς τοῦ χωριοῦ π.
Νικόλαος Κολότσιος, μὲ τοὺ Ψάλτες κ.κ. Τζιαχρῆστον Χρ., Κρομμύδαν Κων., και Νταλάσην Πολυχρόνην, ἀποχαιρέτησε συντομώτατα, ὁ Δάσκαλος κ. Πολυχρόνης
Νταλάσης, ποὺ εὶπε:

«Βαμένη στὰ μαῦρα σήμερα ἡ
άτμόσφαιρα τοῦ χωριοῦ μας.
Μὲ θλίψη πληροφορηθήκαμε
τὴν ἀδόκητη φυγὴ ἀπό τήν ἐπίγεια ζωὴ, τοῦ προσφιλοῦς μας
Κωστάκη Δ. Λαμπρογεώργου, τοῦ
καλοῦ καὶ ἀγαθοῦ συγγενοῦς
μας, γείτονά μας, χωριανοῦ μας
καὶ μαθητοῦ μου στὰ σχολικά
χρόνια, άλλά καἰ φίλου συνομιλήκων του και συμμαθητῶν του.
Ἀγαπημένε μας Κωστάκη,
θὰ μᾶς λείπῃς σωματικά, ἀλλά
ψυχικά η μορφή σου , ἡ ἁπλότητά σου, ἡ ἀγαθοσύνη σου, ἡ κα-

λοσύνη σου, ἡ εὐγένεια σου, θὰ
εἶναι γιὰ πάντα χαραγμένα στὶς
καρδιές μας.
Μὲ πόνο καὶ δάκρυ, σὲ ἀποχαιρετοῦμε καὶ σοῦ δίνουμε τὸν
«τελευταῖο ἀσπασμό».
Εἴθε «ὁ Θεὸς τοῦ ἐλέους καὶ
τῶν οἰκτιρμῶν», νὰ χύνῃ βάλσαμο παρηγοριᾶς στοὺς γονεῖς σου
Δημήτρη και Ρίνα, στὰ ἀδέλφια
σου Νῖκο καὶ Κωνσταντίνα Λαμπρογεώργου, Εὐαγγελία καὶ Βάϊο
Κανάτα, στὰ ἀνήψια σου καἰ
στοὺς λοιπούς οἰκείους καὶ συγγενεῖς.
Νὰ σὲ κατατάξῃ και άναπαύῃ
στὴ χορεία τῶν δικαίων καί ἁγίων.
Τὸ δάκρυ ὅλων μας ἂς εἶναι
παντοτεινή δροσιά στὸ μνῆμα
σου και στὴ μνήμη σου.
Αίωνία σου ἡ μνήμη,
Καλόν Παράδεισο, ἀγαπημένε
μας Κωστάκη».
«Καφές παρηγορίας» δόθηκε
στὰ καφενεῖα τῶν κ.κ. Μαρίας Γ.
Ἀδάμου, Ἀνδρ. Χρ. Βαρελᾶ, Γεωργίας Λαμπρογεώργου καὶ Δημ.
Γ.Τσιουνάρα.
Π. ΝΤΑΛΑΣΗΣ

Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας και απαγόρευση στάθμευσης
Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης
Αστυνομίας Τρικάλων αποφασίζει:
- Την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας και απαγόρευση στάθμευσης οχημάτων για την Κυριακή
17/02/2019 και κατά τις ώρες από
13:30’ μέχρι 17:30’,
Α) Στο τμήμα της οδού Κοσμά Αιτωλού, από τη διασταύρωσή της με
την οδό Κατσιμήδου μέχρι τη διασταύρωσή της με την οδό Βασιλείου Τσιτσάνη,
Β) Στο τμήμα της οδού Κατσιμήδου, από τη διασταύρωσή της με
την οδό Βασιλείου Τσιτσάνη μέχρι
τη διασταύρωσή της με την οδό
Σπάρτης και
Γ) Καθ’ όλο το μήκος της οδού
Εξηνταφώτη.
- Η κυκλοφορία θα διεξάγεται
από παρακαμπτήριες – εναλλακτικές οδούς σύμφωνα με τις υποδείξεις των τροχονόμων ή την προς
τούτο υπάρχουσα σήμανση.
- Με μέριμνα και ευθύνη των
διοργανωτριών αρχών και της γηπεδούχου ομάδας, σε συνεννόηση

με το Τμήμα Τροχαίας Τρικάλων, να
τοποθετηθούν κατά περίπτωση οι
ανάλογες πινακίδες σήμανσης,
αναγγελίας κινδύνου κ.λπ.
- Η παρούσα απόφαση είναι προσωρινή και ισχύει μόνο, από την
ανάρτησή της στο διαδίκτυο και την
τοποθέτηση της σχετικής κατά τα
ανωτέρω σήμανσης για το προειρημένο χρονικό διάστημα.
Επίσης αποφασίζει:
- Την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων για το χρονικό διάστημα Δευτέρα 18/02/2019,
Τρίτη 19/02/2019, Τετάρτη
20/02/2019, Πέμπτη 21/02/2019 και
Παρασκευή 22/02/2019 και κατά τις
ώρες 07:30’ - 15:30’ των ημερών
αυτών, στις κάτωθι οδούς του Δήμου Τρικκαίων:
- Στην οδό Παλαμά και στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Ευθ.
Βλαχάβα και Γ. Κονδύλη.
- Στην οδό Σαΐτη και στο τμήμα
αυτής μεταξύ των οδών Υπάτρου
και Τσακάλωφ.
- Στην οδό Μοναστηρίου και στο

τμήμα αυτής μεταξύ των οδών
Κουτσομηλιών και Σατωβριανού.
- Στην οδό Κονδύλη και στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Μεταξά και Δραγούμη, κατάληψη μέρους του οδοστρώματος.
- Στην οδό Καραϊσκάκη και στο
τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Κάνιγγος και Ερυθρού Σταυρού.
- Στην οδό Αγίας Παρασκευής
και στο τμήμα αυτής μεταξύ των
οδών Νεραϊδοχωρίου και Φιλύρας.
- Στην οδό Αναξαγόρα και στο
τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Πύλης και Φλαμουλίου.
- Στην οδό Πύρρωνος και στο
τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Ειρήνης και Σελεύκου.
- Στην οδό Καραϊσκάκη και στο
τμήμα αυτής μεταξύ των οδών
Περσεφώνης και Κολοκοτρώνη.
- Στην οδό Πατουλιάς και στο
τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Χατζοπούλου και Θέμιδος.
- Στην οδό Ανθεμίου και στο
τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Καλαμπάκας και Καμαριώτη.

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

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

τΡΙΚΑΛΑ – ΒΟΛΟΣ

7.00, 10.00, 13.00, 15.30, 18.30,

7.00, 11.30, 15.00, 19.00

01.00 νυχτερινό (εκτός Σαβ. προς Κυρ.)

ΒΟΛΟΣ – τΡΙΚΑΛΑ

ΑΘΗΝΑ - τΡΙΚΑΛΑ

6.30, 11.00, 15.00, 19.00

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

7.00, 10.30, 13.30, 15.30, 18.00, 21.00

τΡΙΚΑΛΑ – ΛΑΡΙΣΑ

ΚΑΛΑΜπΑΚΑ – ΜΕτΕΩΡΑ

extra Παρασκευή & Κυριακή: 17.00

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

Καθημερινά: 9.00, 12.00, 15.00

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

ΛΑΡΙΣΑ – τΡΙΚΑΛΑ

8.30, 12.00, 15.15, 17.30, 21.00

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

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

τΡΙΚΑΛΑ – ΚΑΡΔΙτΣΑ

καθημερινά: 8.45, 15.30

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

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

ΚΑΡΔΙτΣΑ-τΡΙΚΑΛΑ

14.30 Δευτ., Τετ., Παρ., Κυρ.

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

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

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

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

πΑτΡΑ - τΡΙΚΑΛΑ

ΚΑΛΑΜπΑΚΑ – τΡΙΚΑΛΑ

Δευτέρα, Παρασκευή, Κυριακή: 15.15

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

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

- Στην οδό Ελληνοκάστρου και
στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών
Γαρδικίου και Ανώνυμης.
- Στην οδό Δήμητρας και στο
τμήμα αυτής μεταξύ των οδών
Μπουμπουλίνας και Πυργετού.
- Στην οδό Παλαιοχωρίου και
στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών
Νεραϊδοχωρίου και Φιλύρας.
- Στην οδό Δραγούμη και στο
τμήμα αυτής μεταξύ των οδών
Θερμοπυλών και Τζουμαγιάς.
- Στην οδό Σύρου και στο τμήμα
αυτής μεταξύ των οδών Κερκύρας και Καστελόριζου.
- Στην οδό Ελάτης και στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Γαρδικίου και Κακοπλευρίου.
- Στην οδό Δημάκη και στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Πιτυρίγκα και Σαμολαδά.
- Στην οδό Καλυψούς και στο
τμήμα αυτής μεταξύ των οδών
Ισχομάχου και Τερτίπη.
- Στην οδό Δανάκη Κων/νου και
στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών
Στ. Παλατζά και Τερτίπη.
- Στην οδό Πάρου και στο τμήμα
αυτής μεταξύ των οδών Σύρου και
Μυκόνου.
- Στην οδό Δεληγιώργη και στο
τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Πιτσάκου και Πελέκη.
- Στην οδό Λιακατά και στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Βαλαωρίτου και Μαυροκορδάτου.
- Στην οδό Κουτσομηλίων και στο
τμήμα αυτής μεταξύ των οδών
Σκύφτη και Περιβολίου.
Στην οδό Φλεγίου και στο τμήμα
αυτής μεταξύ των οδών Πλουτάρχου και τέρμα Αγ. Κων/νου.
- Στην οδό Καρανάσιου Αχ. και
στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών
Κλειδωνοπούλου και Γρυπάρη.
- Η κυκλοφορία θα διεξάγεται
από εναλλακτικές – παρακαμπτήριες οδούς, σύμφωνα με τις υποδείξεις των τροχονόμων ή την προς
τούτο υπάρχουσα σήμανση, καθώς επίσης σύμφωνα και με τις
υποδείξεις του συνεργείου εκτέλεσης εργασιών και την σήμανση
που θα τοποθετηθεί εκ μέρους αυτού.
- Με μέριμνα και ευθύνη των
εκτελούντων τις εργασίες, σε συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας
Τρικάλων, να τοποθετηθούν κατά
περίπτωση οι ανάλογες πινακίδες
σήμανσης, αναγγελίας κινδύνου
κ.λπ.
- Η παρούσα απόφαση είναι προσωρινή και ισχύει μόνο, από την
ανάρτησή της στο διαδίκτυο και την
τοποθέτηση της σχετικής κατά τα
ανωτέρω σήμανσης για το προειρημένο χρονικό διάστημα.

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

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.

ΨΗΓΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΥ
«Γίνεσθε δε εις αλλήλους
χρηστοί, εύσπλαχνοι, συγχωρούντες αλλήλους, καθώς
ο Θεός συνεχώρησεν εσάς
διά του Χριστού» (Εφεσ.
4:32)
Ο χριστιανός για να ζει
όπως ο Θεός θέλει, πρέπει να
εφαρμόζει τους δικούς Του
άγιους κανόνες συμπεριφοράς. Δεν μπορεί π.χ. να κάνει
στους άλλους κριτική και μάλιστα άδικη, να τους πληγώνει
με τα λόγια του, να κάνει εις
βάρος τους βρώμικα αστεία,
να υποτιμά τη γνώμη τους ή
να μην παραδέχεται τα σφάλματα του. Η αποκατάσταση
καλών σχέσεων που έχουν
κλονισθεί πρέπει να είναι μέ-

λημα των παιδιών του Θεού.
Ένα καλό παράδειγμα είναι η
επιστολή του Παύλου στον
Φιλήμονα. Θέμα της, ένας
δούλος του Φιλήμονα, ο Ονήσιμος ο οποίος τον έκλεψε και
έφυγε. Ο Παύλος τον συνάντησε ενώ ήταν στη φυλακή
της Ρώμης και τον οδήγησε
στο Χριστό. Τώρα, τον στέλνει
πίσω στον Φιλήμονα και τον
παρακαλεί να τον δεχθεί, όχι
πια σαν δούλο αλλά σαν αδελφό του, αν και του άξιζε τιμωρία.·«Σε παρακαλώ ...χάριν του Ονήσιμου που ήταν σε
σένα άχρηστος, τώρα όμως
σε μένα και σε σένα χρήσιμος., δέξου τον...και αν σε
αδίκησε σε κάτι ή σου χρωστάει, λογάριαζε το σε μένα».

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 εφημερίδας 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

TΣΙΓΑΡΙΔΑΣ Travel
Αριθμος μητρωου
ΕΟΤ 0727E60000037201

για κάθε προορισμό...

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

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

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

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

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΞΕΝΙΑΣ
ΑΛΜΥΡΟΥ ΣΤΟ ΒΟΛΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

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

ΑΠΟΚΡΙΕΣ-ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ!!!
8-11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

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

ΚΩΤΟΥΛΑΣ TOURS

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
«ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ»
Έδεσσα - Παλαιός Άγιος Αθανάσιος 16-17/2/2019
«ΑΡΤΑ - ΚΟΡΩΝΗΣΙΑ»
Κυριακή 24/2/2019
«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
«ΡΩΜΗ-ΝΑΠΟΛΙ-ΠΟΜΠΗΙΑ»
Από 14-19/03/2019
(Σε συνεργασία με το Σύλλογο Απόστρατων Πυροσβεστών)

«ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ»
Από 26-29/04/2019
«ΜΑΓΕΥΤΙΚΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ»
Από 2-5/05/2019
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ - ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗΣΑ»
Από 2-5/05/2019
«ΠΑΤΜΟΣ το νησί της ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ»
Από 08 – 11/05/2019
«ΠΟΛΩΝΙΑ»
Κρακοβία – Βαρσοβία - Νόβισαντ – Βουδαπέστη - Μπάνσκα
Μπίστριτσα Μπρατισλάβα – Βελιγράδι.
Από 29/05 – 06/06/2019

•Παναγία Γλυκοφιλούσσα Ραψάνης. Σάββατο 23 Φεβρουαρίου,
απόγευμα.
•Άγιο Παΐσιο στη Σουρωτή - Αγία Αναστασία Φαρμακολύτρια
- Θεσσαλονίκη - Όσιο Εφραίμ τον Σύρο στη Κονταριώτισσα Πιερίας. Κυριακή 24 Φεβρουαρίου.
•Άγιο Πορφύριο-Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου-Ραφήνα-Όσιο
Εφραίμ Νέα Μάκρη. Κυριακή 3 Μαρτίου.
•Αποκριά στην Νάουσα “Γενίτσαροι και Μπούλες”. Την Κυριακή
10 Μαρτίου.

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

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

Πληροφορίες & Δηλώσεις Συμμετοχής: 24310 73137 - 2432 22250
e-mail: kteltrik@otenet.gr - hypertourskalampaka@gmail.com

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

Τηλ. 24310 23564-23646
Τσιτσάνη 21 - Τρίκαλα

•Γύρος Λίμνης Ν. Πλαστήρα (Μέγδοβα) και Ι.Μ. Παναγίας Πελεκητής. Την Καθαρά Δευτέρα 11 Μαρτίου.

Τετραήμερη εκδρομή στην ΚΩΝ/ΠΟΛΗ από
21-24 Φεβρουαρίου (βραδινή αναχώρηση σε ξενοδοχείο 4*)

ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΜΑΝΗ

ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ:

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

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

ΤΗΝΟΣ 24-25 Μαρτίου

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

Τετραήμερη εκδρομή στην ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 8-11 Mαρτίου
(βραδινή αναχώρηση σε ξενοδοχείο 4*)
-Εκδόσεις αεροπορικών και ακτοπλοϊκών εισιτηρίων
- Μεταφορές και εκδρομές με σύγχρονα λεωφορεία

ΛΙΠΑΣ TRAVEL
ΜΗ.Τ.Ε.: 0727Ε60000015600
AM.EOT 0727E60000012200

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

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
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)

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

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

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

«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.)

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΜΠΑΝΣΚΟ - ΚΡΕΣΝΑ – ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ
ΑΠΟΚΡΙΕΣ-Κ. ΔΕΥΤΕΡΑ

«ΧΙΟΣ»
Από 14 – 17/06/2019

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)

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

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

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ

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

(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 €

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

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

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.

ΕΚΔΡΟΜΗ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

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

ΜΗ.ΤΕ 0727Ε60000017701

ΕΚΔΟΣΗ ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΩΝ – ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡIΩΝ – ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

«ΚΕΑ (ΤΖΙΑ)»
Από 8 - 9/06/2019

«ΠΑΡΟΣ»
Από 08 - 12/07/2019

σελίδα 37

Αρ. ΜΗ.Τ.E. 0727Ε60000016300

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

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

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

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

«ΑΘΗΝΑ – ΑΚΡΟΠΟΛΗ»
Έκθεση LEONARDO DA VINCI
Θεατρική παράσταση «Έγκλημα στο Όριεντ Εξπρές»
στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη. Από 30-31/03/2019
«ΟΡΕΙΝΗ ΑΡΚΑΔΙΑ»
Τρίπολη – Βυτίνα – Δημητσάνα – Στεμνίτσα
Κρουαζιέρα στη διώρυγα Κορίνθου - Αρχαία Κόρινθος Καλάβρυτα (Οδοντωτός). Από 5 – 7 /04 /2019
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Καποδιστρίου 24 Τρίκαλα. Τηλ. 24310 30500 •
www.kotoulastours.gr
•Eκδρομή στην Ι.Μ. Αγίας Τριάδας στην Άνω Γατζέα Πηλίου.
Σάββατο 16 Φεβρουαρίου.

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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

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

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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
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τοπικά

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Τηλεοπτική αναμετάδοση της εκδηλώσεως κοπής
της Αγιοβασιλόπιτας του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου
της Ιεράς Μητροπόλεως Τρίκκης και Σταγών
Το τοπικό τηλεοπτικό κανάλι TV10 σε συνεργασία με την Ιερά
Μητρόπολη Τρίκκης και Σταγών θα μεταδώσει το Σάββατο 16
Φεβρουαρίου 2019 το βράδυ στις 8:00 την εκδήλωση κοπής
της Αγιοβασιλόπιτας του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου της Ιεράς Μητροπόλεως Τρίκκης και Σταγών που πραγματοποιήθηκε
την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2019 στο κέντρο «Πολιτεία».
Συντονιστείτε στην συχνότητα του καναλιού ΤV10 για να παρακολουθήσετε την θαυμάσια εκδήλωση.

ΙΕΡΑ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΑΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

Η κίνηση στην Ιερά Μητρόπολη Η κίνηση στην Ιερά Μητρόπολη
Σταγών και Μετεώρων
Τρίκκης και Σταγών
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ σήμερα 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

(ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ)

Ενοριακής και Μυστηριακής ζωής

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΜΗΝΑΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Κάθε Παρασκευή απόγευμα την ώρα του εσπερινού, στο παρεκκλήσιο του Αγίου Στυλιανού του Παφλαγόνος που βρίσκεται
στο υπερώο του Ιερού Ναού Παναγίας Επισκέψεως, θα τελείται
ο Παρακλητικός Κανόνας του Αγίου Στυλιανού ο οποίος έχει
το χάρισμα να θεραπεύει τα άρρωστα παιδιά και να καθιστά
ευτέκνους άτεκνες γυναίκες.
ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

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.

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

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

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

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.

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

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

•φιλετάκια κοτόπουλο με παπαρδέλες
•μπακαλιάρο με χόρτα •σπανακόρυζο
•μοσχάρι λεμονάτο
•πιπεριές φλωρίνης γεμιστές με μανιτάρια
•χοιρινό μπεκρί μεζέ

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

Τηλ.: 24310 78278
CMYK

KΥΠΡΙΑΝΟΣ
ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σταγών και Μετεώρων κ. Θεόκλητος αύριο Σάββατο 16 Φεβρουαρίου, θα χοροστατήσει κατά τον Όρθρον
και θα λειτουργήσει στην Ιερά
Μονή Κοιμ. Θεοτόκου Βυτουμά. Μετά το πέρας της Αρχιερατικής Θείας Λειτουργίας
θα πραγματοποιήσει την ενθρόνιση της νέας καθηγουμένης της Ιεράς Μονής Θεοκτίστης μοναχής.
Την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου, θα χοροστατήσει κατά
τον Όρθρον, θα λειτουργήσει

και θα ομιλήσει στον Ενοριακό Ιερό Ναό Κοιμ. Θεοτόκου
Θεοτόκου. Στη συνέχεια και
ώρα 11π.μ. θα μεταβεί στη
θέση Βελίκα της τοπικής κοινότητας Οξυνείας, όπου θα
παραβρεθεί στην εκδήλωση
για την ηρωική μάχη της Μερίτσας.
Ο Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως π. Νήφων
Καψάλης
Την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου , θα λειτουργήσει στον
Ενοριακό Ιερό Ναό Γεν. Θεοτόκου Παναγίας.

Ιερά Αγρυπνία
Σήμερα 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.

Ομιλία στον Ελεήμονα Σαμαρείτη
Την Δευτέρα 18-2-19 στην Ορθόδοξη Αδελφότητα του Ελεήμονος Σαμαρείτου Στουρνάρα 11 Τρίκαλα στις 5.30 μμ θα ομιλήσει ο π. Χαρίτων Μανιτάρας Ιεροκήρυξ της Μητροπόλεώς
μας με θέμα «της μετανοίας άνοιξαν μοι πύλας» Κυριακή του
Τελώνου και Φαρισαίου.

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
Σουπιές με χόρτα ή Χταποδάκι με κοφτό μακαρονάκι ...............6,00€
Μελιτζάνες Ιμάμ ή Γίγαντες φούρνου .......................................4,50€
Σνίτσελ κοτόπουλο ή Σνίτσελ γεμιστό .......................................5,00€
Μπιφτέκια κοτόπουλου ή Σουτζουκάκια....................................5,00€
Γεμιστά ή Μπριάμ λαχανικών ....................................................4,00€
Μακαρόνια με κιμά ή Μεσογειακή μακαρονάδα.........................4,00€
Ψαρόσουπα κακαβιά ή Ψάρι βραστό με χόρτα ...........................5,50€
Κεφτεδάκια με πατάτες τηγανητές............................................5,00€
Μπακαλιάρο σκορδαλιά και χόρτα εποχής.................................6,00€

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

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

•Δέχεται καθημερινά
με ραντεβού
•Επισκέψεις
φυσιοθεραπείας
κατ’ οίκον

Δεκτά ΕΟΠΥΥ
και λοιπά ταμεία

Bύρωνoς 9
Tηλ.: 24310 30335
Kιν.: 6932166067

•Μάρμαρα •γρανίτες
•πέτρες•σχιστόλιθοι

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

κοινωνικά
† ΚΗΔΕΙΕΣ
Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο,
πατέρα, αδελφό, και θείο

ΕΥΘΥΜΙΟ ΚΩΝ.
ΚΑΡΒΟΥΝΗ
Ετών 76
Θανόντα κηδεύουμε σήμερα Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα
12.30μ.μ., εκ του Ιερού Ναού Ζωοδόχου
Πηγής Σαραγίων Τρικάλων.
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και
συνοδεύσουν την εκφορά του.
Τρίκαλα 15-2-2019
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Δήμητρα Καρβούνη. Ο ΓΙΟΣ: Κωνσταντίνος
Καρβούνης. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Ελισάβετ και Σωτήριος Πλεξίδας,
Μαρία και Σπύρος Αργυρός, Μπρίντα Καρβούνη, Βασιλική και
Ιωάννης Λιάκος, Βασίλης και Ευαγγελία Βλαχοκώστα, Αλεξάνδρα και Ευάγγελος Σκανδάλης. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ
ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Σημ.: 1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων, σήμερα Παρασκευή 15 - 2 - 2019 και ώρα 12η μεσημβρινή.
2) Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων
του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων.
3) Αντί στεφάνων τα χρήματα να δοθούν σε ευαγή Ιδρύματα.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».
Την αγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα,
γιαγιά, αδελφή και θεία

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΤΖΕΛΗ
Ετών 86
Θανούσα κηδεύουμε σήμερα Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα
02:00μ.μ. εκ του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Μεγαλοχωρίου Τρικάλων.
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και
να συνοδεύσουν την εκφορά της
Μεγαλοχώρι Τρικάλων 15-2-2019
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Δημήτριος. ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Δήμητρα και Δημήτριος
Καπρος, Ανδρέας Τζέλης, Αθανάσιος και Αικατερίνη Τζέλη. ΤΑ
ΕΓΓΟΝΙΑ: Παναγιώτης, Βασίλειος, Αλεξάνδρα. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ.
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ. ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Σημείωση: Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Μεγαλοχωρίου Τρικάλων σήμερα Παρασκευή 15-2-2019
και ώρα 01.00μ.μ.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών “Τζέλης Ιωάννης”.

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

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡ.
ΧΑΝΤΖΙΑΡΑ
Παρακαλούμε όσους τιμούν τη μνήμη του να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας για την ανάπαυση της ψυχής του.
Τρίκαλα 15-2-2019
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.
Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από
την κοίμηση του αγαπημένου μας πατέρα, παππού, αδελφού και θείου

ΗΛΙΑ
ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ
Συν/χου δικηγόρου
παρ’ Αρείω Πάγω
Αύριο Σάββατο 16 Φεβρουαρίου
στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων, τελούμε μνημόσυνο για την ανάπαυση της
ψυχής του.
Τρίκαλα 15-2-2019
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.

Τελούμε την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2019, στον Ιερό Ναό Αγίου Γρηγορίου στο Γαρδικάκι, 40ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής
του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα,
παππού, αδελφού και θείου

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΕΥΑΓΓ. ΚΟΥΤΗ
ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΙΘΗΚΩΝ
Παρακαλούμε όσους τιμούν την μνήμη του να παρευρεθούν
και να προσευχηθούν μαζί μας για την ανάπαυση της ψυχής
του.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Ευθαλία Κουτή. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Αλεξάνδρα Κουτή και Βασίλειος Αγγελάκης, Ευάγγελος Κουτής. Ο ΕΓΓΟΝΟΣ.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Τελούμε την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2019 στον Ιερό Ναό Αγίων Πάντων
Πρίνους Τρικάλων, 40ήμερο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού,
αδελφού και θείου

ΙΩΑΝΝΟΥ
ΡΑΠΟΤΙΚΑ
Παρακαλούμε τους συγγενείς και
φίλους όπως προσέλθουν και ενώσουν μαζί μας τις προς τον
Ύψιστον δεήσεις.
Πρίνος Τρικάλων 15-2-2019
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Ανθή. ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Αθανάσιος και Όλγα Ραποτίκα, Βασίλειος Ραποτίκας. Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: Ιωάννης. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Λαμπρινή Νταϊλιάνη, Ηλίας και Ελισάβετ Ραποτίκα, Νικόλαος και Μαρία Ψύχου. ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΤΕΛΕΤΩΝ
•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

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

Δημοσιεύθηκε ο διαγωνισμός για την πώληση της ΕΛΒΟ
ημοσιεύθηκε χθες ο
δημόσιος πλειοδοτικός
διαγωνισμός για την πώληση
της Ελληνικής Βιομηχανίας
Οχημάτων ΑΕ (ΕΛΒΟ) με τη
διαδικασία της ελεύθερης
διαπραγμάτευσης. Η περίοδος
κατάθεσης των δεσμευτικών
προσφορών ορίζεται «σε 20
ημέρες», δηλαδή από σήμερα μέχρι
και τις 3 Μαρτίου 2019.

Δ

Υπενθυμίζεται ότι η ΕΛΒΟ τέθηκε σε
καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης το 2014,
ο πρώτος διαγωνισμός ακυρώθηκε και ο
δεύτερος παρήλθε άγονος.
Από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης με το θέμα της ΕΛΒΟ ασχολούνται ο αναπληρωτής υπουργός Βιομηχα-
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νίας Στέργιος Πιτσιόρλας και ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Παναγιώτης Ρήγας που έχουν ήδη κάνει επαφές με υποψήφιους επενδυτές.
Οι εργαζόμενοι φτάνουν σήμερα τα
320 άτομα και για ορισμένους εξ αυτών
έχουν κινηθεί διαδικασίες μετάταξης
στον ΟΑΣΘ.
Ο διαγωνισμός αφορά την συνολική εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων της
εταιρείας, δηλαδή ακίνητα, κτιριακές εγκαταστάσεις στη Βιομηχανική Περιοχή
της Σίνδου Θεσσαλονίκης, εξοπλισμός και
Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
Όλα τα περιουσιακά στοιχεία θα μεταβιβασθούν «όπως είναι και βρίσκονται»
και ειδικότερα στην πραγματική και νομική κατάσταση και στον τόπο που θα βρί-

σκονται κατά την ημερομηνία υπογραφής
της Σύμβασης. Ρητώς δηλούται ότι τα Περιουσιακά Στοιχεία εκποιούνται με τον
εξοπλισμό τον οποίο φέρουν (εάν τέτοιος υφίσταται) και με το σύνολο των διαθέσιμων αρχείων τους (εάν τέτοιο αρχείο
υφίσταται) κατά τη στιγμή υπογραφής
της Σύμβασης.
Η προσφορά παραμένει σε ισχύ και δεσμεύει τον Διαγωνιζόμενο που την υπέβαλε για χρονικό διάστημα 12 μηνών από
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
των προσφορών.
Η περίοδος ισχύος της προσφοράς δύναται να παραταθεί για χρονικό διάστημα έως και επιπλέον 6 μήνες, κατόπιν
προηγούμενης έγγραφης δήλωσης του
εκκαθαριστή προς τον διαγωνιζόμενο
που την υπέβαλε.
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